
 

Vinsamlegast lestu leiðbeiningarnar áður en notkun nuddtækisins hefst. 

Nuddtækið er eingöngu ætlað fyrir háls. 

Viðvörun! Ekki má nota tækið... 

 ef notandi er með gangaráð eða hverskonar rafeindatæki í líkamanum. 

 samtímis öðru stuttbylgju- eða örbylgju meðferðartæki sem á einhvern hátt er 

tengt við líkamann. 

 ef rafskautin eru nálægt hjartanu. 

 ef þú ert að nota önnur rafmagnstæki samtímis. 

  í miklum raka svo sem á baðherbergi eða nálægt vatni. 

 með málmhlutum eins og skartgripum sem gætu leitt til raflosts. 

 í öðrum tilgangi en þeim sem lýst er í leiðbeiningunum. 

 sofandi. 

 meðan á akstri stendur. 

 á einstaklinga sem ekki geta tjáð sig. 

 

Í eftirfarandi tilvikum skaltu ráðfæra þig við lækninn þinn fyrir notkun 

Ef notandi er  með hjartabilun. 

Ef notandi hefur orðið fyrir taugaskaða. 

Ef notandi er með hita. 

Ef notandi er í lyfjameðferð. 

Ef notandi er með óeðlilegan blóðþrýsting. 

Ef notandi er  þunguð. 

Ef notkun tækisins veldur óþægindum skal notkun þess hætt samstundis. 

 

Leiðbeiningar um notkun 

1. Fyrir notkun skaltu væta húðina þar sem rafskautin munu snerta hálsinn. 

2. Rafskautin eiga að liggja þétt upp að húðinni. Þau gefa frá sér hita því ber að 

varast að nota tækið lengur en 15 mínútur í senn. 



3. Nauðsynlegt er að slökkva á nuddtækinu ef það er sett á aðra manneskju eftir 

notkun. 

4. Þegar kraginn er kominn á hálsinn er kveikt á tækinu með því að þrýsta á 

hnappinn á kraganum. Halda verður hnappnum  inni í 2 sec eða þar til að heyrist 

stutt hljóðmerki. 

5. Þrjár mismunandi stillingar eru mögulegar. Með því að ýta á M hnappinn  á 

fjarstýringunni er skipt á milli meðferða. Hægt er að auka eða minnka styrk 

nuddsins með því að ýta á + eða -. 

6. Hita má bæta við nuddið með því að smella á hnappinn með bylgjumyndinni. Ef 

skipt er á milli nuddtegunda  slekkur tækið sjálfkrafa á hitanum, því þarf að velja 

hitann aftur vilji maður  viðhalda hitameðferðinni. Til þess að slökkva eða kveikja  

á hitanum er þrýst á hnappinn þar til tækið gefur frá sér hljóð. Rafskautin tvö geta 

ekki orðið heitari en 42 °C. 

7. Tækið slekkur sjálfkrafa á sér eftir 15 mínútur. 

8. Mælt er með því að hreinsa rafskautin eftir hverja notkun  sérstaklega ef fleiri en 

einn nota það. 

 

 

Tæknilegar leiðbeiningar 

Ef tækið slekkur á sér eða það fer ekki í gang þegar kveikt er á því gæti þurft að hlaða 

það.  

Ekki ætti að taka tækið í sundur vegna bilunar því það gæti valdið raflosti. Ef tækið bilar 

ætti að fara með það á rafmagnsverkstæði. Í fjarstýringu fylgir CR2032 lithíum rafhlaða. 

Þurrka má af tækinu með rökum klút án sterkra hreinsiefna. Rafskautin má þrífa með 

sótthreinsi-spritti. 

Ekki stinga eða taka USB hleðslusnúruna úr sambandi með blautum höndum.  Það 

getur valdið raflosti. 

 

Geyma skal tækið á þurrum stað. 

 

 

 


