
GEBRUIKSAANWIJZING

Nekmassagekussen

GT-NMK-02

LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ZORGVULDIG DOOR EN
BEWAAR DEZE OM ZE LATER TE KUNNEN NASLAAN.
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Hartelijk dank voor uw vertrouwen!
Wij feliciteren u met uw nieuwe nekmassagekussen en zijn ervan overtuigd, dat u tevreden 
zult zijn met dit moderne apparaat.
Om steeds een optimale werking en prestatie van uw apparaat te garanderen, en om uw 
persoonlijke veiligheid te waarborgen, vragen we u het volgende:
Lees deze gebruiksaanwijzing voor de eerste ingebruikname grondig door, en leef in ieder 
geval de veiligheidsvoorschriften na!
Alle werkzaamheden aan en met dit apparaat mogen alleen worden uitgevoerd, voor zover 
ze in de gebruiksaanwijzing beschreven zijn.
Als u het massagekussen ooit doorgeeft, voeg er dan de gebruiksaanwijzing bij.

Verpakking
Uw nekmassagekussen is verpakt, als bescherming tegen transportschade. Verpakkingen 
zijn grondstoffen, ze kunnen daarom opnieuw worden gebruikt of kunnen worden 
teruggevoerd naar de grondstoffenkringloop.
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LEVERING

Massagekussen met geïntegreerde luidsprekers 
transformator
Bedieningseenheid met ca. 70 cm toevoerkabel
3,5 mm klinkkabel met ca. 100 cm toevoerkabel

 

TECHNISCHE GEGEVENS

220V-240V ~ 50Hz
Transformator:  Model: GT-NMK-02
  Ingang:   220 - 240 V ~ 50 Hz
  Uitgang:  6 V 0,8 A
   4,8 W

Batterijen: 4 x 1,5 V type AA, LR6 (niet bij de levering inbegrepen)
Sloop:  100 % polyester

Het apparaat beschikt bovendien over 4 ingebouwde magneten voor de stimulatie van de 
bloedsomloop.
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NAAM VAN DE DELEN

  1 Luidspreker
  2 Batterijvak op de achterkant (niet afgebeeld)
  3 Sluitriem met klittenband 
  4 Kabels voor de bedieningseenheid
 

BEDIENINGSEENHEID

  5 Schakelaar voor de keuze van de natuurgeluiden (SELECT)
  6 Schakelaar voor de instelling van de massage-intensiteit
  7 Warmtekeuzeschakelaar
  8 Geluidssterkteregelaar „VOLUME“
  9 Aansluitbus voor de netadapter
10 3,5 mm klink (aansluitbus voor MP3-speler)
11 ON/OFF Schakelaar
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ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

WAARSCHUWING!
Dompel het apparaat nooit in water of andere vloeistoffen. Als er vloeistof in het 
apparaat is binnengedrongen, bestaat er gevaar voor een elektrische schok. Trek de 
netstekker meteen uit!

Laat het netsnoer niet met hete oppervlakken, zoals een verwarming, in aanraking komen, 
en let erop, dat het aansluitsnoer niet bekneld raakt of platgedrukt wordt.
Sluit het nekmassagekussen alleen aan op de bijgevoegde transformator.
Sluit de transformator alleen aan op een volgens de voorschriften geïnstalleerd 230 
V-stopcontact.

Als de transformator zichtbaar beschadigd is, mag hij niet meer worden gebruikt, om 
risico‘s te vermijden.

Als er een verlengsnoer moet worden gebruikt, let er dan op, dat het verlengsnoer geschikt 
is voor het vermogen van het apparaat. Laat u door de vakhandelaar adviseren.
Trek de netstekker uit het stopcontact:

– als het apparaat niet meer gebruikt wordt
– als er geen toezicht is op het apparaat.

Het apparaat mag niet met beschadigd netsnoer of andere beschadigingen aan het 
apparaat worden gebruikt.

Houd toezicht op kinderen, om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
Laat reparaties aan het apparaat uitsluitend door ons servicecenter of een vakwerkplaats 
uitvoeren. Niet volgens de voorschriften gemonteerde apparaten vormen een risico voor de 
veiligheid.

Trek nooit aan het snoer als u de stekker uit het stopcontact wilt trekken, maar pak de 
stekker vast, om het apparaat los te koppelen van het net.
Als het netsnoer beschadigd wordt, moet het door de klantenservice of een soortgelijk 
gekwalificeerd persoon worden vervangen. Dit, om gevaar te vermijden.
Geef ook de gebruiksaanwijzing erbij als u het apparaat aan een derde doorgeeft.
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NIET gebruiken, als…

Het massagekussen mag niet worden gebruikt bij…
… open of verse wonden,
… huidontstekingen of –irritaties,
… andere huidbeschadigingen, zoals zonnebrand, kloven, etc.

Breek de massage onmiddellijk af, als er pijn of zwellingen optreden.

· Gebruik het massagekussen niet…
… tijdens de zwangerschap
… als u een pacemaker of een andere elektronisch implantaat draagt.

Afgeraden wordt het apparaat te laten gebruiken door kinderen beneden de 15 jaar. 
Hulpbehoevenden, gehandicapten of gebrekkigen mogen het apparaat alleen onder toezicht
gebruiken.

Als u niet weet of twijfelt, of het massagekussen voor u of uw familieleden geschikt is of hoe 
lang u het moet of kunt gebruiken, raadpleegt u uw arts.

AANWIJZINGEN VOOR BATTERIJEN

Batterijen mogen niet met het huisvuil worden weggegooid. Elke verbruiker is wettelijk 
verplicht, batterijen volgens de voorschriften op de daarvoor bedoelde inzamelplaatsen als 
afval in te leveren.
U mag de batterijen nooit opnieuw opladen! Explosiegevaar!
De batterijen uit de buurt van kinderen houden, niet in vuur gooien, kortsluiten of uit elkaar 
nemen.
Raadpleeg onmiddellijk een arts, als er een batterij werd ingeslikt.
Let bij het plaatsen op de juiste polariteit.
Maak de batterij- en apparaatcontacten zo nodig schoon, voordat u de batterijen erin legt.
Verwijder lege batterijen onmiddellijk uit het apparaat! Verhoogd leeglooprisico!
De batterijen niet blootstellen aan buitengewone omstandigheden, bijv. door ze op 
radiatoren te leggen! Verhoogd leeglooprisico! Als de voorschriften niet worden nageleefd 
kunnen batterijen over de eindspanning heen worden ontladen en leeglopen! Batterijen 
meteen verwijderen, om schades te voorkomen.
Vermijd contact met huid, ogen en slijmvliezen. Bij contact met batterijzuur de betreffende 
plaatsen meteen met overvloedig schoon water afspoelen en onmiddellijk een arts 
raadplegen. 
Altijd alle batterijen tegelijkertijd vervangen.
Alleen batterijen van hetzelfde type inzetten, geen verschillende typen, of gebruikte en 
nieuwe batterijen samen gebruiken.
Verwijder de batterijen uit het apparaat als het langere tijd niet gebruikt.
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BEDRIJF

Het massagekussen kan zowel met de bijgevoegde transformator als met batterijen worden 
gebruikt.
Voor het batterijbedrijf zijn 4 batterijen van het type AA / LR6 / 1,5 V noodzakelijk (niet bij de 
levering inbegrepen).

Batterijen plaatsen

Bij zuiver batterijbedrijf kan de warmtefunctie niet worden gebruikt.
1. Draai het massagekussen om en open de ritssluiting aan beide zijden. Aan elke kant  
    bevindt zich een batterijvak.
2. Leg steeds 2 batterijen in elk batterijvak. De juiste uitrichting van de batterijen is op de  
    bodem van elk batterijvak afgebeeld. Let op de juiste polariteit (+ / -).
    De stoffen strook moet onder de batterijen liggen. Als u de batterijen later moet  
    vervangen, kunt u de batterijen gemakkelijk uit het batterijvak pakken door aan de stoffen  
    strook te trekken.
3. Sluit de ritssluitingen. 

De netadapter aansluiten

1. Steek de kleine stekker van de netadapter in de aansluitbus op de bedieningseenheid.
2. Steek de netstekker van de adapter in een stopcontact.

LET OP! 

Waarschuwing voor letsels
Als u twijfelt, of u het massagekussen kunt gebruiken, raadpleegt u uw arts.
Lees het hoofdstuk „Veiligheidsvoorschriften“. Let daarbij in het bijzonder op de 
paragraaf „NIET gebruiken, als…“.
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Het massagekussen omleggen
1. Leg het massagekussen om uw nek en bevestig de sluitriem met het klittenband.
2. Neem een ontspannen positie aan terwijl u zit of ligt.

Massagefunctie
Schuif de massageschakelaar op de bedieningseenheid op de gewenste stand:

HIGH: Krachtige massage 
LOW: Zachte massage 
OFF: Uit

Massagefunctie
(Let op: bij zuiver batterijbedrijf kan de warmtefunctie niet worden gebruikt.) Schuif de 
warmteschakelaar op de bedieningseenheid op de gewenste stand:

ON: Warmte is ingeschakeld.

Het duurt ca. 10 – 15 minuten, tot het massagekussen de temperatuur van ca. 35 – 40 °C 
heeft bereikt.

OFF: UIT

Massage en warmte combineren
De massage- en warmtefunctie kunnen met elkaar worden gecombineerd.
(Let op: bij zuiver batterijbedrijf kan de warmtefunctie niet worden gebruikt.) 

1. Schuif de warmteschakelaar op de bedieningseenheid op ON.
2. Schuif de massageschakelaar op de gewenste stand:

HIGH: Verwarmende, krachtige massage LOW: Verwarmende, zachte massage

3.  Schuif beide schakelaars op OFF, om de massage- en warmtefunctie weer uit te  
     schakelen.
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Weergave van natuurklanken
Via de in het massagekussen geïntegreerde luidsprekers kunt u de opgeslagen 
natuurgeluiden weergeven.

U kunt kiezen uit in totaal 8 natuurklanken:

Stromend water Kikkers en krekels
Stromend water en vogelgezang
Zomernacht Junglegeluiden
Vogelgezang 
Stromend water en krekels
Oceaangolven
Opgeslagen natuurklanken afspelen

1. Schakel de functie in met de toets „ON/OFF“ op de bedieningseenheid.
2. Draai de geluidssterkteregelaar VOLUME op de bedieningseenheid naar rechts en stel de  
    gewenste geluidsterkte in.

Geluidsterkte verhogen: naar rechts draaien
Geluidsterkte verlagen: naar links draaien

3. Kies het gewenste geluid door herhaaldelijk op de toets „SELECT“ op de  
    bedieningseenheid te drukken.
4. Schakel de functie weer uit met de toets „ON/OFF“ op de bedieningseenheid.

Aansluiting van een MP3-speler:
met behulp van de meegeleverde 3,5mm klinkkabel kunt u een MP3-speler op de 
afstandsbediening aansluiten.

AFVOER

 Als het apparaat ooit niet meer kan worden gebruikt, gooi het dan op  
   voorgeschreven wijze weg. Gooi het niet in het huisvuil, maar geeft het af bij een  
  inzamelcentrum voor elektrisch en elektronisch afval. Neem de batterijen er 
tevoren uit en geef die af bij een inzamelpunt voor batterijen! Zorg in het belang van de 
bescherming van het milieu ook voor het juiste hergebruik van de verpakkingsmaterialen.
Verpakkingen zijn grondstoffen en kunnen opnieuw worden gebruikt. Informatie over 
adressen en openingstijden van inzamelplaatsen krijgt u bij de verantwoordelijke overheid.
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GARANTIEVOORWAARDEN

Het door u gekochte product werd met de grootste zorg en onder voortdurende 
productiebewaking gefabriceerd.

De garantietermijn bedraagt 3 jaar en begint op de dag van aankoop.
1. Mocht het apparaat ondanks zorgvuldige vervaardigingen controleprocedures eens  
    uitvallen, dan neemt u contact op met ons Service Center.
2. Richt u voor alle vragen om nadere inlichtingen en bestellingen van vervangen  
    onderdelen telefonisch tot ons Service Center.
3. We bieden garantie overeenkomstig de wettelijke / landspecifieke bepalingen (bewijs  
    door rekening). Schades, die op natuurlijke slijtage, overbelasting of onjuiste    
    behandeling zijn terug te voeren, blijven van de garantie uitgesloten.

Neem in geval van reclamatie vooraf telefonisch contact op met de service-hotline. 
Daar zal men u graag omtrent de verdere procedure informeren. Zend uw artikel NIET 
ongevraagd in!

Bewaar de kassabon als bewijs voor de aankoop. Deze garantie geldt niet in geval van 
schades, die door ongevallen, onjuist gebruik en/of overmacht zijn ontstaan.

In geval van garantie wendt u zich tot onze Service-Hotline:

  Globaltronics Product Service
  c/o teknihall Benelux bvba
  Brusselstraat 33
  2321 Meer
  België

  Hotline: 0900 4466644 (18 cent/ minuut uit de telefoonnetwerk.  
  Bellen met mobiele telefoon kan duurder zijn.)
  Fax: +32 (0)3 605 50 43
  Email: gt-support@teknihall.be

De garantieclaim vervalt, als blijkt, dat onbevoegden op de een of andere wijze 
ingrepen aan dit apparaat hebben uitgevoerd. Mocht het apparaat naar ons 
serviceadres worden gestuurd, dan moet u erop letten, dat dit gebeurt in een geschikte 
verpakking. Voor beschadigingen die door het transport zijn ontstaan, zijn wij niet 
aansprakelijk.
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GARANTIEBEWIJS
KNIP DEZE KAART UIT EN LEG DEZE BIJ HET APPARAAT

Temperatuurstation, GT-NMK-02

Omschrijving van de storing

Verkocht door ALDI-filiaal

Koper

Naam

Straat

Postcode/plaats

Telefoon met kengetal

Handtekening van de koper

  Globaltronics Product Service
  c/o teknihall Benelux bvba
  Brusselstraat 33
  2321 Meer
  België

  Hotline: 0900 4466644 (18 cent/ minuut uit de telefoonnetwerk.  
  Bellen met mobiele telefoon kan duurder zijn.)
  Fax: +32 (0)3 605 50 43
  Email: gt-support@teknihall.be

3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum.
Wanneer gebruik gemaakt wordt van de garantievergoeding moeten
in ieder geval het garantie-bewijs en het aankoopbewijs bij het defecte
apparaat worden gevoegd. Achteraf toegestuurde garantiebewijzen
kunnen niet worden erkend.

E42040                                                 I/07/09


