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Alternative 
hoder/endestykker  
kan tilbys separat.  

 
Se www.quintet.no 
for mer informasjon 

Spesifikasjoner: 
Lengde:   30 cm 
Diameter:   6 cm 
Batteritype:  ledning 
Lengde, ledning:  250 cm 
Vekt:    460 gram 
 

Produsent: 

 

http://www.quintet.no/
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VIKTIGE FORSIKTIGHETSREGLER 
 

Det er alltid viktig å følge grunnleggende forsiktighetsregler 
når du bruker et elektrisk apparat, inkludert følgende: 
Les alle instruksjonene før bruk av apparatet. 
 
 
 

1) Ikke ta i et apparat som har falt i vann. Koble 

apparatet fra strømkilde umiddelbart. 

2) Ikke bruk apparatet i dusjen eller i badekaret. 

3) Ikke oppbevar apparatet der det kan falle eller bli 

trukket ned i en vask eller et kar. 

4) Ikke plasser eller mist apparatet i vann eller annen 

væske. 

5) Alltid koble apparatet fra strømkilde umiddelbart 

etter bruk og før rengjøring. 

6) Et apparat skal aldri være uten tilsyn når det er 

koblet til strømkilde. Koble fra apparatet når det ikke 

er i bruk og før du setter på eller tar av deler. 

7) Unngå bruk av apparatet under en pute eller dyne 

på grunn av fare for overoppheting og brann, eller 

personskade. 

8) Tilsyn er nødvendig når apparatet brukes på eller i 

nærheten av barn eller personer med 

funksjonsnedsettelse. 

9) Apparatet skal kun benyttes til sitt tiltenkte bruk som 

beskrevet i denne brukerveiledningen. Ikke bruk 

deler som ikke er anbefalt av produsent. 
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10) Ikke bruk apparatet dersom ledning eller støpsel er 

ødelagt, hvis det ikke virker ordentlig eller har falt 

ned i vann eller blitt skadet. Returner i så tilfelle 

apparatet til et servicesenter for reparasjon eller 

kontakt leverandør. 

11) Ikke bruk ledningen som et bærehåndtak for 

apparatet. 

12) Hold ledningen unna varme overflater. 

13) Ikke bruk apparatet med blokkerte luftåpninger. Hold 

luftåpningene fri for hår, krem og lignende.  Ikke 

bruk mot et mykt underlag som sofa eller seng der 

luftåpningene kan blokkeres. 

14) Ikke bruk apparatet utendørs. 

15) Ikke benytt apparatet i omgivelser der oksygen eller 

aerosol (spray) er i bruk. 

16) Når du skal koble fra, skru alle knapper i AV 

posisjon før du fjerner støpselet fra stikkontakten. 

17) Ikke bruk massasjeapparatet i nærkontakt med løse 

klær eller smykker. Hold langt hår borte fra 

apparatet mens det er i bruk. 

 
 

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE 
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SLIK BRUKER DU BODYWAND: 
 
Sett støpsel inn i stikkontakt. (bilde) 

 
1) Slå på apparatet ved å 

dreie hjulet i midten av 

Bodywand nedover. 

 

2) Fortsett å dreie skiven 
nedover for å øke 
vibrasjonen. 
 

3) For å minske vibrasjonen, skru av apparatet og drei 
hjulet oppover. (bilde) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADVARSEL: Skal kun benyttes av voksne til utvortes bruk. 
Fjern sjal og smykker før bruk. 
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VIKTIG: Gravide eller personer med pacemaker, diabetes, 
trombose, øket risiko for å utvikle blodpropp eller som har 
implantater i kroppen bør konsultere en lege før 
massasjeapparatet tas i bruk hjemme. 
 
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD: 
 

 Rengjør apparatet med en fuktig klut eller bruk 

nøytralt rengjøringsmiddel. Tørk av med en tørr klut. 

IKKE bruk alkoholholdig og annet kjemisk 

rengjøringsmiddel eller legg apparatet i vann!  

 Service på apparatet bør utføres av autorisert 

reparatør. 

 Rull sammen ledningen dersom apparatet ikke skal 

brukes på en stund. 

 Ikke rull ledningen rundt apparatet når det 

oppbevares. 

 Ikke utsett apparatet for varmekilder som ovner og 

peiser eller direkte sollys. Hold apparatet unna 

støvete og fuktige omgivelser. Slå av og koble fra 

ledningen før rengjøring. 

 
SPESIFIKASJONER: 
 

 Strømstyrke: AC 

 Frekvens: 120-60 Hz 

 Vibrasjon: Maks. 6500 rpm 

 Vekt: 460 gram 
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Kundeservice  

Vi er glade for alle henvendelser vedrørende BodyWand – 
vibrator for kvinner og menn, og vil gjerne hjelpe deg på 
beste måte.  
Ta derfor gjerne direkte kontakt med oss i Quintet AS. 
 
Postadresse Postboks 97 Bønes, 5849 Bergen  
Besøksadresse Fjellsdalen 1, 5155 Bønes  
Telefon 55 98 15 55  
Telefaks 55 98 15 56  
E-post post@quintet.no  
Hjemmeside www.quintet.no  
 
Ved behov for forbruksmateriell, problemer med systemet 
eller råd, send en e-post til post@quintet.no.  
Besøk vår hjemmeside www.quintet.no eller ring oss på 
55 98 15 55. 
 
Quintet AS har siden start i 1999 arbeidet for å tilby 
kvalitetsprodukter, faglig kompetanse og god veiledning og 
service. Vi er Miljøfyrtårnsertifisert, som betyr at vi har 
gjennomgått en miljøanalyse og oppfylt definerte 
bransjekrav. Dette er et norsk, offentlig sertifikat støttet av 
Miljøverndep. Våre produkter er CE-godkjente, som betyr 
at de overholder kravene i EU/EØS sine direktiver til 
sikkerhet og helse og kan markedsføres og brukes innen 
dette området. 
 

 

 

 

 
 

http://www.quintet.no/
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Quintet AS spesialiserer seg på hjelpemidler for inkontinens, 
bekkenbunnstrening, smertelindring, muskelrehabilitering og 

seksuell helse. Les gjerne mer på www.quintet.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quintet AS Postboks 97 Bønes, 5849 Bergen.  
Tlf.: (+47) 55 98 15 55. Faks: (+47) 55 98 15 56. 

 E-post: post@quintet.no. Hjemmeside: www.quintet.no 

http://www.quintet.no/
http://www.quintet.no/

