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Tak for købet af dette produkt. Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt 
igennem, før brug, for at vide hvordan man anvender produktet korrekt. Vær 
særligt opmærksom på vigtige sikkerhedsadvarsler og gem denne brugsanvisning 
til fremtidig brug.
Bemærk: Vores firma forbeholder sig retten til at revidere designet og beskrivelsen 
af dette produkt, uden varsel. Venligst henvis til produktets oprindelige farve.

INDHOLD
Sikkerhed og vedligeholdelse 
Navn og funktion af komponenter 
Funktioner

Brug af produktet
Produkt specifikation
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1.Vigtig sikkerheds advarsel
- Lad ikke børn røre eller lege med produktets bevægelige dele.
- Brug venligst en jordet strømforsyning beregnet til dette produkt.
- Tag venligst stikket ud efter brug eller før rengøring for at undgå ulykker eller
skader på produktet.
- Brug kun produktet i henhold til denne manual.
- Brug ikke tilbehør som ikke er anbefalet.
- Brug ikke produktet udendørs.
- Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug.
- Enhver brug af produktet ikke listet i denne manual er forbudt.
- 15 minutters brug per gang er den anbefalede tid.
- Brug venligst ikke hvis læderet er beskadiget.
- Brug venligst ikke hvis beklædningen er beskadiget.
- Brug venligst ikke hvis radiator hulet er blokeret eller beskadiget.
- Tab venligst ikke ned i eller på produktet.
- Fald ikke i søvn mens du bruger produktet.
- Brug venligst ikke i beruset eller utilpas tilstand.
- Brug venligst ikke inden for en time efter måltider.
- Sæt venligst ikke produktets massage funktion for højt for at undgå skader.

2. Miljø for anvendelse.
- Brug venligst ikke ved høje temperaturer eller i fugtige miljøer som et
badeværelse.
- Brug venligst ikke straks efter kraftige temperatur skift
- Brug venligst ikke under meget støvede kaustiske miljøer.
- Brug venligst ikke hvor der er for lidt plads eller dårlig ventilation.

3. Personer der ikke er egnet til at benytte produktet
- Personer der lider af osteoporose er ikke egnet til at benytte produktet.
- Personer der lider af hjerteproblemer eller har elektronisk medicinsk udstyr, som
eksempelvis pacemaker, er ikke egnet til at benytte produktet.
- Personer der har feber er ikke egnet til at benytte produktet.
- Kvinder der er gravide eller har menstruation er ikke egnet til at benytte produktet.
- Personer med skader eller hudsygdom er ikke egnet til at benytte produktet.
- Børn under 14 år eller personer med mental ubalance er ikke egnet til at benytte
produktet uden supervision.
- Personer der er påbudt hvile af lægen eller som har det utilpas er ikke egnet til at
benytte produktet.
- Personer der er våde må ikke benytte produktet.

4. Sikkerhed
- Tjek om strøm spændingen passer til specifikationen af dette produkt.
- Brug ikke våde hænder til at håndtere stikket.
- Undgå at der kommer vand ind i eller på produktet for at undgå stød og skade på
produktet.

- Beskadig ikke ledninger eller ændre på produktets kredsløb.
- Brug ikke en våd klud til at rengøre elektriske dele som kontakt og stik.
- Hold afstand fra produktet under strømafbrydelse for at undgå skader hvis
strømmen pludselig skulle vende tilbage.
- Stop straks brugen af produktet hvis det fungerer unormalt og kontakt nærmeste
forhandler.
- Stop brugen af produktet hvis du føler dig utilpas og kontakt lægen.
- Dette produkt er ikke beregnet til brug af personer (inklusiv børn) med nedsat
fysisk, sensorisk eller mental funktionsevne, mangel på erfaring og viden,
medmindre de er under opsyn eller er blevet vejledt i brugen af produktet af en
person med ansvar for deres sikkerhed.
- Børn bør være under opsyn for at forhindre at de leger med produktet.
- Hvis ledninger bliver beskadiget skal de erstattes af producenten, forhandleren eller
en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.

5. Vedligeholdelse
- Dette produkt skal vedligeholdes af en autoriseret fagperson. Brugeren må ikke
selv adskille og vedligeholde produktet.
- Husk venligst at afbryde strømmen efter brug.
- Brug ikke produktet hvis stikket eller kontakten sidder løst.
- Hvis produktet skal stå ubrugt længe, bør ledningerne samles og produktet
opbevares i et tørt og støvfrit miljø.
- Produktet må ikke opbevares ved høje temperaturer, nær ild eller i langvarig
direkte sollys.
- Hvis den aftagelige ledning er beskadiget, skal den udskiftes af producenten,
forhandleren eller en tilsvarende kvalificeret person, for at undgå fare.
- Rengør produktet med en tør klud. Brug ikke fortyndere, opløsningsmidler eller
alkoholer.
- De mekaniske dele i produktet er specielt designet og produceret og har ikke
behov for speciel vedligeholdelse.
- Brug ikke skarpe redskaber i forbindelse med produktet.
- Skub eller træk ikke produktet henover ujævne overflader, løft det inden det flyttes.
- Brugt produktet periodevist. Produktet bør ikke køre kontinuerligt i længere
perioder.

6. Løsninger på almindelig fejl
- Motoren afgiver en naturlig og normal lyd mens produktet er i brug.
- Hvis fjernbetjeningen ikke virker normalt, tjek at alle stik sidder ordentligt i og at
kontakten er tændt.
- Når den anbefalede brugs tid overskrides vil produktet automatisk slukke. Kører
produktet kontinuerligt for længe, vil en overophednings beskytter automatisk slukke
produktet. Det kan benyttes igen efter en halv times nedkølings periode.

Sikkerhed og vedligeholdelse Sikkerhed og vedligeholdelse
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Navn og funktion af komponenter Funktioner

·Dette product er designet med et sæt smarte mekaniske hænder, som kan
bevæge sig op og ned og strække sig frem og tilbage. Fire hjuls trukken med et
lydløst design.

·Designet med emulering af fem typer af massage: Shiatsu, æltning, tryk, 
klappende og æltning og tryk samtidigt.

·Automatisk detektion af skulder position og mulighed for ændringer.
·Seks automatiske massage programmer: Ømheds lindring, komfort, afslapning,

demo, overkrop og underkrop.
·Massagestolen har to hukommelsesfunktioner: M1 og M2.

·Manuel massage af overkroppen med fem indstillinger: Hele ryggen, delvist
område, punkt, delvis øvre ryg, delvis nedre ryg. Ved delvis og punkt massage
kan massagehænderne justeres op og ned. Hastigheden kan justeres i tre
niveauer. Ved shiatsu, tryk og klappende massage kan afstanden mellem
massagehænderne justeres: bred, medium eller smal.

·Lufttryks massage funktion: Fuld krops lufttryksmassage, lufttryks massage af
arme (4 airbags til overarme, 8 til underarme), lufttryks massage af ben (16
airbags til ben). 3 indstillinger og 3 intensitets niveauer.

·Fod støtten har rulle massage funktion til bunden af fødderne. Under hver
fod sidder to ruller med knopper, der kan give massage under hele foden.

·Varme i ryggen. Varmen er via infrarød kulfiber varme-element.
·Fod og ben støtten kan justeres for at tilpasse stolen til personer af forskellig

højde.
·Zero Space: Som ryglænet ligger sig ned glider massagestolen fremad, for at

spare plads.
·Fod og ben støtten, samt ryglænet kan justeres individuelt, og massagestolen har

også en auto ligge ned funktion.
·Zero Gravity: "L"-formet skinne der passer til kroppens kurver og muliggør

følelsen af "vægtløshed" når stolen ligger ned.
·3D højtalere. Kan bruges til afspilning af musik fra en smartphone eller tablet via

Bluetooth
·Negativ oxygen ion generator over øvre arm airbag.
·LED lys på hver side af massagestolen.
·Genvejsknapper ved armlænet: Tænd/sluk, Zero Gravity, Auto massage og juster

ryglæn og ben støtte op/ned.
·Har indbygget USB oplader port.
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FUSE: T5AL 250VPOWER INPUT CONTROLLER JACK
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1. Hovedpude
2. 3D Højtalere og 

negativ oxygen ion generator
3. Øvre arm airbag
4. Arm airbag
5. Armlæn genvejsknapper
6. USB port
7. Fjernbetjening
8. Sæde
9. Ben støtte
10. Fod støtte
11. Ben støtte bagplade
12. Ryg pude
13. Armlæn
14. Armlæn dekoration
15. Side cover
16. Bag cover
17. Fjernbetjeningslomme
18. LED Lys
19. PCB Boks cover
20. Hjul
21. Strømledning
22. Strømstik
23. Sikringsboks
24. Tænd/sluk knap
25. Fjernbetjeningsstik
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Menory

Menory

Brug af produktet Brug af produktet

Bemærk: Billedet er kun til reference. 1.Tænd for strømforsyningen

Sæt stikket i Placering af elementer på strømforsyningen

2.Start massage
1.) Tænd på kontakten, stolen ligger sig automatisk ned og starter massagen.
2.) Automatisk detektion af skulder position og akupressur massage punkter.
3.) Hvis der er forskel mellem massagekuglernes position og positionen af skuldrene,
kan massagekulderen manuelt flyttes med op og ned knapperne til den rigtige position,
der er 10 indstillings muligheder. Hvis der ikke foretages ændringer af
skulderpositionen inden for 10 sekunder, starter massagen automatisk.

Knap Beskrivelse Display 

Flyt massagekuglernes position opad

Flyt massagekuglernes position nedad

Skulder
justeringFor høj position

 Korrekt position
For lav position

4.) Vælg massage funktion

Function Button Display 

Memory 
Massage

·Hukommelses funktion til massage
Hold knappen "Upper body/M1" eller "Lower body/M2" nede i 3 sekunder for at
aktivere hukommelses funktionen "M1" eller "M2", som kan huske din sidst gemte
massage.

SIKRING: T5AL 250VSTRØMSTIK FJERNBETJENINGSSTIK
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·Characterized auto massage

·Luft tryks massage

Auto F1

Auto F2

Auto F3

Auto F0

Auto F4

Auto F5

·Andre funktioner

Brug af produktet Brug af produktet

Funktion Knap Program Display 

Automatisk

massage

Afslappende massage med varme funktion, for 
at afhjælpe mental stress
Et program med fokus på helbredet. Løsner 
muskelspændinger.

Nænsomt og afslappende massage program

Massage og stræk af hele kroppen for at fjerne 
muskel stress og øge fleksibilitet af ledene.

Stimulerende massageprogram der afhjælper
stive og ømme muskler
Specielt massage program der fokusere på det
nederste af ryggen og lænden.

·Upper body manual massage

Funktion Knap Mulige justeringer Display  

Teknik

Hastighed

Bredde

Shiatsu

Flap

Knead&flap

Knock

Knead

Hastighed og bredde

Hastighed

Hastighed og bredde

Hastighed

Hastighed og bredde

Tre niveauer

Tre niveauer

Speed 

Width 

Funktion Knap Beskrivelse Display 

Ryg 
massage 
område 

Back Stretch

Back Stretch

Back Stretch

Massage-
hænder op
Massage-
hænder ned

Funktion Knap Beskrivelse Display 
Luft tryks 
område

Intensitet

Tre indstillings muligheder: Hele kroppen, 
armene eller benene.

Tre indstillings muligheder

Funktion Knap Beskrivelse Display 

Ruller 

Varme

Fod ruller: Tre hastigheds indstillinger.

Varme i ryggen. Varmen kan mærkes efter ca. 3 
minutter.

Back Stretch

Back Stretch

H0

H1

H2

H3

H4

Massage af et lille område.

Massage af hele ryggen.

·Funktioner til indstilling af stolen.
Funktion Knap Beskrivelse

Ben
støtte

Ryglæn

Auto lig 
ned funktion 

Ben støtte op. Hæver ben støtten så længe knappen holdes 
nede.
Ben støtte ned. Sænker ben støtten så længe knappen 
holdes nede.

Ryg læn op. Hæver ryglænet så længe knappen holdes nede

Ryg læn ned. sænker ryglænet så længe knappen holdes 
nede

Tre indstillinger. Skifter mellem dem ved flere tryk på 
knappen. 

Negativ 
oxygen ion

Hold knappen nede i 3 sekunder for at tænde/
slukke for negativ oxygen ion funktionen.

Justering af massage 
område. (Kan justeres ved 
punkt og lille område)

Massage af øverste del af ryggen.

Massage af nederste del af ryggen.

Punkt massage. Massage af et enkelt punkt.
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Brug af produktet Brug af produktet

3.Stop massage, sluk for strømmen.
1) Tryk på strømknappen under massagen, for straks at stoppe alle massage

funktioner. Ryglæn og fodstøtte vil automatisk flytte sig tilbage til deres oprindelige
stilling. Ellers efter at den valgte massage tid er ovre, vil alle massagefunktioner
stoppe, dog vil ryglæn og fodstøtte ikke returnere til deres oprindelige stilling.
Herefter kan man indstille hukommelsesfunktionen.

2) Hukommelseslager funktion: Efter endt massagetid eller, at der slukkes for
maskinen, vil fjernbetjeningens display vise ”Memory” (Hukommelse) og blinke.
Dette er for at minde brugeren om, at gemme den valgte massage tilstand hvis
ønsket, inden maskinen slukkes. Tryk på hukommelsesmassage knapperne M1
eller M2 for at gemme massagen.

3) Sluk strømmen til hele maskinen.
Figur (sluk for strømmen)

SIKRING: T5AL 250VSTRØMSTIK FJERNBETJENINGSSTIK

·Genvejsknapper på armlæn

USB

Funktion Knap Beskrivelse

On/off

Samlet
op knap

Zero 
gravity

Samlet
ned knap

Auto 
massage

Tænder/slukker massagestolen.

Tryk og hold denne knap for at hæve ryglænet og 
sænke ben støtten samtidigt.

Automatisk ligge ned og "Zero Gravity" knap. Tre 
indstillings muligheder ved flere tryk.

Tryk og hold denne knap for at sænke ryglænet og hæve 
ben støtten samtidigt.

Ved tryk startes automatisk massage program.

USB lade port. Kan oplade dine USB enheder, fx. mobil.

Placering af elementer på strømforsyningen Tag strømstikket ud

4. Installation af armlæn

Figur 1 Figur 2

Figur 3 Figur 4

Før ind i bunden
af sæderammen.

Figur 5 Figur 6

'U'-plade

Låse-pind

·Find kablerne og luftrørene i stolens sæderamme, og træk dem ud gennem
midtersektionen af sæderammen (Figur 1)

·Forbind kablerne og luftrørene til deres modpart i armlænet som indikeret af
mærkerne dem. (Figur 2)

·Tjek at alle samlinger sidder ordentligt sammen og vender korrekt. (Figur 3)

·Før kabler og rør tilbage ind i bunden af sæderammen, kontroller at luftrørene
ikke har nogen knæk og træk stoffet op igen. (Figur 4)

·Hold armlænet foran og bagved, og før den bagerste del ind til sæderammen, ved
'u'-pladen. (Figur 5)

·Før låse-pinden ind i 'u'-pladen. (Figur 6)
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Method of usage Method of usage

·Installer den roterende aksel først. Bemærk at hullerne skal passe så R-stiften kan
sættes i senere. (Figur 1)

·Monter ben støtten på stolen. (Figur 2)

·Sæt R-stiften i, i begge sider. (Figur 3)
·Ben støtten er nu færdig monteret. (Figur 4)

Note

Figur 1 Figur 2

Figur 3 Figur 4

Figur 1 Figur 2

·Lig ikke vægt på ben støtten når stolen ligger ned eller ben støtten er hævet,
da stolen riskere at vælte eller gå i stykker. (Figur 1)

· Tjek altid at massagehænderne ikke er i sædet du sætter dig, for at undgå at
det er ubehageligt at sætte sig i massagestolen. (Figur 2) 

（1） （2）

·Brug af hovedpuden mindsker intensiteten af massagen i nakken og skuldrene.
Det anbefales at hovedpuden benyttes.
Rygpuden sidder på med lynlås (1). Hovedpuden sidder på med velcro (2).

Lynlås Velcro

6. Hovedpude og rygpude

Figur 7 Figur 8

Figur 9 Figur 10

·Når den bagerste del sidder som den skal, hægtes den forreste del på med krogen.
(Figur 7)

·Pres ned på armlænet ind til det sidder korrekt. Skub nu forsigtigt armlænet lidt
opad foran, så krogen kommer helt tæt på metal 'firkanten' den sidder på. Sving
forsigtigt armlænet lidt og sikre dig at det sidder korrekt. (Figur 8)

·Åben lynlåsen på armlænet hvor overarmen skal være. Brug en
stjerneskruetrækker til at stramme skruen og kontroller at alt sidder som det skal.
Lyn lynlåsen igen. (Figur 9)

·Sørg for at hullerne foran på stolen sidder ud for hinanden, sæt skruerne i med en
stjerneskruetrækker. Kontroller at alt sidder som det skal. Installationen er nu
færdig. (Figur 10)

5.Installation af ben støtte

×



Brug af produktet

·Hvis den tunge massagestol bliver placeret på et trægulv, i længere tid, kan
det skade gulvet. Placer venligst på et tæppe eller lignende for at forhindre
dette.

8.Beskyttelse af gulv

Produkt specifikation

Model: A389
Navn: Bella
Spænding:      

Effekt: 

110-120V~   60Hz
220-240V~   50Hz/60Hz
170W

Brugstid: 20Min
Sikkerhedsklasse: Klasse I

Materialer: PVC, PA, ståldele og elektriske og magnetiske 
dele

MATERIALE           PU         LÆDER STOF TRÆ

Advarsel: Flyt ikke stolen ved hjælp af hjulene på trægulve, ujævnt terræn eller i 
snævre steder. To personer kræves for at løfte stolen. Stolen må ikke løftes i 
armlænene.

9.Flytning af massagestolen
·Kontroller, at alle ledninger er langt fra gulvet. Vip ryglænet bagud til en vis grad

(med tyngdepunktet hvilende på hjulene). Skub stolen fremad eller baglæns
med dine hænder og sæt til sidst stolen stille og roligt ned, til dens normale
position.

Bemærk: Sluk altid massagestolen helt og sørg for at alle ledninger er taget 
ud, inden stolen flyttes.
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