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- Hvis den satte tid i Timeren er færr-
dig, så tryk på timer funktionen igen for 
at genoptage massagen. 
- Prøv at slukke og tænde for strøm-
men igen på strømafbryderenn. 

- Tjek om kablet er odenligt sat i, og 
virker
- Tjek om strømafbryderen på mas-
sagestolen står på “I”. ( Og den derfor 
er tændt)

-Massagestolen kan være overophedet efter 
meget brug. Den vil automatisk køle ned, og 
gå tilbage til normalt. Sluk for stolen og lad 
stolen køle af i 30-50 min.

Fjernbetjeningen virker, 
men massagestolen gør 
ikke.

Hverken massagestol eller 
fjernbetjening virker. 

Massagestolen virker ikke, 
selvom den sidder i et strøm-
stik.
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Advarsel

Fare

Vigtige sikkerhedsinformationer

For at reducere risiko for brand, brandskade, stød eller skade:

1. Efterlad ikke stolen uden opsyn mens der er strøm sat til. 

2. Brug ikke stolen sammen med en pude eller tæppe. 

3. Hold skarpt opsyn ved brug i nærheden af børn. Hold børn væk fra fodstøtten

5. Brug aldrig massagestolen hvis der ser skade på ledning 

eller stik, eller hvis delene er våde. Send beskadiget ledninger til elektriker. 

6. Bær ikke stolen rundt ved strømkablet. 6. Bær ikke stolen rundt ved strømkablet. 

7. Hold ledning, stik og hele strømkablet væk fra varme overflader. 

8. Brug ikke stolen, hvis lufthuller er tilstoppede. Hold udluftningen fri for stof,

Fnuller og støv. 

9. Put aldrig fremmedobjekter ind i stolens åbninger. 

Denne massagestol er lavet til husholdsbrug. Når du bruger et elektrisk 
apparat, skal du altid tage særlige hensyn. Læs alle instruktioner for mas-
sagestolen.  

For at reducere risiko for stød:

1. Sørg altid for at trække strømstik ud efter brug af stolen. 

2. Brug aldrig søm eller andre metalobjekter i nærheden af 

massagestolen

3. Sørg altid at tjekke stolen før brug. Brug ikke stolen hvis 

der er tegn på slid, 

krakelering eller hullekrakelering eller huller. 

4. Hold tør – brug aldrig stolen hvis den er våd eller fugtig. 

11. Armlæn
Tryk på knappen for at aktivere rytmisk lufttryksmassage
Tryk igen for at stoppe

12. Sæde og skuldermassage
Tryk en gag for at aktivere sæde og skuldermassage. 
Du får rytmisk lufttryksmassage ved sæde og skulder. 
TTryk igen for at stoppe funktionen. 

13. Op
Jurster vinklen op. 
Tryk og hold knappen for at nå den rette vinkel. 

14. Ned
Juster vinklen ned. 
Tryk og hold knappen for at nå den rette vubkel. 

15. Hastighed15. Hastighed
Juster hastigheden for massagen. 
Hver gang du trykker hæves hastigheden med 1 niveau. 
Max. niveau er 3. 

16. Luft
Juster intensiteten for lufttryksmassagen. 
Hver gang du tryjjer på knappen justeres niveauet med 1. 
Max niveau er 3. Max niveau er 3. 

Massage færdig
Tryk på tænd/sluk knappen, og stolen stopper. 
Tryk to gange efter brug, og stolen vil  gå tilbage i 
position.

Sikkerhed Komponenter



1.  Tænd/sluk
Tænd / sluk for massagestolen. Når du du trykker tænd, bliver fjernbetjeningens LED skærm oplyst. 
Tryk på hvilken som helst knap for at starte massagen. Dette er inkl. Timer funktionen. Tryk igen for at stoppe 
alle funktioner, og stolen vil gå tilbage til sin originale position. 

Autoprogrammer:
2. Refresh (opfrisk)
3. Stretch ( stræk)3. Stretch ( stræk)
4 Relax ( slap af)
Når du trykker på auto programmerne, vil alle luftpuder tændes på samme tid- 
Tryk på niveau knappen for at justere intensitet. Tryk på  indikatoren for øvre krop eller indikatoren for nedre 
krop for at stoppe enten øvre eller nedre massage.  Tryk på varmefunktion knappen for at stoppe varmefunk-
tionen. 

Manuelle programmer:
5. Ruller
Tryk for at aktivere fodruller. Tryk igen for at slukke

6. Varme
Tryk på varmefunktionen for at aktivere varme i ryggen. Tryk igen for at slukke. 

7. Nakkemassage
Tryk for at aktivere nakkemassage. Tryk igen for at stoppe.

8. Benmassage (luftpude)
TTryk for at begynde benmassage. Tryk igen for at stoppe. 

9. Zero-G
Tryk for at blive lænet tilbage til Zero Gravity. Tryk igen for at gå tilbage. 

10. Massage i livet.
tryk for at aktivere massage. Tryk igen for at slukke. 

10. Brug ikke udendørs.

11. Brug ikke i nærheden af spraydåser ( såsom luftfrisker, hårspray el. 

lignende) 

Eller hvor der administreres oxygen. 

12. For at slukke, sluk alle systemer til ”off” og træk stikket ud af kontakten. 

13. 13. Varmen kan blive høj. Brug ikke stolen med små børn eller babyer, sov 

ikke i stolen

Og brug ikke påvirket af sløvende midler. Brug ikke stolen hvis du har åbne 

sår, hudsygdomme

Eller sårbar hud. 

14. Prøv ikke at fold massagestolen sammen. 

15. Brug ikke stolen mens du har smykker eller løstsiddende tøj på. 

16. Hold langt hår væk fra massagestolen. 16. Hold langt hår væk fra massagestolen. 

17. Sørg for massagestolen er jordet. 

18. Brug ikke stolen i nærheden af vand eller væske. 

19. Placer ikke vandglas, vaser eller liggende i nærheden af stolen. 

20. Sørg for at have adgang til stikket, så du kan hive det ud i nødstilfælde. 

21. Må ikke bruges af børn, invalide, eller folk med nedsat fysisk kapacitet 

uden opsyn. 

Komponenter Sikkerhed



Sikkerhed

Gem disse instruktioner:
Denne massagestolet er beregnet til husholdsbrug 
Miljø:
- Brug ikke denne stol under særligt fugtige eller støvede forhold. 
- Brug ikke stolen ved en temperatur over 40 grader celsius. 
- Stil ikke stolen op af en varmekilde eller i direkte sollys.
- Stil stolen på et jævnt og ikke-glat gul- Stil stolen på et jævnt og ikke-glat gulv. 

Forsigtig:
- Brug stolen indenfor
- Hvis massagestolen står i et koldt rum, må den ikke pludseligt opvarmes
- Massagestolen har stået koldt, og bliver bragt ind i varmen, så vent en time før 
den tages i brug.
Dette sikre stolen fungerer optimalt. 

VVigtige sikkerhedsinstrukser 
- Sørg for at læse manualen før brug.
- Brug ikke stolen uden polstringen og sædet er på.
- Brug ikke stolen sammen med andre apparater eller varmetæpper. 
- Brug ikke stolen før der er gået en time fra sidste måltid
- Lad ikke børn eller kæledyr være i nærheden af stolen under brug. De kan 
komme i klemme eller til skade. 

Komponenter



Sædepude

Benstøtte

Armmassage

Pude

Hjul

Armlæn

Rygstøtte pude

Skuldermassage

Ydre struktur

SikkerhedKomponenter

- Placer ikke tunge objekter på armlænet, benstøtte, eller rygstøtte. 

- Brug ikke massagestolen mens du er våd

- Brug ikke massagestolen med våde hænder

- Udfør ikke massage på den samme del af din krop over en længere periode. 

Det anbefales max at massere 55 min på det samme sted. Du kan vende tilbage til punktet efter 

massage et andet sted. 

-- Placer ikke hænder eller fødder i åbninger der ikke er tilegnet massage.

- Stop massagen med det samme hvis du oplever ubehag. 

- Massagestolen er ikke en erstatning for professionel medicinsk behandling

- Personer på medicin eller med skader bør konsultere med egen læge før brug.

- Brug ikke produktet hvis du er utilpas.

- Fjern tørklæder, smykker og løstsiddende objekter før brug af stolen. 

Personer med medicinske lidelser:

Konsulter din læge før brug hvis:Konsulter din læge før brug hvis:

- Er sengeliggende

- Du har lidelser på din rygsøjle, eller har skade på rygsøjlen

- Du har kroniske rygproblemer

- Har diabetes, rygsøjlelidelser eller skade på rygsøjlen.

- Har ledproblemer

- Har en pacemaker eller andre medicinske implantater.

- Er gravid- Er gravid

- Har inflammationer i huden eller årebetændelse.

- Har forhøjet risiko for blodpropper 

- Har for nyligt undergået operation. 

- Har kiruriske søm, skruer eller andre medicinske implantater 



Kontakt til fjernbetjening

Strømkabel

Strømafbryder

Elektrisk indgang

Elektrisk udgang

Sikringsholder

Tilslut fjernbetjeningen ved den til det elektriske indgang med elektrisk ledning) vær 

opmærksom på punktpositionen på stikket og stikket)

Fjernbetjening

Tænd for strømmenHvornår massagestolen ikke bør tages i brug:
Hvis følgende sker, træk strømkablet ud af stikket:
- Hvis vand eller anden væske bliver spildt på stolen.
- Hvis stoffet på rygstøtten går i stykker, så de indre komponenter blottes. 
- Hvis du føler smerte eller ubehag under brug, stop da med det samme.
- Hvis du mærker stolen fungere usædvanligt under brug. 
-- Hvis der sker et strømsvigt. 
- Hvis det tordner.

Samling og reparation af stolen.

Skil ikke stoffet ved rygstøtten ad. Dette blotter de indre komponenter som 
kan føre til stød eller skade, på enten dig eller stol. Massagestolen bør kun 
blive repareret af en professionel.  Prøv ikke selv at udføre reparationer på 
stolen. 

Særlig info angående strømstik og kabel:Særlig info angående strømstik og kabel:

-Tjek altid at AC passer med specifikationerne angivet på massagestolen. 
- Træk ikke stikket ud, med våde hænder. 
- Når du trækker stikket ud, så hiv i stikket og ikke kablet. 
- Selvom stolen stopper automatisk efter brug, bør du stadig slukke på 
strømafbryderen på stolen. 
- Sørg for at massagestolen eller andre tunge objekter ikke står på ovenpå - Sørg for at massagestolen eller andre tunge objekter ikke står på ovenpå 
strømkablet.
- Brug ikke stolen hvis der er sket skade på kabel eller stik. 
- Brug ikke stolen hvis stikkontakten sidder løst. 
- Hvis der er sket skade på ledning eller stik, skal den skifres af en profes-
sionel.  

Forbrededelse før brugSikkerhed



Flyt stolen
- Sørg for at kablet ikke sidder i stikkontakt før du flytter stolen. 
- Læn stolen tilbage, som vist på billedet under, og brug baghju-
lene til at køre stolen til den ønskede position. 
- Dæk gulvet med en måtte eller tæppe for at beskytte gulvet 

SikkerhedForbrededelse før brug

3) Sæt rygstøttepuden fast med lynlåsen ( som på bill. 4)
Og sæt uden fast på velcro stykkerne ( som på bill. 5)

Placer stolen
Sørg for der er mere end 50 cm fri plads bag massagestolen, 
så den kan læne tilbage uden problemer. 

4 5

Jording: 
Dette produkt skal jordes. Hvis der skulle ske en fejl, vil jording sørge at 
risikoen for stød er betydeligt lavere. Dette produkt kommer med et stik 
som er jordet, og bør sættes i en jordet kontakt. 

Forkert tilslutning af stolens jordforbindelsesleder kan medføre risiko for Forkert tilslutning af stolens jordforbindelsesleder kan medføre risiko for 
elektrisk stød. Kontakt en kvalificeret elektriker eller servicemand, hvis du 
er i tvivl om, om produktet er ordentligt jordet. 

Modificer ikke det stik, der fulgte med produktet - hvis det ikke passer til 
stikkontakten, skal du installere en korrekt stikkontakt af en kvalificeret el-
ektriker. 

Brug ikke en adapter til dette produkt.



Forbrededelse før brugForbrededelse før brug

Trin 1 Rygstøtte:
Kør rygstøtten tilbage til du køre et klik. 

Trin 2 Fold rygstøtte
Åben låsemekanismen som ses på billedet nedenunder, læg 
rygstøtten ned mod sædet.

Trin 3: Installer skudlermassage
1) Lyn op ind til skuldermassagen. Sæt jerndelene 
sammen, så hul A og B møder hinanden. 
2) Sæt luftslange E sammen med luftslange F, 
som sidder på rygstøtten. 
3) Skrud stykket fast til rygstøtten
4) 4) Lyn stoffet på plads
5) Gentag på den anden side. 

Trin 4: Installer rygstøtte ude og sæde pude.
1) Sæt sædepuden i stolen så luftslange vender ind mod stolen. 
Sæt luftslange på sædet sammen med stolen (som vist på billedet 
nedenfor). 

2) Tilslut ryglænspudeopvarmningsledningen (hanstik DC) til 
sæderammen varmekabel (DC hunstik) Forbind ryglænet og sædet 
med lynlåsen. 



Følg instrukserne for rengøring af læder og plastik dele
1. Sørg for at afbryderen er slukket, og at strømstikket er trukket ud.
2. Væd en ren klud i varmt vand med 3-5% rengøringsmiddel, og vrid kluden godt op.
3, Rengør læder og plasik dele
4. Tør af med en tør klud
5. Lad lufttøre

Advarsel
- Brug ikke benzin, ætsende rengøringsprodukter, blegemiddel 
eller pesticider til rengøring af stolen.
Prøv ikke at tørre overfladerne med en hårtørre.
- Brug ikke stygejern på stoffet.
Hiv ikke stikket ud med våde hænder.
- Gerne et dække hvis du ikke benytter stolen over lang tid. - Gerne et dække hvis du ikke benytter stolen over lang tid. 

Tid

Rengøring og vedligehold

Rengøring og vedligehold

Specifikationer

Strømforsyning

Strømforbrug

Strømforsyning

15 minutter
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