










Brug af produktet 

- AutomatliSke, massage _programmer

Furiktlor, Kriap Beskrlvelse Display 

E!il!D Ekspres: urtig assage 

� Helhed: Massage af hele kroppen 

Olieriitæslc Ru ende massage af nakke og tru g 
� · assage af nJQgen

AutoFO 

AutoF1 

AutoF2 

Auto Fa�d mm!li svensk: .Æli:eflde massage med s1o: rend.e effekt 
81J111maæ&g)l!tl------l------------------t-------1 

Klassisk: · er automat isk sro en ned, kører 
mE:I germern forskel ge 1110.ssa:g,e tor 

Gi aa c-ti" o: !Solrus omkri Il ryg:raue og SIJæk

- Manuel ilndstlllllng ar massage
1.) Manuel over:krops massage

Mode: One button eyde 
lhe five manual mas$agø 
mooe:s, kneading, flap,, E::a 

Klappende. Has ·grned. 

Ælten:de. :Has ·g ed!. 

AutoF4 

AutoF5 

flom & kne:ading, $hlat5U, 1--------------+-------, ...,. r_ .... ., 1 Sihiatsu. Hasti g ed ,og bredde. tap, and off. � 

Bankende. astjg)ledl og bredde. [J] 

Speed &m Tre hastighedsmu g. eder 

Uml Tre bredde ulig/red.er 
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Brug af produklet 

Funk1!or, Knap B eski!'ilvelse Display 

=== Fast pos·· ITlf'..d massage frem og ·Ibage f.'li-w 

,:cm:, Delvis område med mæsage f re ogtl bage fol 1-11 

== Overo rdn13t massage frem og ·Iooge t'.l H2

Rlygstræk == Overkropsmassage, frem ag: tilbage nH.1 

it IP 1' Underkro;ps assage, f r em og t1 bage nH4 

Jus,tering af massage punkter Massage hlmd 

� (ved fast cg delvis. mass age, l<:a flyttes op 
massageposi ·enerne· justeres) Mæsage hånd 

tlyttes, ned 
- Luntryks massage fun'ktloni

Furtkt!or, Krrn.0 Beski!'ilvelse Dr:splay 

/JJr pru$UNIJ tmm· Tre lufttryks ti l stande (hele kroppe , arme,, be ) ""'"W!.!.!!.!. 
rnod'el 'Fliiil21!.!.!..!.W 

lh'!ten$i!y æ&iJ Tre· j1.mterings g ,... Alffl � 
� Flii!Q1� 

- Andre manuelle ·lJnktloner

Funktion Knap Beski!'ilvelse Display 

Roler 

IHeating es efter ca. 3 minutteI 

- Andre manuelle funktioner

Funktion Knap Beskr,lvelse Display 

Calf rlse 
.tnddrop 

Backrest rise 
andimp 

Tryk: på den e rnip, for langsomt ait 10 e læggenes , \ est.ctte. 
Stop juste · fV!n ved at S!li ppe lmappeillL 
Tryk: på den e ap, for langsomt ait sænke læg_g,enes. 

,.,ilesto e. Stop justeri gen 1;1ed at slippe ,knappe 

Tryk på de11 e nap, for langsomt at sænke ryglænet. Srop 
just,eringe ved at s ppe lrnappen. 

A.tJti, lay .-n=- 3 tilswide. lryk på k nappe tiere gange ar at skifte 
dow111 mode - dem. 

O!I 

I 
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Indstillet med sikkerhedsknap i 
strømforsyningen. Hvis der forekommer et 
tungt tryk på strømforsyningsboksen, vil 
tilbagelænet funktionen stoppe, for at 
forhindre personskade.

Brug af produktet Brug af produktet

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

       Knappernes placering på strømforsyningen.                Stikket trækkes ud

 ADVARSEL

4. Læg støtte montering
Monter først det drejelige skaft i lægstøttens faste aksel. Bemærk at hullet skal være 
justeret således at konstruktion med den R-formede stift ligner (Figur 1)
Når læg støtten er blevet påsat med den justerede faste aksel, påsæt den stolen (Figur 2)

Figur 1 Figur 2

Indsæt den R-formede stift, ryk derefter om på den anden side og indsæt den R-
formede stift (Figur 3). 
Færdigt (Figur 4)

Figur 3 Figur 4

Note
Når maskinen kører og er tilbagelænet og læg støtten løftet, skal man ikke lægge 
tryk og vægt på læg støtten. Dette er for at forhindre skade på stolen og personer 
(figur 1).
Kontroller, at massage hænderne ikke er i siddedelen af stolen. Dette ville nemlig 
være ubehageligt i ballerne, når man sidder ned i den (figur 2)

Figur 1 Figur 2

Genvejs kontrolpanel

Knap Beskrivelse

Læg støtte op: Hæver læg støtten langsomt.

Læg støtte ned: Sænker læg støtten langsomt.

Ryglæn op: Hæver ryglænet langsomt.

Ryglæn ned: Sænker ryglænet langsomt.

1)

2)

Tryk på strømknappen under massagen, for straks at stoppe alle massage funktioner. 
Ryglæn og fodstøtte vil automatisk, flytte sig tilbage til deres oprindelige stilling. I 
mellemtiden kan man indstille hukommelsesfunktionen. Efter den bestemte massage tid 
er ovre, vil alle massagefunktioner være afsluttet. I mellemtiden kan man indstille 
hukommelsesfunktionen, dog vil ryglæn og fodstøtte, ikke returnere til deres oprindelige 
stilling.
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 tilstanden, hvis ønsket, inden maskinen 
slukkes. Tryk på hukommelsesmassage knapperne M1 eller M2 for at gemme massagen.

3. Sluk for strømmen og afslut massage

Start/pause: Start eller pause massage. Hvis stolen er i pause tilstand i 
mere end 20 minutter, slukker den automatisk.



8mg af produkte,t 

6. Hovedpude og ryglæns pude montel'lng ,og manual
1-lvis man bn..rger puder i massagestolen, kan æltemassage intensiteten
reduææs ved sl<ultlre ogi nakke. Vurder, i forholtl llil dit behov, om der ,er 
behov for puden (hovedpuden er anbefalet)_ Ryglænets pude og ryglænet ,er 
forbundet med l�rilås -(1)_ Hovedpude og ryglællS puden er forbundet med 
velcro (2)_ 

Lynlls 

(1) (:2) 

6. Gulvbeskyttelse
1-lvis den tunge massagestol bliver plaæret på ,et trægulv, i længere tid, kan 
det skade gulvet_ Placer venligst på et tæppe ell'.er ltgnende for al: fo:rhindre 
dette.. 

Advarse'II: Flyt -kk.e stor.en vha_ dets hjul på trægulve, ujævnt 1!enæn eller i
snævre steder_ To personer !<ræves, for at løft,e stolen_ Ved løft benyttes 
rmeme i ryglæn og sidest,µ<J<er som løftepunkter {løft venligst ikke direkte i 
armlænene�-
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Bn1g af 1produktet

7. Flytning at stolen
Kontroller, aJ: all'e ledninger er langt fra gu'lveL Viip ryglænet bagud tll en vis
grad (med tyngdepunktet hv ilende på hJ:u'lene)_ Skun stoten fremad elter
baglæns m�_din:e hænder og sæt til sidst sio en stille og ro'ligt ned, ti'I dens
normale position..

Belffll811c Under flytning af stolen, skal strømmen 1iil stolen først slu'kkes_ 
IJerefter l1can man trække ledninger til fjernbetjening og strøm ud_ 

Model: JAVA 

Navn: Massag,e Stol 

Spænding: 110�12ov- 60 Hz 
220-240V- 60 Hzli601 Hz 

Effekt: 160W 

Brugsttd:: 20 min.

Sikkerhedstype: Klasse 1 

Mliltetilaler: PVO, PA, stil d'ele ,og e.tektriske ,og ma.gnetlsllce dele 

[ Matorlala PU Læder Stof 

13 

7 


	A385_EN.pdf
	Ò³Ãæ  1
	Ò³Ãæ  2
	Ò³Ãæ  3
	Ò³Ãæ  4
	Ò³Ãæ  5
	Ò³Ãæ  6
	Ò³Ãæ  7
	Ò³Ãæ  8




