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Sikkerheds instruktioner 

Advarsel: 

Strømstikket skal være isat ordentligt i stikket, er tilslutningen ikke er sket korrekt kan det resultere i risiko 

for elektrisk stød. Hvis du er i tvivl om indførelsen af stikket er sket korrekt tjek da med en autoriseret 

installatør eller tekniker. Man må ikke ændre på produktets stik såfremt kontakten ikke passer med 

massagestolens stik. Forsikre dig at stikkontakten er korrekt monteret i væggen. Almen forsigtighed skal 

altid anvendes når man anvender et elektrisk apparat som en massagestol for at undgå elektrisk stød, 

brand eller anden skade. 

1. Forsikre dig at massagestolens stik passer med stikkontakten for at mindske risikoen for elektrisk 

stød, kortslutning og brand.  

2. Forsikre dig at massagestolens stik er indsat korrekt i stikket 

3. Træk altid stikket ud af kontakten efter brug og før rengøring af massagestolen 

4. Massagestolen må ikke anvendes steder med høj fugtighed. 

5. Massagestolen må ikke anvendes udendørs og undgå placering i direkte sollys. 

6. Er der strømafbrydelse imens stolen er i brug, forsikre dig da at stolen sættes til ”OFF” positionen og 

træk stikket ud af kontakten for at undgå eventuelle skader der kan ske når strømmen kommer 

tilbage.  

7. Anvend ikke massagestolen hvis strømforsyningen er beskadiget eller våd. 

8. Tag ikke stikket ud og ej heller sæt det ind med våde hænder. 

9. Opsyn er nødvendig såfremt massagestolen anvendes af børn eller i nærheden af børn og personer 

med fysiske handicap. 

10. Anvend kun massagestolen ud fra manualen og hvad den er beregnet til. 

11. Man må ikke stå, sidde ovenpå eller hoppe på armlænet, ryglænet eller fodstøtten. 

12. Fald ikke i søvn under massagen 

13. Hold altid massagestolen ren og indset ikke objekter i hullerne samt hold området omkring 

massagestolen ryddet. 

14. Forsøg ikke at flytte massagestolen ved at trække i strømstikket 

15. Forsikre dig der ikke er nogen børn, dyr eller genstande under/omkring fodstøtten og ryglænet når 

indstillingen af delene foretages. 

 

  



Sikkerheds instruktioner 

 

16. Tjek altid overfladen på massagestolen om den er gået i stykker før brug. Finder du nogen 

unormalheder i ryglænet eller andre steder må massagestolen ikke anvendes. Kontakt da 

servicecenter eller forhandler for udbedring. 

17. massagestolen er beregnet til husholdningsbrug 

18. for personer der lider af sygdom, kontakt venligst lægen inden anvendelse af massagestolen. 

19. for følgende betingelser skal en læge konsulteres inden brug af massagestolen: 

• malign tumor 

• hjerte problemer 

• gravide, menstruerende og feberramte 

• personer der er medicineret eller i gang med medicinsk behandling 

• personer med osteoporose 

• personer med usædvanligt bøjede ryg ved ulykken eller sygdommen 

20. Oplever du unormale smerter under brugen, stop da straks massagestolen. Er der opstået nogen 

skader opsøg da straks en læge for behandling. 

21. Man må ikke få massage på hævede eller betændte områder af kroppen 

22. Produktet er et ikke-professionelt massageapparat designet til at give komfortable massage, anvend 

ikke denne massagestol som alternativ til medicinsk/lægelig behandling. 

23. hvert massageprogram bør ikke over overskride 30 min. Masser det målrettede område i maks. 15 

min, overmassering kan lede til overophedning og give en kortere levetid på massagestolen. 

24. Anvend ikke massagestolen i områder hvor ”aerosol” (spray) anvendes eller hvor luften omkring 

bliver administreret 

25. massagestolen er ikke velegnet til børn under 12 år 

26. forsikre dig at massagestolen er placeret på en lige overflade. 

 

Bemærk: 

Massagestolen er ikke beregnet til at blive benyttet af personer (inkl. Børn) med nedsat fysiske, sensoriske 

eller mentale evner eller personer med manglende erfaring og viden, medmindre de har fået tilsyn eller 

instruktion i at bruge massagestolen af en ansvarlig person, af hensyn til deres sikkerhed. 

Børn skal holdes under opsyn for at sikre at de ikke leger på massagestolen. 

Hvis strømledningen/strømforsyningen er beskadiget, skal det udskiftes, eller repareres af en tekniker. 

Underbrug bliver massagestolen varm så personer der er overfølsom for varme, må være ekstra forsigtige 

ved brug af massagestolen. 

Produkt specifikationer 

Beskrivelse Specifikation 

Produkt navn Jasmin 

Model nr. A307 

Nom. Spænding. 220V~ 

Nom. Frekvens 50Hz 

Nom. Strømforbrug 230W max. 

Dimensioner 1502mm x 812mm x 1200mm 

Vægt net. 90 kg pakket, 107 kg 

 

  



Produkt komponenter 

Stolediagram - Foran 

 

 

 

 

Produkt komponenter 

Stolediagram – Bagside 
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Installation af massagestolen 

 
1. Fjern indpakningen og flamingoen og tag posen med de løse dele væk 

• fjern kassen 

• fjern flamingoen 

• posen med løse dele indeholder: fjernbetjening, manual og strømledning. 

2. Placer massagestolen på det ønskede sted. 

• Tillad at der er nok plads omkring stolen 

så den kan justeres op og ned i ryglænet 

og fodstøtten, uden problemer under 

massagen. Der skal være min. 15 cm 

afstand imellem ryglænet og væggen 

samt min. 50 cm foran til fodstøtten. 

• For at undgå eventuelle skader på gulvet 

anvend da et tæppe under massagestolen 

• Forsikre dig at intet kan forhindre 

massagestolen i at bevæge sig foran og 

bagved. 

• Massagestolen må ikke stå et fugtigt sted. 

• For at undgå signal forstyrrelser er det 

bedst at placere massagestolen 4 meter 

væk fra AV, TV og radio.  

 

 

Installation af massagestolen 

3. Flytning af massagestolen. 

• Som illustreret vip ryglænet tilbage og 

tilt massagestolen op på hjulene i en 

vinkel af 45 grader. Langsomt skub og 

manøvrere den hen på den ønskede 

placering. Sænk massagestolen 

langsomt og forsigtigt indtil den står 

helt fladt på gulvet. 

• Forsøg ikke at flytte massagestolen 

når den er i brug 

• At flytte på massagestolen kan give 

skader på gulvet og det anbefales at 

anvende et tæppe eller lign. For at 

beskytte gulvet 

• Tab ikke eller pludselig slip 

massagestolen når du/ i er ved at 

flytte den da det kan gøre skade på massagestolen og eller overfladen den er placeret på. 

• Det anbefales at man er 2 personer om at flytte massagestolen.  

• Venligst vær ekstra forsigtig omkring flytning af massagestolen. 

4. Dobbelt tjek installationstrinene og glat puderne ud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Før ibrugtagen 

 

1. Forsikre dig at produktet er intakt. 

• Tjek hovedstøtten og ryglænet er intakte 

• Forsikre dig stikket er sat korrekt til strøm 

• Forsikre dig at fodstøtten er oprejst (hvis det er 

under den vandrette overflade, når du sidder på 

stolen og udøver stor kraft, vil stolen være 

beskadiget) 

 

 

2. Tjek området omkring massagestolen 

• Forsikre dig at der ikke er noget der forhindrer 

massagestolen i at kunne køre op og ned 

 

 

 

 

 

3. Tilslut strømmen til massagestolen 

• Indsæt strømledningen 

• tryk på tænd/sluk knappen på højre side af 

massagestolen 

 

 

 

 

4. Justering af hovedpuden  

• Juster hovedpuden på hovedstøtten så den er 

placeret ud fra øret. 
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Brugervejledning 

Beskrivelse af fjernbetjeningens funktioner. 

 Tænd/sluk: Tryk på knappen for at tænde stolen. Tryk igen for at slukke den og massagestolen vil 

gå tilbage til udgangsposition. 

 Pause knap: Anvend denne knap for midlertidig at stoppe massageprogrammet. For at 

fortsætte tryk da på knappen igen. 

Auto mode: Denne massagestol er designet med 4 programmers automatisk massage 

med forskellig tid. Anvendes stolen flere gange i træk skal du hvile min. 10 min ind i 

mellem for at mindske byrden for kroppen. 

 

Justering af position: 

Tryk på denne 1 gang for at komme i Zero Gravity (Zero G1) position 1, tryk igen for at kommer i 

Zero Gravity position 2 (Zero G2), tryk igen for at kommer i Zero Gravity position 3 (Zero G3). 

Tryk en fjerde gang for at kommer tilbage til start positionen. 

 

 

 

Hold denne knap nede for at justere fodstøtten 

Hold denne knap nede for at justere ryglænet 

 

Bemærk: justerings knapperne har inden funktion når massagestolen er i ”stræk programmet” 

 Timer knap: 5-30 min varighed. Massagestolen kan justeres med 5 min. Af gangen. Hvert 

program tager normalt 15 min. 

Brugervejledning 

Manuel massage 

Varme: Tryk for at tænde og slukke varme funktionen 

Massage bredde: tryk på denne knap for at justere afstanden på rullerne. Der er 3 

justeringsmuligheder 

Manuel massage: der er 5 manuelle massageprogrammer. Denne knap tillader dig at vælge 

den ønskede massage type som ”kneading”, ”Tapping”,”dual action”, ”shiatsu” og ”rolling” 

Massage hastighed: her kan man justere farten i 3 niveauer på Tapping, kneading, Dual action 

og shiatsu. 

Fodruller: Massagerullerne i forstøtten 

Nulstil: Efter opstart, tryk på denne knap for at nulstille massagestolen og tryk derefter på 

”AUTO” knappen for at afslutte programmet. 

Punkt massage: ”fast punkts massage” tryk på knappen for at stoppe rullerne på et bestemt 

sted for at opnå massage kun på netop dette sted i manuel tilstand. 

Juster område massage: I manuel mode, tryk på denne for at vælge imellem specifikke 

områder i områder:  Ryg → Lænd → Sæde → Ryg og lænd → Lænd og sæde → Hele kroppen 

              

Juster massage position: Justering af rullernes placering. Hold knappen nede for at justere 

rullerne op eller ned til den ønskede position 

Airbag massage: trykmassage knap. Hver gang du trykker på denne knap vil et punkt på 

displayet blinke, hvilket betyder at den del vil blive masseret. Hold knappen nede og der vil  

                      komme forskellige kombinationer af massagen. 

Airbag styrke: Denne knap tillader dig at justere intensiteten i airbagsene i 3 niveauer. 

  



Bruger vejledning 

Display oversigt 

 

1. Massagestolen er tændt 

2. Massagestolen skanner ryggen og forbereder ibrugtagen 

3. Skanningen er fuldført og massagestolen er klar til start af massage program 

4. Pause-knappen er blevet trykket og massagestolen er midlertidigt stoppet 

5. Positions justeringsknapper 

6. Viser hvilket Auto-program der er i gang 

7. Viser hvilken massageteknik der er aktiveret 

8. Viser massagerullernes retning, om de bevæger sig opad eller nedad 

9. Munter hilsen fra din massagestol. 

10. Viser massagens hastighedsniveau 

11. Viser intensiteten på airbags massagen 

12. Viser bredden på massagerullerne 

13. Varme funktionen er tændt 

14.   

a. Viser rullernes position  

b. Viser de aktive Airbags 

15. Viser den resterende tid af programmet 

Betjeningsvejledning 

Efter brug 

1. Når massageprogrammet er afsluttet tryk da på on/off og stolen 

vil automatisk rejse sig til udgangs position. 

• Tjek venligst omkring massagestolen inden du 

trykker på knappen for at sikre dig at børn dyr mv 

ikke kan komme i klemme. 

• Forsikre dig at dine arme og ben ikke er faldet ned i 

massagestolens mellemrum inden massagestolen 

sættes til udgangspositionen. 

2. Tryk på Tænd/sluk knappen bag på stolen for at slukke al strøm 

til massagestolen og placer fjernbetjeningen i holderen 

3. Til sidst trækkes stikket ud af væggen. (dette må ikke ske med 

våde hænder samt man må ikke trække i selve ledningen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Problemsøgning 

Hvis massagestolens lyde og bevægelse ikke er som normal, venligst sluk da for massagestolen og træk 

stikket ud af væggen. Kontakt da en autoriseret tekniker for yderligere assistance. 

 

Problem  Løsning 

Massagestolen er tilsluttet strøm men 
reagere ikke 

1. undersøg om strømstikket er isat korrekt i stolen og i væggen. 
2. Tjek at tænd/sluk knappen står på "I"  

Fjernbetjeningen reagerer men 
massagestolen reagerer ikke 

Massagestolen har muligvis automatisk slukket sig på grund af 
overophedning for at beskytte produktet. Sluk da massagestolen 
og tillad den at afkøle i 30-60 min. 

Både fjernbetjeningen og 
massagestolen reagerer ikke 

Massagestolen går automatisk til "fuldt stop" eller i "inaktiv" 
tilstand, når et massageprogram er afsluttet. Tryk venligst på 
tænd / sluk-knappen igen for at tænde for stolen. 

 

Vedligeholdelse 

• Sluk stolen og træk stikket ud af væggen inden den rengøres. (rør ikke ved stikket med våde hænder) 

• Anvend en tør klud til at tørre sved og andet skidt væk fra stolen 

• Er massagestolen meget beskidt anvend da en godt opvredet klud med neutralt 

rengøringsmiddel/søbe og tør det forsigtigt væk 

• Lad stolen lufttørre 

• Det er forbudt at hælde vand ud over stolen 

• Det er forbudt at anvende en føntørre til at tørre stolen med 

• Det er forbudt at bruge alkohol, rense benzin og lign. til at rengøre stolen med. 


