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Sørg for at holde strømstikket ren for snavs og skidt (brug en tør klud)

Sørg for at stikket sidder sikkert og helt inde i stikkontakten.

Må kun bruges med 220-240V, 50/60 Hz strømforsyning 
(Massagestolen må ikke benyttes i lande der bruger andre strømforsyninger, fx 120V 
eller forbindes via en transformer uden at dette er tjekket med producenten)

Følg regulativer i forhold til brug af strøm og stikkontakter.

Efter hver brug af massagestolen, sluk på kontakten bag på og tag strømstikket ud af stikkontakten.

Bliv ikke masseret i mere end 30 minutter ad gangen
Bliv ikke masseret på et enkelt punkt i mere end 5 minutter ad gangen.

Før brug, løft rygpuden og tjek om stoffet er skadet eller ved at gå i stykker. 
(Selv hvis stoffet kun er lettere skadet, skal massagestolen stoppes 
og repareres inden den igen bruges.)

Kontroller altid at der ikke er fremmede genstande mellem rygpuden
 og ryglænet inden massagen startes.

Før massagestolen tændes eller før ryglænet eller ben støtten justeres,kontroller 
altid at der ikke er personer, kæledyr eller genstande tæt på eller i vejen for massagestolen.

Hvis du efter brug føler dig fysisk utilpas under massagen, 
stop da straks massagestolen og tal evt. med din læge om det.

* Personer der bliver behandlet for eller lider af følgende symptomer bør konsultere en læge 
inden brug:

1. Personer med pace-maker eller andre elektroniske implantater.
2. Personer med ondartede tumorer.
3. Personer med hjertesygdom.
4. Personer der har problemer med at differentiere temperaturer.
5. Kvinder der er gravide eller som lige har født.
66. Personer der har problemer med blodcirkulationen, f.eks. pga. diabetes.
7. Personer der lider af osteoporose, brækkede ryghvirvler eller andre akutte symptomer som f.eks. 
forstuvninger.
8. Personer med skader i de masserede dele af kroppen.
9. Personer med feber.
10. Personer der er syge eller trænger kraftigt til hvile.
11. Personer med skadede eller bøjede ryghvirvler
112. Personer med diskusprolaps
13. Personer som er meget utilpas.

Advarsel

Er strengt forbudt Skal gøres og følges

Bemærk symbolerne ud for instrukserne (eksempel herunder):

Handlinger der kan resultere i alvorlige skader eller død.

Handlinger der kan resultere i mindre skader.

Advarsel

Forsigtig

Vigtige sikkerheds oplysninger (Skal følges)

De følgende sikkerhedsforskrifter skal følges nøje for at undgå skade på personer og ejendom:



ADVARSEL

Prøv ikke at modificere, reparere eller skille produktet ad selv.

Håndter ikke ledningen og strømstikket med våde hænder

Undgå alle former for skade på ledningen og strømstikket.
Bøj, sno eller træk ikke i ledningen. Må ikke placeres tæt på varmekilder. 
Sæt ikke tunge objekter fast til ledningen. 
(En skadet eller ødelagt ledning kan resultere i stød, kortslutning og brand. 
Kontakt leverandør eller producent hvis din ledning er gået i stykker)

Stik ikke hænder, arme eller fødder ind i stoffet i massagehjulenes kørebaner.
Børn bør ikke bruge produktet. Hold dem fra at lege eller kravle på stolen.
Kravl ikke op på eller sid på armlæn eller ryglænet.
Personer der ikke er i stand til at udtrykke dem selv og deres behov klart, 
eller som ikke selv kan styre produktet, bør ikke bruge det.
Vær opmærksom på massagens styrke i nakke området og at den ikke bliver for voldsom.

Personer med følgende problemer bør ikke massere deres tajle eller lænd:
- Akutte lændesmarter, diskusprolaps
- Deforme hofteled eller andre hofte problemer.

Personer der ikke må få massage iflg. deres læge må ikke benytte produktet.
Det kan f.eks. være personer med blodpropper, åreforkalkning (aneurismer), 
hudsygdomme og infektioner.

Når produktet håndteres og flyttes, hold da altid i rammen.

Sæt ikke rygpuden mellem ryglænet og bag coveret.

I tilfælde af fejl eller abnormalitet i produktets funktion, stop da massagestolen med 
det samme og træk strømstikket ud.
Eksempler:
- Produktet virker ikke efter at det er tændt på kontakten bag på.
- Produktet tænder og slukker tilfældigt.
- Der afgives en brændt lugt eller unormal lyd.
- - Produktet er deformt eller afgiver for meget varme.
Ved disse fejl, kontakt da leverandør eller producent for at få massagestolen inspiceret og repareret.

Skil den 
ikke ad

Våde 
hænder 
forbudt



Sæt ikke knæene ind mellem ben støtten.
Fald ikke i søvn i massagestolen. Brug ikke massagestolen efter indtagelse af alkohol.
Hvis airbaggen i sædet ikke er helt tømt for luft, stå eller hop da ikke på sædet, eller sæt ting på det.

Stik ikke hænder, fødder eller andre kropsdele ind mellem massagehjulene.

Brug ikke massagestolen og andre produkter samtidig.

Hvis produktet tages i brug efter ikke at have været brugt i lang tid, læs da denne manual igen, 
for at sikre at stolen fungere som den skal.

Ved symptomer som irritation af huden, kløen eller hævelse under brug af massagestolen, 
stop da massagen med det samme og søg læge.

Sørg for at produktet står vandret, inden det tages i brug.

Fjern forhindringer i nærheden inden produktet flyttes. 
Løft stolen så ben støtten er lidt under livet og flyt den langsomt.

Hvis produktet flyttes via hjulene, placer da evt. måtter på gulvet for at undgå mærker.

Inden produktet flyttes, sørg for at ben støtten er i sin originale position.

Når strømstikket tages ud af stikkontakten, træk da ikke i ledningen, men hold på selv stikket.

Hvis du ønsker at rejse dig inden massagen er slut, sluk da stolen først.
Tjek at massagehjulene er trukket tilbage inden du sætter dig i stolen.

Fjern alle hårde hår produkter inden brug (F.eks. hårspænder, hårbøjle, hårnåle og lignende).

Fjern alle hårde ting fra dine lommer inden brug (F.eks. mobiltelefon, nøgler osv.)

Før du tager plads i stolen, tjek da er der ikke er nogen fremmede objekter 
mellem nogen dele af stolen.

Følgende personer bør kontakte en læge inden brug, selvom de umiddelbart er raske:
1. Personer med svage muskler/muskelsvind grundet alder eller meget lav vægt.
2. Personer med problemer i ryggen eller lænden.
3. Personer der nemt får blå mærker eller forstuvninger.
4. Personer der oplever køre- eller søsyge, eller andre kraftige reaktioner på transport.
5. Personer der har fået foretaget hjerte operationer.

Forsigtig



Når massagestolen ikke er i brug, tag da stikket ud af stikkontakten.

I tilfælde af strømafbrydelser, tag stikket ud af stikkontakten, for at forhindre skader 
eller ulykker når strømmen vender tilbage.

Før rengøring eller vedligeholdelse, sluk massagestolen på kontakten 
og tag stikket ud af stikkontakten.

Sprøjt ikke vand eller andre væsker på massagestolen.

Brug ikke massagestolen i et badeværelse, vådrum eller andre fugtige omgivelser.

Brug ikke varme apparater (f.eks. et elektrisk varme tæppe) sammen med massagestolen.

Flyt ikke massagestolen mens der sidder en person i den.

Skub eller træk ikke massagestolen efter den er sat op og installeret.

Stå eller sid ikke på ben støtten.

Stå eller sid ikke på armlænene.

Stå eller sid ikke på bag coveret.

Stik ikke hænder eller fødder ind mellem ben støtten og massagestolen.

Træk ikke stikket ud eller sluk på kontakten pludseligt under massage.
Lad ikke kæledyr komme op i eller kravle på massagestolen.
Stik ikke hænder, fødder eller hoved ind mellem ryglænet og bag coveret.

Kom ikke hænder, arme eller hoved ind i ben støtten.

Træk 
stikket ud

Forsigtig

Gør ikke 
produktet 
vådt 

Hav ikke 
våde 
hænder



Hvis jordforbindelsen ikke er ordentlig tilsluttet kan det resultere i at stolen giver stød. Hvis du er usikker, få 
da en elektriker til at tjekke efter. Passer det medfølgende stik med jord ikke til dine stikkontakter, forsøg da 
ikke selv at udskifte eller ændre, men kontakt en elektriker til at udføre arbejdet.
Kontroller at massagestolens stik med jord og din stikkontakt passer sammen og har samme form.
Forbind ikke massagestolen til en stikdåse.
Hvis stikket eller ledningen bliver skadet, skal det udskiftes med en ny speciel ledning. Kontakt leverandøren 
eller producenten for at få en ny.

Forsigtig

Massagestolen bliver leveret med en ledning og stik der har jord. 
Stikket skal sættes i en stikkontakt med jord der er korrekt installeret, 
ifølge gældende regler og love.

Massagestolen skal være tilsluttet en stikkontakt med jord, 
for at undgå stød i tilfælde af fejl.

Strøm og jordforbindelse



Ben støtte

Sæde

Airbag

Fjernbetjening

Rygpude

Armlæn

Hovedpude

Produkt oversigt



4 Airbags

Placering af Airbags

Produkt oversigt



Hold ikke i ben støtten mens massagestolen flyttes.

Flyt ikke massagestolen mens der 
sidder en person på den.

Træk eller skub ikke massagestolen efter 
den er sat op og installeret.
Når massagestolen flyttes, hold da ikke i rammen.

Undgå mærker i gulvet ved ikke at flytte 
massagestolen via hjulene direkte på gulvet.

Bemærk

Sæt langsomt massagestolen ned, 
for at undgå skader og ulykker.

Træk eller løft ikke i ben støtten 
før stolen står vandret.

Det anbefales at sætte massagestolen 
på en måtte eller et tæppe for at undgå 
skader på gulvet.

Massagestolen er tung. 
Vær forsigtig når stolen flyttes.

Kontroller at ben støtte er kørt helt ned 
og er i standard positionen inden stolen flyttes.

Flyt ikke massagestolen mens nogen sidder i den.

Der kan med fordel placeres en måtte under 
massagestolen for at undgå ridser og skader på gulvet.

Bemærk

Stil produktet på gulvet

Produkt vægt Omkring 46 kg. 

Flytning af massagestolen

Undgå at placere massagestolen i direkte sollys 
eller i et miljø med meget høje temperaturer 
(f.eks. foran en radiator), da det kan resultere i at det
syntetiske læder bliver hårdt eller falmer.

Placer massagestolen på en måtte for at undgå 
skader på gulvet (Måtten bør være ca. 150x80 cm). 

Placer massagestolen tæt på en stikkontakt.

Tjek at der er nok plads til at massagestolens position kan justeres uden forhindringer.

Før brug (opsætnings position)

Opsætning af massagestolen



Stik ikke fingrer, hænder, fødder eller hovedet ind 
i samlingerne mellem ben støtten og sædet.

Kontroller at der ingen fremmedlegemer er mellem 
to af massagestolens dele.

Ben / fodstøtte

Lad ikke kæledyr være eller kravle på massagestolen.

Bemærk

Rygstøtte

Sæde

Inderside af 
rygstøtte

Når ben støtten tjekkes, skub den da fremad 
med hænderne for at kigge bagved den.

Hovedpude

Kontroller at hovedpuden er sat fast til 
massagestolen med lynlåsen.

Vær sikker på at der ikke er nogen personer, 
kæledyr eller ting i vejen for massagestolen.

Tjek området rundt om massagestolen

Vip hovedpuden bagover og sæt den fast 
med lynlåsenIpsum

Tjek at der ikke er nogen fremmedlegemer
i nogen af stolens samlinger.

Før brug



Advarsel

Advarsel
Det er vigtigt at strømstikket er sat helt ind i væggen
da der ellers er risiko for elektrisk stød eller 
overophedelse af produktet.

Alle regler om brug af stikkontanten samt 
ledningsenhederne SKAL overhodes
Benyt en 220-224V ~,50/60 hz kontakt (Benyt ikke 
produktet i udlandet eller med en transformer uden 
tilladelse) ellers er der risiko for elektrisk stød, 
produktet kan fejle eller overophede og brand 
kan startes.

Tag ikke stikket ud med våde hænder da der er stor 
risiko for elektrisk stød.

Sæt stikket ind i strømstikket i væggen

Tryk på power knappen på stolen til posistionen ”I”

Put stikket helt ind i 
kontakten på stolen

Bliv ikke viklet ind i ledningen!

Fjern skidt og støv fra strømstikket med 
jævne mellemrum
Ellers kan der risikere at opstå brand. 
Tør strømstikket af med en tør klud.

Ødelæg ikke ledningen eller strømstikket på 
nogen måde. Bøj, sno eller stræk ikke ledningen. 
Placer ikke ledningen eller strømstikket tæt på en 
varmekilde. Bind eller lim ikke nogen tunge ting fast 
til ledningen eller strømstikket.

En ødelagt ledning eller strømstik kan resultere i stød, 
kkortslutning eller i værste tilfælde, brand. 
Kontakt venligst leverandøren eller producenten 
hvis ledningen eller strømstikket er blevet beskadiget.

Tjek ledningen og strømstikket

Strøm til produktet



Advarsel

Vær sikker at stolens massagehjul er trukket tilbage.

Vær sikker på at materialet ikke er beskadiget af nogen form.

Såfremt de ikke er 
trukket tilbage: 
Så tryk ”ON” så de trækkes tilbage 
i position.

Før ibrugtagning skal produktet inspiceres for skader 
i det markerede område. (Selv hvis produktet er det 
mindste beskadiget skal al brug af produktet stoppes, 
stikkes trækkes ud og producenten kontaktes for 
reparation.) Anvendes produktet selv om den er 
beskadiget er der risiko for kropsskader samt 
elektelektrisk stød.

CHECK

Inspicer området ved ryg og nakke.



Tænd for strømmen og tryk power-knappen i bunden af massagestolens ramme så den 
står på ”I”. Massagestolen er nu i ”reset mode”. På dette tidspunkt er stolen i standby. 
I stanby mode er det kun muligt at justere massagestolens hældning samt tænd/sluk knappen. 
Når massagestolen er tændt tryk da på en tilfældig knap for at starte massagen og aktivere tiden.

a. Når stolen er tændt, tryk da på knappen ”G” for at få stolen lagt mere ned. 
Hver gang der trykkes på denne knap vil stolen ændre frekvens. 
b. Hold knappen nede for at aktivere swing-funktionen. Hold knappen nede igen for at stoppe 

Når massagestolen er tændt, tryk kort på denne knap for ”auto mode” og knappen vil lyse. 
Hver gang der trykkes på knappen vil det automatiske program ændre program nakke/skulder 
--> overkrop -->afslapning. Når der er valgt et program vil massagestolen udføre en skanning af 
kroppen for indstilling af skulderhøjden så brugeren oplever den bedste massage som muligt. 

Fjernbetjening – vejledning

1. Audio Line interface 
Tilslutning af smartphone til massagestolens højtaler

2. Tænd/Sluk

3. Automatisk forudindstillet program

4. Zero G1 og G2 (*swing) 



Kneading(æltning), Swedish, Tapping, Shiatsu, Clapping, Rolling.
Når massagestolen er I brug tryk kort på knappen for at starte  
Kneading massage funktionen for en fuld ryg massage. 
Hver gang der trykkes på knappen skiftes massagetypen Kneading --> swedish --> tapping --> shiatsu
 --> clapping --> rolling --> stop.

Når massagestolen er i gang, Tryk da på denne knap for at justere vinklen på ryglænet. 
Fodstøtten vil blive justeret i takt med ryglænets indstilling ændres.

6. Air bag (*vibration)

7. Manual massage

8/9. Op/Ned

10. Spot/Partial

11/12. Indstilling af ryglæn

Når massagestolen er i gang tryk kort på denne knap for at justere fart, styrke og lufttryksintensiteten i stolen. 
Hver gang der trykkes på knappen vil niveauet ændre sig fra LV1  LV2 LV3 i ring.
*når massagestolen er i ”manuel mode” hold knappen nede i 2 sekunder til at justere massagerullernes bredte. 
For hver gang knappen holdes nede vil bredten ændre sig fra smal til medium bredte.

Når stolen er er i gang tryk på denne knap for at starte Air bag massage. Tryg igen for at slukke. 
*når massagestolen er i gang hold knappen nede i 2 sec for at aktivere vibrationerne i stolen. 
Hver gang knappen holdes nede skiftes frekvensen fra 1-2.

A. ”Spot” eller ”delvis” rygmassage. Denne knap tillader brugeren at vælge hvilket punkt af ryggen der skal 
masseres. Tryk på knappen en gang til at aktivere spot-massage. Tryk igen for at skifte til Partial (delvis) 
massagefunktionen.
B. ”partial” rygmassage. Denne funktion tillader brugeren at vælge hvilken del af ryggen man ønsker massage 
på. ”Partial” massage vil tage den seneste position i ryggen som centrum og udføre massagen med en distance 
af ca. 8 cm. Tryk på knappen igen for at slukke for funktionen.

Når den manueller eller Automatiske skanning af kroppen ikke macther det personlige ønsker kan indstillingen 
justeres ved brug af op/ned knappen. Massagehjulet vil forblive oppe eller nede alt efter ens ønske. Knappen holdes 
nede ind til den ønskede indstilling er nået.
OBS! Under spot/partial kan disse knapper anvendes til at justere massagepositionen.

5. Fart, Styrke og lufttryks intensitet (*width (bredte))



Ryglænet vil ikke rejse sig automatisk. Er fjernbetjeningen slukket tryk da 
på ON/OFF knappen og ryglænet samt fodstøtten vil gå tilbage til 
startindstillingen.

Massagehjulene vil trække sig tilbage til startposition.

Læg/fodstøtten vil forblive i den sidste position den var i under massagen

Hver gang massagestolen har været i brug skal den 
slukkes på ”power” knappen til position ”O” samt 
stikket trækkes ud af væggen! Sker dette ikke er der
risiko for uheld og skader såfremt der bliver leget 
med stolen af børn.

Efter brug

Advarsel

Sluk for produktet

Massagens stopper automatisk når 
tiden er gået.

Timer funktion

Sluk massagestolen på ”power” knappen.

Træk stikket ud af væggen



Lad plastikdelene lufttørre.

Rengør ikke produktet med kemikalier som fortyndere, 
rensebensin og alkoholv

Kluden skal vrides ekstra op inden rengøring
af fjernbetjeningen.

Vrid noget af en blød klud op i sæbevand. 
Vrid den godt og tør plastikken af.

Tør efter med en ren blød klud vredet 
godt op i rent vand

Vand

Produktet på ikke være i kontakt med plastik i meget land tid for at undgå at farven falmer.

Syntetisk læder kan tage imod farve og blive misfarvet så undgå alt kontakt med hårfarve. 
Her skal håret dækkes af et håndklæde.

Vand

Mildt vaskemiddel

Mildt vaskemiddel

Såfremt det er svært at fjerne pletter på det syntetiske læder,
fugt da et stykke melamin-skum i sæbevandet og tør af på 
pletterne og gentag processen for oven.

Tør efter med en tør blød klud

Lad det syntetiske læder lufttørre

Tør efter med en ren våd klud der er vredet op i varmt vand 
uden neutralt vaskemiddel.

Ved anvendelse af vedligeholdelses produkter til syntetisk 
læder (rengøringsklude) solgt i butikker skal deres instruktioner
følges for anvendelse.
Hvis det syntetiske læder er meget beskidt, tør det af ud fra denne 
metode:

Tør aldrig massagestolen med en hårtørrer!
Det syntetiske læder kan tage imod farve så pas ekstra på med at bruge en 
denim klud eller indfarvede klude til rengøringen.

Tag dele af en klud og vrid den op i varmt vand med 3-5% neutralt 
vaskemiddel blandet i.

Tør overfladen af det syntetiske læder af med kluden

Rengøring af plastikdele

Rengør IKKE produktet med kemikalier som fortyndere, 
rensebenzin eller alkohol.

Tør det syntetiske læder af med en tør blød klud.

Rengøring af syntetisk læder

Rengøring og vedligeholdelse



Svar: hvis man antager at produktet er i gang svarende til 30 min om dagen (2 x 15 min massage) hverdag, 
vil forbruget være omkring 0,6 kwt om måneden.

Svar: Dette kan forekomme under massagen på grund af kerne strukturen. For at simulere den mest naturlige 
massageeffekt, er produktet designet med en kerne struktur der tillader skiftende rygmassage med et højre 
massagehjul og et venstre massagehjul. Under massagen kan hjulene hvad en smule forskellig positioner på 
ryggen, hvilket kan give følelsen af forskellig intensitet. Det er derfor ikke en fejl i produktet.

Svar: serienummeret finder du på bunden af massagestolen bag på.

Svar: Lydene kommer fra produktets kerne struktur.

4. Jeg bryder mig ikke om lydende produktet laver?

5. Har det nogen betydning hvis massagestolens hjul har forskellig massage intensitet?

6. Hvad er det månedlige strømforbrug?

3. Hvor finder jeg serienummeret på produktet?

2. Er der nogen ting som kræver ekstra opmærksomhed under flytning?

1. Kan personer der ofte kommer på hospitalet på grund af sygdom anvende produktet?

Svar: Disse personer skal kontakte en fysioterapeut før anvendelse af produktet. 
Massagen er en såkaldt ”berøringstryk stimulering” hvor musklerne bliver ”presset” for lindre deres spændinger 
og fremme hemokenesis. Nogle sygdomme kan blive forværret på grund af massagen, derfor skal man kontakte
 evt. sin læge før anvendelse af produktet.

Svar: Være opmærksom på følgende ting under flytning:
a. Sluk massagestolen og træk stikket ud af væggen
b. Hvis den originale indpakningskasse ikke er brugbar sørg da for at strømledningen ikke bliver beskadiget 
eller er beskadiget og plaser det på stolens sæde. Når stolen flyttes sørg da for at stømledningen ikke falder ned
 og bliver skadet
c. Hvis den originale indpakning ikke er brugbar anvend da en anden indpakningsmateriale og pak
 mass massagestolen ind for at undgå ridser og vibrationer i produktet under flytningen.

Spørgsmål og svar



- For at undgå ulykker kontakt straks et autoriseret service 
center / leverandøren.

Massagehjulene kan ikke nå 
skuldrene eller nakken?

- Dette er ikke en fejl men normalt da produktet har en massagekerne 
der tillader skiftende tryk på massagehjulende.

Massagestolen virker slet ikke 
(overkroppen bliver ikke 
masseret eller fodstøtten virker 
ikke)

- Strømmen kan være afbrudt
- Der er slukket på ”power” knappen på massagestolens bundramme
- Der er ikke valgt noget massageprogram efter ”on” knappen er 
blevet trykket.

Produktet er beskadiget 

Strømledningen er unormal varm

- Hvis hoved ikke er i kontakt med puden eller ryggen ikke er i kontakt 
med ryglænet vil skanningen af ryggen ikke blive udført korrekt fra 
starten af og skuldrenes position vil være skannet til lavere end den er. 
Sæt dig derfor helt tilbage i stolen med hovedet placeret på puden og 
start massagen for fra.

Massagehjulene har 
forskellig massage 
højder/intensiteter.

Ryglænet kan ikke justeres 
eller fodstøtten vil ikke 
justeres op eller ned 
(produktet bipper lyset i 
fjernbetjeningen går og 

- For sikkerhedens skyld vil produktet stoppe under en hindring eller 
ved udsættelse for stor kraft.
Hvis alle klapper på fjernbetjeningen blinker og rygmassagen eller 
fodmassagen stopper, sluk da massagestolen på ”power” knappen på 
stolens bundramme og vent 10 sekunder med at tænde den igen og 
anvende produktet.

- For sikkerhedens skyld vil massagehjulene stoppe under alt for stor 
ekstern kraft under brug.
Hvis alle klapper på fjernbetjeningen blinker og derefter slukker er det 
sandsynligt at der er opstået en ekstrem abnormitet. Ved denne type 
fejl sluk da for massagestolen på ”power” knappen på stolens 
bundramme og afvent 10 sekunder før den tændes igen.
SStopper massagehjulene igen, juster da din siddende position i stolen 
og læn dig ikke helt tilbage i stolen (Specielt bruger over 100kg skal 
følge denne vejledning).

Fejl Løsning

Massagehjulene stopper 
under massagen 
(produktet stopper og alle 
ikoner og knapper blinker 
og derefter går ud)

Opstår der en fejl på massagestolen følg denne metode for fejlsøgning.

Fejlsøgning



Ved tilfælde af en unormal fejl stop 
brugen af produktet med det samme og 
træk strømstikket ud af væggen, for at 
undgå røg, brand og elektrisk stød.

Du må ikke skille produktet ad og forsøg ikke 
at reparere produktet uden tilladelse fra 
producenten! 

Der kan i sådanne tilfælde være risiko for 
opståelse af brand, unormal bevægelse af 
produktet samt personskader.

Advarsel Advarsel 

- Når massagestolen strækker sig ud og køre tilbage igen.
- Når massagehjulene køre imod materialet på forskelligvis
- Under de forskellige massage former
- Friktionslyde når massagehjulene køre
- Når hjulene køre op og ned
- Fra transportbåndet til hjulene
-- Fra motoren
- Lyde fra den klemmende massage hjul når de begynder at strække sig
- Lyde fra personen der sidder i stolen
- Friktionslyde når ryglænet indstilles
- Friktionslyde fra massagehjulene og materialet
- Lyde når airbags pustes op under massagen
- Lyde når airbags tømmes for luft under massagen
-- En kørende lyd fra magnetventilen på bunden af produktet under airbag massagen
- Når fodstøtten justeres og svinger op og ned.
- Når skuldrene strækkes eller flyttes
- En kørende lyd fra airbags
- En glidende lyd fra fodmassagen
- En friktionslyd fra rygpuden og læderet i ryggen når ryglænet indstilles

ER lyden ekstra ordinær høj er der en sandsynlighed for at produktet har en fejl.

-- Ved dette tilfælde skal produktet inspiceres og muligvis repareres af leverandøren.

Ved anvendelse af produktet vil du opleve 
forskellige lyde og mærke massagestolen på 
forskellige måder. Dette er ikke et unormalt 
fænomen men et resultat af produktets 
opbygning.
Der forekommer lyde og følelse:

De lyde og følelser du vil opleve under anvendelse af massagestolen.

Fejlfinding



Ca. 97 cm X 68cm X 112cm

100kg *

*For brugere med en kropsvægt højere end 100 kg kan produktet lave højere lyde 
samt blive slidt hurtigere.

Ca. 54 kg

- Ryglænet ca. 112 – ca. 136 grader
- Fodstøtten ca. 18 – ca. 96 grader
Efter ca. 15 min. Stopper produktet.

Når produktet er oprejst ca. 93,5cm X 65cm X 105cm

Ca. 46 kg

Når Produktet er lagt ned ca. 143cm X 65cm X 88cm

Når produktet er 
oprejst 

Når Produktet er 
lagt ned 

Vægt

Dimensioner på 
indpakningskassen

Vægt inkluderet 
indpakning
Brugerens max.
kropsvægt

AC 220-224V ~,50/60 Hz

50w

a. Kneading ca. 23 – ca. 50 gange pr. min
b. Beat ca. 183 -ca. 386 gange pr. min (pr. side)
c. Kørende fart ca. 3cm – ca 3,5 cm pr. sek.

ca. 93,5 cm

Massagehjulenes afstand under brug af produktet samt massage-
hjulenes afstand kørende op og ned af ryggen ca. 5 cm ~ 20 cm

Automatisk slukning

Specifikationer

Strømforsyning

Strømforbrug

Rækkevidde ( op og ned)

Rækkevide 
(højre – venstre) 
af massagen 

Hældningsvinkel
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Massagens fart


