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TRANSPORT OG PLACERING AF MASSAGESTOLEN 

Efter at have ryddet gulvet for kabler og andre objekter, tippes stolen bagover og skubbes mens den er vinklet. Når 
stolens bestemmelsessted er nået tippes stolen igen forsigtigt ned i vandret stilling. Reinstallation af stolen kan nu 
påbegyndes.

Advarsel:

• Træk ikke stolen - og vær varsom når du flytter stolen, så du ikke beskadiger gulvet.
• Løft ikke stolen vha. stolens ben’enhed
• Det anbefales at mindst to personer hjælpes ad med at flytte stolen for at undgå skader og uheld.

1.  Før installationen sikre dig da, at der er nok plads til 
stolen på den ønskede placering

2.  Fjern alle løse objekter omkring stolen og som er i kon-
takt med stolen

3.  Fjern og træk alle kabler, der måtte være under eller 
omkring stolen, ud af stikkene
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FJERNBETJENINGEN
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Advarsel: returnering til standardpositionen

• Stolen er udstyret med en automatisk funktion, der returnerer stolen til standardpositionen. Hvis tænd/
sluk knappen trykkes på mens stolen er i brug, vil stolen automatisk returnere til standardpositionen. Når 
dette sker, sikre da at børn, husdyr eller objekter ikke bliver klemt af stolen. Hvis der er noget, der blokerer 
for stolen, tryk da på en hvilken som helst knap på fjernbetjeningen for at stoppe stolens bevægelse.
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FJERNBETJENINGEN

Knappernes funktioner:

Tænd/sluk knap. Trykkes der på denne knap mens stolen er i brug vil al massage stoppe og sto-
len returnere til standardpositionen.

Punkt justering. Knappen benyttes til at justere de mekaniske rygmassagekuglers placering.

Menu. Klik for at åbne menustrukturen på fjernbetjeningen. Trykkes der på knappen mens sto-
len er i brug får man mulighed for at justere massageindstillingerne.

Autoprogrammer. Skifter mellem massageprogrammer når stolen er i brug.

Navigationsknapper. Benyt disse knapper til at navigere rundt i menuen. Klik på Enter for at 
bekræfte et valg.

Benenhed justering. Benyttes til at justere vinklen på benenheden.

Ryglæn justering. Benyttes til at justere vinklen på ryglænet.

Benenhedens længde. Benyttes til at forlænge eller forkorte benenhedens længde.

Zero gravity. Klik på denne knap for at starte eller stoppe Zero gravity (“ingen tyngdekraft”) 
programmet.
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FJERNBETJENINGENS MENU

Menu: Auto. Vælg denne funktion for at starte et automassageprogram:
• Recovery (genvindelse): Massageprogram for skuldre, ryg og lænd med akupresur.
• Stretch (strække): Massageprogram der bruger banke- og ælteteknikker mens kroppen lægges ned i forskellige 

vinkler og benene og kroppen strækkes forsigtigt og seperat.
• Rest (hvile): Massageprogram der koncentrerer sig om at massere ryggen med ælteteknikker i 30 minutter.
• Refresh (opfriskende): Massageprogram der samtidigt bruger ælte- og banketeknikker i skulderregionen.
• Auto upper (auto overkrop): Massageprogram der bruger banketeknikker på skuldre og ryg og samtidig akupresur 

og flere andre teknikker på overkroppen.
• Auto lower (auto underkrop): Massageprogram der afstresser underkroppen ved at koncentrere sig om benmas-

sage og mekanisk fodsålemassage.
• Office (kontor). Massageprogram der bruger banketeknikker og akupresur på lænden og samtidig lægger kroppen 

ned i forskellige vinkler for afslapning.
• Hip-up (hofte-op): Massageprogram der veksler mellem akupresur og ælteteknikker på balder.
• Athlete (atlet): Massageprogram der kombinerer banke- og ælteteknikker samt akupresur på skuldre samtidig 

med dobbelt mekanisk fodmassage.
• Adolescent (teenage): Massageprogram til en mild massage omkring rygrad og luftpudemassage på fødder og ben 

til stimulering af vækstplader.
• Rejuvenate (foryngelse): Massageprogram der veksler mellem over- og underkropsmassage og benytter ban-

keteknikker samt akupresur på skuldre og lænd for at lindre muskelsmerter og -spændinger.
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Menu: Manual. Vælg denne funktion for at starte et manuelt massageprogram samt ændre disses indstillinger:
• Massage Technique (massage teknik): Vælg mellem: kneading (æltning), tapping (banke), chopping (hakke), acu-

pressure (akupresur), combination (kombination) og rhythmic (rytmisk). Kombination er en blanding af æltning og 
banke.

• Massage Spot (punktmassage): Vælg mellem følgende områder for rygmassage: Full (all områder af ryggen), par-
tial (fokus på udvalgt og omkringliggende område), fixed (specifikt område)

• Massage width (massage bredde): Indstil den mekaniske massageenheds bredde.
• Massage intensity (massage intensitet): Indstil massagens intensitet i trin fra 1-6.

Menu: Airbag (luftpude). Luftpudefunktion indstillinger for udvalgte områder til manuel massage
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Menu: Heating (opvarmning). Tænd (on) eller sluk (off) for opvarmning af ryg og sæde. Temperaturen kan ikke just-
eres; opvarmningen vil fortsætte op til 60ºC.

Menu: Roller (mekanisk fodmassage). Hastigheden kan justers og manuel fodmassage kan vælges.

Menu: Settings (indstillinger). Massagens længde kan indstilles her (10/20/30 minutter) – rest mode er dog fast 30 
minutter og kan ikke ændres. Desuden kan bluetooth slåes til og fra (benyttes til at afspille musik fra ekstern enhed 
gennem stolens højttalere).



BODYFRIEND Phantom 9

Bluetooth forbindelse til ekstern enhed. Tænd for bluetooth i fjernbetjeningens menu ved at vælge “on”. Tænd 
derefter for bluetooth på din eksterne enhed og søg efter tilgængelige enheder (referer evt. til den eksternes – fx. en 
smartphone – manual). Forbind til “PHANTOM”.


