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HVER KOMPONENTS NAVN OG FUNKTION 

Ydre struktur

Højttalere

Hovedpude

Rygpude

Armlæn

Benstøtte

Indre struktur

Mekanisk rygmassage

Luftpudemassage til skuldre

Luftpudemassage til arme

Luftpudemassage til balder

Opvarmning i stoleryg

Luftpudemassage til ben

Luftpudemassage til fødder

Mekanisk rullemassage 
til fodsåler

Dækplader

Hjul
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HVER KOMPONENTS NAVN OG FUNKTION 

Strømforsynings-
boks

Strøm on/off
Sikring

Strømforsyningsstik
Betjeningsport

Advarsel:

• Lad ikke børn lege på/i/med stolen, da der kan ske uheld i forbindelse med strømforsyningsboksen.
• Venligst sluk for stolen og tag stikket ud efter endt massage.
• Brug ikke massagestolen I tordenvejr.
• Venligst sluk for stolen og tag stikket ud når stolen ikke benyttes, således at børn ikke kommer til at starte 

massagestolen.
• Venligst pak stolen væk hvis den ikke skal anvendes for en længere periode.
• Vær påpasselig med at skubbe stolen henover overflader, der kan ridses eller ødelægges, så som trægulve 

eller gulvtæpper.
• Brug ikke massagestolen i fugtige omgivelser da dette kan medføre elektrisk stød.
• Placer ikke massagestolen tæt på kakkelovn eller lignende, og placer den ikke et sted med megen direkte 

sollys, da dette kan blege og/eller ødelægge læderet.
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HVER KOMPONENTS NAVN OG FUNKTION

Fjernbetjening

Display

Tænd/sluk

Menu

Op

Venstre

Ned

Varme

Fodlæn op

Fodlæn ned

Skulderposition 
justering

Auto-
funktion

Højre

Ok

Luftpudemassage

Ryglæn op

Ryglæn ned

Zero gravity
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HVER KOMPONENTS NAVN OG FUNKTION

Knappernes funktioner:

Tænd/sluk knap. 
• Efter at have tilsluttet massagestolen til strøm, tryk da på denne knap for at tænde stolen. Lyset i 

displayet vil herefter tænde, og du kan trykke på op/ned knapperne for at vælge følgende massage-
programmer: auto, manuel, luftpude, varme, mekanisk – samt menuen til indstillinger.

• Tryk på knappen igen for at stoppe alle funktioner. Standardtiden for en massage er 20 minutter.

Menu. Klik på denne knap for at vælge følgende massageprogrammer: auto, manuel, luftpude, varme, 
mekanisk – samt menuen til indstillinger.

Skulderposition justering.
Mens stolen er i manuel- eller punktmassage funktionalitet kan skulderpositionen justeres op eller 
ned med disse knapper.

Auto mode. Klik på denne knap for at vælge mellem følgende automassageprogrammer: Recovery, 
extend, relax, refresh, upper body auto (øvre del af kroppen) og lower body auto (nedre del af kroppen).

Navigationsknapper. Benyt disse knapper til at navigere rundt i menuen og i auto mode. Klik 
på OK for at bekræfte et valg.

• 

Varme. Klik på denne knap for at tænde for varmefunktionen. Displayet vil vise indikation for, at op-
varmning er valgt. Tryk igen for at stoppe for funktionen.

Luftpudemassage. Klik på denne knap for at justere luftpudemassageprogrammet: Området for luft-
pudemassage kan vælges, og intensiteten af massagen kan ændres.

Fodlæn op/ned. Hold knapperne nede for at justere vinklen på fodlænet.

Ryglæn op/ned. Hold knapperne nede for at justere vinklen på ryglænet.

Zero gravity. Klik på denne knap for at starte eller stoppe Zero gravity (“ingen tyngdekraft”) program-
met. Hvis du justerer ryg- eller fodlæn vil dette program automatisk stoppe. 
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HVER KOMPONENTS NAVN OG FUNKTION

Fjernbetjeningens display

Menu: Auto. 
• Klik på knappen menu og vælg auto for at vælge mellem følgende automassageprogrammer: Recovery, extend, 

relax, refresh, upper body auto (øvre del af kroppen) og lower body auto (nedre del af kroppen).

• Recovery: massageprogram beregnet på at fjerne træthed efter endt arbejdsdag og genvinde styrke.
• Extended: massageprogram beregnet på folk med siddende arbejde – fuld kropsmassage.
• Relax: en let massage til at give musklerne energi.
• Refresh: massageprogram mod smerter i nakke og ryg/lænd. Kombineret med punktmassagefunktionaliteterne 

kan den være effektiv mod smerter.
• Upper/lower auto: massage til udvalgte områder af kroppen.

Menu: Manual.
• Klik på knappen menu og vælg manual for at vælge manuelle massageprogrammer og -indstillinger: mode, part, 

width, speed.

• Mode: Vælg mellem kneading (æltning), tapping (dunke), knocking (banke), shiatsu (trykken) og rythm (rytmisk) 
massage.

• Part: Vælg mellem whole (hel), partiel (delvis), point (punkt) massage.
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• Width: Vælg mellem wide (bred), medium, narrow (smal) bredde på massagen.
• Speed: Vælg hastighedsniveau af massagen (trin fra 1 til 6).

Menu: Airbag.
• Klik på knappen menu og vælg airbag for at vælge airbag massage (luftpudemassage) og instillinger hertil.

• Part: vælg mellem full (hele kroppen), arms & shoulders (arme og skuldre), legs & feet (ben og fødder), buttocks 
(balder) massageprogrammer.

• Force: Indstil styrken af massagen i trin mellem 1 og 5.

Menu: Heat.
• Klik på knappen menu og vælg heat: her kan du vælge on / off for at tænde eller slukke for opvarmning af stolen.
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Menu: Roller.
• Klik på knappen menu og vælg roller: her kan du instille hastigheden af de mekaniske massageenheder i 3 trin.

• OBS: Når stolen er i gang med luftpudemassage (hele kroppen) kan man ikke indstille de mekaniske massageen-
heder.

Menu: Settings.
• Klik på knappen menu og vælg settings: her kan du indstille varigheden af massagen. Valgmulighederne er 10, 20 

og 30 minutter. Standard er 20 minutter. 

OBS:
• Når stolen er i enten auto eller manuel mode returnerer skærmen til nedenstående standard visning efter 10 

sekunder, hvis der ikke trykkes på nogen knapper.
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• Når stolen er i gang med et massageprogram vil to tryk på knappen “menu” returnere dig til denne startskærm 
med det samme.

Standardvisningsskærm i manuel mode               Standardvisningsskærm i auto mode

• Når du er på denne standardvisningsskærm og stoen er i auto eller manuel mode, kan du klikke på knapperne 
“venstre” eller “højre” for at justere luftpude massagens intensitet som en genvej. I manuel mode kan du klikke 
knapperne “op” eller “ned” for at justere de maskinelle massagehjuls hastighed som en genvej.

• Inden et auto program påbegyndes vil stolen justere skulderpositionen - dog ikke ved “lower auto” programmet.

Advarsel:

• Førsøg aldrig på at skille produktet ad
• Controlleren må ikke udsættes for nogen former for vand/vædske
• Placer ikke tunge elementer på controlleren eller strømkablet
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HVER KOMPONENTS NAVN OG FUNKTION

Massagestolens funktioner

• Audio funktioner: Produktet er designet med Bluetooth audio forbindelsesmuligheder.
• Skulderplaceringsfunktion: Dette giver den mest effektive massage til mennesker med forskellig højde.
• Zero gravity (ingen tyngdekraft): Produktet efterligner principperne om zero gravity som i en NASA rumfærges 

sæde. Teorien bag er, at benene er højere placeret end hjertet og dermed kan man efterligne tyngdekraftsfri for-
nemmelse som i rummet. Kroppen vil slappe af i en yderst komfortabel position og afstresse.

• Fire-hjuls massage mekanisme: Den innovative fire-hjuls massage mekanisme og bevægelsesstruktur matcher 
kroppens ergonomi perfekt.

• Airbag massage (luftpude massage): Luftpudemassage til ryd, lænd, skuldre, arme, balder, ben og fødder.
• Roller massage for fodsåler: Dobbelte mekaniske massage-ruller der giver en all-round shiatsu massage til 

fodsålerne.
• Versatile massagemodes: kneading (æltning), tapping (dunke), knocking (banke), shiatsu (trykken) og rythm (ryt-

misk) massage som en professionel massør.
• Swing-funktion: Produktets front og ryg kan svinge og give dig en fantasi-følelse mens du slapper af.

• L-formet super-lang massage.


