Brugsanvisning til Luksus Massagestolen
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Sikkerhedsanvisninger side 1
Læs brugsanvisninger før i brugtagning og brug maskinen korrekt.
Advarsel
A. Følgende patienter burde kontakte deres læge før brug af denne massagestol:
Ondartet tumor, gravide kvinder, kvinder der har menstruation eller høj feber, akut sygdom,
osteoporose, eller akut rygrads problemer, hjerte sygdom, blod circulationsproblemer i benene,
patienter i behandling og folk med psykisk sygdom, børn og folk med pacemaker eller andre
medicinsk elektroniske udstyr.
B. Hvis stolen går i stå, eller der er andre defekter, skal stolen slukkes med det samme og den
skal returneres til sælgeren til reparation.
C. Tjek for skader på puden før brug. Returnerer stolen til sælgeren hvis der er 4 skader.
D. Lade være med at bruge flere volt end anbefalet i tilfælde af brand eller elektrisk stød.
E. Stolen må ikke bruges hvis stikkontaktet eller den elektriske ledning er beskadiget, eller om
stikkontakten er løs.
F. Man må ikke skade den elektriske ledning ved at bøje, række, strække, spænde eller krølle
den. Tunge objekter må ikke placeres på den.
G. Hvis den elektriske ledning eller stikkontakter er skadet, må man ikke selv reparere dem.
Kontakt distributør med det samme for reparationer.

H. Stolen skal placeres på en jævn overflade.
I. Må ikke anvendes på badeværelset eller andre våde rum.
J. Kun firmaets egne teknikere må reparere massagestolen.
K. Hvis man får det dårligt ved brug, stop med det samme og kontakt lægen.
L. Sluk for strømmen efter brug.

Attention side 2
A. Tag stikket ud af kontakten når stolen er ikke i forbrug.
B. Ved vedligeholdelse, må man ikke tage stikken ud med våde hænder i tilfælde af elektrisk
stød eller skader.
C. Stolen må ikke bruges samme med andre maskiner.
D. Må ikke anvendes til terapeutisk formål.
E. Hold forreste del af stikken, når man trækker stikken ud. Hæv ikke i den elektriske ledning.
F. Må ikke bruges i nærheden af åben ild, og man må ikke ryge i stolen.
G. Man må ikke anvende en elektrisk tæppe, når stolen er i brug.
H. Man må ikke prikke i produktets materialer.
I. Benzin og pesticider må ikke anvendes på overfladen for ikke at ødelægge læderet.
J. Sid ikke på stoleryggen, håndtag eller benene for at undgå skader eller fejlfunktioner.
K. Man må ikke skubbe eller trække hjulet over trægulve eller gulvtæpper, for ikke at skade
hjulet eller overfladen.
L. Brug ikke lige efter man har spist, i tilfælde af ubehag.
M. Man må ikke sidde i stolen eller lægge ting i den mens den flyttes for at undgå skader eller
sammenbrud.
N. Stolen skal kun bruges af én person ad gangen for at undgå skader eller sammenbrud.
O. Når stolen er i brug skal hovedet være på hovedpuden og ikke hvor fødderne skal være.
P. Installeres med jordforbindelsen for at undgå elektrisk stød.
Q. Tag stikken ud efter brug.

Forberedelser før forbrug side 3
Installation
Der skal være en sikker afstand rundt om massagestolen. Afstanden mellem den højeste og laveste
punkter af stolens ryg skal være mere end 50cm. Afstanden mellem den højeste og laveste punkt af
benene skal være større end 15cm.
Gulv beskyttelse
Bunden af massagestolen kan ødelægge gulvet. Gulvet kan beskyttes ved at lægge et stykke tæppe
under stolen.
Omgivelserne
Placerer ikke stolen i våde omgivelser, f. eks. et badeværelse, i tilfælde af at vanddamp fremmer
elektrisk udladning.
Jordforbindelse
Denne type massagestol bruger stik med tre ben så der er god jordforbindelse for at undgå elektrisk
stød ved brug.
Flytning af stolen
Sæt ryggen til højeste position, sæt betjening og stikken på sædet, sikrer alle ledninger er væk fra
gulvet, hold fast i ryggen af stolen og træk stolen på hjulene.
Funktioner og delenes navne side 4
Stolens udseende
1. Hoved dekompression.
2. Skulderens gastaske massage.
3. En ryglæn pude.
4. Armlæn.
5. Den flytbare remskive.
6. Fod akupressur.
7. Fod airbag massage.
8. Ben airbag massage.
9. Balder airbag massage.
10. Arm airbag massage.
11. Talje massage.
12. Hånd betjener

13. Nakke massage.

Betjeningsvejledning side 5
1. Tryk på den røde ”on/off” knap for at starte/slukke maskinen.
2. Tryk på ”auto” knappen for at sætte maskinen automatisk i gang.
3. Tryk på ”kneading” knappen for at sætte æltning i nakken i gang.
4. Tryk på ”massage” knappen for at sætte massage i nakken i gang.
5. Tryk på ”mode” knappen for at ændre retningen.
6. Tryk på ”speed+/speed-” for at ændre hastigheden.
7. Tryk på ”back” og ”kneading” knapper samtidig for ryg massage.
8. Tryk på ”airpressure” knappen for at starte alle på samme tid.
9. Tryk på ”buttock” knappen for at starte balder massage.
10. Tryk på ”arm” knappen for at starte arm massage.
11. Tryk på ”leg” knappen for at starte ben massage.
12. Tryk på ”shoulder” knappen for at starte skulder massage.
13. Tryk på ”power +/power-” knapper for at justere lufttryk.
14. Tryk på ”heating” knappen for at ændre varmefunktionen.
15. Tryk på ”Back up ” knappen for at rejse ryglænet.
16. Tryk på ”back down” knappen for at ryglænet går ned.
Brug af stolen side 7
Tænd for maskinen
Sæk stikken i jordforbundet stikkontakt.
Tænd for maskinen (til højre for neden).
Tids indstillinger
Tiden til massagefunktionen vises på LCD skærmen ved nedtælling. Når nedtællingen afsluttes
stopper alle massagefunktioner. Massagestolen stiller sig tilbage til den oprindelige stilling. Hvis
ikke du indstiller tiden vil massagen vare 20 minutter. Tiden kan ændres når som helst. Der er tre
muligheder: 10 minutter, 20 minutter og 30 minutter.
Justering af ryglænet ned

Tryk på ned knappen til ryglænet, som derved vil gå ned gradvis, når den er i den ønskede den
vinkel, slippes knappen. Ryglænet vil stoppe automatisk når den når den laveste position.
Justering af ryglænet op
Tryk på op knappen, og ryglænet vil rejse sig til den ønskede vinkel. Ryglænet stopper automatisk
når den når det højeste punkt.

Vedligeholdelse side 8
Rådgivning: ved vedligeholdelse. Tag ikke stikket ud med våde hænder for at undgå elektrisk stød.
Rengøring
Af stellet: brug en tør bomuld klud dyppet i et neutralt rengøringsmiddel for at rengøre plastik, rør
og armlænet. For at undgå skader, revner eller misfarvning undgår brug af alkohol eller andre
ætsende opløsningsmidler.
Af betjenings kontrollen: brug en tør klud og ikke våde klude for at undgå vand i betjenings
kontrollen.
Af puden: tør af som med stellet og tør den i en vel ventileret rum.
Opbevar stolen i et tør rum, uden direkte sollys, væk fra ovn eller ildsted. Dæk den til når den ikke
bruges.
Tjek stolen hvert år. Lugt af forbrænding: tilsat strømmen eller at to eller flere ledninger rører
hinanden. Fjern ledningen fra stikkontakten og kontakt firmaet.
Når der opstår fejl side 9
Symptomer

Tjek her

Hvad gør jeg

Ubevægelig

Er strømmen sluttet til?

Tilsæt stikken i stikkontakten.

Er knappen ved håndlænet tilsluttet?

Tilslut den.

Rammer dele af stolen væggen?

Sluk for maskinen og flyt de

Stolen går i stå

Er man for tung?
Stolen bevæger sig ikke
op/ned
Ingen display i LCD

Er strømmen tilsluttet?

Tjek den.

Rammer stolen væggen?

Flyt stolen.

Er sikringen sprunget?

Udskift den

Advarsel: hvis maskinen stadig ikke virker efter ovennævnte undersøgelser sluk for den og kontakt
firmaet og få den repareret.
Kun firmaets personale må reparere maskinen for at undgå personlige skader eller skader på
produktet.

