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Sett deg godt til rette, juster ben- og hodestøtten slik at du sitter best mulig i stolen. 

 
Aktiver stolen med av/på-knappen på venstre side av skjermen. Autoprogram og kroppsskanner 

starter. 

 
Venstre side av skjermen inneholder 6 programmer (relaxing, leisure, stretch, powerfull, sleep og 

swing). Høyre side av skjermen inneholder pause, vippefunksjon, justering av lufttrykk, justering av 

hastighet på massasjekuler for rygg/nakke/skuldre, og justering av tiden for massasjen. 

 
Bunnen av skjermen inneholder: 

Slå på/av for fotmassasjen  

Slå på/av for hals- og nakkemassasjen  

Slå på/av for nullgravitasjonsfunksjonen  

Slå på/av for varmeterapi (lett varme i setet)  

Slå på/av for luftputemassasje ved lår 

Slå på/av for rumpemassasje  

Slå på/av for ryggmassasje 

Slå på/av for fotmassasje  

Slå på/av luftputer ved føtter og leggmuskler  

Slå på/av luftputer ved armer og skuldre 

 

Merk: Det kan forekomme endringer i leveringene hvor skjermen grafisk kan være satt opp på en 

annen måte.  
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                                                               PROGRAMINFO 

Automatiske programmer er forhåndsinnstilte programmer som følger med massasjestolen 

din, og gir en bestemt form for massasje med fokus på f.eks. én massasjeteknikk eller et 

spesifikt område av kroppen. 

Det er mulig å til- eller fravelge funksjonene via knappene på kontrollpanelet.  

På denne maskinen er det 6 tilgjengelige massasjeprogrammer – om du vil ha en mild, 

skånsom eller en hardere og mer tøyende massasje, så er det helt opp til deg. 

                                                          NULLGRAVITASJON 

Nullgravitasjonsfunksjonen i denne stolen er inspirert av NASA fordi den etterligner 

posisjonen en astronaut inntar når han eller hun skytes ut i verdensrommet. Denne 

posisjonen fordeler vekten din jevnt, noe som gjør at stolen jobber bedre med kroppen din 

under massasjen, uten at noen spesifikke områder belastes.  
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                                                                     4D-SKINNESYSTEM  

Moderne massasjestoler leveres med 2D-, 3D- eller 4D-teknologi. Hvilken type du velger avgjør hvor 

dyp og kompleks massasje du får.  

Denne massasjestolen er basert på 4D-massasje og et SL skinnesystem som gjør at massasjen starter 

i nakken og beveger seg helt ned til rumpeballene. SL-skinnen følger kroppens naturlige kurver tett 

nedover ryggen. På skinnesystemet er massasjerullene montert, og det er de som gjør det meste av 

jobben.  

På denne massasjestolen er det lagt til ekstra ruller for å oppnå en enda mer avansert massasje. 

Stolen er dessuten også utstyrt med sensorer som skanner kroppen din for den mest optimale 

massasjen. 

LUFTPUTER 

Denne massasjestolen har en innebygget kompressor til stolens luftputer, som gir trykk på kroppen 

under massasjen. Luftputene er plassert forskjellige steder og kan justeres/slås av etter behov via 

kontrollpanelet. 

VARME 

I denne massasjestolen er det varme (varmeterapi) i setet (innebygd i rullene). Varmen kan bidra til å 

gi deg en bedre og mer behagelig massasjeopplevelse. Varmen har den effekten at den gjør kroppen 

og musklene mer mottakelige for massasjen, samtidig som den kan ha en lindrende effekt. 

 

HØYTTALERE 

Massasjestolene leveres med innebygde høyttalere. Musikken kan være til hjelp slik at du vil kunne 

slappe mer av under massasjen – prøv å sette på litt rolig velværemusikk. 

Du kan raskt og enkelt koble til smarttelefonen din via Blåtann. 
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                                                             INSTRUKSJONER FØR BRUK  

Overhold følgende instruksjoner for å redusere risikoen for brann, brannskader, elektrisk støt eller 

skade på andre. 

1) 

Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når stolen ikke er i bruk eller før du monterer 

komponenter. 

2)  

Ikke bruk massasjestolen under en pute eller annen tekstil, slik som et teppe, for å unngå brann, 

elektrisk støt eller annen skade forårsaket av oppvarming. 

3)  

Barn, personer med funksjonsnedsettelser samt sensoriske og nevrologiske problemer krever tilsyn 

av en voksen verge for å kunne bruke massasjestolen. 

4) 

Sørg for å bruke dette produktet til det formålet som er beskrevet i brukerveiledningen. Ikke bruk 

andre komponenter enn de som er anbefalt av produsenten. 

5) 

Bruk ikke dette produktet og returner det til vårt servicesenter for inspeksjon og reparasjon når 

følgende skjer; strømledningen eller støpselet er skadet, stolen fungerer ikke som den skal eller hvis 

en eller flere deler er ødelagt, hvis stolen viser tegn til å ha vært utsatt for vann. 

6) 

Ikke trekk i ledningen for å flytte stolen. 

7) 

Strømledningen og oppvarmingsoverflaten må holdes i en sikker avstand fra hverandre. 

8) 

Ikke bruk produktet med en blokkert luftutgang. Hold luftutgangen fri og unngå at den blir blokkert 

av lo eller hår. 

9)  

Ikke bruk produktet utendørs.  

10)  

Slå av fjernkontrollen før du trekker støpselet ut av stikkontakten.  

11)  

Hvis produktet brukes av barn, bør det være under oppsyn for å sørge for at produktet ikke brukes 

som leketøy. 
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                                                           SIKKERHETSMESSIGE FORHOLD 

1) 

Ikke bruk stolen i et svært fuktig eller støvete miljø (for å unngå elektrisk støt eller 

komponentfeil). 

2)  

Ikke bruk stolen i områder hvor temperaturen overstiger 40°C. 

3)  

Ikke plasser stolen i nærheten av varmeapparater, ovner eller i direkte sollys. 

4)  

Stolen er designet for personlig bruk og er ikke egnet til kommersiell bruk. 

5) 

Stolen er kun til innendørs bruk. 

6)  

Ikke øk omgivelsestemperaturen plutselig når du bruker den i lave romtemperaturer. Det 

anbefales at temperaturen gradvis justeres til et normalt nivå før du bruker stolen. 

7)  

Hvis stolen flyttes fra et kjølig oppbevaringssted til et varmt miljø, kan det dannes fuktighet i 

maskinen som kan påvirke normal drift eller forårsake svikt.  

 

                                                    SIKKERHET UNDER BRUK 

1) 

Ikke bruk stolen hvis overflaten er skadet.  
2)  

Ikke bruk stolen sammen med et varmeteppe og annet terapeutisk utstyr samtidig for å 

unngå å redusere massasjeeffekten eller forårsake skade. 

3)  

Ikke bruk stolen i 1 time etter å ha spist for å unngå motsatt effekt. 

4)  

Hvis du føler ubehag under massasjen skal du umiddelbart stoppe.  

  



      Intelligent og Luksuriøs Massasjestol med stor berøringsskjerm  

                             HURTIGVEILEDNING 

 

5) 

Ikke stikk gjenstander eller brennbare materialer inn i massasjestolen da dette kan forårsake 

elektrisk støt, funksjonsfeil og brann. 

6)  

Ikke dekk til stolen når den er i bruk da dette vil øke temperaturen, noe som kan forårsake feil eller 

øke risikoen brannfare. 

 

 

                                                                          MERK  

Den anbefalte brukstiden er 15 – 30 minutter. Før du bruker stolen igjen, sørg for at den er frakoblet 

og vent med å bruke stolen i minst 10 minutter. Hvis den brukes kontinuerlig i lengre tid, kan 

enheten for overopphetingsbeskyttelse aktiveres og deretter koble strømmen fra. 

Dette produktet kan ikke brukes til selvdiagnose eller behandling: Hvis du har bruk for en diagnose 

eller behandling, bør du kontakte profesjonelt helsepersonell.  

Kontakt en lege før bruk hvis du er under medisinsk behandling eller har en medisinsk tilstand. Ikke 

bruk dette produktet hvis du føler deg uvel eller er gravid. Du bes først om å konsultere din egen 

lege (og følge hans eller hennes råd hvis du er gravid). 

Overflaten på maskinen vil generere varme, varmefølsomme mennesker bør bruke stolen med stor 

forsiktighet. 

Hvis du ved et uhell søler eller heller væske på massasjestolen, trekk strakt ut støpselet fra 

stikkontakten. Ikke berør støpselet med våte hender. 

Skade på strømledningen eller bruk av stolen med en skadet strømledning kan føre til risiko for 

elektrisk støt eller mekanisk svikt.  

Ikke bruk produktet etter å ha drukket alkohol eller hvis du ikke har det godt.  
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                                         FORHOLD SOM STOLEN IKKE KAN BRUKES UNDER  

Hvis et av de følgende forholdene oppstår må du umiddelbart slutte å bruke stolen og slå av 

bryteren, koble fra strømmen og kontakte oss. 

1)  

Vannsøl på massasjestolen. 

2)  

Overtrekket er skadet og den innvendige mekanismen er synlig. 

3)  

Hvis du føler deg ukomfortabel eller har store smerter når du masserer må du umiddelbart slutte å 

bruke stolen og oppsøke lege. 

4)  

Hvis du finner feil eller noe unormalt ved maskinen mens du bruker den. 

5)  

Hvis det oppstår strømbrudd under bruk (plutselig strømtilførsel kan forårsake skade på brukeren). 

                                                                  

                                                       PRODUKTPARAMETERE 

 

Produktnavn  Massasjestol 

Nominell spenning  220V 

Nominell frekvens 50 Hz 

Sikkerhetsnivå  Type 1 

Implementering av standarder  GB4706.1-2005 GB4706.10.2008 
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                                                                 VEDLIKEHOLD OG SVIKT 

Bruk nøytralt vaskemiddel og en myk klut til daglig rengjøring. Ikke bruk etsende rengjøringsmidler. 

Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av en autorisert tekniker for å unngå skade og for 

at garantien skal opprettholdes.  

Trekk ledningen til stolen ut av stikkontakten når du ikke bruker den, eller ved rengjøring, for å 

unngå brannfare. Ikke bruk skarpe gjenstander som kan skjære opp overflaten på produktet. Ikke 

plasser produktet i et fuktig miljø, skal plasseres i et ventilert rom. 

 

Problem Grunn  Løsning 

   

Lyd under bruk 
(motoren kjører) 

Mekanisk lyd under produktets drift Denne lyden er normal og krever ikke 
reparasjon 

Produktet virker ikke Strømmen er ikke tilkoblet. 
Kontakten var ikke slått på. 
Massasjeknappen var ikke aktivert. 

Sjekk ledningen og stikkontakten, 
sørg for at det er riktig koblet til. 
Trykk deretter på massasjeknappen. 

Massasjen stoppet brått  15 minutters nominell driftstid er 
avsluttet og skifter automatisk til 
hvilemodus. 

Hvis du vil massere igjen skal du 
trykke på slå-av-knappen.  

 Motoren er overopphetet, den har 
vært på lengre tid enn det anbefalte 
tidsintervallet.  

Slå av massasjestolen og vent til 
motoren har kjølt seg ned før den 
brukes igjen. 

 

Kontakt vår kundeservice hvis det er et problem med produktet. Garanti/reklamasjonsrett gjelder 

ikke i følgende tilfeller: 

 

1) 

Skade forårsaket av feil/ manglende vedlikehold eller feil bruk. 

 

2) 

Skader forårsaket pga. demontering av en uautorisert tekniker. 

 

3) 

Ved kommersiell bruk av produktet.  

 

4) 

Svikt og skader forårsaket av Force Majure. 
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5)  

Vi er ikke ansvarlige for ulykker som oppstår ved feil bruk av produktet.  

6) 

Hvis dette produktet brukes til annet en hjemmebruk bortfaller garanti/reklamasjonsrett.  

7) 

Skade forårsaket ved annen bruk enn det manualen veileder til. 

8)  

Funksjonsfeil forårsaket av bruker – bruk av tilbehør som ikke oppfyller produktets parametere. Vi er 

ikke ansvarlige for ulykker forårsaket av dette. 

 


