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4. Læg støtte montering
Monter først det drejelige skaft i lægstøttens faste aksel. Bemærk at hullet skal være
justeret således at konstruktion med den R-formede stift ligner (Figur 1)
Når læg støtten er blevet påsat med den justerede faste aksel, påsæt den stolen (Figur 2)

Beskrivelse

Knap

Start/pause: Start eller pause massage. Hvis stolen er i pause tilstand i
mere end 20 minutter, slukker den automatisk.

Læg støtte op: Hæver læg støtten langsomt.
Læg støtte ned: Sænker læg støtten langsomt.
Figur 1

Ryglæn op: Hæver ryglænet langsomt.

Indsæt den R-formede stift, ryk derefter om på den anden side og indsæt den Rformede stift (Figur 3).
Færdigt (Figur 4)

Ryglæn ned: Sænker ryglænet langsomt.

3. Sluk for strømmen og afslut massage
1) Tryk på strømknappen under massagen, for straks at stoppe alle massage funktioner.
Ryglæn og fodstøtte vil automatisk, flytte sig tilbage til deres oprindelige stilling. I
mellemtiden kan man indstille hukommelsesfunktionen. Efter den bestemte massage tid
er ovre, vil alle massagefunktioner være afsluttet. I mellemtiden kan man indstille
hukommelsesfunktionen, dog vil ryglæn og fodstøtte, ikke returnere til deres oprindelige
stilling.
2) Hukommelseslager funktion: Efter endt massagetid eller, at der slukkes for maskinen, vil
fjernbetjeningens display vise ”Memory” (Hukommelse) og blinke. Dette er for at minde
brugeren om, at gemme den valgte massage tilstanden, hvis ønsket, inden maskinen
slukkes. Tryk på hukommelsesmassage knapperne M1 eller M2 for at gemme massagen.
3) Sluk strømmen til hele maskinen.
Figur (sluk for strømmen)

Knappernes placering på strømforsyningen.

ADVARSEL

Figur 3

Figur 4

Note
Når maskinen kører og er tilbagelænet og læg støtten løftet, skal man ikke lægge
tryk og vægt på læg støtten. Dette er for at forhindre skade på stolen og personer
(figur 1).
Kontroller, at massage hænderne ikke er i siddedelen af stolen. Dette ville nemlig
være ubehageligt i ballerne, når man sidder ned i den (figur 2)

Stikket trækkes ud

Indstillet med sikkerhedsknap i
strømforsyningen. Hvis der forekommer et
tungt tryk på strømforsyningsboksen, vil
tilbagelænet funktionen stoppe, for at
forhindre personskade.
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Figur 2

Figur 1

Figur 2
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6. Hovedpude og ryglæns pude montel'lng ,og manual
1-lvis man bn..rger puder i massagestolen, kan æltemassage intensiteten
reduææs ved sl<ultlre ogi nakke. Vurder, i forholtl llil dit behov, om der ,er
behov for puden (hovedpuden er anbefalet)_ Ryglænets pude og ryglænet ,er
forbundet med l�rilås -(1)_ Hovedpude og ryglællS puden er forbundet med
velcro (2)_

7. Flytning at stolen
Kontroller, aJ: all'e ledninger er langt fra gu'lveL Viip ryglænet bagud tll en vis
grad (med tyngdepunktet hv ilende på hJ:u'lene)_ Skun stoten fremad elter
baglæns m�_din:e hænder og sæt til sidst sio en stille og ro'ligt ned, ti'I dens
normale position..

Lynlls

(1)

(:2)

6. Gulvbeskyttelse
1-lvis den tunge massagestol bliver plaæret på ,et trægulv, i længere tid, kan
det skade gulvet_ Placer venligst på et tæppe ell'.er ltgnende for al: fo:rhindre
dette..

Belffll811c Under flytning af stolen, skal strømmen 1iil stolen først slu'kkes_
IJerefter l1can man trække ledninger til fjernbetjening og strøm ud_

Model: JAVA
Navn: Massag,e Stol
Spænding: 110�12ov- 60 Hz
220-240V- 60 Hzli60 Hz
1

Effekt: 160W
Advarse'II: Flyt -kk.e stor.en vha_ dets hjul på trægulve, ujævnt 1!enæn eller i
snævre steder_ To personer !<ræves, for at løft,e stolen_ Ved løft benyttes
rmeme i ryglæn og sidest,µ<J<er som løftepunkter {løft venligst ikke direkte i
armlænene�-

Brugsttd:: 20 min.
Sikkerhedstype: Klasse 1

Mliltetilaler: PVO, PA, stil d'ele ,og e.tektriske ,og ma.gnetlsllce dele
a
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