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Tack för att ni köpte en addRelax Premium massagefåtölj – vi hoppas att ni får 
mycket glädje och nytta av den. Läs instruktionerna i manualen noggrant innan ni 
 börjar använda massagefåtöljen. Var extra uppmärksam på vissa säkerhetsföreskrifter 
och  förvara  manualen på ett säkert sätt för framtida bruk.
Not. Bilderna i manualen kanske inte överensstämmer helt med den modell du nyss köpt. Det handlar i så fall bara om skillnader 
i design – funktionerna är i alla avseenden lika.

Innehållsförteckning
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Beskrivning och säkerhetsföreskrifter 

BESKRIVNING addRelax Premium 
”Intuitiv” 3D-massage i ryggen ger en mild, behaglig och anpassad massage på nacke, axlar och höft-
parti, i likhet med traditionella kinesiska massagetekniker. Speciell funktion finns för axelmassage. 
 
Automatisk kroppsanpassning Massagefåtöljen kan ”känna av” kroppens akupressurpunkter och anpassar 
automatiskt massagemekanikens räckvidd efter olika kroppslängd och form. 
 
Värmeterapi Värme i säte, höft och ben stimulerar blodcirkulationen och fungerar smärtlindrande. 
 
Zero-gravity Med ett knapptryck sätts stolen i Zero-gravity-läge och avlastar effektivt ryggrad och leder. 
 
Utrymmessnål Ryggstöd och sätesram kan skjutas framåt tillsammans extra 10 cm från vägg för maximalt 
utnyttjande av utrymmet. 
 
Bluetooth Genom inbyggd bluetoothteknologi har du möjlighet att ta emot/avsluta mobilsamtal. Du kan 
även lyssna på musik via mobilen eller en en surfplatta.  
 
Fotmassage Fotstödet har ”massagehjul” och luftkuddar för skön massage av trötta fötter och fotsulor. 
 
Benmassage Luftkuddar för benmassage på flera ställen för ökad blodcirkulation och återhämtning. 
 
Armmassage Luftkuddar masserar armarna och stimulerar blödflödet. 
 
Luftkuddemassage för höft och säte  Massagekuddar i sits och i sidorna ger behaglig och effektiv av-
slappning och verkar uppiggande för hela kroppen. 
 
Utdragbart/vinklingsbart ben-/fotstöd Fotstödet kan vinklas och/eller förlängas eller skjutas ihop inom 
intervallet 15 cm  för att anpassas till kroppslängden. 
 
Huvudmassage  Mild luftkuddemassage av huvudet kan lindra trötthet och verka avstressande.
  
LCD-kontroll  Högupplöst LCD-kontroll för färg visar aktuell massageteknik, kroppsdel och status på 
samma gång.  
 

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 

•   Var god läs igenom manualen för att ställa in och manövrera massagefåtöljen på ett korrekt sätt. 
•   Säkerhetsföreskrifterna är indelade i två kategorier: Varning och Iakttag försiktighet. 

Var god kontrollera att strömbrytaren står i läge ”OFF” innan stickproppen sätts i strömuttaget. 

Betyder ”förenat med livsfara” eller ”risk för allvarlig skada”. 

Betyder ”kroppslig eller materiell skaderisk föreligger”. 

Betyder ”otillåten användning”.

Betyder ”nödvändigt att följa 
instruktion för korrekt funktion”.

Betyder ”förbjudet att plocka isär”.

Betyder ”korrekt anslutning”.
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Säkerhetsförskrifter

•   Personer med benskörhet (Osteoporos) 
•   Personer med hjärtproblem och inopererad elektrisk 
 medicinsk utrustning som t.ex. Pacemaker 
•   Gravida kvinnor och personer med hälsoproblem bör 
 rådgöra med läkare innan användning. 
•  Använd inte vid hög feber 
•  Personer över 80 år eller med någon typ av funktionshinder 
•   Barn och personer som är alkoholpåverkade 
•   Sov inte i stolen
•  Sitt inte blöt i stolen 

•   Anslut bara till strömuttag med spänning 220/230 V. 
•  Kontrollera att kontakten sitter som den ska i vägguttaget.
•  Slå av strömmen och dra ur kontakten om massagefåtöljen 
 inte ska användas på ett tag. Stäng först av ev. pågående massage.

•   Trasig eller glappande nätkabel, stickpropp eller strömuttag får    
 inte användas – måste åtgärdas omgående. 
•  Använd bara strömuttag med spänning 220/230 V, då det annars 
 föreligger risk för elektriska stötar, brand och funktionsfel. 
•  Vid händelse av skadad nätkabel – kontakta återförsäljaren för  
 reservdelar. 

•   Om massagefåtöljen slutar fungera som den ska, har skadats på 
 något sätt eller utsatts för väta ska den lämnas till en verkstad 
 eller reparatör för genomgång. 
•  Alla reparationer ska utföras av fackman eller auktoriserad verk- 
 stad.  Montera aldrig själv isär massagefåtöljen för att reparera 
  eller byta delar (även skadade strömkablar bytes av fackman), då   
 det kan föreligga stor risk för elchock eller andra skador. 
•  Före användning (och med regelbundna intervaller) – undersök     
 massagefåtöljen efter ev. skador på tyget och skinnet. Använd 
 inte massagefåtöljen om något skadats. Låt en verkstad med rätt  
 behörighet reparera ev. skador.   

•   Massagekuddarna får inte vikas för t.ex. förvaring. 
•  Använd inte om ventilationshålen är blockerade. 
•  Låt inte massagefåtöljen gå utan att någon sitter i den.

•   Se till att inget blockerar massagefåtöljen (under, bakom eller 
  framför) vid inställning/justering av ryggstöd och/eller benstöd. 
•   Avbryt genast massagen om du plötsligt känner dig dålig eller  
  något annat oväntat inträffar. Konsultera läkare vid behov. 
•  Använd endast måttlig massage mot huvudet under kort tid. 
•   Undvik massage mot mage och knän och iakttag försiktighet vid 
 nackmassage. 
•   Barn eller husdjur bör inte vistas i massagefåtöljen under 
 några omständigheter. Sitt/stå aldrig på ryggstöd och armstöd. 
•  Använd inte värme om känslighet för värme föreligger.  

Vilka 
ska inte 
använda 
stolen 

Skade- och 
olycksrisker

Skaderisk

Brandrisk 
och risk för 
elchock

Brandrisk 
och risk för 
elchock

Demonte-
ring och
underhåll

Varning
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Säkerhetsföreskrifter 

•  Rekommenderad massagetid är 20 minuter  
 och max 5 min i ett och samma läge. Börja  
 med lättare massage och öka långsamt.

•  Placera stolen på en plan och jämn yta.  För att inte riskera att trilla ur. 

För fullt bakåtlutat läge. 

Långvarig ensidig massage 
kan orsaka obehag.

För att undvika olyckor och 
skador.

För att undvika olyckor och 
skador.

•  Placera stolen minst 30 cm från väggen för 
 att kunna fälla ryggstödet bakåt. 

Iakttag försiktighet

•  Kontrollera att ”massageroboten” befinner sig i 
 utgångsläge innan du sätter dig. 
•  Placera handkontrollen i stolsfickan eller på 
 den avsedda hållaren.   
•  Var god kontrollera att strömbrytaren står i läge  
 ”OFF” innan stickproppen sätts i strömuttaget.
•  Stäng av alla massagefunktioner innan stick- 
 propp och sladd kopplas bort från vägguttaget. 
•  Se till att stickproppen sitter hela vägen in i  
 vägguttaget. 

För att undvika olyckor och 
skador när strömmen slås på.
För att minska risken för  
kortslutning och brand.

•  Håll strömkabeln ren och torr.   För att minska risken 
för elchock vid ev. 
strömläckage eller 
skada på nätkabeln.

För att minska missfärgning, 
slitage och försämrad kvalitet 
på stoppning och PU-klädsel.

•  Anslut bara den jordade  
 nätkabeln till ett jordat uttag.   

•  Använd inte massagefåtöljen utomhus.   

•  Tryck inte på ”massageroboten” med händerna  
 eller fötterna.
•  Placera inte händerna mellan ”massagehjulen”  
 när de arbetar. 
•  Placera inte händer eller fötter mellan några    
 mekaniska delar. 
•  Stå/sitt inte på ryggstödet. Placera ingenting    
 på rygg-, arm-/benstöd eller på sätet.  
•  Flytta inte stolen under användning. 
•  Ha aldrig händerna eller huvudet mellan    
 eller under benstöden under användning. 
•  Använd inte massagefåtöljen med rullar i håret. 
•  Undvik bar hud eller tunna kläder vid massage.  
•  Dra inte ur strömkabeln eller stäng av ström-   
 men när massagefåtöljen används. 
•  Placera inte hårda föremål i stolsfickan. 
•  Sitt/häng inte på ryggstödet i nedfällt läge  
 eller vid återgång till utgångsläge.

•  Placera inte åtöljen nära en spis el. dyl. 
•  Placera inte fåtöljen i direkt solljus eller nära 
 någon annan värmekälla. 

•  Placeras på avstånd från värme, vassa föremål, 
 väta och frätande/brandfarlig/explosiv miljö.   
•  Elektriska värmefiltar och liknande får inte 
 användas i fåtöljen. 
•  Placera inte fåtöljen där det är dålig ventilation. 
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Säkerhetsförskrifter

För att inte riskera att trilla ur. 

För fullt bakåtlutat läge. 

Iakttag försiktighet

•  Placera inte massagefåtöljen i våtutrymmen utan med 
 möjlighet till god ventilation och normal luftfuktighet. 
•  Håll alltid massagefåtölj och fjärrkontroll torra. Använd 
 aldrig massagefåtöljen om du är våt – risk för elchock!

•  Försäkra dig om att jordad kabel används och är kopplad  
  på rätt sätt. Kontakta fackman om du är osäker. 
•  Använd inte adapter/kopplingsdosa om kontakten inte  
  passar uttaget. Kontakta fackman för hjälp med rätt  
 stickpropp och anpassning till kabeln.

•  Koppla ur stickpropp från eluttag innan rengöring.
•  Koppla ur stickpropp från eluttag efter användning.

•  Koppla ur stickpropp från eluttag vid misstanke om elfel. 

•  Koppla omedelbart ur stickpropp från eluttag vid ström- 
 avbrott. 

Massagefåtöljen är utrustad med en jordad nätkabel. 
Kabeln ska bara anslutas till ett jordat uttag.

Vid byte av säkring ska strömbrytaren slås av och stickprop-
pen kopplas bort från eluttaget. Öppna ”luckan” till säkringen 
på dosan (enligt bilden) och byt den trasiga säkringen mot en 
likadan. Stäng ”luckan” till säkringen. Anlita en fackman om 
du känner dig osäker på hur du ska göra. 

•  Koppla ur stickpropp från eluttag genom att greppa  
 om proppen – inte dra i sladden. 

•  Stäng av strömbrytaren och koppla ur stickpropp från  
 eluttag efter avslutad massage. 

För att minska risken 
för elchock vid ev. 
strömläckage eller 
skada på nätkabeln.

För att minska 
risken för elchock.

Jordad nätkabel

Byta säkring

För att minska 
risken för olyckor.

För att minska 
risken för elchock 
och/eller brand.

För att minska risken för 
skada eller olycka när 
strömmen går igång.
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Massagefåtöljens delar

Huvudkudde

Högtalare

LCD-kontroll

Ficka till LCD-kontroll

Massagedel höger sida

Massagedel 
vänster sida

Uttag för kabel 
till kontrollenhet

Hjulbas

Ryggstöd

Höger armstöd

Benstöd

Fotstöd

Vänster armstöd

Säkringsdosa

Strömenhet

Srömbrytare

Nätkabeluttag

Utsida

Ryggdyna
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Massagefåtöljens delar

Luftkuddar för arm

Luftkuddar fotstöd

Luftkuddar benstöd

Värmedyna ben

Värmedyna säte

Luftkuddar i höft

Värmedyna i höft

Luftkuddar ben

Massagerullar i sulor

Luftkuddar axlar

Luftkuddar huvud

Luftkuddar sätets sidor

Utsida Insida
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Monteringsanvisning

Huvudkudde

LCD-kontroll

Ryggdyna

Nätkabel

Massagefåtöljens 
huvudram

Vänster armstöd Höger armstöd

Ben-/fotstöd

Steg 1 – Packa upp de olika delarna 
1.1) Öppna kartongen och ta först ut ryggdynan. Två personer eller fler lyfter sedan försiktig 
 massagefåtöljen ur kartongen på varsin sida med en  hand om metallramen till sätet och en 
hand bakom ryggstödet. 
 
1.2) Plocka därefter ur dynor, kuddar, LCD-kontroll och nätkabel.

Lyft försiktigt massagefåtöljen 
ur kartongen med en  hand om 
metallramen till sätet och en hand 
bakom ryggstödet. 

1.3) Lyft därefter ut vänster och höger 
armstöd från armstödskartongen försiktigt  
genom att greppa om kortsidorna. Lägg 
 försiktigt på ett plant underlag och se till att 
ingen risk för repor föreligger. 
 
Lyft som bilden visar från armstödets 
framsida och ta det lugnt vid monteringen.

1.4) Lyft därefter benstödsdelen i fram och bak ur kartongen såsom bilden nedan visar.
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Monteringsanvisning

Steg 2 – Massagefåtöljen till utgångsläge 
2.1) Efter genomförande av Steg 1, ta fram nätkabeln. Anslut rätt ände till massagefåtöljens 
strömenhet och den andra till ett vägguttag. 
2.2) Slå på strömbrytaren i läge ON. Massagefåtöljens rygg reser sig upp och sätet rör sig nedåt 
såsom bilden nedan visar.
2.3) När ryggstödet rest sig till utgångsläget, slå av strömbrytaren och koppla bort nätkabeln 
innan fortsatt montering.  
 
       

Steg 3 – Montering av ben-/fotstödet 
Montera fast benstödsdelen vid massagefåtöljens huvudram på följande vis.
a) Skruva bort skruven från benstödets hållare.
b) Koppla ihop luftslangarna – grå, brun och svart med motsvarande kopplingsstycke.
c) Koppla strömkabeln till mostvarande uttag.
d) Lyft benstödet och placera axeln i hållaren. Fäll ner axelskyddet.
e) Sätt dit skruven igen i hållaren och skruva fast ordentligt.      

Koppla benstödets 
luftslangar till 
motsvarande 
 kopplingsstycke. 
Koppla strömkabelns 
kontakt till uttaget.

Lyft benstödet för
att placera axeln i 
hållaren. 

Fäll ner axel - 
skyddet och 
skruva fast 
ordentligt.

a  Skruv

Hållare

 b        c

Grå Brun Svartd  Axelskydd

Axel Strömkabel
Luftslangar

Uttag Kopplingsstycke

d

e
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Monteringsanvisning 

Steg 4 – Montering av vänster och höger armstöd 
Vid montering – var noga med att inte klämma några luftslangar eller kablar! 
a) Skruva bort M6-skruvarna från sätesramen m.h.a. en stjärnmejsel.
b) Tryck med handkraft på ”knappen” till det färdiga hålet på baksidan av armstödet (hålet är anpassat 
för bulten på rygg stödet) och passa in armstöd mot ryggstöd med bulten i hålet.
c) Passa in det  fyrkantiga röret i armstödets sida på sätets metallram. 
d) Rör lite på armstödet för att passa in fram- och bakdel på  panelen mot skruvhålen på sätets metall-
ram. Montera med M6-skruvarna. 
e) Öppna blixtlåset till luftkuddarna för axlarna och dra ut luftkuddarna. Passa in skruvhålen mot 
 varandra mellan luftkuddar och armstödet och montera med skruvarna. Dra igen blixlåset.  
f ) Koppla ihop luftslangar med samma färg mellan armstöd och säte. 
Demontering: Dra upp blixlåset och skruva ut skruvarna vid luftkuddarna för axlarna. Koppla bort  luft-
slangarna mellan säte och armstöd, skruva bort de fyra skruvarna på sätet, lyft upp fronten på armstödet, 
”haka av” det fyrkantiga röret i armstödets sida från sätets metallram, tryck med handkraft på ”knappen” till 
det färdiga hålet på baksidan av armstödet (hålet är anpassat för bulten på rygg stödet) och dra samtidigt i 
armstödet tills det släpper från ryggstödet.
 

a b

c

d

e

f

En skruv 
i vardera 
av de fyra 
hörnen

M6-skruv

Fast bult

”Knapp” över hål för bult Skruvhål i armstödSkruvhål axel

Fast panel

Luftslang

Luftslangar i sätet

Passa in skruvhålen mellan luftkuddar 
och armstöd, skruva sedan fast.

Det fyrkantiga röret 
passas in på sätets 
metallram 

Fyrkantigt rör
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Monteringsanvisning 

Steg 5 – Fäst ryggdynan och huvudkudden 
Placera ryggdynan och huvudkudden på 
ryggstödet och fäst m.h.a. blixtlåsen och 
kardborre banden.
 
För bästa resultat vid ”kroppsavläsning”, vänligen sitt ner i stolen 
med den nedre kanten på huvudkudden placerad i öronhöjd – 
dra sedan igen blixtlåset.

Steg 6 – Efter avslutad montering 
 
1) Anslut avsedd ände av nätkabeln till 
strömenhetens jack ”a”. 
Anslut kabeln för fjärrkontrollen till jack ”b”.

2) Anslut andra änden av nätkabeln till ett 
vägguttag.

3) Tryck ”1” på strömbrytaren 
(”0/1” – 1 står för PÅ eller ON) 

4) Stolen är nu klar att användas tillsammans  
med LCD-kontrollen. 

a b

c

d

1

2

3

4

e

Huvudkudde

Ryggstöd
Huvudkudde

Ryggdyna

Ryggdynan fästs i 
överkant mot
ryggstödet med 
blixtlås.

Blixtlåsens placering
på ryggstödet.

Se till att ryggdynans 
mitt placeras mot 
ryggstödets mitt.

Ryggdynan fästs mot 
sätet med blixtlås och 
kardborrebanden.

Koppla ihop signalkablarna 
för temperaturreglering.

Koppla ryggstödets 
värmeledning till värme-
ledningen i sätets ram.

Koppla luftslangarna från 
sätet med kopplingstycket 
under sätet.

Ryggdynan fästs mot
ryggstödets sidor 
med blixtlås.

Anslut kopplings-
stycke i ryggdyna 
till luftslangarna i 
ryggstödet.

Ryggdyna

Kontrollera att strömbrytaren inte redan är 
påslagen när nätkabeln sätts i vägguttaget.
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Kontrollera att golvytan är fri

Kontrollera nätkabel och stickpropp

Kontrollera utrymmet

Kontrollera att utrymmet är fritt 
framför och bakom med ryggstödet 
fällt och fotstödet utdraget. 

Kontrollera att utrymmet mellan vägg och 
stolsrygg är minst 10 cm i helt nedfällt läge.

Kontrollera att utrymmet framför 
är minst 30 cm.

Kontrollera att det finns tillräckligt 
med utrymme åt alla håll när massage-
fåtöljen är lutad maximalt bakåt med 
fotstödet fullt utdraget. 

Kontrollera att nätkabeln är hel och 
fri från veck och klämskador. 

Rengör vid behov stickproppen 
med torr trasa.

Placera inte massagefåtöljen i eller för 
nära våtutrymmen. Risk för 
kortslutning och elchock.

Placera inte i direkt solljus eller nära t.ex. 
spis, ugn eller annan värmekälla. 
Syntetiska skinnet åldras och förstörs.

Placera massagefåtöljen på en plan yta 
för att undvika att fåtöljen tippar, missljud 
m.m. 

Varning

Förberedelser

KONTROLLERA OMGIVNINGEN

Kontrollera
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Förberedelser 

Varning

Flytta inte på massagefåtöljen om den 
 används eller strömmen är påslagen.

Att tänka på innan fåtöljen flyttas 
• Se till att massagefåtöljen står i utgångs-  
 läge med ryggstödet uppfällt. 
•	 Tejpa eller bind ihop kablar och lägg på   
 sitsen innan flytt för att undvika skador.
•  Hantera fåtöljen varsamt. 
•  Flyttas inte på hjulen över känsliga trägolv 
 och liknande då detta kan orsaka repor 
 eller skada. För att lyfta  massagefåtöljen   
 behövs minst två  personer. 
•  Kontrollera att strömbrytaren är avslagen 
 samt att  strömkabeln  kopplats 
 bort från vägguttaget och 
 inte släpar i golvet.

• Kontrollera att massage-
roboten  befinner sig 
i  utgångsläge innan 
du  sätter dig ner (för 
att  undvika obehag mot 
 huvudet). 
 
• Systemet ”läser av” dina 
akupressur punkter automatiskt. Om inte 
 massageroboten får denna ”information”, för 
att anpassa  massagen efter din kropp, utgår 
systemet i stället automatiskt från en skuldra/
axelhöjd i mitten på ryggen. 
 
För detektion av dina 
 akupressurpunkter: 
Sitt med ryggen mot rygg-
stödet och med  huvudet 
vilande på huvudkudden. LCD-kontrollen ger 
ifrån sig ett litet pipljud när systemet ”läst av” 
 akupressurpunkterna. Ibland kan det också 
 behövas lite manuell ”mikro-justering” för att 
massage huvudena ska  träffa helt rätt – tryck 
då helt enkelt upp/ner på piltangents knappen 
tills det känns bra. Obs! Utför hela detta 
moment noga för att erhålla bästa möjliga 
massage.

FLYTTA MASSAGEFÅTÖLJEN

Lyft i benstöden tills massagefåtöljen går   
upp på hjulen i bakkant. Skjut därefter   
fåtöljen till önskat ställe och ställ ner den. 

Håll bakom/under fotstödet (enligt 
 bilden) för att undvika skador på 
 fåtöljens klädsel. 

Om massagen, mot 
förmodan, inte känns 
 tillräckligt ”intensiv” – 
prova att ta bort kudden 
eller ryggdynan.

INSTÄLLNINGAR FÖRE  MASSAGE

Skydda golvet med 
en matta eller en filt 
under fåtöljen.

TIPS!
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Bruksanvisning LCD-kontroll

På/Av

Bekräfta val

Intensitet

Luftkuddemassage

Fotmassagerullar  

Bredd

Auto 

Manuell

Telefon

Justera uppåt

Tid

Zero Gravity-läge

Justera åt vänster Justera åt höger

Justera nedåt

Värme

Pausknapp

Ryggstöd ner
Ryggstöd upp

Benstöd ner Benstöd upp
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Bruksanvisning LCD-kontroll

1. Tryck en gång på knappen i stand by-läge för att sätta igång massage fåtöljen (byter 
status till ON). För att starta ”kroppsavläsning” och massage, välj önskat program bland 
alternativen i menyn eller tryck ”Auto” alternativt ”Manual”. Stäng av massagefåtöljen 
genom att trycka på ”På/Av-knappen” igen – ryggstödet går automatiskt tillbaka till 
högsta läge och benstödet återgår till lägsta läge, kontrollen slås av. Massagefåtöljen 
stängs av automatiskt efter 30 min om inga andra val görs.

3. Med fåtöljen i status ON, tryck för att välja massagetid: 5, 10, 15, 20, 25 eller 30 min 
massagetid.
4. Med fåtöljen i status ON och mobiltelefonen kopplad via Bluetooth, tryck för prata 
eller för att avsluta ett samtal.

10. ”Riktningsväljaren” har fyra piltangenter: upp, ner, vänster och höger. I programvy 
”Menu” fungerar den som en navigeringsknapp. Med upp/ner kan användaren hitta 
önskad undermeny snabbt och med vänster/höger välja att fortsätta med en  specifik 
meny eller gå tillbaka till föregående menyval. Knappens ”upp/ner- pilar” används 
dessutom för finjustering vid ”inscanning” av akupressurpunkterna. I lägen ”Speed”, 
”Width”, ”Intensity” och ”Heat” kan vänster/höger användas för justering av nivåerna.

12. Med fåtöljen i status ON, tryck för att ändra hastighet, intensitet/styrka och 
temperatur. Tryck tills LCD-kontrollen visar önskar funktion på skärmen. Ändra nivåerna 
med vänster/höger piltangent.

15. Med fåtöljen i status ON, tryck knappen för att välja menyn för ”Auto”-program. 

16. Med fåtöljen i status ON, tryck knappen för att välja menyn för ”Manual”. 

17. Med fåtöljen i status ON, tryck knappen för att välja menyn för luftkuddemassage. 

11. Med fåtöljen i status ON – tryck för att slå på/av värmefunktionen. Det finns 7 st 
alternativ: höft, sits, benstöd, höft+sits, sits+benstöd, generell, stop, cyklisk värmning. 
 

9. Med fåtöljen i status ON och i programvyn ”Menu” – tryck för att bekräfta önskat 
 menyval och för åtkomst till nästa undermeny. 

18. Med fåtöljen i status ON eller ”stand by” – tryck för Zero gravity-läge. Tryck igen 
för att återgå till utgångsläge. 

13. Med fåtöljen i status ON, tryck knappen för att ställa in önskad bredd mellan 
massagehuvudena m.h.a. vänster/höger piltangent. 

14. Med fåtöljen i status ON, tryck på knappen för att ställa in fotmassagerullarnas 
hastighet. Tre lägen – snabbt, mjukt och stop. 

2. Med fåtöljen i status ON, tryck på knappen för att avbryta all pågående massage 
omedelbart. Tryck på knappen igen för att återuppta massage.

5. Tryck knappen så fälls ryggstödet bakåt samtidigt som benstödet fälls uppåt. 
Släpps knappen avstannar rörelsen. LCD-kontrollen visar läget på skärmen.
6. Tryck knappen så fälls ryggstödet framåt samtidigt som benstödet fälls nedåt. 
Släpps knappen avstannar rörelsen. LCD-kontrollen visar läget på skärmen.
7. Med knappen intryckt rör sig benstödet nedåt. Släpps knappen avstannar rörelsen. 
LCD-kontrollen visar läget på skärmen.
8. Med knappen intryckt rör sig benstödet uppåt. Släpps knappen avstannar rörelsen. 
LCD-kontrollen visar läget på skärmen.
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Bruksanvisning LCD-kontroll

Knådning

3D

Hastighet (5 nivåer)
Bredd (smal, medel, bred)

Klappning

Knackning

Område för massage

Luftintensitet (5 nivåer)
Värme (3 nivåer)

bluetooth värme

Tryck
Zero gravity

Återstående
massagetid

M
as

sa
ge

te
kn

ik

Med huvudströmbrytaren (O/I) på fåtöljens baksida i läge I – tryck 
”På/Av-knappen” för att sätta på LCD-kontrollen. Efter ett kort 
pipljud och 2–3 sekunder syns huvudprogramvyn ”Main”, som visar 
massageläge, massagemetoder, tid, nuvarande status osv. 

Auto: Tryck på ”Auto” i programvy ”Main” för åtkomst till massage fåtöljens olika 
 autoprogram. Välj därefter 1 av de 10 automassageprogrammen: kraft, sova, vitalitet, 
avslappning, behaglig, smärtstillande, muskelstärkande, blodcirkulation, höft, stretcha.

Alla 10 program startar med en ”kroppsavläsning” och lägesbestämning för skuldra/
axel. När detta är utfört kan vilket som helst av programmen väljas.

Rygg/sitsvinkel kan justeras. Vid val av automatiskt program sker vinkeländringen 
automatiskt.

   

Programvy ”Main“
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Bruksanvisning LCD-kontroll

Hastighet (5 nivåer)
Bredd (smal, medel, bred)

Air: Det finns 10 olika 
 varianter av luftkudde-
massage att välja  mellan: 
skuldra/axel+arm, 
höft+bäcken, ben+fot, 
huvud, skuldra/axel+fot, 
arm+bäcken, höft+fot, 
överdel, underdel, helkropp.  
 
När luftkuddemassage 
aktiveras ska den mekaniska 
massagen i ryggen upphöra 
automatiskt.

Manual: Lägesbestämning av 
skuldra/axel sker automatiskt 
även i det manuella läget.

1) Välj mellan 7 st alternativ: 
tryck (shiatsu), knådning, 
klappning, knackning, rullning 
(shiatsu), knådning+klappning 
och knådning+knackning

2) 5 st områden för massage 
att välja mellan: 
Nacke och skuldror/axlar 
Skuldror/axlar och rygg 
Rygg och höft 
Höft och säte 
Helkroppsmassage

För läget ”3D Feel” är bara 3 st alternativ tillgängliga – 
Nacke+skuldror/axlar, Skuldror/axlar+rygg och Rygg+höft.
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Sprängskiss – komponenter
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Sprängskiss – komponenter

 1. LCD-kontroll 
 2. Höger sidoskärmskydd 
  3. Kompressor 
 4. Stag 
 5. Benstöd/fotstöd 
 6. Skärmskydd fram 
 7. Vänster sidoskärmskydd 
  8. Elektromagnetisk ventil 
  9. Elektriskt ställdon 
10. Sätesram/chassi 
11. Elektriskt ställdon till fotstöd 
12. Glidskena 
13. Övre ramverk till säte 
14. Vänster armstödssida 
 

15. Elektromagnetisk ventil 
16. Massagedel för axel/skuldra 
17. Massagerobot 
18. Bakre ryggstödskåpa 
19. Ram til ryggstöd 
20. Främre ryggstödskåpa 
21. Ryggstödsdyna 
22. Axelkudde
23. Huvudkudde 
24. Höger armstödssida 
25. Ram till sitsen 
26. Stödskenor till sitsen 
27. Hjulanordning 
28. Strömförsörjningsenhet
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Bruksanvisning

Steg 1. Koppla in och slå på strömmen 
1) Koppla motsvarande ände på med-
följande strömkabel till kontakten ”a” på 
   strömförsörj ningsenheten. 
2) Koppla sladden från handkontrollen till ”b”   
3) Stoppa in stickproppen på strömkabeln i 
vägguttaget (strömkällan). 
4) Sätt strömbrytaren (O/I) i läge I. Strömmen 
är nu på. 
5) Starta LCD-kontrollen genom att trycka på 
”På/Av”. Ett pip hörs och skärmen tänds.

Steg 2. Välj massage
1) Följ instruktionerna till LCD-kontrollen 
för att manövrera massagefåtöljen och välja 
massagetekniker.
2) Efter avslutat massageprogram visas 
meddelandet ”Shutting down” på kontroll-
skärmen och kontrollen stängs därefter av 
automatiskt efter 3–5 sekunder.

Steg 3. Stänga av strömmen
1) Med massagefåtöljen igång – tryck på 
”På/Av” på LCD-kontrollen och fåtöljen 
återgår till utgångläge automatiskt. 
2) Sätt strömbrytaren (O/I) i läge O efter 
det att massageroboten stannat.
3) Ta bort stickproppen ur vägguttaget.

a) Ev. skador på kuddar och dynor 
måste repareras innan fåtöljen får 
användas. Kontakta återförsäljaren 
för hjälp.
b) Använd bara eluttag enligt 
vad som anges i denna manual.

a) Före användning – kontrollera att 
1) inga föremål är fastklämda i fåtöljen 
2) att fåtöljen står i utgångsläget
b) Stå inte i eller på fåtöljen.  

1

1

2

Strömbrytare

4

5På/Av

3

23

På/Av

Handhavande
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Bruksanvisning

Benstöd upp och ryggstöd ner 
Justera ryggstöd och benstöd 
till önskat läge genom att hålla 
 knappen intryckt. Benstödet fälls 
uppåt samtidigt som 
ryggstödet fälls bakåt.

Benstöd ner och ryggstöd upp 
Justera ryggstöd och benstöd till 
önskat läge genom att hålla knappen 
intryckt. Benstödet fälls nedåt 
samtidigt som ryggstödet 
fälls framåt.

Zero gravity 
Tryck en gång på knappen ”Zero” 
och ryggstödet fälls bakåt samtidigt 
som benstödet fälls uppåt automatiskt. 
Detta fortsätter till ändläget 
(Zero gravity) om inte 
knappen trycks en gång till 
– då upphör rörelsen och 
massagefåtöljen låser i detta läge.

Benstöd för olika kroppslängd 
Benstödet kan förlängas/kortas inom 
intervallet 15 cm.

Armmassage 
Placera armarna mellan luft-
kuddarna i armstöden innan 
kuddarna fylls med luft. En 
typ av nypande/tryckande 
 massageteknik används på 
armar och händer.

Axelmassage 
Luftkuddar i lager pressar 
på respektive axel och 
underlättar för trötta 
musklers återhämtning.

Fotmassage 
I fotstödet finns både 
luftkuddar och rullar 
under foten för 
välgörande fotmassage.

a) Kontrollera att det inte finns personer, husdjur eller några hinder bakom ryggstödet. 
b) Mellan armstöd och ryggstöd finns en ”glipa” – var uppmärksam på risk för klämskada. 
c) Sitt stilla när benstödet/fotstödet rör på sig. Ställ dig inte upp, det kan skada stolen.
d) Vänligen läs instruktionen till handkontrollen för mer information.  

Benstöd ner 
Justera benstöd till önskat läge 
genom att hålla knappen 
intryckt. Benstödet fälls 
nedåt och stannar i läget 
där knappen släpps igen.

Benstöd upp 
Justera benstöd till önskat läge 
genom att hålla knappen 
intryckt. Benstödet fälls 
uppåt och stannar i läget 
där knappen släpps igen.
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Efter avslutad massage och om ström-
men fortfarande är på, tryck på ”On/Off” 
på LCD-kontrollen så att massagefåtöljen 
återgår till utgångsläge.

Stäng av strömbrytaren och koppla bort 
strömkabeln från vägguttaget. Håll fritt 
från fukt och smuts m.m.

•  Kontrollera att det inte finns några   
 personer, husdjur eller föremål i vägen för  
 massagefåtöljens benstöd eller ryggstöd.

•  Tryck en av knapparna på LCD-kontrollen  
  (enligt bilden) så återgår massage - 
 fåtöljen till utgångsläget.

•  Tillbaka i utgångsläge – placera LCD- 
 kontrollen i sidofickan på armstödet.

•  Rätta till kuddar och dynor.

•  Slå av strömmen genom att  
 trycka ”O” på strömbrytaren  
  (O/I).

•  Koppla bort strömkabeln från vägguttaget  
 – dra inte i sladden!

•  Rengör stolen vid behov.

5

5

eller

Att göra efter avslutad massage

Stänga av
5

6

1

2

3

4

7
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Rengöring och underhåll

KONSTLÄDER

Lättare rengöring
Torka regelbundet av med mjuk och torr trasa.

Om skinnklädseln är smutsig 
1) Doppa en mjuk trasa i 3–5% vattenlösning  
 av ett milt/neutralt tvättmedel, vrid ur trasan  
 och gnugga försiktigt på fläcken. 
2) Skölj trasan, vrid ur och upprepa vid behov.

TYG

1) Doppa en mjuk trasa i svag 
 vattenlösning av ett milt/neutralt 
 tvättmedel, vrid ur. 
2) Gnugga försiktigt på fläcken. 
 Lösningsmedel, 
 sprit, bensin eller 
 andra kemiska medel 
 får inte användas. Skölj trasan, 
 vrid ur och upprepa vid behov. 
 Gnugga lätt! 
3) Torka försiktigt med urvriden trasa 
 lätt fuktad i rent vatten. 
4) Låt torka torrt.

PLASTDELAR

1) Doppa en mjuk trasa i      
  vattenlösning av ett milt/neutralt  
 tvättmedel och vrid ur. 
2) Rengör och torka sedan av med  
 fuktad trasa doppad i vatten. 
3) Låt torka torrt.

HANDKONTROLLEN

1) Doppa en mjuk trasa i vatten och vrid  
 ur trasan. Rengör LCD-kontrollen med  
 den lätt fuktade trasan. 
2) Låt torka torrt. 
 
Inga kemiska medel för rengöring!

• Före rengöring – koppla bort strömkabeln  
 från vägguttaget och stäng av ström- 
 brytaren! Hantera aldrig stickproppen  
 eller strömkabeln med våta händer! 
 
• Torka händerna torra innan massage-  
 fåtöljen/stickproppen ansluts till    
 vägguttaget igen! 
 
• Om inte dessa instruktioner följs föreligger  
 risk för elchock och personskador.

Inga kemiska medel för 
rengöring!

3) Torka av försiktigt med torr trasa. 
4) Låt lufttorka efteråt (värm inte med lufttork!).

LCD-kontroll
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Felsökning

Massagefåtöljen 
fungerar inte efter 
tryck på ON-knappen.

Det hörs pipande ljud 
inifrån massagefåtöljen 
under användning.

Massagerobotarna upp-
levs arbeta på olika höjd 
i förhållande till varandra.

Ljuden blir  plötsligt 
högre under  pågående 
massage.

Massagen upphör plöts-
ligt under användning.

Varken rygg- eller 
benstöd kan fällas ner.

Stolen kan inte  återgå 
till utgångsläget.

Strömkablar eller kon-
takter känns varma.

Lufkuddar fungerar 
inte.

Fel Möjlig orsak Förslag till åtgärd

Ljud från luftpump, motor 
och andra mekaniska delar.

Massagerobotarna arbetar växelvis. Normalt. Ingen åtgärd.

Efter kontroll – slå på strömmen.

Det är normala ljud och 
 behöver alltså inte åtgärdas. 

Kan bero på långvarig användning.

Kan bero på långvarig användning.

Kan bero på överbelastning.

Ihopklämda luftslangar vid montering.

Kopplingsstycken sitter dåligt.

För felfunktion av andra anledningar än ovan nämnda – var vänlig stäng av huvud-
strömbrytaren på baksidan och koppla bort nätkabeln från strömuttaget. 
Kontakta auktoriserad verkstad, fackman eller säljstället för underhåll eller reparation. 

Andra orsaker.   

Kan bero på normalt slitage av delar.

Strömavbrott?

Stäng av strömmen och låt fåtöl- 
jen ”vila” i minst en halv timme. 

Stäng av strömmen och låt fåtöl- 
jen ”vila” i minst en halv timme. 

Stäng av strömmen och låt fåtöl- 
jen ”vila” i minst en halv timme. 

Har den inställda massagetiden 
löpt ut?

Kan bero på att det finns  hinder i 
vägen. Vid överbelastning kan det 
av säkerhets skäl hända att massage-
fåtöljen automatiskt slutar fungera.    

Ta bort hindren, stäng av 
 strömmen och låt fåtöljen ”vila” i 
minst en halvtimme innan nästa 
användning.

Kan bero på överanvändning 
eller att inställd tid löpt ut.

Kontakta fackman om det inte 
hjälper att stänga av strömmen 
och låta fåtöljen vila en halvtimme.

Sluta använda den. Kontakta 
fackman eller säljstället för hjälp 
med reparation eller reservdel.

Stäng av. Kontrollera med verkstad 
eller fackman för ev. reparation.

Gör om monteringen av arm- 
stöden utan att klämma slangarna.
Gör om monteringen av arm- 
stöden och kopplingarna igen.

Är kontrollen påslagen? Sätt igång kontrollen

Är någon  massagefunktion vald? Välj  en massagefunktion

Säkerställ att stickproppen 
sitter ordentligt i uttaget.
Kontrollera med auktoriserad
verkstad eller fackman för
hjälp med ny sladd.

Kontrollera hos auktoriserad
verkstad eller fackman för
felsökning och reparation.

Kontrollera hos verkstad eller fack-
man för felsökning och reparation

Glapp mellan stickpropp och  strömuttag?

Trasig stickpropp eller  nätkabel?

Fel på inre krets?

Trasig säkring? Byt säkring (enl. specifikation)

LCD-kontrollen blir 
mycket varm
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Teknisk specifikation

Namn         addRelax Premium
   Mått (b x l x h)  

Upprest läge 
 
 

Liggande läge

                 85 x 150 x 128 cm

Modell                    RK7909                  85 x 185 x 96 cm

Inspänning         AC 220 V, 50/60 Hz Vikt                 94 kg netto

Effekt                     200 W Klädsel
Ventilerande svart konstläder 
av hög  kvalitet, utvecklat för 
massagefåtöljer



Spara denna manual

Premium


