
VÄND SIDA FÖR MER DETALJERAD INFORMATION  

NÅGRA ENKLA STEG FÖR ATT KOMMA IGÅNG…

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

A 

B
Automassage (Auto): Tryck på ”Auto” för programvy 
”Main” och åtkomst till massage fåtöljens olika 
 autoprogram. Välj därefter m.h.a. piltangenterna 
1 av de 10 automassage programmen: kraft, sova, 
 vitalitet,  avslappning, behaglig, smärtstillande, 
muskel stärkande,  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.

C
”Manuell” massage (Manual): Lägesbestämning av 
skuldra/axel sker automatiskt även i det manuella läget.
 
1) Välj mellan 7 st alternativ:
3D (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

D
Luftkuddemassage (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.
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  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. 

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

  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. 

  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. 

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

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. 

11 Med fåtöljen i status ON – tryck för att slå på/av värmefunktionen. Välj   
 bland 7 st alternativ genom att trycka upprepade ggr på knappen: höft, sits,  
 benstöd, höft+sits, sits+benstöd, höft+benstöd och höft+sits+benstöd. 

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. 

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 fotmassage -  
 rullarnas hastighet. Tre lägen – snabbt, mjukt och stop. 
 
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.  
 
18 Med fåtöljen i status ON eller ”stand by” – tryck för Zero gravity-läge. Tryck  
 igen för att återgå till utgångsläge.
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