
Relax Sensation II

Här startar du massagefåtöljen
Fåtöljen börjar skanna din rygg.
Efter skanningen piper displayen.

Tryck på något av programmen:
Comfort, Relax, Full Body,
Neck & Shoulder, Back & waist El.
Stretch.

Här kan du Pausa massagen

Vid avstängning kan du spara ditt
Program i minne. Fåtöljen har tre
minnen, välj genom att trycka
Upprepade gånger på “memory”
*Om du vill spara i minne 2 el. 3.

Här kan du justera rullarna under
foten i tre nivåer, eller slå av dem.
Tryck upprepade gånger för justering.

*= Vid aktivering av sparat minne, tryck på start och tryck sedan på “memory” är det minne 1 du
sparat i så startar det direkt. Är det minne 2 el. 3 så trycker du vidare tills du kommer till rätt minne.

Här kan du justera hur
långt upp massage
roboten skall jobba, om
du upplever att
massagen går för långt
upp eller för långt ner i
nacken/huvudet.

Här kan du justera fotdelens
och ryggens position. Du kan
också justera fot & rygg
synkront. Med knappen i
mitten “Zero” justerar du
ryggen o foten synkront till
Zero gravity el längre ner,
justeringen är i tre nivåer.

Här aktiverar du värmen i ryggen

Här justerar du lufttrycket i
arm eller fot. Eller bägge två
samtidigt.

Får aktivering av fot/arm
tryck på knappen “Air
Pressure” upprepade gånger.

Manuell massage
Tryck på “Mode knappen” för aktivering av manuell massage. Genom att tryck på pilarna upp/ner kan du flytta massagrobotens rullar till
det område som du önskar, håll in knappen tills du kommit dit du vill. För varje tryck på “Mode” växlar du till en ny massagemetod, se
nedan. För att öka hasigheten på massagen, tryck på “Speed” se indikeringen i displayen för hastighet, tre nivåer finns.

För att få din favorit massagemetod på en större area av din rygg, tryck på knappen mellan pilarna, upprepad gånger.
Det finns tre olika inställningar, indikering syns i displayen, fast massage, vandring 1 dm eller hela ryggen.

Mode: Shiatsu*,Knead**, Beat **, Knead Pat**, Knock* (Mode väljer massagemetod)

* = Speed och Width kan regleras, (hastighet & bredd, vid tryck visare för flera alternativ)
**= Speed

Massageprogram: Comfort = Muskelavslappnande massage, Relax = Djupgående massage för akupressurpunkterna och lindrar smärta, Full
Body: Helkroppsmassage med fokus på smärtlindring, Back & waist: Massage för midja och ryggslut, Neck and shoulder: Massage för nacke
och axlar


