
Av & på

Ryggvärme

Justera massagens 
bredd, endast vid 
manuellt läge

Reglering av 
luftkuddarnas tryck.

Justering av 
massagens höjd.

Höjdindikering på
massagebanan.

Automatiska 
massageprogram

Aktuella intensitets 
staplar.

Manuella 
massagemetoder

Start av automatisk 
program

Start av manuellt 
program

Reglering av hastighet 
av massagen, endast 
manuellt läge

Reglering av fotrullarnas
hastighet

Para din telefon via 
Bluetooth.

Reglera volym och 
byt musik.

Justering av fot o 
rygg.



1. Tryck på ON/OFF för att starta 
fåtöljen, avvakta tills fot och ryggen 
har ställt in sig. Belasta INTE fotdelen
innan den gått ut helt, stick ner 
fötterna när den är klar!

2. För att starta ett automatisk 
program trycker du på Auto. Det finns 
fem automatiska program som 
förklaras i nästa dokument. Program 
byte sker med ytterligare tryck på Auto
knappen

3. För att starta en manuell massage 
trycker du på Manual. Det finns fem 
manuella metoder som förklaras i 
nästa dokument. För att styra 
massagehandens position håll in 
Shoulder Up/Down då kan du 
positionera massagen ditt du önskar.
Tryck vidare på Manual för byte av 
massagemetod.

4. Speed och Width reglerar 
hastigheten respektive bredden på
massagerullarna, MEN endast när 
manuell massage körs. När du trycker 
på Airbag regleras lufttrycket i fåtöljens 
alla luftkuddar, se stapel. 

5. Vill du spela musik från din telefon 
via Bluetooth, tryck på Music och para 
ihop enheten med fåtöljen. Ljud och 
låtar kan sedan styras från fåtöljen, se 
ovan. Heat aktiverar värmen i ryggen, 
det tar någon minut innan du känner 
värmen.

6. Med ovan knappar kan du styra fot 
och rygg som du vill sitta..



Automatiska program.

Relax = Försiktig massage för trött 
kropp

Extend= Massage för stillsittande och 
vid stelhet.

Zero= Fåtöljen ställer in sig en skön 
avkopplande ställning och ger försiktig 
massage

Neck Shoulder = Massage av nacke 
och axlar

Back Waist=  Massage av ryggslutet 
och säte.

Manuella metoder.

Shiatsu = Klasisk Shiatsu

Knocking= Knackade massage.

Pummel= Trummande massage

Tapping = Galopperande /slående 
massage

Kneading=  Knådande massage.

Bredden av massagen kan ställes på
Width och även hastigheten på Speed.
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