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Monteringsanvisning Relax Edge Pro 3D, Relax Success II 3D & Relax Ultimate II 3D. 
 
Enklast att packa upp dessa fåtöljer är att titta i handtagen där du ser frigolit, det är ryggdelen. 
Dra aldrig i handtagen, 2 personer kan lyfta i dessa men det går också bra att dra i de gröna 
banden. Titta noga på de gröna banden först så de ej har blivit skadade. 
 
När ni fått in fåtöljen med ryggdelen först, klipp då av alla gröna band och lyft av kartongen. 
Ta bort allt emballage och även runt kontrollenheten som ligger i fotdelen. 
 
Se till att plastpåsen är under hjulen, packa upp medföljande låda där el-sladden ligger. 
Stoppa i sladden och slå strömbrytaren på baksidan. Tryck nu på den (on/off) röda knappen på 
kontrollenheten, tryck ytterligare en gång och du slår av massagefåtöljen. 
 
Nu åker ryggen upp och du kan rulla den på hjulen om du drar fåtöljen bakåt, du kan behöva 
hjälp att få den i balans på hjulen. 
 
Montering av sidostycken Ultimate II 
 
Packa upp sidostyckena från kartongen, i nederkanten finner du en dragkedja med två 
dragskor, dra dessa åt var sitt håll. Lyft upp ”skinnet” och du ser två plastlock, ett stort och ett 
litet. Lossa dessa, vänd på sidostycket och dra i ”skinnet” så att det tänjs, speciellt i hörnet. 
 
Lossa bulten med bricka och distans och de två vita ”kopparna” som sitter i nederkant. 
 
Innan du monterar sidostyckena, dra ut slangen/sladden som sitter i fåtöljens sidor, för igenom 
dessa i det runda hålet i sidostycket. 
 
Sätt dit distansen, brickan och bulten, skruva först för hand och skruva sedan dit de två 
”kopparna”, den koniska skall vara längst upp. Koppla ihop kontakten med motsvarande del, 
tänk på att dessa skall klicka ihop, lås mot lås. Slangen kopplas in på sin plats, sätt tillbaka 
plastlocken på respektive plats. 
 
 
Montering av sidostycken Success II  
 
Dra ut slangen/sladden från fåtöljens sidor. Packa upp sidostyckena, skruva ur de två 
insexskruvarna från insidan. Ta sidostyckena nära fåtöljen och koppla ihop respektive 
slang/kontakt. Var noga med att kontakterna sätts ihop lås mot lås, så det klickar till. Se till att 
slang/sladdpaketet kommer in i fåtöljen och tryck åt sidostycket mot de tre konorna i fåtöljen. 
Se till att det kommer rakt och pressa sedan ner sidostycket, skruva sedan fast insexskruvarna 
på insidan. Var noga med att skruven kommer rakt in i muttern. Dra inte åt i fall den har 
kommit snett då muttern annars kan lossa från sidostycket. 
 
 
 



AU Mälardalen AB Tegelbruksvägen 27 Tele: 0220-516 00 
E-post: info@pocitron.se 734 31 Hallstahammar WEB: www.pocitron.se 
 

Montering av arm massagerna Relax Edge 
 
Packa upp arm massagerna, tryck in dessa i hålen på sidan avsedda för arm massagen, skruva 
fast vingmuttrarna ordenligt så det ej läcker luft. 
 
 
Montering av kontroller armen 
 
Packa upp kontrollarmen och tillhörande skruvar som ligger i plastpåsen. Passa in styrstiftet i 
sidostyckets adapter, tryck åt armen hårt, skruva åt med tillhörande skruvar. 
 
 
Övrigt Ultimate & Edge 
 
Stoppa i USB minnet på avsedd plats på baksidan och sätt i hörlurarna. 
Edge; Montera i kontakten till Jade värmaren. KLART! 
 
 
 
 
VIKTIGT!!! 
 
Säkerhetsavstånd till väggen, mätt från hjulen får minst vara 80 cm. 
 


