Snabbstart för dig som är ivrig...!

1. Starta fåtöljen med RÖD knapp. Det tar ca: 3 sekunder innan
displayen tänder upp, välj en av programmen i listan, du kan skrolla ner
ytterligare med pil ner, det finns åtta program total. Vid val av “Fast”
tryck ok i mitten. Din kropp börjar skannas, proccessen tar ca: 30
sekunder. Vid val av annat program tar skanningen ca: 1,4 minut, denna
skanning är mer detaljerad och ger något mer detaljerad massage. Alla
program är 20 minuter för utom “Fast” det är 10 minuter.
2. Efter skanning piper fåtöljen, då skall rullarna vara i nacken ungefär,
upplever du att de är för långt upp eller ner kan du justera med
piltangenterna. Ditt valda program startar efter pipet eller du tryckt “ok”

3. 2, Med 3d ratten kan du
justera styrkan i ryggens
rullar. Justeringen sker på
det stället du är. Du kan
också justera benlängd,
ryggstödet, värme på osv.
När du vill avsluta trycker
du på knappen i mitten, 1,
håll in ca: 5 sekunder.
fåtöljen går upp till
ursprung. Gå ur med
försiktighet, stå inte i
fotmassagen.
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Starta fåtöljen med RÖD knapp, välj en av
programmen i listan, du kan skrolla ner ytterligare
med pil ner, det finns åtta program total. Vid val av
“Fast” tryck ok i mitten. Din kropp börjar skannas,
proccessen tar ca: 30 sekunder. Vid val av annat
program tar skanningen ca: 1,4 minut, denna
skanning är mer detaljerad och ger något mer
detaljerad massage. Alla program är 20 minuter för
utom “Fast” det är 10 minuter.

Efter skanningen kan du justera massagebanans längd i axlar
nacke. Känner du att massagerullarna går får långt upp eller
ner, justera dem med pilarna upp eller ned till nivån du vill ha.
Gör du ingen justering startar valt program efter ca: 6 sekuder.
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Vid val av manuell massage, tryck på “Manual” du kan nu välja mellan sex olika
massagemetoder, tryck på pil ner och “OK” för att välja massagemetode, pila dig sedan till
höger för att välja område där du vill ha massagen. För att justera massage område, tryck på
“Adjust” tryck pil höger för att justera inom vilket område du vill ha massagerullarna. Alla
massagemetoer går att justera höjdledes förutom “Grab” som är en dedikerad manuell
massagemetod för axlar nacke. Under menyn manual och others slår du också på Bluetooth
så du kan strema musik. Funktionen måste aktiveras varje gång massagefåtöljen slås på.
Under denna meny finner du också på eller avslag av luftkuddar,
rullarna under fötterna, på eller av med värmen i rygg och vad.
Bläddra dig vidare med pilarna i sidled för att komma till önskad
meny. Du finner också en del av inställningarna i kontrollen på
höger armstöd. Se mer nästa sida
Bruksanvisning sida två Relax To Max 3D
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1. Håll in knappen i ca: 5 sekunder, tryck på
“Auto” på vanliga kontrollen för att välja
program enligt tidigare instruktion. Vill du
slå av fåtöljen håll då in knappen i ca: 5
sekunder, fåtöljen återgår till ursprung.
2. Du kan vrida på ratten för justering av
massagerullarnas intensitet, tänk på att
justeringen sker på den area som rullarna
är för tillfället och sparas där under
programmet. (inviduell 3D massage)
3. Här kan du justera längden på
fotmassagen anpasat efter din längd om du
upplever att skanningen inte är perfekt.

Röststyrnings komandon, aktiveras med:
“Hi Alice”och komandot efteråt inom 6 sek. Ett
“ok” och en upprepning skall erhållas av Alice
Massage on: Massagefåtöljen startar
Massage Close: Massagefåtöljen stängs av och
återgår till urpsung
Comfort massage: Comfort programmet startas
Relax massage: Relax Programmet startas
Full Body massage: Helkropps massage startas
Neck & Shoulder massage: Massage för axlar nack
startas
Back & Waist massage: Ryggsluts massage
Stretch massage: Stretch massage

Fixed massage: Manuell Start av manuell massage
Change the other mode: Byte av massagemetod
Go little upp: Massagerullarna går upp ca: 1dm
Go little down: Massagerullarna går ner ca: 1dm
4. Aktivering av luftrening.
Open air pressure: startar alla luftkuddar
5. Aktivering av värme i rygg & vad
Close air pressure: stänger luften till luftkuddarna
6. Återgång av ryggens postion.
Upp the seat position: Ryggen åker upp
7. Positionering av ryggstödet.
Down the seat position: Ryggstödet åker ner
8. Aktivering av röststyrning.
Bruksanvisning sida tre Relax To Max 3D Stop adjustment: Stoppar ryggstödets justering.
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För att spara dina inställningar, tryck på
“Menu” skrolla ner till “Customise”. Välj ett
av minnen, tryck “ok” tryck på pil sidledes så
save kommer upp, tryck “ok”. du har nu
sparat dina inställningar. Vill du använda ett
minne trycker du bara “ok” vid “use”.

Tryck “Adjustment” för justering, bläddra i
sidled för att komma till “intensity” här kan du
välja lufttrycka fot/vad och säte. Tryck “ok” på
respektive och justera med pil höger vänster.
Du kan också justera rullarna hastighet i
fotmassagen under knappen footroller.

Bruksanvisning sida fyra Relax To Max 3D
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Vid manuell massage kan du justera hastigheten ( Speed),
bredden (Width) på massagerullarna, bredd justeringen
kan endast göras vid vissa manuella massagemetoder.
Med “Intensity” kan du justera hårdheten i
massagerullarna i ryggen. Samma sak som du kan göra i
ratten i armstödet...som är enklare.

Vid huvudbilden ser du vart massage sker du kan också
härifrån välja “adjustment”, Justering och även justering av
massagebanans längd via “shoulder”. Val gör du med
piltangenterna och “ok”.

Bruksanvisning sida fem Relax To Max 3D

