
  

          MASSAGESTOL RELAX OF SWEDEN SG+ 

             
                Relax of Sweden SG+, fåtöljen för hela Svenska folket, med 
                      gedigen massage och hetaste tekniken. Röststyrning, stretch,    
                      värmeterapi och 12 automatiska program är bara några av dess  
                      funktioner. Med massagestolens moderna design och det  
                      minimala utrymmet som den tar passar den utmärkt i hemmet. 
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Shoulder Position justerar hur 
långt upp eller nedåt som 
massagerullarna skall jobba. 
Justering kan behövas att göra 
om du upplever att massagen 
går för långt upp eller för långt 
ner i nacken/axlar.  
 
 
När man trycker på MORE så 
finns det 7 st autoprogram, se 
sista sidan för mer info. 
 
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 eller 
längre ner, justeringen är i tre 
nivåer. 
 
Här justerar du lufttrycket i arm 
eller fot. Eller bägge två 
samtidigt. 
 
Leg Knead är vadknådningen 
tryck här för att stänga av eller 
på. 

 

 

 

 

 

 

 
 
RÖD knapp startar och stänger du av 
massagefåtöljen. Fåtöljen börjar med 
att skanna din rygg. Efter skanningen 
piper det i kontrollen, Justera vid  
behov höjden på massagerullarna 
med knapparna Shoulder Position på 
kontrollens höger sida. Efter avslutat 
program, stannar fåtöljen. Tryck 
på/av knappen två gånger för att 
fåtöljen skall återgå till sittläget.    
 
Med Time kan du förlänga tiden  
med 5 minuter åt gången. 
Från min 5 till max 30 minuter 
 
Aktivera värmen i ryggen 
      
Tryck på något av programmen:     
Comfort, Relax, Stretch,  
Neck & Shoulder, Back & waist  
för att erhålla dit önskade program. 
 
Får aktivering av fot/ arm, tryck på  
knappen “Air Pressure” upprepade 
gånger. 
 
Tryck på “Mode knappen”  
för aktivering av manuell massage 
Se nedan 
 
Här kan du justera rullarna i  
foten i tre nivåer, eller slå av den.  
Tryck upprepade gånger för justering. 
 

Manuell massage MODE: 
Tryck på “Mode knappen” för aktivering av manuell massage. Genom att tryck på pilarna upp/ner kan du flytta 
massagerullarna 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 favoritmassagemetod på en större area av din rygg, tryck på knappen mellan pilarna,  
upprepade 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:  Muskel avslappnande 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 
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Funktionsknapparna på Arm höger sida: 
1: Tryck på RÖD on/off knappen, fåtöljen fälls ner och börjar  
    skanna dig. Efter ca: 30 sekunder börjar massagen. 
 
2: Önskar du byta massageprogram, tryck på AUTO knappen. 
 
3: Med ZERO knappen fäller du hela fåtöljen. 
 
4: Justera vinkeln på fot och rygg sker med dessa knappar. 
 
5: För att avsluta massagen tryck på RÖD knapp. 
    Vänta tills fåtöljen har gått upp till sittande läge. 
 
Efter avslutat program, stannar fåtöljen, tryck på den RÖDA on/off 
knappen två ggr. Vänta tills fåtöljen har gått upp i sittande läge. 
 

Röststyrning för Relax of Sweden SG+: 
För att aktivera röststyrningen är det inledande kommandot ”Hi Alice” och kommandot efteråt inom 6 sek. Ett 
”ok” och en upprepning skall erhållas av Alice, mikrofonen sitter vid vänster högtalare.  
För att stänga av eller att sätta på röststyrningen, håll ner Zero knappen i 3 sekunder. Fåtöljen kommer att 
förmedla sitt läge. 

 
Massage on:   Massagefåtöljen startar 
Massage Close:      Massagefåtöljen stängs av och återgår till ursprung 
Comfort massage:  Comfort programmet startas 
Relax massage:      Relax Programmet startas 
Full Body massage:  Helkropps massage startas 
Neck & Shoulder massage:    Massage för axlar, nacke startas 
Back & Waist massage:  Ryggslutsmassage startas 
Stretch massage:  Stretch massage 
Fixed massage:      Manuell Start av manuell massage 
Change the other mode:  Byte av massagemetod 
Go little up:      Massagerullarna går upp ca: 1dm 
Go little down:      Massagerullarna går ner ca: 1dm 
Open air pressure:  Startar alla luftkuddar 
Close air pressure:  Stänger luften till luftkuddarna 
Upp the seat position:  Ryggen åker upp 
Down the seat position:  Ryggstödet åker ner 
Stop adjustment:  Stoppar ryggstödets justering 
 

Auto och MORE funktionerna i Relax of Sweden: 
A1 Auto: Djupgående och föryngrande helkroppsmassage 
A2 Auto: Kiropraktisk massage och avslappning för kropp och själ 
A3 Auto: Återhämtnings massage för trötta muskler och ryggsmärta 
A4 Auto: Cirkulerande massage för att förbättra blodflöde och immunsystemet 
A5 Auto: Massage av rumpa och lår 
A6 Auto: Förbättra din sömnkvalitet och får dig att slappna av 
A7 Auto: Försiktig massage med luftkuddar för ömma muskler och leder 

 
Bluetooth musikstreaming: 
Det går att streama musik via de inbyggda högtalarna med hjälp av Bluetooth. När du har Bluetooth aktiverad 
kan du söka upp massagefåtöljen i din smartphone. massagefåtöljen heter (IMCM-XXXX ) XXXX är din unika 

fåtöljs nummer.  

http://www.massagestol-direkt.se/
http://www.pocitron.se/
www.hyramassagestol.se
mailto:info@pocitron.se
mailto:peter.jahn@pocitron.se


  

          MASSAGESTOL RELAX OF SWEDEN SG+ 

             
                Relax of Sweden SG+, fåtöljen för hela Svenska folket, med 
                      gedigen massage och hetaste tekniken. Röststyrning, stretch,    
                      värmeterapi och 12 automatiska program är bara några av dess  
                      funktioner. Med massagestolens moderna design och det  
                      minimala utrymmet som den tar passar den utmärkt i hemmet. 

AU Mälardalen AB                          AU Mälardalen Syd                           Web:                                        Org nr:                 Bankgiro: 298-7956 

Hästhovsvägen 3                              Tegelbruksvägen 1                             www.massagestol-direkt.se    556758–3645        Plusgiro:  38742-3  

734 39 Hallstahammar                     517 91 Bollebygd                             www.pocitron.se  
Tel nr: 0220 – 516 00                       Tel nr: 0705- 40 18 31                       www.hyramassagestol.se 

E-Post: info@pocitron.se                 E-Post: peter.jahn@pocitron.se                    

OBS: Stå inte i fotdelen! Den är inte konstruerad för de vikterna! 
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