Installation av Massagefåtölj Relax of Sweden
Första steget som skall göras är att packa upp emballaget till fåtöljen. Är det minusgrader vid
leverans av fåtöljen, är det lämpligt att den får stå 30 min i värme innan uppackning och
igångsättning. Vi har gjort en video på detta som ni kan se och följa de olika stegen. Klicka på
länken eller skanna QR-koden så kommer ni till videon:
https://www.youtube.com/watch?v=nBGGRdkhCFk&feature=youtu.be

När ni ska ta bort de vita frigolitförpackningarna,
så tänk på att vid framkant på ena sidan finns
fjärrkontrollen. Ta varsamt fram den, så att den inte
skadas eller repas.

Fotdelen ligger i mitten av fåtöljen och lyftes försiktigt
RAKT upp. Detta för att minimera risken för repor.
Ta hand om den lilla plastpåsen med innehåll.
Här finns en bruksanvisning på engelska, 2 säkringar
samt strömkabeln.
Vi har en svensk bruksanvisning på våran hemsida.
Tryck på länken eller skanna QR-koden.
http://www.outletgroup.se/montering/rofs.pdf

Det steg som nu skall göras är att ställa fåtöljen på sin
plats. Enklast gör ni detta genom att lyfta i armstödens
framkant och kör fåtöljen på de hjul som finns i underkant bak.
Anslut strömkabeln till massagefåtöljen och till ett närliggande
strömuttag. Om brytaren är i 0 så tryck på den till 1.
Det kommer nu att höras lite ljud från motorerna i fåtöljen.
Gå nu till vänster armstöd och tryck på den RÖDA knappen.
Först en gång, sedan vänta en liten stund och tryck gång till.
Detta gör att massagefåtöljen går upp till sin grundposition.
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Nu är det dags att ta fram 1 st stjärnskruvmejsel storlek P2 samt fotdelen.
Skruva upp stjärnskruvarna på framsidan av fåtöljen enligt bilden och lyft upp byglarna.

När strömkontakten skall kopplas ihop med fotdelens kontakt är detta ett kritiskt steg som ni
måste vara noggranna med. Var försiktig med att inga stift skadas eller böjs. Kontrollera att
låsningen går ihop och låser sig. Om detta görs rätt, går detta väldigt lätt. Använd ingen
styrka, tar det emot så kontrollera en extra gång. Ta sedan och pressa ihop luftslangen. Var
noggrann med att den kommer ända ner till botten av plastadaptern.
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Ta nu och lyft försiktig upp fotdelen
och lägg den på plats i fästena på fåtöljen.
För tillbaka byglarna och skruva fast dem
med de 2 skruvarna som du lossade tidigare.
Var även noggrann med att kabeln och
luftslangen ligger fritt och inte i kläm
eller onormalt böjd.

Lyft upp sätesdynan på fåtöljen och
lägg skinnflärpen från fotdelen på plats.
Lägg sedan ner sätesdynan igen och
kontrollera att den ligger rätt och snyggt.

Det sista steget som nu skall göras är att
sätta fast fjärrkontrollens kontakt i sitt uttag.
Slå av strömmen till fåtöljen med
strömbrytaren. Titta på stiften för att
kontrollera att inga stift är böjda eller
saknas. Se bilden här bredvid.
OBS använd absolut inget våld i detta steg!
Fjärrkontrollens kontakt går väldigt lätt på
plats när den är i rätt position till fåtöljen.
Slå på strömmen till fåtöljen igen. Nu kan
fåtöljen börja användas, men läs och följ
bruksanvisningen för att få den bästa
upplevelsen av din massagefåtölj.
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