Monteringsbeskrivning Relax To Max & Force 4D
Observera att det skiljer sig lite mellan Relax Force och Relax To Max. Relax Force 4D har en LCD skärm som du kopplar in och den
har inte de små röda kontakterna på sidorna. I övrigt är monteringsprocessen den samma för Relax Force 4D och Relax To max.

Börja med att packa upp huvudkartongen med massagefåtöljen, klipp av banden och dra av locket.
OBS! Sprätta ej upp kartongen, du finner alla skruvar och tillbehör i kartongen.

Packa upp kontrollen, koppla in den i kontakten se bild. Koppla in el kabeln, slå på strömbrytaren baktill. Tryck på och av på kontrollenheten, fåtöljen åker upp i
sittläge. Ta bort skydden för fotmassagens fästen. Packa upp armstöden. Ta hjälp så någon håller i armstödet medans du kopplar in kontakten och slangen från
armstödet till motsvarande i fåtöljen. Det skiljer sig lite från sidorna, men principen är den samma, dra över skyddet. Koppla sedan in den röda kontakten vid axeln
(Gäller ej Relax Force 4D).

Ta armstödet och sikta in fronten på armstödet mot fåtöljens fäste, där du sen skall skruva fast fronten.
Sikta in clipsen i armstödet till motsvarande i fåtöljen, pressa sidan försiktigt i mot fåtöljen. Skruva in den yttre skruven ca:2/4.
Dra upp dragkedjan i axelmudden så du kan skriva in skruven i axeln.
Sidan: 1

Skruva in den yttre skruven i armstödet samtidigt som du pressar in sidan, dunka till med näven vid bägge skarvarna.
Dra åt skruven ordentligt och sätt in dekorationen, de är märkta L/R, höger vänster på insidan.
Packa upp fotmassagen.

Sätt adaptrarna på fotmassagens axlar, se bild, öppna fästet, koppla i hop slangen och sladden, dra över skyddet, skjut
in slangen och sladden genom öppningen in i fåtöljen.
Sidan: 2

Lyft fotmassagen på plats, fäll över fästet och skruva fast fotmassagen. Drag ihop dragkjedjan, klart!
Har du några frågor om monteringen, ring hellre än gång för mycket, 0220‐516 00.
Lycka till!

Sidan: 3

