1. Starta fåtöljen med denna knapp,
skanning av din kroppslängd sker.

2.

När fåtöljen piper, väljer du någon av följande program. Programmen Fine, Relax &
Stiffness är massage med massagerullar i ryggen. AIR Pres. Är endast luftkuddar och
Waist Str. Stretchar kroppen och ger massage i ryggraden.

3. Här kan du justera styrkan på massagen
i ryggen när du har valt någon av de fyra
första programmen. Välj om du vill ha
mjukare eller hårdare massage +/-,

5. Aktivering av värme i ryggen och fotdelen.

4a.

Här kan du enkelt positionera
lutningen genom att trycka på mitten
knappen i cirkeln. Denna knapp har
tre lägen, efter start kan du trycka
på denna knapp och ryggen åker
bakåt synkront med foten. Efter
ryggen nått maxläge vänder den
upp igen. Övrigt kan du ställa in fot
& rygg manuellt med de andra
knapparna, se symbolerna.

6. Här kan du spara egna inställningar som du gjort med

7.

Här kan du
justera styrkan i arm
massagen och
vaden

de manuell massagemetoderna under luckan. Dessa
program är förprogrammerade från fabriken men kan
skrivas över när memory blinkar i displayen efter
massagetidens slut.

4a.

8.

Här kan du slå av vad vick
funktionen (Artros behandlingen). Här
kan du justera hastigheten i fot rullarna
och även slå av.

10.

9.

För kortare personer
rekommenderas att köra upp
fotdelen max, ev. trycka på mitten
knappen tills ryggen och foten har
kommit till sitt max läge. Då kommer
fotdelen närmare och foten får
kontakt med massagerullarna.

Här kan du plussa på 5 minuter på
din tid för massage, upp till 40 minuter.

Vill du avbryta massagen trycker du här. Vänta tills fåtöljen är i grundposition. Fullföljer du
ett helt program stannar fåtöljen i din position. Tryck då en gång här och vänta 2 sek. tryck igen
och fåtöljen återgår till grundposition.

