MASSAGEFÅTÖLJ RELAX ULTIMATE
PRO 3D
Vi garanterar dig en av de absolut bästa massagefåtöljerna
på marknaden. Relax Ultimate Pro 3D kommer att ge dig en
ultimat upplevelse. Här finns funktioner för alla, skön
avslappnande massage eller djupgående massage, skön
fotmassage med rullar och dessutom troligen marknadens
bästa stretch funktion. Detta i en kombination av den
nyutvecklade syregeneratorn kommer att få dig i perfekt
form.

På RÖD knapp startas fåtöljen. Den åker ner till sitt
grundläge för att sedan vänta på att du ska välja vilken
skanningsmetod som ska användas.
Se nedan de olika skanningsmetoderna.
För att stänga av trycker du 2 gånger på knappen.
Tiden ändras med 5 minuters intervall från 5 till 40 min.
Alla program är 20 min, utom Demo som endast är 5 min.
På dessa pilar justerar man Intensiteten (hårdheten)
i massagerullarna mot kroppen Det kan göras individuellt
på hela kroppen. Du kan ändra styrkan med att ex. vis ha
hårt i nacken men löst på skuldrorna och hårt i ryggslutet
hårdare med pil upp
lösare med pil ner

eller
.

För att snabbstarta massagen trycker du på DEMO efter
att fåtöljen har lagt sig i sitt grundläge och börjat pipa.
Fåtöljen skannar din övre del av ryggen, sedan börjar
den att pipa igen och du kan nu välja valfritt program.
För en mycket mer exakt skanning trycker du på någon
av de andra massageprogrammen, ex. vis Relax eller Comfort. Denna skanning tar ca 1 minut.
Den går hela vägen från nacken ner till ryggslutet, med jämna mellanrum trycker den ut
massagerullarna mot dig för att känna vilken position din rygg har vid just denna position.
När massagefåtöljen är klar börjar den pipa igen och du kan nu välja valfritt massageprogram.
Väljer du inte aktivt något massageprogram så kommer fåtöljen att automatiskt själv välja det
första programmet som är COMFORT.
AUTOPROGRAM:
DEMO:
ACHE RELIVE:
FATTIGUE RECOVERY:
COMFORT:
FULL AIR:
SYNCRONUS MUSIC:
WAIST STRETCH:
RELAX:
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Helkropps massage som visar fåtöljens fulla potential.
Lugn massage som lindrar smärta i kroppen.
Aktiverar trötta muskler.
Skön komfortabel helkroppsmassage.
Endast massage med luftkuddar.
Massage i takt till din musik, om du streama från din musikenhet.
Stretchar ryggen/ midjan genom att ryggstödet åker ner och fot
delen drar ut benen.
Helkroppsmassage mycket avkopplande.
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I de fall du upplever att massagerullarna ej kommer
åt din nacke eller går för långt upp på ditt huvud.
Kan du justera massagerullarnas bana genom att trycka
på dessa två knappar
Högre med pil upp
lägre med pil ner

eller
.

Justeringar på fåtöljens position gör enlig följande:
Fot delen ska höjas
Mitten justerar både rygg och ben synkroniserat
i tre nivåer. 3 steg ner sedan upp till högsta läget igen.
Fot delen ska sänks
Ryggdelen ska sänkas
Ryggdelen ska höjas
Vill du spela upp musik via din massagefåtöljs högtalare
kan du para ihop din telefon med massagefåtöljen.
Gå in i Bluetooth inställningar i din enhet, sök upp
Fihonest-xxx för att para ihop. Du kan nu streama
musik via Bluetooth.

Den inbyggda massagefåtöljens värme startas här.
När värmen är på syns en liten symbol i displayen som visar att den är igång

Shoulder Grap: Massage för nacken och axlar. För att ändra
höjden så att massagen hamnar exakt där du
önskar användes pilarna i det blå fältet vid
Shoulder Position.
Knead, Tap, Knead & Tap, Shiatsu och 3D massage, dessa
massagemetoder kan du få vart du vill på ryggen. Du kan flytta
massagerullarna till det område som du önskar genom att
trycka på pilarna upp eller ner. Trycker du på knappen
Back Stretch vandrar massagerullarna 1 dm upp och ned.
Trycker du en gång till på Back Stretch går massagerullarna
över hela ryggen med den metoden som du valt.
Lower Body, här kan du slå på eller av luftkuddarna i fot,
vaderna och säteskuddarna.
Intensity, här reglerar du lufttrycket i ovan nämnda luftkuddar.
Tryck till önskad nivå, du ser indikationen i displayen på Feet.
M1 & M2 är programminnen, efter att du stängt av fåtöljen så visas SA & Memory i
displayen då trycker du på önskat minne i ca. 3 sek. du har nu sparat dina unika inställningar.
Vid start aktiverar du minnet genom att trycka på ON knappen tryck sedan
på sparat minne så startar ditt program.
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Speed: Här regleras hastigheten på massage
rullarna, du ser indikeringen på Speed i disp.
Width: Här regleras bredden mellan
Rullarna, funktionen fungerar med nedan
massagemetoder Tap, Shiatsu, 3D/ 3/4.
Sole roller: Här kan du reglera hastigheten
på rullarna under foten, tryck till önskad
hastighet i 3 lägen eller slå av.
Arm Air Presure: Reglerar du lufttrycket i armarna i 3
olika massage lägen till önskad nivå, indikering syns i
Displayen.
Arthrosis Traction: Under vader massage med
sträckning funktion
Knead:

Denna metod pressa dina muskler djupt samt stimulera några av dina
ömma punkter. Det kan eliminera muskelspänningar och styvhet. Dessutom är
den justerbara i hastigheten och dig en perfekt massage.
Tap:
Massagerullarna knackar lätt på ryggen och aktiverar blodcirkulationen genom
hela ryggen. Masserar genom att lätt knacka, är bland de mest kända och mest
eftertraktade metoderna för avkoppling och massage.
Knead & Tap: Massagerullarna klappar lätt ryggen och pressar dina muskler.
Detta är en annan massagekombination för hela ryggsektionen som använder
både Knead och Tap för bästa effekt.
SHIATSU:
Tryck på ryggens olika punkter; hastighet och bredd är justerbara. Denna
process eliminerar effektivt muskelspänningar och styvhet, vilket minskar
trycket på ryggkotorna.
3D:
Denna funktion kombineras med olika massagetekniker för att förbättra
effekten. 3D-funktionen har flera justeringslägen.
Högtalare
De två knapparna på höger armstöd justerar den negativa
syregeneratorn som skapar skön friskluft runt dig.
På och avstängning
Fläkt hastighet, erbjuds 2 hastigheter
Utblås till syregeneratorn
Det går att styra massagefåtöljen via App.
För Android enhet skanna denna QR Code.

För IOS enhet skanna denna QR Code.

För vidare instruktioner se den medföljande engelska manualen.
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