
Luksus Massagestol 

Tak fordi du har valgt vores massagestol. 

Denne massagestol er ergonomisk designet for at opnå massage af ryggen, talje, hofter, ben, arme m.m 

Det er en luksus massagestol med flere massagemuligheder, inklusiv en varmefølsom massage, og tryk 

massage med luftpuder til din luksuriøse nydelse. 

 For at opnå den bedste service har vi udarbejdet denne instruktion. Læs vejledningen nøje for at opnå den 

bedste udnyttelse af stolen.  

Læs denne instruktion grundigt inden brug. 

Overhold følgende for at reducere risikoen for brand, forbrændinger, elektrisk stød eller skader på andre. 

1. Træk altid stikket ud af stikkontakten, når maskinen ikke er i drift, eller inden du monterer komponenter. 

2. Brug ikke produktet under en pude eller anden beklædning som et tæppe for at undgå 

brand, elektrisk stød eller anden skade forårsaget af opvarmning. 

3. Børn, mennesker med handicap, sanser og nervedefekt kræver tilsyn af en voksen værge for at bruge 

produktet. 

4. Sørg for at bruge dette produkt til det formål, der er beskrevet i brugervejledningen. Brug ikke andre 

komponenter end dem, der er anbefalet af producenten. 

5. Brug ikke dette produkt og send det tilbage til et servicecenter til inspektion og reparation, når følgende 

forhold opstår: strøm ledningen eller strømstikket er beskadiget, stolen virker ikke korrekt, eller der er 

knækket en eller flere dele, maskinen har været udsat for vand. 

6. Træk ikke i ledningen for at flytte produktet. 

7. Strøm ledningen og opvarmningsoverfladen skal holdes på en sikker afstand af hinanden. 

8. Brug ikke produktet med en blokeret luftudgang. Hold luftudtaget fri og undgå blokering af fnug eller hår. 

9. Undlad at indsætte eller tabe objekter i nogen åbninger på produktet.  

10. Brug ikke dette produkt udendørs. 

11. Sluk for alle betjeningskontroller, før du trækker stikket ud af stikkontakten.  

12. Bruges produktet af børn, bør det være under overvågning for at sikre at produktet ikke bruges som 

legetøj. 

1. Sikkerhedsmæssige forhold 

* Brug ikke massage-stolen i et meget fugtigt eller støvet miljø for at undgå elektrisk stød eller 

komponentfejl. 

* Brug ikke massagestolen i områder, hvor temperaturen overstiger 40 ° C. 

* Anbring ikke massagestolen nær varmeapparater, ovne eller direkte sollys. 

* Massagestolen er designet til personlig anvendelse og er ikke egnet til kommercielt brug. 



* Kun til indendørs brug. 

* Hæv ikke omgivelsestemperaturen pludseligt, når du bruger stolen i lav stuetemperaturer.  

Det anbefales, at temperaturen justeres gradvist til et normalt interval inden brug af massagestolen. 

* Hvis massagestolen flyttes fra et køligt opbevaringssted til et varmt miljø, kan der dannes 

fugt i maskinen som kan påvirke maskinens normale drift, eller forårsage nedbrud. 

 

2. Sikkerhed i brug 

• For at sikre sikkerheden og korrekt brug af massagestolen skal du læse betjeningsvejledningen detaljeret 

inden brug. 

* Brug ikke massagestolen, hvis overfladen er beskadiget. 

* Brug ikke massagestolen sammen med varmetæppe, og andet terapeutisk udstyr på samme tid for at 

undgå, at massageeffekten reduceres eller forårsager skade. 

* Brug ikke massagestolen 1 time efter at have spist for at undgå den modsatte effekt.  

Sikkerhedsspørgsmål 

* Indsæt ikke genstande eller brændbare materialer i massagestolen, da dette kan forårsage elektrisk stød, 

funktionsfejl og brand. 

* Hvis du føler ubehag under massagen, skal du straks stoppe. 

* Dæk ikke massagestolen når den er i brug, da det vil øje temperaturen, hvilket kan medføre svigt eller 

brand. 

* Dette produkt kan ikke bruges til selvdiagnose eller behandling: hvis du har brug for diagnose eller 

behandling, bedes du kontakte professionelt medicinsk personale. 

* Kontakt en læge for rådgivning inden brug hvis du gennemgår medicinsk behandling eller har en 

medicinsk tilstand. Brug ikke dette produkt, hvis du føler dig utilpas eller er gravid. Du bedes først 

konsultere din læge (og følge hans eller hendes råd, hvis du er gravid) 

 * Den anbefalede brugstid er 15 - 30 minutter.  Inden den bruges igen, sørg for at massagestolen er 

frakoblet og vent med at bruge stolen i mindst 10 minutter. Hvis den kontinuerligt bruges i lang tid, kan 

massagestolen muligvis aktivere overophedningsbeskyttelsesenheden og derefter automatisk afbryde 

strømmen. 

* Apparatets overflade vil generere varme, varmefølsomme mennesker bør bruge stolen med forsigtighed. 

Advarsel 

* Brug ikke massagestolen efter at have drukket alkohol, eller når du ikke har det godt. 

* Masser ikke direkte på hovedet, albuer, knæ, bryst, mave og andre kropsdele. 

* Hvis du utilsigtet spilder eller hælder væske på massagestolen, træk straks stikket ud. Rør ikke ved stikket 

med våde hænder. 



* Beskadigelse af strømledningen eller betjening af massagestolen med beskadiget strømledning kan føre 

til utilsigtet elektrisk stød eller mekanisk svigt. 

 

 

 

Betingelser, hvor massagestol ikke skal bruges 

Hvis en af følgende forhold opstår, skal du straks stoppe med at bruge stolen og slukke for kontakten, 

afbryde strømmen og kontakte os. 

* utilsigtet spildt vand på massagestolen. 

* overtrækket på massagestolen er beskadiget, og den indvendige mekanisme er synlig. 

* Hvis du føler dig utilpas eller har svære smerte når du masserer, skal du straks stoppe med at bruge 

stolen og opsøge en læge. 

* Hvis du finder nogle funktionsfejl eller abnormitet i maskinen, mens du bruger stolen. 

* Hvis der opstår strømafbrydelse under brug. (Den pludselige genopretning af strøm kan medføre skade på 

brugeren). 

*Der opstår lyn. 

 

Produkt parametre. 

Produkt navn Massagestol 

Nominel spænding 220V 

Nominel frekvens 50 Hz 

Sikkerhedsniveau Type1 

Implementering af standarder GB4706.1-2005 GB4706.10-2008 

 

 

Manuel betjeningsvejledning til controlleren 

Start knap: læn dig bagud i 6 sekunder efter opstart:  afslappende massage. 

Afslappende massage: Skift til automatisk tilstand for afslappende massage. 

Strækmassage: Skift til automatisk tilstand for strækmassage. 

Stærk massage: Skift til automatisk tilstand for Stærk massage. 

Sove Massage: Skift til automatisk tilstand for sove massage. 

Svingende massage: Skift til den automatiske tilstand for svingende massage.  



Svingende arbejde: svinger frem og tilbage 5 gange, 5 minutters interval cyklus. (Ved at trykke på denne 

knap ved Zero Gravity erstattes den med svingende). 

Zoneterapi: Rullekontakt, automatisk tilstand, skift til manuel tilstand. 

 

 

betjeningsvejledning til massageprogrammet. 

Pudemassage: Pudemassagekontakt, automatisk tilstand skift til manuel tilstand. 

Nakke - og skuldermassage: Nakke- og skuldermassage-kontakt, automatisk tilstand skift til manuel tilstand. 

Hofte-ryg massage: hofte-ryg massage kontakt, automatisk tilstand for at skifte til manuel tilstand.  

Zero Gravity: Zero Gravity kontakt, justerbar i manuel tilstand. 

(Ved at trykke på denne knap, mens du er i svinge tilstand, skiftes til Zero Gravity tilstand). 

Rulle Hastighed: I manuel tilstand kan fod rulle hastigheden justeres i 3 niveauer. (Kun tilgængelig, når 

rullen er åben). 

Varm komprimering: varm komprimerings kontakt, justerbar i manuel tilstand.  

Læg airbag: Læg airbag kontakt. skift til manuel tilstand. 

Balle Airbag: Balle Airbag-kontakt, skift til manuel tilstand. 

(Frem og tilbage: Brug den manuelle tilstand til at justere nakke- og skuldermassage og talje – rygmassage, 

frem og tilbage) 

(For at bruge denne funktion skal mindst én af nakke- og skuldermassage eller talje-rygmassage være 

aktiveret). 

Arm- og skulder airbag: arm og skulder airbag kontakt, skift til manuel tilstand. 

Tid: Tryk en gang plus 5 minutter, maksimalt 30 minutter, efter 30 minutter skift til 5 minutter. 

Ryg hastighed: Hastigheden af nakke og skuldermassage og talje-rygmassage kan justeres i manuel tilstand 

med 3 niveauer (for at bruge denne funktion skal mindst en af nakke- og skuldermassage eller taljen/ - 

rygmassage være aktiveret). 

Lufttryk: Justerbart airbags tryk i manuel tilstand med 3 niveauer. (mindste én airbag skal være åben for at 

knappen fungerer) 

Sænkning: Tryk og hold ryglænet nede for at sænke (i tilstanden zero Gravity og svingende tilstand, når du 

trykker på denne knap, slukkes den oprindelige tilstand). 

Hæve: Hold ryglænet nede for at hæve det. (I tilstanden zero Gravity og svingende tilstand slukkes den 

oprindelige tilstand ved at trykke på denne knap). 

Pause: I arbejdstilstand skal du trykke for at skifte til manuel, og alle funktioner er slået fra, tryk igen for at 



skift til automatisk tilstand, og alle funktioner er aktiveret. Den kan bruges i automatisk eller manuel 

tilstand. 

 

 

 

 

 

 

Installations trin: 

 

 

 

 

Vedligeholdelse: 

Brug neutralt rengøringsmiddel og blød klud til daglig rengøring. Brug ikke korrosivt rengøringsmiddel 

Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af autoriseret tekniker, for at undgå beskadigelse. 

Tag stikket ud af stikkontakten, når du ikke bruger stolen eller ved rengøring for at undgå fare. 

Brug ikke skarpe genstande der kan skære produktets overflade. 

Anbring ikke produktet i et fugtigt miljø, skal placeres i ventileret rum. 

Undlad at trykke eller lægge pres på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nedbrud og vedligeholdelse: 

Problem Grund Løsning 

   

Lyd under brug 
(motoren kører) 
 

Mekanisk lyd 
under produktets drift 

Denne lyd er normal og kræver 
ikke reparation 

Produktet virker ikke Strømmen er ikke tilsluttet.  
Kontakten var ikke tændt. 
Massageknappen var ikke 
aktiveret. 

Tjek ledningen og at 
stikkontakten, sørg for at det er 
tilsluttet korrekt. Tryk derefter 
på massageknappen. 

Massagen stoppede brat. 15 minutters nominel driftstid er 
afsluttet og skifter automatisk til 
standby tilstand. 

Hvis du vil massere igen, skal du 
trykke på afbryderknappen 

 Motoren er overophedet, den 
har kørt længere tid end det 
anbefalede tidsinterval. 

Sluk for massagestolen og vent 
på at motoren er kølet ned, før 
den bruges igen. 

 

 

Kontakt vores kundeservice, hvis der er et problem med dette produkt. 

Garanti/reklamationsret gælder ikke i følgende tilfælde: 

1. Skade er forårsaget pga. mislige hold eller forkert brug. 

2. Skaderne er forårsaget pga. demontering af en ikke autoriseret tekniker. 

3. Nedbrud og skaderne er forårsaget af Force Majure. 

4. Ved brug af produktet på en kommerciel måde. 

5. Vi er ikke ansvarlige for ulykker, der opstår ved forkert brug af produktet. 

6. Hvis dette produkt bruges til andet end hjemme brug, bortfalder garanti/reklamationsret. 

7. Skade forårsaget af manipulation, hvis anmodningerne i manualen ikke er fulgt. 

 

8. Funktionsfejl forårsaget af bruger - brug af tilbehør, der ikke opfylder produktets 

parametre. Vi er ikke ansvarlige for ulykker forårsaget af dette. 

 


