Chiroforms populære massagestol
Wellness og massageekspert i hele verden

Brugermanual

Tak fordi du købte vores populære massagestol. Før du starter den, bedes du læse brugermanualen
godt igennem - især siderne om sikkerhed.
Gem denne manual så du altid kan slå op i den igen, efter du har læst den grundigt.
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Vigtige retningslinjer for sikkerhed
FARE
- Sådan nedsættes faren for elektrisk stød:
1. Afbryd altid strømmen umiddelbart efter brug og før rengøring.
ADVARSEL
- Nedsæt faren for brandsår, ildebrand, elektriske stød eller legemsbeskadigelse:
1. Stolen må aldrig efterlades uden opsyn når stikket er sat i. Tag stikket ud af stikkontakten,
når stolen ikke bruges og før du enten tilslutter dele eller tager dem ud.
2. Når stolen bruges af eller i nærheden af børn, handicappede eller invalide bør dette ske under
opsyn.
3. Brug kun stolen til det, der står i manualen. Brug ikke tilslutninger, der ikke er anbefalet af
producenten.
4. Hold ledningen væk fra varme overflader.
5. Brug aldrig stolen, hvis lufthullerne er tilstoppede. Hold lufthullerne fri for støv, hår og
lignende.
6. Tab eller indsæt aldrig genstande i nogen åbninger.
7. Bør ikke bruges udendørs.
8. Bør ikke bruges i nærheden af spraydåse-produkter eller iltflasker.
9. Tilslut kun stolen til en godkendt stikkontakt. Se Grundlæggende Vejledning for
jordforbindelse.
10. VEJLEDNINGER FOR JORDFORBINDELSE
Dette produkt skal have en jordforbindelse. Hvis der optræder en defekt eller nedbrud sørger
jordforbindelsen for, at strømmen ledes væk, og dermed nedsættes risikoen for elektrisk stød.
Dette produkt er udstyret med en ledning som har jordforbindelse. Stikket skal i en tilsvarende
stikkontakt med godkendt installation og en jordforbindelse i overensstemmelse med alle lokale
regler.
FARE
Mangel på ordentlig tilslutning af stikket med jordforbindelsen kan medføre et elektrisk stød.
Kontroller med en elektriker eller servicemand hvis du er i tvivl om produkt er sat ordentligt til med
en jordforbindelse. Du må ikke ændre på det medfølgende stik, hvis det ikke passer til
stikkontakten. I stedet skal du få ændret stikkontakten af en elektriker.
Dette produkt har et jordforbindelsesstik. Sørg for at dette produkt er tilsluttet en stikkontakt med
samme konfiguration som stikket. Der må ikke bruges adapter med dette produkt.

1. Steder, hvor den må bruges
● Brug ikke stolen på et meget fugtige eller støvede steder, da det kan medføre elektrisk stød eller
maskinskade.
● Anbring ikke stolen ved stuetemperaturer højere end 40 C.
● Udsæt ikke stolen for varmeapparater, komfurer eller direkte sollys.
● Stolen bør kun bruges på et helt plant og fladt underlag.
Stolen bør anvendes i et køligt rum, skru desuden ikke pludseligt op for temperaturen. Det
anbefales at temperaturen langsomt øges til normalt niveau. Hvis du ønsker at flytte stolen fra et
køligt til et varmt sted, bør du først bruge den efter en time. Det kan medføre defekter, hvis en
afkølet stol pludselig bruges i et varmt rum.
2. Ikke egnet til brugere, der:
Følgende brugere skal tilses af deres læge før brug:
● er under medicinsk behandling eller føler sig utilpasse.
● der lider af ondartede svulster.
● der lider af hjertesygdomme.
● der er gravide eller har menstruation.
● er på rekreation eller har fået lægens ordre på, at de skal hvile sig.
● har problemer med rygsøjlen, bøjet eller abnorm rygsøjle forårsaget af ulykke eller sygdom.
● har høj feber.
3. Sikkerhedsforanstaltninger under brug
●For en sikker og korrekt brug af stolen, bør du ikke bruge stolen uden at have læst denne manual
grundigt.
●Brug ikke stolen med andet udstyr som fx elektrisk tæppe, da det kan medføre, at den ikke bruges
rigtig eller beskadiges.
●Giv ikke børn eller kæledyr lov til at lege med stolen, fx bag hovedstøtten, under sædet eller på
dens fodstøtte. Det kan medføre skade under brug af stolen.
●Anbring ikke tunge genstande på hoved- og armlæn eller fodstøtte. Det kan medføre maskinskade
eller skade brugeren, hvis genstandene falder ned.
●Brug ikke stolen, når din krop er våd.
●Brug ikke stolen, når du har våde hænder.
●Fortsat, langvarig massage på ét bestemt sted på din krop kan medføre overdreven stimulation og
virke modsat hensigten.
●Anbring ikke hånd eller fod langs siderne på massagepunkterne under brug af stolen, da det kan
medføre skade for brugeren.
● Sid altid i oprejst position under brug af stolen.
● Du kan lægge et tæppe eller håndklæde under hovedstøtte, hvis du foretrækker en blødere
massage.
● Det anbefales at undlade at bruge massagestolen som seng.
● Anbring ikke massagepunkterne direkte på hovedet, albueled, mellemgulv osv.

● Den anbefalede tid er 15 minutter, men du bør dog ikke bruge den mere end 5 minutter på samme
sted.
4. Hvornår stolen ikke bør bruges
I tilfælde af det følgende, sluk øjeblikkeligt for strømmen og tag ledningen ud fra stikkontakten.
Kontakt vores Service Center:
●Hvis der spildes vand på stolen eller den ikke starter, kan fortsat brug under disse forhold medføre
elektrisk stød.
●Hvis du føler unormal eller alvorlig smerte under massagen, stop da øjeblikkeligt brugen af den
og ring til din læge.
●Hvis du opdager en fejl eller andre unormale forhold under brug.
●Hvis der er strømsvigt kan det medføre skade, hvis strømmen tilsluttes pludseligt.
●Hvis der er kraftige lynnedslag.
BEMÆRK: Løft hovedstøtte-puden regelmæssigt for at kontrollere, at der ikke er revner i
midterstykket
Brug ikke stolen hvis polstringen på midter-stykket er revnet. Træk øjeblikkeligt stikket ud fra
stikkontakten.
Hvis den stadig bruges under disse forhold, kan det medføre skade eller give brugeren elektrisk
stød.
5. Samling og reparation af stolen
● Skil ikke bagstykket ad på stolen, hvis man rører ved de indvendige mekanismer på stolen kan
det medføre elektrisk stød.
● Stolen må kun serviceres af vores Service Center, brugeren må ikke skille den ad eller reparere
stolen selv.
6. Vær opmærksom på kraftstik og ledning
Kontroller at spændingen passer med de specifikationer, der hører til stolen (kun ved alternativ
strømforsyning).
● Træk ikke hårdt i ledningen for at få den ud af stikkontakten.
● Træk ikke hårdt i ledningen med våde hænder. Det kan medføre elektrisk stød eller maskinskade.
● Når du tager stikket ud, så træk ved at holde i stikket og ikke ledningen.
● Selv om stolen stopper automatisk, når Auto-timer funktionen bruges, så glem ikke at slukke for
hovedafbryderen efter brug.
● Anbring ikke ledningen under stolen, da det kan skade ledningen og medføre brand eller
elektrisk stød.
● Brug ikke stolen, hvis ledningen er beskadiget - brug kun de tilslutninger, som vores firma har
anbefalet.
● Brug ikke stolen hvis stikkontakten sidder løst.
Forsigtighed mht. fjernbetjeningen
● Der må ikke stilles tunge genstande på fjernbetjeningen, og du må ikke træde eller sidde på den.
● Tab ikke fjernbetjeningen. Sæt den i fjernbetjeningens holder, når den ikke bruges.
● Brug ikke voldsom kraft på fjernbetjeningen.
● Brug ikke fjernbetjeningen med våde hænder.
● Brug ikke fjernbetjeningen sammen med hårde genstande, dette kan medføre skade.

GEM DENNE DEL

Navn på dele og funktioner

Headrest
Backrest Pad
Backrest

Armrest

Remote Controller

Remote Controller Support

Seat Cushion

Footrest

Moving Castor
Chair Base

Hovedstøtte = Headrest
Ryglænspude = Backrest Pad
Ryglæn = Backrest
Armlæn = Armrest
Flyttehjul = Moving Castor
Stolbase = Chair Base
Fjernbetjening = Remote Controller
Holder til fjernbetjening = Remote Controller Supporter
Siddepude = Seat Cushion
Fodstøtte = Footrest
Fodstøtte front = Front Footrest

Front Footrest

Line of Connection to
Remote C ontroller

Line of Connection
from Plug to
E lectrical B ox

E lectrical Outlet
M ain Power Swi tch
B ackrest Folding L ever
AC Plug

Tilslutningsledning til fjernbetjening = Line of Connection to Remote Controller
Tilslutningsledning fra stik til stikkontakt = Line of Connection from Plug to Electrical Box
Elektrisk tilslutning = Electrical Outlet
Hovedafbryder = Main Power Switch
Håndtag til regulering af ryglæn = Backrest Folding Lever
Strømførende ledning = AC Plug

LCD Di sp l ay

Up / d o wn Ad ju stmen t
S to p/ S tart
S el ec t Massag e Parts

S wayi n g S p eed
Kn ead i n g S p eed
S wayi n g Massag e
Fi n g er-P ressi n g Massag e

S el ec t Ti mer
Hi p Ai r Massag e
Cal f Air Massag e
Cal f / Fo o t Trac ti o n Ai r Massag e
Ai r Massag e Level
Kn ead i n g Massag e
Heati n g Massag e
Au to mati c P ro g ram

Bac krest Ad ju stmen t

Footrest Adjustment

To s im u ltan eou s ly adj u s t th e rec lin e
an gle of th e B ac kres t an d Footres t.

To adjust the recline angle of the Footrest

Footrest & Backrest Reset
To adjust the Footrest down and the Backrest up

Stop/Start = Stop/Start
Vælg massage del = Select Massage Parts
Strygehastighed = Swaying Speed
Æltehastighed = Kneading Speed
Fingertryksmassage = Finger-Pressing Massage
Justering af ryglæn (for samtidig at justere tilbagelæningen af ryglæn og fodstøtte) = Backrest
Adjustment (To simultaneously adjust the recline angle of the Backrest and Footrest).
LCD-display = LCD Display
Op- og nedjustering = Up/down Adjustment
Vælg timer = Select Timer
Luftmassage af hofte = Hip Air Massage
Luftmassage af lægge = Calf Air Massage
Luftmassage af lægge og fødder =Calf/Foot Traction Air Massage
Niveau, luftmassage = Air Massage Level
Automatisk program = Automatic Program
Justering af fodstøtte (for at justere tilbagelæning af fodstøtte) = Footrest Adjustment (to adjust the
recline angle of the Footrest)
Stil ryglæn og fodstøtte tilbage (for at justere fodstøtten ned og ryglænet op) = Footrest & Backrest
Reset (To adjust Footrest down and the Backrest up)

Kneading

Swaying

Finger-Pressing

Calf Air massage

Calf/Foot Traction Air massage

Hip Air massage

Timer
Automat ic Program
Kneading Speed
Swaying Speed

Up/down the Back Massage Part

Air Massage Level

Back Massage Part
Back Heating Massage Region
Waist Massage Part

Foot Heat ing Massage Region

Hip Air Massage Region
Backrest Adjustment
Footrest Adjustment

1.Calf Air Massage Region
2.Calf/Foot Traction Air Massage Region

Ælte =Kneading
Lægge luftmassage = Calf Air massage
Hofte luftmassage = Hip Air Massage
Strygning = Swaying
Læg/fod-massage = Calf/Foot Traction Air Massage
Fingertryk = Finger-Pressing
Automatisk program = Automatic Program
Æltehastighed = Kneading Speed
Strygehastighed = Swaying Speed
Luftmassage niveau = Air Massage Level
Fod varmemassage område = Foot Heating Massage Region
Timer = Timer
Op/ned af rygmassage = Up/down the Back Massage Part
Rygmassage del = Back Massage Part
Ryg varmemassage del = Back Heating Massage Region
Taljemassage del = Waist Massage Part
Luftmassage af hofteområde = Hip Air Massage Region
1. Luftmassage af læg-område = 1. Calf Air Massage Region
2. Luftmassage af læg/fod-område = 2. Calf/Foot Traction Air Massage Region
Justering af ryglæn = Backrest Adjustment
Justering af fodstøtte = Footrest Adjustment

Forberedelse før massage
Udpakning af stolen
●Massagestolen er pakket sammen med hovedstøttet foldet foran. Løft hovedstøtten til oprejst
position indtil der høres et “ klik”.
●Sådan foldes den sammen inden opbevaring:
1. Tryk på hovedstøtten og hovedstøttens stykke.
2. Tryk hovedstøttens håndtag ned.
3. Skub hovedstøtten fremad.
1. Løft hovedstøtten til en oprejst position.
Seat C ushion

Siddepude = Seat Cuschion
2. Tryk hovedstøttens håndtag ned for at frigøre den fra dens låste position.
3. Skub hovedstøtten fremad for at folde den sammen.

B ackrest Folding L ever

Håndtag til regulering af ryglæn = Backrest Folding Lever

Anbringelse af stolen
●Sørg for rigelig plads rundt om stolen, når den skal skubbes bagover.
●Sørg for at der er mere end 60 cm både foran og bag stolen.

60cm
at least

60cm
at least

● Læg et tæppe under stolen for at forebygge
ridser i gulvet.
● Sørg for at der ikke er nogen forhindringer
bag stolen for at man sikkert kan læne sig tilbage under
brug.
Installation af fjernbetjeningens holder
●Installer fjernbetjeningens holder på venstre side af stolen og sæt den godt fast to steder med
skruer. Afslut så arbejdet ved at påsætte låget.
●Tilpasning af fjernbetjeningens holder: ved normale tidsindstillinger, justeres den frit og hvis den
er løs, strammes den til ved hjælp af skuerne.
●Installation/Fjernelse af fjernbetjening:
1. Installation: Sæt den i fra oven.
2. Fjern: hold fast for oven og træk den et stykke
opad.

Fix ing Screw

Removal

Installation

Screws

(2 pieces )

L oosen
T ighten

Cap

B ack of Remote C ontroller Support
Screwdriver

Skruer (2 stks.) = Screws (2 pieces)
Dæksel = Cap
Skruetrækker = Screwdriver
Løsne = Loosen
Stramme = Tighten
Fastspændingsskrue = Fixing Screw
Bagside af fjernbetjening = Back of Remote Controller Support
Tag fjernbetjening = Removal
Sæt fjernbetjening fast = Installation
Installer siddepuden
● Når siddepuden installeres, sæt så luftslangerne sammen ved sædets støtte ende mod ende, i
forbindelsesstykket på luftslangerne for at undgå, at luften slipper ud.
●Når begge luftslanger skal skilles ad, så træk dem ud.
● Siddepuden fæstnes til sædet vha. to stykker velcro tape.

Pull out

Connect the air hoses

Separate air hoses

Tilslut luftslangerne =Connect the air hoses
Skil luftslangerne ad = Separate luftslangerne
Træk ud = Pull out
Hovedstøtte
● Hovedstøtten er sat fast på ryglænspuden med velcrobånd.
a. For at fæstne puden forbind velcrobåndet.
b. For at skille dem ad fjernes puden med et træk (A).
Ryglænspuden
●Ryglænspuden er fæstnet til ryglænet med en lynlås; når ryglænspuden sættes på eller tages af

lynes lynlåsen (B).
●Installering af varmemassage:
a. Sæt stikkene sammen.
b. For at skille dem ad trækkes stikkene fra hinanden.
●Fold ryglænspuden hen over ryglænet hvis du foretrækker en mere intens massage. (C).

Zipper
A

B

C

Velcro tapes

Inse rt the plugs for
Back Heating M assage

Velcrobånd = Velcro tapes
Lynlås = zipper
Sæt stikket sammen for varmemassage = Insert the plugs for Back Heating Massage
Sådan bruges indstillingen, der læner tilbage
● For at læne hovedstøtten tilbage

: Tryk så på

knappen indtil hovedstøtten er i

din ønskede vinkel.
● For at få hovedstøtten til at hælde bagover

Tryk da på

knappen indtil

hovedstøtten er i din ønskede vinkel.

● For at løfte fodstøtten

: Tryk på fodstøttens Up knap indtil fodstøtten står op i din

ønskede højde.
● For at sænke fodstøtten
ønskede højde.

: Tryk på fodstøttens Down knap indtil fodstøtten er nede i din

: Tryk på Reset knappen, og hoved- og

● For at genindstille hovedstøtte og fodstøtte
fodstøtten vender tilbage til deres udgangsposition.

Sådan justeres længden på fodstøtten
● Længden på fodstøtten kan justeres efter brugerens behag. Løft fodstøttens justeringshåndtag,
skub eller træk fodstøtten til den ønskede position (forlænges/forkortes med ca. 8 cm) slip så
håndtaget for at låse positionen.

Footrest Adj ustment L ev er

( L engthen)

( Shorten)

Fodstøttens justeringshåndtag = Footrest Adjustment Lever
(Forlæng) = (Lengthen)
(Forkort) = (Shorten)
Sådan flyttes massagestolen
● Juster hovedstøtten til den er i helt oprejst position.
● Transport: Der bør være mindst to personer – en på hver side af stolen, så en holder i armlænet
og en anden står parat til at folde stolen sammen.
● Flytning: Hold hovedstøtten nede og få hjulene til at rulle mens de stadig er solidt på gulvet og
skub så til stolen flytter sig.

Ca stors

(C onv ey )

(Transport) = (Convey)
Flyttehjul = Castors
(Flytning) = (Move)
Tilslut strøm
1. Tilslut stikket i stikkontakten.
2. Tænd for hovedafbryderen bag på hovedstøtten.

( M ov e)

M ain Power Switch

A C Plug

Hovedafbryder = Main Power Switch
Strømførende ledning = AC Plug
Efter brug
● Bring hovedstøtten tilbage til oprejst position igen og sænk fodstøtten helt efter brug.
● Vha. den tidsindstillede funktion stopper stolen automatisk efter 30 minutters brug og slukker
selv hovedafbryderen efter sig.
● For at undgå forkert brug af stolen og ulykker med børn, så husk at slukke for hovedafbryderen
og fjern stikket i stikkontakten efter brug.

Massageprogrammer
Tidsindstillet funktion
●Tryk på
knappen, så kan du indstille tiden.
●Standard massagetid er 30 minutter. Hvis du ikke vælger tidsindstilling, slukker massagen
automatisk efter 30 minutter.
●Du kan også vælge massagetid via tidsindstillings knapperne

alt efter

hvad du ønsker. Efter indstilling af tid begynder maskinen at tælle ned til nul, og den slukker
derefter automatisk. Hvis der ændres på automatisk og individuelt tilpasset fremgangsmåde,
ændres den tilbageværende tid ikke og en ændring af massagens fremgangsmåde har ingen
indflydelse på den oprindelige tid. Hvis det er nødvendig at vælge tiden igen, så tryk på en af de 3
tidsindstillings knapper for atter at indstille tiden.
●Hvis du vil standse massagen, tryk så på

knappen igen.

Automatiske massageindstillinger
●Tryk på

knappen på fjernbetjeningen, så begynder massagestole på automatisk massage

indstillingen og det tilsvarende symbol

lyser på displayet. I denne indstilling kan du nyde en

massage på hele ryggen og justere hastighed, niveau og opsætningstid så de passer til individuelle
behov.

●Tryk på

knappen igen for at stoppe de automatiske indstillinger.

Manuelle massageindstillinger
● Her kan du selv sammensætte fra et valg af massage muligheder; du kan justere muligheder
hastighed, niveau eller stilling så de lige passer til dig.
● 3 slags rygmassageindstillinger:
- Æltende massage
- Strygende massage
- Fingertryks massage
●Indstillinger for 3 slags luftmassage:
- Luftmassage af hofte
- Luftmassage af underben
- Luftmassage af underben/Fodmassage
●1 ekstra massageprogram:
Varmemassage

P lease see the follow ing form for detail. (CHART1)
Massage Programs

LCD

SpeedAdjustment

Level

Parts

Up/down

K n e a d in g
S w a y in g
F in g e r-P re s s i n g
Cal f Ai r Massage
Calf/Foot Traction Air Massage
Hi p Ai r Massage
Foot Heating Massage
Back Heating Massage

Se venligst følgende skema for detaljer (DIAGRAM 1) = Please see the following form for detail
(CHART 1)
LCD = LCD
Hastigheds justering = Speed adjustment
Niveau = Level
Dele = Parts
Op/ned = Up/down
Massageprogrammer = Massage Programs
Æltning = Kneading
Strygning = Swaying
Fingertryks-massage = Finger-Pressing
Luftmassage af underben = Calf Air Massage
Luftmassage af underben/fodmassage = Calf/Foot Traction Air Massage

Luftmassage af hofte = Hip Air Massage
Varmemassage på fod = Foot Heating Massage
Varmemassage af ryg = Back Heating Massage

Sådan bruges programmerne for rygmassage
1. Æltning
KNEAD

●Tryk på

knappen, stolen begynder med en æltende massage - det tilsvarende ikon

lyser på lcd’en.
●Tryk på

knapperne for at vælge en af 3 massage muligheder.

eller

●Tryk på

knappen hele tiden indtil massage punkterne bevæger sig op eller

ned. Slip knappen og punkterne stopper der hvor du ønsker det.
●For at justere hastighed, tryk da på
LCD-skærmen:

knappen og det tilsvarende ikon vises på
.

●Tryk knappen igen for at standse massagen.
2. Strygning
SWAY

●Tryk på

knappen, stolen begynder en strygende massage og det tilsvarende ikon

lyser på lcd’en.
●Tryk på

●Hold

knapperne for at vælge en af 3 massage muligheder.

eller

knappen nede indtil massage punkterne bevæger sig op eller ned.

Slip knappen og punkterne stopper der hvor du ønsker det.
●For at justere hastighed, tryk da på
LCD-skærmen:
●Tryk på knappen igen for at standse massagen.

knap og det tilsvarende ikon vises på
.

3.Fingertryks-massage
●Tryk på

PRESS

knappen, så begynder fingertryks massagen og det tilsvarende ikon

lyser på lcd’en.
●Tryk på

knappen for at vælge en af 3 massage muligheder.

●Tryk knappen igen for at standse.
Følgende illustration viser et kort oversigt over området for rygmassage.
bac k part

th e whole cou rse

waist part

Hele programmet = The whole Course
Bagside = Back part
Taljeområde = waist part
Sådan bruges programmerne for luftmassage
1. Luftmassage af lægge
●Tryk på
ikon

knappen, stolen begynder med at massere underbenet og det tilsvarende
lyser på lcd’en.

●Tryk på

knapperne for at justere niveauet og det tilsvarende ikon

lyser på lcd’en. Der kan vælges 4 niveauer.
●Tryk på knappen igen for at standse massagen.
2. Luftmassage af underben/Fodmassage
●Tryk på

knappen, stolen begynder med en lufttryksmassage på underben/fod og det

tilsvarende ikon

lyser på lcd’en.

●Tryk på

knappen for at justere niveauet og det tilsvarende ikon

lyser på lcd’en. Der kan vælges 4 niveauer.
●Tryk igen på knappen for at standse massagen.

3. Luftmassage på hofte
●Tryk på

knappen, stolen begynder med at massere hoften og det tilsvarende ikon

lyser på lcd’en.
● Tryk på

knapperne for at justere niveauet og det tilsvarende ikon

lyser på lcd’en. Der kan vælges 4 niveauer.
●Tryk på knappen igen for at standse massagen
Varmemassage
●Tryk på

knappen, stolen begynder med varmemassage af foden og bagside og det

lyser på lcd’en.
tilsvarende ikon
●Tryk knappen igen for at standse massagen.
Afslutning
● For at standse, tryk på
knappen igen indtil massage punkterne går tilbage til deres
udgangspunkt.
●For at sikre stolen mod forkert brug samt ulykker med børn, husk at slukke for hovedafbryderen
og tag stikket ud af stikkontakten efter brug.

Pleje og opbevaring
1 Opbevaring af stolen
● Sørg for at strømmen er slukket og træk stikket ud af stikkontakten.
● Tør støv og pletter af stolen. Hold stolen ren og væk fra steder med høj fugtighed.
Fugt og støv forkorter maskinens levetid og kan give den mugpletter.
● Hvis stolen ikke bruges i meget lang tid, så dæk den til med noget støvafvisende materiale for at
beskytte den.
Please k eep away from direct sunlight or heating appliances like heat stove.
I t could cause discolouration or deterioration.

Hold stolen væk fra direkte sollys og varmekilder som eksempelvis varmeapparater. Disse kan
forårsage misfarvning eller ødelæggelse.
2.Rengøring af fjernbetjening
●Fjern snavset på fjernbetjeningen med en tør klud. En våd klud kan skade den.

3.Rengøring af læder
●Sådan rengøres læderdele: tør først området af med en tør klud dyppet i neutralt rengøringsmiddel.
Aftør dernæst med en klud dyppet i vand og lad det tørre.
● Brug en tør klud for at gøre rent på det malede område.

D on't use diluents, v olatile oil or bleaching powder will cause discolouration or cracks.
D o not use the iron.

Anvend ikke fortyndingsvæske, flygtig olie eller blegemiddel, da dette kan medføre misfarvninger
eller revner. Brug ikke strygejern.

Specifikationer
Navn: Chiroform Wellness & Massagestol
Beregnet spænding: AC 100-120V AC 220-240V
Beregnet frekvens: 50/60Hz
Strømforbrug: 180W
Arbejdstid: 30 minutter
Størrelse på pakke: 1465x840x750mm
Nettovægt: 79 kg

Fejlfinding
Hvis du støder på problemer ved brug af stolen, så kontroller de følgende punkter for at se om de
kan ændres. Hvis stolen stadig ikke virker, så sluk for den og tag stikket ud fra stikkontakten.
Kontakt vores Service Center på 86613611.
Stolen må ikke skilles ad eller repareres af andre end vores ansatte.

Situation
Høj lyd under ælte, stryge eller finger-tryks massage
Bankelyde når der skiftes fra/til æltning og strygemassage

Mulig årsag eller handling
Disse lyde skyldes en mekanisk struktur og er ikke et tegn på
maskinskade.

Lyde fra luftpumpen
Fjernbetjeningen virker ikke

Tjek at AC stikket er sat helt ind i stikkontakten.
Se efter om hovedafbryderen er tændt.

Massagepunkterne bevæger sig ikke

Tryk ikke for hårdt på ryglænet.
Den arbejder for længe for den mekaniske struktur.

Standser midt i en massage

Temperaturen er for høj.
Tiden er udløbet (tidsindstilling) eller den er slukket.

