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Sikkerhetstiltak  

1. Ikke bruk eller oppbevar massasjestolen på badet, i badstuen, eller i 

andre fuktige omgivelser. Dette er for å unngå mugg, elektrisk støt, 

brann eller mekanisk svikt. 

2. Den må ikke brukes ved romtemperatur over 40 grader celsius.  

3. Ikke bruk massasjestolen utendørs. 

4. Ikke plasser massasjestolen i omgivelser med mye støv, olje eller mangel på 

oksygen. 

5. Ikke plasser massasjestolen i en varmluftsovn, komfyr eller i direkte 

sollys. Dette er noe som kan føre til overoppheting av maskindelene i 

stolen og kan forårsake brann. 

6. Ikke plasser maskinen på et ujevnt sted. Plasser braketten gulvet og 

andre underlag. 

7. Forsikre deg om at stikkontakten er jordet for å forhindre elektrisk støt. Ta 

kontakt med forhandleren når du installerer jordledninger i stikkontakten. 

8. Ikke røyk sigaretter i mens du bruker massasjestolen. 
 

Forhåndstiltak 
Hvis du opplever noe av det som er nevnt på listen under, vennligst ta kontakt med 

din lege før du tar i bruk massasjestolen.  

1. Pasienter med ondartede svulster. 

2. Pasienter med alvorlig hjertesykdom. 

3. Pasienter med alvorlig dermatose. 

4. Pasienter med alvorlig hyperosteogeni. 

5. Massasjestolen skal til enhver tid holdes ren og støvfri og må stå i et fuktig område. 

6. Hvis du er gravid. 

7. Unormal ryggrad eller krumming i ryggen forårsaket av ulykke eller sykdom. 

8. Hvis du har demfomerte ledd. 

9. De som har pacemaker eller andre medisinske utsyr i kroppen. 

10. Lider av syntomer på viscerale sykdommer (som gastritt, enteritt, dysenteri, hepatitt, osv...) 

11. Alvorlige blodsirkulasjonsforstyrrelser.  

12.  Personer med nedsatt persepsjon. 

13. De med symptomer for høy feber.  

2.      Dette produktet er ikke ment å brukes av funksjonshemmede, med mindre noen som er ansvarlig for deres 

sikkerhet, overvåker og veileder personen som bruker stolen.  

3.    Ikke plasser massasjestolen I sola eller på steder med høy temperatur. Dette vil føre til at 

skinnet falmer og reduserer levetiden til stolen.  

4.    Etter bruk: Rengjør massasjestolen. Slå av strømbryteren og trekk ut kontakten.  

5.    Ikke bruk vaskemidler som inneholder organiske løsninger, som benzen, for å rengjøre 

massasjestolen. Dette kan føre til misfarging, aldring og brudd på læret.  
 

 

Produktnavn: Mazzetti Massasjestol 

Modell: MM95 

Spenning: 220V～ 

Effekt: 150 W  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikke la personer under 18 år og de som ikke kan kontrollere oppførselen sin (Eks: 

Psykisk funksjonshemmede pasienter, utviklingshemmede, lammet pasienter 

osv) bruke massasjestolen uten oppsyn. Dette kan føre til elektrisk støt eller 

skade på brukere eller svikt i maskindelene.  

 

 

 

 

 

 



 

Kontroll 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Office mode: Trykk på denne knappen for å aktivere arbediskomprimeringsmodus. Knappen vil da lyse opp for å indikere at den er på. Trykk på 

knappen igjen hvis du ønsker å slå av funksjonen. 
 

2. Sleep mode: Trykk på denne knappen for å slå på den behagelige hvilemodusen. Knappen vil da lyse opp for å indikere at den er på. Trykk på 
knappen igjen hvis du ønsker å slå av funksjonen. 

 
3. Fatigue recovery: Trykk på denne knappen for å slå på programmet for utmattelsesgjenoppretting. Knappen vil da lyse opp for å indikere at den 

er på. Trykk på knappen igjen hvis du ønsker å slå av funksjonen. 
 

4. Manual mode: Trykk på denne knappen for å aktivere manuell massasjemodus. Massasjemetodene inkluderer elting, dunking, tapping osv. Ikonet 
som aktiveres vil lyse.  



 
5. Stroke: I manuell modus, trykk på denne tasten for å velge hele prosessen når det gjelder slag.  

 
6. Speed: I manuell modus, trykk på denne knappen for å justere hastigheten. 
7. Width: I manuell modus, trykk på denne tasten for å justere massasjebredden. 

 
8. Up: I manuell modus, trykk og hold denne tasten inne for å justere bevegelsen oppover til den tilpassede posisjonen.  

 
9. Downlink: I manuell modus, trykk og hold inne denne knappen for å justere nedover til den tilpassede posisjonen. 

 
 

10. Zero gravity: Trykk på denne knappen for å slå på null tyngdekrafts funksjonen. Seteryggen vil da lene seg bakover slik at stolen slik at beina ligger 
litt over hjerte. Trkk på denne knappen igjen for å gå tilbake til standard posisjon. 

 
 

11. Back up: Trykk og hold inne denne knappen, og seteryggen vil stige. Etter å ha justert den til en optimal stilling, slipp knappen for å stoppe.  
 
 

12. Back down: Tykk og hold inne denne knappen, og seteryggen vil synke nedover. Etter å ha justert den til en optimal stilling, slipp knappen for å 
stoppe.  

 
 

13. Legrise: Trykk lenge på denne knappen for å heve beina. Etter å ha justert den til en optimal stilling, slipp knappen for å stoppe.



 
 

Driftsinstruksjoner 
 

av / på-knapp: 
 
Trykk på denne knappen for å slå på massasjestolen. Når stolryggen er vippet til 
den vinkelen du ønsker, vil automatisk modus være slått på som standard. 
Trykk og hold inne denne knappen i 2 sekunder for å slå av massasjestolen, og 
stolen vil gå tilbakestille til sin opprinnelige posisjon. Under oppstart og drift, 
trykk på denne knappen for å stoppe funksjonen, og trykk deretter på knappen 
for å gjenoppta funksjonen. 
 

1. .Tid: Hver gang du trykker på massasjen, øker massasje tiden med 5 
minutter, opp til 30 minutter. 
 

2. Varme: Trykk på denne tasten for å slå på oppvarmingsfunksjonen, ikonet 
vil lyse, og den vil starte oppvarming. Trykk flere ganger på knappen for å 
øke temperaturen. 
 

3. Bluetooth: Trykk på denne tasten for å slå på Bluetooth-funksjonen, og 
trykk deretter på knappen igjen for å slå av Bluetooth-funksjonen. 
. 

4. Rull: Trykk på denne tasten for å slå på den fotrullemassasjen, ikonet vil 
lyse. Trykk på knappen igjen for å slå den av. 
 

5. Automatisk lufttrykk: Trykk på denne tasten for å slå på 
kollisjonsputemassasje, og trykk deretter for å slå av denne funksjonen. 
Trykk på intensitetsknappene for å justere styrken. 
 

6. Skuldertrykk: Trykk på denne tasten for å slå på 
skulderkollisjonsputemassasje, ikonet vil lyse, og trykk deretter for å slå 
av denne funksjonen, ikonet vil slukke. 

 
7. Håndtrykk: Trykk på denne tasten for å åpne 

armkollisjonsputemassasjen, ikonet vil opp, og trykk deretter for å slå av 
denne funksjonen, ikonet vil slukke. 

 
8. Benketrykk: Trykk på denne tasten for å slå på benets lufttrykkmassasje, 

ikonet vil lyse opp, og trykk deretter for å slå av denne funksjonen, ikonet 
vil slukke. 

 
9. Lufttrykk: I lufttrykkmodus, trykk på denne tasten for å justere lufttrykket 

og skifte fra til. 
 

10. Enkel massasje: Trykk på denne tasten for å åpne modusen for enkel 
massasje. Tilsvarende ikon vil lyse, og trykk deretter for å slå av 
funksjonen. 

 
11. Fritidsmodus: Trykk på denne tasten for å åpne helse- og fritidsmodus, og 

tilsvarende ikon vil lyse, og trykk deretter for å slå av denne funksjonen. 
 

12. Smertelindring: Trykk på denne tasten for å slå på 
smerteforbedringsmodus, ikonet for korrespondanse lyser og trykk 
deretter på for å slå av funksjonen. 
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