Brukermanual - Mazzetti Pro Massasjestol
Vennligst les denne brukermanualen nøye før du bruker massasjestolen

I INNHOLD

I INSTALLASJON
Når du mottar massasjestolen, kreves det en enkel installasjon

I PRODUKT OG TILBEHØR

Produkter og tilbehør......................................................................................................1

Massasjestol: 1 stk

Navn og funksjon av hver komponent.........................................................................2-3

Massasjestolen inkluderer et LCD-panel,
nakkestøttepute, sittepute og fotstøtte.

Forberedelse før bruk...................................................................................................4-5
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Koble til Wi-Fi.........................................................................................................6

Strømledning: 1 stk
1.8m lang, plugg.

Oppdatering av iprogrammet..........................................................................................6
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Senk fotstøtten

Legg ned sitteputen

Koble til strømmen

Last ned apper................................................................................................................6

Lær: 1 stk

Anbefalte behandlingstidspunkter..................................................................................7

I BRUKSANVISNING
Strømknappen

Strømtilkobling
Når strømmen slås på, tilbakestilles massasjestolen
automatisk.

strømknaa

Når tilbakestillingen er fullført, trykker du på
strømknappen til fjernkontrollen.

Sample av lær
Betjeningsveiledning for massasjestol...................................................................8-11
Sikkerhetstiltak...............................................................................................12-14

Sikringer: 2 stk

Feilsøking..............................................................................................................14 - 15
Vedlikehold av syntetisk lær.................................................................................16
Spesifikasjoner.............................................................................................................17

MERK

Brukermanual: 1 stk

Sørg for at fotstøtten er senket før du kobler til
strømledningen.
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I NAVN OG FUNKSJON AV HVER KOMPONENT
EKSTERN STRUKTUR

I NAVN OG FUNKSJON AV HVER KOMPONENT
INTERN STRUKTUR
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I FORBEREDELSER FØR BRUK

I FORBEREDELSER FØR BRUK

INSTALLASJONSPOSISJON

JORDING INSTRUKSJONER:
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Sikkerhetsavstand
Forsikre deg om at det er nok plass til installasjonen.
Rygg: minimum 6 cm fra veggen eller andre hindringer.
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Foran: minimum 45 cm fra eventuelle hindringer.
For å forhindre signalforstyrrelser må du holde massasjestolen minst 1 m unna TV, radio og andre video- og lydenheter.
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elektriker.
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I OPPBEVARING OG VEDLIKEHOLD
ETTER BRUK AV STOLEN - Slå av stolen og trekk ut strømledningen
- Koble fra kontrolleren og oppbevar den på et trygt sted

D

LAGRINGSMETODER

- Hold massasjestolen fri for støv
- Dekk til stolen for å forhindre at støv samler seg
- Oppbevares ikke i et rom som er varmt, fuktig eller utsatt for direkte sollys
- Oppbevares ikke i et rom som er utsatt for overdreven kulde

Før du bruker stolen, må du passe på at ikke barn, kjæledyr eller andre gjenstander kan forstyrre bevegelsen til stolen.

FORSIKTIG

Legg gjerne et teppe under massasjestolen, for å forhindre uforutsigbare merker på gulvet.

VkkdeVEDLIKEHOLD

- Dra ut stikkontakten før du rengjør stolen for å forhindre støt
- Rengjør overflaten med en klut og bruk nøytralt / mildt vaskemiddel

OMGIVELSER

- Støv kan rengjøres med en fuktig klut
- Ikke spray sprøytemiddel på stolen
- Ikke bruk en fuktig klut på de elektroniske komponentene som kan forårsake støt og skade

Hold massasjestolen unna fuktige omgivelser (for eksempel: bad) for å unngå elektrisk støt.

- Trekkene (nakkestøtte, sittepute, fotpute) kan fjernes for rengjøring

Hold massasjestolen unna områder med høy temperatur eller sterkt sollys.
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I KOBLE TIL Wi-Fi

I LAST NED APPER

I ANBEFALTE BEHANDLINGSTIDSPUNKTER
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I OPPDATERING AV PROGRAMMET
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I BETJENINGSVEILEDNING FOR MASSASJESTOL

I BETJENINGSVEILEDNING FOR MASSASJESTOL

.
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I BETJENINGSVEILEDNING FOR MASSASJESTOL
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I BETJENINGSVEILEDNING FOR MASSASJESTOL
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I SIKKERHETSTILTAK

I SIKKERHETSTILTAK

- Les sikkerhetstiltakene nøye før du bruke stolen for å sikre riktig bruk.

- Vennligst tøm lommene og fjern smykker før du bruker massasjestolen
- Denne massasjestolen må kun kobles til stikkontakter som er jordet. Se instruksjoner for jording.

MEDISINSKE ADVARSLER

- Ikke fjern ryggputen og ikke lek med rullemekanismen.

Anbefales ikke for følgende personer.

- Ikke fjer sitteputen og ikke lek med aktuatorer.

- Pasienter med alvorlig hyperostose

- Hold ledningen unna områder hvor folk går.

- Pasienter med hoven klump eller blodpropp

- Trekk alltid ledningen ut av stikkontakten etter bruk.

- Pasienter med alvorlige hjertesykdommer

- Maksimal brukervekt er 150 kilo.

- Gravide kvinner

- En hver annen bruk som ikke er anbefalt av produsenten, kan forårsake elektrisk støt eller skade.

- Personer med diabetes

- Ikke rør ledningene som er koblet til hovedboksen.
- Ikke forsøk å reparere eller justere mekaniske funksjoner på denne enheten. Hvis du gjør det, blir garantien ugyldig.
- Ikke legg hendene eller hodet under stolen.

- Personer som lider av høy feber

- Når du går inn i eller ut av massasjestolen, må du forsikre deg om at fotstøtten er i den laveste stillingen.

- Personer som drikker store mengder alkohol

- Pasienter med ondartede svulster
- Personer med forvrengte ledd

FORBUDT

- Personer med alvorlig hudsykdommer
- Ikke la barn leke i nærheten av stolen, spesielt ikke under drift.

- Personer med ryggskader
- Det kan være lurt å snakke med fastlegen først og være forsiktig når du bruker massasjestol
- Det er viktig med oppsyn av voksne hvis stolen blir brukt av barn

- Ikke la personer med nedsatt bevegelsesevne eller talehemmede være alene i stolen.
- Ikke plasser eller lagre denne maskinen i nærheten av fuktige steder.
- Ikke stå, eller oppbevar tunge gjenstander på stolen.
- Ikke bruk den i støvete, fettete eller fuktig omgivelser.
- Ikke plasser stolen i nærheten av ovner eller varme generelt.

ADVARSLER

- Bruk egnede klær, ikke bruk stolen med bar hud.

- Bruk dette apparatet kun til den tiltenkte bruken som er beskrevet i denne brukermanualen. Ikke bruk tilbehør som ikke er anbefalt av
produsenten.

- Ikke plasser stolen direkte i solen,

- Buk aldri dette apparatet hvis det har en skadet ledning eller støpsel.
- Hold ledningen borte fra oppvarmede overflater.
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I FEILSØKING

I SIKKERHETSTILTAK
- Ikke bruk stolen utendørs.

Problemer

- Ikke bruk stolen mens du røyker.

Mulig årsak

Feilsøkingsmetode

Lyder fra luftpumpe, motor eller andre mekaniske porter

Normal

- Ikke sett deg på ryggputer, armlener eller benstøtte.
- Ikke bruk massasjestolen når kroppen din er våt eller fuktig, da det kan føre til elektrisk støt.

Høres ut som summende lyder

- Stolen skal kun brukes av 1 person om gangen.
Slutter plutselig å fungere

1. Dårlig strømforbindelse
2. Automatisk avslåing etter programmet er ferdig

- Trekk ut støpselet før vedlikehold.

2. Normal

Ikke sett inn eller trekk ut støpselet med fuktige hender, for å unngå elektrisk støt.
- Når massasjestolen ikke er i bruk, må du slå av strømmen og ta ut kontakten. Når strømmen er av, må du koble fra strømmen
umiddelbart og trekke ut støpselet fra kontakten.
Fungerer ikke etter oppstart

1. Strømbryteren er ikke slått på

1 . Slå på strømbryteren

2. Dårlig forbindelse mellom støpsel og stikkontakt
3. Fjernkontrollen er ikke slått på
4. Ødelagt strømledningsplugg

2. Tilkoble strømledningen igjen
3. Trykk på strømbryteren på fjernkontrollen
4. Kontakt profesjonelle teknikere
5. Sett sikringen på plass igjen

5. Dårlig sikring

I FEILSØKING

Høyden på rullene endres

Sjekk om følgende oppstår under daglig bruk:
Svidd lukt.
Når du rører ledningen, så er strømmen på, mens andre ganger av.
Strømledningen er varm.

Unormale lyder

Kan ikke lene stolen tilbake

Annet unormalt fenomen.

Kan ikke gjenopprette posisjon til standard

Hvis noen av problemene ovenfor oppstår, så må du slå av strømmen og kontakte kundeservice: Kontakt@mazzetti.no.

1. Trekk ut strømledningen og
sett den tilbake I stolen

Rullene endrer posisjon

Kanskje fra overarbeidet massasjestol

Hindring – vær sikker på at stolen får nok plass til å strekke seg helt ut

Problemer med elektrisk bevegelsestang, eller støpsel som er dårlig tilkoblet

1.

Reduser bruken

2.

Kontakt kundeservice.

Stopp massasjen og flytt det som står i veien

Kontakt kundeservice

Hvis problemet ikke skyldes overnevnte årsaker, må du slå av strømforsyningen og kontakte kundeservice.
Merk : Ikke demonter produktet selv. Hvis dette blir gjort, mister du hele garantien og vi står ikke lenger ansvarlig for å erstatte produktet ved
eventuelle feil.
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I VEDLIKEHOLD AV SYNTETISK LÆR
Funksjoner

- Slitesterkt, tynt og elastisk, mykt og glatt, pustende og vanntett.
- Ved lav temperatur har den fortsatt god strekkfasthet og styrke.
- Mer slitesterk, utseende og funksjoner som er nært naturlig skinn, lett å vaske og lett å sy.
- Høy rivestyrke og robusthet

I SPESIFIKASJONER
Navn

Mazzetti Pro Massasjestol

Effekt

300W

Størrelse

1365 X 850 X 1275mm

Volt

110—120v 60Hz
220—240v 50/60HZ

Farger

Svart, Beige

Maksimal vekt

150Kg

G. W

130Kg

N. W

113Kg

- Mer miljøvennlig

Vedlikehold

- Oppbevares på et sted med god luftsirkulasjon
- Må ikke utsettes for direkte sollys
- Hvis stolen blir våt, må du umiddelbart fjerne fuktigheten fra overflaten med et håndkle.
- Rengjør kun med fuktig klut og mildt vaskemiddel
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