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Massagestol

Tak fordi du har købt Massagestolen Care Classic.
Læs venligst indholdsfortegnelsen i denne manual før du
tager din massagestol i brug, så du kan bruge den,
hvis det bliver nødvendigt.
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ml Funktioner

-12 intelligente massageprogrammer og funktioner

Synkroniseret ælte- og trykmassage
Den unikke synkrone ælte- og trykmassage kan effektivt ijerne træthed, få musklerne til at
slappe af og aktivere blodcirkulationen, forbedre åndesystemet, forbedre hele kropsmotorikken og hjælpe musklerne med hurtigt at genvinde deres blødhed og elasticitet.

Æltemassage
Æltemassage med særlig kraft på kropspunkter, kan effektivt forbedre hudens blødhed
og elasticitet.

Trykmassage
Tryk fokuseret på kroppens åbningspuls gør hårde muskler bløde og bekæmper stivhed
omkring rygsøjlen.

Rullemassage
Behageligt menneskelig massagefølelse, der består af en rullende massage over hele
kroppen.

Firehjulet massagehoved
Konkav-konveks massagehjul kan effektivt sikre dybere massage ved kroppens fordybninger

Dobbeltfodstøtte-massagepude
For at massere lægge og fodsåler for at lette og eliminere smerter i benene

Massageluftpuder
15 særlige massageluftpuder sikrer effektivt mere massagenydelse på lægge,
fødder og fodsåler.

Justerbar ryglænsmassage
Sikrer den tætteste massage, så du kan føle ren nydelse.

lntensitetsjusteling
Du kan nyde den behageligste massage med justering af massageintensiteten.

Justeling af vinkel ved ryglænsmassage
Juster frit til den ideelle massagevinkel mellem 105 og 168 grader.
Fodstøttens vinkel kan justeres mellem 30 og 90 grader.
Det sikrer en tættere og mere behagelig massage.
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Sikkerhedsinstruktioner

Når massagestolen anvendes bør disse almindelige forholdsregler følges, for at mindske
risikoen for elektriske stød, forbrændinger, ild eller personskade.
Læs det følgende grundigt før anvendelse.
Sørg for at massagestolens stik er sikkert indsat i en ordentlig stikkontakt for at
reducere risikoen for kortslutninger og brand.
Fjern altid stikket fra stikkontakten umiddelbart efter brug og inden rengøring.
ANVEND IKKE massagestolen steder, hvor luftfugtigheden er høj.
ANVEND IKKE udendørs og undgå direkte sollys.
Hvis strømmen går under brug, husk at slukke massagestolen ved at indstille
kontakten på OFF og fjerne stikket fra kontakten for at forebygge ulykker, når
strømmen vender tilbage.
Fjern eller indsæt aldrig stikket i stikkontakten med våde hænder.
Tæt og vedholdende overvågning er nødvendig, hvis stolen bruges af, på eller
nær børn, invalide eller handicappede.
Anvend kun dette apparat som foreskrevet i denne manual.
Brug aldrig andet tilbehør end det, der er anbefalet af Osasi.
Forsøg aldrig at stå på arm-, eller ryglæn. Ellers risikerer du stolen vælter,
og skader personer i nærheden.
Undgå at falde i søvn mens massagestolen er tændt.
Hold altid massagestolen ren og undlad at indsætte ting i åbninger på eller
omkring massagestolen.
FLYT IKKE massagestolen ved at trække i ledningen.
Tjek at ingen personer (især børn), dyr eller forhindringer er under stolen,
før du sænker ben- eller ryglænet.
Sørg for der ikke er revner i stolen, inden du bruger den.
Hvis der er unormale revner noget sted på ryglænet, bør massagestolen
ikke anvendes. Kontakt i stedet et servicecenter med henblik på reparation.
Dette apparat er udelukkende designet til brug i hjemmet.
Konsulter din læge, hvis du er i tvivl om du bør bruge massagestolen.
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Massagestol
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ml Chair Installation
Step 1:
Ensure sufficient spaces around massage chair, please leave 24" of spaces behind
the backrest and 24" of spaces at the front of rnassage chair when recline backrest
and elevate leg rest. (PIC 1)
I

1 mindst

I

24" 1

!+
------ I
I

PIC 1

Step 2:
Lift the backrest, then lower the backrest into the seat brackets.
Securely lock the flat head bolts into sides of the seat.(PIC 2)
Note: Carefully unwrap the armrest to avoid scratching during installation.
A: Flat Head Bolt (on the backrest)
B: Holder (on the seat)

..
8

PIC 2
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Sæt samlepinden fast mellem ryglænsmotorens gafler og fastgør den med en
fla'tlhovedetnitte. Fastgør herefter med en split, som vist nedenfor på billede
3 og 4.
A: Samlepind (På ryglæn)
B: Ryglænsmotorens gaffel
C: Fladhovedet nitte
D: Split

Billede 3

Billede 4

A

B

Trin 3:
Indsæt stik i sædet som vist på billede 5.
Bemærk: Indsæt sort i sort og grå til grå. Ellers risikerer du, at stolen tager skade.
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Trin 4:
Fold ryglænet tilbage indtil du hører en klik-lyd (Billede 6)

Billede 6

Trin 5:
Fastgør ryglænspladen og pudepladen.
A: Fastgørryglænspladen med lynlåsen.
B: Fastgør pudepladen med krogen og hæfterne

Billede 7
Trin 6:
Instalier fjernbetjeningsholderen.
Stram skruerne på fjernbetjeningsholderen
i den rækkefølge billedet viser (Billede 8)

I

q

Billede 8
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Trin7:
Saml stikket som vist (Billede 9)

Billede 9
Trin 8:
Styrkekontrolplade til rygmassage (Billede 10)
Styrkekontrolpladen til rygmassage er blevet fastgjort til ryglænsbetrækket.
Hvis kraftig massage ønskes, kan pladen fjernes fra ryglænsbetrækket
(som vist på billedet).
For en mildere massage kan styrkekontrolpladen fastgøres til betrækket igen.

I
I

I
I
billede 10
Styrkekontrolplade
til rygmassage.
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Flytning af stolen
- Løft lægstøtten
- Kør herefter ryglænet tilbage til en cirka 45 graders vinkel, for lettere at kunne
flytte stolen rundt i huset med et let skub eller træk.
Bemærk:
1.
Sørg altid for at indstille benstøtten til dens normale længde før du flytter
stolen. Ellers risikerer du at komme til skade under flytningen.
2.
Flyt ikke stolen mens nogen sidder i den.
3.
Læg en måtte på gulvet og træk roligt stolen over den for at undgå mærker
i gulvet
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Instruktioner til jordforbindelse.

Indsæt altid stikket i en stikkontakt der er beregnet til det.
Hvis udstyret ikke har en ordentlig jordforbindelse, risikeres elektrisk stød.
Kontakt en uddannet elektriker hvis du ikke er sikker på, om der er en ordentlig
jordforbindelse. Modificer ikke stikket, der følger med massagestolen.
Hvis stikket ikke passer med kontakten, kontakt en elektriker, der kan installere
en stikkontakt, som passer.
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Stolens specifikationer
Beskrivelse

Specifikationer
EC-366

Model No.
Mærkespænding

110-120V -

Mærkefrekvens

50/60Hz

Strømforbrug
Timer

200WMax
15 minutter

Max time rate

60 minutter
Pakkestørrelse: 47" x 30.3" x 33.5"

Dimensioner (LxBr.xH)

Horisontal størrelse : 75" x 30.3" x 30.3"
Vertikal størrelse 49.6" x 30.3" x 49.6"

Vægt
Ledningslængde
Brugstilstand:
Opbevaringstilstand

Netto vægt: 63 kg
brutto vægt: 81 kg
Betjeningsledning: 1.3m
Stømforsyningsledning: 2.2m
Temperatur: 10-40°C
Fugtighed: 30-85 RH
Temperatur: 20-60°C
Fugtighed: 30-85 RH
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Betjeningsguide

l!D :Betjeningsguide
Indsæt strømstikket i en stikkontakt.
Indstil strømkontakten på "I" for tomgangsindstilling
Fire funktioner kan benyttes i denne indstilling. ON/OFF, Baggrundslys,
Hæv/sænk ryglæn, Hæv/sænk fodstøtte

ON!OFF

ON/OFF

Start/stop-betjeningsknapknap
Tryk på denne knap for automatisk at indstille ryglæn og fodstøtte til
en foruddefineret position. Når stolen ikke længere er i bevægelse,
kan alle massageknapper benyttes. Tryk igen på ON/OFF-knappen for
at stoppe alle massagefunktioner og flytte massagerullerne til
startpositionen.
PAUSE

C,

PAUSE
Pause-betjeningsknap
Tryk på denne knap for at stoppe alle massagefunktioner og sætte
stolen på pause i torngangsfunktionen.
Tryk igen på knappen for at genoptage massagefunktionen.
Hæv/Sænk
Betjeningsknap til at indstille ryglæn- og fodstøttevinkel.
Tryk på en af disse knapper for at justere vinklen på ryglæn eller fodstøtte.
Tryk igen på en af knapperne for at bekræfte positionen.

Vibrationsindstilling.
Vibration (SÆDE)
Betjeningsknap for sædevibration.
Tryk på denne knap for at aktivere sædevibration.
Tryk igen på denne knappe for at stoppe sædevibrationen.
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Vibration (LÆGGE)
Calves Vibration Control Button
Betjeningsknap for lægvibration.
Tryk på denne knap for at aktivere lægvibration.
Tryk igen på denne knap for at stoppe lægvibrationen.

AUTOPROGRAM
Seks forprogrammerede massageprogrammer kan aktiveres ved at trykke på
de følgende knapper: HEALTH CARE, FULL BODY RELAX, THERAPY,
NECK/SHOULOER, BACK/LUMBAR, SEAT/CALVES.

Manuel masseprogrammering
KNEADING
&TAPPING

KNEADING

@
TAPPING
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ÆLTNING OG TRYK
Betjeningsknap til at starte og stoppe ælte- og trykfunktionen.
Tryk på denne knap en gang for at aktivere ælte- og trykmassage.
Tryk igen på knappen for at stoppe ælte- og trykmassagen.
Tryk på FAST/SLOW-knappen for at justere hastigheden,
mens ælte- og trykmassagen er aktiveret.
ÆLTNING
Betjeningsknap til at starte eller stoppe æltefunktionen
Tryk på denne knap en gang for at aktivere æltefunktionen for en hel
rygmassage. Tryk igen på knappen for at stoppe æltefunktionen.
Tryk på FAST/SLOW-knappen for at justere hastigheden,
mens æltefunktionen er aktiveret.
TRYK
Begeni1gsklap tiatstarteo;;is: tryid.Jnktkxl-3afstmclsnweauer(smal,rreci.Jm,aed)
Tlyi<engangpådenneklaptrataktiveretryi4i.Jnktkxlentrenhelrygnassage.
Tlykigenpåknappenftratsttryi4i.Jnktkxlen.
TlykpåV\11DTI-l-*lappeno;;iSPEE[).lqiappenftratjustere becklen o;;ihagg,eden
assagen,nårf.mktiooen eraklivel"Et.

®
ROLLING

RULLE
Betjeningsknap til at starte eller stoppe rullefunktionen 3 afstandsniveauer (smal, medium, bred).
Tryk en gang på denne knap for at aktivere rullefunktionen for en
hel rygmassage.
Tryk igen på denne knap for at standse rullefunktionen.
Tryk på WIDTH-knappen for at justere rullebredden,
mens funktionen er aktiveret.
Bemærk: Ælte-, tryk- og rullefunktionerne kan ikke kombineres.
HURTIG/LANGSOM
Betjeningsknapper for ælte- og trykhastighed.
Tryk på disse to knapper for at skifte mellem hurtig og langsom
ved ælte- og trykmassage.

G

FAST

0

SLOW

Punktindstilling eller Lokal rygmassage

00IJ1i WIDTH
•AAw .. ,.,

'"

UPUUARO

OOIJlJNIJlJARD

(Æ
PARTI.AL

Betjeningsknap for breddejustering ved rulle- og trykmassage.
Når rulle- eller trykmassage er aktiveret, bruges disse tre knapper til at
justere bredden til smal, medium eller bred.
UPWARD/DOWNWARD
Betjeningsknap for justering til område- eller lokalmassage.
Når område- eller lokalmassagefunktionen er aktiveret, kan disse
knapper flytte massagerullerne op eller ned.
Slip knappen, når din foretrukne indstilling er nået.
PARTIAL
Knap til del-rygmassage.
Tryk på denne knap for at vælge en del-massage til enhver del af ryggen.
Tryk igen på denne knap for at aktivere massagerullerne.
Massagerullerne udfører delmassagen indenfor et område på 8 cm.
Tryk igen på denne knap for at toppe del-massagen og genoptage
massagen for hele ryggen.
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[ f]
SPOT

SPOT
Område-massage
Tryk på denne knap for at vælge områdemassage for enhver del af ryggen.
Tryk en gang på knappen for at aktivere massagerullerne.
Tryk igen på knappen for at genoptage massagen for hele ryggen.
Bemærk: Område-massagen kan ikke anvendes når rulle-funktionen
er aktiveret.

Indstil lufttryk

AIR SOUEEZING

AIR SOUEEZING

®

STRONG

@)
WEAK
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AIR SQUEEZING (SEAT)
Betjeningsknap til lufttryksfunktionen i sædet,
Tryk på denne knap for at aktivere lufttryksfunktionen for sædet.
Tryk igen på denne knap for at deaktivere sædets lufttryksfunktion.
AIR SQUEEZING (CALVES)
Betjeningsknap til lufttryksfunktionen for læggene.
Tryk på denne knap for at aktivere lufttryksfunktionen for læggene.
Tryk igen på denne knap for at deaktivere lufttryksfunktionen for
læggene.
INTENSITY (SEAT & CALVES)
Tryk på disse knapper for at forstærke eller mindske intensiteten af
luftmassagefunktionen i sædet og for læggene.
Knapperne fungerer ikke på autoprograrnrnerne.

m Hvis stolen ikkevirker
Denne massagestol kontrolleres af en mikrocomputer og bliver påvirke af forskel i
strømstyrke på ned til +/- 10-15 pct. Massagestolen vil agere unormalt under de
sådanne omstændigheder.

Løsning

Situation
Massagestolen starter ikke selvom
strømmen er tilsluttet.

1) Tjek om stikket er ordentligt tilsluttet

og stikkontakten fungerer.
2) Tjek om kontakten på massagestolen
er indstillet på "I''.
Massagestolen kan være overophedet efter

Betjeningen virker, men stolen

langtidsbrug. Den køler automatisk af og

gør ikke

vil igen fungere normalt.
Sluk for strømmen og lad stolen køle
i 30-50 minutter.
1) På autotids-indstilling,når indstillingen

Hverken betjening eller
massagestol fungerer.

er som ønsket, tryk igen på kontakten.
2) Sluk for strømmen og tænd igen for at
aktivere stolen.

IJ Vedligeholdelse
Undlad at bruge vand og vaskemiddel ved rengøring.
Undlad at stable ting på stolen, skubbe til den og stikke eller flænse i
stolens overflade.
Tryk blødt på stolens betjeningsknapper og undgå at slå på den med
hårde objekter.
Træk stikket ud efter brug.
Den anbefalede brugstid er 30 minutter af gangen.
Det anbefales ikke at brugstiden overskrides.
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