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Tak fordi du har købt massagestolen Care Heaven.
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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01 Sikkerhedsinstruktioner
Når massagestolen, anvendes bør disse almindelige forholdsregler følges for at mindske
risikoen for elektriske stød, forbrændinger, ild eller personskade.
-

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 massagestolen udendørs og undgå direkte sollys.

-

Hvis strømmen går under brug, husk da at slukke massagestolen ved at indstille
kontakten på OFF og fjern 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.

-

Stolen må kun benyttes af én person af gangen.

-

Anvend kun dette apparat som foreskrevet i denne manual.

-

Brug aldrig andet tilbehør end det, der er anbefalet.

-

Forsøg aldrig at stå på arm-, eller ryglæn. Ellers risikerer du stolen vælter, og skader
personer i nærheden.

-

Undgå at falde i søvn mens stolen benyttes.

-

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 at der ikke er revner i stolen, inden du burger den.

-

Hvis der er unormale revner nogen steder på ryglænet, bør massagestolen ikke
anvendes. Kontakt i stedet et servicecenter med henblik på reparation.

-

Dette produkt er udelukkende designet til brug i hjemmet.

-

Konsulter din læge, hvis du er i tvivl om du bør bruge massagestolen.

3

Brugervejledning

02 Stolens dele
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03 Massagepositioner

Varme

Luftpuder

Ruller

Vibrator

Shiatsu luftpuder

28 x Luftpuder
6 x Shiatsu luftpuder
4 x Varmeområder
1 x Vibrator
2 x Ruller
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04 Samling af stolen
Trin 1: Care Heaven massagestolen ankommer i tre kasser. Sædet er pakket i kasse 1,
ryglænet er pakket i kasse 2 og sidepanelerne er pakket i kasse 3.
Trin 2: Åben kasse 1 og fjern alt indpakningspapiret. Tag sædet ud af kassen, og fjern
plasticbeskyttelsen fra sædet.

Trin 3: Tag tablet holderen fra fodstøtten, fjern indpakningspapiret og læg det til siden.
Tilbehørskassen indeholder strømkablet, brugervejledning samt værktøj til montering af
sidepaneler.

Trin 4: Klip kabelstripsen som sidder på ryglænsmotoren. Fjern det beskyttende materiale
som er pakket omkring toppen af ryglænsmotoren. Fjern splitten og bolten og læg det til
siden.
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Trin 5: Åben kasse 2 og fjern indpakningspapiret. Tag ryglænet ud at kassen og stil det på
gulvet. TRÆK IKKE i luftslangen, kablet til ryglænet eller puden.

Trin 6: Sæt forsigtigt ryglænet ned i holdepunkterne i sædet – det anbefales at være 2
personer til denne opgave. Med ryglænet i lodret position efterses at ryglænet er korrekt
monteret på sædet.

Trin 7: Skub ryglænet fremad, og lad det læne sig på sædepuden. Brug splitten og bolten til
at montere ryglænet til ryglænsmotoren. Forbind ryglænets 4-vejs luftslange til luftpumpen.
Forbind ryglænets kabel til styringsboksen med de 2 låseskruer. Ryglænet vippes forsigtigt
tilbage, indtil det høres et ”klik”.

7

Brugervejledning

Trin 8: Åben kasse 3 og tag de 2 sidepaneler ud. Find de 2 lynlåse i bunden af hvert
sidepanel. Lyn begge lynlåse helt op. På hvert sidepanel findes to metalplader. Find hullet
under hver metalplade.

Trin 9: Forbind luftslangen samt kablet til de korrekte forbindelser. Flugt hullerne i
sidepanelerne med de to metalholdere på sædet, og sæt forsigtig sidepanelerne ned over
metalholderene.

Trin 10: Brug de 4 skruer til at fastspænde sidepanelerne, og luk lynlåsen
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Trin 11: Fjern beskyttelsen fra ryglænspuden, og fastgør ryglænspuden til ryglænet. Benyt
lynlåsen til at fastgøre ryglænspuden til ryglænet.

Trin 12: Fastgør tablet holderen til det højre sidepanel.

Trin 13: Forbind strømkablet og tænd for strømmen.
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05 Instruktioner til jordforbindelse
Indsæt altid stikket i en stikkontakt som 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 ordentlig jordforbindelse. Modificer
ikke stikket, der følger med massagestolen. Hvis stikket ikke passer med kontakten, kontakt
da en elektriker der kan installere en stikkontakt, som passer.

06 Stolens Specifikationer
Beskrivelse

Specifikation

Model
Mærkespænding
Mærkefrekvens
Strømforbrug
Timer
Max Time Rate

EC-802E
220-240V
50-60Hz
160W
15 minutter
30 minutter
Størrelse - siddende: 114x75x119cm
Størrelse - liggende: 179x75x81 cm

Dimensioner (LxBxH)

Vægt
Ledningslængde
Brugstilstand
Opbevaringstilstand
Sikkerhedsfunktioner
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Pakkestørrelse - sæde: 133x76.5x690cm
Pakkestørrelse - ryglæn: 138.5x76.5x57.5cm
Pakkestørrelse - sidepanel: 73x33.5x91.5cm
Nettovægt: 114 kg
Bruttovægt:141 kg
Betjeningsledning: 1m
Strømforsyningsledning: 1,8m
Temperatur: 10°C - 40°C
Fugtighed: 30-85% RH
Temperatur: 20°C - 60°C
Fugtighed: 30-85% RH
Udstyret med overophedning og fejlstrøms detektering
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07 Betjeningsguide
Forbind strømkablet og sæt knappen i position “I”. Stolen er nu i standby tilstand
ON/OFF
Tryk på ON/OFF knappen på sidepanelet. Stolen vil nu starte, og du vil se opstartsskærmen.

Opstartsskærm

Autoprogram - menu 1
I denne menu kan du vælge mellem 7 automatiske
massageprogrammer:
General, Deep Tissue, Recovery, Wake Up, Sleeping,
Helthy Regimen samt Stretching.

Autoprogram - menu 2
I denne menu kan du vælge mellem 6 automatiske
massageprogrammer:
Man Health, Women Beauty, Older Vitality, Fitness,
Detoxification samt Improve Digestion.

Autoprogram - menu 3
I denne menu kan du vælge mellem 6 automatiske
massageprogrammer:
Tennis, Driving, Golf, Shoulder Focus, Lumbar Focus
samt Neck Focus.
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Manuelt program - Basic Massage
I denne menu kan du vælge mellem Kneading,
Swedish, Tapping, Shiatsu, Clapping samt Rolling
massage, såvel som Spot og Partial massage.
3D intensiteten kan justeres til det ønskede niveau.

1. KNEADING
Denne massage kan justeres i 5 styrkeniveauer.
Tryk på knappen for at aktivere niveau 1 af Kneading funktionen, som giver en fuld
rygmassage på mellem styrkeniveau. Tryk på knappen igen for at aktivere niveau 2 af
Kneading funktionen. Tryk en tredje gang på knappen for at stoppe Kneading funktionen, og
skifte til niveau 1 af Swedish funktionen.
2. SWEDISH
Denne massage kan justeres i 5 hastighedsniveauer.
Når niveau 2 af Kneading funktionen er aktiveret, tryk da på denne knap for at aktivere
niveau 1 af Swedish funktionen, som giver en fuld rygmassage med medium hastighed.
Tryk på knappen igen for at aktivere niveau 2 af Swedish funktionen. Tryk en tredje gang på
knappen for at stoppe Swedish funktionen. Swedish funktionen kan aktiveres direkte, ved at
trykke på knappen 3 gange fra standby tilstand.
3. TAPPING
Denne massage kan justeres i 3 breddeniveauer og 5 hastighedsniveauer.
Tryk på knappen for at aktivere niveau 1 af Tapping funktionen, som giver en fuld
rygmassage med medium hastighed. Tryk på knappen igen for at aktivere niveau 2 af Tapping
funktionen. Tryk en tredje gang på knappen for at stoppe Tapping funktionen, og skifte til
niveau 1 af Shiatsu funktionen
4. SHIATSU
Denne massage kan justeres i 3 breddeniveauer og 5 hastighedsniveauer.
Når niveau 2 af Tapping funktionen er aktiveret, tryk da på denne knap for at aktivere niveau
1 af Shiatsu funktionen, som giver en fuld rygmassage ved medium hastighed. Tryk på
knappen igen for at aktivere niveau 2 af Shiatsu funktionen. Tryk en tredje gang på knappen
for at stoppe Shiatsu funktionen. Shiatsu funktionen kan aktiveres direkte, ved at trykke på
knappen 3 gange fra standby tilstand.
5. CLAPPING
Denne massage kan justeres i 3 breddeniveauer og 5 hastighedsniveauer.
Tryk på knappen for at aktivere niveau 1 af Clapping funktionen, som giver en fuld
rygmassage med mellem hastighed. Tryk på knappen igen for at aktivere niveau 2 af Clapping
funktionen. Tryk en tredje gang på knappen for at stoppe Clapping funktionen, og skifte til
niveau 1 af Rolling funktionen
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6. ROLLING
Denne massage kan justeres i 3 breddeniveauer.
Når niveau 2 af Clapping funktionen er aktiveret, tryk da på denne knap for at aktivere niveau
1 af Rolling funktionen, som giver en fuld rygmassage. Tryk på knappen igen for at stoppe
Rolling funktionen. Rolling funktionen kan aktiveres direkte, ved at trykke på knappen 3
gange fra standby tilstand.
Bemærk: Denne funktion kan ikke benyttes med ”Spot” massage funktionen.
Spot og Partial Massage
Tryk på denne knap for at aktivere lokalt Spot massage, mens den oprindelige
massagefunktion forsætter fra sidste position. Tryk på denne knap igen for at skifte til Partial
massagefunktionen.
Bemærk: Partial massagefunktionen vil benytte den sidste position som centrum for en
Partial massage med en afstand på ca. 8 cm.

Up/Down justering
Når Spot og Partial funktionen er aktiveret, kan disse
knapper benyttes til at justere rullerne. Hold Up eller
Down knappen nede for at justere rullerne henholdsvis
op eller ned. Slip knappen når rullerne når den ønskede
position.

3D justering
Tryk på ”+/-” for at justere 3D massagerullerne
henholdsvis frem eller tilbage. Justeringen kan foretages
i 6 trin for at tilgodese forskellige massagestyrkeniveauer.
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Justering af bredde
Breddejusteringen kan benyttes med Tapping, Clapping, Shiatsu
samt Rolling funktionerne.
Når Tapping, Clapping, Shiatsu eller Rolling funktionen er
aktiveret, vil hvert tryk på denne knap skifte breddeintervallet i
sekvensen, smal, medium, bred.

Justering af styrke
Styrkejusteringen kan benyttes med Kneading funktionen.
Når Kneading funktionen er aktiveret, vil hvert tryk på denne
knap skifte styrkeintervallet i sekvensen, Niveau-1, Niveau-2,
Niveau-3, Niveau-4, Niveau-5.
Justering af hastighed
Hastighedsjusteringen kan benyttes med Tapping, Clapping,
Swedish samt Shiatsu funktionen.
Når Tapping, Clapping, Swedish eller Shiatsu funktionen er
aktiveret, vil hvert tryk på denne knap skifte intervallet for
massagehastigheden i sekvensen, Niveau-1, Niveau-2, Niveau-3,
Niveau-4, Niveau-5.

Justering af luft
Denne knap benyttes til at justere hastigheden i 5 niveauer, når
luftmassagefunktionen er aktiveret. Hvert tryk på denne knap
vil skifte hastigheden på luftmassagen i sekvensen, Niveau-1,
Niveau-2, Niveau-3, Niveau-4, Niveau-5.
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Manuelt program - Luft Massage
I denne menu findes massageprogrammer til
luftmassage fokuseret på forskellige områder på
kroppen, såvel som en kombination af luftmassage.
Valgmulighederne er: Shoulder, Arm, Calves, Foot,
Seat Side, Lumbar & Seat samt Full Air.

Manuelt program - Special
I denne menu findes startknapper for LED, Feet Roller,
Vibration samt Heating funktionerne.

1. LED
Tænder og slukker for LED lyset.
Tryk på denne knap for at aktivere LED lyset. Hvert tryk på denne knap vil skifte farven på
lyset i sekvensen, Rød, Blå, Grøn, Mix Color. Tryk på knappen igen for at slukke lyset.
Bemærk: Under brug af et automatisk massageprogram, kan der trykkes på denne knap for
at opnå den ønskede lysfarve.
2. Feet Rollers
Tænder og slukker for fodrullerne.
Tryk på denne knap for at aktivere fodrullerne. Tryk på knappen igen for at stoppe
fodrullerne.
Bemærk: Under brug af et automatisk massageprogram, kan der trykkes på denne knap for
at starte eller stoppe fodrullerne.
3. Heating
Tænder og slukker for lændevarmefunktionen.
Tryk på knappen for at aktivere varmefunktionen. Tryk på knappen igen for at stoppe
varmefunktionen.
Bemærk: Under brug af et automatisk massageprogram, kan der trykkes på denne knap for
at starte eller stoppe varmefunktionen.
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Justering af vinkel
I denne menu kan ryglæn samt fodstøtte justeres
enkeltvis, til den ønskede vinkel.

Justering af ryglæn
Brug disse 2 knapper til at justere stolens ryglæn enten op eller ned. Tryk på
pilen i den retning du ønsker at bevæge ryglænet. Tryk på knappen igen for at
stoppe bevægelsen.
Justering af fodstøtte
Brug disse 4 knapper til at justere stolens fodstøtte enten op, ned, frem eller
tilbage, indtil den ønskede position opnås.

ZERO-G
Tryk på denne knap for at aktivere Zero-G funktionen til position 1. Tryk på
knappen igen for at aktivere Zero-G funktionen til position 2. Tryk på knappen
en tredje gang for at returnere stolen til udgangspositionen.
Bemærk: Hvis der trykkes på denne knap, mens stolen er i gang med at
bevæge sig til Zero-G position 1, vil stolen stoppe ved den aktuelle position.
Bemærk: Zero-G funktionen kan ikke benyttes med følgende programmer:
Stretching, Healthy Regimen, Spleen Digest, Sleeping, Women Beauty, Fitness.
Stop
Tryk på denne knap for at returnere stolen til udgangspositionen.
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Sprog menu
I denne menu kan du justere sprogindstillingerne. Der
kan vælges mellem Engelsk, Tysk, Fransk eller Polsk.

Auto-Lock menu
I denne menu kan tidsintervallet for auto-lås
funktionen justeres.

Password menu
I denne menu kan adgangskoden til stolens
kontrolfunktioner redigeres.

Fejlkode menu
I denne menu kan forskellige fejlkoder inspiceres.
Denne menu er primært beregnet til fejlsøgning ved
service på stolen.
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Betjeningsknapper på sidepanelet
På sidepanelet findes 5 betjeningsknapper
samt en USB port. De 5 betjeningsknapper
er: On/Off, Pause, Auto, ZG samt Home.

1. USB
Kan benyttes til ladning af smartphones og tablets.
2. On/Off
Tryk på denne knap for at tænde stolen. Skærmen tændes samtidig med stolen, og kan
efterfølgende bruges til at styre stolens funktioner.
3. Pause
Tryk på denne knap for at sætte et aktivt massageprogram, samt nedtællingen, på pause.
Mens stolen er på pause vil denne knap blinke. Tryk på knappen igen for at fortsætte med
programmet som blev sat på pause.
4. Auto
Tryk på denne knap for at aktivere et af de automatiske programmer, for en hurtig massage.
5. ZG
Tryk på denne knap for at aktivere Zero-G funktionen til position 1. Tryk på knappen igen for
at aktivere Zero-G funktionen til position 2. Tryk på knappen en tredje gang for at returnere
stolen til udgangspositionen.
Bemærk: Hvis der trykkes på denne knap, men stolen er i gang med at bevæge sig til
Zero-G position 1, vil stolen stoppe ved den aktuelle vinkel.
Bemærk: Zero-G funktionen kan ikke benyttes med følgende programmer: Stretching,
Healthy Regimen, Spleen Digest, Sleeping, Women Beauty, Fitness
6. Home
Tryk på denne knap for at returnere stolen til udgangspositionen.
Efter Brug
Når du er færdig med at bruge stolen, tryk da på ON/OFF knappen, hvorefter rullerne vil
returnere til udgangspositionerne. Sæt strømknappen i position ”O” og tag strømstikket ud af
vægudtaget.
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08 Hvis stolen ikke virker
Denne massagestol er kontrolleret af en mikrocomputer, og bliver påvirket at forskelle
i strømstyrken på +/- 10-15 pct. Massagestolen vil agere unormalt under sådanne
omstændigheder.

Situation

Løsning

Massagestolen starter
ikke selvom strømmen er
tilsluttet

-

Tjek om stikket er ordentligt tilsluttet, og om
stikkontakten fungerer.

-

Tjek om kontakten på massagestolen er indstillet på ”I”.

Betjeningen virker, men
stolen gør ikke

-

Massagestolen kan være overophedet efter langtidsbrug.
Den køler automatisk af og vil igen fungere normalt. Sluk
for strømmen og lad stolen køle i 30-50 minutter.

Hverken betjening eller
massagestolen fungerer.

-

Tjek om strømkablet er tilsluttet en fungerende
stikkontakt.

-

Sluk for strømmen, og tænd derefter for strømmen igen.

09 Vedligeholdelse
-

Undlad at bruge vand og vaskemiddel ved rengøring, men brug i stedet en tør blød klud.

-

Hold stolen væk fra områder med høj luftfugtighed

-

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 endt brug

-

Den anbefalede brugstid er 30 minutter af gangen

-

Det anbefales ikke at brugstiden overskrides
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