Care Performance

Brugermanual
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Sæt stikket i kontakten og drej knappen til positionen
"I".
Stolen er nu i standby-tilstand. Under standby er det
kun de følgende syv funktioner, der kan betjenes:
ON/OFF, fodstøtteforlængelse, pause, tilbagelæning,
fodstøttelift og fodstøttesænkning.
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1. Start
Start/stop-knappen
Tryk på denne knap for at tænde LCD-skærmen. Tryk på en
vilkårlig massagefunktionsknap for at starte massagen. Dette vil
starte timerfunktionen. Tryk på knappen igen for at stoppe alle
massagefunktioner. Massagestolen kører tilbage til
startpositionen.
2. Timer
Kontrolknap til tidsinterval
Når en massagefunktion aktiveres, indstilles timeren til 15
minutter. Hvert tryk på denne knap vil ændre timer-intervallet i
sekvensen "20> 25> 30> 5> 10> 15> 20" minutter.. Når der kun
er ét minut tilbage, vil 5 bip-lyde advare brugeren.
Bemærk:
Screensaveren vises, hvis der ikke udføres en handling på
fjernbetjeningen inden for tre minutter. Ethvert tryk på den
primære funktionsknap aktiverer skærmen. Tryk igen for at skifte
til den nye funktion.
3. Pause
Tryk én gang på denne knap for at sætte massagefunktionen på
pause. I pausetilstand vil pauseikonet blinke på LCD-displayet.
Tryk på knappen igen for at afbryde pausefunktionen og
genoptage massagefunktionen samt nedtællingsuret.
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Hoftemassage
4/5/6. Hofteposition
Hoftemassageknappen vil fokusere massagen på brugerens
underkrop til baldeposition for at hjælpe med at forme
personens gode figur samt frigivelse af træthed, især efter
bevægelsesaktivitet. Det er denne stols vigtigste og mest
enestående funktion, der giver en anderledes og ACMEmassageoplevelse.
Du kan justere massageplaceringen, så den passer til dine
personlige præferencer ved at trykke på knapperne op /ned ,
indtil valserne når din foretrukne position.
7. LED
Det blå LED-lys tændes, når du trykker på afbryderknappen. Det
kan kontrolleres ved at trykke på denne knap.
8/9. Ryghastighed
Denne knap styrer valsens hastighed og styrke, under massagen.
Tryk på + for en stærkere og hurtigere massage.
Tryk - for en svagere og langsommere massage.
10. Hurtig
Denne knap aktiverer hurtig massage med det automatiske
helkropsprogram. Dette program kombinerer adskillige
massagefunktioner med lufttryksmassage for at forbedre
brugerens vitalitet.
En almindelig massagesession varer 15 minutter.
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11. Fuld luft
Denne knap aktiverer lufttryksmassage med det automatiske
helkropsprogram.
Tryk én gang for at starte
Dette program påfører fuld lufttryksmassage på skulder, arm,
talje, lægge og fødder.

12. THAI
Denne knap aktiverer thai-massageprogrammet.
Tryk én gang for at starte. Dette program vil strække rygmuskler
og fodstøtten.
Brug dette program til lindring af ømme muskler efter træning.
En almindelig massagesession varer 15 minutter.
13. Skulder
Denne knap aktiverer skulderprogrammet. Tryk én gang for at
starte denne funktion og fokusere massagen på nakke og
skulder for at hjælpe med at afslappe musklerne.
14. Talje
Denne knap aktiverer talje-massageprogrammet med luftpuder
fra taljen og varme kombineret med forskellige former for
massagefunktioner såsom æltning, rullen, tryk, svensk og
shiatsu med fokus på taljepositionen.
Opvarmning vil blive aktiveret, når du trykker på denne knap.
Den kan også slukkes, hvis der ikke er brug for den
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15/16/17/18. Autoprogram.
Stresslindring/dyb shiatsu/afslapning/rekonvalescens
PS: Stresslindring og afslapning er inkluderet i hoftemassagen.
19/20. Hæve/sænke fodstøtte
Brug disse knapper til at hæve eller sænke fodstøtten. Tryk én
gang, hvorefter fodstøtten vil begynde at køre op/ned. Tryk igen
for at stoppe fodstøtten i din foretrukne vinkel.
21/2.2 Rygkip/hældning
Denne knap styrer ryglænets kip-/hældningsvinkel til din
foretrukne vinkel.
23/24. Kip/hældning af ryglæn kombineret med fodstøtte
Disse knapper styrer hældningsvinklen på både på ryglænet og
fodstøtten. Tryk én gang for at flytte ryglæn og fodstøtte til en
vandret tilbagelænet position eller en oprejst siddestilling. Tryk
igen for at stoppe vinklen i din foretrukne position.
25. Intensitet
Denne knap giver dig mulighed for at justere lufttrykkets
intensitetsniveau for automatiske og manuelle
luftmassageprogrammer.
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26. Æltning
Denne knap aktiverer æltemassagefunktionerne. Der er to
æltefunktioner.
Tryk én gang for at aktivere den fulde rygmassage med
æltefunktion 1. Tryk igen for at æltefunktion 2. Tryk igen for at
stoppe.
27. Tryk
Denne knap aktiverer trykmassagefunktionen.
Trykmassagen kan justeres til tre bredder og fem hastigheder.
Tryk én gang for at aktivere trykfunktion 1 for en kontinuerlig og
komplet rygmassage ved den mellemste hastighed. Tryk igen for
at aktivere trykfunktion 2 med en intervalbaseret komplet
rygmassage.
Bemærk: trykmassagefunktionen kan kombineres med æltning.
28. Svensk
Denne knap aktiverer den svenske massagefunktion. Svensk
massage kan justeres til fem hastigheder. Tryk én gang for at
aktivere den svenske funktion 1 for en kontinuerlig og komplet
rygmassage. Tryk igen for at aktivere den svenske funktion 2
med en intervalbaseret svensk rygmassage.
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29. Shiatsu.
Denne knap aktiverer shiatsu-massagefunktionen. Shiatsu
massage kan justeres tre bredder og fem hastigheder. Tryk én
gang for at aktivere shiatsu-funktion 1 for en kontinuerlig og
komplet rygmassage. Tryk igen for at aktivere shiatsu-funktion 2
med en intervalbaseret shiatsumassage.
30. Æltning og tryk
Denne knap aktiverer ælte- og trykmassagefunktionen.
Æltning og tryk kan justeres til fem hastigheds- og
intensitetsniveauer. Tryk én gang for en kontinuerlig og komplet
rygmassage. Tryk igen for at aktivere ælte- og trykfunktion 2 for
en intervalbaseret massage.
31. Rulle
Denne knap aktiverer rullemassagefunktionen.
Rullemassage kan justeres til tre bredder.
Bemærk: Rullemassage kan ikke bruges til at udføre
punktmassage.
32. Bredde
Denne knap regulerer valsernes bredde.
Vælg en massagefunktion og tryk for at justere mellem smalle,
normale og brede bredder. Dette kan bruges til at aktivere tryk-,
shiatsu- og rullemassage.
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33. Styrke
Denne knap regulerer styrken af æltemassagefunktionen.
Vælg en massagefunktion, og tryk for at vælge mellem fem
forskellige massagestyrkeniveauer.
34. Hastighed.
Denne knap regulerer trykmassagefunktionens hastighed. Vælg
en massagefunktion, og tryk for at vælge mellem fem forskellige
massagestyrkeniveauer.
35. Punkt
Denne knap giver dig mulighed for at fokusere massagen til et
bestemt punkt på din krop.
Tryk én gang for at aktivere punktmassage. Dette vil fastholde
den oprindelige massagefunktion som vil arbejde på den
samme kropsposition.
36. Zone
Denne knap giver dig mulighed for at begrænse massagen til en
bestemt kropszone.
Tryk én gang for at aktivere zonemassage. Dette vil fastholde
den oprindelige massagefunktion som vil arbejde på et 8 cm
stort område. Tryk igen for at genoptage komplet rygmassage.
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37. Luftintensitet
Denne knap giver dig mulighed for at justere lufttrykkets
intensitetsniveau for automatiske og manuelle
luftmassageprogrammer. Tryk for at vælge mellem fem
intensitetsniveauer.
38. Skulder og talje
Denne knap giver dig mulighed for at aktivere lufttryksmassage
på din skulder og talje.
39. Hånd
Denne knap giver dig mulighed for at aktivere lufttryksmassage
på dine hænder.
40. Lægge
Denne knap giver dig mulighed for at aktivere lufttryksmassage
på dine lægge.
41. Varme
Denne knap giver dig mulighed for at aktivere varmemassage på
din talje.
42. Valse
Denne knap giver dig mulighed for at aktivere valsemassage af
dine fødder.
43. Vibration
Denne knap giver dig mulighed for at aktivere
vibrationsmassage midt på sædet.
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