TC-677 MASSASJESTOL
NORSK BRUKERVEILEDNING
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FORHOLDSREGLER
Omgivelser
 Ikke bruk eller oppbevar massasjestolen i fuktige omgivelser, for eksempel
baderom, badstuer eller spa, da dette kan føre til muggsopp, elektrisk sjokk, brann
eller mekaniske feil.
 Ikke bruk massasjestolen utendørs.
 Ikke bruk massasjestolen i støvete, klisne eller anoksiske forhold.
 Ikke plasser massasjestolen nær varmovn, komfyr eller i direkte sollys, da dette
kan føre til overoppheting, og risiko for branntilløp.
 Plasser massasjestolen på et flatt og jevnt underlag.
 Brakettdelen bør plasseres på et ryddig underlag.
 Koble massasjestolen til et jordet støpsel.
 Ikke benytt apparatet mens du røyker sigaretter.
Snakk med en lege før bruk dersom du har en av følgende tilstander:
 Ondartete svulster.
 Alvorlig hjertesykdom.
 Alvorlig hudsykdom.
 Bein-hyperplasi.
 Graviditet.
 Ryggskade som følge av ulykke eller sykdom.
 Leddgikt.
 Operert inn pacemaker.
 Tarmsykdommer (for eksempel gastritt, enteritt, diaré eller hepatitt).
 Alvorlige problemer med blodsirkulasjon.
 Problemer med bevisstheten.
 Høy feber.
Merk:
Barn under 18 år og personer med spesielle behov kan ikke benytte seg av dette apparatet uten oppsyn.

Fare-ikoner
Av sikkerhetsmessige hensyn og for å indikere potensielle farer dersom produktet blir brukt galt,
har instruksjonene blitt markert på følgende måte:
Ikke demonter eller forsøk å reparere apparatet dersom du ikke er profesjonell
elektriker, da dette kan øke risikoen for branntilløp, elektrisk sjokk eller alvorlige
skader.
Ikke skyll bryteren når du rengjør apparatet, da dette kan føre til isolasjonsfeil,
elektrisk sjokk eller kortslutning.
Koble strømledningen fra stikkontakten når du utfører vedlikehold eller setter bort
apparatet. Pass på at du har tørre hender når du kobler fra strømledningen.
Ikke plasser apparatet på en ujevn overflate, da dette kan føre til isolasjonsfeil eller
elektrisk sjokk.
Rengjør støpslet regelmessig for å unngå støvbrann.
Ikke benytt apparatet i usikre omgivelser, og ikke bruk det til andre formål enn
beskrevet i denne brukerveiledningen.
Ikke lagre apparatet på et ujevnt underlag.
Ikke legg strømledningen i klem.

Advarsler


Ikke modifiser stolen eller bytt deler uten å ha blitt instruert i dette av profesjonelle fagfolk,
da dette kan øke risikoen for elektrisk sjokk, kortslutning eller brann.



Ikke oppbevar stolen nær peis eller brannfarlige substanser.



Dersom du legger merke til noe utenom det vanlige, for eksempel brent lukt, skru
massasjestolen av umiddelbart og koble fra strømledningen. Ta deretter kontakt med
utsalgsstedet eller Mylna Sport for vedlikehold.



Ikke plasser stolen på et ujevnt underlag da dette kan føre til isolasjonsfeil eller elektrisk
sjokk.



Forsikre deg om at du bruker riktig spenning.



Skru av massasjestolen umiddelbart dersom du oppdager at strømledningen er skadet eller
har løsnet.



Hold barn og kjæledyr unna apparatet når det er i bruk.



Hold apparatet unna direkte sollys.



Dersom strømledningen er skadet må den byttes ut av produsenten eller autoriserte fagfolk.

DELER

Hodepute

Del, skuldermassasje

Armpute

Setepute

Benpute

Fotpute

MERK
1.
2.
3.
4.

Forsikre deg om at strømledningen ikke ligger i klem.
Den jordede ledningen må være riktig tilkoblet.
Alle brytere må være skrudd av før du kobler til strømledningen.
Dersom massasjemekanismen befinner seg midt i seteryggen vil den først nullstille
seg til in originale posisjon.

KOMPONENTER
Diagram, bak

Fjernkontrollport
Strømbryter
Sikring
Strøminngang

FJERNKONTROLL

LCD-skjerm
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Lufttrykkområde

Justering, valseposisjon

Fotvalser

Tidsinnstillinger

Lufttryk (-)

Lufttrykk (+)

Delvis

Fast punktmassasje

Liggejustering

Null gravitasjon
Av/på
Pause/ Nødstopp
Autoprogram I

Autoprogram IV

Autoprogram II

Autoprogram III

Valsebredde
Eltemassasje
Varme

Justering, massasjehastighet
Shiatsu/tappe-massasje
Luftmassasje

FJERNKONTROLL-INSTRUKSJONER
START

Knapp

Navn

Beskrivelse

AV/PÅ

Skrur apparatet av eller på

PAUSE

Pause

Position Adjustmen
Knapp

Navn
Senking av seterygg

Beskrivelse
Trykk knappen for å senke seteryggen

Heising av seterygg

Trykk knappen for å heise seteryggen

Heising av fotstøtte

Trykk knappen for å seise fotstøtten

Senking av fotstøtte

Trykk knappen for å senke fotstøtten

Null gravitasjon

Syklus som Zero Zero OG Upright

Kontrollinstruksjoner
Automassasjeprogrammer

Hvert program tilbyr forskjellige massasjeteknikker: Shiatsu, elting, tapping og luftmassasje.
Knapp

Navn

Beskrivelse

l

Auto Program l

Full kroppsmassasje

lI

Auto Program lI

Nedre kroppsmassasje

lII

Auto Program lII

Øvre kroppsmassasje

IV

Auto Program IV

Strekkemassasje

* Massasjeprogrammene som beskrevet over har en varighet på 15 minutter.
Lufttrykkintensitet her satt til «svak», men kan justeres etter ønske. Massasjeprogrammene
som beskrevet over er indivuelle programmer.

Manuelt massasjeprogram: Elting, tapping, shiatsu

Delautoprogrammene fokuserer på forskjellige deler av kroppen.
Knap
Y\

Navn

Beskrivelse

Elting

Eltemassasje av ryggen

Elting og tapping

Eltemassasje med tapping på ryggen

Luftmassasje

Full kroppsmassasje med lufttrykk

r-.,,,.

Massasjeprogrammene som beskrevet over kan ikke brukes sammen med
autoprogrammmer. Varigheten på programmene er 15 minutter. Massasjehastighet er satt
til «medium», men kan justeres ved å trykke på massasjehastighetsknappen. Massasjen er
i utgangspunktet stilt inn til å fokusere på hele kroppen, men kan endres til å fokusere på
forskjellige kroppsdeler eller punkter.

Kontrollinstruksjoner
Lufttrykkmassasje

Lufttrykkmassasjeområde og intensitet
Knapp

Navn

Beskrivelse

Valg av lufttrykkområde

For å starte/velge område du
ønsker lufttrykkmassasje

Øke lufttrykk

Redusere lufttrykk

Valg av lufttrykk-nivå

Bør brukes sammen med lufttrykkmassasjeprogram

* Massasjeprogrammene som beskrevet over har en varighet på 15 minutter.
Lufttrykkintensitet her satt til «svak», men kan justeres etter ønske.
Massasjeprogrammene som beskrevet over er indivuelle programmer.

Fotvalsemassasje og varmefunksjon

Knapp

Navn

Beskrivelse

Av/på-bryter for
fotvalsemassasje

Skrur fotvalsemassasje av eller på

Av/på-bryter for
ryggvarme

Skrur varmefunksjonen av eller på

Kontrollinstruksjoner
Velg massasjeområde

Massasje av forskjellige kroppsdeler og punktmassasje. Disse programmene tar fo
seg elting og tapping.

Knapp

Navn

Beskrivelse

Delmassasje

Valsen vil bevege seg opp og ned det
valgte området.
Valsen vil fokusere på ett punkt

Punktmassasje

Innstilling av valseposisjon

Justerer valseposisjonen

Valg av massasjehastighet og bredde

Valg av massasjehastighet og bredde er kun tilgjengelig for elte- og tappemassasje.
Knapp

Navn

Beskrivelse

Justering av
massasjehastighet

Valg av eltehastighet.
Tre hastighetsnivåer.

Valsebredde

Valg av tappebredde.
Tre breddenivåer.

Tidtaker
Standard varighet er 15 minutter. Trykk tidtakerknappen gjentatte ganger for å endre varigheten i
henhold til følgende sekvens: 30>25>20>15>10>5
minutter.
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Massjestolen er skrudd på.
Massasjestolen skanner ryggformen og forbereder massasje.
Skanning er fullført, og stolen er klar for å starte massasjeprogrammer.
Pause-knappen har blitt trykket, og massasjen har stoppen midlertidig.
Knapper for heising eller senking av seterygg og/eller fotstøtte har blitt trykket, og
seteryggen og/eller fotstøtten er i bevegelse.
Viser aktivt program.
Viser aktiv massasjeteknikk. Fra venstre til høyre: elting, tapping, banking, shiatsu og
rulling.
Viser om massasjevalsene beveger seg oppover eller nedover.
Velkomsthilsen.
Viser massasjehastighet.
Viser lufttrykknivå.
Viser valsebredde.
Viser om hvorvidt varmefunksjonen er skrudd på.
Viser posisjonen til valsene og aktive luftputer.
Viser gjenværende tid i inneværende massasjeprogram.

VEDLIKEHOLD
Lagring
 Ikke fjern seteryggen fra massasjestolen, da de elektriske komponentene i setet kan føre til elektrisk
sjokk.
 Dersom stolen er i ustand, kontakt en kvalifisert reparatør – ikke forsøk å reparere stolen selv, da
dette kan føre til elektrisk sjokk eller brann.
 Koble fra strømledningen når du utfører vedlikehold.
 Oppbevar massasjestolen i et tørt område, og hold den ren.
 Dersom du ikke benytter deg av massasjestolen i lenger perioder, dekk den med et laken for å
beskytte den mot støv.
 Ikke utsett massasjestolen for direkte sollys.
Vedlikehold
 Benytt nøytrale rensemidler for seterygg, pute og benpute, og tørk dem godt.
 Rens alle deler av plast, rør og lær med vaskemidler og tørk dem godt.
 Ikke bruk organiske rengjøringsmidler da dette kan føre til misfarging av læret eller at stolen aldres
raskere.
 Ikke bruk insektsmidler i nærheten av massasjestolen da dette kan før til elektrisk sjokk eller brann.
 Pass på å tørke apparatet med en tørr klut.
Vedlikehold av kontrolleren
 Ikke oppbevar kontrolleren nær peis eller andre sterke varmekilder.
 Hold kontrolleren tørr.
 Rengjør ved hjelp av en tørr klut og børste.
 Ikke bruk løsemidler til å rengjøre kontrolleren.

Feilsøk
Inspiser massasjestolen for feil eller mangler dersom du bruker den ofte, og når du ikke har
brukt den på en stund.

Feil
Indikatoren er inaktiv, og stolen virker ikke

Lyder og ulyder

Løsning
1. Forsikre deg om at strømledningen er
koblet helt inn i stikkontakten.
2. Sjekk at strømbryteren er skrudd på.
Følgende lyder er vanlige under bruk:
1. Lyd som følge av elte- eller
tappemassasje.
2. Lyden kan forandre seg i takt med
hastighetsforandringer.
3. Interne lyder under massasjen.
4. Massasjehjulet kan lage lyder når det
berører tøy.
5. Høyere lyd under luftmassasje.
6. Vibrerende lyd ved
vibrasjonsmassasje.
7. Lyder som oppstår når du justerer
benputa.
8. Motorlyd.

Ved nødsituasjoner:
1. I en nødsituasjon, skru av strømbryteren og koble fra ledningen.
2. Kontakt kundeservice dersom massasjestolen slutter å virke.
3. Dersom strømledningen er ødelagt, vennligst se siste side for kontaktinformasjon.
Merk: Ikke forsøk å reparere stolen selv. For å redusere risikoen for brann eller elektriske sjokk
skal stolen kun repareres av kvalifisert personell.

Spesifikasjoner:
Beskrivelse:
Modell:
Volt:
Frekvens:
Strøm:
Nettovekt/bruttovekt:
Produktdimensjoner:
Eskedimensjoner:
Produksjonsland:

Massasjestol
TC-677
110-120V
220-240V
50Hz
60Hz
115W
98kg/112kg
1310mm lang; 755mm bred; 1270mm høy
1750mm lang; 770mm bred; 870mm høy
Kina

VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE
Om det skulle oppstå problemer av noe slag, ber vi deg om å kontakte Mylna
Service. Vi vil gjerne at du kontakter oss før du kontakter butikken slik at vi kan
tilby deg best mulig hjelp.
Besøk vår hjemmeside www.mylnasport.no – her vil du finne informasjon om
produktene, brukermanualer, ett kontaktskjema for å komme i kontakt med oss og
mulighet for å bestille reservedeler. Ved å fylle ut kontaktskjema gir du oss den
informasjonen vi trenger for å kunne hjelpe deg så effektivt som mulig.

