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SÄKERHETS INSTRUKTIONER

VIKTIGA SÄKERHETSVARNINGAR

• Placera produkten på en plan och fast yta och håll minst 0,6 m fritt utrymme runt produkten.

• Barn kan endast röra sig i denna produkt under uppsikt av vuxen.

• Använd endast ett väljordat uttag och rätt nätsladd.

• Dra ut kontakten efter varje användning eller under underhåll för att undvika skador eller skador på produkten.

• Använd denna produkt enligt manualen.

• Använd inte obehöriga modifieringar eller tillbehör.

• Endast för inomhusbruk.

• Innan du använder den första gången, läs bruksanvisningen noggrant.

• Använd denna produkt enligt beskrivningen i manualen.

• Rekommenderad maximal användningstid är 20 minuter.

• Använd inte enheten om den är skadad. (ram, läder etc.)

• Använd inte stolen om ventilationen är blockerad.

• Nej, sätt inte på stolen tunga föremål eller föremål med vassa kanter.

• Somna inte under massage av säkerhetsskäl.

• Använd inte stolen efter att du har konsumerat alkohol eller andra droger eller om du är sjuk eller yr.

• Använd inte inom en timme efter måltid.

• Var försiktig och använd inte för stark massage.

• Viktgräns: 150 kg

MASSAGESTOLENS STÄLLNING

• Använd inte stolen i höga temperaturer eller fuktiga miljöer (t.ex. badrum).

• Använd inte stolen omedelbart efter temperaturväxling.

• Använd inte i damm- eller olämpliga rum.

• In är viktigt för att säkra tillräckligt med utrymme och ventilation.

PERSONER SOM INTE BÖR ANVÄNDA PRODUKTEN

• Människor som lider av osteoporos.

• Människor som har problem med härden eller använder elektronisk medicinsk utrustning (t.ex. 
fredsstiftare).

• Människor som lider av feber.

• Gravid kvinna.

• Människor som lider av hudsjukdomar.

• Barn under 14 år eller personer som lider av psykisk ohälsa kan endast använda denna produkt under 
uppsikt av vuxen.

• Personer som rekommenderas vila från läkare eller personer som lider av sjukdom.

• Använd inte denna stol om du har våt kropp.

• Använd inte värmefunktionen om du är värmekänslig.
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SÄKERHET

• Underhåll bör endast utföras av kvalificerad person. Användning bör inte ta isär stolen eller 
utföra underhållet på egen hand.

• Dra ur sladden efter varje användning.

• Använd inte produkten om nätsladden, kontakten eller uttagen är skadade.

• Om du inte använder stolen under en längre tid, förvara den på en ren och torr plats och 
säkra nätsladden.

• Utsätt inte stolen för höga temperaturer, direkt solljus och placera inte stolen nära en 
värmekälla.

• Om nätsladden, kontakten eller uttaget är skadad, be en professionell eller kvalificerad person om hjälp.

• Använd endast våt svamp för rengöring. Använd inte thinner, bensin eller alkohol för rengöring.

• Mekaniska delar är monterade och tillverkade för att kräva minimalt underhåll.

• Var extra uppmärksam på att inte skada stolen med vassa föremål.

• Skjut inte stolen på ojämnt underlag, lyft alltid upp stolen och flytta sedan.

• Låt inte stolen arbeta under långa perioder.

VANLIGA PROBLEM OCH LÖSNINGAR

• Det är vanligt att motorn ger ifrån sig ljud.

• Om stolen inte fungerar, kontrollera nätsladden, stickkontakten och uttaget och att strömbrytaren är PÅ.

• När massagetiden är över stängs massagestolen AV. Produkten stängs automatiskt av om 
den är överhettad – vänta minst en halvtimme innan nästa massage.
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VARNING

Om fotstödet höjs, tryck inte på fotstödet. Du 
kan skada produkten eller skada dig själv.

Innan du sätter dig, se till att massagehuvudena 
inte sticker ut från sitsen. Du kan skada huvuden 
eller bli skadad.

Dra aldrig ur nätsladden under användning eller 
när stolen är i standbyläge. Efter användning 
rekommenderar vi att du stänger av stolen och 
drar ur nätsladden.

Innan du använder vinkeljusteringsfunktionen, se till att 
du har tillräckligt med ledigt utrymme och att det inte 
finns andra människor eller husdjur bakom stolen.

Bär inga föremål i fickorna under användning. Koppla aldrig ur stolen under massagen.
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PRODUKTBESKRIVNING

1. Kudde

2. 3D-högtalare

3. Överarms krockkuddar

4. Krockkuddar bak

5. Armkrockkuddar

6. Controllerhållare

7. Palmmassage

8. Sittplats

9. Benstöd

10.Ryggstöd

11. Knappar för snabb användning

12.Trådlös laddare

13. Armstöd

14.Led ljus

15. Sidoskydd

16.Ryggskydd

17. Kontroller

18.Drivkåpa

19. Hjul
20.Nätsladd och stickpropp

21. Växla

22.Ansluta nätsladden
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FUNKTIONER

• Stolen innehåller en uppsättning intelligenta 3D-massagehuvuden med tyst drift; Massagehuvudena rör 
sig upp, ner, höger och vänster.

• Stolen har en funktion för att upptäcka axlar och kroppsställning samt Shiatsu-punkter.

• 21 typer av massage: snabb, bekväm, avslappnande, stretching, helkropps-, nack- och axelmassage, rygg & 
midja, antistress, för att fylla på energi, för god sömn, avslappning av leder, ryggrad, för personer med 
kontorsarbete, för vila efter sport, avslappning av nacke och axlar, återställande av sinnet, avslappning av 
ryggraden, avslappning av midjan, avslappning av benen och återhämtning.

• 5 positioner för förvaring av din egen massage.

• Manuell massage med möjlighet till position: fast, partiell rörelse av hela kroppen, övre och nedre 
delen av ryggen.

• Manuellt läge med 11 massagetekniker: knådning (du kan ställa in upp till 7 olika lägen i en 
cykel), knackning (två lägen), samtidig knådning och knackning, Shiatsu (två lägen), 
axelmassage, 3D-massage (4 lägen) och mer .

• 7 typer av massagejustering: 5 hastighetsinställningar, 5 intensitetsinställningar för ryggmassage, 5 
intervallinställningar, 5 breddinställningar, 5 kraftinställningar för airbag, 3 hastigheter för massagerullar, 4 
massagetimer.

• Överkroppskrockkuddar: underarm (8), överarm (4), midja (4); 5 nivåer av intensitet.

• Krockkuddar på underkroppen: ben (6), fötter (22); 5 nivåer av intensitet.

• Uppvärmd med infrarött ljus, kolfibrer används för uppvärmning.

• Ryggstödet använder skenor, så det tar inte upp onödigt utrymme när det vinklas.

• Ryggstödet är ergonomiskt format för maximal användarkomfort.

• Röststyrning med aktiveringsknapp till vänster.

• 3D-högtalare på båda sidor, Bluetooth-anslutning.

• Trådlös laddning på vänster sida. Du kan också ladda enheten med en kabel.

• På vänster sida finns reglage för: Automatisk massage, röststyrning (röststyrning på fjärrkontrollen 
måste vara påslagen), uppvärmning, höjning/sänkning av benstödet, strömbrytare, pausknapp 
med mera.

• Krockkuddar för handflatorna har inbyggda magneter.

• Möjlighet till automatisk justering av stödens lutning.

• Benen knådar.

• Vaderna sträcker sig.

• Oberoende justering av rygg- och benstöd.

• Massage fotrullar.

• Justerbar längd på benstödet.

• LED-belysning på höger och vänster sida.

• Styrenhet med TFT-färgskärm.

• Kudde med två lager.
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KONTROLLER

1. Färg LCD TFT-skärm

2. Strömbrytare

3. Automatisk massage

Position med noll gravitation (3 nivåer, sedan 
återgår stolen till sin ursprungliga position)

4.

5. Navigeringsknapp upp

6. Bekräfta-knapp

7. Navigeringsknapp vänster

8. Navigeringsknapp ner

9. Höjning av ryggstödet

10.Lyft av benstödet

11. Sänker benstödet

12.Sänkning av ryggstödet

13. Paus

14.Meny

15. Höger navigeringsknapp

Länkad justering av ryggstödets och 
benstödets läge16.

Länkad justering av ryggstödets och 
benstödets läge17.
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ANVÄNDA SIG AV

FÖRBINDELSE

Anslut till uttaget Koppla till stolen Slå på strömbrytaren

SÄTTA PÅ

När den väl startat växlar stolen till standbyläge. Du kan använda vinkeljusteringsknapparna och 
röststyrningen för att vakna.

Tryck på strömbrytaren, gränssnittet för massageval visas. Ryggstödet förblir i sitt ursprungliga läge 
och benstödet höjs något. Välj en av de automatiska massagerna, om du inte väljer någon funktion 
inom 5 minuter stängs stolen av automatiskt.

JUSTERING AV VINKELN PÅ STOLEN

Efter att ha valt den automatiska massagen börjar stolen automatiskt justera positionerna för ryggstöden och 
benstöden till de förinställda positionerna.

Efter att ha justerat stödens positioner kommer stolen automatiskt att känna av axlarnas position och 
kroppens form. Vänta tills det är klart eller tryck på "ok" för att hoppa över upptäckten.
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JUSTERING AV MASSAGEHUVUDEN PÅ AXLARN
En ljudsignal hörs efter att armmassagehuvudena har justerats automatiskt. Om du vill justera 
huvudens position, justera positionen med upp- och nerknapparna. Du kan justera positionen i 11 
nivåer. Om positionen inte justeras inom 10 sekunder, startar massagen automatiskt. Tryck på "ok" 
för att hoppa över justeringen av massagehuvudena. Om stolen inte kan upptäcka axlarnas position, 
justeras massagehuvudena enligt de förinställda värdena.

Obs: Under massagen kan du trycka på höger knapp i informationsgränssnittet och välja 
"axeljustering" för att gå in i axelpositionsinställningen. Du kan sedan justera positionen med upp- 
och nedknapparna.

Knapp Beskrivning

Flyttar massagehuvudet uppåt

Flyttar ned massagehuvudet

Om du behöver justera axlarnas position under massagen, välj "axelpositionsjustering" för att komma in i 
gränssnittet. Använd upp- och nedknapparna för att justera positionen, du kan trycka på vänsterknapp för att gå 
tillbaka till föregående gränssnitt eller vänta 10 sekunder.

MASSAGE PLATS

Efter att ha gått in i massageprogrammet, om du behöver ändra massageplats, kan du trycka på "meny" eller 
trycka på "manuell funktion". Du kan välja manuella inställningar eller trycka på vänster knapp för att lämna 
gränssnittet.

I det manuella gränssnittet kan du ändra positionen på huvudena med upp- och nedknapparna.
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Om ingen fast punkt eller intervall visas i manuellt läge, måste du välja "massagejustering" och sedan 
"Massageintervall" för att justera, tryck på vänster knapp för att gå tillbaka. Navigera i menyn med upp- och 
nedknapparna.

Obs: Huvudenas position kan inte justeras i automatiskt läge.

PAUS

Om stolen är i drift, tryck på "paus" för att tillfälligt stoppa, tryck upprepade gånger för att starta 
massagen. Om pausen är längre än 20 minuter stängs stolen av.

MENY

Tryck på "meny" för att komma till menygränssnittet. Navigera i menyn med upp- och nedknapparna. Tryck på "ok" för att 
bekräfta, vänster knapp för att gå tillbaka.
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AUTOMATISK MASSAGE

Du kan välja automatiska program i menyn. Navigera i menyn med upp- och nedknapparna. Bekräfta valet 
genom att trycka på "ok". Eller så kan du trycka på "auto" för att komma in i det automatiska 
massagegränssnittet.

Du kan välja en av 21 förinställda massage: snabb, bekväm, avslappnande, stretching, helkropps-, nack- och 
axelmassage, rygg & midja, antistress, för att fylla på med energi, för god sömn, avslappning av leder, ryggrad, för 
personer med kontorsarbete, för vila efter sport, avslappning av nacke och axlar, återställande av sinnet, avslappning av 
ryggraden, avslappning av midjan, avslappning av ben och återhämtning.

Massage Beskrivning

snabb Snabb helkroppsmassage

bekväm Bekväm massage

avkopplande Mild, bekväm och djup massage

stretching Sträcker ut kroppen från fötterna genom midjan till 
baksidan.

hela kroppen Djup helkroppsmassage.

nacke & axel Unik nack- och axelmassage.

full krockkudde Rygg- och midjemassage.

stress lindrande Rygg- och lemmassage.

energi Snabb helkroppsmassage.
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god natt sömn Massera de tolv huvudsakliga akupunkturpunkterna.

ledvård Ledmassage.

nacke & axel Nack- och axelmassage, förbättrar blodcirkulationen till 
hjärnan.

ryggradsmassage Ryggmassage.

kontorsregemente Massage för att förbättra kroppens funktioner.

sport återhämtning Snabb massage.

hjärnuppfräschning Nack- och axelmassage.

ryggradsvård Ryggmassage.

midjevård Midjemassage.

benvård Fotmassage.

föryngring Förbättra sömnkvaliteten.

Den valda automatiska massagen kommer att visas.

MANUELLA PROGRAM

Välj manuellt läge i huvudmenyn.

Du kan välja 11 tekniker/funktioner: av, knådning, knacka I, knacka II, knåda och knacka, Shiatsu I, 
Shiatsu II, axelmassage, 3D I, 3D II, 3D II, 3D IV och mer.

Navigera i menyn med upp- och nerknapparna, bekräfta valet genom att trycka på "ok", återgå till föregående 
meny genom att trycka på vänster knapp.

Fungera inställningar

knådning Fart

tappning Bredd, hastighet

knådning och knackning) Fart 5 hastighetsnivåer

5 nivåer av intensitetShiatsu Bredd, hastighet

axellyft Fart

3D Bredd, hastighet

Obs: I 3D-massageläge kan bredden på 3D-massage I och II inte ställas in. Bredden kan ställas in i 
lägena 3D III och 3D IV.
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ÖVRIG

I huvudmenyn väljer du "annan funktion" för att komma in i gränssnittet.

ÖVKROPPENS Krockkuddar

Överkroppskrockkuddar: överarmar, armar, midja

Navigera i menyn med upp- och nedknapparna, använd högerknapp för att slå på eller av funktionen. Tryck på 
"ok" för att bekräfta valet. De vänstra knapparna återgår till föregående gränssnitt.

Krockkuddar i UNDERKROPP

Krockkuddar på underkroppen: ben och fötter.

Navigera i menyn med upp- och nedknapparna, använd högerknapp för att slå på eller av funktionen. Tryck på 
"ok" för att bekräfta valet. De vänstra knapparna återgår till föregående gränssnitt.
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UPPVÄRMNING

Uppvärmt ryggstöd, uppvärmning är aktiv efter 3 minuter.

Navigera i menyn med upp- och nedknapparna, använd högerknapp för att slå på eller av funktionen. Tryck på 
"ok" för att bekräfta valet. De vänstra knapparna återgår till föregående gränssnitt.

BENKNÅDNING

Navigera i menyn med upp- och nedknapparna, använd högerknapp för att slå på eller av funktionen. Tryck på 
"ok" för att bekräfta valet. De vänstra knapparna återgår till föregående gränssnitt.
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ANPASSAD MASSAGE

Välj "anpassa" i huvudmenyn. Gränssnitten "minnesanvändning", "minnesspar" och "avbryt" visas.

Minnesanvändning: ladda en lagrad massage M1, M2, M3, M4 och M5 

Minnesspar: spara massage till positionerna M1, M2, M3, M4 och M5 

Avbryt: annullering

Obs! När du sparar en massage kan du namnge den sparade massagen.

SPARA

I spargränssnittet bläddrar du med upp- och nedknapparna. 

Välj position M1 - M5.

Använd "ok" för att bekräfta valet, tryck på vänsterknapparna för att återgå till föregående meny.

Obs: Du kan spara anteckningar för positionerna M1-M5.

LADDA

Använd upp- och nedknapparna för att navigera genom laddningsgränssnittet. 

Välj position M1 - M5.

Använd "ok" för att bekräfta valet, tryck på vänsterknapparna för att återgå till föregående meny.
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VINKELJUSTERING

Navigera i menyn med upp- och nedknapparna, använd högerknapp för att slå på eller av funktionen. Tryck på 
"ok" för att bekräfta valet. De vänstra knapparna återgår till föregående gränssnitt.

Välj "vinkeljustering" i menyn. I undermenyn kommer det att finnas ett val av "helkroppsvinkel" för hela 
kroppen, "vadvinkel" fotstöd, "ryggvinkel" ryggstöd, "noll-g" antigravitationsläge.

JUSTERING AV BEN OCH RYGGSTÖD

Justera vinkeln på ryggstöden och benen samtidigt. (hela kroppens vinkel)

Använd upp- och nerknapparna för att justera vinkeln. Tryck på vänsterknapp för att återgå till föregående 
gränssnitt.

BENJUSTERING

Justering av benvinkel. (vadvinkel)
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Använd upp- och nerknapparna för att justera vinkeln. Tryck på vänsterknapp för att återgå till föregående 
gränssnitt.

RYGGSTÖDSVINKEL

Ryggstödsvinkel. (ryggvinkel)

Använd upp- och nerknapparna för att justera vinkeln. Tryck på vänsterknapp för att återgå till föregående 
gränssnitt.

NOLL GRAVITATION

I tyngdkraftsinställningen noll finns det 3 lägen att välja mellan och stänga av.

Använd upp- och nerknapparna för att välja läge. Tryck på vänsterknapp för att återgå till föregående 
gränssnitt.
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INSTÄLLNINGAR

I huvudmenyn, välj Inställning för att gå in i inställningarna.

I menyn, använd upp- och nedknapparna för att flytta mellan inställningarna, högerknapparna för att gå in i 
inställningen, högerknapparna för att välja inställning, "ok"-knapparna för att bekräfta valet och 
vänsterknapparna för att återgå till föregående gränssnitt.

SPRÅK

Du kan välja mellan engelska och kinesiska.

Tryck på "ok" för att bekräfta valet. För att återgå till föregående gränssnitt, tryck på den vänstra knappen.

BLÅTAND

Bluetooth är från början avstängt, du måste aktivera Bluetooth för att para ihop enheten.

Tryck på "ok" för att bekräfta valet. För att återgå till föregående gränssnitt, tryck på den vänstra knappen.
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RÖST KONTROLL

Du kan stänga av/på röststyrning.

Tryck på "ok" för att bekräfta valet. För att återgå till föregående gränssnitt, tryck på den vänstra knappen.

ID
Visa ID.

MASSAGEJUSTERING

I informationsgränssnittet, tryck på höger- och vänsterknapparna för att välja inställningen "justering". Tryck på 
"ok" för att bekräfta valet.

Du kan justera 7 funktioner: "rygghastighet", "ryggintensitet", "massageområde", "massagebredd", 
"luftintensitet", "rullhastighet" och massagetid.
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Använd upp- och nedknapparna för att välja en funktion. Tryck sedan på högerknappen för att gå in i inställningen. Tryck 
på "Ok" för att bekräfta valet och tryck på vänster för att återgå till föregående gränssnitt.

Fungera Beskrivning

Backhastighet 5 nivåer av hastighetsinställning för ryggmassage

Intensitet i ryggen 5 nivåer av intensitetsinställning för ryggmassage

Massageområde 5 platser för massage: fast, partiell, hela kroppen, övre delen av ryggen, nedre delen av ryggen

Massage bredd 5 massagebreddsinställningar

Luftintensitet 5 nivåer av krockkuddens intensitetsjustering

Rullhastighet 3 hastigheter: 1 - 3, och av

Massage tid 4 tidsinställningar: +10 min, +5 min, -5 min, -10 min

Obs: Justering av massagetiden är endast möjlig om den totala massagetiden inte överstiger 40 minuter. 
(t.ex. om massagetiden är 39 min, kommer tidsinställningen -5 min, -10 min att visas).

Justering av krockkuddens intensitet är endast möjlig om krockkuddarna är aktiverade. 

NOLL GRAVITATION

Tryck på nolltyngdkraftsknappen för att ställa in läget. Tryck upprepade gånger för att välja 3 lägen, tryck 4x för att återgå till den 
ursprungliga inställningen.

Knapp Beskrivning

Genom att trycka på knappen ändras lutningen på rygg- och benstödet, genom att trycka på den 
upprepade gånger ändras positionen, efter 4 tryck återgår positionen till sin ursprungliga 
position.
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JUSTERINGSKNAPPAR

Knapp Beskrivning

Höjning av benstödet: genom att hålla nere höjs fotstödet långsamt, släpp knappen för att stanna.

Sänkning av benstödet: genom att hålla nere sänks fotstödet långsamt, släpp knappen för att 
stanna.

Höjning av ryggstödet: genom att hålla nere höjs ryggstödet långsamt, släpp knappen för att 
stanna.

Sänkning av ryggstödet: genom att hålla nere sänks ryggstödet långsamt, släpp knappen för att stanna.

Sänka benstödet, höja ryggstödet: genom att hålla nere sänks benstödet långsamt och 
ryggstödet höjs, släpp knappen för att stanna.

Höjning av benstödet, sänkning av ryggstödet: genom att hålla nere sänks ryggstödet långsamt 
och benstödet höjs, släpp knappen för att stanna.
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SNABBVALKNAPPAR

1. Röststyrningsmikrofon

2. Automatisk massage

Knapp för att aktivera röststyrning, 
tryck och håll ned i 3 sekunder för att 
slå på/av

3.

4. Uppvärmning

5. Sänker benstödet

6. Höjning av benstödet

7. Stiga

8. Lägre

9. Trådlös laddare

Justera intensiteten på 3D-massagen10.

Strömbrytare, håll i 2 sekunder för att 
slå på/av11.
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Knapp Beskrivning

Tryck för att pausa/starta massagen, håll ned i 3 sekunder för att slå på/av 

stolen. Om massagen pausas i mer än 20 minuter stängs den av.

3D massage intensitetsinställning, intervall 1-5

Genom att hålla ned knappen börjar ryggstödet höjas och benstödet sänks. Släpp knappen för 
att stoppa.

Genom att hålla ner knappen börjar ryggstödet sänkas och benstödet höjs. Släpp knappen 
för att stoppa.

Håll ned knappen höj benstödet. Släpp knappen för att stoppa.

Genom att hålla ner knappen börjar benstödet att sänkas. Släpp knappen för att stoppa.

Tryck på knappen för att slå på/stänga av värmen.

Håll ned knappen i 3 sekunder för att slå på/av röststyrning. Tryck på knappen för att aktivera 
röststyrning i 6 sekunder och avaktivera sedan igen.

Tryck för att välja automatisk massage.

RÖST KONTROLL

Röststyrning av stolen är endast på engelska.

Om stolen är påslagen eller i standbyläge, säg "Hej Alice" för att starta röststyrning. Efter att du har startat 
röststyrningen har du 6 sekunder på dig att ange nästa kommando. Efter 6 sekunder stängs röststyrningen av 
igen.

Nej. Kommando Svar
1. Massage på okej, massera på.

2. Massage nära ok, massage nära

3. Komfortmassage. okej, komfortmassage

4. Avkopplande massage. ok, avslappnande massage

5. Helkroppsmassage. ok, helkroppsmassage

6. Nack- och axelmassage. ok, nack- och axelmassage

7. Rygg- och midjemassage. ok, rygg- och midjemassage

8. Stretchmassage. ok, stretchmassage

9. Fast massage. ok, fixad massage

10. Ändra det andra läget. ok, ändra det andra läget

11. Gå lite ner. ok, gå ner lite

12. Gå lite upp. ok, gå lite upp
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13. Öppna lufttrycket. ok, öppna lufttrycket

14. Stäng lufttrycket. ok, stäng lufttrycket

15. Upp i sittpositionen. ok, upp i sätespositionen

16. Ned i sittpositionen. ok, ner i sitsläget

17. Stoppa justering. ok, stoppa justeringen

BLÅTAND

Hitta din nya enhet på din telefon. Stolen kommer att heta IMCM-XXXX (X är stolens unika nummer). 
Para ihop stolen med din telefon så kan du spela musik från din telefon.

STÄNG AV STOLEN

Tryck på strömknappen för att stänga av stolen. Massagefunktionerna är avstängda, armstödens 
lägen växlas till standardlägena.

För att stänga av helt, ställ omkopplaren på vänster sida av stolen till avstängt läge.

HOPSÄTTNING

ARMSTÖD

Anslut styrenheten och nätsladden till ett eluttag. Stolen växlar till nödläge och ställer in alla delar till 
standardläget. Stäng sedan av och koppla ur stolen (fig. 1).

Anslut stödkablarna och slangarna (fig. 2).

1
Ta tag i armstödet med båda händerna och skjut in det i den mittersta kroken (fig. 

3). Kläm inte några kablar eller slangar, fäst armstödet på stolen (bild 4).

2
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3
Fäst baksidan med 2x M6-skruvar (fig. 5). 

Fäst framsidan med 2x M6-skruvar (fig. 6).

4

5 6
Fäst locket (fig. 7)

7
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BENSTÖD

Anslut kablarna och slangarna (fig. 1). 

Fäst benstödet på fästena (fig. 2).

Fäst skydden på fästena (fig. 3).

Fäst locken med 2x M5-skruvar på varje sida (Fig. 4).

KUDDER

Kuddarna fästs med dragkedja för ryggstödet (1), kuddarna till nackstödet med kardborre (2).
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GOLVSKYDD

Vi rekommenderar att du använder golvskydd som mattor eller mattor. Stolens vikt kan skada 
trägolvet.

TRANSPORT

Innan du flyttar, se till att du har stängt av stolen och dragit ut den ur strömmen. Du behöver två 

personer för att flytta.

En person lyfter stolen i fotstödet och den andra trycker i ryggstödet och placerar därmed stolen på 
hjulen. Dra inte stolen i armstöden.

.
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SPECIFIKATION

Modell:

Namn:

A601
Massagefåtölj

Märkspänning: 110-120V 60 Hz

220-240V 50Hz/60Hz

Märkeffekt 220 W

Timer 20 min

MILJÖSKYDD

Efter att produktens livslängd gått ut eller om eventuell reparation är oekonomisk, kassera den enligt 
lokala lagar och miljövänligt på närmaste skrotupplag.

Genom korrekt avfallshantering skyddar du miljön och naturliga källor. Dessutom kan du hjälpa till att skydda 
människors hälsa. Om du inte är säker på att kassera på rätt sätt, be lokala myndigheter att undvika 
lagöverträdelser eller sanktioner.

Lägg inte batterierna bland hushållsavfallet utan lämna in dem på återvinningsplatsen.

GARANTIVILLKOR, GARANTIPRAK

Allmänna garantivillkor och definition av villkor

Alla garantivillkor som anges här under bestämmer garantitäckning och garantianspråksförfarande. 
Garantivillkor och garantianspråk regleras av lagen nr 89/2012 Coll. Civil Code, och lag nr 634/1992 
Coll., Consumer Protection, med ändringar, även i fall som inte specificeras av dessa garantiregler.

Säljaren är SEVEN SPORT sro med säte på Strakonická gatan 1151/2c, Prag 150 00, 
företagsregistreringsnummer: 26847264, registrerat i handelsregistret vid regionaldomstolen i Prag, 
sektion C, bilaga nr 116888.

Enligt gällande lagregler beror det på om köparen är slutkunden eller inte.
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"Köparen som är Slutkunden" eller helt enkelt "Slutkunden" är den juridiska person som inte ingår 
och utför Kontraktet för att driva eller främja sin egen handel eller affärsverksamhet.

"Köparen som inte är slutkunden" är en affärsman som köper varor eller använder tjänster i syfte att 
använda varorna eller tjänsterna för sin egen affärsverksamhet. Köparen följer det allmänna 
köpeavtalet och affärsvillkoren.

Dessa garantivillkor och garantianspråk är en integrerad del av varje köpeavtal som ingås mellan 
säljaren och köparen. Alla garantivillkor är giltiga och bindande, om inte annat anges i köpeavtalet, i 
tillägget till detta kontrakt eller i annat skriftligt avtal.

Garantivillkor

Garantiperiod

Säljaren ger köparen en 24 månaders garanti för varornas kvalitet, om inte annat anges i 
garantibeviset, fakturan, leveranssedeln eller andra dokument relaterade till varorna. Den 
lagstadgade garantiperioden som ges till konsumenten påverkas inte.

Genom garantin för godskvalitet garanterar säljaren att de levererade varorna under en viss tid är 
lämpliga för regelbunden eller avtalad användning och att varorna ska behålla sina vanliga eller 
avtalade egenskaper.

Batterier

6 månaders batterigaranti – vi garanterar att batteriets nominella kapacitet inte sjunker under 70 % av dess totala 
kapacitet inom 6 månader efter produktens försäljning.

Garantin täcker inte defekter som beror på (om tillämpligt):

• Användarens fel, dvs produktskador orsakade av okvalificerat reparationsarbete, felaktig montering, 
otillräcklig insättning av sadelstolpen i ramen, otillräcklig åtdragning av pedaler och vevar

• Felaktigt underhåll

• Mekaniska skador

• Regelbunden användning (t.ex. slitage på gummi- och plastdelar, rörliga mekanismer, leder, slitage på 
bromsbelägg/block, kedja, däck, kassett/multihjul etc.)

• Oundviklig händelse, naturkatastrof

• Justeringar gjorda av okvalificerad person

• Felaktigt underhåll, felaktig placering, skador orsakade av låg eller hög temperatur, vatten, 
olämpligt tryck, stötar, avsiktliga ändringar i design eller konstruktion etc.

Procedur för garantianspråk

Köparen är skyldig att kontrollera de varor som levereras av säljaren omedelbart efter att ha tagit ansvaret 
för varan och dess skador, dvs omedelbart efter leveransen. Köparen måste kontrollera Varorna så att han 
upptäcker alla de brister som kan upptäckas genom sådan kontroll.

När du gör ett garantianspråk är köparen skyldig att på begäran av säljaren bevisa köpet och giltigheten av 
reklamationen genom fakturan eller leveranssedeln som inkluderar produktens serienummer, eller så 
småningom genom dokumenten utan serienummer. Om köparen inte bevisar giltigheten av 
garantianspråket genom dessa dokument, har säljaren rätt att avslå garantianspråket.

Om Köparen uppger ett fel som inte täcks av garantin (t.ex. i det fall att Garantivillkoren inte uppfyllts 
eller vid anmälan av felet av misstag etc.) är Säljaren berättigad att kräva ersättning för alla kostnader 
som uppstår vid reparationen. Kostnaden ska beräknas enligt gällande prislista över tjänster och 
transportkostnader.

Om Säljaren upptäcker (genom att testa) att produkten inte är skadad, accepteras inte Garantikravet. Säljaren 
förbehåller sig rätten att kräva ersättning för kostnader som härrör från det falska garantianspråket.

Om köparen gör ett anspråk på varorna som juridiskt täcks av den garanti som tillhandahålls av 
säljaren, ska säljaren åtgärda de rapporterade defekterna genom reparation eller genom att byta ut 
den skadade delen eller produkten mot en ny. Baserat på Köparens avtal har Säljaren rätt
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att byta ut de defekta varorna mot en helt kompatibel vara med samma eller bättre tekniska 
egenskaper. Säljaren har rätt att välja formen för de garantikravsförfaranden som beskrivs i detta 
stycke.

Säljaren ska reglera garantikravet inom 30 dagar efter leveransen av de defekta varorna, om inte en 
längre period har överenskommits. Dagen då de reparerade eller utbytta varorna överlämnas till 
köparen anses vara dagen för uppgörelsen av garantikravet. När Säljaren inte kan lösa garantikravet 
inom den överenskomna perioden på grund av varufelets specifika karaktär, ska han och köparen 
träffa en överenskommelse om en alternativ lösning. Om sådant avtal inte träffas är Säljaren skyldig 
att ge Köparen en ekonomisk ersättning i form av återbetalning.

CZ
SEVEN SPORT sro

Registrerat kontor:
Huvudkontor:
Garanti & Service:

Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR 
Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Čermenská 486, Vítkov 749 01

CRN:
MOMSREGISTRERINGSNUMMER:

26847264
CZ26847264

Telefon:
E-post:

+ 420 556 300 970 
eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz  
servis@insportline.cz

Webb: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline sro

Huvudkontor, garanti- och servicecenter: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

CRN:
MOMSREGISTRERINGSNUMMER:

36311723
SK2020177082

Telefon:
E-post:

+ 421(0)326 526 701 
objednavky@insportline.sk  
reklamacie@insportline.sk  
servis@insportline.sk

Webb: www.inSPORTline.sk
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