BRUKSANVISNING
för
EXERFIT Massage seat

Stroppsystem

BUILT FOR HEALTH

Exerfit Massage Seat har et unikt stroppsystem som gör att sätet kan fästas till
nästan alla stolar. Lägg stropparna över stolen och justera stropparna så at
säkerheten upprätthålls.
Av/på-knapp
För att köra i gång massagefunktionerna, trycka först på av/på-knappen.
L.E.D.indiaktorn vill ljusa upp och bekräfta ditt val. För att stänga av dom samma
funktionerna, trycka på knappen igen. L.E.D.- indikatoren vill blinka medan
massagemekanismen returnerar till sitt lägsta nivå innan den stängs av helt.
MÄRK: Massagemekanismen vill alltid ”parkera” på den lägsta nivån. Den vill ligga
på denna position när maskinen inte är i gång. Om den elektriska forsörjingen blir
störd när du kör i gång maskinen igen vill mekanismen ”parkera” eller flytta sig til den
lägsta nivån.
STRÖMSLADD
Massagesätet använder et standard AC-adapter som följer med maskinen.
DEMO-KNAPPEN
För en snabb demonstration av alla möjligheter med massagesätet, trycka på demoknappen. Maskinen vill slutföra en ryggmassage (upp och ner). När det är klart vill
maskinen stängas ner automatisk.
ZON-KNAPPAR FÖR MASSAGE
Zon-knapparna gjör at massagemekanismarna har speciella zoner av ryggen som
mål.
FULL – Massagemekanism tar hele ryggen
UPPER – Massagemekanismen fokuserar från mitten och uppåt
LOWER – Massagemekanismen fokuserar från mitten och neråt
HEAT – När massagen står på, tryck på HEAT-knappen och det röda L.E.D-ljuset vill
ljusa. För att välja det bort igen, tryck på knappen igen och ljuset vill släcka. För din
säkerhet, heat-funktionen kan inte användas separat utan massageprogram.
För att välja ett massage-område, tryck på knappen för det aktuella området och
L.E.D.-ljuset vill ljusa. För att välja det bort, trycka på knappen igen och ljuset vill
släcka.
MÄRK: Maskinen stängs ner automatisk efter 15 minuter för din säkerhet om du inte
gör något eller inte kommer ihåg att stänga ner maskinen.

STYRKA PÅ SÄTEMASSAGE
Välj intensiteten du vill ha. Det finns 3 möjligheter att välja mellan. Låg (L), medium
(M) och hög (H). L.E.D-ljus visar ditt val. För att ändra intensitet, tryck på knappen
igen.
UNDERHÅLL
Lagra maskinen
Plassera produkten i sin låda eller et torrt rum. Undvika kontakt med skarpa objekter
som kan förstöra produkten. Dra inte sladden runt produkten. Häng inte upp
produkten i handkontrollsladden.
Renhåll
Koppla ut strömsladden och låt den nedkylas efter användning. Rengör med mjuk
svamp. Låt inte vatten komma i direkt kontakt med sätet. Använd inte någon som
helst form av vätska när du rengör maskinen. Använd inte skarpa objekter. Prov inte
att reparera massagesätet själv.
VIKTIGT BETRÄFFANDE SERVICE
Om det skulle uppstå andra problem av något slag, ber vi dig kontakta NF
servicecenter. Här sitter det konsulter med speciell kompetens för att hjälpa dig med
frågor som rör produkten, montering eller fel och brister. Du kan även gå till
hemsidan www.exerfit.se. Här kommer det att finnas mycket information om
produkterna.
VI VILL HELST ATT DU KONTAKTAR OSS INNAN DU EVENTUELLT GÅR
TILLBAKA TILL BUTIKEN MED PRODUKTEN:
Kundtjänst: 036-452 53
När du kontaktar oss bör du ha denna bruksanvisning tillhands.

BESTÄLLNING AV RESERVDELAR
Ring eller e-posta till:
Kundtjänst: 036-452 53
E-post: service@exerfit.se
När du beställer reservdelar är det viktigt att du uppger följande information:
• Träningsredskapets modellnummer
• Produktens namn
• Produktens serienummer
• Beskrivning av önskad reservdel

