
ANVÄNDARHANDBOK - SV

IN 18412 Massagestol inSPORTline Mateo



INNEHÅLL

SÄKERHETSÅTGÄRDER................................................ .................................................. ...................... 3

DELAR................................................. .................................................. .................................................. 5

KARAKTERISTIK ................................................. .................................................. .............................. 5

KONTROLLER ................................................. .................................................. .......................................... 6

ANSLUTNING AV ENHETEN .............................................. .................................................. ............ 6

INSTÄLLNING AV MASSAGENS RÄTT ........................................... ...................................... 7

VÄLJ AV MASSAGE ............................................... .................................................. ............. 7

YTTERLIGARE FUNKTIONER ................................................ .................................................. ............... 9

STÄNG AV ENHETEN .............................................. .................................................. ............ 11

SPARA MP3-FILER ............................................... .................................................. ......................... 11

HOPSÄTTNING ................................................. .................................................. ........................................ 12

ARMSTÖD ................................................ .................................................. ....................................... 12

KONTROLLPANEL................................................ .................................................. ........................... 14

SKYDD AV GOLVET .............................................. .................................................. ........... 15

RÖRA MASSAGSTOLEN .............................................. .................................................. ......... 16

PRODUKTSPECIFIKATION ................................................ .................................................. .............. 16

MILJÖSKYDD ................................................ .................................................. ......... 16

VILLKOR OCH VILLKOR FÖR GARANTI, GARANTIKRAV .......................................... ....... 16

2



Tack för att du köpte den här produkten. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få veta hur du använder produkten korrekt innan den 

används. Var uppmärksam på några viktiga säkerhetsvarningar och förvara den här handboken för framtida referenser.

Obs! Vårt företag förbehåller sig rätten att revidera designen och beskrivningen av denna produkt utan ytterligare meddelande.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

VIKTIGA SÄKERHETSVARNINGAR

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

Barn kan bara flytta runt denna produkt under vuxenövervakning. Använd endast väl 

jordat uttag och rätt nätsladd.

Dra ut kontakten efter varje användning eller under underhåll för att undvika skada eller skada produkten.

Använd denna produkt enligt manualen.

Använd inte obehöriga modifieringar eller tillbehör. Endast för inomhusbruk.

Läs bruksanvisningen noggrant före första användning. Använd den här 

produkten 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 inte sätta på tunga föremål eller föremål med skarp kant. Somna inte av 

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.

Maximal belastning: 150 kg

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

POSITION AV MASSAGESTOL

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

• Använd inte stolen direkt efter temperaturförändring.

• Använd inte i damm eller olämpliga rum.

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

MÄNNISKOR SOM INTE KAN ANVÄNDA PRODUKTEN

• Människor som lider av benskörhet.

• Människor som har hjärtproblem eller använder elektronisk medicinsk utrustning (t.ex. fredsmakare).

Människor som lider av feber.

Gravid kvinna.

Människor som lider av hudsjukdomar.

•

•

•
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• Barn yngre än 14 år eller personer som lider av psykisk sjukdom får endast använda denna produkt under övervakning av vuxna.

Människor som rekommenderas vilar från läkare eller personer som lider av sjukdom. Använd inte den här stolen om 

du har en våt kropp.

Använd inte värmefunktionen om du är värmekänslig.

•

•

•

SÄKERHET

• Underhåll ska jag bara göra av kvalificerad person. Användningen får inte ta isär stolen eller göra underhållet själv.

Dra ut sladden efter varje användning.

Använd inte produkten om nätsladden, kontakten eller sockeln är skadad.

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 värmekällan.

Om nätsladden, kontakten eller sockeln är skadad, be professionell eller kvalificerad person om hjälp. Använd endast våt svamp 

för rengöring. Använd inte thinner, bensin eller alkohol för rengöring. Mekaniska delar monteras och tillverkas för att kräva 

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

Skjut inte stolen på ojämn mark, lyft alltid stolen och rör dig sedan. Låt inte stolen fungera under långa perioder.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

GEMENSAMMA PROBLEM OCH LÖSNINGAR

• Det är vanligt att motorn avger ljud.

• Om stolen inte fungerar, kontrollera nätsladden, kontakten 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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DELAR

1. Örngott

2. Kontrollpanelen

3. Armluftstöt

4. Sittdyna

5. Benstödsram

6. Fotstödsram

7. Ryggplatta

8. Armstöd

9. Fjärrkontrollficka

10. Ryggstödsskydd

11. Kontrollpanelhållare

12. MP3-panel

13. Transporthjul

14. Nätsladd och kontakt

15. Hörlurar sockrade

16. Strömuttag

17. Strömbrytare

18. Säkringslåda

KARAKTERISTISK

• Massagestol har fyra tysta 3D-massagehuvuden, som rör sig upp och ner och sträcker sig fram och tillbaka.

Axelplattan har automatisk mikrojusteringsdetektering. Detta system kan justera massagehuvudena efter kroppens position och 

massagepunkter vilket gör massagen trevligare och effektivare.

Datorn är utrustad med automatiska massageprogram. Upp till 3 

användarprogram kan sparas.

Huvudmassage är automatisk massage, massage med varmluftsdämpning, spiralmassage av lejon, vertikal massage av lår och 

stretchmassage.

Användaren kan välja mellan alla typer av massage i överkroppen: komplett / lokal massage / kroppsmassage. Massage av axlar är 

uppdelad i 6 typer: massage med alla fingrar, massage med handflator, massage med tummen, kombinerad massage, 

3D-massage. Intensiteten kan justeras med 5 nivåer. Massage med kompisar eller tummar kan justeras i 5 lägen.

Massagen av armar görs med 26 air cussion - intensiteten kan justeras i 3 nivåer.

För luftmassagemassage i överkroppen har stolen 4 ryggstöd i ryggen, 16 ryggstöd i sitsen och 38 stöt i benplattan.

MP3-spelaren har dessa funktioner: paus, spela, nästa låt, föregående låt, volym upp och ner. Ryggstödet är försett med 

värmefunktion med infra ljus tack vare kolfibern.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

Fotstödets höjd kan justeras.

Massagestolen stöder rygg- och benjustering.

När användaren har satt sig i stolen kommer stolen att känna igen rätt position för massagehuvuden. När du stänger av stolen 

återgår alla huvuden till standardläget.

Kontrollpanelen är utrustad med VFD-display. Tillbehör: MP3-panel, 

hörlurar, USB-skiva.

•

•

KONTROLLER

KONTROLLPANEL

* Bilden är endast illustrativ

ANSLUTNING AV ENHETEN

Anslut kontakten till uttaget Slå på strömbrytaren
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SLÅ PÅ MASSAGE

• Om du trycker på -knappen kommer massage att sättas på efter det att ryggplattan och benstödsramen är på

justerad till lämplig position. Om du håller i omedelbart utan justering.

• Systemet upptäcker automatiskt axlarnas positioner och massagepunkter. När detekteringen är klar kommer ljudlarmet att 

signaleras.

knappen startar massagen

• Vid behov kan axelkuddarnas position ändras med knapparna

förändringen är inte inom tio sekunder efter automatiska upptäckter, så börjar massagen.

Knapp för att flytta massagen uppåt

och . Om

Knappen uppåt "

Knapp för att flytta massagehuvudena nedåt

Knapp „Ner“

Höger positioner för massagehuvuden:

•

•

Användaren kan välja typ av massage.

För att spara den verkliga massagen, tryck på / av-knappen för att stoppa massagestolen, du hör ett

ljudsignal och knappar sparar 

massagen.

, eller tänds. Tryck på knapparna , eller till

• För att aktivera sparad massage, slå på stolen och tryck på knapparna , eller .

INSTÄLLNING AV MASSAGENS LÄNGD

Knapp Karakteristisk

Standardtiden är 20 minuter. Maximal massagetid är 40 minuter. Varje tryck på knappen "TIME" lägger till 5 minuter. Efter 

40 minuter återgår tiden till den lägsta tiden på 5 minuter.

VÄLJER MASSAGE

AUTOMATISK MASSAGE

Knapp Karakteristisk

Avslappnande massage: avslappnande muskler och regenererande leder

Displayen visar
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Mild massage: ökar blodcirkulationen

Massage mot smärta: Djupmassage för att lindra smärta i de drabbade områdena

Stimulerande massage: avlägsnar trötthet och stimulerar kroppen

NOTERA: tryck på tills displayen visar önskad massage.

MASSAGFUNKTION

Knapp Karakteristisk

Komplett massage med luftkuddar: höfter, skinkor, övre extremiteter, kalvar.

Displayen visar

Spiralmassage: luftkuddarna i höftområdet rör sig spiralformigt och sadelkuddarna rör sig 

vertikalt.

Vertikala massaskinkor: dynor i sadelområdet rör sig vertikalt.

Sträckmassage: kalvarna är knäppta med luftkuddar, ryggstödet sänks ned, fotstödet rör 

sig nedåt och sträcker kroppens mittdel. Sittdynor och massagemekanism är aktiva.

För att komma åt följande knappar och funktioner, öppna det svarta dörrskyddet på höger sida av kontrollpanelen.

INTENSITETSJUSTERING

Knapp Karakteristisk

Knapp för att minska intensiteten i ryggmassage.

Displayen visar

Knapp för att öka intensiteten ryggmassage.

VÄLJ TYP AV MASSAGE-knapp 

Karakteristisk

Massage på axelområdet: automatiskt läge, hastighet och styrka kan kontrolleras.

Displayen visar

Kombinationsmassage: automatiskt läge, hastighet och styrka kan kontrolleras.

Fingermassage: Automatiskt läge, hastighet och styrka kan kontrolleras.

Palmmassage: 2 olika lägen, hastighet, huvudhuvud och kraft kan styras.

Tummassage (Shiatsu): 2 olika lägen, hastighet, huvudhuvud och kraft kan 

kontrolleras.
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3D-massage: 4 olika lägen, hastighet och styrka kan kontrolleras.

Hastighet: Kan ställas in i 5 nivåer.

Avstånd mellan massagehuvuden: 5 olika positioner (i lägena Flap och Shiatsu)

Knapp Karakteristisk

Massage fokuserad på 1 poäng

Displayen visar

Lokal massage

Komplett massage

Flytta massagen

huvudet ner

Flytta massagen

se upp

Knappar för att ändra massagehuvudens position (endast

för plats- och lokalmassage)

NOTERA: De -knappen kan inte användas för axelmassage.

MASSAGE AIR CUSSION

Knapp Karakteristisk

Massera överkroppen: Efter att ha tryckt på denna knapp startar en underarms- 

och armmassage. Intensiteten kan ställas in i tre steg.

Body Body Body Massage: Funktioner för fotmassage, länd och skinkor.

Displayen visar

Knapp för att ställa in massagens intensitet. Intensiteten kan ställas in i tre nivåer.

Funktioner som åtföljer halvkroppsmassage och kalvmassage.

YTTERLIGARE FUNKTIONER

Knapp Karakteristisk

Fotmassage: intensiteten kan ställas in i 3 nivåer.

Displayen visar
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Termisk terapi: Funktioner för uppvärmning av ryggstöd och knän. Funktionen 

träder i kraft inom tre minuter efter aktivering.
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MP3-SPELARE

Knapp Karakteristisk

Spela / pausa

Displayen visar

Föregående låt

Nästa låt

Höj volymen

Sänk volymen

STÄNG AV ENHETEN

Stäng av strömbrytaren Dra ut nätsladden

SPARA MP3-FILER

•

•

•

•

•

•

•

•

NOTERA:

• Om MP3-spelaren inte fungerar kan du försöka formatera USB-skivan och sedan lagra låten på USB-skivan.

• Försök inte ta isär MP3-spelarna från massagestolen.

Stoppa massagen.

Koppla bort USB-skivan från MP3-enheten.

Anslut USB-skivan till datorn (Windows XP, Windows 2000, Windows NT). Spara MP3-filer till USB. 

Formatera vid behov USB-skivan.

När du har lagrat MP3-filerna tar du bort skivan. Koppla ur 

USB-skivan.

Anslut USB-skivan till MP3-enheten.

Nu kan du lyssna på låtar, sätt på massagestolen.
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1) MP3-panel

2) USB-skiva

3) USB-skivskydd.

HOPSÄTTNING

ARMVILA

•

•

•

•

Kontrollera om de inre hållarna är fästa vid fåtöljstommen. (Bild 1) Öppna dragkedjan på 

armstödets undersida.

Öppna ister och litet fack utanför armstödet. (Bild 2)

Lev armstödet och placera det på stolen. Dra ut luftslangen ur sätesramen och skjut den genom öppningen på insidan av 

armstödet. (Bild 3)

Fäst armstödet på hållarna. (Bild 4) Skruva fast bulten. 

(Bild 5)

•

•

• Håll armstödet, sätt på skruven avståndscirkeln, brickan och skruva med självlåsande mutter. Dra åt ordentligt med nyckeln. (Bild 6)

• Sätt i insexskruven med det övre fästlocket och skruva sedan fast locket på hållarens överdel. (Bild 7)
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• Sätt i insexskruven med det nedre fästlocket och skruva sedan fast locket på hållarens botten. (Bild 7)

• Anslut luftslangen till kontakterna inuti stolens metallram. (Bild 8)

• Kontrollera armstödets anslutning till ramen. Om armstödet håller ordentligt på ramen, snäpp locket på utsidan av armstödet. (Bild 

9)

• Avsluta monteringen genom att stänga dragkedjan på undersidan.

När du lyfter från massagestolen, tryck inte på kuddarna för armmassage. att inte trycka på begränsningarna.
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KONTROLLPANEL

1. Kontrollpanelhållare

2. Skruva

3. Lägg upp

4. Fästfot

• Lossa först skruven från kontrollpanelfästet. (Bild 1)

• Fäst fästet på stolpen. (Bild 2)

• Skruva tillbaka bulten i hållaren. (Bild 3)

• Montera fästfoten. (Bild 4)

• För in fästhållaren i hålet på höger rygg så att spåret i foten är nedåt. (Bild 5)

• Fäst foten med tre skruvar. (Bild 6)

• Montera stolpen på fäststiftet. (Bild 7)

• Fäst stolpen på fästet - se till att skruvhålen ligger intill varandra. (Bild 8)
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• Fäst stolpen vid foten med två skruvar. (Bild 9 och 10)

JUSTERING AV DISPLAYEN

• Kontrollpanelhållaren möjliggör både horisontell och vertikal justering av skärmen.

SKYDD AV GOLVET

Efter en lång tid kan massagestolens ställning skada trägolvet. Vi rekommenderar att du använder matta eller skyddskudde.

VARNING: Nej, flytta inte stolen på transporthjulet på trägolv, ojämn mark eller när du inte har tillräckligt med utrymme. Stolen ska lyftas med 

minst 2 personer.
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FLYTTA MASSAGSTOLEN

Innan du lutar stolen på hjulen, se till att du inte stör kablarna när du rör dig. Vik stolen på hjulen och flytta den till önskad position.

PRODUKTSPECIFIKATION

MODELL: A33

NAMN: Massage stol

KONFIGURATION: 05

STRÖMSPÄNNING:

110-120V 60Hz

220-240V

NOMINAL KRAFT: 220W

REKOMMENDERAD MAXIMAL DRIFTSTID: 20 minuter

SÄKERHETSKLASS: Jag

ANVÄNDA MATERIAL: PVC, PA-fiber, stålkomponenter, elektriska och elektroniska delar MATERIAL 

PU LÄDER TYG

50Hz / 60Hz

TRÄ

MILJÖSKYDD

Efter att produktens livslängd har löpt ut eller om en eventuell reparation är oekonomisk, kasta den enligt lokala lagar och miljövänligt i 

närmaste skrotverk.

Genom korrekt bortskaffande skyddar du miljön och de naturliga källorna. Dessutom kan du hjälpa till att skydda människors hälsa. Om du är 

osäker på hur du bortskaffar rätt, be lokala myndigheter att undvika lagöverträdelser eller sanktioner.

Lägg inte batterierna bland hushållsavfall utan lämna in dem till återvinningsplatsen.

VILLKOR OCH VILLKOR FÖR GARANTI, GARANTIKRAV

Allmänna garantivillkor och definition av villkor

Alla garantivillkor som anges här under bestämmer Garantitäckning och Garantianspråk. Garantivillkor och garantikrav regleras av lag nr 

89/2012 Coll. Civillagen och lag nr 634/1992 Coll., Konsumentskydd, med ändringar, även i fall som inte specificeras av dessa garantiregler.
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Säljaren är SEVEN SPORT sro med sitt säte i Strakonická gata 1151 / 2c, Prag 150

00, företagsregistreringsnummer: 26847264, registrerat i handelsregistret vid Regiondomstolen i Prag, avsnitt C, infoga nr 116888.

Enligt gällande lagliga regler beror det på om köparen är slutkund eller inte.

"Köparen som är slutkund" eller helt enkelt "slutkund" är den juridiska enhet som inte slutar och utför avtalet 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 överensstämmer med det allmänna köpeavtalet och affärsvillkoren.

Dessa garantivillkor och garantikrav är en integrerad del av varje köpeavtal som görs mellan säljaren och köparen. Alla garantivillkor är giltiga 

och bindande, såvida inte annat anges i köpeavtalet, i ändringen av detta avtal eller i ett annat skriftligt avtal.

Garantivillkor

Garantiperiod

Säljaren ger köparen 24 månaders garanti för varukvalitet, såvida inte annat anges i garantiintyget, fakturan, leveransbrev eller andra 

dokument relaterade till varorna. Den lagliga garantiperioden som tillhandahålls konsumenten påverkas inte.

Genom garantin för varukvalitet garanterar säljaren att de levererade varorna under en viss tid ska vara lämpliga för regelbunden eller 

kontraktsanvändning och att varorna ska bibehålla sina vanliga eller avtalade funktioner.

Garantin täcker inte fel som härrör från (om tillämpligt):

• Användarens fel, det vill säga produktskador orsakade av okvalificerat reparationsarbete, felaktig montering, otillräcklig införande av 

sadelstolpen i ramen, otillräcklig åtdragning av pedaler och vevar

Felaktigt underhåll

Mekaniska skador

Regelbunden användning (t.ex. slitage på gummi- och plastdelar, rörelsemekanismer, fogar, slitage på bromsbelägg / block, kedja, 

däck, kassett / flerhjul 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 

förändringar i design eller konstruktion etc.

•

•

•

•

•

•

Garantikravförfarande

Köparen är skyldig att kontrollera de varor som levereras av säljaren omedelbart efter att ha tagit ansvaret för varorna och dess skador, dvs. 

omedelbart efter leveransen. Köparen måste kontrollera varorna så att han upptäcker alla defekter som kan upptäckas med sådan kontroll.

När du gör ett garantikrav är köparen skyldig, på säljarens begäran, att bevisa köpet och giltigheten av fordran genom fakturan eller 

leveransfakturan som inkluderar produktens serienummer, eller så småningom av dokumenten utan serienumret. Om köparen inte bevisar 

giltigheten av garantikravet med dessa dokument har säljaren rätt att avslå garantikravet.

Om köparen meddelar ett fel som inte täcks av garantin (t.ex. om garantivillkoren inte uppfylldes eller i händelse av att fel rapporteras av 

misstag etc.), kan säljaren kräva ersättning för alla kostnader som uppstår till följd av reparationen. Kostnaden ska beräknas enligt giltig 

prislista för 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 uppstår till följd av falskt garantianspråk.

Om köparen gör anspråk på varorna som lagligen täcks av garantin från säljaren, ska säljaren åtgärda de rapporterade bristerna genom 

reparation eller genom utbyte av
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skadad del eller produkt för en ny. Baserat på köparens överenskommelse har säljaren rätt att byta ut de defekterade varorna mot ett fullt 

kompatibelt gods med samma eller bättre tekniska egenskaper. Säljaren har rätt att välja formen på de garantiprövningsförfaranden som 

beskrivs i detta stycke.

Säljaren ska reglera garantikravet inom 30 dagar efter leveransen av de defekta varorna, såvida inte en längre period har avtalats. Den dag då 

de reparerade eller utbytta varorna överlämnas till köparen anses vara dagen för garantianspråksavräkningen. När säljaren inte kan reglera 

garantianspråket inom den överenskomna perioden på grund av varufelens specifika karaktär, ska han och köparen komma överens om en 

alternativ lösning. Om ett sådant avtal inte görs är säljaren skyldig att ge köparen en ekonomisk ersättning i form av återbetalning.

CZ

SEVEN SPORT sro

Registrerat kontor:

Huvudkontor:

Garanti och service:

CRN:

MOMSREGISTRERINGSNUMMER:

Telefon:

E-post:

Čermenská 486, Vítkov 749 01

26847264

CZ26847264

+ 420 556 300 970

eshop@insportline.cz

reklamace@insportline.cz

servis@insportline.cz

www.inSPORTline.cz

Strakonická 1151 / 2c, Praha 5, 150 00, ČR Dělnická 

957, Vítkov, 749 01

Webb:

SK

inSPORTline sro

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

CRN: 36311723

MOMSREGISTRERINGSNUMMER: SK2020177082

Telefon: + 421 (0) 326526701

E-post: objednavky@insportline.sk

reklamacie@insportline.sk

servis@insportline.sk

www.inSPORTline.skWebb:
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