BRUKERMANUAL
for
EXERFIT Massage seat

Stroppsystem

BUILT FOR HEALTH

Exerfit Massage seat har et unikt stroppesystem som gjør at setet kan festes til
nesten alle stoler. Bare legg stroppene over stolen og juster stroppene slik at
sikkerheten ivaretas.
Av/på-knapp
For å skru på massasjefunksjonene, trykk først på av/på-knappen. L.E.D-indikatoren
vil lyse opp og bekrefte ditt valg. For å skru av massasjefunksjonene, trykk på
knappen igjen. L.E.D-indikatoren vil blinke mens massasjemekanismen returnerer til
sitt laveste punkt for så å slå seg av.
MERK: Massasjemekanismen vil alltid ”parkere” på det laveste punktet. Den vil ligge
på denne posisjonen når maskinen er slått av. Hvis den elektriske forsyningen blir
forstyrret når maskinen blir skrudd på igjen vil mekanismen ”parkere” eller flytte seg
til den laveste posisjonen.
STRØMLEDNING
Massasjesetet bruker et standard AC-adapter som følger med maskinen.
DEMO-KNAPPEN
For en kjapp demonstrasjon av mulighetene til massasjesetet, trykk på demoknappen. Enheten vil fullføre en runde med ryggmassasje (opp og ned). Når det er
fullført vil enheten skru seg av automatisk.
SONE-KNAPPER FOR MASSASJE
Sone-knappene gjør at massasjemekanismene har spesielle soner av ryggen som
mål:
FULL – Massasjemekanismen tar hele ryggen
UPPER – Massasjemekanismen fokuserer fra midten og oppover
LOWER – Massasjemekanismen fokuserer fra midten og nedover
HEAT – Når massasjen står på, trykk på HEAT-knappen og det røde L.E.D.-lyset vil
lyse. For å velge det bort igjen, trykk på knappen igjen og lyset vil slå seg av. For din
sikkerhet, heat-funksjonen kan ikke benyttes separat uten noe massasjeprogram.
For å velge et massasje-område, trykk på knappen for det aktuelle området og L.E.Dlyset vil lyse. For å velge det bort, trykk knappen igjen og lyset vil slokne.

MERK: Enheten slår seg av etter 15 minutter hvis du ikke gjør noe. Dette for din
sikkerhet.

STYRKE PÅ SETEMASSASJEN
Velg intensiteten du vil ha. Det finnes 3 muligheter å velge mellom: Lav (L), medium
(M) og høy (H). L.E.D.-lys viser ditt valg. For å endre intensitet, trykk på knappen
igjen.
VEDLIKEHOLD
Lagre maskinen
Plasser produktet i esken sin eller et trygt, tørt sted. Unngå kontakt med skarpe
gjenstander som kan ødelegge produktet. Surr ikke strømledningen rundt produktet.
Heng ikke produktet opp i håndkontrolledningen.
Renhold
Plugg ut enheten og la den kjøle seg ned etter bruk. Rengjør med en myk svamp.
Ikke la vann komme i direkte kontakt med enheten. Bruk ikke noe som helst type
væske til å rengjøre enheten. Unngå skarpe gjenstander. Prøv ikke å reparere
massasjesetet selv.
VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE
Om det skulle oppstå andre problemer av noe slag, ber vi dere kontakte NF
servicesenter. Her sitter det konsulenter med spesiell kompetanse til å hjelp deg med
spørsmål rundt produktet, montering eller feil og mangler. Du kan også kikke på
hjemmesiden www.exerfit.no. Her vil det ligge mye informasjon rundt produktene.
VI ØNSKER AT DU SKAL KONTAKTE OSS FØR DU EVENTUELT GÅR TILBAKE
TIL BUTIKKEN MED PRODUKTET:
Kundeservice: 32 27 27 27
Når du kontakter oss bør du ha denne brukerveiledningen klar.

BESTILLING AV RESERVEDELER:
Kontakt eller skriv til
Kundeservice: 32 27 27 27
Mail: service@exerfit.no
Når du bestiller reservedeler er det viktig at du tar med følgende informasjon:
•Modellnummeret
•Navnet på produktet
•Serienummeret på produktet
•Beskrivelse av delen du trenger

