Afstandsbediening Health Mate massagezetel 4D
Druk op de aan/uit toets om de massagestoel te starten, de massagestoel zal zich nu
in stand-by modus plaatsen. Met behulp van het menu kan je een automatisch of
handmatig massageprogramma selecteren, het massageapparaat zal dan eerst de
schouderhoogte detecteren en vervolgens starten met de massage. Om de stoel
uit te schakelen druk je nogmaals op de aan/uit toets, de massagestoel zal nu
worden uitgeschakeld en terugkeren naar de oorspronkelijke positie. Het
bedieningspaneel wordt in 3-5 seconden uitgeschakeld.
Met deze sneltoets pas je de duur van je massage aan. De gekozen tijd verschijnt rechts
bovenaan het startscherm.
Met de menuknop bekijkt en controleert je alle functies op een gedetailleerde manier.
Druk op deze knop om het ‘quick relax program’ te starten.
Dit is een massageprogramma van 8 minuten.

Met de navigatietoets kan je omhoog, omlaag, naar links en rechts bewegen.
Je kan deze toetsen ook gebruiken om terug en verder in het menu te gaan.

Druk op de OK-knop om verder in het menu te gaan.

Houd deze knop ingedrukt om de hellingshoek van de rugleuning te vergroten.

Houd deze knop ingedrukt om de hellingshoek van de rugleuning te verkleinen.

Houd deze knop ingedrukt om de beenmassage-unit omhoog te brengen.

Houd deze knop ingedrukt om de beenmassage-unit omlaag te brengen.
Deze knoppen kan je tijdens het kiezen van een manuele massage gebruiken om de
intensiteit van de massage te verhogen of verlagen. Op het startscherm zie je de strepen
achter het icoontje oplichten naarmate het aantal keer je hierop drukt.
De intensiteit van de luchtkussens kunt u tijdens het kiezen van een automatische
massage versterken of verzachten door op deze knop te drukken. Op het startscherm
zie je de strepen achter ‘intensity’ oplichten naarmate het aantal keer je hierop drukt.
Aan de hand van deze knop kies je de kracht waarmee het voetenunit masseert.
Druk je één keer dan zal hij zachter masseren, druk je nog een keer dan zal hij stoppen
met masseren.
Met deze sneltoets start u één van de 6 automatische massageprogramma’s.
Links bovenaan ziet u dewelke.
Met deze sneltoets start u één van de 5 manuele massageprogramma’s.
Links bovenaan ziet u dewelke
Buiten de manuele en automatische programma’s heb je nog keuze uit 4 verschillende
luchtdrukmassages.
De massagezetel wordt in gewichtloosheidspositie gebracht. Er zijn 3 fases.

