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MONTERINGSANVISNING

DK0

A. Samling af gyngestol og vogn

B. Montering af el-ledning

C. Montering af armlænskontakten

2. Placér vognen med låste hjul.

6.  Skru de 4 skruer på siden af vognen 
ind imod gyngestolens ramme.

1. Løft fodstøtten til øverste position.

4.  Tip gyngestolen ned i vognen.  
Vær sikker på, at gyngestolen går 
ned i vognen.

1. Før ledningen frem mod stikket.

1. Placér vognen med låste hjul.

3.  Vip gyngestolen op på baghjulene, og 
rul den frem mod vognen.

5. Skub gyngestolen helt frem i 
 vognen, og sænk den ned.

2. Sæt ledningen ind i stikket.

2. Placér armlænspolstringen over 
armlænet.

3. Ledningen er færdigmonteret.

3. Lyn lynlåsen.



MONTERINGSANVISNING

DK1

D. Montering af inkontinensbetræk*

E. Montering af plastbeskyttelse på fodstøtten

*Antibacterial Stamskin behandlet med Sanitized®PL 24-32. Kan vaskes ved 60° . Må ikke tørretumbles 

1.  Placér inkontinensbetrækket over sæddet.

1.  Træk plastbeskyttelsen over 
 madrassen på fodstøtten.

2. Løft madrassen.

4. Fold madrassen fremover, og  
montér inkontinensbetrækket.

3. Montér velcroen på bagsiden af madrassen.

5.  Sæt inkontinensbetrækkets korte 
og lange slip sammen.



ADVARSEL

Følg disse forholdsregler

1. Før gyngestolen anvendes i en klinisk sammenhæng, kræves en sundshedsmæssig vurdering af brugeren.

2. Hvis brugeren får det dårligt, mens vedkommende anvender gyngestolen, skal det ansvarlige personale straks stoppe brugen af 
gyngestolen og kontakte den person, der er ansvarlig for brugerens velbefindende. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan 
det medføre uheld eller medicinske lidelser.

3. Når man læner ryglænet tilbage eller fodstøtten ned, skal man kontrollere, at der ikke er børn eller kæledyr i nærheden af gyngesto-
len. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre uheld eller tilskadekomst.

4. Sæt altid strømstikket helt ind i stikkontakten. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød eller brand.

5. Fjern støv fra strømstikket med jævne mellemrum. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre brand.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FØR BRUG

Sikkerhedsforhold

1. Det er ikke tilladt at stå på ryglænet eller fodstøtten.

2. Lad ikke børn anvende gyngestolen alene. Lad ikke børn lege på gyngestolen, 
ryglænet eller fodstøtten.

3. Gyngestolen bør kun under professionel supervision anvendes af personer, som 
ikke kan bevæge sig ved egen hjælp eller kommunikere. Hvis denne forholdsre-
gel ikke overholdes, kan det medføre uheld eller tilskadekomst.

4. Undlad at overskride mærkeværdierne for stikket og ledningen eller at anvende 
en anden spænding end mærkespændingen. Hvis denne forholdsregel ikke 
overholdes, kan det medføre elektrisk stød, funktionsfejl eller brand som følge 
af varmegenerering.

5. Undgå at beskadige strømledningen eller strømstikket. (Undlad at gøre følgen-
de med ledningen: beskadige den, ændre den, udsætte den for varmekilder, 
bøje den, sno den, trække hårdt i den, bundte den sammen eller placere tunge 
genstande oven på den.) Hvis du anvender en strømledning eller et strømstik, 
som er beskadiget, kan det medføre elektrisk stød, kortslutning eller brand.

6. Undlad at tilslutte/afbryde strømstikket med våde hænder. Hvis denne for-
holdsregel ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød.

7. Man bør ikke selv adskille, reparere eller ændre gyngestolen. Dette kræver 
fagspecialiseret personale. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det 
medføre brand eller tilskadekomst som følge af funktionsfejl.

8. Opbevar fjernbetjeningen utilgængeligt for børn. Børn kan fjerne batterierne 
og sluge dem ved et uheld.

9. Undlad at isætte batterierne med plus- og minuspolerne vendt forkert. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det 
medføre brand.
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FØR BRUG

PAS PÅ

Følg disse forholdsregler

1. 1. Personer med en af tilstandene på listen nedenfor bør konsultere deres læge, inden de anvender gyngestolen, selvom de  
aktuelt befinder sig godt: 
 a ) Personer, som har tendens til at blive bevægelsessyge. 
 b ) Personer, som lider af rygsmerter forårsaget af knoglerne eller indre organer. 
Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre sundhedsskade.

2. Brug ikke gyngestolen, mens du bærer noget hårdt på dit hoved som fx et hårspænde osv. Hvis denne forholdsregel ikke  
overholdes, kan det medføre tilskadekomst.

3. Sluk altid gyngestolen, inden du rejser dig fra den. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre uheld eller tilskade-
komst.

4. Tag fat i strømstikket (ikke strømledningen), når du afbryder strømstikket fra stikkontakten. Hvis denne forholdsregel ikke  
overholdes, kan det medføre elektrisk stød eller kortslutning.

5. Når du flytter gyngestolen på hjulene, skal du fjerne alle hindringer omkring den, sikre, at ryglænet er i lodret stilling, føre fodstøt-
ten op til maksimalt taljehøjde og langsomt rulle stolen. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan gyngestolen tippe, hvilket 
kan medføre produktbeskadigelse eller tilskadekomst.

6. Anbring gyngestolen på en helt plan overflade. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre, at gyngestolen tipper.

7. Afbryd straks strømstikket, og kontakt et autoriseret servicecenter for at arrangere reparation, hvis gyngestolen holder op med at 
fungere eller ikke fungerer korrekt. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød eller brand.

8. Hvis du får kvalme af at bruge gyngestolen, så stop brugen, og konsultér din læge. 

Sikkerhedsregler

1. Brug ikke gyngestolen, efter du har drukket alkohol. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre uheld eller tilskade-
komst.

2. Undlad at stikke hænderne eller fødderne ind i følgende åbninger på gyngestolen:  
 a ) Åbningen mellem ryglænet og sædet 
 b ) Åbningen mellem fodstøtten og sædet 
 c ) Afdækningen mellem soklen og sædet 
Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre tilskadekomst.

3. Undlad at flytte gyngestolen, når der sidder nogen i den. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre uheld eller 
tilskadekomst som følge af, at gyngestolen tipper.

4. Brug ikke gyngestolen i badeværelser eller på andre fugtige steder. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre 
elektrisk stød eller funktionsfejl.

5. Undgå at spilde vand eller andre væsker på gyngestolen eller fjernbetjeningen. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det 
medføre elektrisk stød, kortslutning eller funktionsfejl.

6. Afbryd altid gyngestolens stik fra stikkontakten inden rengøring. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre elek-
trisk stød eller forbrændinger.

7. Afbryd straks gyngestolens stik i tilfælde af strømsvigt. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre uheld eller 
tilskadekomst, når strømmen kommer igen.

8. Afbryd altid gyngestolens stik fra stikkontakten efter brug. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre brand som 
følge af forringelse af isoleringen forårsaget af støv og fugt.
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FØR BRUG

VEJLEDNING OM JORDFORBINDELSE
Dette produkt skal jordforbindes. Hvis der opstår funktionsfejl eller produktet bryder sammen, giver jordforbindelsen mindre modstand 
for elektriciteten og reducerer derved risikoen for elektrisk stød. Dette produkt er udstyret med en ledning, der har en apparatjordleder 
og et trebenet stik. Stikket skal sættes ind i en passende stikkontakt, der er korrekt installeret og jordforbundet i henhold til alle lokale 
bestemmelser.

FARE
Forkert tilslutning af stikkontakten kan forårsage risiko for elektrisk stød. Konsultér en kvalificeret elektriker eller serviceperson, hvis du er 
i tvivl, om produktet er ordentligt jordforbundet. Du må ikke modificere det stik, der følger med produktet - hvis det ikke passer ind i en 
stikkontakt, skal du få en korrekt stikkontakt installeret af en kvalificeret elektriker. Denne gyngestol har et jordstik. Sørg for, at  
produktet er sluttet til en stikkontakt med samme udformning som stikket. Brug ikke en adapter sammen med denne gyngestol.

 Oplysninger til brugerne om afhændelse af elektriske apparater og elektronisk udstyr (private husholdninger)

Når produkter og/eller medfølgende dokumenter indeholder dette symbol, betyder det, at elektriske appa-
rater og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med det almindelige husholdningsaffald.  
 
For at sikre en korrekt behandling, indsamling og genbrug, skal du aflevere disse produkter på dertil indret-
tede indsamlingssteder, hvor de vil blive modtaget uden ekstra omkostninger.  
 
I nogle lande er der også mulighed for, at du kan indlevere dine produkter hos den lokale forhandler, hvis du 
køber et nyt og tilsvarende produkt.  
 
Hvis du afhænder dette produkt på korrekt vis, vil det være med til at spare på de værdifulde naturlige  
råstoffer og forhindre eventuelle negative påvirkninger på folkesundheden og miljøet, hvilket ellers kunne 
blive følgerne af en forkert håndtering af affaldet.  
 
Kontakt de lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger om, hvor du kan finde det nærmeste  
indsamlingssted.  
 
I visse lande vil en forkert afhændelse af affaldet medføre en bødestraf i henhold til de gældende  
bestemmelser på området.

 Professionelle brugere i EU

Hvis du ønsker at smide elektriske apparater eller elektronisk udstyr ud, skal du kontakte din forhandler eller leverandør for at få  
yderligere oplysninger.

 Oplysninger om afhændelse i lande uden for EU

Dette symbol er kun gyldigt i EU.

Hvis du ønsker at afhænde dette produkt, skal du rette henvendelse til de lokale myndigheder eller din forhandler. Her kan du få  
oplysninger om, hvordan du bedst kommer af med produktet. 
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FØR BRUG

SPECIFIKATIONER

Strømforsyning Vekselstrøm 230 V/50 Hz

Strømforbrug 90 W

Strømforbrug i standbytilstand 0 W 0 W

Timer Afslapningsprogram: Ca. 20 minutter (Relax)

Opkvikningsprogram: Ca. 20 minutter (Refresh)

Komfortprogram: Ca. 120 minutter (Comfort)

Driftsomgivelser (temperatur) O til 40 °C

Vibrationsforstærker (maksimal effekt) 14 W  
8 Ω 
70 Hz 
Total harmonisk forvrængning: 10 %

Højttalerforstærker (maksimal effekt) 14 W (7 W + 7 W) 
8 Ω 
1 kHz 
Total harmonisk forvrængning: 10 %

Mål (H x B x D) Ca. 110 cm x 70 cm x 102 cm / med vogn og armlæn ca. 110 cm x 85 cm x 102 cm.  
Frihøjde under vogn: 13 cm.

Gyngestolens vægt Ca. 46 kg (inklusive hynde, pude og fjernbetjening, ekskl. vogn)

Beklædning PVC-læder (syntetisk læder)

Polstringsmateriale Uretan

Type 1-vejs, 1-højttalersystem

Impedans 8 Ω

Membranstørrelse Komplet: 7 cm x 2

Skærmet design Nej

Impedans 8 Ω

Ekstern inputterminal Stereo mini-jack (diameter: 3,5 mm)

System

BEMÆRK

Anbefalet maks. brugervægt: 130 kg

• Ved anvendelse af en person, der vejer mere end den maksimalt anbefalede brugervægt, vil støjniveauet muligvis være højere.

Forstærker

Hovedenhed (stol)

Højttaler

Vibration
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FØR BRUG

PRODUKTINTRODUKTION

Funktioner

 Komfortabel vuggefunktion

Det føles, som om man ligger i en vugge. Den komfortable vuggefunktion, basvibrationen og Musicure®-musikken, som gyngestolen er 
udstyret med, får mennesker til at slappe af både fysisk og mentalt.

 Basvibration genereret ud fra musikken

Gyngestolen frembringer basvibration, som genereres ud fra basfrekvensen i musikken, så man kan slappe af.

Musicure®-musikken i gyngestolen er specielt komponeret til programmerne. Musicure®-musikken er forinstalleret i gyngestolen. 
Man kan også tilslutte en ekstern musikkilde til gyngestolen og lytte til sin yndlingsmusik.

Præsentation af programmerne

Denne gyngestol har tre forindstillede programmer.

Programmer Anbefales til:

“Relax” 
Afslapningsprogram 

( Se side DA15 )

•  Dem, som trænger til ro, som f.eks. demente, autister eller andre 
med udadreagerende og urolig adfærd

•  Dem, som har problemer med at slappe af eller svært ved  
at falde i  søvn

“Refresh” 
Opkvikningsprogram 

( Se side DA15 )

•  Dem, som trænger til opkvikning, evt. før et måltid,  som f.eks.
demente eller mennesker med døgnrytmeforstyrrelse, 

“Comfort”  
Komfortprogram  
( Se side DA16 )

•  Dem, som har behov for en længere periode med  
ro og afslapning.
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FØR BRUG

Venstre side Højre side

DELENES BETEGNELSER OG FUNKTIONER

Hovedenhed

Fodstøtte

Du kan indstille tilbagelæningsvinklen manuelt

( Se side DA13 )

Pude

Ryglæn

Vekselstrømsindgang

Hjul

Sæde

Sokkel

Modtager på stolen
Modtager på stolen

HovedafbryderHolder til fjernbetjening

AUX-terminal (stereo mini-jack)

Du kan tilslutte en ekstern musikkilde 
til gyngestolen.

Leveringsomfanget omfatter ikke en 
ledning til dette formål.

( Se side DA18 )

Betjeningsknap til stol

Du kan starte gyngestolen ved at 
trykke på denne knap på stolen.

( Se side DA18 )
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FØR BRUG

Fjernbetjening

Fjernbetjeningens sendeenhed og modtagere på gyngestolen

• Driftsområdet er ca. 1 m.

• Ret sendeenheden på fjernbetjeningen mod en modtager på 
gyngestolen.

• Signalerne fra fjernbetjeningen kan ikke nå frem til  
gyngestolen, hvis afstanden er over 1 m.

• Når gyngestolen modtager en kommando fra  
fjernbetjeningen, bør der lyde et bip.

BEMÆRK

• Hvis der er opstillet to eller flere gyngestole i samme område, 
skal der være en vis afstand (ca. 2 m) eller en afskærmning  
mellem dem for at forhindre interferens.

• Hvis der er genstande mellem fjernbetjeningen og  
modtageren, kan det hindre signaloverførslen.

• Hvis modtageren er udsat for direkte sollys eller stærkt lys  
fra en inverterdrevet fluorescerende lampe, kan det hindre 
signaloverførslen.

Afbryder

“Relax” (Afslapning)- 
programknap

Dæksel til batterirum

Fjernbetjeningens 
sendeenhed

“Refresh” (Opkvikning)- 
programknap

“Comfort” (Komfort)- 
programknap

“Recline” (Tilbagelæning)- 
styreknapper

“Swing” (Vugge)-styreknapper

“Volume” (Lydstyrke)- 
styreknapper

“Bass” (Bas)-styreknapper

For Bag

DriftsområdeDriftsområde

Modtager på  
stolen

Modtager på  
stolen
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FØR BRUG

Anvendelsesområde for gyngestolen
• Lad ikke gyngestolen blive udsat for direkte sollys eller høje temperaturer, som for eksempel foran et varmeapparat, da dette kan 

medføre, at overfladematerialet bliver misfarvet eller hårdt.

• Anbring gyngestolen i nærheden af stikkontakten.

• Placér gyngestolen således, at bagsiden ikke kommer i kontakt med andre genstande (en sådan kontakt kan medføre, at  
gyngestolen bliver misformet og beskadiget).

• Justér placeringen af gyngestolen, så den passer til brugernes højde.

Sådan opstilles gyngestolen
1 Pak gyngestolen ud

Hynden fastgøres til stolen, inden stolen afsendes fra fabrikken.

OPSTILLING AF GYNGESTOLEN

Hovedenhed Tilbehør

Beslut, hvor gyngestolen skal stå, inden du pakker den ud.

Set forfra Set fra siden

Ca. 70 cm*

Fjernbetjening

Ca. 183 cm

Ca. 27 cm

Ca.
110 cm

Ca. 54 cm

Måtte Gulv

Hold mindst 10 cm afstand til væggen

Området hvor gyngestolen kommer i berøring med gulvet

  PAS PÅ

• Brug ikke gyngestolen i badeværelser eller på 
andre fugtige steder. Hvis denne  
forholdsregel ikke overholdes, kan det  
medføre elektrisk stød eller funktionsfejl.

• Anbring gyngestolen på en helt plan  
overflade. Hvis denne forholdsregel ikke  
overholdes, kan det medføre, at  
gyngestolen tipper.

Strømledning Pude

Batterier til fjernbetjening

[to LR03 (AAA)-alkalibatterier til afprøvning]

Madras

DA9
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FØR BRUG

Bælte Bælte

Spænde

Spænde

2  Fastgør puden, og justér dens position

Madrassen position kan justeres op eller ned ved hjælp af 
bælterne på puden.

Sådan fastgøres madrassen på gyngestolen

• Ret velkrobåndet på bagsiden af hynden ind efter velkrobåndet 
på gyngestolen.

• Der er velkrobånd både på gyngestolen og hynden.

• Fastgør hynden således, at den er rettet ind efter siden af 
gyngestolen.

• Hvis en modtager er tildækket, kan det hindre signal-
overførslen.

Velkrobånd Undlad at dække
modtagerne til
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OBS vedrørende batterier

• Hvis gyngestolen bruges en gang om dagen, kan batterierne ca. holde et halvt år. (Hvis det bliver vanskeligt at styre  
gyngestolen med fjernbetjeningen, eller hvis lyset i fjernbetjeningen bliver svagt, skal du skifte batterier.)

• Da de batterier, som følger med denne gyngestol, kun er beregnet til afprøvning af fjernbetjeningen, kan de muligvis ikke holde et 
halvt år.

• Når du skifter batterier, skal du isætte to nye LR03 (AAA)-alkalibatterier på samme tid. (Hvis du bruger manganbatterier, vil de ikke 
holde ret længe.)

• Undlad at anvende genopladelige batterier såsom NiCd- eller nikkelmetalhydridbatterier, da de kan afvige mht. mål, form og ydelse.

• Tag batterierne ud af fjernbetjeningen, hvis du ikke skal bruge gyngestolen i længere tid, for at undgå lækage.

Gyngestol (før hver anvendelse)

Kontrollér følgende punkter, før du anvender gyngestolen.

1  Kontrollér, at der ikke er revner eller rifter i stoffet på soklen.

ANVISNINGER FOR BRUG

Fjernbetjening

Sæt batterier i fjernbetjeningen.

1  Åbn dækslet til batterirummet ved at skubbe  
 det i den retning, som angives af pilen

2  Sæt to batterier i fjernbetjeningen 
 Sørg for at vende dem rigtigt (+ og -), og isæt 
 batteriets minuspol først.

3  Luk dækslet til batterirummet ved at skubbe  
 det i den retning, som angives af pilen.

  ADVARSEL

Kontroller altid, at der ikke er revner i stoffet på soklen, inden du 
bruger gyngestolen. Kontroller også andre områder for at sikre, at 
der ikke er revner i stoffet.  
Hvis du finder en revne, skal du - uanset hvor lille revnen er - straks 
indstille brugen af gyngestolen, trække strømledningen ud og få 
gyngestolen repareret hos et autoriseret servicecenter. Hvis denne 
forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre  
tilskadekomst eller elektrisk stød.

FORBEREDELSER
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2  Kontrollér strømledningen og strømstikket

  ADVARSEL

• Fjern støv fra strømstikket med jævne mellemrum.  
Fjern støv med en tør klud.

• Undgå at beskadige strømledningen eller strømstikket. 
(Undlad at gøre følgende med ledningen: beskadige den, 
ændre den, udsætte den for varmekilder, bøje den, sno 
den, trække hårdt i den, bundte den sammen eller placere 
tunge genstande oven på den.) Hvis du anvender en 
strømledning eller et strømstik, som er beskadiget, kan det 
medføre elektrisk stød, kortslutning eller brand.  
Kontakt dit nærmeste autoriserede servicecenter for at få 
foretaget reparation.

3  Tilslut strømledningen til vekselstrømsindgangen på 
       gyngestolen

Sørg for at sætte strømledningen helt ind i indgangen.

4  Sæt strømstikket i en stikkontakt

  ADVARSEL

• Sæt altid strømstikket helt ind i stikkontakten. Hvis denne 
forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre elektrisk 
stød eller brand som følge af varmegenerering.

• Undlad at overskride mærkeværdierne for stikket og 
ledningen eller at anvende en anden spænding end 
mærkespændingen. (Gyngestolen må ikke anvendes med 
en transformer.) Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, 
kan det medføre elektrisk stød, funktionsfejl eller brand 
som følge af varmegenerering.

• Undlad at tilslutte/afbryde strømstikket med våde hænder. 
Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre 
elektrisk stød.

5  Sæt hovedafbryderen i “|” (TIL)-stillingen

BEMÆRK

Strømmen afbrydes automatisk, hvis der ikke udføres nogen 
funktioner i 120 minutter, efter at strømmen er blevet slået til.

ANVISNINGER FOR BRUG

Kontrollér for beskadigelse

Kontrollér for snavs og beskadigelse
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1 Justér vinklen på fodstøtten.

Du kan justere vinklen på fodstøtten, som du vil. Når du løfter fodstøt-
ten som vist i diagrammet til højre, vil du høre et klik, og fodstøtten 
standser i stillingen mellem “A” og “B”. Hvis fodstøtten løftes højere end 
til vandret niveau, vender den tilbage til den oprindelige “A”-stilling.

Når dette udføres, så vær forsigtig med ikke at fjerne hænderne hurtigt 
fra fodstøtten.

2 Sæt dig på gyngestolen

Sæt dig, så din ryg kommer i kontakt med hynden på gyngestolen. Hvis 
der er et mellemrum mellem din ryg og hynden, sker der muligvis kun 
en svag overførsel af vibrationer.

3 Tryk på en af knapperne på fjernbetjeningen for at tænde lyset

Lyset tænder, når der trykkes på en knap på fjernbetjeningen.

4 Tryk på knappen for det ønskede program

Det valgte program starter og kører, indtil det er slut, hvorefter stolen 
automatisk stopper.

Du kan justere indholdet af det valgte program i henhold til dine  
ønsker. ( Se side DA17 )

ANVISNINGER FOR BRUG

“Relax” (Afslapning)-
programknap

Ca. 20 min.
( Se side DA15 )

“Refresh” (Opkvikning)
programknap

Ca. 20 min
(Se side DA15)

“Comfort” (Komfort)-
programknap

Ca. 120 min.
( Se side DA16 )
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5 Sæt hovedafbryderen i “Ο” (FRA)-stillingen

BEMÆRK

Strømmen afbrydes automatisk 120 minutter, efter at  
funktionen er indstillet, selv hvis du ikke sætter  
hovedafbryderen i “Ο” (FRA)-stillingen.

6 Afbryd strømstikket fra stikkontakten

Afbrydelse af et program

1Tryk på afbryderen

Driften indstilles, og ryglænet føres retur fra
tilbagelænet stilling til udgangsstillingen.

  PAS PÅ

• Stands altid gyngestolen, inden du rejser dig fra den. Hvis 
denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre 
uheld eller tilskadekomst.

2 Sæt hovedafbryderen i “Ο” (FRA)-stillingen

BEMÆRK

Strømmen afbrydes automatisk 120 minutter, efter at  
funktionen er indstillet, selv hvis du ikke sætter  
hovedafbryderen i “Ο” (FRA)-stillingen.

3 Afbryd strømstikket fra stikkontakten

ANVISNINGER FOR BRUG

Tænd/sluk
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Relax – afslapningsprogram (ca. 20 minutter)
Brug dette program, når du vil ligge ned og slappe af.

Refresh – opkvikningsprogram (ca. 20 minutter)
Brug dette program, når du vil lette spændinger i løbet af et begrænset tidsrum.

PROGRAMINDHOLD
De følgende tre programmer er forindstillet i gyngestolen.

Gyngehastighed

Start                         4 min.                                       

Lydstyrke for forinstalleret musik

Tempo for forinstalleret musik

Start             3 min.

Tilbagelænet stilling

Start             

Gyngehastighed

Start                         4 min.

Lydstyrke for forinstalleret musik

Tempo for forinstalleret musik

Start                                            6 min.    8 min.

Tilbagelænet stilling

Start             

Hurtig Langsom

Hurtig Langsom

Normal Aftagende

Normal Aftagende

Normal Langsom

Hurtig Normal

Samme stilling

(Dette er billeder af lydstyrken og tempoet for den forinstallerede musik. Lydstyrken og 
tempoet varierer afhængigt af musikken.)

(Dette er billeder af lydstyrken og tempoet for den forinstallerede musik. Lydstyrken og 
tempoet varierer afhængigt af musikken.)

BEMÆRK

• Dette program har to forinstallerede stykker musik, som afspilles i rækkefølge.

• Du kan ikke indstille afspilningsrækkefølgen for den forinstallerede musik.

• Hvis du vil ændre musikken, skal du trykke en gang på afbryderen på  
fjernbetjeningen for at stoppe driften og derefter vælge programmet igen.

BEMÆRK

• Dette program har to forinstallerede stykker musik, som afspilles i rækkefølge.

• Du kan ikke indstille afspilningsrækkefølgen for den forinstallerede musik.

• Hvis du vil ændre musikken, skal du trykke en gang på afbryderen på fjernbetjenin-
gen for at stoppe driften og derefter vælge programmet igen. 

Slut

Slut

Slut

Slut

Slut

SlutSænkes gradvist Hæves gradvist

Øges

Hurtig

HurtigLangsom
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Comfort – komfortprogram (ca. 120 minutter)
Brug dette program, når du vil slappe af, mens du fx læser eller ser fjernsyn.

Gyngehastighed

Start                                                            

Tilbagelænet stilling

Start             

Komfortabel

Samme stilling

Slut

Slut

BEMÆRK

• Der findes ingen forinstalleret musik i komfortprogrammet.
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Sådan justeres gyngehastigheden

• Tryk på knapperne “Swing” (Gynge).  
Gyngefunktionen kan indstilles til tre forskellige hastigheder.

Sådan justeres tilbagelæningsvinklen 
på ryglænet

• Tryk på knapperne “Recline” (Tilbagelæning), og hold dem inde.

• Du kan justere tilbagelæningsvinklen til den stilling, du  
foretrækker.

• Når ryglænet er kørt helt op eller ned, lyder der et bip fra  
gyngestolen som bekræftelse.

Sådan justeres lydstyrken på musikken

• Tryk på knapperne “Volume” (Lydstyrke).

• Lydstyrken kan indstilles til seks forskellige niveauer  
(inklusive slået fra).

Sådan justeres basvibrationens 
intensitet

• Gyngestolen vibrerer i henhold til basfrekvensen i musikken.

• Tryk på “Bass” (Bas)-styreknapperne.

• Bassen kan indstilles til seks forskellige niveauer  
(inklusive slået fra).

BEMÆRK

• Når du slukker på hovedafbryderen, nulstilles dine personlige 
indstillinger.

• Hvis du ændrer programmet under drift, nulstilles  
tilbagelæningsvinklen.

SÅDAN JUSTERES INDHOLDET AF ET PROGRAM IHT. DINE ØNSKER
Du kan tilpasse indholdet af det valgte program under drift.

Langsom

Hæv

Lavere

Hurtig

Sænk

Højere

NedsætØg
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BETJENING AF GYNGESTOLEN UDEN BRUG AF FJERNBETJENINGEN
Du kan betjene gyngestolen ved hjælp af betjeningsknappen på gyngestolen, hvis fjernbetjeningen bliver væk, eller hvis batterierne i 
fjernbetjeningen er afladede.

TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR FOR AT LYTTE TIL MUSIK
Du kan slutte en ekstern musikkilde, f.eks. en cd-afspiller eller digital lydafspiller, til gyngestolen. På den måde kan du lytte til din 
yndlingsmusik og nyde den basvibration, som genereres ud fra denne musik.

1 Tryk på betjeningsknappen på gyngestolen

Når du trykker på betjeningsknappen på gyngestolen,  
ændres programindstillingen i følgende rækkefølge:

1 Tilslut stikket fra den eksterne musikkilde til “AUX”-  
      terminalen på gyngestolen

• Når du tilslutter stikket, anvender gyngestolen  
automatisk lyden fra den eksterne musikkilde. Hvis du vil 
gå tilbage til den forinstallerede musik, skal du trykke på 
afbryderen på fjernbetjeningen for at stoppe driften. Vælg 
derefter programmet igen.

• Inden du tilslutter stikket, skal du skrue ned for lyden på 
den eksterne musikkilde. Når du har tilsluttet stikket, skal 
du justere lydstyrken til det ønskede niveau ved hjælp af 
betjeningsknapperne på den eksterne musikkilde og/eller 
ved hjælp af fjernbetjeningen.

BEMÆRK

• “AUX”-terminalen på gyngestolen er kompatibel med et 
stereo mini-jack (diameter: 3,5 mm).

• Leveringsomfanget omfatter ikke en ledning til dette 
formål. Køb en ledning, som er kompatibel med den  
eksterne musikkilde.

• Vi kan ikke garantere lydkvaliteten, da højttaleren er  
placeret under hynden på gyngestolen. Bemærk, at 
lydkvaliteten afviger fra lydkvaliteten på en sædvanlig 
lydenhed.

“Relax” afslapningsprogram

“Refresh” opkvikningsprogram

“Comfort” Komfortprogram

Fra
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RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
  PAS PÅ

Afbryd altid gyngestolens stik fra stikkontakten inden rengøring. Hvis denne forholdsregel ikke overholdes, kan det medføre elektrisk 

stød eller forbrændinger.

Områder af syntetisk læder

1  Tør disse områder af med en blød, tør klud

BEMÆRK

•  Når du bruger almindelige plejeprodukter til kunstlæder (klude med enhver form for kemikalier), skal forholdsreglerne for dette  
produkt overholdes. Hvis det syntetiske læder er særligt beskidt, skal det aftørres på følgende måde. 
  1. Læg en blød klud i blød i vand eller en 3 til 5 % opløsning af mildt rengøringsmiddel, og vrid den grundigt.  
  2. Dup overfladen med den fugtige klud. 
  3. Skyl kluden i vand, vrid den grundigt, og tør derefter eventuelt resterende rengøringsmiddel af overfladen.  
  4. Tør området af med en blød, tør klud. 
  5. Lad det tørre naturligt.  Hvis snavset ikke fjernes i tilfredsstillende grad, så tør overfladerne af med en  
       standard-melaminskumsvamp, som er fugtet med en mild rengøringsopløsning.

•  Brug ikke en hårtørrer for at tørre overfladen hurtigere.

•  Da farver fra tøjet kan smitte af på den syntetiske læderoverflade, skal du være forsigtig, hvis du bruger gyngestolen, når du har  
cowboybukser eller farvet tøj på.

•  Lad ikke disse områder komme i kontakt med plast i længere tid ad gangen, da dette kan medføre misfarvning.

•  Brug ikke fortyndere, benzin eller alkohol. 

Plastområder

1 Tør disse områder af med en klud, som er fugtet med et mildt rengøringsmiddel og vredet grundigt
 Brug ikke fortyndere, benzin eller alkohol.

2 Tør disse områder af med en klud, som er fugtet med vand og vredet grundigt
 Sørg for at vride kluden, inden du tørrer fjernbetjeningen af.

3 Lad områderne tørre naturligt

Sædestof

1 Tør sædestoffet af med en klud, som er fugtet med et mildt rengøringsmiddel og vredet grundigt
 Brug ikke fortyndere, benzin eller alkohol.

2 Brug vand eller et mildt rengøringsmiddel, og børst de steder, hvor sædestoffet er særligt snavset
 Pas på ikke at børste for meget for at undgå at beskadige stoffet.

3 Tør stoffet med en klud, som er fugtet med vand og vredet grundigt

4 Lad stoffet tørre naturligt
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FEJLFINDING
Problem Årsag og afhjælpning

Gyngestolen fungerer  
overhovedet ikke.

• Strømledningen er afbrudt fra vekselstrømsindgangen. ( Se side DA12 )

• Strømstikket er afbrudt. ( Se side DA12 )

• Hovedafbryderen på gyngestolen er sat i “Ο” (FRA)-stillingen. ( Se side DA12 )

• Der er ikke valgt et program på fjernbetjeningen.

• Driftssignalet fra fjernbetjeningen overføres ikke til gyngestolen. 
» Kontrollér fjernbetjeningens sendeenhed og driftsområde, inden den anvendes.  
( Se sideDA8 ) (Når driftssignalet sendes til enheden, lyder der et bip fra gyngestolen 
som bekræftelse.)

Der høres intet lydsignal.

Der frembringes ingen vibrationer.

• Lydstyrken eller vibrationsstyrken er indstillet til laveste niveau. ( Se side DA17 )

• Den tilsluttede musikkilde afspilles ikke. ( Se side DA18 )

• Lydstyrken på den tilsluttede musikkilde er indstillet til laveste niveau. ( Se side DA18 )

• Musikkilden afbrydes under drift. Når du tilslutter en ekstern musikkilde til  
gyngestolen, afspilles musikken fra den eksterne musikkilde.  
Hvis du vil lytte til den forinstallerede musik igen, skal du afbryde strømmen en gang 
ved hjælp af fjernbetjeningen. (Når strømmen afbrydes, nulstilles musikkilden til den 
indbyggede lydkilde.)

Der høres støj. • Gyngestolen påvirkes af stærkt magnetiseret udstyr som for eksempel fjernsyn. 
» Sluk for fjernsyn og lignende udstyr, eller ryk dem væk fra gyngestolen.

Gyngestolen reagerer ikke på  
fjernbetjeningen.

• Driftssignalet fra fjernbetjeningen overføres ikke til gyngestolen. 
» Kontrollér fjernbetjeningens sendeenhed og driftsområde, inden den anvendes.  
( Se side DA8 ) (Når driftssignalet sendes til enheden, lyder der et bip fra gyngestolen 
som bekræftelse.)

• Batterierne er muligvis afladede.

Lydkvaliteten er dårlig. • Dette produkt er designet til at anvende vugning, vibration og lyd til  
afslapningsformål. Lydkvaliteten i gyngestolen er dårligere end i en sædvanlig  
lydenhed, da lyden kun er en sekundær støttefunktion.

Gyngestolen er gået i stykker. • Stop øjeblikkelig brugen af gyngestolen.

Strømledningen eller strømstikket er 
unormalt varmt.

• Stop øjeblikkelig brugen af gyngestolen.
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