EERSTE INGEBRUIKNAME VAN HET ANDULLATIE MATRAS
STAP 1: Stel uw massagetijd in.
Druk op de toets "TIME" die zich bovenaan rechts bevindt. Via deze toets kan u uw tijd instellen. De gekozen tijd staat dan
boven aan op uw display weergegeven. (15 of 30 min.).
STAP 2: Kies uw programma.
Druk op de toets "PROGRAM". Dit is de toets die zich bevindt bovenaan in het midden van uw bediening. Er verschijnt P 1 op
de display. Nu duwt u op de + toets van de master control om het programma te kiezen die u wenst naar gelang uw klachten.
Deze toets bevindt zich onder de time toets. Het gekozen programma wordt aangeduid op de display.
STAP 3: Verander de intensiteit van de andullatie.
Druk op de toets "COMPLETE". Op de display verschijnt de intensiteit. Wenst u de sterkt te verhogen druk op de
+ toets van de master control en dit binnen de voorziene tijd. Deze vindt u onder de tijd toets. Wenst u de sterkte te
verminderen dan drukt u op de - toets van de master control.
STAP 4 : Stel uw infra rood warmte op de gewenste temperatuur.
Druk op de toets " IR 1". Deze toets bevindt zich onder de toets Complete. Indien u 1 maal drukt op deze toets worden de infra
rood lampen van de hals en onderrug aangelicht. U krijgt nu maximale verwarming (60°). Een oranje lampje onderaan rechts
ligt op. Indien u een volgende maal drukt op de toets IR 1 vermindert u de infra rood warmte tot (40°). Een oranje lampje in het
onderaan in het midden wordt aangelicht. Een volgende druk op de IR 1 toets brengt de infra rood warmte tot 20 °. Een oranje
lampje onderaan links wordt aangelicht. U kan nu hetzelfde herhalen met de toets IR 2 die de warmte aan de benen regelt.

Verdere vragen
1/ Hoe verander ik van programma? Druk op de toets
PROGRAM. Daarna drukt u op de + of - toets van uw
master control om het programma te veranderen.
2/ Hoe verander ik de intensiteit van een zone? Druk
eerst op de nummer van de zone (1-5) die u wenst te
veranderen. Op de display verschijnt de i van intensiteit
en het niveau (getal) van de sterkte. Er zijn 7 niveaus.
Druk vervolgens direct op de + toets van de
master control om de sterkte te verhogen van
de gekozen zone of op de - toets van de
master control om de sterkte van de zone te
verminderen.
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