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HANDLEIDING Finnspa Premion massagestoel 
zwart/crème 

 

 

 

 

 

Bedankt voor uw aankoop van de Finnspa Premion massagestoel. Voor vragen over het 

gebruik van het toestel mag u ons altijd bellen via 0165512603 of mailen naar 

info@nrgfitness.nl. Mocht er onverhoopt een defect optreden kunt u dit melden via ons 

serviceformulier: https://www.nrgfitness.nl/service/serviceformulier/ of via 

service@nrgfitness.nl. Wij helpen u graag verder. 

 

Veel plezier met uw aankoop! 
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De hoek van de rugleuning is zeer eenvoudig aan te 

passen. Gebruik gewoon de afstandsbediening en druk op 

de knop van de rugleuning: De rugleuning beweegt 

automatisch naar achteren of naar voren, de beensteun 

naar boven of beneden. Als u de knop loslaat, stopt de 

stoel in de gewenste positie.  

 

Armleuningen met comfortkussen 
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Voetsteun met comfortkussen en kneedfunctie. 8 airbags 

zorgen voor een comfortabele kuitmassage. 

 

De afstandsbediening is perfect geplaatst en gemakkelijk 

bereikbaar. 
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Geteste veiligheidsmaatregelen en hoogwaardige kwaliteit 

Voor onze Premion fauteuils gebruiken we uitsluitend 

hoogwaardige materialen. Onze afdeling kwaliteitscontrole 

heeft alle functies van elke individuele Premion fauteuil 

afzonderlijk uitvoerig getest. Daarom garanderen wij de 

veiligheid en een lange levensduur van alle FINNLO 

Finnspa producten. 

Technische informatie: 

 Inputvoltage: 100-120/220-240Vac, 50-60Hz, 100-

120/220-240Vac, 50-60Hz 

 Stroomvoorziening: 180W 

 Gewicht: 60kg 

 Materiaal: Kunstleder 

 

1. Veiligheidsinstructies 

Stroomvoorziening: AC100-240V, 50/60Hz 

Stroomverbruik: 160 Watt  

De massagestoel mag alleen worden gebruikt voor het beoogde doel. Elk ander 

gebruik van het voorwerp is verboden en mogelijk gevaarlijk. De importeur kan niet 

aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel veroorzaakt door onjuist gebruik 

van de apparatuur.  

De massagestoel is geproduceerd volgens de laatste veiligheidsnormen. Om letsel 

en/of ongelukken te voorkomen, dient u deze eenvoudige regels te lezen en te 

volgen: 

1. Vergeet niet de stekker uit het stopcontact te halen na gebruik. 

2. Vergeet niet de stekker uit het stopcontact te halen voordat u de stoel 

schoonmaakt. 

3. Zorg ervoor dat de stekker volledig in het stopcontact is gestoken om kortsluiting te 

voorkomen. 

4. Vergeet niet de stekker uit het stopcontact te trekken als u de stoel niet in gebruik 

hebt. Sluit alle massagefuncties af voordat u de stoel loskoppelt. 

5. Dit item kan alleen worden bediend onder het gebruik dat in deze handleiding 

wordt uitgelegd. 

6. Ga niet op de stoel staan. 

7. Sta niet toe dat kinderen dit item gebruiken en houd kinderen uit de buurt van dit 

item. 

8. Als de stroomkabel beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, 
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zijn servicevertegenwoordiger of gekwalificeerde personen om verwondingen te 

voorkomen. 

9.Als de stoel desondanks niet functioneert, gebroken of beschadigd is, of in het 

water gespat/gedropt is, stuur hem dan naar een FINNSPA-servicecentrum voor 

reparatie. 

10. Houd dit item ver weg van warmtebronnen, vochtigheid, scherpe voorwerpen en 

corrosieve, ontvlambare, explosieve omgevingen. 

11. Dit item kan alleen binnenshuis worden gebruikt. 

12. Om elektrische schokken of verwondingen aan het lichaam te voorkomen, mag u 

geen enkel onderdeel van dit item openen of demonteren. Het repareren van de 

massagestoel door de gebruiker is helemaal niet toegestaan. Het zal de garantie 

beïnvloeden. 

2. Algemene informatie 

Deze massagestoel is alleen voor thuisgebruik.  Schade aan de gezondheid kan niet 

worden uitgesloten als deze apparatuur niet wordt gebruikt zoals bedoeld. Voordat u 

met uw massage begint, dient u een volledig lichamelijk onderzoek door uw arts te 

laten uitvoeren om bestaande gezondheidsrisico's uit te sluiten. 

2.1 Verpakking 

Milieuvriendelijke en recyclebare materialen: Externe verpakking van karton 

Vormdelen van schuim CFS-vrije polystyreen (PS) Platen en tassen van polyethyleen 

(PE) Verpakkingsbanden van polypropyleen (PP) 

2.2 Afvoer verpakking 

Bewaar de verpakking voor het geval van reparaties/garantiezaken. De apparatuur 

mag niet bij het huisvuil worden weggegooid! De verpakking is voorzien van een 

etiket waarop staat hoe deze moet worden weggegooid. Volg de richtlijnen van uw 

gemeente, federale en nationale wetgeving en voer het apparaat af en gooi het weg. 
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3. Montage 

3.1 Verplaats de stoel 

 Til de voetsteun op  

 Zet de stoel vervolgens in een hoek van ongeveer 45 graden, zodat u de stoel 

met een lichte trekkracht gemakkelijk door het huis kunt verplaatsen. 

 

Aansluiten op het stroomnetwerk 

Steek de stekker volledig in een geschikt stopcontact. Een onjuiste aardingsgeleider 

van de apparatuur kan elektrische schokken veroorzaken. Neem contact op met een 

gekwalificeerde elektricien als u niet zeker weet of het product goed geaard is. Wijzig 

de stekker die bij de massagestoel is geleverd niet. Als de stekker niet in het 

stopcontact past, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien om een 

stopcontact te installeren om de stekker van de massagestoel te monteren. 
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3.2 Geschikte omgeving voor de massagestoel 

1. Gebruik dit artikel niet in vochtige ruimtes zoals de badkamer in het geval van 

elektrische schokken of andere ongelukken. 

2. Plaats dit artikel op een vlakke plaats. 

3. Zorg ervoor dat u 40 cm ruimte achter de stoel laat, zodat de rugleuning 

achterover kan leunen. 

4. Bedien dit artikel niet in direct zonlicht of op een plaats met een hoge temperatuur, 

het materiaal zou kunnen verbleken of het leer zou kunnen verharden. 

5. Dit artikel zou schuren op de vloer kunnen veroorzaken. Het is aan te raden om de 

stoel op een vlakke ondergrond te zetten, waardoor het geluid tijdens het gebruik van 

de massagestoel kan worden verminderd. 

3.3 Verplaatsen van de massagestoel 

Let op:  Als iemand de stoel gebruikt, probeer hem dan niet te verplaatsen!  

1. Bij het verplaatsen van de stoel met zwenkwielen draait u de rugleuning naar 

beneden en draait u de zitting. Nu kan hij gerold worden.  

2. Als u de stoel wilt verplaatsen, houdt u de onderkant van de armleuningen met 

twee personen vast en tilt u de stoel op. Plaats hem dan voorzichtig op de gewenste 

plaats. 

3.4. Controle voor het eerste gebruik 

1. Controleer de omgeving: 

a) Controleer of er voorwerpen achter de stoel 

b) Controleer of er voldoende ruimte (minstens 40 cm) is om de stoel achterover te 

leunen. 

2. Controleer het item: 

a) Controleer of er een spleet op het hoofdbord en het centrale rugpand is.  

b) Controleer of het voedingskabel gebroken is en of er stof op de stekker zit. 

3. Zet de power aan  

a) Controleer of de spanning overeenkomt met de vereiste specificatie van dit item. 

b) Steek de stekker in de stekker in het stopcontact 

c) Zet de stroomschakelaar op de zijkant van de rugleuning van de stoel. 

Let op: Controleer de positie van de massagerol voordat u gaat zitten. 
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3.5 Onderhoud 

Normaal gesproken heeft de apparatuur geen onderhoud nodig. Controleer 

regelmatig alle onderdelen van de apparatuur en de veilige plaatsing van alle 

schroeven en aansluitingen. Vervang defecte onderdelen onmiddellijk door onze 

klantenservice. Zolang het apparaat niet gerepareerd is, mag het niet gebruikt 

worden. 

3.6 Schoonmaken 

Gebruik voor het reinigen alleen een vochtige doek en vermijd agressieve 

reinigingsmiddelen. Zorg ervoor dat er geen vocht in de computer dringt. Onderdelen 

die in contact komen met transpiratie, hoeven alleen met een vochtige doek te 

worden gereinigd. 

4. Gebruik 

1. Open dit item na een volledige controle: 

a) Na het inschakelen van de stroom, gaan de massagerollen automatisch omhoog 

naar de opbergpositie. Als ze zich nog niet in dit gebied (boven in de rugleuning) 

bevinden, zal de positie-indicator knipperen. Rugleuning en beensteun gaan naar de 

oorspronkelijke positie. 

b) Positie-indicator stopt met knipperen en de aan/uit-indicator gaat aan als de roller 

in de opbergstand staat. 

2. Druk op de "On/Off"-toets: het display licht op. 

3. Druk op de "hoogte-instellingstoets van de nek": U kunt de positie van de nek 

aanpassen aan uw werkelijke nekhoogte door op deze toets te drukken, op dit 

moment zal de massageroller met een lichte tik op uw rug u eraan herinneren dat u 

de positie van de roller in gedachten hebt en het bereik van de nekmassage binnen 

de instelling beperkt blijft, om anydeschade aan uw hoofd te voorkomen.    

4. Druk op andere toetsen op de afstandsbediening om de gewenste massagefunctie 

te kiezen. 
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4.1 Massage mogelijkheden 

1. Automatische massage  

Aanbevolen als u de voorkeur geeft aan een snelle en effectieve massage zonder uw 

massagestoel speciaal te programmeren.  

 

Let op:  

Als de beenmassage te sterk is in de "Auto"-modus, druk dan tweemaal op de 

"Been"-toets De luchtvoorspelling kan nu met de "Zwakke" toets worden gereduceerd 

of met de "Sterke" toets worden verhoogd. 

2. Handmassage 

Individuele massagefuncties kunnen naar eigen behoefte worden gekozen.  

Let op tijdens het massageproces:  

Als de massagewalsen overbelast zijn met te veel gewicht, stopt het proces 

onmiddellijk, hoort u een pieptoon van de controller, zijn er geen toetsen meer 

beschikbaar en gaat de stoel in de "fail-safe"-modus. 

- De "Knedende indicator" knippert en geeft aan dat de knedende stimulator 

overbelast is.  

- De "Tik-indicator" knippert en geeft aan dat de tikkende masseur overbelast is, de - 

"Volledige lichaamssleutel" knippert en geeft aan dat de massage omhoog/omlaag 

overbelast is.  

Als een van de bovenstaande situaties zich voordoet, schakel dan de stroomtoevoer 

uit en wacht 10 minuten alvorens de stoel opnieuw te gebruiken. Als u het gevoel 

heeft dat de massagerollen langzamer worden, verhoog dan uw lichaamsgewicht 

naar voren om de voorspelling op de rollen te versoepelen. 
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4.2 Uitleg afstandsbediening 

Voor het gebruik van de onderste knoppen opent u de beschermkap. Deze foto toont 

de regelaar zonder de afdekkap. 
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Sluit de schakelaar aan op de voeding en draai de schakelaar in de stand "I". De 

stoel staat nu in de ruststand. In de ruststand zijn er slechts zes functies: ON/OFF, 

Zero G, Recline, Recline, Sit up, Lift Leg of Recline Leg die kan worden bediend. 

ON/OFF Button 

Druk eenmaal op deze knop en de achtergrondverlichting van de afstandsbediening 

begint te knipperen: de stoel staat in de ruststand. Druk op een willekeurige 

massagefunctietoets om de massagefuncties op de stoel te starten. Hierdoor wordt 

ook de timer gestart. Druk nogmaals op deze knop om alle massagefuncties te 

stoppen, de massagerollen zullen terugkeren naar hun oorspronkelijke positie. 

2. Recline Leg / 3. Lift Leg 

Hoekinstelknop voor kuiten. Deze twee bedieningsknoppen kunnen de massagehoek 

op de beensteun aanpassen. U kunt de positie aanpassen door de bedieningsknop 

voor het teruglijnen of optillen van de benen in te drukken totdat de beensteun zich 

bij uw gewenste hoek bevindt, waarbij u de knop loslaat om de massagehoek te 

bevestigen. 

4. Recline / 5. Sit-up 

Deze twee bedieningsknoppen kunnen respectievelijk de hoek voor het verstellen 

van de hoek voor het verstellen van de rugleuning en de hoek voor het verstellen van 

de zitpositie aanpassen. U kunt de positie aanpassen door de Recline- of Zit-omhoog 

knop ingedrukt te houden totdat de stoel bij uw gewenste engel staat, waarbij u de 

knop loslaat om de massagehoek te bevestigen. 

6. Pauze 

Pauzeknop. Wanneer de stoel in de massagestand staat en de gebruiker de stoel 

tijdelijk wil pauzeren, drukt u op de Pauze-knop en alle massagefuncties zullen 

stoppen. De stoel staat nu in de ruststand. Alleen de "ON/OFF, Pause, Recline, Sit 

Up, Lift Leg, Recline Leg" kan worden gebruikt. Druk nogmaals op de Pauze-knop 

om de "Pauze"-functie onmiddellijk te stoppen en de oorspronkelijke massagefunctie 

te hervatten. Het aftellen gaat door. 

7. Zero-G 

Geen zwaartekracht knop. Druk op deze knop om de Zero-G-functie te activeren, de 

stoel gaat in de ontspannende rustpositie. Druk nogmaals op de Zero-G knop en de 

stoel keert terug naar de uitgangspositie. 

8. Timer  

De knop van de timer. Nadat het massageproces is geactiveerd, wordt de stoel 

automatisch ingesteld op een 15 minuten durende timer. Vervolgens wordt bij elke 

druk op de "Timer"-toets het interval van de timer veranderd in de volgorde van 

"20>25>30>30>5>10>15" minuten. 
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Full Body Auto Programma's 

Je kan kiezen tussen 5 full body auto programma's. Zodra het autoprogramma 

geactiveerd is, zal de machine automatisch een backscan uitvoeren om de perfecte 

posities voor de massagewalsen te vinden.  

9. Comfort / 10. Stretch / 11. Healthcare / 12. Relax / 13. Full-Air 

Als u de been- en voetmassage in de bovengenoemde autoprogramma's wilt 

deactiveren, drukt u op de specifieke knoppen. Als u ze opnieuw wilt activeren, drukt 

u nogmaals op de knoppen. Kies uw favoriete massagetechniek. Kies tussen 6 

programma's om uw favoriete massagetechniek te vinden. Sommige ervan kunnen 

worden gecombineerd. 

14. Kneading en Knocking  

Kneden en Kloppen massagetechniek. Druk één keer op deze knop om de 

kneedfunctie te activeren voor een volledige rugmassage op gemiddelde sterkte (één 

blauwe lamp zal lichter worden). Druk nogmaals op deze knop om de kneedfunctie te 

stoppen en de kneed-+klopfunctie (2 gloeilampen) te activeren. Druk de derde keer 

om beide te stoppen. De kneedfunctie kan gecombineerd worden met Tapping en 

Shiatsu massagetechnieken. 3 niveaus van kracht en snelheid kunnen worden 

aangepast.   

15. Tapping en Shiatsu 

Tikken en Shiatsu massagetechniek. Druk eenmaal op deze knop om de tikfunctie te 

activeren voor een volledige rugmassage op gemiddelde snelheid (1 gloeilamp). Druk 

nogmaals op deze knop om de tikfunctie te stoppen en de shiatsu-functie (2 lampen) 

te activeren. Druk de derde keer om beide te stoppen. 3 maten van breedte en 3 

snelheidsniveaus kunnen worden aangepast. 

16. Clapping en Rolling 

Klap- en rolmassagetechniek. Druk eenmaal op deze knop om de klapfunctie te 

activeren voor een volledige rugmassage op gemiddelde snelheid (1 gloeilamp). Druk 

nogmaals op deze knop om de klapfunctie te stoppen en de rolfunctie te activeren (2 

gloeilampen). Druk de derde keer om beide te stoppen. 3 maten van breedte en 3 

snelheidsniveaus kunnen worden aangepast. 

17. Strength 

De afstelknop voor knedende kracht. Na het activeren van de kneedfunctie kan de 

kracht bij elke druk op de knop worden aangepast in de cyclus. Opmerking: De 

laagste en middelste kracht is geschikt voor de meeste mensen en is aan te raden. 

18. Speed 

De Speed Adjustment Button voor de massagetechnieken. Na het activeren van de 

functie Tikken, Klappen of Shiatsu, kan de snelheid bij elke druk op de knop worden 

aangepast in de cyclus. 
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19. Width 

De breedteverstelknop voor de massagerollen. Na het activeren van de functie 

Tikken, Klappen, Shiatsu of Rollen, kan bij elke druk op de knop de breedte in de 

cyclus worden aangepast. 

20. Spot 

De puntmassage-knop. Druk eenmaal op deze knop om de puntmassage te 

activeren op de huidige stand van de roller terwijl de oorspronkelijke massagemodus 

blijft lopen. Druk nogmaals op deze knop om de puntmassage te stoppen en de 

volledige rugmassage te hervatten. Opmerking: De puntmassagefunctie kan niet 

worden geactiveerd wanneer de rolmassagetechniek wordt gekozen. 

21. Partial 

De gedeeltelijke rugmassage. Druk één keer op deze knop en de massagerollen 

nemen hun huidige positie in als het centrum van de massage om een gedeeltelijke 

massage met een breedte van ca. 8 cm uit te voeren. De oorspronkelijke 

massagemodus gaat door. Druk nogmaals op de knop om de gedeeltelijke massage 

te stoppen en de volledige rugmassage te hervatten. 

22. Upward & Downward 

Knop voor positieaanpassing. Tijdens de punt- of gedeeltelijke massage kan deze 

knop worden gebruikt voor het verstellen van de massagerollen. Beweeg de joystick 

omhoog of omlaag om de massagerollen omhoog of omlaag te manoeuvreren totdat 

de rollen uw gewenste positie raken. Laat vervolgens de joystick los. Druk op de Spot 

of Gedeeltelijke toets om terug te keren naar volledige rugmassage. 

Gelokaliseerde luchtmassageprogramma's 

23. Lumbar & Seat 

Lumbar en Seat Luchtdrukknop. Druk eenmaal op de knop om de 

luchtdrukmassagemodus van de lendenen en de zitting te activeren. Druk nogmaals 

op deze knop om de functie te stoppen. Drie intensiteitsniveaus kunnen worden 

aangepast. 

24. Neck 

Nek Luchtdrukknop. Druk één keer op de nek luchtdrukmassage modus om ritmische 

luchtdrukmassage in de nek te activeren en te genieten van ritmische 

luchtdrukmassage in de nek. Druk nogmaals op deze knop om de functie te stoppen. 

Drie intensiteitsniveaus kunnen worden aangepast. 

25. Leg Rest 

Beensteun Luchtdrukknop. Druk één keer op de luchtdrukmassagemodus van uw 

benen om te genieten van ritmische luchtdrukmassage aan uw voeten. Druk 

nogmaals op deze knop om de functie te stoppen. Drie intensiteitsniveaus kunnen 

worden aangepast. 
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26. Intensity 

De knop voor het aanpassen van de intensiteit van de intensiteit van de luchtdruk, 

automatische of handmatige 3 intensiteitsniveaus te kiezen. Na het activeren van de 

luchtdrukfunctie drukt u op deze knop om de intensiteit in de cyclus aan te passen. 

27. Vibration 

Zittrillingsknop. Druk nogmaals op deze knop om de functie te stoppen. 

28. Heat 

Knop voor het starten/stoppen van de verwarming van de lendenen. Druk nogmaals 

op deze knop om de functie te stoppen. 
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