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Gebruiksaanwijzing 3D massagestoel HM-5200 

Afstandsbediening 

Aan/uit: 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.  

 

Automatische modus: Als u deze toets indrukt, zal u overschakelen naar de 

automatische modus. 1 van de 5 automatische massagefuncties zal starten, links 

bovenaan ziet u dewelke. Als de gebruiker nogmaals op deze toets duwt zal 1 van de 5 

andere massagefuncties starten. Zo kunt u blijven duwen tot de gewenste automatische 

massagefunctie links bovenaan het startscherm verschijnt. Er zijn vijf autoprogramma's 

naar keuze: ‘recovery 1’, ‘recovery 2’, ‘stretching’, ‘pulse massage’, en ‘3Dexperience’. 

Ook is er de ‘special’ waarbij er nog 5 extra massagefuncties zijn, namelijk: ‘strong 

course’, ‘healing’, ‘sleeping’, ‘neck and shoulders’ en ‘back and waist’.  

 

Menu: Met deze menuknop is het mogelijk alle massages in te stellen en te bekijken. 

Ook enkele instellingen kunnen hier worden aangepast, namelijk de tijd van de gewenste 

massage, de taal en er is een stopfunctie om de gekozen massage stil te leggen. De 

gebruiker kan hier kiezen tussen alle verschillende massagefuncties. Druk nogmaals op 

deze toets om terug te keren naar de startpagina. 

 

Pauzeren: Druk op deze toets om de massagefunctie te pauzeren. Druk nogmaals op de 

toets om de massagefunctie opnieuw te starten. 

 

OK: Druk op de OK-knop om de menukeuze te bevestigen en naar het volgende menu te 

gaan. 

 

Navigatie: De richtingsknop heeft vier knoppen; omhoog, omlaag, links en rechts. Bij de 

menuknop kan de gebruiker op boven of beneden drukken om een massage te kiezen. 

De gebruiker drukt op links of rechts om het vorige of volgende menu te openen. De 

omhoog en omlaag knop kunnen ook worden gebruikt om de massagepositie in 

acupunctuurpunttracking aan te passen. Bij de muziekbediening regelen de linker- en 

rechterknop de vorige en volgende nummerkeuze. Met de knoppen omhoog en omlaag 

kunt u het volume regelen. Het volume groeit met één staafje elke twee keer dat u op de 

knop drukt. 
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Massagebreedte: Aan de hand van deze knop kan de massagebreedte worden 

aangepast. De breedte kan enkel en alleen worden aangepast tijdens het kiezen van 

enkele specifieke manuele massages. Eerst en vooral zal je aan de hand van de navigatie 

‘manual’ moeten kiezen, vervolgens druk je op ‘mode’, kies dan tussen ‘tap’, ‘knock’ of 

‘shiatsu’. Bij deze 3 massagestanden kan de breedte worden aangepast. Bij ‘knead’ of 

‘knead&tap’ werkt de knop niet.   

 

Intensiteit luchtmassage: Na het kiezen van een massage drukt u op deze knop om de 

intensiteit van de luchtmassage in te stellen. U kan kiezen tussen niveau één, twee of 

drie. Wanneer u 3 keer op deze knop duwt zal u alle 3 de staafjes zien kleuren op het 

scherm. Wanneer u nog een vierde keer duwt zal alleen het eerste staafje kleuren, dit 

betekent dat de intensiteit van de massage op het laagste niveau staat. 

 

Intensiteit massagebal: Met deze knop kunt u de intensiteit van de massagebal 

aanpassen. Op het startscherm zal u de staafjes van de ‘3D’ functie zien kleuren 

naarmate het aantal keer u op deze toets drukt.  

 

Beenmassage: De beenmassage kan aan de hand van deze knop worden in- of 

uitgeschakeld. Wanneer u de beenmassage uitschakelt zal deze niet meer kneden. 

 

Benensteun omhoog: Wanneer u op deze knop blijft drukken zal de benensteun omhoog 

gaan.  

Laat je de knop los, dan zal de benensteun stoppen met bewegen. De regelaar geeft 

‘chair posture adjusting…' aan bij het instellen van de positie van de massagestoel. De 

massage moet wel bezig zijn vooraleer je deze functie kan gebruiken. 

 

Benensteun omlaag: Wanneer u op deze toets blijft drukken, zal de benensteun naar 

beneden gaan. Laat je de knop los dan zal de benensteun stoppen met bewegen. De 

regelaar geeft ‘chair posture adjusting…' aan bij het instellen van de positie van de 

massagestoel. De massage moet wel bezig zijn vooraleer je deze functie kan gebruiken. 

 

Gewichtloosheidspositie: De 3D massagezetel heeft 2 fases in de 

gewichtloosheidspositie. Druk op deze toets om de massagestoel in de 

gewichtloosheidspositie level 1 te plaatsen. Druk nogmaals op deze toets om 

gewichtloosheidspositie level 2 te bereiken en druk een laatste keer om terug te keren 

naar de standaard positie.  
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Hellingshoek rugleuning <: Wanneer u op deze knop blijft drukken zal de hellingshoek 

van de rugleuning vergroten. Laat je de knop los, dan zullen zowel de rugleuning als de 

benensteun stoppen met bewegen. De controller geeft ‘chair posture adjusting…' aan bij 

het instellen van de positie van de massagestoel. De massage moet wel bezig zijn 

vooraleer je deze functie kan gebruiken. 

 

Hellingshoek rugleuning >: Wanneer u op deze knop blijft drukken zal de hellingshoek 

van de rugleuning verkleinen. Laat je de knop los, dan zal zowel de rugleuning als de 

benensteun stoppen met bewegen. De controller geeft ‘chair posture adjusting…' aan bij 

het instellen van de positie van de massagestoel. De massage moet wel bezig zijn 

vooraleer je deze functie kan gebruiken. 
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Extra informatie 

Druk op de aan/uit-knop als de stroom is ingeschakeld, een zoemer piept eenmaal kort. 

Nu verschijnt het LCD-scherm, na 2-3 seconden wordt het startscherm getoond en gaat 

het over naar de standby-modus.  

Wanneer u op de menu-knop drukt kunnen alle mogelijke massage-functies en ook de 

instellingen worden beheert. Druk nogmaals op menu als je wil terugkeren naar het 

startscherm. 

Automatische massage: druk op de menuknop, de cursor staat standaard op de functie 

‘automatische massage’. Druk vervolgens op de ok-knop om naar de automatische 

modus te gaan. Je hebt keuze uit 5 automatische programma’s: ‘Recovery 1’, ‘Recovery 

2’, ‘Stretching’, ‘Pulse Massage’, ‘3DExperience’ en ‘Special’. De ‘special’ functie bestaat 

uit nog vijf extra automatische massageprogramma's. 

Nadat de stroom is ingeschakeld, zal de eerste keer dat u het automatische programma 

gebruikt de massagestoel de acupunctuurpuntpositie detecteren. Dan zal "acupunctuur 

point tracking..." op het scherm worden weergegeven. Nadat de 

acupunctuurpunttracking is voltooid, zal de zoemer 5 keer (één keer per seconde) tikken, 

ondertussen is de massagestoel de schouderpositie aan het detecteren. Als de gebruiker 

vindt dat de positie niet juist is, drukt u omhoog of omlaag op de navigatietoets om dit 

aan te passen. Tijdens het aanpassen zal "acupunctuur point adjusting..." te zien zijn op 

het scherm. Let wel: dit kan alleen worden aangepast bij de automatische massages.  

Manuele massage: druk op de menuknop, selecteer ‘manual’ aan de hand van de 

navigatietoets, druk op de ok-knop. Er zijn vijf opties, namelijk: ‘mode’, ‘position’, 

‘width’, ‘speed’ en ‘3D’. Selecteer de gewenste functie en druk vervolgens op de ok-knop 

om het volgende menu te openen. Selecteer de gewenste massage of ga terug naar het 

overzicht aan de hand van de linker pijl van de navigatietoets. Wanneer de gebruiker een 

manuele massage gestart heeft drukt deze op de menu-knop om terug naar het 

startscherm te gaan. Gebruikers kunnen nu de omhoog/omlaag-knop gebruiken om de 

massagepositie aan te passen, informatie als "massage position adjusting…" zal dan 

worden weergegeven op het display scherm.  

Opmerking:  

1. Overall: Bij het kiezen van een gehele massage, zal er slechts één keer een  

schouderhoogtedetectie worden uitgevoerd  

2. Partial of fixed point: De ‘partial’ en ‘fixed point’ massage hebben geen 

schouderhoogtedetectie nodig, wanneer je een andere massage kiest zal er wel een 

schouderhoogtedetectie worden uitgevoerd 

Lucht: druk op de menu-knop, kies ‘air’ via de navigatie en druk vervolgens op de ok-

knop. Nu zijn er twee soorten luchtdrukfuncties waaruit je kan kiezen: ‘position’ en 

‘intensity’. Kies de gewenste functie, druk op de ok-knop om het volgende menu te zien 

en kies opnieuw de gewenste functie. 
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Roller: druk op de menu-knop op de afstandsbediening, kies ‘roller’. U zult zien dat er 

drie opties zijn waaruit u kan kiezen ‘level 2’, ‘level1’ en ‘stop’. 

Warmte: druk op de menu-knop, kies ‘heating’ aan de hand van de navigatie en druk 

vervolgens op start. Wanneer de warmte geactiveerd wordt zal er een warmtesignaal op 

het startscherm verschijnen. 

Instelling: druk op de menuknop, kies 'settings' en kies vervolgens de tijd (timer), taal 

(language) of stopknop (stop button) om de massage te stoppen. 

Timer: kies de gewenste duur van de massage: 10min, 20min, 30min of 50min, 

wanneer de tijd om is wordt de stroom automatisch uitgeschakeld 

Taal: vereenvoudigd Chinees, Engels en Koreaans zijn beschikbaar 

Stop: deze knop zal gebruikt worden om alle massagefuncties uit te schakelen 

 

 

 


