
BRUGERMANUAL / 
GARANTIBEVIS

OTIUMSTOL
BUDGET /  LUKSUS  

Vi sælger livskvalitet



MED VENLIG HILSEN

TILLYKKE MED DIN NYE 
LINDEBJERG LÆNESTOL

Denne brugermanual indeholder de mest nødvendige oplysninger 
for at du får glæde af alle de funktioner stolen har. Derudover alt 
hvad du skal, for at vedligeholde din nye lænestol.

Vi håber du bliver tilfreds med vores produkt. Hvis du har nogle 
problemer eller spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til 
vores kundeservice og få hjælp og rådgivning.

63 15 00 00
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PLEJE / VEDLIGEHOLD

Lindebjerg Otiumstole er udstyret med stof eller læder, alt efter model.

Otiumstol - stof

Der behøver du som udgangspunkt ikke pleje. Det er dog muligt at 
give en imprægnering som holder stoffet pænt i længere tid og letter 
rengøringen.

Otiumstol - læder
Vi anbefaler vi at give en læderpleje. Dette gerne et par gange om 
året alt efter brug. Dette holder læderet pænt og letter rengøringen 
af stolen.

Rengøring 
En lindebjerg Otium stol er udstyret med højkvalitetsstof, i slidstærk 
styrke, og kan rengøres med en karklud, der er hårdt opvredet i lun-
ken vand. Samme fremgang måde gør sig gældende til Lindebjergs 
Otium stole med Læder. 

Spørg altid Lindebjerg for hjælp, hvis du har problemer med din 
Otiumstol.

1

2

3



5

BETJENING

Lindebjerg Otiumstol er udstyret med fjernbetjening til justering af ryk, sæde og stå op funktion. 
Bemærk funktionerne variere alt efter model.

BUDGET

Dette et fjernbetjeningen til Otiumstol budget

STANDART / PREMIUM / LUKSUS

Dette et fjernbetjeningen til Otiumstol Standart/Premium/Luksus
3 4

Denne knap bruges til at køre 
ryg- og fodskamlen tilbage i 

neutral position. Når stolen er i 
neutral posistion, bruges denne 
knap også til at aktivere stå op 

funktionen. Ryglæn op Ryglæn tilbage

Fodskammel op / Køre 
ned, hvis stå op funktion 

er aktiveret.

Fodskammel ned / Er fod-
skamlen i neutral position, 
aktivere den stå op funk-

tionen. 

Køre ryglæn tilbage og 
fodskammel op, på samme 
tid  / Køre stå op funktion 
tilbage til neutral position.

Denne knap bruges til at køre 
ryglænet tilbage og fodskamlen op.
Disse kan ikke indstilles sceperat.

Køre ryglæn og fodskammel 
tilbage i neutral posistion, 

på samme tid / Aktivere stå 
op funktionen.
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PREMIUM / LUKSUS

Dette et fjernbetjeningen til at styrre massage og varme til
Otiumstol Premium / Luksus

5

Display - Viser den „ON“ er den tændt. 
„OF“ så er den slukket. Derudover viser den 
tidsindsindstilling funktionen, hvis den er 

aktiveret. Henholdsvis 10, 20, 30 min. 

Tænd/Sluk - Vises på displayet

Tidsindstilling - Her kan du sætte tid på hvor 
lang tid massagen skal være aktiveret. Du kan 
vælge Henholdsvis 10, 20, 30 min. Tryk flere 
gange på knappen, for at vælge imellem mi-

nutterne. Du kan se på „Display“ hvor mange 
minutter du har valgt.

Auto - Starter et automatisk program.

Intensitet display - Her kan du 
se hvor kratig massagen er, 1 er 
det mildeste og 5 det kratigeste. 

Program display - Her kan du se 
hvilket massage du har valgt. Du 
kan vælge imellem 9 forskellige.

Intensitet - Her kan du vælge 
hvor kratig massagen skal være.
Du kan se hvor kraftig den er på 

„Intensitet display“

Mode - Her kan du vælge imellem 9 forskellige massage 
programmer. Her kan du prøve dig lidt frem og finde det 

program du bedste kan lide. Du kan se hvilket program du 
bruger på „Program display“. Tryk her for at starte massage.

Varme - Slå varme fra og til. Lyser 
lampen udefor rød, er varmen 

tændt.

Valgfri massage - Ønsker du ikke at bruge et 
automatisk program, kan du her selv vælge 
hvor i stolen der skal være massage. Du kan 

godt vælge flere på samme tid. Du tilvælger og 
fravælger ved trykke på knappen. 
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GARANTI OG SERVICE

Reklamationsret
Alle Lindebjerg produkter er som udgangspunkt omfattet, af den gæl-
dende lovpligtige 24 måneders reklamationsret. Reklamationsretten 
omfatter eventuelle produktions-, materiale- eller komponent fejl. Re-
klamationsretten dækker dog ikke sliddele som; betræk eller motere 
etc., eller skader opstået, som følge af forkert eller uagtsomt brug.

3 års garantiordning
Din lænestol leveres som udgangspunkt med 3 års garanti, gældende 
fra købsdato, med mindre andet er angivet på din slutseddel. Læs 
yderligere omkring garantiordningen på bagsiden af din slutseddel/
købskontrakt.

Ejer: _________________________________________________________________________________________

Adresse: ______________________________________________________________________________________

Postnr./by: ____________________________________________________________________________________

Model: _______________________________________________________________________________________

Købsdato: ____________________________________________________________________________________

STEMPEL & UNDERSKRIFT

Dato



Oplysningerne i denne manual var gældende på tryktidspunktet. Der indføres løbende forbedringer til Lindebjerg’s produkter og derfor kan der forekomme 
afvigelser i denne manual i forhold til produktet. Vi anbefaler at tage kontakt til Lindebjerg, hvis der ønskes information omkring en afvigelse på produktet. 

Der tages forbehold for trykfejl.

63 15 00 00Lindebjerg A/S
Stensgårdvej 14
5500 Middelfart mail@lindebjerg.dk


