
 

 

 

MASTERDRIVE A.I 2.0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brugermanual 

OG7598X 



2 
 

Indhold 
Vigtige sikkerhedsinstruktioner ............................................................................................................. 3 

Eksempler på abnormiteter og fejl .................................................................................................... 4 

Følgende personer bør ikke bruge produktet ..................................................................................... 4 

Master Drive AI og Væske .................................................................................................................. 7 

Instruktioner om jordforbindelse .......................................................................................................... 7 

Hvem må bruge massagestolen ............................................................................................................. 8 

Product Diagram ..................................................................................................................................... 9 

Produktdiagram over airbags .......................................................................................................... 10 

Opsætningen af OGAWA Master Drive A.I .......................................................................................... 11 

Før Opsætning................................................................................................................................... 11 

Instruktioner omkring flytning af stolen ......................................................................................... 12 

Metode 1: Løftning af stolen ....................................................................................................... 12 

Metode 2: Flytning af stolen ved brug af slip bar ....................................................................... 13 

Før du bruger stolen ......................................................................................................................... 13 

Andre ting du skal kontrollere ..................................................................................................... 14 

Tænd for produktet ...................................................................................................................... 15 

Før du bruger stolen ..................................................................................................................... 16 

Juster liggestolen efter behov.............................................................................................................. 17 

Justering af holder ............................................................................................................................ 17 

Juster længden af fodmassagesektionen efter behov .................................................................... 17 

Forklaring af kontrolpanel ................................................................................................................... 18 

Genvejstaster.................................................................................................................................... 18 

Intelligent massage hurtigstartknap ................................................................................................ 18 

APP download ...................................................................................................................................... 19 

Første gang du burger Appen .......................................................................................................... 19 

Stemmestyring ..................................................................................................................................... 23 

Massage evaluering .............................................................................................................................. 23 

Under evalueringen (Målingen) ....................................................................................................... 23 

Adgangskoden til bluetooth-forbindelse er "9999". ........................................................................... 24 

Efter massage ....................................................................................................................................... 24 

Normale lyde du vil høre og ting du vil føle under brug af massagestolen ....................................... 26 

 

  



3 
 

Vigtige sikkerhedsinstruktioner 
Disse sikkerhedsinstruktioner skal følges nøje under brug for at undgå personskade og skade på 

ejendom er som følger: 

Alle sikkerhedsanvisninger er beskrevet i overensstemmelse med graden af kvæstelser eller skader 

som følge af forkert brug. 

Før du bruger produktet, bør personer, der er i behandling eller har nogen af følgende symptomer, 

konsultere en læge. 

• Personer med en pacemaker eller en anden in-vivo elektronisk medicinsk udstyr, der har 

tendens til at lide af elektronisk jamming. 

• Patienter med ondartede tumorer.  

• Patienter med hjertesygdomme.  

• Personer viste sig ikke at være i stand til at identificere temperaturændringer. 

• Gravide personer eller kvinder, der lige har haft født. 

• Personer med dårligt helbred. 

• Personer, der er syge eller skal hvile. 

• Personer med perceptuel forstyrrelse på grund af diabetes eller anden alvorlig perifer 

cirkulation forstyrrelse. 

• Personer med en unormal eller bøjet hvirvel. 

• Personer med fremspring af intervertebral disk. 

• Osteoporosepatienter, patienter med rygmarvsbrud,  

• Personer, der føler sig meget utilpas eller personer med akutte smertefulde sygdomme, 

såsom (bortset fra ovenstående omstændigheder) forstuvninger eller muskelspændinger; 

• Personer med skader i det masserede område. 

• Personer med en kropstemperatur over 38 °C (med feber) (f.eks. symptomer såsom sløvhed, 

kolde temperaturer, gys og blodtryksændring eller inflammation. 

• Hvis du føler dig fysisk unormal under brug eller ingen effekt efter brug, skal du straks 

stoppe produktet og kontakte en læge om det. 

Før du masseres eller flytter ryglænet eller underbens-/fodmassageafsnittet, skal du sørge for, at der 

ikke er nogen person eller kæledyr tæt på produktet (foran, bagved, under eller på siden). 

Før brug skal du sikre dig, at der ikke er fremmedlegemer mellem ryglænet og rygbetræk. 

Før brug løftes rygpuden og kontrolleres, om stoffet i de bevægelige dele af massagehjulene eller 

andre stillinger er beskadiget. 

(Selv hvis stoffet er let beskadiget, skal du straks stoppe produktet, trække stikket ud og sende 

produktet til reparation.) 

Hvis produktet bruges, når stoffet er beskadiget, kan du komme til skade eller få elektrisk stød. 

Ved første brug skal du vælge AM-rutinetilstand. 

Massér ikke i mere end 30 minutter hver gang. 

Massér ikke en enkelt del i mere end 5 minutter. 

Hvis nogen af disse sikkerhedsinstruktioner ikke følges, kan du få en negativ virkning og komme til 

skade. 
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For at undgå ulykker som involverer børn eller dyr, sluk for afbryderen bag på stolen og træk 

derefter stikket ud efter brug. 

Følg reglerne for brug af stikkontakten og ledningsudstyret. 

Brug en 220-240V~, 50/60Hz strømforsyning. 

(Brug ikke produktet i et fremmed land eller tilslut det med en transformer uden tilladelse.) 

Ellers kan der opstå elektrisk stød, produktfejl eller brand på grund af overophedning. 

I tilfælde af unormalitet eller fejl, skal du straks stoppe produktet og trække stikket ud for at undgå 

røg, brand og elektrisk stød. 

Eksempler på abnormiteter og fejl 
• Produktet virker ikke, efter at strømafbryderen er drejet til ON-positionen; 

• Efter at strømledningen er flyttet, tændes produktet uafbrudt; 

• Under brug afgiver produktet en brændende lugt eller en unormal lyd; 

• Produktet er deformeret eller unormalt opvarmet; 

• Ved enhver af disse abnormiteter og fejl skal produktet straks efterses og repareres af et 

autoriseret servicecenter. 

• Læg ikke rygpuden mellem ryglænet og rygbetræk. 

• Ellers kan der opstå produktfejl. 

• Hold i rammen, når du håndterer produktet. 

Ellers kan der opstå produktfejl eller personskade. 

Følgende personer bør ikke bruge produktet 
Personer, for hvem massage er forbudt af læger, såsom personer med trombose, alvorlig aneurisme, 

akut venøs aneurisme, forskellige hudbetændelser (såsom subkutan vævsbetændelse) eller 

forskellige hudinfektioner. 

Ellers kan sygdomme blive værre. 

Følgende personer bør ikke massere deres taljer. 

• Personer med akut lændehvirvel, fremspring af intervertebral disk eller forskydning af en 

lændehvirvel; 

• Personer med deformation eller andet ubehag i hofteleddet; 

Ellers kan sygdomme blive værre. 

Stik ikke hænder, arme eller fødder ind i ryglænets stoffer på bevægelige dele af massagehjulene. 

Børn bør ikke bruge produktet. Undgå, at de leger på produktet eller klatrer op på underbens-

/fodmassagesektionen, sædet, ryglænet eller armlænene. 

Klatre ikke op på ryglænet eller armlænene. 

Læn dig eller sæt dig ikke på ryglænet. 

Hold dit hoved fra tilgængelige områder af ryglænet og rygdækslet. 

Personer, der ikke er i stand til at udtrykke sig klart eller ude af stand til at betjene produktet, bør 

ikke bruge produktet. 
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Når du masserer nakken, skal du være opmærksom på massagehjulenes bevægelsesretninger og 

ikke massere med en for stor kraft eller massere den forreste del af nakken. 

Ellers kan der ske ulykker eller personskader. 

Beskadig ikke strømledningen eller strømstikket. 

(Du må ikke beskadige, bearbejde, bøje, vride eller forlænge strømledningen eller strømstikket, eller 

placere strømledningen eller strømstikket tæt på et varmelegeme, eller binde eller binde tunge 

genstande på strømledningen eller strømstikket.) 

• En beskadiget strømledning eller strømstik kan resultere i elektrisk stød, kortslutningsfejl 

eller brand. Kontakt venligst den butik, hvorfra du købte produktet, eller et udpeget 

autoriseret servicecenter om vedligeholdelsesmetoden for strømledningen eller 

strømstikket. 

• Når du bruger de varme massagehjul, skal du undgå langvarig kontakt med huden i én 

position. 

• Brug ikke Knee Warm massage i længere tid. Ellers kan du få forbrændinger ved lav varme. 

• *Selv hvis temperaturen er relativt lavere (40 °C~ 60 °C), kan der opstå forbrændinger med 

lav varme efter langvarig kontakt med huden (på trods af ingen tydelig varm eller smertefuld 

følelse). 

• Beskadig ikke den Knee Warm (varmer) sektion. 

• Indsæt ikke nåle eller nåle i produktet. 

• Skær ikke produktet med en fræser. 

• Hvis den interne varmelegeme er beskadiget, kan der opstå brand eller elektrisk stød. 

• Indsæt eller træk ikke stikket ud med våde hænder. Ellers kan der opstå elektrisk stød. 

• Undlad at genmontere, adskille eller reparere produktet uden tilladelse. Ellers kan der opstå 

brande, unormale bevægelser eller personskader. 

Følgende personer (selvom de er fysisk raske på nuværende tidspunkt) bør konsultere en læge, før 

de bruger produktet. 

1. Personer med muskelatrofi på grund af ældning eller tynde personer; 

2. Personer, der føler lænd på grund af knogle- eller viscusproblemer; 

3. Personer, der har tendens til at få forstuvninger eller blå mærker; 

4. Personer med bilsyge eller søsyge eller kraftig reaktion, når de tager andre transportmidler; 

5. Personer, der en gang har fået en hjerteoperation eller en anden visceral operation; Ellers 

kan helbredet blive værre. 

Før du sætter dig på produktet, skal du sikre dig, at der ikke er fremmedlegemer mellem to dele af 

det. 

(Sørg for, at der ikke er fremmedlegemer på rygdækslet, ryglænet, sædeoverfladen, underbens-

/fodmassageafsnittet eller indersiden af rygpuden.) 

Ellers kan der ske ulykker, skader eller produktfejl forårsaget af fastklemning af hænder, fødder eller 

andre artikler af produktet. 

• Brug ikke produktet, når du bærer en hård dekorativ artikel på hovedet (såsom hårnål). 

• Hvis der er en hård genstand (såsom mobiltelefon eller nøgle) i en lomme på bukserne, skal 

du tage den ud før massage. 

• Før hånd- eller armmassage fjernes ur, neglebind, ring osv. Ellers kan der ske skader. 
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• Før du sætter dig på sædet, skal du sikre dig, at massagehjulene er i tilbagetrækspositioner. 

• Hvis du vil forlade sædet under massagen, skal du først stoppe produktet. Ellers kan der ske 

ulykker eller skader. 

• Når du trækker strømstikket ud, må du ikke trække i strømledningen, men holde i 

strømstikket. Ellers kan der opstå et elektrisk stød eller en kortslutningsfejl. 

• Før du flytter produktet, skal du bringe underbens-/fodmassageafsnittet tilbage til den 

oprindelige position ved at justere dets vinkel. 

• Ellers kan der ske skader. 

• Når produktet flyttes med remskiver, læg genstande såsom måtter på gulvet. Ellers kan der 

efterlades mærker på gulvet. 

• Hold børn væk fra holdeskruerne på fjernbetjeningsholderen. Ellers kan børn forårsage 

ulykker eller komme til skade ved at spise det eller lege med det. 

• Før du flytter produktet med remskiver, skal du fjerne forhindringer tæt på det. Løft 

sædeoverfladen på underbens-/fodmassage-sektionen til en position lidt lavere end taljen, 

og bevæg produktet langsomt. 

• Ellers kan der ske ulykker eller skader på grund af produktets omsætning. 

• Placer produktet vandret under brug. 

• Ellers kan der ske ulykker som følge af omsætning af produktet. 

• Hvis der er symptomer som f.eks. hudbetændelse, kløe eller hævelse under brug, skal du 

straks stoppe produktet og kontakte en læge. 

Ellers kan der ske ulykker eller fysisk ubehag. 

Hvis produktet bruges igen til massage efter en periode uden brug, skal du læse 

betjeningsvejledningen igen og sikre dig, at produktet kan køre normalt først. 

Ellers kan der ske ulykker eller skader.  

• Brug ikke produktet og andre enheder på samme tid. Ellers kan der ske ulykker eller fysisk 

ubehag. 

• Hold hoved, mave eller hud fra massagehjulene og sæt ikke hænder eller fødder mellem 

massagehjulene. 

• Læg ikke knæene mellem underbens-/fodmassageafsnittet. 

• Fald ikke i søvn, mens du bruger produktet. Brug ikke produktet efter at have drukket. 

• Hvis luft i påfyldningen af airbaggen på sædet ikke er fuldstændig afladet, må du ikke stå 

eller hoppe på sædet eller sætte ting på det. 

Ellers kan der ske ulykker eller skader. 

• Læg ikke hænder eller fødder mellem produktet og underbens-/fodmassageafsnittet. 

• Stik ikke hænder, arme eller hoved ind i sømmen på underbens-/fodmassagesektionen 

(fodstøtten). 

For en sikkerheds skyld skal du indsætte sektionen for underbens-/fodmassage efter massage. 

• Læg ikke hænder, fødder eller hoved mellem ryglænet og rygdækslet. 

• Anbring ikke kæledyr på produktet (såsom rygbetræk, ryglæn og armlæn). 

• Træk ikke strømstikket ud, og sluk ikke for strømafbryderen pludseligt under massage. 

Ellers kan der ske skader. 
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Stå eller sid ikke på bagcoveret ellers kan der opstå personskader som følge af, at produktet vælter. 

Du må ikke stå eller sidde på armlænene ellers kan der opstå personskader. 

Du må ikke stå eller sidde på underbens-/fodmassagesektionen eller fodstøtten ellers kan der ske 

ulykker eller kvæstelser, som følge af rotation af forsiden af fodstøtten eller vending af produktet. 

 

Hvis bunden af underbens-/fodmassagesektionen løber ned i gulvet, kan gulvet blive beskadiget. 

• Træk eller skub ikke produktet, efter det er installeret, ellers kan gulvet blive beskadiget. 

• Flyt ikke produktet, mens der er en person på det ellers kan der ske ulykker eller skader på 

grund af, at produktet vælter. 

• Brug ikke produktet på varmeapparater, såsom elektriske tæpper ellers kan der opstå brand. 

Master Drive AI og Væske 
• Brug ikke produktet på et badeværelse eller et andet vådt sted. 

• Væsker på produktet eller dets fjernbetjening ellers kan der opstå elektrisk stød, 

kortslutning eller produktfejl. 

• Før du rengør eller vedligeholder produktet, skal du først trække stikket ud ellers kan der 

opstå elektrisk stød eller personskade. 

I tilfælde af strømsvigt skal du straks trække stikket ud ellers kan der ske ulykker eller kvæstelser, når 

strømmen genoprettes. 

Træk strømstikket ud, når produktet ikke bruges ellers kan der opstå elektriske lækagebrande på 

grund af ældning af isoleringen forårsaget af støv og fugt. 

Instruktioner om jordforbindelse 
Produktet skal jordforbindes for at reducere risikoen for elektrisk stød på grund af funktionsfejl på 

produktet. 

Produktet har en strømledning med en jordleder og et jordstik. Jordstikket skal sættes i en passende 

stikkontakt, der er blevet korrekt installeret og jordet i fuld overensstemmelse med lokal lovgivning. 

OBS 

Hvis jordlederen ikke er korrekt tilsluttet, kan der opstå elektrisk stød. Hvis du ikke er sikker på, om 

jordforbindelsen er korrekt, skal du få den efterset af en professionel elektriker. Selvom jordstikket, 

der følger med produktet, ikke passer til det stik, du har, skal du ikke genmontere det selv, men bed 

en professionel elektriker om at installere en passende stikkontakt. 

Produktet har et jordstik. Sørg for, at produktet er forbundet med en stikdåse, der passer til formen 

på jordstikket. 

Tilslut ikke produktet til et multistik. 

hvis strømstikket er beskadiget, skal det meget erstattes af et specielt stik, der fås hos OGAWA eller 

autoriserede agenter. 
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Hvem må bruge massagestolen 
1. Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, 

sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået opsyn eller 

instruktion i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. 

2. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af 

børn uden opsyn 

3. Apparatet har en opvarmet overflade. Personer, der er ufølsomme over for varme, skal være 

forsigtige, når de bruger apparatet 

4. Apparatet er kun beregnet til indendørs brug. 
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Product Diagram 
 

 

 

 

 

 

*Kan afvige grundet produktforbedringer. 
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Produktdiagram over airbags 
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Opsætningen af OGAWA Master Drive A.I 

Før Opsætning 
Sikrer dig at der er nok plads til at stolen kan udnytte sin fulde bevægelighed. Stolen skal være 

mindst 12 CM fra væggen for at der plads til at den kan ligge ned. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udsæt ikke produktet for direkte sollys eller et sted med høj temperatur (f.eks. foran varmeudstyr); 

ellers kan dets syntetiske læder falme eller hærde. 

Placer en måtte under produktet for at undgå skader på gulvet. Måtten skal dække produktets 

område i kontakt med gulvet og fodstøttens område i kontakt med gulvet (minimumsmål: 200cm x 

90cm). Se figuren. 

Installer produktet tæt på en stikkontakt. 
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Instruktioner omkring flytning af stolen 

Metode 1: Løftning af stolen 
Side cover er i to dele og man skal tage fat i begge, stolen må ikke løftes i det yderste cover. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*OBS Løft ikke i det yderste side cover da det kan falde af under løftet, tag fat i det inderste. 

*OBS Produktet vejer ca. 125 kg, og er derfor meget tungt, derfor skal man være to personer om at 

flytte det. 

*OBS Det anbefales at produktet stilles langsomt ned for at undgå skader på gulv og personer. 

*OBS Det anbefales at produktet stilles på en måtte for at undgå skader på gulvet. 

Forsigtig! 

• Træk eller slæb ikke produktet, efter det er installeret. 

• Hold ikke i rammen, når du håndterer produktet. Ellers kan der opstå produktfejl eller 

personskade. 

• Flyt ikke produktet med remskiver direkte på gulvet. Ellers kan der efterlades mærker på 

gulvet. 

• Flyt ikke produktet, mens der er en person på det. Ellers kan der ske ulykker eller skader på 

grund af fald. 

• Hold ikke i fodmassagesektionen, når du flytter produktet. Ellers kan der opstå skader på 

grund af glidning. 
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Metode 2: Flytning af stolen ved brug af slip bar 
OBS Vi anbefaler ikke denne metode på trægulve og andre hårde overflader da det kan efterlade 

mærker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stolen kan nemt skubbes ved hjælp af slip bars som er installeret i foden af stolen, efter strøm 

stikket er taget ud. 

Før du går i gang: 

1. Tryk på on/off knappen for at sikre dig at stolen er i den oprejste position. 

2. Sluk på hovedafbryderen bag på massagestolen så der ikke længere er strøm sat til. 

3. Træk netledningen ud af stolen. 

4. Skub stolen. 

Før du bruger stolen 
Tjek om der er plads rundt om stolen, der kan være 

børn, dyr, eller andre genstande som kan blive 

beskadiget. 
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Kontrollér puden ved at flippe den bag stolen og 

tjekke at lynlåsen er sikret. 

 

 

 

 

 

 

Andre ting du skal kontrollere 

• Sørg for, at der ikke er fremmedlegemer i 

produktets sømme. 

• Når du tjekker underbens-/fodmassageafsnittet, skal du trykke fodstøtten fremad med dine 

hænder og sørge for, at der ikke er fremmedlegemer i sømmen. 

Forsigtig! 

Stik ikke hænder, fingre, fødder eller hoved ind i sømmen/sømmene mellem fodstøtten og 

sædefladen eller armlænene. 

Før du sætter dig på produktet, skal du sikre dig, at der ikke er fremmedlegemer mellem to dele af 

det. 

Læg ikke hænder, arme eller hoved mellem ryglænet og rygdækslet. 

Anbring ikke kæledyr på produktet (såsom rygbetræk, ryglæn og armlæn). 

Advarsel! 

Undersøg strømledningen og strømstikket med jævne mellemrum. 

Fjern snavs som støv på strømstikket med jævne mellemrum. Ellers kan der opstå brande forårsaget 

af dårlig isolering på grund af faktorer som fugt. (Tør strømstikket af med en tør klud.) 

Beskadig ikke strømledningen eller strømstikket. 

Undlad at beskadige, bearbejde, bøje, vride eller forlænge 

strømledningen eller strømstikket, eller placere strømledningen eller 

strømstikket tæt på et varmelegeme, eller binde eller binde tunge 

genstande på strømledningen eller strømstikket. 

En beskadiget strømledning eller strømstik kan resultere i elektrisk 

stød, kortslutning eller brand. 

Kontakt venligst den butik, hvor du købte produktet, eller et 

autoriseret servicecenter om vedligeholdelsesmetoden for 

strømledningen eller strømstikket. 
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Kontrollér strøm kablet for knuder, skidt og brud. 

 

Tænd for produktet 

Advarsel! 

• Sæt strømstikket i stikkontakten til enden. 

Ellers kan der opstå elektrisk stød eller brand på grund af overophedning. 

 

 

 

 

Overhold ALTID reglerne for brug af stikkontakten og ledningsudstyret. 

• Brug en 220-240V~,50/60Hz strømforsyning. 

• (Brug ikke produktet i et fremmed land eller tilslut det med en transformer uden tilladelse.) 

• Ellers kan der opstå elektrisk stød, produktfejl eller brand på grund af overspisning. 

• Indsæt eller træk ikke stikket ud med våde hænder. 

• Ellers kan der opstå et elektrisk stød. 
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Før du bruger stolen 
Sørg for, at massagehjulene er trukket tilbage 

Hvis de ikke er, tryk på ON, før dem tilbage til 

tilbagetrækningspositionen. 

 

 

 

 

Sørg for, at stoffet ikke er beskadiget eller revnet. 

 

 

 

 

 

 

Advarsel! 

Før brug hæves rygpuden og kontrolleres, om stofferne i det område, der er angivet på figuren, er 

beskadiget. 

(Selv hvis stoffet er let beskadiget, skal du straks stoppe produktet, trække stikket ud og sende 

produktet til reparation.) 

Hvis produktet bruges, når der er stofskade, kan du komme til skade eller få elektrisk stød. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Juster liggestolen efter behov 
 

Justering af holder 
Venstre-højre justering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juster længden af fodmassagesektionen efter 

behov 
Træd sensoren under hælen, når automatisk justering 

nås en behagelig længde for at stoppe justeringen. 
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Forklaring af kontrolpanel 

Genvejstaster  

 

1. Power-knap, 4D-controller: 

Langt tryk 1 sekund for at aktivere massagestolen, langt tryk 1 sekund igen for at stoppe 

massagestolsfunktionen. 

4D-styrke: Drej med uret for at øge 4D-styrken, mod uret for at reducere. 

2. Pause-knap: Tryk på knappen, al massagefunktion stoppes midlertidigt, tryk igen for at 

genoptage massagen. 

3. Varme: Tryk på knappen for at starte opvarmningen, tryk på den igen for at stoppe 

opvarmningen. 

4. Mater's Choice: Genvejsknap til Master's Choice Programmet. 

5. Fodstøtte hældning/læn; Tryk på den opadgående pil for at hælde fodstøtten, tryk på den 

nedadgående pil for at hælde fodstøtten. 

6. Ryglænet hældning/tilbagelænet: Tryk på pil opad for ryglænets hældning. Tryk på den 

nederste pil for at læne tilbage. 

7. Øvre fodstøtte forlænges/trækkes tilbage: Tryk på venstre pil for at forlænge fodstøtten. 

Tryk på højre pil for at trække fodstøtten tilbage. 

8. Nedre fodstøtte Forlæng/træk ind: Tryk på venstre pil for at forlænge fodstøtten. Tryk på 

højre pil for at trække fodstøtten tilbage. 

Intelligent massage hurtigstartknap 
Når massagestolen er tændt, skal du trykke på hurtigstartknappen på detektionshåndtaget for at 

starte massageevalueringen, og massageevalueringen vil automatisk skubbe den eksklusive 

brugerdefinerede procedure 15 sekunder efter, at meddelelsesevalueringen er afsluttet. 
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APP download 
Du kan bruge iPad Iphone i App Store, Android-telefoner i Google play og bruge søgeordet til at 

downloade appen: OGAWA Wellness 

Eller scan denne QR kode 

 

Understøttet hardware: iPad mini2 og nyere, Iphone, Android-telefoner. 

iOS-systemkrav: IOS 10.0 eller nyere. 

Android-systemkrav: Android 4.3 eller nyere. 

 

Første gang du burger Appen 
1. Åben appen og tast region ind. Gå til registreringsskærmen. 

2. Hvis du allerede har en konto kan du vælge login. 
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3. For at bruge appen, skal du registrere dig selv først, dette kan gøres med mobil nummer 

eller e-mail. Vi anbefaler e-mail. 

4. Hvis du har dit ansigt registreret allerede kan du logge ind med det i stedet. 

5. Du kan også bruge en Facebook eller Google konto for nemt at logge ind. 

 

Efter at du kommer til stolens side, undersøger appen om din konto er forbundet til stolen. 
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Hvis din massagestol ikke er forbundet med appen, kan du gøre dette med den unikke QR-kode som 

kommer med til din stol. Se billederne herefter hvor du finder den. 
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Hvis din konto er bundet til en massagestol kan du nemt forbinde til stolen med Bluetooth via 

enhedshåndtering i appen. 

 

Hvis WiFi ikke ikonet ikke er slået til i appen, skal du forbinde din telefon eller tablet til WiFi. Der 

understøttes kun WiFi 2.4G. 
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Stemmestyring 
Denne massagestol har et indbygget stemmestyringssystem, som virker i standby mode. Du kan 

bruge din stemme til at vække stolen med ordene ”Hey OGAWA”. De samme ord bliver brugt til at 

styre stolen. 

*Husk at kontrollér om der er børn, dyr eller genstande før du bruger stolen. 

 

Massage evaluering 
Du kan hurtigt starte massageevalueringen ved at bruge startknappen på håndtaget. Efter 15 

sekunders evaluering vil massagestol automatisk gå videre til den eksklusive massage procedure. 

 

Du kan slå massageevaluering til gennem "Intelligent Evaluation" under "Intelligent Massage" i APP-

hovedgrænsefladen. 

Under evalueringen viser APP-siden detektionsstatus og den endelige evaluering resulterer i realtid. 

15 sekunder efter evalueringen er afsluttet, starter massagestolen automatisk den eksklusive 

massageprocedure. 

Under evalueringen (Målingen) 
Under massageevalueringen skal du sidde stille og læne dig tilbage mod massagestolen og være 

stille og rolig. Håndfladen på venstre hånd er tæt på elektrodestykket, og pegefinger placeres 

forsigtigt på sidetestpunktet på testhåndtaget for at sikre, at testpunktet er helt dækket, og at 

hænderne placeres naturligt på begge sider. 

Bemærk 

1. Inden massageevaluering skal du tørre din venstre hånd ren for at sikre, at håndfladen og 

pegefingeren er tørre og rene. 

2. Inden massageevaluering skal du tørre testhåndtaget rent for at sikre, at elektroden og siden 

testpunktlinser er tørre og rene. 

3. I processen med massageevaluering skal du ikke trykke på blodiltsensorens testpunkt siden 

af håndtaget, og sørg for, at pegefingerens spids er helt dækket af blod iltsensor. 

4. Under massageevalueringen skal du holde stille og ikke ryste på fingrene. 

5. Anvend ikke neglelak, frostvæske eller manicure på din venstre finger. 

6. Brug ikke måleren eller massage umiddelbart efter træning. 

7. Lammelsestilstanden efter kontinuerlig måling vil påvirke blodcirkulationen og kan påvirke 

detektionsparametrene. Udfør venligst ikke målinger mange gange i træk, i lang tid. 

8. Hvis fingerhuden er for tyk eller pigmenteret, er detektionsparametrene muligvis ikke 

nøjagtige. 

9. Langvarig eksponering for lav temperatur miljø, kold fingerspids hud og dårlig perifer 

cirkulation kan føre til utilstrækkeligt pulssignal, ude af stand til at måle eller unøjagtig 

måling resultater. 

For mere information om, hvordan du bruger APP, se "APP-brugsvejledningen" 

i "brugercenter"-hjælpelinjen i APP-grænsefladen. 
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Adgangskoden til bluetooth-forbindelse er "9999". 
 

Efter massage 
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Normale lyde du vil høre og ting du vil føle under brug af 

massagestolen 
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Specifikationer 

 

For brugere tungere end 100kg kan stolen larme mere, og den slides ned hurtigere. 
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Kontaktinformation 
 

IWAO ApS 

Ishøjvej 2C 

4700 Næstved 

Tlf.: 70 70 71 30 

E-mail: Info@iwao.dk 

https://www.iwao.dk 

 

mailto:Info@iwao.dk
https://www.iwao.dk/

