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Før massagestolen tages i brug 

 
Vigtige sikkerhedsinstruktioner. 
Disse sikkerhedsinstruktioner skal følges nøje under brug for at undgå personskader og skader på ejendom.  
 
Sikkerhedsinstruktionerne er beskrevet i overensstemmelse med graden af kvæstelser eller skader som 

følge af forkert brug. 

Advarsel! Handlinger, der har tendens til at forårsage alvorlig 
personskade eller død 

Forsigtig! Handlinger, der har tendens til at forårsage mindre 
personskader eller skade på ejendom 

 

Vær opmærksom på symbolerne før sikkerhedsinstruktioner (et eksempel er givet nedenfor). 

Handlinger, der er forbudt Handlinger, der skal udføres 

 

Før du bruger massagestolen, skal du sørge for at følgende punkter 

bliver overholdt. 

 

Advarsel! 
 

Før du bruger produktet, bør personer, der er i behandling eller har nogle af følgende symptomer, 
konsultere en læge.  
 
1) Personer med pacemaker eller andet in-vivo elektronisk medicinsk udstyr, der har tendens til at blive 

påvirket af elektronisk jamming.  

2) Patienter med ondartede tumorer.  

3) Patienter med hjertesygdomme.  

4) Personer der ikke er i stand til at identificere temperaturændringer.  

5) Gravide eller kvinder, som lige har født.  

6) Personer med perceptuel forstyrrelse på grund af diabetes eller personer med anden alvorlig perifer 
kredsløbsforstyrrelse.  

7) Osteoporosepatienter, patienter med rygbrud eller akutte smertefulde sygdomme, som forstuvninger 
eller muskelspændinger.  

8) Personer med skader i de masserede dele.  

9) Personer med en kropstemperatur over 38 ℃ (med feber) (For eksempel personer med intense akutte 
betændelsessymptomer, som sløvhed, kuldegysninger og blodtryksændringer eller personer med 
dårligt helbred.  

10) Personer, der er syge eller skal hvile.  

11) Personer med en unormal eller bøjet hvirvel.  
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12) Personer med fremspring af intervertebral disk 

13) Personer, der føler sig meget utilpas (bortset fra ovenstående omstændigheder) 

 

Hvis overstående ikke overholdes, kan ulykker eller fysik utilpashed forekomme.  

• Hvis du føler fysisk ubehag under brug eller ingen effekt efter brug, skal du straks stoppe brugen af 

massagestolen og kontakte din læge. 

o Ellers kan der ske ulykker eller fysisk ubehag. 

• Før du starter din massage eller flytter ryglænet eller den nederste ben-/fodmassage-sektion, skal du 

sørge for, at der ikke er mennesker eller kæledyr tæt på produktet (foran, bagved, under eller ved siden 

af) 

• Før brug skal du sørge for, at der ikke er fremmedlegemer mellem ryglænet og bagbeklædningen. 

o Ellers kan der ske ulykker eller fysisk ubehag. 

• Før brug skal du løfte rygpuden og kontrollere, om stoffet i de bevægelige dele af massagehjulene eller 

andre samlinger er beskadiget. 

o (Selv hvis stoffet er let beskadiget, skal du straks stoppe med at bruge stolen og slukke for den, 

derefter trække stikket ud og sende produktet til reparation.) 

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

• Modtag ikke massage 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 det have en negativ virkning og du kan 

komme til skade. 

• Efter brug, vip afbryderen til "O"-position, og træk derefter stikket ud, hver gang. 

o Ellers kan der ske ulykker eller skader hvis børn leger på stolen. 

• Følg anvisningerne for strømforsyningen. Stolen behøver 220-240V~, 50-60Hz strømforsyning. 

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

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

• Sørg for at strømstikket er sat grundigt ind i stikkontakten. 

o Ellers kan der opstå elektrisk stød eller brand forårsaget af overophedning. 

• Sørg for at fjerne snavs og støv på strømstikket med jævne mellemrum. 

o Ellers kan der opstå brande forårsaget af dårlig isolering på grund af faktorer som fugt. (Tør 

strømstikket af med en tør klud.) 

• I tilfælde af unormalitet eller fejl skal du straks stoppe med at bruge stolen og trække stikket ud for at 

undgå røg, brand og elektrisk stød. 
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Forbudt ved eller i nærheden af massagestolen 

 

 

Advarsel! 

• Læg ikke rygpuden mellem ryglænet og rygbetræk. 

o Ellers kan der opstå produktfejl. 

• Når du håndterer produktet, skal du holde dets ramme. 

o 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. 

Andre farer som man skal være opmærksom på 

• Stik ikke hænder, arme eller fødder ind i ryglænets stof 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. 

• Du må ikke klatre op på ryglænet eller armlænene.  

• Sæt dig ikke på ryglænet. 

• Sørg for ikke at opholde dig bag stolen hvis den er i brug. 

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

ikke bruge produktet. 

• Når du masserer nakken, skal du være opmærksom på massagehjulenes bevægelsesretninger og ikke 

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

o Ellers kan der ske ulykker eller personskader. 

• Beskadig ikke strømledningen eller strømstikket. 

o Netledningen må ikke: 

▪ Beskadiges 

▪ Bearbejdes 

▪ Bukkes 

▪ Vrides 

▪ Forlænges 

▪ Placeres tæt på et varmelegeme 

▪ Laves knuder 
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▪ Binde fast på tunge genstande 

• 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. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

• Indsæt eller træk ikke stikket ud med våde hænder. 

o Ellers kan der opstå elektrisk stød. 

 

• Undlad at modificere, adskille eller reparere produktet uden tilladelse. 

o Ellers kan der opstå brand, unormale bevægelser eller personskader. 

 

 

 

Før du bruger massagestolen, skal du sørge for at følgende punkter bliver 

overholdt. 

 

 

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 spinkle personer. 

2. Personer, med lænd problemer på grund af knogle- eller viscusproblemer. 

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

4. Personer med køresyge eller søsyge eller anden 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. 

 

Inden du tager massagestolen i brug 

• Før du sætter dig på produktet, skal du sørge for, at der ikke er fremmedlegemer mellem bevægelige 

dele af stolen. 

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

underbens-/fodmassageafsnittet eller indersiden af rygpuden.) 

• Brug ikke massagestolen, når du bærer en hård dekorativ artikel på hovedet, såsom en 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, neglevikle, ringe osv. 

o Ellers kan der ske skader. 

• Før du sætter dig på sædet, skal du sørge for, at massagehjulene er i tilbagetrækningspositionerne.  

• Hvis du vil forlade sædet under massagen, skal du først stoppe produktet. 

o Ellers kan der ske skader. 
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• Når du trækker strømstikket ud, skal du ikke trække i strømledningen, men holde i strømstikket. 

o 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. 

o Ellers kan der ske skader. 

• Når du flytter produktet med massagestolens hjul, skal du lægge noget på gulvet for at beskytte det 

såsom måtter. 

o Ellers kan der efterlades mærker på gulvet. 

• Hold børn væk fra holdeskruerne på fjernbetjeningsholderen. 

o Ellers kan børn forårsage ulykker eller komme til skade ved at spise det eller lege med det. 

• Før du flytter massagestolen med de indbyggede hjul, skal du fjerne forhindringer tæt på det. Løft 

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

produktet langsomt. 

o Ellers kan der ske ulykker eller skader på grund af produktomsætning. 

• Placer produktet vandret under brug. 

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

• Hvis der er symptomer såsom hudbetændelse, kløe eller hævelse under brug, skal du straks stoppe 

med at bruge massagestolen og kontakte en læge. 

o Ellers kan der ske ulykker eller fysisk ubehag. 

• Hvis du ikke har brugt massagestolen i lang tid, skal du læse betjeningsvejledningen igen og sikre dig, at 

produktet kan benyttes normalt først. 

o Ellers kan der ske ulykker eller skader. 

 

Forbudt ved eller i nærheden af massagestolen 

 

 

• Brug ikke produktet og andre enheder på samme tid. 

o Ellers kan der ske ulykker eller fysisk ubehag. 

• Pas på du ikke får legemsdele i klemme i massagehjulene, og sæt ikke hænder eller fødder mellem 

massagehjulene.  

• Læg ikke knæene mellem underbens-/fodmassagesektionen. 

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

• Hvis airbaggen på sædet ikke er fuldstændig tømt for luft, må du ikke stå eller hoppe på sædet eller 

sætte ting på det. 

o 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. 

• Undlad at sætte kæledyr på produktet (såsom rygbetræk, ryglæn og armlæn). 

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

o Ellers kan der ske skader. 

• Du må ikke stå eller sidde på bagcoveret. 



8 
 
 

o Ellers kan der opstå personskader på grund af produktet vælter. 

• Du må ikke stå eller sidde på armlænene. 

o Ellers kan der opstå personskader. 

• Du må ikke stå eller sidde på underbens-/fodmassagedelen eller fodstøtten. 

o Ellers kan der ske ulykker eller kvæstelser som følge af rotation af fronten af fodstøtten eller 

vending af produktet. Hvis bunden af underbens-/fodmassagesektionen falder ned i gulvet, kan 

gulvet blive beskadiget. 

• Træk eller skub ikke produktet efter det er installeret. 

o Ellers kan gulvet blive beskadiget.  

• Flyt ikke produktet, mens der er en person på det. 

o Ellers kan der ske ulykker eller skader på grund af, at produktet vælter. 

• Brug ikke produktet på et badeværelse eller et andet vådt sted. 

o Ellers kan der opstå elektrisk stød eller produktfejl. 

• Vand må ikke komme i kontakt med stolen eller dets fjernbetjening. 

o Ellers kan der forekomme elektriske stød, kortslutning eller produktfejl. 

• Før du rengør eller vedligeholder produktet, skal du først trække netledningens stik ud. 

o Ellers kan der opstå elektrisk stød eller personskade. 

• I tilfælde af strømsvigt skal du straks trække stikket ud. 

o Ellers kan der ske ulykker eller kvæstelser, når strømmen genoprettes. 

• Træk stikket ud, når produktet ikke bruges. 

• Ellers kan der opstå elektriske lækagebrande på grund af ældning af isoleringen forårsaget af støv og 

fugt. 

 

 

 

 

 

Jordingsinstruktioner 

 

 

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 den lokale lovgivning 

og dekret. 

 

Advarsel! 
 

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 det 
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jordforbindelsesstik, 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. 

Det kan være nødvendigt at tilkøbe en adapter fra schuko til dansk jord. 

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 udskiftes med et specielt stik, der fås hos IWAO eller en 

autoriseret agent. Produktet har en varmeoverflade, folk der ikke er følsomme over for varme skal være 

opmærksomme på det! 

 

1) Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer med nedsat fysisk, sensoriske eller 

mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået supervision eller instruktion om brug 

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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Massagestolens opbygning 
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Lufttrykmassagens placering 
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Opsætning af massagestolen 
1. Efter udpakning er massagestolen i figur 1. Placer benrammen ”A” og ben læderbetræk ”B” langsomt 

nedad, som vist i figur 2. 

2.Tag netledningen ud og sæt den i en passende stikkontakt. Når strømmen er tændt, er stolen nulstillet. 

3. Stolen er i nulstillet tomgangstilstand, underbens læderremmen Velcro B1 & B2 og benrammen Velcro 

A1 & A2 er successivt bundet, som vist i figur 3. 

 

Advarsel! 

• Når du installerer massagestolen, skal du sørge for at 
efterlade mindst 6 cm plads foran og bagpå stolen, så ryg 
og fødder kan vippe frit. 

• Installer venligst massagestolen i henhold til trinene. Sæt 
ikke stikket i stikkontakten, før det er monteret helt. 
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1. Opstillingsstedet 

Vær sikker på, at der er plads nok til, at massagestolen kan vippe. 

 

 

• Udsæt ikke massagestolen for direkte sollys eller høje temperaturforhold (f.eks. foran varmeudstyr), da 

det kan føre til, at farven falmer eller hærder massagestolens syntetiske læder. 

• Læg venligst en måtte under maskinen for at undgå at beskadige gulvet. Når måtten lægges, skal 

måttens størrelse være stor nok til at dække kontaktområdet mellem maskinen og gulvet og 

fodkontaktområdet. Gulvareal (mindst 150cmx80cm), som vist på figuren. 

• Den skal holde tæt på stikkontakten, når maskinen er installeret. 

 

2. Sådan flytter du stolen 

 Læn stolen tilbage for nemt at flytte den rundt i huset 

 

 

 

 

 

 

 
Forsigtig! 

• Før du flytter stolen, skal du sætte fodstøtten tilbage i den 
oprindelige position. Ellers kan der opstå skader under 
flytning. 

• Undgå at flytte massagestolen, når der er sidder der nogen 
på den. 

• Det er tilrådeligt at placere en måtte under massagestolen, 
da flytningsprocessen kan lave ridser på gulvoverfladen. 

40cm 
6cm • Do not expose the product to direct sunlight or a 

high-temperature place (e.g., in front of heating 

equipment); otherwise its synthetic leather may 

fade or harden. 
• Place a mat below the product to avoid floor 

damage. The mat should cover the product's area 
in contact with the floor and the footrest's area in 
contact with the floor (minimum dimensions: 
150X80cm). See the figure. 

• Install the product close to a power socket. 
 
 
 

◄ ► 
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• Produktet er tungt, vær forsigtig ved flytning. 

• Sæt produktet langsomt og forsigtigt ned for at undgå fodskader. 

• Slip ikke fodstøtten før produktet placeres vandret. Ellers vil fodstøtten vende tilbage til sin 

oprindelige position. 

• Vi foreslår at lægge en artikel, såsom en måtte, på gulvet for at forhindre, at den beskadiges. 

Produktets Vægt: Ca. 43 kg. 

 

 

 
Forsigtig! 

• Træk eller skub 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 fodmassagedelen, når produktet flyttes. Ellers 
kan der opstå skader på grund af glidning. 
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Før du bruger massagestolen 

 

1. Undersøg omgivelserne omkring massagestolen 

Sørg for at der ikke er personer, børn, dyr eller objekter omkring stolen. 

 

 

 

 

2. Rul rygpuden op og fastgør den ved lynlåsen 

 

 

 

 

3. Sørg for, at der ikke er fremmedlegemer i stolen 

Når du tjekker underbens-/fodmassageafsnittet, skal du trykke 

fodstøtten fremad med dine hænder og sikre dig, at der ikke er 

fremmedlegemer i sømmen 

 

Forsigtig!  
• Stræk ikke hænder, fingre, fødder og hoved ind i 

mellemrummet mellem benene og sædet og mellem 

benene og armlænet. 

• Sørg for, at der ikke er fremmedlegemer mellem 

maskinens dele, før du sætter dig. 

• Stræk ikke hænder, arme eller hoved ind i mellemrummet mellem ryglænet og bagbeklædningen. 

• Læg ikke dine kæledyr på massagestole (sæde, ryglæn, armlæn, ben osv.). 
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4. Undersøg strømledningen og strømstikket 

 

Forsigtig! 

 
• Fjern snavs som støv fra 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. Du må ikke beskadige, bearbejde, bøje, 
vride eller forlænge strømledningen eller strømstikket, eller placere strømledningen eller 
strømstikket tæt på en 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 den butik, hvor du købte produktet, eller et autoriseret servicecenter om 
vedligeholdelsesmetoden for strømledningen eller strømstikket. 

 

Sæt strømstikket i stikkontakten 
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5. Tænd for produktet 

 

O Sæt strømstikket i stikkontakten 

       f}  Træk afbryderen til "I"-positionen. 

 

• Før brug, skal du kontrollere om netledningen og stikket er beskadiget eller ej. 

• Sørg for, at der ikke er fremmedlegemer mellem maskinens dele, før du sætter dig. 

• Sørg for at sætte strømstikket i enden. 

o Ellers kan det forårsage elektrisk stød eller brand på grund af overophedning. Brug 

venligst 220-240V～ 50-60Hz vekselstrøm. 

• Brug ikke dette produkt i udlandet eller tilslut det til transformer uden tilladelse. 

o Ellers kan det forårsage elektrisk stød, maskinfejl eller brand på grund af 

overophedning. 

• Tilslut og tag ikke stikket ud med våde hænder. 

 

 

 

6. Sørg for, at massagehjulene er trukket tilbage 
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7. Sørg for, at stoffet ikke er beskadiget eller revnet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advarsel! 

• Før brug skal du kontrollere, om stoffer 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. 
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Fjernbetjening og funktioner 

 
 

Start/Stop knappen. 
Tryk på POWER ON/OFF-knappen for at tænde for massagestolen. Tryk på denne knap igen for at stoppe 

alle massagebevægelser og sætte massagestolen tilbage til dens oprindelige position. 

 

 

Pause-knappen. 

Tryk på pauseknappen for at sætte massagefunktionen på pause. På dette tidspunkt stopper alle 

massagefunktioner, og timeren vil også blive suspenderet. Tryk på denne knap igen for at genoptage 

massagen. Timeren genoptages. 
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Tryk på denne knap for at aktivere de 6 forskellige programfunktioner. Hver gang der trykkes på knappen, 

ændres programmet i følgende rækkefølge: Deep Tissue > Text Neck, Office PRO, Film Viewing Mode > 

Morning > Sweet Dreams.  

 

Hver gang der trykkes på Auto-knappen, vil stolen automatisk udføre en genscanning af skulderhøjden og 

flytte massagerullerne tilbage til standard skulderposition. Brugere kan stadig manuelt justere rullerne til 

deres ønskede position. 

 

 

Tryk på denne knap for at aktivere Zero-G-funktionen. Hver gang der trykkes på denne knap, ændres 

funktionen i rækkefølgen Nul-G 1 > Nul-G 2 i cyklus. 

Tryk på knappen i 2 sekunder for at aktivere svingfunktionen. Tryk på knappen i 2 sekunder igen, for at 

stoppe funktionen. 

 

 

Hver gang der trykkes på denne knap, ændres funktionen i rækkefølgen af æltning > Tapping > Klap og 

æltning > Shiatsu > Klap > Rulning > FRA. 

 

 

Tryk én gang for at aktivere lufttrykfunktionen, tryk igen for at stoppe funktionen. 

 

 

Knap til justering af rullehastighed/styrke/lufttryk --- 3 niveauer 

Hver gang der trykkes på denne knap, vil rullehastigheden/styrken/lufttrykket blive justeret til "Lv1 > Lv2 > 

Lv3" i denne rækkefølge. 
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Hver gang der trykkes på denne knap, ændres funktionen i taljeopvarmningen > OFF i cyklus.  

 

Tryk på knappen i 2 sekunder for at aktivere vibrationsfunktionen. Tryk på knappen i 2 sekunder igen, for at 

stoppe funktionen. 

 

 

I punktmassagen eller den delvise massage, kan brugeren trykke og holde denne knap nede for at op/ned 

bevæger sig i den tilsvarende retning.  

Når massagerullerne er på den ønskede placering, skal du blot slippe knappen, og massagerullerne vil blive 

fastgjort til det foretrukne område. 

 

 

Juster stolens tilbagelænede/faldende position ved at bruge disse 2 knapper.  

Tryk én gang på knappen for at justere positionen. Tryk på knappen igen for at stoppe, når den ønskede 

vinkel er nået. 

 

 

Denne knap giver brugeren mulighed for at vælge punktmassage for enhver del på ryggen.  

Tryk én gang på denne knap for at aktivere spotmassage på det ønskede sted.  

Tryk på denne knap igen for at skifte til delvis massagefunktion. Tryk igen for at stoppe funktionen. 
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Fra venstre mod højre: Lys 1; Lys 2; Lys 3; Nederst: Lys 4 

Se tabellen med beskrivelse af indikatorlys for at få flere oplysninger om funktionsindikatorerne. 

 

 

Strømforsyningen til stolen. Tilslut din mobilenhed via USB for at oplade. 

 

 

Afspil musik via mobilenhed: Slå Bluetooth til på mobilenheden, og vælg derefter Bluetooth-enheden på 

massagestolen (OGAWA-OS3161S-XXXXX) for at parre forbindelsen.  

Adgangskoden til Bluetooth-forbindelse er "9999" 
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Indikatorlys beskrivelse 

 
Tryk på denne knap for at aktivere Zero-G-funktionen. Hver gang der trykkes på denne knap, ændres 

funktionen i rækkefølgen Nul-G 1 > Nul-G 2 i cyklus. 

Tryk på knappen i 2 sekunder for at aktivere svingfunktionen. Tryk på knappen i 2 sekunder igen, stop 

funktionen. 

Lys 
Funktion Lys 1 Lys 2 Lys 3 Lys 4 

ON OFF OFF OFF OFF 

OFF OFF OFF OFF Turn ON 

PAUSE OFF OFF OFF Light flashes 

Deep Tissue Turn ON OFF OFF Turn ON 

Text Neck OFF Turn ON OFF Turn ON 

Office PRO OFF OFF Turn ON Turn ON 

Film Viewing Mode Turn ON OFF OFF Turn ON 

Morning OFF Turn ON OFF Turn ON 

Sweet Dream OFF OFF Turn ON Turn ON 

Heating ON（1 flash） Turn Off after 1 
 

flash 

Turn Off after 1 
 

flash 

Turn Off after 
 

1 flash 

Turn ON 

Heating OFF OFF OFF OFF Turn ON 

Massage speed 1 （ 1 
 

flash） 

Turn Off after 1 
 

flash 

OFF OFF Turn ON 

Massage speed 2 （ 1 
 

flash） 

Turn Off after 1 
 

flash 

Turn Off after 1 
 

flash 

OFF Turn ON 

Massage speed 3 （ 1 
 

flash） 

Turn Off after 1 
 

flash 

Turn Off after 1 
 

flash 

Turn Off after 
 

1 flash 

Turn ON 
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Vejledning til efter massagen 
 

Afbryd strømmen. 

 

 

 

 

 

1. Sluk for strømmen på I/O knappen ved at vippe den fra I til O. 

2. Træk netledningen du af stikkontakten. 

 

 

Rengøring og vedligeholdelse 
 

Rengøring af det syntetiske læder 

Tør det syntetiske læder af med en blød, tør klud. 

Rengør ikke produktet med kemikalier som fortynder, benzin og alkohol. 

Hvis det syntetiske læder er meget snavset, skal du tørre det af med nedenstående metode. 

1. Læg et stykke blød klud i vand eller 3 % til 5 % neutralt rengøringsmiddel 

indeholdt varmt vand og vrid kluden kraftigt. 

2. Tør overfladen af det syntetiske læder af med den bløde klud. 

3. Tør rengøringsmidlet af med et stykke klud, når det er gennemvædet i 

rent vand og vredet ud. 

4. Tør af med et stykke opvredet blød klud. 

5. Få det syntetiske læder til at tørre naturligt i luften. 

 

Hvis det er svært at fjerne pletterne på det syntetiske læder, skal du lægge et stykke melaminskum 

købt på markedet i blød i et neutralt rengøringsmiddel og bruge det til at tørre produktet af. 

Tør ikke overfladen med en hårtørrer. 

Overfladen af det syntetiske læder kan blive misfarvet af stoffarver, vær derfor forsigtig, når du tørrer 

produktet af med denim eller en farvet klud. 

Hold det syntetiske læder fra langvarig kontakt med plastik for at undgå falmning. 
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Det syntetiske læder kan misfarves af hårfarve eller andre farvestoffer. Dæk dele af stolen der kan komme i 

kontant med farvestoffer med et håndklæde. 

Rengøring af plastdelene 
 

Læg en blød klud i varmt vand eventuelt med neutralt 

rengøringsmiddel, vrid kluden godt og tør plastikdelene af. 

Rengør ikke produktet med kemikalier som fortynder, benzin og 

alkohol. 

Tør af med en klud opvredet med rent vand, hvis du har brugt 

rengøringsmiddel, for at fjerne rester. 

Vrid kluden ud, før du bruger den til at tørre fjernbetjeningen af. 

Lad plastikdelene tørre naturligt.  

 

 

 

 

Spørgsmål og svar (Q&A) 
 

Kan personer, der aflægger hyppige besøg på hospitaler på grund af sygdomme, bruge produktet? 

Disse personer bør konsultere deres læge, før de bruger 

massagestolen. 

Massage er den såkaldte "berøringstrykstimulering": Muskler 

komprimeres for at lindre deres spændinger og fremme hæmokinesis. 

Nogle sygdomme kan blive forværret på grund af massage. Rådfør dig 

derfor med din læge, før du bruger produktet. 
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Er der nogle ting, der kræver særlig opmærksomhed under flytning af stolen? 

Vær opmærksom på følgende ting under flytning af stolen. 

Sluk for strømafbryderen og træk stikket ud. 

Hvis den originale emballage ikke er tilgængelig, skal du sørge for, at strømledningen ikke er viklet på 

produktet, vind den og placer den på sædeoverfladen. Når du håndterer produktet, skal du sørge for, at 

strømledningen ikke falder af og gnider med jorden. 

Hvis den originale emballage er tilgængelig, skal du sørge for, at strømledningen ikke er viklet på produktet, 

oprulle den og placere den på sædeoverfladen. Når du håndterer produktet, skal du sørge for, at 

strømledningen ikke falder af og slæbes hen ad jorden. 

Hvis den originale emballage ikke er tilgængelig, skal du opbevare andre emballagematerialer korrekt og 

pakke produktet ind med dem for at undgå ridser og vibrationer under håndtering. 

 

 

Hvor er serienummeret på produktet? 

Det er på bagsiden af stolen nederst. 

 

 

Er det lige meget, om massagehjulene har forskellige massageintensiteter? 

Dette fænomen forsvinder muligvis under massage på grund af kernestrukturen. For at simulere den mest 

naturlige massageeffekt er produktet designet med en kernestruktur, der muliggør skiftevis rygmassage 

med et venstre massagehjul og et højre massagehjul. Under massage har massagehjulene muligvis lidt 

forskellige positioner på bagsiden. Det er derfor, du har den følelse. Det er ikke en fejl. 

 

 

 

Jeg bekymrer mig om lyden fra produktet, når det bruges. 

Det er forårsaget af de bevægelige dele i stolen som kernestrukturen består af. 
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Hvad med produktets månedlige strømforbrug? 

Hvis du antager, at du masserer i 30 minutter på to gange (15 minutter for hver gang) hver dag, vil der blive 

forbrugt omkring 1 kilowatt-timer hver måned. 
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Fejlfinding 
Massagehjulene stopper under brug 

• (Produktet bipper, og alle ikoner og knapper på fjernbetjeningen flimrer og slukker derefter). 

• For en sikkerheds skyld vil massagehjulene muligvis også stoppe ved en stor ydre kraft under brug. 

• Hvis alle mærker og knapper på fjernbetjeningen begynder at flimre, tyder det på en ekstrem 

abnormitet. I dette tilfælde skal du slukke for strømafbryderen og tænde den ca. 10 sekunder 

senere. 

• Hvis massagehjulene stopper igen, skal du justere din siddestilling og ikke læne dig helt op på 

ryglænet. (Brugere, især dem, der vejer mere end 100 kg, bør følge relevante forholdsregler.) 

 

Produktet kan ikke vippe, eller fodstøtten kan ikke hæves eller sænkes 

• (Produktet bipper, driftlyset på fjernbetjeningen slukker, og produktet stopper) 

• Af sikkerhedsmæssige årsager stopper produktet ved en forhindring eller også stor kraft. 

• Hvis alt indhold og knapper flimrer, og ryglænet eller fodstøtten er stoppet, skal du slukke for 

strømforsyningen og tænde den ca. 10 sekunder senere og derefter betjene produktet. 

 

Massagehjulene kan ikke nå skuldrene eller nakken 

Hvis hovedet ikke er i kontakt med nakkestøtten, eller ryggen ikke er i kontakt med ryglænet, vil 

skulderpositionen ved kropstyperegistrering muligvis være lavere end den faktiske position. Sæt dig i 

produktets dybeste stilling, læn hovedet mod nakkestøtten og betjen fra begyndelsen igen. 

 

De venstre og højre massagehjul har forskellige højder (intensiteter) 

Det er ikke en fejl, men normalt, fordi produktet er forsynet med en massagekerne, der tillader vekslende 

slag af massagehjulene. 

 

Produktet kan slet ikke køre. 

Områder: (Overkrop (halsen til taljen) massageområde, Underbens-/fod 

• Strømledningen er afbrudt. 

• Strømafbryderen er ikke tændt. 

• Der er ikke valgt noget program, efter at der er trykket på knappen ON på fjernbetjeningen. 

 

Produktet køler ikke ned, selvom funktionen for Dobbelt temperatur er deaktiveret 

På grund af varmelegemestrukturen vil produktet stadig føles varmt kort efter opvarmning på grund af 

restvarmen. 
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Hvis en enkelt del kontinuerligt masseres, selv efter at varmefunktionen er deaktiveret, vil du føle dig mere 

varm i det område. 

 

Produktet er beskadiget 

• Strømledningen eller strømstikket bliver meget varmt. 

• Kontakt et autoriseret servicecenter for at undgå ulykker. 

• Hvis ovenstående løsning ikke er relevant, se venligst "Produktgarantikort" og kontakt OGAWA 

servicecenter. 

 

Lyde fra massagestolen 

De lyde du hører ved brug af produktet. 

• Lyd, når strækmassagen er trukket tilbage. 

• Lyd og følbart når massagehjulene gnider imod stoffet 

under massage. 

• Lyd af bevægelser som æltning og slag. 

• Friktionslyd af de løbende massagehjul Lyd af op-ned 

bevægelse. 

• Lyden fra massagekernens transportbånd – Motorlyd. 

• Lyden fra massagehjul, når de begynder at arbejde. 

• Lyd, når en person sidder på sædet. 

• Friktionslyd mellem armlæn og rygpude, når ryglænet 

vipper. 

• Friktionslyd mellem massagehjulene og stoffet. 

• Lyd fra inflatorpumpen under Air Bag-massage. 

• Lyden af luftudstødning under Air Bag-massage. 

• Løbende lyd fra magnetventilen i bunden af stolen under Air Bag-massage.  

• Sving af fodstøtten. 

• Lyd, når skuldrene er strakte eller bevæget. 

• Løbelyd fra airbaggene. 

• Glidende lyd fra fodmassagesektionen. 

• Friktionslyd mellem rygpuden og rygbetrækslæderet, når ryglænet vipper. 

 

Hvis lyden er højere end normalt, er det også muligt, at produktet har fejlet. 

I dette tilfælde skal produktet efterses og repareres af et autoriseret servicecenter 
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Specifikationer 

 
Produktnavn 
 

OGAWA My Sofa Luxe 

Spænding 
 

220-240V～ 

Frekvens 
 

50-60Hz 

Strømforbrug 
 

80W 

Max brugstid 
 

15 Minutter 

Dimensioner – Stående (LxBxH) 
 

101x65x100cm 

Dimensioner – Liggende (LxBxH) 
 

133x65x79cm 

Vægt  
 

43 kg 

Massage hastighed  
 

Massagehjulsafstand (inklusive massagehjulets 
bredde) under brug af produktet 
Massagehjulsafstanden (inklusive 
massagehjulets bredde) under rulning på 
ryggen og op-ned bevægelse: Ca. 5 cm ~ 20 cm 
 

Udvalg af massage Æltning: Ca. 23 gange/min. - ca. 50 gange/min. 
Beat: Ca. 183 gange/min. - ca. 386 gange/min. 
(enkelt side) 
Bevægelseshastighed: Ca. 3 cm/s - ca. 3,5 cm/s 
 

Brugerens maximale Vægt 
 

Ca. 100 kg 

 

For en bruger, der vejer mere end 100 kg, kan produktet have større støj og dens stofhus kan blive slidt 

hurtigere. 
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Kontakt os 
 

Adresse:  

Ishøjvej 2C, 4700 Næstved 

 

Telefon:  

+45 70 70 71 30 

 

Mail: 

info@iwao.dk 

 

 

 


