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Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Bør følges

Disse sikkerhedsinstruktioner bør nøje blive fulgt for at undgå personskader eller ejendom skader:
Alle sikkerhedsinstruktionerne er beskrevet i overensstemmelse med graden af skader
som følge af forkert brug.

Advarsel
Advarsel

Forkerte handlinger kan forårsage alvorlige skader eller død.
Forkerte handlinger kan forårsage mindre skader eller skade på ejendom.

Vær opmærksom på symbolerne under punktet vigtige sikkerhedsinstruktioner. Se eksempel:
Handlinger som er absolut forbudte

Handlinger som skal overholdes

Før du bruger produktet, er det vigtigt at personer der behandles eller har et
af følgende symptomer, bør konsultere en læge.
1) Personer med pace-maker eller anden elektronisk 8) Personer med skader i de
udstyr;
masserede dele;
2) Personer med tumorer;
9) Personer med en temperatur over
3) Personer med hjerte sygdom;
38 grader (feber mv.);
10) Personer som er utilpas eller har
4) Personer som ikke er i stand til at identificere
brug for at hvile;
temperaturer;
11) Personer med en unormal virvel;
5) Gravide personer eller kvinder som lige har født;
6) Personer med føleforstyrrelser på baggrund af
12) Personer med diskusprolaps
13) Personer der føler sig meget
diabetes eller anden forstyrrelse;
7) Patienter med knogleskørhed, patienter med
utilpas.
rygmarvsbrud eller personer med akut smertefuld
sygdom som f.eks. forstuvninger.
Ellers kan uheld eller fysisk ubehag.
Hvis du føler fysisk ubehag mens du bruger stolen eller du ikke kan mærke nogen effekt
efter brug, så stop øjeblikkeligt og kontakt en læge omkring det.
Før du bliver masseret eller flytter på ryglæn og fod sektionen, så sørg for at der ikke er en
person eller kæledyr tæt på stolen (front, bagtil, under eller på siden).
Før brug, sikrer dig at der ikke er nogle fremmedlegemer mellem ryglæn og bagdæksel.
Før brug, løft rygpuden og tjek om det tynde stof er beskadiget, da massage hjulene ikke
må kunne komme ud igennem. (Selv hvis stoffet er en smule beskadiget er det vigtigt, at
stoppe produktet med det samme og sende det til reperation.)
Hvis produktet er brugt i ødelagt tilstand, kan du blive skadet eller få elektrisk stød.
Første gang du bruger stolen, vælg AM Routine Mode.
Tag massage i max. 30 minutter per gang.
Tag ikke massage på ét bestemt sted i mere end 5 minutter.
Efter brug hver gang, sæt power på 0-position, og træk derefter stikket ud.
Ellers kan uheld og skader måske forekomme.
Følg reglerne omkring brugen af stikkontakt og ledningsenheder.
Brug 220-240V~, 50/60Hz strømforsyning.
Brug ikke produktet i et fremmed land eller tilslut det med transformer uden tilladelse.
Sæt stikket grundigt i stikkontakten.
Fjern snavs og støv på stikket/ledningen med jævne mellemrum.

Advarsel
Skal
følges

I tilfælde af fejl eller andet unormalt, stop da produktet med det samme og træk strømstikket
ud, for at undgå ild, røg og stød.
Eksempler på fejl:
Stolen starter ikke selvom kontakten på strømforsyningen står på ‘ON’. Hvis strømstikket
flyttes tænder og slukker stolen uregelmæssigt. Ved brug afgiver stolen en brændt lugt eller
meget unormal lyd. Stolen bliver deform eller meget varm.
Hvis nogen af disse problemer opstår, skal stolen efterses af en autoriseret reparatør.
Sæt ikke rygpuden fast mellem ryglænet og bag coveret.
Det kan resultere i fejl og ødelæggelse af stolen.
Når stolen håndteres og flyttes, hold fast i dens ramme.
Ellers kan stolen går i stykker og der kan ske ulykker eller personskade.
Følgende personer bør ikke bruge massagestolen:
Personer der ikke må få massage iflg. deres læge, fx. personer med trombose, alvorlige
aneurismer, samt diverse hud sygdomme og problemer.
Ellers kan det resultere i forværring af symptomer.
Personer med følgende problemer bør ikke massere deres talje:
Akutte lændesmerter, diskusprolaps, forskudte lændehvirvler, deformt eller andre problemer
med hofteleddet.

Forbudt

Put ikke hænder, arms eller fødder ind i stoffet i ryglænets sektion hvor massage hjulene
kører. Børn bør ikke bruge stolen. Lad ikke børn klatre eller lege på stolen, dens ryglæn eller
fodstøtte. Kravl eller stå ikke på ryglænet eller fodstøtten.
Læn dig ikke op ad eller sid på ryglænet.
Hold hovedet væk fra massagehjulene nede i ryglænet og bagcoveret.
Personer der ikke kan udtrykke dem selv klart eller selv styre stolen bør ikke bruge den.
Når massagestolen massere nakken sørg for at være opmærksom på massagehjulenes
retning og at de ikke massere med for stor kraft og massere med for stor kraft.
For at undgå skader og ulykker.
Ødelæg ikke strømledningen.
Strømledningen må ikke ødelægges, skæres i, forlænges, bøjes eller snoes. Placer ikke
ledningen ved en varmekilde. Bind eller påsæt ikke tunge ting til ledningen.
En ødelagt strømledningen kan resultere i elektrisk stød, kortslutning og ildebrand.
Kontakt forhandleren hvis strømledningen bliver ødelagt.
Når varmen er tændt i massagehjulene, undgå da at massagehjulene er i en position mod
huden i for lang tid. Brug ikke knæ varme massagen i for lang tid ad gangen.
Dette kan ellers resultere i lav-varme forbrændinger i yderste tilfælde. (På trods af en
temperatur på 40-60 grader, kan lav-varme forbrændinger godt ske over længere tid)
Beskadig ikke knæ-varme sektionen.
Sæt ikke nåle eller andre spidse genstande ind i stolen. Skær ikke i stolen.
Hvis det interne varme element bliver beskadiget, kan det give stød eller opstå ildebrand.

Ikke våde
hænder
Reparer
forbudt

Brug ikke stolen med våde hænder.
Håndter ikke strømstikket med våde hænder.
Ellers kan det resultere i elektrisk stød.
Forsøg ikke selv at reparerer stolen. Skil ikke stolen ad, forsøg ikke at sætte nyt stof på, eller
på anden måde ændre eller skifte dele på stolen.
Det kan resultere i ildebrand, unormale bevægelser, stød, ulykker og personskade.

Advarsel
Følgende personer bør konsultere deres læge (selvom de er ved godt helbred) inden de
benytter stolen:
Personer med svage muskler og muskelsvind. Personer med historik for diskusprolaps.
Personer der nemt for blå mærker, forstuvninger og lignende.
Personer der nemt bliver stærkt køresyge, søsyge og lignende.
Personer der har fået hjerte operationer.
Før man sætter sig i stolen, bør man altid tjekke at der ikke er fremmede objekter mellem to
af delene på stolen.
Kontroller at der ikke er fremmede objekter på bagcoveret, ryglænet, sædet og fodstøtten.
Ellers kan der opstå farlige situationer, ulykker og personskade.
Brug ikke massagestolen med hårde genstande i håret eller på hovedet (f.eks. hårnåle,
hårspænder, hatte, o.lign.)
Hårde genstande i lommerne, f.eks. mobil eller nøgler, skal tages ud inden massagen.
Tag ringe, ur, halskæder og lignende af inden massagen.

Skal
følges

Før man sætter sig i stolen skal man altid tjekke om massagehjulene er i start positionen.
Hvis man vil forlade stolen under massagen, afslut da altid massagen først.
Når strømledningen skal tages ud af stolen eller stikkontakten, hold da fast i stikket. Træk ikke
i selve ledningen.
Før massagestolen flyttes skal man altid sikre sig at fodstøtten er justeret tilbage til dens start
position. Ellers kan man risikere at stolen går i stykker.
Når stolen skal flyttes henover sarte gulve skal der placeres måtter eller tæpper på gulvet for
at undgå skader på gulvet.
Sørg for at børn ikke leger med fjernbetjening, fjernbetjeningsholderen og skruen der holder
den fast, for at undgå ulykker og personskade.
Før stolen flyttes skal alle forhindringer i nærheden fjernes.
Løft massagestolen så bunden af sædet er cirka i hoftehøjde og flyt stolen langsomt frem til
hvor den skal stå.
Stolen skal stå helt fladt inden den tages i brug.
Ellers kan det resultere i at stolen vælter.
Hvis der opstår symptomer på hævelse, irratation eller inflammation i huden under
massagen, stop da straks massagestolen og søg læge.
Hvis massagestolen ikke har været brugt i en længere periode, læs da venligst den manual
igen for at sikre at stolen fungerer som den skal.

Forbudt

Brug ikke massagestolen og andre enheder samtidig.
F.eks.: Mobiltelefon, tablet og lignende.
Hold hovedet, maven og bar hud væk fra massagehjulene, og stik ikke hænder eller fødder
ind til massagehjulene.
Sæt ikke knæene ind mellem fodstøtten og stolen. Fald ikke i søvn i stolen. Brug ikke stolen
efter at have indtaget alkohol.
Hvis luftpuden i sædet på stolen ikke er helt tømt, stå da ikke på sædet eller sæt ting på det.

Advarsel
Put ikke hænder eller fødder mellem produkt og læg/fod massage sektionen.
Put ikke hænder, arme eller hoved ind i sømmen af den nederste fod massage (fodstøtte)
Put ikke hænder, fødder eller hoved mellem ryglæn og bagsiden af produktet.
Put ikke kæledyr på produktet (hverken ryglæn, armlæn mv.)
Træk ikke stikket ud eller sluk for strømafbryderen midt under massagen
Stå eller sid ikke på bagsiden af produktet.
Stå eller sid ikke på armlænet.
Forbudt

Stå eller sid ikke på den nederste læg/fod massage sektion.
Ellers kan uheld og skader af rotationen i produktet forekomme.
Hvis læg/fod massage sektionen falder på gulvet, kan det beskades.
Træk eller tryk ikke i produktet efter det er installeret.
Flyt ikke produktet når der er en person på det.
Brug ikke produktet på varme enheder som f.eks. elektrisk tæppe
Placer ikke fjernbetjeningen på produktet, når det er igang.
Ellers kan produktet måske blive beskadiget.

Kontakt med våde
hænder er forbudt

Det er forbudt at
spilde på produktet

Brug ikke produktet i badeværelset eller andre våde rum.
Ellers kan der forekomme elektriske stød eller produktet kan gå i stykker.

Spild ikke vand eller andre genstande på produktet eller fjernbetjeningen.
Ellers kan der forekomme elektrisk stød eller produktet kan blive beskadet.
Husk at trække stikkontakten ud inden rengøring af produktet.
I tilfælde af strømsvigt, træk stikkontakten ud.

Husk at trække
stikkontakten ud

Når produktet ikke bliver brugt, træk stikkontakten ud.

Jordforbindelse instruktioner

Produktet skal have god jordforbindelse for at reducere elektrisk stød på baggrund af eventuelle
funktionelle fejl af produktet.
Det er vigtigt med en passende stikkontakt, som er korrekt indbygget og jordet i fuld overensstemmelse med det lokale område.

Advarsel
Hvis forbindelsen ikke er tilsluttes korrekt, kan der opstå elektriske stød. Hvis du er usikker omkring
tilslutningen, så anbefaler vi at benytte en professionel elektriker.
Produktet skal have jordforbindelse.
Forbind ikke produktet til en multi adapter.
Hvis stikkontakten er ødelagt, benyt en anden.

Produkt dele

Pude

Taler

Skulder panel

Ryglæn pude
Betjening

Touch skærm

Skærm holder

Sæde pude

Fodstøtte

Side panel

Produkt dele
Position af massage airbag

18 airbag massage
rulle med varme

26 airbag
varmer til knæ

16 airbag med
to rækker fod rulle

Setup af massagestol
Før brug (Installering af position)
Ca.

Måtte

Fodstøtte
Produkt område
område er i er i kontakt
kontakt med med gulvet
gulvet.

Udsæt ikke produktet for direkte solys eller steder høje temperature (F.eks forant varmeudtyr)
Ellers vil det syntetiske læder falme eller hærde.
Placer en måtte under produktet for at undgå skade i gulvet. Måtten bør dække der hvor produktet
og fodstøtten rammer gulvet (minimum dimensioner: 200cm X 90cm. Se figuren.)
Opsæt produktet i nærheden af strøm forsyning

Instruktioner til flytning af stol
Metode et: Hold de to side coverne og løft op mens der flyttes.
Produktet er tomt og bør bæres forsigtigt
af to personer for at undgå rygskade
Produkt vægt

Ca. 125 kg

Sæt produktet på gulvet
Vær venlig at løfte side coveret
da flytningen kan lave
ridser i gulvet.
Advarsel
Sæt ikke hænderne i rillerne
da coveret kan rives ud af.

Sæt produktet langsomt og forsigtigt
på gulvet for at undgå fodskader
Slip ikke fodstøtten før produktet er sat
horisontalt. Ellers vil fodstøtten springe tilbage
til original position.
Det anbefales at bruge en måtte på gulvet
for at ungå at skader.

Advarsel
Riv eller hiv ikke i produktet efter den er blevet
installeret
Ved håndtering af produktet undgå at holde dens
ramme ellers kan der ske skader på produktet
eller personer.
Flyt ikke produktet ved hjælp af remskiver imens den
står på gulvet da det kan efterlade mærker i gulvet

Flyt ikke produktet imens der sidder en person i den.
Ellers kan der forekomme uheld eller skader ved
at personen kan falde ned.
Hold ikke sektionen med fod massage imens
produktet flyttes ellers kan der ske skader på
grund af glidning.

Metode to: Flytning ved brug af glide fødder
Advarsel

Placer konsollen og strømkablet på stolen

Flyt massage stolen med et svagt træk eller
skub som vist til højre, denne metode er ikke
beregnet til trægulv. Ellers kan der forekomme
mærker i trægulvet.

Tryk på ON/OFF knappen for at returnere lyglænet
og fodstøtten til dens originale position.
Glide fødder
Sæt afbryderen til på “O” og derefter kan
du tage stikket ud på enheden.

Samling af massagestolen
(Se venligst stolens installations manual)

Efter færdiggørelse af installationen
kan massagestolen blive skubbet eller
hævet rundt i huset.

Før brug
Tjek pladsen omkring produktet
Vær sikker på at ingen personer, kæledyr
eller objekter er tæt på produktet

Rul ryglænets pude opad og ret lynlåsen

Ryglænets pude

Rul ryglænets pude opad og ret den på hovedelen ved lynlåsen

Tjek at der ikke er noget fremmed stof i samlingerne
Tjek om der ikke er fremmed stof i samlingerne mellem
den nederste fod/ ben section Træk fostøtten frem
med hænderne for at komme til.

Advarsel
Stik ikke hænderne, fingrene, fødder eller hoved ind i
mellemsamlingerne mellem fodstøtten og sædeoverfladen
eller armlæn.
Før du sidder i produktet, vær sikker på at der ikke er
stof mellem to dele.
Stik ikke hænder, arme eller hoved mellem ryglænet
eller bagcover.
Sæt ikke kæledyr i massagestolen
(såsom bagcover, ryglæn eller armlæn).

Ryglæn
Sæde overflade
Inden i den
bagerste pude

Nederste fod/
ben section

Inspicer strømkabel og strømstik
Advarsel
Fjern skidt og støv fra strømstikket regelmæssigt.
Ellers kan der opstå brand pågrund af dårligt isolation og
fugt. (Tør strømstikket af med en tør klud)
Undgå at beskadige strømkablet og strøm stikket.
Lad være med at beskadige, maskine, tvunget bøjning,
vrideeller hive i strømkablet og strømstikket. Undgå også
at placere strømkablet og stikket nærheden af
varmeapperater eller binde og sætte tunge ting på
ledningen. En beskadiget ledninger kan resultere i
elektrisk chok, kortslutninger eller brande.
Kontakt venligt butikken du har købt produktet fra
omkring vedligeholdelses metoder af kabel og stik.

Undgå at vikle
strrømkablet sammen

Sæt stikket i stikkontakten til sidst

Vejledning af strøm på produktet
Sæt strømstikket ind i stikkontakten
Sæt afbryderen hen på “I”

Advarsel
Sæt strømstikket i stikkontakten til sidst.
Ellers kan der forekomme elektrisk chok eller brand på
af overophedning.
Pågrund af regulationerne må du kun bruge
strømforsyningerne der kom med produktet
Brug en strømforsyning med 220-240V~, 50/60Hz.
Brug ikke produktet i udlandet eller forbind den til en
transformer uden tillaldelse.
Ellers kan der opstå elektrisk chok, produkt fejl eller brand
på grund overopheden.
Sæt ikke stikket i eller hiv det ud med våde hænder.
Ellers kan der opstå elektrisk chok.

Før brug (Forsat)
Vær sikker på at massage hjulene er tilbagetrukket

Hvis de ikke er,
Så tryk ON for at returnere dem
til tilbagetrukken position

Være sikker på at stoffet ikke er ødelagt eller revnet
Inspiceret område:
Stoffet oven på de bevægelige sectioner af
massagestolens hjul bagpå ryglænet.

Advarsel
Hæv den rygpuden og tjek om stoffet på fremhævede
områder er beskadiget før brug.
(Selvom stoffet kun er lidt skadet så stop stolen med
det samme og tag strømmen ud, og send
stolen til reperation).
Hvis produktet bliver brugt med ødelagt stof så can
du blive skadet eller få elektrisk chok.

Juster stolen efter behov
Justering af fjernbetjening
Venstre/ Højre justering

Venstre/ Højre

Juster længden af fodmassage section efter behov
Til en høj mand
Auto juster længden af fod massage
sectionen for at undgå at knæene hænger

Træd på sensoren under hælen når
du skal auto justere.Juster indtil længden
er behagelig.

Operation af genvejstaster
Genvejstasten på højreside af panelet, funktionerne er listet forneden

1. [Strøm] knap, [4D] konsol:
Tryk i 1 second for at aktivere massagestolen, tryk i 1 sekund igen for at stoppe massagestolen.
Hvis du ønsker 4D styrke drej med uret 4D for at øge styrken og mod uret for at reducere.
2. [Pause] knap: Tryk på knappen og alle massage functionerne vil i midlertidigt stoppe tryk igen
Og den vil genoptage massage programet
3. [Varme]: Tryk på knappen og varmen vil påbegynde, tryk igen for at stoppe.
4. [Master’s Choice]: Genvejen for Master’s Choice massage program.
5. [Fodstøtte hældning/stigning]: Tryk på pilen der peger opad for hældning og nedad for stigning.
6. [Ryglæn hældning/stigning]: Tryk på pil der peger opad for hældninger og nedad for stigning.
7. [Øverste fodstøtte forlænge/sammentrækning]: Tryk på venstre pil for at
forlænge og højre for at sammentrække.
8. [Nederste fodstøtte forlænge/sammentrækning]: Tryk på venstre pil for at
forlænge og højre for at sammentrække.

Operation af produkt guide
1. Vær opmærksom på nedenstående information på dette produkt.

STRØM

1. Tilslut strømstikket i fatningen og skift til “I” position.
2. Tryk på [STRØM] knappen på højre side for at tænde massagestolen.
3. Tryk på [STRØM] knappen for at slukke massagestolen efter massagen er slut.

Forslået massage programmer

1. Forslået massage program - icon 1: Master’s Choice, Sensei, Rygsøjle pleje og Led pleje.
Tryk på ikonet for at forsætte massagen.
2. Brugermanual - icon 2: En hurtig beskrivelse for massage functionen.
3. Næste side - icon 3: Tryk på pilen for at forsætte til næste side.

Indstillinger - Det er muligt at lave egne indstillinger ift. sprog, lys, stemmelyd og sove
indstillinger. Efter indstillingerne er lavet, tryk i toppen på ”LH” knappen, og vend
tilbage til hovedmenuen.

Hovedmenu

1.
2.
3.

Funktioner er tilgændelige i hovedmenuen - ikon 1: Automatisk (Auto), Brugerdefineret (Custom),
Avanceret (Advance) og Favoritter (Favorites).
Tryk på pil ikonet - ikon 2: for at vende tilbage til hovedmenuen.
Auto program: Ved berøring af denne en enkel gang, vil skærmen skifte til Auto program.

4. Eksklusivt massage program: Master’s Choice, Sensei, Joint Care og Spine Care.
5. Tema massage program: Office-Pro, The Athlete, Text-Neck, CosyComfort, The Traveller, Shop N Relax.
6. Originalt massage program: Baliness, Chinese og Thai.
7. Fordel massage program: Deep Tissue Massage, Circulation, Power Boost, Shape N Tone, Restore, Beauty Treat.
8. Landskabsmassage: AM Routine, Re-energize, Sweet Dream.
9. Favoritter: Selvvalgt massage program
10. Tryk på ikon 7, massage programmet vil blive sat på pause. Tryk igen for at genoptag massagen.
11. Tryk på ikon 8 for at vende tilbage til massage status.

4. massage status

Ikonet for massage statis er: 1.Status, 2. Stykr justering, 3. sæde justering, 4. omgivende lys, 5. tilbage til forside.
1. Efter aktivering af ethverts auto program før massage start, den vil først påbegynde kropsscanning.
Bemærkning: Sid venligst med korrekt kropsholdning som vist på billedet for at undgå scanningsfejl.

2. Efter scanningen er færdig vil siden skifte til skulder scanning hvilket giver brugeren mulighed for at
justere lokationen til skuldrene for at give en bedre følelse. Brugeren can trykke [OP] ikonet 1 eller [NED] ikonet 2
for at justere og for at godkende trykker man [FLUEBEN].
Bemærninger: Programmet vil starte hvis andet ikke er pågivet.

3. Hvis der er fejl i scanningen pågrund af fejl i kropsholdningen eller uden en bruger, så vil dette
vindue komme frem. Vær venligst at tilpasse kropsholdningen og derefter tryk på ikonet [Scan]
for at udføre endnu en scanning.

4. Massage programmet vil starte efter scanningen er slut og derefter vil status siden komme til syne.
Under dette er funktionen tilgængelig på denne side:
5. [4D] icon 1: tryk “-” for at reducere 4D styrken, tryl “+” for at øge 4D styrken.
6. [VARME] - ikon 2: Tryk for at aktivere varmen på rullerne og knæ, tryk igen for at afslutte funktionen.
7. [FOD RULLER] - icon 3: For at aktivere fod rulle funktionen, tryk igen for at slukke funktionen.
8. [FAVORITER] - icon 4: Giver dig mulighed for at gemme dine favorit auto programmer. Her kan man
nyde og gemme sine favorit programmer.
Bemærkning: Tryk på favorit ikonet igenfor at fjerne favorit.

9. Den igangværende massage location og status can blive set ved at trykke på menneske kroppen
eller punktet nedenunder - ikon 5.

5. Styrke justering:

1. Funktioner tilgængelig i styrke justering: 4D styrke, æltnings styrke, trykke styrke og luft intensitet.
2. [4D] - ikon 1: tryk “-” for ar reducere 4D styrke, tryk “+” for at øge 4D styrke.
3. [ÆLTNINGS STYRKE] - ikon 2: tryk på ikonet for optimal styrke fra 1 til 5.
4. [TRYKKE STYRKE] - ikon 3: Tryk på ikonet for optimal styrke fra 1 til 5.
5. [LUFT INTENSITET] - ikon 4: Tryk på ikonet for optimal styrke 1til 5.

6. Sæde justering:

1. Funktioner der er tilgængelig i sæde justering: Nul tyngdekraft, Genoprettelse, læn tilbage.
2. [NUL TYNGDEKRAFT] - ikon 1: Nul tyngdekraft vinkel justering.
3. [Genoprettelse] / [LÆN TILBAGE] - ikon 2, 3: Justering af stolens vinkler.
4. [Ryglæn hældning/stigning] - ikon 4.
5. [Øverste fodstøtte udvide/ tilbagetrække] - ikon 5.
6. [Fodstøtte hældning/ stigning] - ikon 6.
7. [Nederste fodstøtte udvide/ tilbagetrække] - ikon 7.

7. Omgivende lys

1. omgivende lys [ON/OFF] ikon: når denne er aktiveret vil bølgende lys komme frem.
Forskellige lys vil fremgomme i de forskellige programmer
2. Bølge [WAVE] ikon: Masters choice, the traveler, Chinese, shape N TOne
3. Energi [ENERGY]: De-stress, Office Pro, thai
4. Afslapning [RELAX] ikon: Text-neck, Balinese, Deep Tissue massage
5. Regnbue [RAINBOW] ikon: Spine care, shop N Relax, Cirkulation
6. Tåge [FOGGY] ikon: CosyComfort, Beauty Treat, Sweet Dream
7. Åndedrag [BREATH] ikon: Joint care, restore, Re-energize
8. Vågn op [WAKE-UP] ikon: The athlete, Power boost, AM routine

8. Brugerdefineret
1. Brugerdefineret: Nakke og skuldre (neck and shoulder), Livet (waist), Hofter (hips), Hænder (hands), Læg
(calves), Varme (heat) tryk da på
for at starte massagen

9. Avanceret
1. Avanceret (manual)
Funktionen er tilgængelig (Basic), (Air), (special) og kan blive anvendt individuelt eller kombineret til et
massageprogram.

2. Funktioner tilgængelig i ”Basic”
- Kneading, shiatsu, swedish, Tapping,Clapping, Rolling, Width, Spot, Partial, Full body, Air, opad, nedad.
3. Funktioner der er tilgængelige i Special
- Fod ruller (foot rolller, Lumbar, Knæ (Knee care), Skuldre 4D (shoulder 4D).
4. Pause og retur ikon.

Efter massagen
Få fodstøtten til at køre
tilbage til startposition

Flyt fødder/ben
fra fodstøtten
For din sikkerhed skal fodstøtten være
helt tilbage i startposition inden du flytter dig.

Tilbagetrækningsmetode af
underben / fodmassage sektionen
Sørg for at der ikke er noget der kan
komme i klemme med fodstøtten

Langsomt flyt foden fra
fodstøtten
Tryk på ”fodstøtte”ikonet for at
få fodstøtten til at gå tilbage
til start position.

Advarsel!
Hold børn væk for at bruge massagestolen.
Der må ikke leges eller kravles på
stolen, armlænet, fodstøtten eller
sædet da dette kan resultere i
skader på personen men også
på massagestolen.

Sæt fjernbetjeninge tilbage
i fjernbetjeningsholderen

Timer funktion

Sluk for strømmen

Massagen vil automatisk stoppe
når tiden er gået.
Fodstøtten vil automatisk køre tilbage til udgangsposition.
Massagehjulene vil automatisk køre op til startposition.
Ryglænet vil ikke rejse sig automatisk.
Hvis touch-skærmen er slukket tryk på On/Off knappen,
ryglænet og fodstøtten vil gå til start position.

Stop massagen halvejs
Sluk på massagestolens ”on/Off” knap
Træk stikket ud af væggen

Tryk på
Fodstøtten vil gå ned automatisk og massagehjulene vil
køre tilbage til start position.
Når massagehjulene er kørt tilbage til startposition vil ryglænet rejse sig.

Ved unormal oplevelse

Advarsel!
Efter hvad gang massagestolen har været i brug sluk
for strømmen på massagestolen og træk stikket ud af
væggen, ellers kan der ske uheld og skader såfremt børn
eger på massagestolen eller omkring den.

Tryk på
Alt bevægelse vil stoppe med det samme
Rejs dig forsigtigt ud af massagestolen for at undgå yderligere
belastninger af massagestolen.

Rengøring og vedligeholdelse
Rengøring af syntetisk læder

Anvend ikke kemikalier på produktet som fortyndere, benzin eller alcohol.
Hvis du anvender et lædervedligeholdelses produkt (rengøringsklud) solgt i
supermarkedet følg disse instruktioner, såfremt det syntetiske læder er meget beskidt.
Tag dele af en klud og vrid den op i varmt vand med 3-5% neutralt vaskepulver blandet i.
Tør overfladen af det syntetiske læder af med kluden.
Tør efter med en ren våd klud der er vredet op i varmt vand uden neutralt vaksepulver.
Tør efter med en tør blød klud.
Lad det syntetiske læder lufttørre.

Såfremt det er svært at fjerne pletter på det syntetiske læder, fugt da et stykke
melamin-skum i sæbevandet og tør af på pletterne og gentag processen for oven.
Tør aldrig massagestolen med en hårtørre!
Det syntetiske læder kan tage imod farve så pas ekstre på med at bruge en
denim klud eller indfarvede klude til rengøringen.
Produktet på ikke være i kontakt med plastik i meget land tid for at undgå falmen af farven.
Syntetisk læder kan tage imod farve og blive misfarvet så undgå alt kontakt med hårfarve.
Her skal håret dækkes af et håndklæde.

Rengøring af stolens plastikdele.
Vrid noget af en blød klud op i sæbevand.
Vrid den godt og tør plastikken af.
Rengør ikke produktet med kemikalier som
fortyndere, rensebensin og alkohol
Tør efter med en ren blød klud vredet godt
op i rent vand af.
Kluden skal vrides ekstra op inden
rengøring af fjernbetjeningen.
Lad plastik delene lufttørre.

Ofte stillede spørgsmål og svar
Kan personer der ofte besøger hospitaler
pga. sygdom anvende massagestolen?
Disse personer bør kontakte deres
fysioterapeut før anvendelses af produktet.
Massage er en såkaldt ”berøringstryk stimulation”.
Musklerne komprimeres for at frigøre deres
spændinger og fremme hemokinesis. Nogle sygdomme
kan forværres af massagen derfor anbefales det at
konsultere med relevante læger inden brug af produktet.

Hvad er der for krav vedr. kropshøjde for
brug af produktet?
Kropshøjdebehovet adskiller sig fra den
specifikke kropstype.
Hvis personer lavere end 145 cm eller højere end 185 cm
benytter overkropsmassagen funktionen og fod/knæ
massagefunktionen samtidig vil der kunne ske at personen
vil have dårlig kontakt med fodmassagen eller det er
nødvendigt at bøje i knæene.

For en høj person der må bøje i knæene
Vælg metode A eller B.
A) Læn ryglænet tilbage og sænk fodstøtten
B) Vælg massage af enten overkroppen eller
knæ/fødder seperart.
For en lav person der ikke kan nå fodstøtten
Vælg metode A eller B.
A) Rejs ryglænet op og løft fodstøtte op
B) Vælg massage af enten overkroppen eller knæ/fødder
seperart.

Fejlsøgning
Fejl

Årsag og udbedring

Massagehjulene stopper under
brug (massagestolen bipper og
alle ikoner Og knapper blinker
og går der efter ud)

For din sikkerhed kan massagehjulene stoppe ved for stor ekstern kraft
under brug. Hvis alle markeringer og knapper på fjernbetjeningen
begynder at blinke, er dette en ekstrem unormalitet. I denne sag sluk
da for strømmen og vent 10 sek. Med at tænde igen. Stopper hjulene
igen, juster da din position og sæt dig ikke helt tilbage i stolen. (brugere, specilt dem der vejer over 100 kg skal følge relevante sikkerhedsregler)

Massagestolen kan ikke tilte/vippe og
fodstøtten kan ikke løftes eller sænkes
(produktet bipper, lyset på
fjernbetjeningen går ud og produktet
slukker/stopper)

For din sikkerhed vil massagestolen stoppe ved en forhindring eller
for stor belastning. Hvis alle lamper og knapper blinker, og ryglænet
eller fodstøtten stopper sluk da for strømmen og tænd igen efter 10
sek. Husk at undersøge om der er dele der sidder/står i vejen for
massagestolen

Massagehjulene kan ikke nå
skuldrene eller nakken.

Hvis hoved ikke er i kontakt med hovedstøtten/puden eller ryggen ikke
har kontakt til ryglænet kan skuldre positionen under skanningen ikke
detekteres og vil derfor resultere i en forkert højde instilling af massagen. Sid helt tilbage i massagestolen, læg hovedet tilbage på hovedstøtten/puden og start forfra.
Dette er ikke en fejl men et normalt fænomen fordi produktet er
udstyret med et system der tillader alternative beats af
massagehjulene

Højre og venstre massagehjul har
forskellig højder(intensiteter)
Massagestolen hviler slet ikke - øvre
krops massage (nakken til talje
massage og ben til fodmassagen

Strømforsyningen kan være taget fra, der er slukket på
massagestolens on/off knap, der er ikke valgt et
massageprogram efter "on" knappen på massagestolen er trykket.

Hverken massagehjulene eller
knæmassagen giver en varm følelse

Ryg- og knæ-varmen er sat til at være "off". (knæ varme) kun materialet i
tippestillingerne er varme. Den varme følelse afhænger af faktore som
kropstype, massagemetode, det tøj man har på, rumtemperaturen. Når
fodstøtten/knæ-massagedelen løftes vil varmen komme i tættere
kontakt med knæet der vil give en varmere følelse. Du kan tildække
benene/knæene med et tæppe for en endnu varme følelse.

Massagestolen kan ikke køles ned selv
efter Dualtemperatur funktionen er
deaktiveret

På grund af varmeapparatets struktur vil massagestolen stadig føles
varm kort tid efter varmen er anvendt, på grund af den resterende
varme. Hvis en enkelt del kontinuerligt masserer samme sted efter
varmen er slukket vil du føle dig varmere.

Varmen varmer ikke selv om ryg og
knævarmefunktionen er slået til.

Hvis hverken overkropsmassagen eller knæmassagen er aktiveret vil
varmefunktionen ikke virke separat.

Produktet er skadet

For at undgå ulykker kontakt strakt et autoriceret service center.

Strømledningen eller stikket er
unormalt varme
Hvis intet af ovenstående matcher problemet kontakt din lokale Ogawa forhandler.

Problemløsning
Lydene og fornemmelserne ved brug af produktet
Du vil høre eller have følgende lyde eller fornemmelser, når du anvender
produktet. Det er ikke et unormalt fænomen men et resultat af
produktets struktur
• Lyde når strækmassagen trækkes tilbage
• Lyde og følelsen ved at massagehjulene gnider mønstre i
stoffet/læderet
• Lyde fra bevægelserne ved Kneading og beat
• Friktionslyde fra massagehjulene under brug
• Lyde fra op og ned bevægelser
• Lyde fra transportbåndet
• Motor lyde
• Lyde fra de klemmende massagehjul når stolen begynder på ”stretch”
• Lyde fra en person der sidder i massagestolen
• Friktionslyde imellem armlæn og rygpuden når ryglænet vipper
• Friktionslyde imellem massagehjulene og stoffet/læderet
• Lyde fra oppumpning af airbags
• Lyde fra tømning af luft fra airbags
• Kører lyde fra magnetventilen i bunden af massagestolen
under airbag massagen
• Lyde ved justering af fodstøtten
• Lyde når skuldrene bliver strækket eller rykket
• Glidende lyde fra fodmassagesektionen
• Friktionslyde imellem rygpuden og baglæderet, når massagestolen
vipper op og ned

Er lydene meget høje er det muligt at produktet har en fejl
• I dette tilfælde, skal du kontakte din forhandler for inspektion og reparation af
en autoriseret.

• Du må ikke ombygge, reparere produktet
uden tilladelse, ellers kan der opstå brand,
unormale bevægelser og person skader.

• I tilfælde af unormalhed eller fejl, stop anvendelse af produktet straks, tag strømmen fra for at
undgå røg, brand og elektrisk stød
Eksempler på fejl og abnormaliteter
• Produktet starter ikke nå strømmen er sat til og
står på ”on”
• Efter strømledningen er frakoblet og produktet
stadig er tændt
• Under brug giver produktet en brændt lugt eller
unormal lyd
• Produktet er deformt eller unormal varm
 ved nogle af disse eksempler skal produktet
inspiceres og evt. repareres omgående
af en autoriseret.

Specifikationer
Strømforsyning
Strømforbrug
Rækkevidde af
massagen (op-ned)
Rækkevidde af
massagen
(højre-venstre)

AC 220-240V - 50/60 Hz
200W (ca. 0,3W når fjernbetjeningen er slukket)
Ca. 1,35
Massagehjulets afstand (inklusiv massagehjulets bredde) under brugen af
massagestolen. Massagehjulets afstand (inklusiv massagehjulets bredde)
under rulning på bagsiden og op-ned massagen: ca. 5-19 cm

Rækkevidde af
massagen (foran-bagpå)

Antal udragende massagehjul (justerbar intensitet) ca. 12 cm

Massagens fart

Kneading: ca. 19 gange/min - 36 gange/min, Beat: ca.242 gange/min - ca. 720
gange/min (pr. side), bevægelseshastighed: ca2,5cm/s - ca. 3,5cm/s

Vinklen på hældning

Ryggen: ca. 128 - 154 grader. Fodstøtten: ca. 4-86 grader

Automatisk

Ca. 15 min. (automatisk sluk)

Når stolen står op
(H x B x L)

Ca. (158 x 84 x 121)cm

Når stolen ligger ned
(H x B x L)

Ca. (196 x 84 x 105) cm

Vægt

Ca. 125 Kg.

Dimensioner på
indpakning
(H x B x L)

Ved pakket i 3 kasser:
Stolen: 146x77x100cm.
Armlæn: 127x37x66 cm.
Fodstøtte: 57x49x60cm.

Vægt inkl. kasse

3 kasser: Ca. 146 kg

Maks vægt på brugeren

Ved pakket i 2 kasser:
Stolen: 158x85x100cm
Fodstøtten: 57x49x60
2 kasser: Ca. 144kg
Ca. 120 Kg.

Hvis brugeren vejer mere end 100kg kan produktet lave højere lyde samt materialerne bliver hurtigere slidt.

