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Viktiga säkerhets instruktioner Bör följas

Dessa säkerhetsinstruktioner bör följas noggrant för att undvika person- eller egendomsskador:

Alla säkerhetsanvisningar beskrivs i enlighet med graden av skada på grund av felaktig användning.

Varning Felaktiga åtgärder kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall.

Varning Felaktiga åtgärder kan orsaka mindre skada eller skada på egendom.

Var uppmärksam på symbolerna under punkten viktiga säkerhetsinstruktioner. Se exempel:

Handlingar som är absolut förbjudna Åtgärder som ska observeras

Innan du använder produkten är det viktigt att personer som behandlas 
eller har något av följande symtom rådgör med en läkare.
1) Personer med pacemaker eller annan elektronisk 
utrustning;
2) Människor med tumörer;
3) Människor med hjärtsjukdom;
4) Personer som inte kan identifiera temperaturer;
5) Gravida personer eller kvinnor som just har fött 
barn;
6) Personer med känselstörningar på grund av 
diabetes eller annan störning;
7) Patienter med osteoporos, patienter med 
ryggmärgsfrakturer eller personer med akut 
smärtsam sjukdom som t.ex. stukningar.

8) Personer med skador i de masserade 
delarna;
9) Personer med en temperatur över 38 
grader (feber, etc.);
10) Människor som är obekväma eller 
behöver vila;
11) Människor med en onormal kota;
12) Personer med diskbråck
13) Människor som känner sig väldigt 
obekväma.
Annars kan olyckor eller fysiskt 
obehag inträffa

Om du känner fysiskt obehag när du använder stolen eller om du inte känner någon 
effekt efter användning, sluta omedelbart och rådfråga en läkare om det.

Innan du masseras eller flyttar på ryggstödet och fotsektionen, se till att det inte finns någon 
person eller husdjur nära stolen (fram, bak, botten eller sida).
Säkerställer att det inte finns några främmande föremål mellan ryggstödet och bakstycket.

Lyft ryggdynan och kontrollera om det tunna tyget är skadat, eftersom massagehjulen 
inte får komma ut genom. (Om tyget är något skadat är det viktigt att stoppa produkten 
omedelbart och skicka den för reparation.)
Om produkten används i ett skadat tillstånd kan du skadas eller få en elektrisk stöt.
Första gången du använder stolen väljer du AM Rutin Mode. 
Ta massage i max. 30 minuter åt gången.
Massera inte på en viss plats i mer än 5 minuter.

Efter användning varje gång, ställ in strömmen till 0-läget och koppla 
sedan ur den. Annars kan olyckor och skador inträffa.

Följ reglerna för användning av eluttag och ledningar.
Använd 220-240V ~, 50 / 60Hz strömförsörjning. Använd inte produkten i ett främmande 
land eller anslut den till en transformator utan tillstånd.

Sätt i kontakten ordentligt i vägguttaget.

Ta bort smuts och damm på kontakten/sladden med jämna mellanrum.

Varning



Måste
följas

I händelse av ett fel eller annat avvikande, stoppa produkten omedelbart och dra ur 
nätsladden för att undvika brand, rök och stötar.
Exempel på fel:
Stolen startar inte även om strömbrytaren på strömförsörjningen är inställd på 'ON'. Om 
nätkontakten flyttas slås stolen på och av oregelbundet. Vid användning avger stolen en 
bränd lukt eller mycket onormalt ljud. Stolen blir deformerad eller mycket varm.
Om något av dessa problem uppstår, låt en auktoriserad reparatör serva stolen.

Varning

Förbjuden

Inte blöta 
händer

Reparation 
förbjuden

Fäst inte ryggkudden mellan ryggstödet och bakom 
klädseln. Detta kan leda till fel och skada på stolen.
När du hanterar och flyttar stolen, håll i dess ram.
Annars kan stolen gå sönder och det kan inträffa olyckor eller personskador.
Följande personer bör inte använda massagestolen:
Personer som inte får få massage enl deras läkare, t.ex. personer med tromboser, 
svåra aneurysmer, samt olika hudsjukdomar och problem.
Annars kan det leda till att symtomen förvärras.

Personer med följande problem bör inte massera midjan:
Akut ländryggssmärta, diskbråck, förskjutna ländkotor, missbildning eller andra problem 
med höftleden..

Skada inte nätsladden. Nätsladden får inte skadas, skäras, förlängas, böjas eller vridas. 
Placera inte sladden nära en värmekälla. Bind eller fäst inte tunga föremål på sladden.
En trasig nätsladd kan leda till elektriska stötar, kortslutning och brand. Kontakta din 
återförsäljare om nätsladden är skadad.

När värmen är påslagen i massagehjulen, undvik att massagehjulen ligger i ett läge mot 
huden för länge. Använd inte knävärmemassagen för länge åt gången.
Detta kan annars resultera i låga värmebrännskador i extrema fall. (Trots en temperatur 
på 40-60 grader kan brännskador med låg värme uppstå under en längre tid)
Skada inte den knävarma delen.
Stick inte in nålar eller andra vassa föremål i stolen. Skär inte i stolen.
Om det interna värmeelementet skadas kan det leda till stötar eller brand.

Använd inte stolen med våta händer. Hantera inte 
stickkontakten med våta händer. Annars kan det 
leda till elektriska stötar.

Försök inte reparera stolen själv. Ta inte isär stolen, försök inte lägga på nytt tyg eller på 
annat sätt ändra eller byta ut delar på stolen.
Det kan resultera i brand, onormala rörelser, stötar, olyckor och personskador.

Stick inte in händer, armar eller fötter i tyget i ryggstödsdelen där massagehjulen löper. 
Barn ska inte använda stolen. Låt inte barn klättra eller leka på stolen, dess ryggstöd eller 
fotstöd. Kryp inte eller stå på ryggstödet eller fotstödet.
Luta dig inte upp eller sitt på ryggstödet.
Håll huvudet borta från massagehjulen nere i ryggstödet och bakstycket.
Personer som inte kan uttrycka sig tydligt eller själva kontrollera stolen bör inte använda 
den. När du masserar massagestolen, se till att vara uppmärksam på massagehjulens 
riktning och att de inte masserar med för mycket kraft och masserar med för mycket kraft.
För att undvika skador och olyckor.



Varning
Följande personer bör rådfråga sin läkare (även om de är vid god hälsa) innan de 
använder stolen:
Människor med svaga muskler och muskelförtvining. Personer med en historia av 
diskbråck. Människor som lätt för blåmärken, stukningar och liknande.
Människor som lätt får svår åksjuka, sjösjuka och liknande.
Människor som har opererats i hjärtat.

Innan du sätter dig i stolen bör du alltid kontrollera att det inte finns några främmande 
föremål mellan två av stolens delar.
Se till att det inte finns några främmande föremål på bakstycket, ryggstödet, sätet och 
fotstödet. Annars kan farliga situationer, olyckor och personskador uppstå.

Använd inte massagestolen med hårda föremål i håret eller på huvudet (t.ex. hårnålar, 
hårspännen, hattar, etc.)
Hårda föremål i fickorna, t.ex. mobil eller nycklar, måste tas ut innan massagen. Ta 
bort ringar, klockor, halsband och liknande innan massagen.

Innan du sätter dig i stolen, kontrollera alltid om massagehjulen är i utgångsläget. Om 
du vill lämna stolen under massagen, avsluta alltid massagen först.

Innan du flyttar massagestolen, se alltid till att fotstödet är justerat tillbaka till utgångsläget. 
Annars finns det risk att stolen går sönder.

Ta bort alla närliggande hinder innan du flyttar stolen.
Lyft massagestolen så att sitsens botten är ungefär i höfthöjd och flytta stolen långsamt till 
där den ska stå.

Om symtom på svullnad, irritation eller inflammation i huden uppstår under 
massagen, stoppa omedelbart massagestolen och sök läkare.

Om massagestolen inte har använts under en längre tid, läs den bruksanvisningen igen 
för att säkerställa att stolen fungerar som den ska.

Håll huvud, mage och bar hud borta från massagehjulen och stick inte in händer eller fötter i 
massagehjulen.
För inte in knäna mellan fotstödet och stolen. Somna inte i stolen. Använd inte stolen efter 
att ha förtärt alkohol.
Om luftkudden i stolens sits inte är helt tömd ska du inte stå på sätet eller lägga saker på den.

Håll i kontakten när du drar ur nätsladden från stolen eller uttaget. Dra inte i själva sladden.

När stolen ska flyttas över ömtåliga golv måste mattor eller mattor läggas på golvet för att 
undvika skador på golvet.
För att förhindra olyckor och personskador, se till att barn inte leker med fjärrkontrollen, 
fjärrkontrollhållaren och skruven som håller den på plats.

Stolen måste vara helt platt innan den används. 
Annars kan det leda till att stolen välter.

Använd inte massagestolen och andra enheter samtidigt. Till 
exempel: Mobiltelefon, surfplatta och liknande.

Måste 
Följas

Förbjuden



Placera inte händer eller fötter mellan produkten och ben-/fotmassagedelen.
Placera inte händer, armar eller huvud i sömmen på den nedre fotmassagen (fotstödet))

Placera inte händer, fötter eller huvud mellan ryggstödet och baksidan av produkten.
Sätt inte husdjur på produkten (varken ryggstöd, armstöd etc.)
Koppla inte ur eller stäng inte av strömbrytaren mitt under massagen

Varning

Stå eller sitt inte på baksidan av produkten. 

Stå eller sitt inte på armstödet.

Stå eller sitt inte på den nedre vaden/fotmassagedelen.
Annars kan olyckor och skador på produktens rotation inträffa. Om 
ben-/fotmassagedelen faller till golvet kan den skadas.

Förbjuden

Dra eller tryck inte på produkten efter att den har installerats.

Flytta inte produkten när det finns en person på den.

Använd inte produkten på heta enheter som t.ex elektrisk filt

Placera inte fjärrkontrollen på produkten när den är igång. 
Annars kan produkten skadas.

Använd inte produkten i badrummet eller andra våtrum.
Annars kan elektriska stötar uppstå eller produkten kan gå sönder.våta händer är 

förbjuden

Spill inte vatten eller andra föremål på produkten eller fjärrkontrollen. 
Annars kan elektriska stötar uppstå eller produkten kan skadas.Det är förbjudet att 

spilla på produkten

Kom ihåg att dra 
ur nätsladden

Kom ihåg att koppla ur produkten innan du rengör produkten.

I tilfælde af strømsvigt, træk stikkontakten ud. 

När produkten inte används, koppla ur den.



Jordningsinstruktioner

Varning

Produkten måste ha en bra jordanslutning för att minska elektriska stötar på grund av eventuella 
funktionsfel på produkten.
Det är viktigt att ha ett lämpligt uttag som är korrekt inbyggt och jordat i full överensstämmelse 
med det lokala området.

Om anslutningen inte är korrekt ansluten kan elektriska stötar uppstå. Om du är osäker på 
anslutningen rekommenderar vi att du använder en professionell elektriker.

Produkten måste vara jordad.
Anslut inte produkten till en multiadapter.
Om uttaget är skadat, använd ett annat.



Produktdelar

Kudde Högtalare

Ryggstödskudde

Kontrollpanel

Sittkudde

Fotstöd

Axelpanel

Pekskärm

Skärmhållare

Sidopanel



Produktdelar

Placering av massagekrockkudde

18 airbag 
massagerulle med 
värme

26 
krockkuddsvärmare 
för knän

16 krockkuddar med 
två rader fotrulle



Utsätt inte produkten för direkt solljus eller platser med höga temperaturer (t.ex. 
frontvärmeutrustning). Annars bleknar eller stelnar det syntetiska lädret.
Lägg en matta under produkten för att undvika skador på golvet. Mattan ska täcka där produkten 
och fotstödet träffar golvet (minsta mått: 200cm X 90cm. Se figur.)
Ställ upp produkten nära strömförsörjningen

Inställning av massagestol

Före användning (positionsinstallation)

Instruktioner för att flytta stolen
Metod ett: Håll i de två sidoskydden och lyft upp medan du rör dig.

Produkten är tom och bör bäras försiktigt av 
två personer för att undvika ryggskador

Lägg produkten på golvet

Lyft på sidokåpan eftersom 
flytten kan göra
repor i golvet.

Varning
Stoppa inte händerna i 
spåren eftersom locket kan 
slitas av.

Sätt in produkten långsamt och försiktigt
på golvet för att undvika fotskador
Släpp inte fotstödet förrän produkten är 
inställd horisontellt. Annars kommer fotstödet 
att studsa tillbaka till sitt ursprungliga läge.

Det rekommenderas att använda en matta på 
golvet för att undvika skador.

Produkt vikt Ca. 125 kg

Ca.

Matta Fotstödsom
rådet är i 
kontakt 
med golvet.

Produktområdet 
är i kontakt med 
golvet



Varning
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 �yttes ellers kan der ske skader på
grund af glidning.

Riv eller dra inte i produkten efter att den har 
installerats

Vid hantering av produkten, undvik att hålla i dess 
ram, annars kan skada på produkten uppstå
eller personer.
Flytta inte produkten med remskivor när du står på 
golvet eftersom det kan lämna märken på golvet

Flytta massagestolen med ett lätt drag eller 
tryck som visas till höger, denna metod är inte 
avsedd för trägolv. Annars kan märken uppstå 
på trägolvet.

Tryck på ON / OFF-knappen för att återställa 
vilstolen och fotstödet till sitt ursprungliga läge.

Ställ strömbrytaren på "O" och sedan 
kan du koppla ur enheten.

Efter avslutad installation kan 
massagestolen skjutas eller höjas runt 
huset.

Placera konsolen och nätsladden på stolen

Glidande fötter

Metod två: Förflyttning med glidfötter

Montering av massagestolen
(Se stolens installationsmanual)

Varning



Innan användning

Kontrollera utrymmet runt produkten

Se till att inga människor, husdjur eller 
föremål finns i närheten av produkten

Ryggstödskudde

Rulla ryggstödsdynan uppåt och räta ut blixtlåset

Kontrollera att det inte finns några främmande 
föremål i samlingarna

Advarsel 

Kontrollera om det finns främmande föremål i lederna 
mellan nedre fot-/bensektionen. Dra fotstödet framåt 
med händerna för att nå.

För inte in händer, fingrar, fötter eller huvud i 
mellanlederna mellan fotstödet och sitsytan eller 
armstöden.
 Innan du sätter dig i produkten, se till att det inte finns det
tyg mellan två delar.

För inte in händer, armar eller huvud mellan ryggstödet 
eller baksida.

Sätt inte husdjur i massagestolen
(som ryggskydd, ryggstöd eller armstöd).

Inuti ryggkudden

Nedre fot/bensektion

Ryggstöd

Sitsyta

Rulla ryggdynan uppåt och räta ut den på huvuddelen vid dragkedjan



Inspektera nätsladden och stickkontakten

Sätt i kontakten i uttaget på slutet

Undvik att linda 
nätsladden

Sätt slutligen i nätkontakten i vägguttaget.
Annars kan elektriska stötar eller brand uppstå på 
grund av överhettning.

På grund av bestämmelserna får du endast använda 
strömförsörjningen som medföljde produkten

Använd en strömkälla med 220-240V ~, 50 / 60Hz.
Använd inte produkten utomlands eller anslut den till en 
otillåten transformator.

Annars kan elektriska stötar, produktfel eller brand uppstå 
på grund av överhettning.

Sätt inte i kontakten eller dra ut den med våta 
händer. Annars kan elektriska stötar uppstå.

Undvik att skada nätsladden och nätkontakten.

Skada, bearbeta, tvinga inte böja, vrida eller dra i 
nätsladden och stickkontakten. Undvik också att placera 
nätsladden och kontakten nära värmare eller att knyta 
och placera tunga föremål på sladden. Skadade ledningar 
kan leda till elektriska stötar, kortslutningar eller bränder.

Vänligen kontakta butiken där du köpte produkten från 
angående underhållsmetoder för kabel och kontakter.

Ta regelbundet bort smuts och damm från 
nätkontakten. Annars kan brand uppstå på grund av 
dålig isolering och fukt. (Torka av stickkontakten med en 
torr trasa)

Varning

Varning

Styrning av ström på produkten

Sätt i stickkontakten i uttaget 

Ställ omkopplaren på "I"



Före användning (Fortsättning)

Se till att massagehjulen är indragna

Inspekterat område:
Tyget ovanpå de rörliga delarna av massagestolens 
rullstol på baksidan av ryggstödet.

Varning Lyft upp ryggkudden och kontrollera om 
tyget i de markerade områdena är skadat före 
användning.

(Även om tyget bara är något skadat, stoppa stolen 
omedelbart och koppla ur strömmen och skicka
stolen för reparation).

Om produkten används med skadat ämne kan du 
skadas eller få elektriska stötar.

Om de inte är det,
Tryck sedan på ON för att återställa 
dem till det indragna läget

Se till att tyget inte är skadat eller sprucket

Varning

Check



Justera stolen efter behov

Justering av fjärrkontrollen

Vänster / Höger justering
Vänster / höger

Justera längden på fotmassagedelen efter behov

Till en lång man

Trampa på sensorn under hälen när
du måste justera automatiskt. Justera tills 
längden är bekväm.

Autojustera längden på fotmassagedelen 
för att förhindra att knäna hänger



Användning av genvägsknappar

Kortkommandot på höger sida av panelen, funktionerna listas nedan

1. [Ström]-knapp, [4D]-konsol: Tryck i 1 sekund för att aktivera massagestolen, tryck i 1 sekund 
igen för att stoppa massagestolen. Om du vill ha 4D-styrka, vrid medurs 4D för att öka styrkan och 
moturs för att minska.

2. [Paus]-knapp: Tryck på knappen och alla massagefunktioner kommer tillfälligt att sluta trycka 
igen och det kommer att återuppta massageprogrammet

3. [Heat]: Tryck på knappen så startar värmen, tryck igen för att stoppa.

4. [Master's Choice]: Genvägen till Master's Choice-massageprogrammet.

5. Fotstödets lutning/lutning]: Peka på pilen som pekar uppåt för lutning och nedåt för lutning.

6. [Ryggstödets lutning/lutning]: Tryck på pilen som pekar uppåt för lutning och nedåt för lutning.

7. [Övre fotstöd förlänga / dra ihop]: Tryck på vänsterpilen för att förlänga och höger för att dra 
ihop.

8. [Undre fotstöd förlänga / dra ihop]: Tryck på vänsterpilen för att förlänga och höger för att dra 
ihop.



Föreslagna massageprogram

Drift av produktguide
1. Var uppmärksam på informationen nedan om denna produkt.

1. Anslut nätkontakten till uttaget och växla till läge "I".
2. Tryck på [POWER]-knappen på höger sida för att slå på massagestolen.
3. Tryck på [POWER]-knappen för att stänga av massagestolen efter att 

massagen är över.

1. Förslag på massageprogram - ikon 1: Master’s Choice, Sensei, Spine Care och Joint 
Care. Tryck på ikonen för att fortsätta massagen.
2. Användarmanual - ikon 2: En snabb beskrivning av massagefunktionen.
3. Nästa sida - ikon 3: Tryck på pilen för att fortsätta till nästa sida.

STRÖM



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. 

Huvudmeny

Funktioner är tillgängliga i huvudmenyn - ikon 1: Auto, Custom, Advance och Favorites.

Tryck på pilikonen - ikon 2: för att återgå till huvudmenyn.

Autoprogram: Genom att trycka på den en gång växlar skärmen till Autoprogram.

1.

2.

3.



4.  Exklusivt massageprogram: Master’s Choice, Sensei, Joint Care och Spine Care.
5.  Temamassageprogram: Office-Pro, The Athlete, Text-Neck, CozyComfort, The Traveller, Shop N Relax.
6.  Original massageprogram: Baliness, kinesiska och thailändska.
7.  Dela ut massageprogram: Deep Tissue Massage, Circulation, Power Boost, Shape N Tone, Restore, Beauty Treat.
8.  Landskapsmassage: AM Rutin, Re-energize, Sweet Dream.
9. Favoriter: Självvalt massageprogram
10. Tryck på ikon 7, massageprogrammet pausas. Tryck igen för att återuppta massagen.
11. Peka på ikon 8 för att återgå till massagestatus.



4. Massagestatus

Ikonen för massagestatistik är: 1. Status, 2. Stykr-justering, 3. sitsjustering, 4. omgivande ljus, 5. bakåt fram.

Efter att ha aktiverat ett automatiskt program innan massagestart, kommer det först att börja 
kroppsskanning. Obs: Sitt med rätt hållning som visas på bilden för att undvika skanningsfel.

2. Efter att skanningen är klar kommer sidan att växla till axelskanning som tillåter användaren
anpassa placeringen efter axlarna för att ge en bättre känsla. Användaren kan trycka på [UPP]-ikonen 1 eller 
[DOWN]-ikonen 2 för att justera och för att bekräfta, tryck på [FLUEBEN].
Anmärkningar: Programmet startar om inget annat anges.



3. Om det finns fel i skanningen på grund av fel i hållningen eller utan en användare, kommer 
detta fönster att visas. Justera din hållning och tryck sedan på [Scan]-ikonen för att utföra en ny 
skanning.

4. Massageprogrammet startar efter att skanningen är över och sedan visas statussidan. Under detta 
finns funktionen tillgänglig på denna sida:
5. [4D]-ikon 1: tryck på "-" för att minska 4D-styrkan, tryck på "+" för att öka 4D-styrkan.
6. [HEAT]-ikon 2: Tryck för att aktivera värmen på rullarna och knäna, tryck igen för att avsluta 
funktionen.
7. [FOTRULLE] - ikon 3: För att aktivera fotrullefunktionen, tryck igen för att stänga av funktionen.
8. [FAVORITER] - ikon 4: Låter dig spara dina favorit autoprogram. Här kan du njuta av och spara dina 
favoritprogram.
Obs! Tryck på favoritikonen igen för att ta bort favoriten.



9. Den aktuella massageplatsen och statusen kan ses genom att trycka på människokroppen eller 
punkten nedan - ikon 5.

1. Funktioner tillgängliga i styrkajustering: 4D-styrka, knådningsstyrka, pressstyrka och luftintensitet.
2. [4D] - ikon 1: tryck på "-" för att minska 4D-styrkan, tryck på "+" för att öka 4D-styrkan.
3. [STRIKSTYRKA] - ikon 2: tryck på ikonen för optimal styrka från 1 till 5.
4. [TRYCKSTYRKA]-ikon 3: Peka på ikonen för optimal styrka från 1 till 5.
5. [AIR INTENSITY]-ikon 4: Peka på ikonen för optimal styrka 1 till 5.

5. Styrka justering



6. Sätesjustering

1. Funktioner tillgängliga för sätesjustering: Noll tyngdkraft, återhämtning, lutning.
2. [NOLL GRAVITY] - Ikon 1: Noll gravitationsvinkeljustering.
3. [Restore] / [LEAVE BACK] - ikon 2, 3: Justera stolens vinklar.
4. [Ryggstödets lutning/lutning] - ikon 4.
5. Ikonen [Övre fotstöd förlänga / dra in] 5.
6. [Fotstöd lutning / lutning] - ikon 6.
7. Ikonen [Lägre fotstöd förlänga / dra in] 7.



7. Omgivande ljus

1. ikon för omgivande ljus [ON / OFF]: när detta är aktiverat kommer böljande ljus att 
visas. Olika lampor kommer att visas i de olika programmen
2. Vågikon: Mästarens val, resenären, kinesiska, form N TOne
3. Energi [ENERGI]: Stressa ner, Office Pro, thai
4. Avslappningsikon [RELAX]: text-nack, balinesisk, djup vävnadsmassage
5. Rainbow [RAINBOW]-ikon: Ryggradens vård, butik N Relax, Circulation
6. Mist [FOGGY]-ikon: CozyComfort, Beauty Treat, Sweet Dream
7. ANDNINGSikon: Ledvård, återställ, återuppliva
8. Vakna [WAKE-UP]-ikonen: Atleten, Power boost, AM-rutin



8. Anpassad
1. Anpassad: Nacke och axel, midja, höfter, händer, vader, värme och tryck sedan för att starta massagen



9. Avancerat
1. Avancerat (manuellt)

Funktionen är tillgänglig (Basic), (Air), (special) och kan användas individuellt eller kombinerat för ett 
massageprogram.

2. Funktioner tillgängliga i "Basic"

- Knådning, shiatsu, svensk, tappning, klappning, rullning, bredd, fläck, partiell, helkropp, luft, opad, nedad.

Funktioner tillgängliga i Special
- Fotrulle, fotrulle, ländrygg, knä (knävård), axlar 4D (axel 4D) 4. Paus och 
återvänd ikon.



Efter massagen
Få fotstödet att återgå 
till utgångsläget

Sätt tillbaka fjärrkontrollen i 
fjärrkontrollhållaren

Varning!

Uttagsmetod för underbens-/
fotmassagedelen

Se till att det inte finns något som 
kan fastna med fotstödet

Flytta långsamt foten från 
fotstödet

Tryck på ikonen "fotstöd" för 
att få fotstödet att återgå till 
startpositionen.

Håll barn borta från att använda 
massagestolen. Lek eller kryp inte
stolen, armstödet, fotstödet eller
sätet som detta kan resultera i
skador på personen men också
på massagestolen.

Flytta fötter/ben
från fotstödet
För din säkerhet måste fotstödet vara
hela vägen tillbaka till startpositionen innan 
du flyttar. 



Stäng av strömmen

Stäng av massagestolens "på/av"-knapp

Koppla ur väggen

Varning!
Efter vilken tid massagestolen har använts, stäng av 
strömmen till massagestolen och dra ut kontakten ur 
väggen, annars kan olyckor och skador inträffa om barn 
använder massagestolen eller runt den.

Massagen avbryts automatiskt 
när tiden är ute.

Tryck

Tryck
All rörelse stoppas omedelbart
Gå försiktigt ur massagestolen för att undvika ytterligare 
belastning på massagestolen.

Fotstödet sänks automatiskt och massagehjulen
kör tillbaka till startpositionen.

När massagehjulen har körts tillbaka till utgångsläget kommer 
ryggstödet att höjas.

Fotstödet återgår automatiskt till utgångsläget. 

Massagehjulen flyttas automatiskt upp till startpositionen. 

Ryggstödet höjs inte automatiskt.

Om pekskärmen är avstängd, tryck på På/Av-knappen, 
ryggstödet och fotstödet går till startpositionen.

Timer funktion

Stoppa massagen halvvägs

Vid onormal upplevelse



Vid onormal upplevelse
Rengöring av syntetiskt läder

Vrid lite av en mjuk trasa i tvålvatten. Vrid 
den ordentligt och torka av plasten.

Låt plastdelarna lufttorka.

Torka av med en ren mjuk trasa urvriden 
väl i rent vatten.

Rengör inte produkten med kemikalier 
som thinner, bensin och alkohol

Duken måste vridas extra innan 
fjärrkontrollen rengörs.

Använd inte kemikalier på produkten såsom spädningsmedel, bensin eller alkohol.

Om du använder en läderunderhållsprodukt (rengöringsduk) som säljs i snabbköpet, 
följ dessa instruktioner om det syntetiska lädret är mycket smutsigt.

Om det är svårt att ta bort fläckar på syntetlädret, fukta då en bit melaminskum i 
tvålvattnet och torka bort fläckarna och upprepa processen ovanpå.

Torka aldrig massagestolen med en hårtork!

Syntetlädret kan acceptera färg, så var extra försiktig när du använder en
denimduk eller färgade dukar för rengöring.

Produkten bör inte vara i kontakt med plast under mycket lång tid för att undvika blekning 
av färgen.

Syntetläder kan ta färg och bli missfärgad så undvik all kontakt med hårfärg. Här måste 
håret täckas med en handduk.

Ta delar av en trasa och vrid upp den i varmt vatten med 3-5% neutralt tvättpulver inblandat. 

Torka av syntetlädrets yta med trasan.

Torka av med en ren våt trasa urvriden i varmt vatten utan neutralt vaxpulver. 

Torka av med en torr mjuk trasa.

Låt det syntetiska lädret lufttorka.

Rengöring av stolens plastdelar.



Vanliga frågor och svar

Kan personer som ofta besöker sjukhus 
på grund av sjukdom använda 
massagestolen?
Dessa personer bör kontakta sina
fysioterapeut innan du använder produkten.
Massage är en så kallad "beröringstrycksstimulering". 
Musklerna komprimeras för att släppa sin spänning och 
främja hemokinesis. Vissa sjukdomar kan förvärras av 
massagen, därför rekommenderas att du rådgör med 
relevanta läkare innan du använder produkten.

A) Luta ryggstödet bakåt och sänk ner 
fotstödet
B) Välj massage av antingen överkroppen 
eller knä/fötter separat.

A) Lyft upp ryggstödet och lyft upp fotstödet
B) Välj massage av antingen överkroppen eller knä/
fötter separat.

Hvad er der for krav vedr. kropshøjde for
brug af produktet?

Kroppshöjdskravet skiljer sig från det specifik kroppstyp.
Om personer som är lägre än 145 cm eller högre än 185 cm 
använder överkroppsmassagefunktionen och fot-/
knämassagefunktionen samtidigt, kan det hända att 
personen får dålig kontakt med fotmassagen eller att det är 
nödvändigt att böja fotmassagen. knäna.

För en lång person som måste böja sig i knäna

Välj metod A eller B.

För en låg person som inte kan nå fotstödet 

Välj metod A eller B.

Är det något du behöver vara särskilt
uppmärksam på

Var uppmärksam på följande när du flyttar stolen

För det enklaste sättet att flytta stolen lika med 
stolsryggen till det lägsta läget. När man flyttar 
stolen ska man inte sitta på den.

Tryck på ON-knappen för att slå på produkten

Tryck för att sänka ryggen helt

Håll in knappen för fotstödet 
och ryggen stannar

Stäng av strömbrytaren på baksidan av stolen 
och koppla ur den
Om du inte har originalförpackningen till produkten, se till 
att sladden inte är tvinnad runt stolen, packa den ordentligt 
och placera den i stolen så att den inte kommer i vägen när 
du flyttar stolen.

Om du inte har originalförpackningen rekommenderas att 
du hittar alternativ förpackning för att undvika onödiga 
vibrationer och repor på produkten.

Var kan jag hitta produktens serienummer?

Du hittar den på baksidan av produkten här

Vad ska jag göra om knävärmaren inte 
fungerar
[Knävarm] Endast tyget runt kanterna är 
varmt. Se till att det finns ordentlig kontakt 
mellan dig och tyget när du justerar 
fotstödet under svällningen av den delen.

Jag är bekymrad över de ljud som 
produkten gör under användning.

Ljudet kommer från produktens 
kärnmekanism och är normalt.

Spelar det någon roll att massagehjulen har 
olika intensitet?

Detta är en normal funktion av 
kärnmekanismen i stolen som växlar mellan 
intensiteten efter användarens behov och 
därför kan massagehjulen ha olika positioner 
under massagen.

Akupressurhållfastheten är för hög

Ställ in krockkuddens intensitet till "1" 
genom krockkuddeknappen. Du kan också 
sänka fotmassagedelen för att minska 
styrkan i underbenen och fötterna.

Vad använder stolen i el per månad?

Om du får massage två gånger om 
dagen ca. 30 minuter om dagen, varje 
dag i en månad, sedan använder stolen 
cirka 2,5 kilowattimmar varje månad.



Felsökning
Fel Orsak och åtgärd

För din säkerhet kan massagehjulen stanna vid för mycket yttre kraft 
under användning. Om alla markeringar och knappar på fjärrkontrollen 
börjar blinka är detta en extrem avvikelse. Stäng i så fall av strömmen 
och vänta 10 sekunder. Med att slå på igen. Stoppa hjulen igen, justera 
sedan din position och sitt inte helt tillbaka i stolen. (användare, särskilt 
de som väger mer än 100 kg måste följa relevanta säkerhetsregler)

Massagehjulen stannar under 
användning (massagestolen 
piper och alla ikoner och 
knappar blinkar och slocknar 
sedan)

Massagestolen kan inte lutas/lutas 
och fotstödet kan inte höjas eller 
sänkas (produkten piper, lampan på 
fjärrkontrollen slocknar och 
produkten stängs av/stoppar)

För din säkerhet kommer massagestolen att stanna vid ett hinder eller 
för stor belastning. Om alla lampor och knappar blinkar och ryggstödet 
eller fotstödet stannar, stäng av strömmen och slå på den igen efter 10 
sek. Kom ihåg att kontrollera om det finns delar som sitter/står i vägen 
för massagestolen

Om huvudet inte är i kontakt med nackstödet/kudden eller ryggen inte 
har kontakt med ryggstödet kan axelpositionen under scanningen inte 
upptäckas och kommer därför att resultera i en felaktig höjdjustering av 
massgenen. Luta dig helt tillbaka i massagestolen, placera huvudet 
bakåt på nackstödet/kudden och börja om.

Massagehjulen kan inte nå 
axlarna eller nacken.

Höger och vänster massagehjul 
har olika höjder (intensiteter)

Detta är inte ett fel utan ett normalt fenomen eftersom produkten är 
utrustad med ett system som tillåter alternativa slag av massagehjulen

Massagestolen vilar inte alls - 
överkroppsmassage (nack för 
midjemassage och ben för 
fotmassage

Strömförsörjningen kan kopplas bort från på/av-knappen på 
massagestolen, inget massageprogram har valts efter att "på"-knappen 
på massagestolen har tryckts in.

Varken massagehjulen eller 
knämassagen ger en varm känsla

Rygg- och knävärmen är inställd på "off". (knävarmt) endast materialet i 
tipplägena är varmt. Den varma känslan beror på faktorer som 
kroppstyp, massagemetod, kläderna du har på dig, rumstemperaturen. 
När fotstödet/knämassagedelen lyfts kommer värmen att komma i 
närmare kontakt med knät vilket ger en varmare känsla. Du kan täcka 
dina ben/knän med en filt för en ännu varmare känsla.

Massagestolen kan inte kylas ner även 
efter att Dual Temperature-
funktionen är avaktiverad

På grund av värmarens struktur kommer massagestolen fortfarande att 
kännas varm strax efter att värmen applicerats, på grund av 
restvärmen. Om en enskild del kontinuerligt masserar samma plats 
efter att värmen är avstängd kommer du att känna dig varmare.

Om varken överkroppsmassagen eller knämassagen är aktiverad, 
fungerar inte värmefunktionen separat.

För att undvika olyckor, kontakta omedelbart ett auktoriserat 
servicecenter.

Värmen värms inte upp även om 
rygg- och knävärmefunktionen är 
påslagen.

Produkten är skadad

Strømledningen eller stikket er 
unormalt varme

Om inget av ovanstående stämmer överens med problemet, kontakta din lokala Ogawa-återförsäljare.



Problemlösning
Ljuden och förnimmelserna när du använder produkten

Du kommer att höra eller ha följande ljud eller förnimmelser när du 
använder produkten. Det är inte ett onormalt fenomen utan ett resultat 
av produktens struktur

• Ljud när stretchmassagen dras in
• Ljud och känsla av massagehjulen som gnuggar in mönster
tyget/lädret
• Ljud från knådnings- och slagrörelserna
• Friktionsljud från massagehjulen under användning
• Ljud från upp- och nerrörelser
• Ljud från transportbandet
• Motorljud
• Ljud från de klämande massagehjulen när stolen börjar "sträckas"
•  en person der sidder i massagestolen
• Friktionsljud mellan armstöden och ryggdynan när ryggstödet lutar
• Friktionsljud mellan massagehjulen och tyget/lädret
• Ljud från uppblåsande krockkuddar
• Ljud från tömning av luft från krockkuddar
• Ger ljud från magnetventilen längst ner på massagestolen under massagen
• Ljud vid justering av fotstödet
• Ljuder när axlarna sträcks eller rycks
• Glidljud från fotmassagedelen
• Friktionsljud mellan ryggkudden och rygglädret när massagestolen lutar upp och ner

Om ljuden är mycket höga är det möjligt att produkten har ett 
fel
• Kontakta i så fall din återförsäljare för inspektion och reparation av en auktoriserad.

• Bygg inte om, reparera produkten utan 
tillstånd, annars kan brand, onormala 
rörelser och personskador uppstå.

• Vid avvikelser eller fel, sluta använda produkten 
omedelbart, stäng av strömmen för att undvika 
rök, brand och elektriska stötar. Exempel på fel 
och avvikelser

• Produkten startar inte nu när strömmen är på 
och på
• Efter att nätsladden har kopplats bort och 
produkten fortfarande är på
• Under användning producerar produkten en 
bränd lukt eller onormalt ljud

• Produkten är deformerad eller onormalt varm

° för några av dessa exempel ska 
produkten besiktigas och ev repareras 

omedelbart av en auktoriserad.



Specifikationer

Strömförsörjning

Lutningsvinkeln

Vikt inkl. låda

Mått på 
förpackning

(H x B x L)

Automatisk

Vikt

Maxvikt på användaren

När stolen står 
upp (H x B x L)

När stolen ligger ner 
(H x B x L)

Energiförbrukning

Massagens hastighet

Massagens omfång 
(upp och ner)

Massagens utbud
(höger vänster)

Massagens omfång 
(fram-bak)

AC 220-240V - 50/60 Hz

200W (ca 0,3W när fjärrkontrollen är avstängd)

Antal utskjutande massagehjul (justerbar intensitet) ca. 12 cm

Baksida: ca. 128 - 154 grader. Fotstöd: ca. 4-86 grader

Cirka. 15 min. (automatisk avstängning)

Ca. 1,35

Knådning: ca. 19 gånger / min - 36 gånger / min, Beat: ca 242 gånger / min - 
ca. 720 gånger/min (per sida), rörelsehastighet: ca 2,5 cm/s - ca. 3,5 cm/s

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

Ca. (158 x 84 x 121)cm

Ca. (196 x 84 x 105) cm

Ca. 125 Kg.
Vid förpackning i 3 kartonger: 

Stolen: 146x77x100cm. 
Armstöd: 127x37x66 cm. 

Fotstöd: 57x49x60cm.

Vid förpackning i 2 kartonger: 
Stolen: 158x85x100cm 

Fotstödet: 57x49x60

3 kartonger: Ca. 146 kg 

Ca. 120 Kg. 

2 krtonger: Ca. 144kg 

Om användaren väger mer än 100 kg kan produkten ge starkare ljud och materialen slits ut snabbare.




