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Advarsel!

- Sørg for at stikket er sat ordentligt i stikkontakten før brug. Hvis den ikke sidder 
korrekt forøges risiko for stød. 
- Konsulter med en kvalificeret elektriker eller service personale hvis du har 
nogen tvivl om at produktet sidder ordentligt i. Gør ikke selv nogle ændringer på 
det medfølgende stik. Hvis stikket ikke passer, få det da skiftet ud af en professio-
nel elektriker. 
- Når du benytter massagestolen, bør følgende sikkerhedsforanstaltninger altid 
følges, for at mindske risiko for brand, brandskade, stød eller anden skade. 
- Læs disse instrukser før brug: 
- Sørg for massagestolens stik er forsvarligt sat i både stikkontakt o stol, for at 
undgå stød, kortslutning og brand. 
- Sørg for altid at strømstikket ikke er sat til, når massagestolen ikke er i brug
- Brug ikke massagestolen steder med høj luftfugtighed
- Brug ikke massagestolen udendørs eller steder med direkte sollys
- Itilfælde af strømsvigt, så sluk massagestolen på kontakten på stolen, og træk 
stikket ud, så du undgår skade på stolen når strømmen vender tilbage
- Brug aldrig stolen hvis der er sket skade eller der er fugt på strømkablet
- Træk aldrig stikket ud hvis du har våde hænder 
- Sørg for at der er konstant under overvågning, hvis stolen bruges af børn, 
handikappede eller invalide. 
- Brug kun stolen som beskrevet i denne manual.
- Brug ikke andet tilbehør eller ekstraudstyr end produkter anbefalet af OGAWA
- Stå, sid eller hop ikke på benstøtten mens massagestolen er i brug
- Forsøg ikke at sidde eller stå på armlænet
- Vær forsigtig med at falde i søvn mens du bruger stolen. 

Sikkerhedsinstruktioner
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Sikkerhedsinstruktioner

- Hold massagestolen ren, og sørg for der ikke er fremmedobjekter i eller rundt 
om stolen. 
- Flyt ikke på stolen ved at hive i strømkablet
- Sørg for der ikke er objekter, børn eller kæledyr bagved eller rundt om stolen 
under brug
- Sørg for der ikke er revner eller rifter i stolen før brug. Hvis der er sket skade på 
stolen, så brug den ikke. Kontakt din leverandør for reparationer
- Massagestolen er kun tiltænkt husholdbrug 
- Hvis du har nogle lidelser, konsulter da lægen før brug. 
- Hvis du har følgende tilstand eller lidelse, bør du konsultere din læge før brug:
 -Folk med ondartede tumor
 -Folk der lider af hjerte/kar sygdomme
 -Hvis du er gravid, mensturere eller har barselsfeber 
 -Folk der er sengeliggende
 -Hvis du er under nogen form for medicinsk behandling
 -Hvis du har ryglidelser eller hvis du har bygningsfejl på rygraden
- Hvis du oplever smerter under brug, så stop massagen med det samme. Hvis 
du har lidt skade, eller oplever hævelser kontakt da din læge. 
- Dette produkt er ment som en ikke-professionel behagelig massage, og skal 
ikke anvendes i stedet for medicinsk behandling
- Brug ikke massagestolen i mere end 30 minutter, og sørg for det samme 
område på kroppen ikke masseres mere en 15 min ad gangen. Overdrevent brug 
kan føre til overophedning af massagestolen, som kan slide på dens levetid. 
- Brug ikke stolen i områder aerosoler fx ilt bliver administreret
- Lad ikke børn lege på massagestolen
- Lad ikke børn rengøre produkter uden supervision fra en voksen
- Hvis der sker skade på produktet, skal det tilses af en OGAWA godkendt 
leverandør
- Som en sikkerhedsforanstaltning, vil stolen stoppe med at arbejde, hvis den 
udsættes for stort eksternt pres. Hvis stolen stopper, så sluk for stolen og tænd 
den efter 10 sek. Dette er især gældende hvis brugeren vejer mere end 100 kg. 
Massagestolen har varme i særlige områder. Sørg for der er slukket for varme-
funktionen hvis du har sensitiv hud.
- Personer under 8 år, med nedsat fysisk eller mental kapacitet eller med man-
glende viden og erfaring med massagestolen, bør være under opsyn under brug. 
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Produkt dele

Skulder

Dekoration
Pude

Rygstøtte pude

Sæde pude

Benstøtte

Sidepanel

Højtaler

varmelegmer

airbags

Fodruller

airbags

airbags
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Flyt stolen
Tryk ned på rygstøtten, og læn stolen ca. 45 grader tilbage, og flyt stolen rundt ved at
skubbe stolen frem og tilbage ved hjælp af de små hjul i bunden. 

Forsigtig:
Sørg for fodstøtten er tilbage i sin oprindelige position før du flytter stolen.
Flyt ikke stolen mens nogen sidder i den
Placer en måtte eller tæppe under stolen mens du flytter den, for at undgå at ridse gulvet. 
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Fjernbetjening

Tænd/sluk

LCD skærm

Varme
Thai

Neck n Shoulder
Shape n Tone

Restore

Ben op

Ben ned

Rolling
Manuel 

Intensitet
Hastighed

Op

Spot/delvis

Sweet dream

Waist n Hips

Deep tissue

Zero Gravity
Rygstøtte op
Rygstøtte ned

Luftpude massage
Fodruller

Bredde

Ned

Pause
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Produkt guide

1 Sæt strømstikket i kontakten, og sørg for kontakten på stolen står på tænd 
Sørg for strømkablet er tilsluttet massagestolen. Sæt strømkablet til strømstikket i væggen. 
Tænd for kontakten på stolen, så den peger mod I positionen. 
Massagestolen vil køre til sin standby position og være klar til brug.

2 Sæt dig i massagestolen, og tryk på ’ON/OFF’ knappen, for at tænde stolen.
Sæt dig i stolen, og tryk på ON/OFF knappen på fjernbetjeningen, som vil lyse når den er tændt. 
Tryk på et autoprogram for at begynde massagen. Tryk igen for at slukke massagestolen. 

 I ”ready mode” (klar position), vil stolen automatisk slukke efter 5 minutter hvis den ikke får noget input. 

Denne timer bruges til at vælge hvor lang tid massagen skal køre. 
Den er automatisk sat til 15 minutter, hver gang du trykker på knappen 
ændres tiden i følgende interval: 15>20>25>30>5>10>15. 

3 indstil vinklen på benstøtte og ryglæn
* tryk på denne knap for at indstille enten fodstøtte eller rygstøtte op eller ned
Slip knappen for når du har nået en komfortabel position
* Tryk {Z-G} for at aktivere Zero Gravity positionen. Tryk igen for at slukke denne funktion

4 Stop massagen

Massagestolen vil automatisk slukke når den er færdig med sit program
Pause: tryk på ll knappen for at stoppe midlertidigt og tryk igen for at genoptage massagen

Strømstik Tænd/sluk knap

Jordforbindelse

Tænd/sluk

Tænd/sluk knappen er nederst bag på massagestolen

Fodstøtte op

Fodstøtte ned

Rygstøtte op

Rygstøtte ned

Zero Gravity
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Produkt guide
5 Begynd massagen
Auto programmer

Restore, Deep Tissue, Neck n Shoulders, Waist n Hips, Sweet Dream, Thai, Shape n Tone

Auto massageprogrammerne inkluderer følgende teknikker:
Shiatsu, Kneading, Tapping, Lufttryksmassage

Knap Navn Funktion
Fuldkorps massage, primært kneading og tapping. 
Fod- og rygstøtte vinkel kan rettes

Primært nakke, skulder og rygmassage + liv og 
haleben tapping. Fod- og rygstøtte vinkel kan rettes

Primært nakke og skuldermassage + tapping og 
rulle. Fod- og rygstøtte vinkel kan rettes

Primært massage ved livet og hofte + tapping + 
lufttryksmassage. Fod- og rygstøtte vinkel kan 
rettes

Langsom kneading massage + tapping og 
lufttryksmassage. Fod- og rygstøtte vinkel kan 
rettes

Primært ben og ryg stræk. Fod- og rygstøtte vinkel 
kan ikke rettes.

Primært massage i sædeområdet kneading + 
tapping + airpressure. Fod- og rygstøtte vinkel kan 
rettes

Overstående massage er indstillet til 15 minutter, luftpudemassagen er middel intensitet. 
Du kan styre intensiteten ved at trykke på 

Overstående massageprogrammer kan ikke rettes manuelt til. 
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Produkt guide

Manuel massage

Instruktion for manuel massage

Massagen kan manuelt indstilles til specifikke områder på kroppen

Knap Navn Funktion og indstillingsmuligheder

Manuel

Tryk [M] for at aktivere massagemetoden. 
Hastighed kan ændres

Tryk [M] x2 for at aktivere massagemetoden. 
Hastighed og bredde kan ændres

Tryk [M] x3 for at aktivere massagemetoden. 
Hastighed kan ændres

Tryk [M] x4 for at aktivere massagemetoden. 
Hastighed og bredde kan ændres

Tryk [M] x 5 for at aktivere massagemetoden. 
Tryk [M] x 6 for at stoppe. 

Tryk på for at aktivere

Ovenstående programmer kan ikke kobineres med andre programmer
Standart massagetid er sat til 15 minutter. Du kan indstille hastighed og bredde på massagen ved at trykke på knapperne
Hastighed og Bredde

Manuelle instillinger

Knap Navn Funktion og indstillingsmuligheder

Hastighed

Bredde

Spot/delvist

Op

Ned

Tryk for at vælge mellem 5 hastigheder

Tryk for at vælge mellem 3 bredder

Tryk
Tryk

Tryk

x1 for at aktivere spot massage
x2 for at aktivere delvis massage

x3 for at stoppe

Tryk for at flytte massagerullerne
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Produkt guide

Funktioner

Kan bruges både under manuel og automassage

Knap Navn Funktion

Intensitet

Luftpude
massage

Fodruller

Varme

Juster intensiteten på luftpudemassage
Medium>høj>lav (cyklus)

Luftpudemassage
Skulder>hænder>ben>Fødder>hele kroppen>stop

Sluk/tænd for fodruller

Sluk /tænd for varme ved livet

Musik funktion

For at spille musik: Tænd for bluetooth på mobilen, og vælg massagestolen under 
bluetooth enheder. Efter parring med stolen kan du spille den ønskede musik fra mobilen
Bluetooth password er ”9999”
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Produkt guide

6. Sluk
Tryk på ONN/OFF-knappen efter brug, og stolen vil slukke. Massagerul-
lerne vil vende tilbage til deres standby position. Sluk for kontakten på 
stolen og hiv stikket ud af stikkontakten. 
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Funktioner

OGAWA Massagestole er styret af en mikrocomputer som benytter 
forskellige intelligente massagemetoder og kombinationer såsom 
kneading, tapping, shiatsu, klapping, fodruller og luftpudemassage. Alle 
disse massagemetoder rammer præcist på de akupunkturpunkter der 
letter træthed, fremmer metabolisme og forbedre din blodcirkulation. 
Udstyret med en intelligent kropscanner, sikrer stolen at den giver en 
tilfredsstillende massage af hele kroppen. 
Forskellige typer af manuelle og autoprogrammer som passer til dine 
behov. 
Stolen har en særlig skinne massagerullerne kører på, som er tilpasset 
til kroppens kurver, for er endnu mere præcis og effektiv massage. 

1 Designet med henblik på kroppens kurver for en bedre massageo-
plevelse
2 Timer funktion som kan indstilles efter hvor lang tid du ønsker at blive 
masseret
3 LCD-display på fjernbetjening som giver en mere brugervenlig betjen-
ing af stolen
4 Stolen har en indbygget sensor der registrerer overophedning og 
overspænding for din sikkerhed. 
5 Stolen er styret af en intelligent mikroprocessor som giver perfekt 
performance og kvalitet
6 Stolen har indbygget varme. Vær derfor forsigtig hvis du har følsom 
hud eller i områder med dårlig ventilation. 

12



Rengøring og vedligehold
Rengøring af syntetisk læder

Tør det syntetiske læder af med en tør, ren 
klud. 
 Brug ikke kemikalier såsom alkohol, rense-
benzin eller lignende. 
Følg altid anvisninger på rengøringsproduk-
terne du bruger. 
Hvis det syntetiske læder er meget beskidt, 
brug da følgende metode: 
1: Fugt en klud i vand med 3-5% neutralt 
vaskemiddel og varmt vand, og vrid kluden 
grundigt. 
2: Tør overfladen af det syntetiske læder med 
kluden. 
3: Tør af med en klud vredet op i rent vand. 
4: Tør efter med en tør klud. 
5: Lad overfladen lufttørre. 
Hvis der er meget genstridige pletter, prøv da med en rengøringssvamp og neutralt rengøringsmid-
del. 
Syntetisk læder kan tage farve fra farvet stof. Vær derfor forsigtig med denim og stærkt farvet tøj. 
Syntetisk læder kan miste farve. Hvis der er behov for at tørre stolen med en hårtørrer eller lignende, 
bør du dække området med et håndklæde. 

1. Vrid en klud i vand med neutralt 
vaskemiddel og tør plastikdelene af. 
- Brug ikke produkter med kemika-
lier som alkohol, fortynder, rense-
benzin eller lignende. 

2. Tør af med en klud vredet i rent 
vand. 
- Sørg for den er vredet godt op, før 
du tørre fjernbetjeningen af. 

3. Sørg for alle plastikdele lufttørre 

Rengøring af plastik dele
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Spørgsmål og svar

1: Kan personer der ofte er på hospitalet 
pga. sygdom bruge dette produkt?

Disse personer bør konsultere læge før brug.
Massage består af stimulering gennem tryk og berøring. Muskler vil 
være under kompression som en del af behandlingen, for at lindre 
spændinger og ømheder og fremme blodtilførsel i områderne. 
Visse typer og sygdomme og lidelser kan forværres af denne 
behandling. Derfor bør du søge konsultation hos en læge før du
tager produktet i brug. 

2: Er der krav til højde for at 
benytte dette produkt?

Krav til højde er afhængig af kropstype. Se 
følgende forklaring:
Hvis en person er lavere end 145 cm og højere end 185 cm, kan 
det påvirke den øvre kropsmassage samt funktionen af benstøtte 
og fodruller. Dette kommer an på længen af din overkrop kontra 
længden af dine ben. I de fleste tilfælde vil dette kunne rettes ved 
at manuelt indstille skuldermassage og benstøtte, eller ved at have 
dine knæ let bøjet. 

For høje personer

For lave personer

Prøv at køre fodstøtten længere ud og sæt skulderhøjden op

Prøv at køre fodstøtten op og sæt skulderhøjden ned. 

3: Er der noget jeg bør være særlig 
opmærksom på, når stolen skal flyttes?

Vær opmærksom på følgende:
Læn stolen 45 grader tilbage og kør stolen frem på hjulene under stolen. 
Sid ikke i stolen mens den bliver flyttet. 
Før du flytter stolen:

Tænd for stolen

Tryk på

Sørg for rygstøtten og benstøtten 
er fuld oprejst

Sluk for stolen igen og træk 
stikket ud af kontakten. 

Sørg for der ikke sker nogen skade på strømkablet. 
Sørg for kablet er samlet sammen, og ligger i sædet 
af stolen mens det flyttes. 
Sørg for kablet ikke kan falde på gulvet 
og lide skade mens stolen flyttes. 
Hvis den originale emballagekasse ikke er tilgængelig, 
kan du opbevare de øvrige emballagematerialer og 
pakke produktet i dem med dem for at undgå ridser
og vibrationer under flytning.

4: Hvor sidder serienummeret på stolen?

Bag på rygstøtten

Serienummer

5: Der kommer lyde fra stolen når jeg bruger 
massagestolen
Lydene kommer fra den indre stuktur og er 
nomale

6: Gør det noget at massagerullerne har 
forskellig intensitet
Dette kan have noget at gøre med 
massageteknikken
For at stimulere en mere naturlig massageoplevelse er produktet 
designet til at bruge forskellige intensiteter og hastigheder som 
massagerullerne skifter mellem undermassagen. Dette er derfor 
en del af massageoplevelsen

7: Kompressionen er for voldsom

Du kan manuelt indstille intensiteten på 
lufttryksmassagen. 
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Problemløsning
Hvis du oplever en fejl, se da følgende liste og se om du kan løse problemet
Hvis problemet ikke løses, kontakt da din forhandler

Problem Mulig årsag / løsning

Massagerullerne
stopper under massagen

Produktet kan ikke lænes
tilbage og benstøtten vil
ikke køre frem/tilbage 

Massagerullerne kan ikke
nå mine skuldre eller nakke

Højre og venstre massage-
rulle har ikke samme 
intensitet

Massagestolen vil ikke virke
- Øvre krop massage
- Benstøtte

Produktet køler ikke ned, 
selv efter varmefunktionen
er slukket

Produktet vil ikke tænde
når man trykker på 
efter endt massage

Produktet er skadet

Strømkablet eller stik
er abnormt varmt

 

Som en sikkerhedsforanstaltning kan massagerullerne stoppe, 
hvis der kommer for højt eksternt pres på massagerullerne. 
Sluk for stolen i 10 sek. og tænd for stolen igen,
og se om det ikke løser problemet.  

Som en sikkerhedsforanstaltning vil produktet stoppe, hvis den 
oplever for stor modstand. Hvis knapperne på stolen blinker, så sluk 
for stolen og tænd igen efter 10 sek. Vær sikker på intet står i vejen 
for stolen. 

Hvis massagerullerne ikke passer efter kropsscanningen, kan du 
manuelt ndstille så det passer til dine skuldre og nakke. Sørg for at 
være lænet helt tilbage i stolen under kropsscanningen. 

Dette er en del af de forskellige massageteknikker, og er ikke en fejl. 

Strømmen er ikke sat ordentligt til
Strømkontakten er ikke tændt
Der er ikke valgt et program

Pga. varmefunktionen vil produktet føles varmt efter 
varmen er slukket.
Hvis samme område konstant masseres, 
selv efter at varmefunktionen deaktiveret, vil du føle dig varmere

Massagestolen vil slukke automatisk 5 sekunder efter end massage. 
Hold tænd knappen nede i 5 sek. Efter al bevægelse har stoppet. 

Kontakt forhandler. 
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Problemløsning

Du vil høre følgende lyde og føle følgende fra produktet under massagen.

- Lyden af massagestolen strækker sig
- Lyden og følelsen af massagerullerne der 
kører mod stoffet
- Friktionslyde mellem massagerullerne og 
rygstøtte
- Lyde af mekaniske dele der kører op. 
- Motorlyde
- Lyde fra massagerullerne når de strækker sig
- Friktionslyde mellem armstøtten og rygstøtten 
når stolen læner sig tilbage
- Lyde fra luftpumpen når stolens airbags pustes 
op med luft 
- Lyde fra luftpumpen når stolens airbags 
tømmes for luft
- Lyde fra magnetventilen i bunden af produktet
- Lyde når benstøtten flytter sig
- Lyde når skuldrestykket flyttes
- Lyde fra Airbags
- Lyde når fodrullerne rykker sig
- Friktionslyde mellem rygstøtten og puden når 
stolen tilbagelænes. 

Disse er ikke unormale 
og er en del af produktets struktur

Prøv ikke selv at udfører reparationer på produktet. 
Dette er for der ikke sker unødige uheld eller 
skade. 

I tilfælde af nogen former for anormalitet eller fejl 
bør du ikke tage stolen i brug. Sluk for stolen og 
træk stikket ud. 
Eksempler på anormaliteter eller fejl
- Produktet tænder ikke selvom stikket sidder 
ordentligt i og kontakten er tændt
- Der kommer en brændt lugt mens produktet er i 
brug
- Produktet har deformiteter eller abnormt høj 
varme 
--> Forekommer der fejl, kontakt da forhandleren. 

Advarsel Advarsel
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Specifikationer

- Strømforbrug: 150W
- Automatisk sluk: Efter endt massage (standard 15 min.)
- Dimensioner oprejst: HxBxL: 152x78,5X117,5 cm
- Dimensioner liggende: HxBxL: 193,5x78,5x102,5 cm
- Vægt: 105 kg
- Dimensioner af pakke: Stol: 142x82x1235, Fodstøtte:   
                                       53x44x51 cm
- Optimale forhold: 0~35 grader, 20%~80% luftfugtighed
- Opbevarings forhold: -5~35 grader, 20%~80% luftfugtighed
- Max vægt af bruger: ca. 120 kg. 

For brugere over 110 kg. kan stoffet på stolen blive slidt hurtig-
ere. 
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