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Når dette produkt benyttes, bør følgende sikkerhedsforhold altid tages. Læs 
følgende instruktioner før brug. 

Vigtigt: For at mindske risiko for stød og skade: 
- Træk altid stikket ud af stikkontakten straks efter brug og inden rengøring.
- Brug aldrig stifter eller andre metalbeslag med dette apparat.
- Undersøg omhyggeligt polstringen inden hver brug. Brug ikke apparatet, hvis 
polstringen viser tegn på forringelse, og kontroller for bristninger og revner.

Advarsel: For at mindske risiko for forbrændinger, ild, stød eller andre skader: 
- Et elektrisk apparat må aldrig efterlades uden opsyn, når det er tilsluttet. Tag stikket 
ud af stikkontakten, når det ikke er i brug, og inden dele tages på eller tages af.
- Overvågning er nødvendig, når dette apparat bruges af, på eller i nærheden af 
børn, invalide eller handicappede.
- Brug kun dette apparat til det tilsigtede formål som beskrevet i denne vejledning. 
Brug ikke tilbehør, som ikke er anbefalet af producenten.
- Brug aldrig dette apparat, hvis det har en beskadiget ledning eller et stik, hvis det 
ikke fungerer korrekt, hvis det er blevet tabt eller beskadiget eller faldt i vand. Aflever 
apparatet til et servicecenter til undersøgelse og reparation.
- Bær ikke dette apparat hvis luftåbninger er tilstoppet. Hold luftåbningen fri for fnug, 
hår og lignende.
- Hold ledningen væk fra varme overflader
- Brug aldrig dette apparat hvis luftåbningerne er blokerede. Hold luftåbningerne fri 
for fnug, hår og lignende.
- Undgå at tabe elle placere genstande ved åbningerne så de blokeres. 
- Brug aldrig udenfor. 
- Brug ikke i situationer eller steder hvor der anvendes aerosolprodukter (spray) eller 
hvor ilt administreres.
- For at slukke skal du trykke sluk på fjernbetjeningen samt alle kontakter og derefter 
tage stikket ud af stikkontakten.
- Hold børn væk fra fodstøtten. 
- Tilslut kun dette apparat til en korrekt jordet stikkontakt. Se afsnit om jordforbind-
else. 
- Vær varsom ved de opvarmede dele. Brug ikke varmen hvis du har følsom hud, har 
dårlig blodcirkulation eller lider af en hudsygdom. 
- Brug ikke sammen med pude eller tæppe, da det kan lede til overophedning af 
produktet. 

GEM DISSE INSTRUKSER

Vigtige sikkerhedsinstruktioner



Sikkherhedsforhold
Når du benytter din massagestol, bør følgende sikkerhedsforhold altid være 
overholdt, for at mindske risiko for stød, forbrænding, ild eller personskade. 
Læs venligst følgende instrukser grundigt. 

- Sørg for at strømstikket sidder forsvarligt i stikkontakten. 
- Det anbefales, at en overspændingsbeskytter bruges til at forhindre skader.
- Brug ikke stolen i rum med høj luftfugtighed, såsom nær dampbad, 
badeværelser, svømmepøl, saunaer eller lignende. 
- Brug ikke massagestolen udendørs, og undgå direkte sollys. 
- Sørg for at slukke stolen ordentligt og træk stikket ud fra kontakten, når stolen 
ikke er i brug. 
- Træk aldrig stikket ud med våde hænder. 
- Brug kun massagestolen en person ad gangen. 
- Brug kun dette apparat til det tilsigtede formål som beskrevet i denne vejled-
ning. Brug ikke tilbehør, som ikke er anbefalet af producenten.
- Forsøg ikke at stå på fodstøtten, armstøtte eller rygstøtten på stolen. 
- Undgå at falde i søvn i stolen under brug. 
- Hold massagestolen ren, og sørg for åbningerne på stolen ikke er blokerede. 
- Forsøg ikke at flytte stolen ved at hive i strømkablet.
- Sørg for der ikke er børn, kæledyr eller andet i vejen omkring massagestolen 
mens den er i brug. 
- Hvis du finder rifter eller brud på stoffet i stolen, brug da ikke stolen og kontakt 
forhandler. 
- Denne stol er til hjemme-brug og er ikke tiltænkt andet brug. 



- Konsulter med din læge før brug, hvis du er i tvivl om du bør bruge en 
massagestol
- Konsulter med din læge før brug hvis du er gravid, har modtaget medicinsk 
behandling, medicinsk elektronisk udstyr såsom en pacemaker, eller lider af: 
ondartede tumor, hjerte-kar-sygdomme, kroniske rygsmerter, anormal eller 
kurvet rygsøjle, osteoporose eller andre akutte lidelser. 
- Hvis du oplever smerte under brug af massagestolen, stop da med det 
samme og konsulter med din læge. 
- Brug aldrig stolen på hævede eller inflammerede kropsdele. 
- Brug ikke massagestolen i mere end 30 minutter af gangen
- Massagestolen er til for at lindre og afslappe og bør ikke bruges i stedet for 
medicinsk behandling. 
- Brug ikke stolen hvis luftslangerne er blokerede
- Hold øje med din hud der er i kontakt med varmelegemerne, for at undgå 
varmeskade. 
- Varmeskader kan ske ved ukorrekt brug af stolen. Hvis du mærker for høj 
varme sluk da stolen. 
- Sørg for ikke at have skarpe genstande såsom nøgler i lommerne mens du 
er i stolen. 
- Brug ikke våd
- Fjern ikke polstringen

Bemærk:

Hvis personer over 100 kg bruger stolen, kan stolen lave mere støj 
end normalt

Polstringen kan også slides hurtigere. 

SikkherhedsforholdSikkherhedsforhold



Massagestolens komponenter

Pude

Benstøtte

Armstøtte

Skulderstøtte

LED-lys

Sæde

Rygstøtte

Bluetooth højtaler

Bemærk: Bluetooth højtaleren kan kun forbindes en enhed ad 
gangen. Sluk for din Bluetooth efter brug, hvis andre skal benytte 
Bluetooth højtaleren
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Opsætning af massagestolen
1: Installationsposition
• Stolen har Zero Space teknologi, som gør at stolen glider fremad, 
og derved kan du stille stolen tæt mod væggen. 

• Stil ikke stolen i direkte sollys eller steder ved høje temperaturer, fx 

foran varmekilder. Dette forhindrer stolens polstring bleges eller 

hærdes. 

• Stil stolen på en måtte eller tæppe for at forhindre skader på gulvet

• Hvis du placerer et tæppe under stolen, skal du sørge for den er stor 

nok til at dække hele området under stolen, som vist på tegningen 

ovenfor. 

• Sæt stolen tæt på en strømkilde. 

Ca. 200 cm
Mindst 
18 cm

Område stolen rør gulvet Området fodstøtten rør gulvet
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Trin 1: Forberedelse
1: Tag massagestol-delene ud af de to kasser den er kommet i 1: Hovedenheden og 2: 
benstøtte
Tjek om alle disse komponenter er der, før du samler stolen: 

NR NRDel DelAntal Antal

Massagestol

Umbrakonøgle

Afstandsstykke

Skruer

Strømkabel

Ventre sidepanel

Højre sidepanel

Benstøtte

Låsesplit

Fladnitte

Låsenøgle

146 cm 84 cm

106,4 cm

57,9 cm 50 cm

54 cm

Installation
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Installation
Trin 2: Påsæt siderne til benstøtten
1: Tag følgende komponenter frem: 

Massagestol Benstøtte Sidepanel (ét par)

2: Sæt det højre sidepanel til benstøtten, på den højre side af massagestolen, 
hvor der er et indhak. Sørg for den sidder, så A1 og A2 passer og B1 og B2 
passer sammen. 
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Installation
3: Fastgør A1 og A2, samt B1 og B2 med skruerne og afstandsstykkerne, 
ved hjælp af den medfølgende unbrakonøgle. 

4: Gentag samme trin med venstre sidestykke. 

Sådan skrues der tæt:

unbrakonøgle

• Sæt skruen på kanten af unbrakonøglen, og stram 
skruen vandret i hullet.

• Skruen kan blive beskadiget, hvis du spænder skruen 
skævt med unbrakonøglen
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Installation
Installer benstøtten: 
1. Forbind luftslangen E2 på benstøtten med E1 på massagestolen
2: Forbind strømstik F1 og G1 på benstøtten med F2 og G2 på massagestolen. 

3: Forbind styrestand J1 på benstøtten med styrestang J2 på massagestolen, 
med fladnitterne og fastgør dem med en låsesplit.  
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Installation
4: Sørg for hullerne på H2 på benstøtten, passer med akslen H1 på
massagestolen. Sørg for, at H1 passere gennem H2 hullet. 
Lås fast med men låsesplit.  

Lyn lynlåsen der forbinder benstøtten og sædet. 

Installationen er nu færdig. 
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Før brug

1: Tjek pladsen rundt om massagestolen. 
Sørg for der ikke er nogle personer, kæledyr eller objekter for tæt på produktet. 

2: Sørg for der ikke er nogle fremmedlegemer i massagestolen 
- Være sikker på der ikke er noget der blokerer massagestolens komponenter
- Put ikke dine hænder, arme eller hoved mellem rygstøtten og rygpolstringen 
- Sæt aldrig kæledyr i massagestolen

Rygstøtte

Armstøtte

Benstøtte

Bag polsringen
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Før brug
3: strømtilførsel
1: Sæt strømstikket i indgangen på produktet, til den sidder helt inde. 
2: Sæt strømstikket i stikkontakten. 
3: Tænd for kontakten på produktet.

4: Sørg for, at massagerullerne er trukket tilbage.
Hvis ikke de er trukket tilbage, så tryk på tænd/sluk, så de køre tilbage. 

Tjek rullerne
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Fjernbetjening

Brugsanvisning
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Brugsvejledning 
1: Tænd/sluk knap
Tryk for at tænde eller slukke for stolen

2: Returknap
Gå tilbage til forrige menu

3: Hjem knap
Tilbage til startsiden

4: Pause
Pauser alle funktioner. Når pause er aktiveret, lyser knappen op. Tryk 
igen for at genoptage funktioner. 

5: Position
Brug pilene til at navigere i menuerne

6: OK knap

7/8/9/10: Program genveje 
Genvejsknapper til de mest populære programmer

11: Zero Gravity
Tryk én gang for at sætte stolen i Zero Gravity position 1
Tryk endnu en gang for at sætte stolen i Zero Gravity position 2
Tryk igen for at gå tilbage til den originale position
Når Zero Gravity er aktiv, vil knappen lyse. 

12: Display
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1: Tryk på tænd/sluk knappen. Stolen vil læne sig tilbage, og være 
klar til brug. 

2: Vælg auto og tryk på OK knappen, for at komme til menuen med 
autoprogrammer. 

3: Brug piletasterne til at vælge et af de 16 autoprogrammer du 
ønsker, vælg programmet ved at trykke på OK knappen. 

Sørg for at være lænet helt tilbage i stolen når programmer begyn-
der.
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Brugsvejledning 

Hurtig start
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Brugsvejledning 

1: Brug piletasterne til at vælge det ønskede program. Tryk ok 
for at bekræfte dit valg. 

2: Kropsscanning vil begynde. Du kan følge scanningen på 
skærmen.
 
3: Sørg for at sidde helt tilbagelænet i stolen under scanning, 
og dit hoved hviler på nakkestøtten. Dette sikrer en præcis 
scanning. 

4: For at justere skulderpositionen: 
Hvis skulderpositionen ikke er korrekt, kan du justere dette. 
Følg skærmens anvisninger, og tryk på op eller ned pilen, og 
tryk på OK knappen for at bevæge massagerullerne. Tryk på 
OK for at færdiggøre justeringen. 

Autoprogrammer



Brugsvejledning 

1: Brug piletasterne til at vælge Local, og vælg 1 ug af 4 
lokalprogrammer. 

2: tryk ok for at starte massagen. 

Justering af massagen: 

1: 3D: Vælg og tryk på OK knappen for at justere 3D intensiteten ( 6 niveauer)

2: Styrke: Vælg og tryk på OK knappen for at justere styrken ( 5 niveauer)

3: Hastighed: Vælg og tryk på OK knappen for at justere hastigheden ( 5 niveau-
er)

4: Intensitet: Vælg og tryk på OK knappen for at justere intensiteten på luftpud-
erne ( 5 niveauer) 

5: Timer: Vælg timer og tryk Ok for at skifte mellem følgende arbejdstid: 
20-25-30-5-10-15 minutter. 

Når du bruger auto- og lokalprogrammer, vil stolen automatisk registrere din 
krop, og selv sætte de optimale indstillinger. Det anbefales derfor ikke at justere 
indstillingerne når du bruger disse programmer. 

Manuelle programmer: 
1: Brug piletasterne til at vælge mellem de forskellige 6 manuelle programmer. 
2: Tryk ok for at begynde massagen. 

Bemærk: For hver massagemetode: knading, Tapping, K&T, Shiatsu og Clap-
ping, er der to programmer. Tryk 1 gang for at starte metode 1, tryk tilbage og 
vælg programmet igen for at begynde metode 2. 
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Lokale programmer



Brugsvejledning 

Justering af massagen:
 
1: 3D: Vælg og tryk på OK knappen for at justere 3D intensiteten ( 6 niveauer)

2: Styrke: Vælg og tryk på OK knappen for at justere styrken ( 5 niveauer)

3: Hastighed: Vælg og tryk på OK knappen for at justere hastigheden ( 5 niveau-
er)

4: Bredde: Vælg og tryk på OK knappen for at justere bredden på massagerul-
lerne. ( 3 niveauer)  

5: Timer: Vælg timer og tryk Ok for at skifte mellem følgende arbejdstid: 
20-25-30-5-10-15 minutter. 

6: Spot: Vælg for at aktivere spot massage. Massagerullerne flytter til den 
ønskede position. Tryk igen for at stoppe. 

7: Delvis massage: Vælg for at aktivere delvis massage. Massagerullerne vil køre 
op og ned på det valgte område, med en afstand på ca. 8 cm.
 
8: Ruller op: Tryk for at justere massagerullerne op. Vælg ønskede position ved at 
trykke ok. 

9: Ruller ned: Tryk for at justere massagerullerne ned. Vælg ønskede position ved 
at trykke ok.
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Brugsvejledning 
Luftpudemassage

Avancerede funktioner

Varme

Fodruller

LED

Vælg varme og tryk ok for at begynde varmeterapi. 
Tryk en gang for at aktivere rygvarme, tryk igen for at aktivere varme i læggene. 
Tryk igen for at stoppe. 

Vælg fodruller og tryk ok for at starte fodrullerne. 
Tryk igen for at stoppe funktionen. 

Vælg LED og tryk ok for at starte LED lyset ved højtalerne. 
Tryk igen for at slukke. 

1: Vælg Luftpude massage ( air massage) og tryk ok. 
2: Vælg intensiteten og tryk ok for at justere intensiteten af 
luftpudemassagen ( 5 niveauer) 
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Brugsvejledning 

Indstillinger.
Tryk på op og ned pilene for at vælge den ønskede indstilling. 
Tryk på højre/venstre pilene for at vælge mellem indstilling-
smulighederne. 
3: Sprog: Engelsk / Kinesisk
4: Lydstyrke på iconer. Brug venstre / højre pil for at skrue 
op/ned
5: Skærm pause: Aldrig/ 1 min/5 min /10 min /15 min. 
6: Lysstyrke: Brug venstre / højre pil for at skrue op/ned
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Rengøring og vedligehold

Rengøring og vedligehold: 
1. Rengøring af syntetisk læder: 
- Tør det syntetiske læder af med en tør, ren klud. 
- Brug ikke kemikalier såsom alkohol, rensebenzin eller 
lignende. 
- Følg altid anvisninger på rengøringsprodukterne 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 rengøringsmiddel. 
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 hårtørre eller lignende, bør du 
dække området med et håndklæde. 

2: Rengøring af plastikdele:
1. Vrid en klud i vand med neutralt vaskemiddel og 
tør plastikdelene af. 
- Brug ikke produkter med kemikalier som alkohol, 
fortynder, rensebenzin 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 
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Fejlfinding

Følgende er det mest almindelige problemer du kan få med produktet. Hvis du 
ikke selv kan løse problemet, kontakt da forhandler. 

Hvis det problem du oplever, ikke er at finde i listen nedenfor, prøv da følgende:
1. Sluk produktet og træk strømstikket ud.
2. Vent 60 sek. 
3. Sæt strømstikket tilbage i kontakten, og genstart. 
4. Hvis problemet fortsætter kontakt forhandler. 

Problem Mulig årsag Forslag 
Produktet virker ikke Produktet er ikke sat ordentligt �l Sørg for, at 

spændingen på 
produktet svarer �l 
den lokale spænding, 
og �lslut dere�er 
igen. Sørg for, at 
s�kkontakten 
fungerer korrekt. 

Produktet er holdt 
op med at virke 

Produktet har færdiggjort den sa�e 
�mer på programmet, og er gået i 
stand-by.  

Hvis du ønsker en ny 
session, tryk da på 
tænd/sluk knappen 
igen.  

Produktet er holdt 
op med at virke 

Hvis du har brugt produktet i over 45 
minu�er, kan det slukke for at undgå 
overophedning 

Sluk helt for 
produktet og lad det 
hvile i 60 minu�er før 
du bruger det igen.  

Produktet virker ikke Produktet er blevet overbelastet af 
for høj vægt.  

Fjern den ekstra vægt 
og start igen 

Produktet er meget 
varmt 

Produktet er blevet brugt for meget Sluk helt for 
produktet og lad det 
hvile i 60 minu�er før 
du bruger det igen.  

Der kommer lyde fra 
produktet 

Lyden kan komme fra de mekaniske 
dele 

De�e er normalt og 
er ikke et tegn på fejl 
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Jordforbindelse

Dette produkt skal være jordforbundet. En jordforbindelse bidrager til at en 
eventuel fejlstrøm ledes effektivt væk og mindsker derved både risikoen for 
at fejlstrømmen løber gennem et nærværende menneske og tiden det tager 
for at fejlstrømmen detekteres af et fejlstrømsrelæ, så strømmen afbrydes.

Dette produkt er udstyret med en ledning med en jordforbindelsesleder og 
en jordforbindelse. Stikket skal tilsluttes en passende stikkontakt, der er 
korrekt installeret og jordforbundet i overensstemmelse med alle lokale 
koder og regler.

Fare:
Forkert tilslutning af jordforbindelseslederen kan medføre risiko for elektrisk 
stød. Kontakt en kvalificeret elektriker.
Dette produkt er beregnet til brug på et nominelt 120V kredsløb og har 
jordforbindelse. Sørg for, at produktet er tilsluttet en stikkontakt med samme 
konfiguration som stikket. Der må ikke bruges adapter med dette produkt.
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Teknisk data

Model OG7808 
Spænding AC220~240V 
Frekvens 50~60HZ 
Strømforbrug 110W 
Arbejds�d  
Dimensioner 
(LxBxH): 

Oprejst 163x78x127 
Liggende: 190X78X103 

Ne�o/bru�o Vægt: 108/129 Kg. 
Ledninger: Fjernbetjening: 150 cm / Strømkabel: 180 

cm 
Opbevaring: Temperatur -5~35 grader celsius / 

Lu�fug�ghed 20-80RH 
Sikkerhed: Sikring mod overophedning 
Max vægt af bruger 100 kg. 

 

24


