Manual
OG 5569

Indhold
Sikkerhedsinstrukser

02-04

Produktdele

05

Flyt stolen

06

Fjernbetjening

07

Fjernbetjening funktioner

08-12

Funktioner

13-14

Rengøring og vedligehold

15

Spørgsmål og svar

16

Problemløsning

17-18

Sikkerheds instruktioner
Bemærk!
Stikket skal sættes i en passende stikkontakt. Forkert tilslutning af jordforbindelseslederen til udstyret kan resultere i risikoen for elektrisk stød.
Spørg en kvalificeret elektriker og servicepersonale, hvis du er i tvivl om, hvorvidt
produktet er korrekt monteret. Ændr ikke produktets medfølgende stik. Hvis stikkontakten ikke er egnet, skal du sørge for at installere et korrekt stikkontakt af en
kvalificeret elektriker.
Læs disse instrukser før brug:
1.
Sørg for massagestolens stik sidder korrekt i stikkontakten.
2.
Sørg for, at strømstikket er sat korrekt i den rigtige stikkontakt for at reducere risikoen for kortslutning og brand.
3.
Tag altid massagestolen ud af stikkontakten umiddelbart efter brug og før
rengøring.
4.
Brug IKKE massagestolen på steder, hvor fugtigheden er høj
5.
Brug IKKE massagestolen udendørs og undgå steder med direkte sollys
6.
Hvis strømmen går ud under brug, skal du sørge for at slukke for afbryderen og trække stikket ud af stikkontakten for at forhindre skader, når strømmen
kommer tilbage
7.
Brug aldrig massagestolen hvis strømstikket er vådt eller beskadiget.
8.
Træk aldrig stikket ud med våde hænder.
9.
Tæt og kontinuerligt tilsyn er nødvendigt, når dette apparat bruges af eller i
nærheden af børn, invalide eller handicappede.
10.
Brug kun stolen som beskrevet i manualen
11.
Brug ikke andet tilbehør end det, der er anbefalet af OGAWA.
12.
Stå, sid eller hop ikke på stolens benstøtte mens stolen er i brug.
13.
Prøv ikke at stå på ryg- eller armstøtten.
14.
Vær forsigtig med ikke at falde i søvn i stolen.

Sikkerheds instruktioner
15.
Hold altid massagestolen ren, og indsæt aldrig genstande i
hullerne på og omkring massagestolen.
16.
Flyt ikke massagestolen ved at trække i strømkablet.
17.
Sørg for at kontrollere, at der er et (især børn), kæledyr eller
forhindringer under massagestolen, inden ben- og rygstøtten sænkes.
18.
Kontroller altid, om overfladen på massagestolen er revet eller
gået i stykker før brug. Hvis du finder en revne i et område af stoffet i
ryglænet, skal du ikke bruge massagestolen.
19.
Massagestolen er udelukket til husholdbrug
20.
Hvis du har en lidelse, så tal med din læge før du gør brug af
stolen.
21.
Hvis du har følgende lidelser, kontakt da egen læge før brug, for
at være sikker på du ikke lider skade eller overbelastning
i.
Hvis du har en ondartet tumor
ii.
Hvis du lider af en hjertesygdom
iii.
Hvis du er gravid, menstruere eller lider af barselsfeber.
iv.
Hvis du er underlagt sengeleje.
v.
Hvis du er under medicinsk behandling
vi.
Hvis du har en lidelse på din rygsøjle eller den er skæv.
22.
Hvis du oplever smerter under brug, skal du stoppe med det
samme. Hvis der opstår skader, skal du straks kontakte din læge.
Massér aldrig på hævede eller inflammerede dele af din krop.
23.
Dette produkt er et ikke-professionelt apparat designet til at give
en behagelig massage. Brug ikke dette produkt som erstatning for
medicinsk behandling.
24.
Brug ikke denne massagestol i mere end 30 minutter ad gangen,
og begræns venligst massagen til et koncentreret område i højst 15
minutter. Overmassering kan resultere i overophedning og dermed
reducere produktets levetid.
25.
Brug ikke, hvor der anvendes aerosolsprayprodukter, og hvor der
bruges ilt.
26.
Massagestolen bør ikke bruges af børn under 12 år.

27.
Hvis strømstikket er beskadiget, skal det udskiftes med et
specielt stik, der fås fra OGAWA og autoriserede agenturer.
28.
Som en sikkerhedsforanstaltning vil motoren stoppe med at
arbejde automatisk, hvis der udøves for stærk ydre kraft eller modstand under brug.
29.
Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover og
personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental evne eller manglende erfaring og viden, hvis de har overvåget eller er instrueret om
brugen af apparatet på en sikker måde og forstår farerne involveret.

Produktdele

Skulder

Pude
Rygstøtte

Sæde

Fodstøtte

Varmelegmer

Lægruller
Fodruller

Flyt stolen
Tryk ryglænet ned, så du læner stolen tilbage til cirka 45 grader for nemt at
bevæge stolen rundt i huset med et let træk eller skub.

Advarsel:
- Sørg for at fodstøtten står i den originale position før du flytter stolen.
- Flyt ikke stolen mens nogen sidder i den.
- Placer med fordel en måtte eller tæppe under stolen mens du flytter den, for at
undgå ridser på gulvet.

Fjernbetjening

LCD display

Betjenings vejledning
Tilslut strømforsyningen, og drej kontakten til "l" -position, og stolen er nu i standby tilstand.
Bemærk: Før brug skal du sikre dig, at der ikke er nogen personer, kæledyr eller andre genstande tæt
på produktet, og sørg for, at der ikke er nogen fremmed genstand i sømmene på produktet.

Fjernbetjening funktioner
1 ON/ OFF
Tænd/sluk for massagestolen.
Tryk på denne knap, og LCD-baggrundslyset og ON / OFF-knappen lyser. Tryk på en vilkårlig
massagefunktionsknap for at starte stolens massagefunktioner. Dette starter også timeren. Tryk
på denne knap igen for at stoppe alle massagefunktioner, og massagerullerne vender tilbage til
deres position
2 Pause
Når stolen er i tændt tilstand, og brugeren vil midlertidigt sætte den på pause, skal du trykke på
knappen Pause, og alle massagefunktioner stopper. Pause-knappen blinker, og den indstillede
timer stoppes også. Tryk på Pause-knappen igen for hurtigt at stoppe Pause-funktionen og
genoptage den originale funktion, og massage nedtællingen fortsætter.
3 Varme
Tryk én gang på knappen for at aktivere varmefunktionen. Tryk igen for at stoppe.
4 Timer
Tryk på denne for at aktivere timer funktionen. Hver gang knappen trykkes, vil tiden ændres i
rækkefølgen 20 minutter -> 25 Minutter -> 30 Minutter -> 5 Minutter -> 10 Minutter -> 15 minutter
-> 20 minutter-> osv.

Fjernbetjening funktioner
Auto programmer
Hvis 1 af de 7 autoprogrammer er aktiveret, udfører stolen automatisk en skulderhøjdescanning.
Stolen vil her automatisk scanne dine skulderhøjde og indstille massagen hertil. Brugeren kan
manuelt justere skulderhøjdepositionen for bedre komfort.
Auto programmer:
5. Sweet dream
6. Thai
7. Relax
8. Sport
9. Beauty
10. Health Care
11. Spa.
12/13 Fodstøtte op/ned
Juster vinklen for fodstøtten enten op eller ned.
De to kontrolknapper kan justere massagevinklen på fodstøtten. Tryk og hold kontrolknappen der
enten styrer op (12) eller ned (13), og fodstøtten begynder at bevæge sig. Når fodstøtten når den
ønskede komfortposition, skal du stoppe med at trykke på knappen.
14/15 Rygstøtte op/ned
Juster vinklen for rygstøtten enten op eller ned.
De to kontrolknapper kan justere massagevinklen på rygstøtten. Tryk og hold kontrolknappen der
enten styrer op (14) eller ned (15), og rygstøtten begynder at bevæge sig. Når rygstøtten når den
ønskede komfortposition, skal du stoppe med at trykke på knappen.
16 Zero Gravity
Tryk for at aktivere Zero Gravity funktionen, hvor du lænes tilbage. Tryk igen for at stoppe.
17 Manuel massage
Kneading, Tapping, Swedish, Clapping, Shiatsu
Tryk for at vælge mellem de forskellige massagetekikker, ved medium styrke. Hver gang du trykker
på knappen, skifter du mellem de forskellige massageteknikker i rækkefølgen:
Kneading->Tapping->Swedish->Clapping->Shiatsu->Stop. Sammensæt en massage efter dine egne
ønsker.

Fjernbetjening funktioner
18 Hastighed
Juster hastigheden for massageteknikkerne i manual (17). Vælg mellem 3 niveauer
Efter du har aktiveret de manuelle massageteknikker (17), kan du sætte hastigheden på
massagen. Hver gang du trykker på knappen, skifter du mellem de forskellige hastigheder i
rækkefølgen: Lv1->Lv2->Lv3
19 Intensitet / Styrke
Juster intensiteten for lufttryksmassagen. Vælg mellem 5 niveauer
Efter du har aktiveret lufttryksmassagen (både manuelt og i programmerne) kan du sætte intensiteten på massagen. Hver gang du trykker på knappen, skifter du mellem de forskellige hastigheder i rækkefølgen: Lv1->Lv2->Lv3->Lv4->Lv5
20 Bredde
Bredden på massageteknikken i ryggen kan indstilles i 3 niveauer.
Efter at have aktiveret de manuelle massageteknikker (17) kan du manuelt indstille hvor bredt ud
på ryggen massagen skal gå. Hver gang du trykker på knappen, flyttes bredden i rækkefølgen:
Lv1->Lv2->Lv3
21/22 Op/ned
Juster skulderhøjden enten op eller ned, for at få massagen til at passe perfekt til din krop. Juster
højden ved at holde enten op eller ned knappen inde i omkring 10 sekunder til en passende
position er fundet.
Bemærk: under spot massagen kan disse knapper bruges til at justere positionen på selve
massagen.
23: Spot massage
Tryk på denne knap for at aktiverer spot massage. Her kan du manuelt vælge et bestemt sted på
kroppen der skal masseres. Du skifter mellem helkrops massage til spot, ved at tykke på knappen,
og fortsæt med at tykke til du finder den ønskede massage.
24 Air bag 1
Tryk for at tænde airbag 1 til lufttryksmassage. Tryk for at i gang sætte en lufttryksmassage af hele
kroppen. Tryk igen for at stoppe.
25 Air bag 2
Tryk for at tænde airbag 2 til lufttryksmassage. Hver gang knappen trykkes tændes lufttrykmassage
i forskellige områder i rækkefølgen: Skulder->Hænder->fødder->Sluk.

Fjernbetjening funktioner
26 Fodruller
Efter at have aktiveret fodrullefunktionen ved at trykke på knappen, kan du
gentagende trykke på knappen for at styre hastigheden på fodtullerne i
rækkefølgen langsom->medium->hurtig->sluk.
Musik
For at spille musik: tænd for bluetooth funktionen på din mobil og i bluetooth
menuen på din mobil skal du vælge at oprette forbindelse til massagestolen:
”OGAWA-OG5569A-XXXXX”. Når du er parret med massagestolen, kan du
vælge den musik der skal spilles fra din telefon, som vil spille over massagestolen.

Fjernbetjening funktioner
Slut massagen
For at afslutte massagen, tryk på ON/OFF knappen (1). Massagerullerne vil
gå tilbage til deres standby stilling. Sluk for strømmen ved at trykke på
strømafbryderen så den står på ”O” og træk strømkablet ud af stikkontakten.

Funktioner
OGAWA Smart Vogue er udstyret med en mikrocomputer, der udfører en intelligent massage med
en kombination af forskellige teknikker og metoder såsom kneading, tapping, shiatsu, clappin,
rolling, fodruller og lufttryksmassage. Alle disse metoder er designet til at ramme de centrale
akupunkturpunkter som er med til at lindre træthed, fremme metabolismen, og forbedre din
blodcirkulation effektivt. Med det indbyggede hel-krops program, kan massagestolen møde alle
typer behov.
Forskellige indbyggede autoprogrammer og manuelle programmer
Stolen har en indbygget skinne massagerullerne glider ned af, som er designet til at følge kroppens
naturlige kurver, for en mere præcis og behagelig massage.
1.
Designet til at følge kroppens naturlige former, for en bedre massageoplevelse.
2.
Timer funktion som lader dig indstille varigheden af massagen efter behov.
3.
LCD Display på fjernbetjeningen
4.
Indbygget strømsikring og automatisk varme sensor for din sikkerhed
5.
Massagen er styret af intelligent mikrocomputer for den bedste performance og
konsekvent kvalitet.
6.
Stolen udsender varme. Brug ikke stolen på følsom hud, eller i områder med dårlig
udluftningsmuligheder.

Rengøring og vedligehold
Rengøring af kunstlæder
Tør kunstlæderet med en tør blød klud.
- Brug ikke kemikalier eller alkohol til at rengøre med.
- Brug produkter beregnet til læderpleje og følg instrukserne for produktet nøje.
- Hvis kunstlæderet er meget beskidt, brug da følgende
metode:
o Blødgør en klud i vand med 3-5% neutralt
rengøringsmiddel og vrid kluden grundigt.
o Tør overfladen af kunstlæderet med kluden og
skyld kluden.
o Brug en klud med rent vand uden rengøringsmiddel til at tørre efter.
o Lad kunstlæderet lufttørre.
- Hvis det er meget svært at gøre kunstlæderet rent, kan
du benytte en rengøringssvamp forsigtigt med
rengøringsmiddel.
- Brug ikke en blæser eller hårtørre til at tørre læderet.
- Kunstlædderen kan tage farve fra andet stof, så vær
forsigtig med at bruge farvede klude eller denim.

Rengøringsmiddel

Vand

Rengøring af plastikdele
Blødgør en klud i vand med 3-5%
neutralt rengøringsmiddel og vrid
kluden grundigt.
Brug ikke kemikalier
eller alkohol til at rengøre med.
Brug en klud med rent vand uden
rengøringsmiddel til at tørre efter.
Sørg for kluden er
grundig vredet op før du benytter
den på fjernbetjeningen
Sørg for plastikdelene lufttørrer.

Rengøringsmiddel

Vand

Spørgsmål og svar ( Q&A)
Kan personer der ofter er på hospitalet
pga. sygdom benytte stolen?
Du bør sprøge din læge først hvis du
lider af følgende:
Massage er såkaldt touchtrykstimulering. Muskler
komprimeres for at lindre spændinger og fremme
hæmokinesis. Nogle sygdomme kan blive værre på grund
af massage. Konsulter derfor din læge, før du bruger dette
produkt.

Hvor finder jeg serienummeret?
Bag på rygstøtten
Serienummer

Er der specifikke højdekrav?

Der kommer mange lyde fra stolen

Højdekrav kommer an på kropstype.
se nedenfor for en uddybning

Det kommer fra motoren i stolen

Hvis en person, der er kortere end 145 cm eller højere
end 185 cm, bruger overkropsmassagefunktionen og
fodmassagefunktionen på samme tid, kan det være
muligt, at fodsålerne har dårlig kontakt med fodmassagen
eller knæene bliver bøjede.
Hvsi du oplever problemer med din højde, kan du
manuelt indstille fodstøtten enten op eller ned til det er
bedre tilpasset din højde.
Du kan finde indstillingerne på fjernbetjeningen

Massagerullerne har forskellig
intensitet

Massagerullerne kommer til at trykke med forskellig
intensitet og i forskellige positioner under massagen.
Dette er med til at simullere en massage fra menneskehænder og give forskellige massageteknikker mere kraft.
Hvis du oplever de ikke trykker med samme intensitet eller
samme sted, er det en del af massageprogrammet eller
massageteknikker.

Lufttrysmassagen er for hård
Du kan indtille intensiteten på airbags
og fodruller på fjernbetneningen

Problemløsning
Hvis du oplever nogen fejl, så tjek lisen nedenfor
Hvis du stadig oplever fejl, kontakt da forhandleren du købte stolen fra
Fejl

Mulig løsning

Massagerullerne stopper
under brug

Som en sikkerhedsforanstaltning stopper massagerullerne hvis
de oplever for høj ydre modstand under brug

Stolen bipper, alle ikonerne og
knapper på fjernbetjeningen bliker og
går derefter ud

Stolen kan ikke lænes
tilbage eller fodrullerne
kan ikke rykkes.

Stolen bipper, lyset på fjernbetjeningen går ud og produktet stopper. v

Hvis alle knapper og ikoner blinker på fjernbeteningen, tyder det på en
abnormalitet. I dette tilfælde skal du slukke for strømtilførslen og tænde igen ca. 10
sek senere.
Hvis massagehjulene stopper igen, skal du prøve at rette din siddeposition, og ikke
læne for hårdt tilbage i stolen. Hvis du vejer mere en 100 kg er dette især vigtigt.

Som en sikkerhedsforanstaltning stopper produktet hvis der er
noget der spærre stolen eller den oplever for høj modstand.
Hvis alle knapper og ikoner blinker, skal du slukke for strømtilførslen og tænde
igen ca. 10 sek senere.
Tjek om der er noget som forhindre stolen i at bevæge sig.

Massagerullerne kan ikke
nå skulder eller nakke

Hvis dit hoved ikke er i kontakt med nakkestøtten, eller hvis ryggen ikke har
ordenlig kontakt med rygstøtten, vil kan stolen komme til at indstille kropsscanningen forkert. Sørg for at sidde godt lænet tilbage i stolen når du begynder
programmer, så ryg og nakke har god kontakt med stolen.

Højre og venstre
massagerulle har
forskellig intensitet

Massagerullerne har forskellig intensitet uafhængigt af hianden alt efter
massageprogram eller teknik.
Det er derfor ikke en fejl.

Produktet virker slet ikke
Øvre krop

Der er ikke strøm til
Strømafbryderen er slukket
Der er ikke valgt program efter massagestolen er tændt

Benmassage

Produktet køler ikke ned
efter varmefunktionen er
slukket

Produktet kan godt føles varmt lidt tid efter varmefunktionen er slukket
Hvis samme sted på kroppen masseres efter varmen er slukket vil det
stadig føles varmt

Produktet er gået i stykker
Strømkablet er abnormalt
varmt

For at undgå uheld, kontakt venligst forhandler.

Problemløsning
Hvis massagestolen lyder eller føles mærkeligt:
Følgende lyde og oplevelser i
forbindelse med brug af stolen
er normale:
Lyde i forbindelse med stolen udstrækker
Lyde af stof der bevæger sig mod hinanden
Lyde af bevægelser såsom banken
Lyden af friktion fra massagerullerne
Lyde når den kører op og ned
Lyde af rullebånd der kører
Motorlyde
Lyde af massageruller der bevæger sig mod hianden
Lyde når du sætter dig i stolen
Friktionslyde mellem armstøtten og rygstøtten når
stolen lænes tilbage
Friktion mellem massageruller og stof
Lyde af airbags der fyldes og tømmes for luft
Kører lyd af magnetventilen i bunden af produktet
under airbag-massage
Lyde fra fostøtten
Friktion mellem rygstøtten og bagcoveret når rygstøtten
tilbagelænes.

Hvis lydene er meget høje kan
det være tegn på fejl.

I dette tilfælde bør du få stolen tilset og evt. repareret .

Advarsel
Prøv ikke selv at reparere eller
skille stolen ad selv. Få altid en
professionel til at tilse stolen.

Advarsel
Hvis du oplever nogen form for
abnormalitet, fejl, motorstop, træk
da strømkablet ud af stikket for at
undgå røg, ild eller stød.
Abnormaliteter:
- Produktet tænder ikke efter
strømafbryderen er tændt.
- Der lugter brændt under brug. ¨
- Prouktet har en underlig form eller
er meget varm.

