
Bruger Manual

For den ultimative luksus i hverdagen

Læs venligst alle sikkerheds instruktionerne inden stolen tages i brug.

IWAO Sensai 4D



1. Tak for at du har valgt netop denne massagestol
2. Venligst læs manualen omhyggeligt før stolen tages i brug.
3. Venligst gem denne manual et sikkert sted såfremt den skal bruges 

senere.
4. Venligst vær opmærksom på massagestolens sikkerheds instruktioner.

Bemærk: Vi forbeholder os retten for design modifikationer. Dette kan 
ændres uden varsel. Billederne i denne manual er kun til reference og der 
henvises til det aktuelle produkt.
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IWAO Sensai 4D
Massagestol

Introduktion
1. Kombinationen af den nationale patenterede 4D fleksible swing 

massagemekanisme i ryggen, er massagestolen designet med funktioner 
som Kneading (æltning), tapping, shiatsu, knocking (banke) og hurtig 
rubbing (gnidning) af brugerens ryg, der kreativt imitere et menneskes 
hænder i forbindelse med massageteknikkerne der giver en behagelig 
kropsmassage.

2. Massagestolen er designet med varme i rullerne så den kan give varm terapi 
massage i nakken, skuldre, læn og balder. Det forløser smerte og fremme 
blodcirkulationen.

3. Massagestolen har et meget langt L-formet skinne system så 
massagerullerne kan køre fra toppen og ned til sædet og også opnå enhver 
vinkel massage af baglårene så man oplever en komfortable fuld krops 
massage.

4. Zero Space, massagestolen kan placeres ca. 10 cm fra væggen da den ikke 
skal bruge mere plads bagud.

5. ”One-button” tryk for at udløse Zero gravity funktionen så stolen lægger sig 
ned. Dette kan effektivt lindre trykket på ryg og led, hvilket tillader dig at 
opleve ”Zero Gravity”. 

6. På den simple fjernbetjening med fuld farvet LED skærm kan man se 
massagepositionerne, teknikkerne samt status på tiden. Der kan laves et 
personligt massageprogram.

7. Massagestolen har Bluetooth musik afspiller der effektivt kan forbedre 
humøret under massagen.

8. Innovativt ben massage teknologi hvor lægmusklerne bliver masseret. Dette 
kan lette smerter i benene, genoprette og forbedre blodcirkulationen.

9. Med hjælp fra rullerne og lufttryk massagefunktionerne i fodstøtten 
stimuleres reflekstionszonerne i fødderne. Der er også varme i fodrullerne.

10. Lufttrykmassagen på skulderne og armene fremmer blodcirkulationen.
11. Massagestolen er udstyret med flere sæt af airbags i lænden og ved 

hofterne som helt kan dække taljen, hofte og lårdelene. Lufttryk massagen 
kan aflaste træthed effektivt.

12. Fodstøtten kan indstilles inden for en rækkevidde af 22 cm så den kan 
tilpasse forskellige personers højde.



1  Sikkerhedsinstruktioner
 ᅇ Venligst læs denne manual omhyggeligt for at sikre installationen og 

brugen af massagestolen er korrekt
 ᅇ Sikkerhedsinstruktionerne er lavet både med ”advarsel” og ”forsigtigheds” 

tegn for vigtige sikkerhedsoplysninger.
 

Advarsel: Dette tegn angiver en advarsel om at 
det kan forårsage død eller skade på kroppen.

Forsigtig: Dette tegn angiver en forsigtighed 
om at det kan forårsage skade      
på kroppen eller ting.

Symbol forklaring:

Dette symbol angiver forbudt opførsel.

Dette symbol angiver at man skal følge 
instruktionerne for at bruge produktet korrekt.

Dette symbol angiver at demontering og forsøg 
på at adskille eller reparere selv ikke er tilladt.

Dette symbol angiver korrekt brug og placering 
af kabler.

 ᅇ Gem manualen til fremtidigt brug og opslag.
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           Advarsel

Personer der ikke er egnede til at bruge massagestolen:

 ▶ Osteoporose patienter.
 ▶ Personer med hjertesygdomme, her under indopereret 

pacemaker eller anden medicinsk elektronisk enhed inde i 
kroppen.

 ▶ Gravide og syge personer, skal konsultere en læge før brug.
 ▶ Patienter med høj feber må ikke anvende produktet.
 ▶ Patienter med opfattelses og perceptive handikap er forbudt 

at bruge dette produkt.
 ▶ Personer over 80 år er forbudt at bruge dette produkt.
 ▶ Børn og fulde personer er ikke tilladt at anvende produktet.
 ▶ Sov ikke i massagestolen.
 ▶ Anvend ikke massagestolen når kroppen er våd.

Undgå skader og ulykker:

 ▶ Forsikre dig om at ingen børn, kæledyr eller andre objekter er 
omkring (under,bagved og foran) massagestolen i det øjeblik 
ryglænet og fodstøtten ændre positioner.

 ▶ Oplever du under brugen af produktet unormalheder i 
kroppen stop da brugen af massagestolen med det samme 
og kontakt egen læge eller fysioterapeut.

 ▶ Venligst tag ikke hård massage ved hovedet.
 ▶ Massere ikke mave eller knæ og være forsigtig ved massage 

af nakken
 ▶ Børn og dyr er ikke tilladt at lege på produktet, specielt ikke 

når produktet er i brug. Man må heller ikke stå eller sidde på 
ryglæn eller armlæn

 ▶ For personer der har det vanskeligt med at bevæge sig og 
udtrykke sig selv skal der holdes streng og kontinuerligt øje 
med under massagen.

Undgå brand og elektrisk stød:

 ▶ Indset stikket i korrekt og passende stikkontakt. Forsikre dig 
om at stikket er inde i stikkontakten for at reducere risikoen 
for brænd

 ▶ Tryk på on/off knappen når stolen inden stikket trækkes ud af 
kontakten når produktet ikke er i brug.
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           Advarsel

Kan resultere i skader og ulykker:

 ▶ Det er forbudt at anvende massagestolen imens 
massagestolens ventilationshuller er dækket

 ▶ Massagestolens puder må ikke foldes for opbevaring
 ▶ Det er forbudt at lade stolen køre uden nogen sidder i den i 

længere tid.
Kan resultere i brand og elektrisk stød:

 ▶ Massagestolens stik må ikke anvendes i en ødelagt 
stikkontakt eller løs stikkontakt der ikke er fastgjort.

 ▶ Anvend ikke andet elektrisk udstyk til produktet end nominel 
spænding af hensyn til brand, elektrisk stød eller anden 
sammenbrud

 ▶ En hvilken som helst anden ødelagt, oparbejdede, knyttet, 
snoet eller presset ledning under tungt gods er ikke tilladt at 
bruge til produktet.

Vedligeholdelse, repareationer og adskillelse:

 ▶ Såfremt massagestolen arbejder dysfunktionelt, er ødelagt, 
våd eller er faldet ned i vand skal den repareres af en 
professionel tekniker. Selv-modificering, demontering eller 
vedligeholdelse er forbudt

 ▶ Såfemt strømstikket er beskadiget må du ikke udskifte det 
selv men du skal kontakte salgsstedet for udskiftning.

 ▶ For at undgå elektrisk stød eller beskadigelse af kroppen må 
man ikke åbne eller demontere nogen af stolens dele. Der er 
ikke nogen vedhæftede dele af stolen som må vedligeholdes 
af kunden.

 ▶ Hold øje med stolens læder/stof på ryglænet og alle andre 
steder på stolen. Er det ødelagt det mindste stop da al brug 
af massagestolen, træk stikket ud og få det repareret.
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              Forsigtig

 ▶ Venligst anvend produktet på en flad lige overflade for at 
undgå pludselig fald.

 ▶ Placer stolen ca 10 cm fra væggen så stolen har plads til at 
ændre position.

 ▶ Den maksimale anbefalede brug af stolen er 20 min ad 
gangen. 5 min for hver position begyndende med let 
massage. Kontinuerlig massage i samme position kan 
forårsage ubehagelig følelse i kroppen. Massage i for lang tid 
kan være skadeligt for kroppen

 ▶ Før ibrugtagen af massagestolen skal den inspiceres for at 
sikre at massageruller mv. er i korrekt position.

 ▶ Forsikre dig om at tænd/sluk knappen står på ”off” før stikket 
sættes i stikkontakten.

 ▶ Sluk for massagestolen inden stikket trækkes ud af 
stikkontakten.

 ▶ Forsikre dig at stikket er korrekt indsat i stikkontakten inden 
stolen tændes

 ▶ Forsikre dig at der ikke er skader på nogen synlige ledninger 
forbundet med massagestolen, for at undgå elektrisk stød, 
strømsvigt og brand.

 ▶ Installer jord-stikket korrekt i stikkontakten for at undgå 
elektrisk stød. Jord-stikket må ikke fjernes fra ledningen.

For at undgå skader og ulykker:

 ▶ Tryk ikke hænderne eller stå med fødderne på 
massagehovederne

 ▶ Put ikke hænderne ind imellem masserende 
massagehoveder.

 ▶ Stik ikke hænder eller fødder ind i mellem de mekaniske dele.
 ▶ Tab ikke genstande ind i massagestolen
 ▶ Man må ikke stå eller side på armlænet, oven på ryglænet 

eller på fodstøtten.
 ▶ Man må ikke stå i stolen under massagen
 ▶ Man må ikke flytte massagestolen imens den er i gang.
 ▶ Tag ikke strømmen fra massagestolen under brug
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            Forsigtig

For at undgå skader og ulykker:

 ▶ Anvend ikke massagestolen imens man farver hår.
 ▶ Hav ikke hårde ting i lommerne når man tager numse 

massage 
 ▶ Sid ikke eller press ikke på ryglænet når det er i tilbagelænet 

position.
 ▶ Anvend ikke stolen nøgen, da dette kan give skader på 

kroppen, men iført tynd tøj for at opnår den bedste massage.

For at undgå falmede farver, misfarvninger og lign.:

 ▶ Hold stolen væk fra varmekilder, vand, skarpe genstande, 
ætsende, brandfarligt og eksplosivt miljø.

 ▶ Det er ikke tilladt at anvende elektriske tæpper og lign. I 
massagestolen.

 ▶ Må ikke stilles i et miljø med meget støv eller ætsende gas
 ▶ Stil ikke stolen i meget små rum eller rum med dårlig luft 

cirkulation.
 ▶ Hold massagestolen væk fra komfuret eller andre varme 

kilder
 ▶ Stil ikke massagestolen direkte i solen eller på steder med 

meget høje temperaturer.
 ▶ Stolen må ikke anvendes udendørs.

For at undgå stød og kortslutninger:

 ▶ Anvend ikke eller opbevar ikke stolen fugtige steder som nær 
en swimming pool eller badeværelse.

 ▶ Hold altid stolen og fjernbetjeningen tør.

 ▶ Forsikre dit at jord-stikket er tilsluttet korrekt da forkert 
installering kan give elektriske stød. Såfremt du ikke ved 
hvordan du installerer stikket korrekt kontakt da din lokale 
elektriker for hjælp.
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              Forsigtig

 ▶ Anvend ikke en adapter såfremt stikket ikke passer til din 
stikkontakt. Udskift ikke stikket selv men kontakt i stedet din 
lokale elektriker.

For at undgå elektrisk stød, kortslutninger og lign.:

 ▶ Tag stikket ud af kontakten føre rengøring af massagestolen.
 ▶ Tag stikket ud af kontakten efter end brug af massagestolen
 ▶ Tag stikket ud af kontakten ved strømsvigt
 ▶ Hiv/træk ikke stikket ud af massagestolen man hold rigtig 

fast i stikket når det afmonteres.

 ᅇ Stik med jord  
Massagestolen er udstyret med og kræver jordforbindelsen. Stikket skal 
derfor indsættes i en matchende stikkontakt. 

 ᅇ Udskiftning af sikring 
Såfremt sikringen går i massagestolen, sluk da for stolen på on/off knappen 
og tag stikket ud af stikkontakten. Åben låget ved sikringen der er 
placeret i strømforsyningen. Anvend en tilsvarende sikring når den gamle 
udskiftes, og luk låget igen. Det anbefales at kontakte en lokal elektriker for 
udskiftning af sikringen.

Jordforbindelsen må ikke bruges sammen med følgende:
 ▶ Gasrør: Kan forårsage eksplosiv brand
 ▶ Telefonledninger og lynafleder: Kan forårsage elektrisk stød 

og brand ved torden
 ▶ Vandledning: Jordstikket virker ikke gennem plastik.



7  Eksterne dele Interne dele  8
 

Massageruller

Skulder airbags

Hofte airbags

Armlæn airbags

Sæde airbags

Massageruller læg

Ben airbags og massage

Fodstøtte airbags

Fodruller

Power-knap

Strømboks

Sikring

Ryglæn
Lomme

Armlæn

Benstøtte

Fodstøtte

Ryg pude

Sæde

USB ladeport

Højre skuldermassage Højtaler

Venstre skulder-
massage 

Armlæn

Hjul

Pude

LED Lys

Stik til ledning

Fjernbetjening
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Nr. Navn Stk.

1 Fjernbetjening 1

2 Højre armlæn ramme 1

3 Strømboks kasse 1

4 Venstre sideramme 1

5 Grundramme 1

6 Glideskinne 2

7 Elektrisk sæde motor 1

8 Elektrisk ryglæns motor 1

9 Højre sideramme 1

10 Fod og ben ramme 1

11 Venstre armlæn ramme 1

12 Elektrisk fodstøtte motor 1

13 Sæde topramme 1

14 Sæde bundramme 1

15 Pude 1

16 Ryg og sæde pude 1

17 Ryglæns ramme 1

18 Massage mekanisme 1

19 Skulder ramme 1

20 Bagcover ramme 1
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1. Pak massagestolen ud
1. Tag delene ud af kasserne, vær gerne 3 personer om det.
2. Bekræft at alle delene er der og at de er intakte.
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◆ Klargør pladsen til massagestolen
 ▶ Sørg for der er min. 10 cm fra væggen og til stolens ryglæn og min. 50 cm fra 

fodstøtten og hen til nærmeste væg/genstand

Bemærk: Da stolen er tung, anbefales det at placere den på et tæppe for at 
undgå slitage af gulvet den står på.

Advarsel:
 ▶ Anvend ikke massagestolen våde steder som ved en swimming pool og 

badeværelse da der ellers er risiko for elektrisk stød og lækage.
 ▶ Anvend stolen på flad grund for at undgå at vælte og unødig støj fra mas-

sagestolen.
 ▶ Må ikke stilles i direkte sollys, nær ovnen eller andre varme kilder for at un-

dgå misfarvning og ødelæggelse af materialet den er lavet i.

3. Tag armlænene ud af kassen og 
læg dem flat på gulvet. Vær for-
sigtig ikke at ridse dem.

4. Tag fodstøtten ud af kassen ved at 
løfte i hver sin side.

Massagestolens 
hoveddel 2 personer holder 

i henholdsvis højre 
og venstre sæde 
metal ramme. Den 
sidste holderfast i 
ryglænet når stolen 
løftes ud af kassen.

Tilbehør

Hovedpude

Skulderpude

Ryg og sæde pudeFjernbetjeningLedningFjernbetjenings- 
lomme

Venstre og højre 
armlæn

Fodstøtte

50 cm 10 cm
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2. Installation af fodstøtten
1. Skru skruerne ud af hængeren på fodstøtten
2. Tilslut luftslangen fra fodstøtte med luftdyssen fra massagestolen.
3. Tilslut strømforsyningen fra fodstøtten til massagestolen
4. Løft klemmen på krogen, hæv fodstøtten med hænderne, sæt krogen i 

bøjlerne på massagestolen og sæt klemmen ned igen.
5. Skru skruerne fast igen
6. Sæt fodstøttens læder fast på massagestolens sæde på velcro-delen.

Advarsel: Kontroller at luftslangen og strømledningerne ikke bliver snoet 
sammen!
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3. Installation af armlæn

1. Skub plastikdelen på skulderen til side ca. 40-50 mm med hånden
2. Put armlænet tæt ind på massagestolen side, løft op i den forreste del af armlænet og 

indsæt den på massagestolen og tryk tilbage
3. Tilslut strømstikket
4. Tilslut luftslangen til massagestolens luftdysse, stramt, den sorte luftslange skal 

tilsluttes den dysse der er markeret med ”1” og den grå luftslange skal tilsluttes den 
dysse der er markeret med 2

5. Monter bagenden af armlænet i hullerne på den faste plade af massagestolen
6. Lyn airbags op på skulder delene. Skru de 2 x M6*20m skruer ud fra ydersiden af 

airbags og løft airbaggen op. Put 1 x M6*30 skrue ind i hullet, skru den i og lyn til.
7. Fjern gummiproppen af armlænet, skru skruen stramt i og ret gummiproppen i igen.

Advarsel: Man må ikke klemme/sno luftledningerne under monteringen. Dette kan kan 
medføre lækage på luftslangerne så airbags ikke virker korrekt. Forsikre dig at armlænet 
og LED ledningen er tilsluttet korrekt, ellers vil armlænet kunne falde af og LED lyset kan 
ikke lyse.

 
1.) Skrue

Krog

Stik

Luftdysse

2.) Luftrør 3.) Strømstik
Aksel

Luftrør
Strømledning

Luftrør forbindes til luft-
dysse og strømledning til 

stikket
4.) Krog

4.) Løft fodstøtten for at få 
akslen ind i krogen.

5.) Luk krogen ned og skru 
skruen i igen

6.) Sæt velcroen fast på 
sædet
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4. installation af fjernbetjeningen
1. Monter fjernbetjeningsholderen med Velcro inden under armlænet
2. Læg fjernbetjeningen i holderen
3. Træk forsigtigt ledningen igennem læderstroppen på armlænet, videre ned 

under armlænets airbag og sæt den i stikket i højre side under sædepuden.
4. Forsikre dig at stikket er korrekt indsat

5. Montering af ryg, skulder og hovedpuden.
 ▶ Lyn ryg, skylder og hovedpuden fast (nogle sættes fast med velcro).

 ᅇ Tip:
For at opnå bedst mulig skanning af kroppen så den meste 
komfortable massage opnås når du sidder i massagestolen 
sørg da for at den nederste kan af hovedpuden flugter med 
dit øre før puden sættes fast.
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6. Genstart af stolen til korrekt start position
1. Sæt strømstikket ind i porten på strømforsyningen af massagestolen.
2. Sæt stikket i stikkontakten.
3. Tænd bag på massagestolen på dens tænd/sluk-knap og den genstarter sig 

selv til korrekt position.
4. Anvend fjernbetjeningen for at vælge den ønskede massage funktion.
5. Når massagestolen er tændt, kan USB porten anvendes til opladning af mo-

biltelefonen. Fjern ikke telefonen når den oplades.
OBS! Forsikre dig at massagestolen er slukket på strømforsyningen bag på, 
inden stikket sættes i stikkontakten med strøm.

Sæde pude

Hovedpude    Skulderpude
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     Advarsel:
 ▶ Stolen må IKKE anvendes våde 

steder som nær en swimming 
pool og badeværelset for at undgå 
lækage eller elektrisk stød.

 ▶ Må ikke stå i direkte sollys, 
anvendes nær komfuret eller 
andre varmekilder for at undgå 
forringelse af polstringen.

 ▶ Stolen skal anvendes på flad 
overflade for at undgå stolen 
vælter, højere lyde og andre 
uforudsete problemer.

Tjek området omkring 
massagestolen før den anvendes.
Sørg for at der er fri passage foran og 
bag ved massagestolen og at ingen 
kæledyr og andre genstande kan 
komme i vejen.

Tjek stømkablet
Tør støvet af stikket inden brug 
med en tør klud. Undersøg om der 
ingen skade er, foretaget reparation, 
bøjning, stræk, knuder eller tryk med 
tunge ting på stømkablet inden brug.

Plads omkring massagestolen
 ▶ Der skal være mindst 10 cm 

plads imellem massagestolen og 
væggen.

 ▶ Der skal være mindst 30 cm plads 
foran stolen.

  10 cm

                                                         30 cm

Undersøg omgivelserne
 ▶ Når ryg og benstøtten lænes op 

og ned være dog opmærksom på 
følgende

 ▶ Undersøg om der er nogen 
personer eller genstande omkring 
massagestolen

 ▶ Undersøg at stolen har nok plads.
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     Advarsel:
 ▶ Flyt ikke massagestolen mens 

den er tændt.

Sådan flytter du massagestolen:
 ▶ Bind ledningerne sammen og læg 

dem på massagestolens sæde.
 ▶ Hvis du taber stolen er der risiko 

for skade på de indre dele af 
massagestolen.

 ▶ Anvend ikke hjulet hvis overfladen 
er lavet af træ eller andre let 
beskadiges materiale. Man skal 
mindst være 2 personer om at flytte 
massagestolen.

 ▶ Sørg for at strømmen 
er slukket til stolen og 
stikket trukket ud inden 
flytning. Stikket må ikke 
trækkes hen over gulvet.

Flyt stolen:.
 ▶ Tryk ned på ryglænet for at 

overflytte tyngdepunktet til 
hjulene, og flyt stolen langsomt.

Undgå at vippe stolen mere 
end 40 grader op fra gulvet.
Sæt stolen ned igen langsomt.

Inden du sætter dig i stolen
 ▶ Sørg for at massagerullerne er i 

korrekt udgangsposition før du 
sætter dig i massagestolen.  
På denne måde undgås skader 
på baggrund af forkert placerede 
massageruller.

 ▶ Hvis massagestolen ikke kan 
finde din skulderhøjde, vil den 
højeste skulderhøjde position 
blive brugt som standard.

Den rigtige sidestilling
 ▶ Læg ryggen mod ryglænet 

og hovedet på puden. 
Fjernbetjeningen giver en ”bip”-
lyd efter skanningen af kroppen 
er afsluttet. Hvis justering er 
nødvendig, brug da op/ned 
knappen på fjernbetjeningen.

Tips:
 ▶ Hvis ikke intensiteten af 

massagen er høj nok fjern da 
hovedpuden.

 ▶ Læg et tæppe under 
massagestolen for at undgå 
slitage af gulvet.
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1. Når stolen er på standby, tændes den på denne knap. Tryk der efter på ”menu” 

knappen for at vælge den ønskede massage. Trykkes der på Tænd/sluk knap-
pen igen imens stolen massere vil den stoppe massagen og returnere til ud-
gangspositionen. Fjernbetjeningen slukker efter 3-5 sekunder.

2. Timeren er forudindstillet til at massere i 30 min men kan justeres til 10 – 20 eller 
30 minutters massage. Massagestolen slukker automatisk når tiden er gået.

3. Tryk på denne knap for at komme ind i hovedmenuen og indstille de forskellige 
funktioner massagestolen har.

4. Denne knap starter et hurtigt afslapningsprogram. Tiden er 8 min som stan-
dart, tryk igen for at afkorte programmet.

5. Hold denne knap nede og ryglænet går ned og fodstøtten går op. Slip knappen 
når den ønskede position er opnået.

6. hold denne knap nede og ryglænet justeres op og fodstøtten justeres ned. Slip 
når den ønskede position er opnået.

7. Hold denne knap nede og fodstøtten justeres ned, slip knappen og den stopper 
i den ønskede position.

8. Hold denne knap nede og fodstøtten justeres op, slip knappen og den stopper i 
den ønskede position.

9. Anvend denne knap til at bekræfte dine valg i menuen.

10. Med denne knap kan man manøvrere rundt i menuen: op, ned venstre, højre 
samt justere massagerullernes position efter skanningen af kroppen er gen-
nemført.

11. 4D- og 4D+ kan justeres under manuelt massageprogram

12. Under Auto programmerne kan man justere intensiteten af lufttrykket i airbags, 
med denne knap

13. Tryk på denne knap for at justere rullernes fart hurtig-blødt-stop

14. Ved at trykke på denne knap kan man vælge imellem forudindstillede pro-
grammer som indeholder ”vedligeholdelse af sundhed ud fra kinesisk medicin 
teori”, ”smerte lindring”, ”udstræk”, ”rytmisk massage”, ”allround massage”, 
”afslapning” og stop. Titlen på massagen kan ses i toppen af displayet på fjern-
betjeningen.

15. Denne knap anvendes til manuelt at ændre et slags massageprogram. Der 
er 5 typer af massage metoder kneading, knocking, Tapping, Kneading&-
knocking og shiatsu

16. Anvend denne knap for at vælge imellem 4 forskellige lufttryksprogrammer 
i massagestolen. ”fuld krop”, ”skuldre og arme”, ”nedre ryg og sæde”, ”ben og 
fødder”

17. Tryk på denne knap for at justere stolen ned til Zero Gravity level 1. Tryk igen 
for at komme til level 2. Tryk 3. gang for at komme i ”sovestilling”. Tryk 4. 
gang og massagestolen vil justeres op til udgangspositionen.

Op

Ryg ned/fod op
Bekræft

Venstre

Fodstøtte ned

Ryg op/fod ned

Højre

Fodstøtte op

Ned

Fodruller
Luft intensitet

Zero Gravity
Lufttryksmassage

4D- (minus)

4D+ (plus)

Auto
Manuel

Timer
Tænd/sluk

Menu
Hot rocks
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Tryg på on/off knappen når strømmen er sat til, der kommer et enkelt 
”bip” kortvarigt og tydeligt. LCD-skærmen starter og efter 2-3 sekunder 
viser den hovedmenuen og starter standby. Hovedmenuen viser 
massagestolens position, massagemetode, tid aktuelle massagestatus 
osv. Alle oplysningerne opdateres med det samme når stolen begynder 
at arbejde.

Tryk på ”Menu” knappen i hovedmenuen og du kommer videre 
til undermenuerne. Her kan alle massagefunktionerne indstilles. 
Tryk på ”menu” knappen igen for at kommer tilbage.
Automassage: efter at have trykket på ”menu” knappen stopper 
markøren på Auto massageprogrammet som standart. tryk på 
“OK” knappen, Du kan vælge en af de 7 auto massage metoder: 
Gendannelse, smerte lindring, Stretch, Music sync, Renew 
(fornyelse), Calming (beroligende) og Special massage metode. 
”Special” massage metode indeholder også fem særlige auto 
massage tilstande (opfriskning, energi, genoplive, aktive, 
afslapning og healing.

Manuel massage: vælg den manuelle massage metode, tryk 
ok på knappen og 5 funktioner kommer frem: mode, position, 
width (brede), speed (fart) og 4D massage. Vælg den ønskede 
funktion, tryk OK for at komme til næste menu og vælge den 
ønskede massage metode.
Massage teknikker: Kneading, Knocking, Tapping, Knead&tap, 
shiatsu.
Massagepositionen: Hele kroppen, dele af kroppen, punkt. Når 
massagestolen er i manuel mode kan brugeren anvende op/ned 
knapperne til at justere massagens position. Ved massage af 
dele af kroppen vil massagestolens ruller bevæge sig inden for 
et område omkring dets nuværende placering der fungere som 
centrum.
Width (bredde) justering: small, medium, bred.
Speed justering (fart): der er 5 levels at vælge imellem
4D: 4D+ og 4D-
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Luft: tryk på menu, vælg ”airbag” ved hjælp af navigationen, tryk på 
”ok” knappen. Der er to typer af lufttryk: position og intensitet. Vælg 
den ønskede og tryk ”ok” for at komme ind i næste menu og vælg den 
ønskede airbag position: full body (hel krop), upper body (øvre krop), 
waist&seat (læn og sæde), legs&feet (ben og fødder), airbag intensitet: 5 
niveauer at vælge imellem.

Fod Ruller: Tryk på ”Menu” knappen, vælg ”Roller” 
ved hjælp af navikationen. Der er tre typer Hurtig 
(quick) blød (soft) og stop.

Varme: Tryk på ”menu”, vælg varme (heating) ved 
hjælp af navigationen og tryk ”OK” for at vælge 
”back on” (ryg tænd), ”foot on” (fødder tænd) samt 
temp+ eller temp- for at justere temperaturen. 

Timer: her kan massage indstilles til 10,20 eller 
30 min. Når tiden er gået slukker massagestolen 
automatisk. Standart er programmerne indstillet til 
20min.

Indstillinger (settings): Tryk på ”menu”, vælg 
indstillinger (settings) vælg her efter imellem sprog 
og LED lys tænd/sluk. 

Stop: tryk på denne for at stoppe alle 
massagefunktioner.

Efter massagestolen er tændt, og det er første gang 
Auto programmet anvendes, så vil stolen starte 
krops-skanningen og ”acupuncture point tracking” 
vil blive vist i displayet. Når skanningen er slut 
bipper massagestolen 5 gange og rullerne kører 
op til skulderpositionen. Hvis positionen ikke føles 
korrekt tryk da på op/ned knappen for justering. 
Standart massagetid er 20 min og når tiden er gået 
vil massagestolen slukke automatisk.
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er Kneading

Knocking

Tapping

Shiatsu

Zero Gravity

Rest tid

Massage hastighed (5 niveauer)
Massage bredde (3 niveauer)
Luftmassage styrke (5 niveauer)
4D styrke (4 niveauer)

Massage position Varme Ben-massage

Massagerulle
varme

LED Lys status

Hovedmenu

Note: Når man har valgt massagemetoden, skannes kroppens position i massagestolen 
kun 1 gang i stolens udgangsposition.
Ved delvis og punkt massage er kropsskanning ikke nødvendig. Med andre ord så under 
den automatiske skanning vælges delvis eller punkt massage og kropsskanningen vil 
stoppe og gå direkte til den ønskede massage. Skifter du tilbage til helkropsprogrammer vil 
kropsskanningen begynde igen.
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1. Tænd massagestolen
1.) Sæt stikket i massagestolen i hul ”A”.
2.) Sæt stikket i stikkontakten.
3.) Tænd massagestolen på afbryderen.
4.) Tryk på ”ON/OFF” på fjernbetjeningen og 

en biplyd sendes ud imens den tændes.

2. Massage
1.) Betjen massagestolen i henhold 

til betjeningsinstruktionen for 
fjernbetjeningen.

2.) Når massagen stopper, vil massagestolen 
vende til bage til udgangspositionen. Imens 
vises ”shutting down” på fjernbetjeningen. 
Fjernbetjeningen slukker efter 3-5 sekunder.

3. Sluk for strømmen
1.) Når massagestolen er tændt tryk 

på ”on/off” knappen for at slutte 
for den og stolen vil gå tilbage til 
udgangspunktet.

2.) Tryk på afbryderen bag på stolen
3.) Tag stikket ud af stikkontakten.

1. Før ibrugtagen skal du sikre 
dig at materialet bag ryg pude 
mv ikke er beskadiget. Er der 
skader på materialerne stod da 
brugen af massagestolen og 
tilkald tekniker.

2. Tag stikket ud af stikkontakten.

1. Før du sætter dig i massagestolen, 
skal du sikre dig at der ikke er 
noget der sidder fast imellem 
armlænet, fodstøtten, sædet og 
ryglænet på stolen

2. Sikre dig at stolen står i rigtig 
udgangsposition.

3. Man må ikke stå på massagestolen 
under brug samt i slukket tilstand.

1. Forsikre dig at der ikke er nogen kæledyr, mennesker eller andre genstande bag ryglænet for at undgå uforudsete skader.
2. Vær forsigtig omkring mellemrummet imellem ryglæn og armlænet når ryglænet justeres.
3. Når fodstøtten bevæger sig, må man ikke forlade stolen eller stå på stolen. Stop ikke selv den automatiske justering af fodstøtten da det kan gøre 

skade på massagestolen.
4. Anvend betjeningsvejledningen for flere detaljer.

Tænd/sluk  ▶ Fodstøtte op
Hold denne knap nede for 
at fodstøtte går op. Slip 
knappen når den er nået 
ønsket position.

 ▶ Fodstøtte ned
Hold knappen nede og 
fodstøtte går ned. Slip 
knappen og fodstøtten 
stopper i den ønskede 
position.

 ▶ Fodstøtte op og         
ryglæn ned

Hold knappen nede 
og Hold denne knap 
nede og fodstøtten går 
op samt ryglænet går 
ned. Slip knappen når 
den ønskede position 
er opnået.

 ▶ Fodstøtte ned og       
ryglæn op

Hold denne knap nede 
og ryglænet går op 
samt fodstøtten ned. 
Slip knappen når den 
ønskede position er 
opnået.

 ▶ Zero Gravity
Tryk på knappen 
”ZERO” og ryglænet vil 
gå ned samt fodstøtte 
op til Zero Gravity er 
opnået.
Der er 3 niveauer 
af Zero Gravity.  
Tryk på knappen  
flere gange for at skifte imellem 
dem: 1. tryk = Niveau 1, 2. tryk = 
Niveau 2, 3. tryk = Niveau 3, 4. tryk = 
Standard position.

 ᅇ Tip:
Ifølge NASAs space capsule relax 
teori, er Zero Gravity
stillingen hvor 
fodstøtten går 
op og sæde 
ned i en vin-
kel af 128 (+/- 
7) grader der 
lader hjertet 
og knæet komme 
på samme niveau reduceres cirkula-
tionstrykket til det laveste, men hele 
kropstrykket lægges på balderne. 
På grund af ZERO GRAVITY designet 
flytter det presset fra området i kro-
ppen, så alle kræfterne kan spredes 
til massagestolen. Dette reducerer 
trykket på hjerte og rygsøjlen og giv-
er den bedste Zero Gravity massage 
oplevelse. Det skaber en komplet 
afslappet og komfortabel massage.
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Forsikre dig at ingen mennesker 
eller dyr er inden for rækkevidde 
af ryglænet og fodstøtten.

Lad fodstøtten og ryglænet vende 
tilbage til udgangsposition ved hjælp 
af fjernbetjeningen (eller tryk på ON/
OFF knappen) for at få stolen til at 
vende tilbage til udgangspositionen.

Når stolen er vendt tilbage til 
udgangsposition, læg da fjernbet-
jeningen i fjernbetjeningsposen.

Sluk på afbryderen.

Tag stikket ud af stikkontakten.

Rengør stolen hvis det er 
nødvendigt

 ▶ Efter brug tryk på ON/OFF for 
at stoppe al massage og vent 
på at stolen kommer tilbage i 
udgangs position.

 ▶ Forsikre dig at strømmen er 
taget fra massagestolen for at 
undgå skader på børn, kæledyr 
mv.

 ▶ Efter brug sluk for strømmen 
og tag stikket ud af 
stikkontakten. Undgå fugt, 
snavs og aldring af isolering i 
tilfælde af skade.
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 ▶ Forlængelse af fodstøtte

Fodstøtten kan forlænges eller forkortes 
op til en rækkevidde på 22 cm

 ▶ Arm massage
Læg armene ind 
imellem airbags 
på armlænene. 
Airbagsene vil give 
”pinch” massage på 
arme og hænder 
efter airbags er blevet 
pustet op.

 ▶ Skulder massage
Flerlags airbags er 
indsat på begge sider af 
skulderne til at assistere 
med stræk funktionen. 4D 
massagerullerne trykker 
din krop frem imens 
airbags holder på dine 
skuldre for, at opnå den 
ultimative udstrækning af 
kroppen.

 ▶ Ben massage
Den innovative 
benmassage teknologi 
giver ”kneading” og 
”rubbing” massage på 
lægmusklerne, hvilket 
effektivt løsner op for 
ømhed i benene.

 ▶ Varm fod terapi
Med den innovative 
udviklede tovejs 
roterende fod 
”kneading”-teknik 
kombineret med 
varme opnås den 
bedste fodmassage.

 ▶ Nyt skinne system + 
Ryg og balde massage

Massagestolens 4D skinnesystem 
kombineret med 4D massage teknikker, 
giver en multi-vinkel integreret massage 
for ryg og balder. Den har brudt med 
det traditionelle L-formede 
skinnesystem der ikke kan 
strækkes eller lægges fladt 
ned så man opnår den 
bedst mulige 
massage.

 ▶ Nyt skinne system + 
Ryg og balde massage

Der er flere højtaler placeret omkring 
hovedet. Via Bluetooth kan der 
afspilles musik i den integrerede 
afspiller. Musikken kan integreres i 
massageteknikkerne med synkron terapi, 
hvilket giver rullerne mulighed for at 
massere dig til beatet af din ynglings 
musik. Afslapning med din 
egen musik kan forbedre 
blodtrykket og lette træthed.
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Syntetisk læder:
 ▶ Generel rengøring

• Tør stolen af med en tør blød klud
• Brug ikke rengøringsmidler, kemikalier og lign.

 ▶ Er læderet beskidt
• Dyb en blød klud i 3-5% vaskemiddelsopløsning, vrid 

kluden godt op og tør pletten af forsigtigt.
• Vask kluden igen, vrid den godt op og tør over igen.
• Tør efter med en tør blød klud
• Tillad lædderet at tørre før brug (det er forbudt at an-

vende en føntørre eller lign. til dette)

Klud materiale
 ▶ Dyb kluden i en svag neutral vaskemiddelopløsning, vrid 

den hårdt og rengør overfladen.
 ▶ Kemikalier som fortyndingsmiddel, gas og alkohol er 

forbudt at anvende.
 ▶ Børst forsigtige de beskidte dele med kluden, undgå 

overdrevet børstning! Overdrevet rengøring af 
massagestolen kan føre til skade af overfladerne.

 ▶ Tør af med en klud vredet op i ren vand.
 ▶ Tillad det at tørre.

Plastik dele:
 ▶ Dyb kluden i en svag neutral vaskemiddelopløsning, vrid 

den hårdt og tør af
 ▶ Tør efter med en klud vredet op i ren vand
 ▶ Tillad det at tørre

Rengøring af fjernbetjening:
 ▶ Sørg for at strømmen er taget fra massagestolen!
 ▶ vrid en klud op i rent vand og tør fjernbetjeningen af
 ▶ Tillad den at tørre
 ▶ Kemikalier som fortyndingsmiddel, gas og alkohol er 

forbudt at anvende

Bemærkninger til rengøring:
 ▶ Før rengøring skal stikket tages ud af stikkontakten. 
 ▶ Man må IKKE have våde/fugtige hænder når stikket tages 

ud.
 ▶ Hvis ikke instruktionen følges risikere brugeren at få 

elektrisk stød, forbrændinger mv.

Forbudt
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Problem Mulig årsag Løsning

Massagestolen vil ikke starte:

Fjernbetjeningen er ikke 
ordentligt sluttet til.

Sæt fjernbetjeningen til 
og prøv igen.

Ingen massage funktion er 
valgt.

Vælg en massage 
funktion.

Strømstikket sidder ikke 
ordenligt i.

Tag strømstikket ud af 
kontakten og sæt det i 
igen

Ledningen eller stikket er 
besskadiget.

Kontakt fabrikant, sælger 
eller service.

Sikringen er gået.
Erstat sikringen med en 
ny, af nøjagtig samme 
type

Fejl på stolens bundkort. Kontakt fabrikant, sælger 
eller service.

Massagestolen afgiver en lyd 
mens den kører

Det er lyden af luftpumper, 
motorer og massageruller. Dette er normalt.

Forskellig højde på højre og 
venstre massagerulle

Massagerullerne kører på 
skift Dette er normalt

Lyden fra massagestolen 
stiger pludselig markant

Massagestolen har kørt 
uafbrudt meget længe

Sluk for massagestolen, 
og lad den stå slukket i 
minimum 30 minutter.

Massagestolens dele 
er slidte efter mange 
brugstimer.

Kontakt sælger eller 
service for udskiftning 
eller reperation.

Ryglænet eller fodstøtten vil 
ikke kører op/ned

Tjek om der er noget 
i vejen for stolen. Hvis 
stolen overbelastes kan 
det stoppe automatisk af 
sikkerhedsgrunde.

Fjern evt. forhindringer. 
Sluk stolen i minimum 30 
minutter.

Massagestolen vil ikke vende 
tilbage til startpositionen

Overdrevent brug af 
massagestolen.

Kontakt fabrikant eller 
sælger for tjek eller 
reperation.

Stikket eller ledningen 
afgiver meget varme

Overbelastning. Sluk stolen i minimum 30 
minutter

Anden unormal årsag.
Kontakt fabrikant eller 
sælger for tjek eller 
reperation.

Hvis problemet ikke er et af ovenstående, sluk stolen og 
kontakt fabrikant eller sælger for reperation.
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Navn: IWAO Sensai 4D

Spændning:
AC 110V, 60 Hz
AC 220V, 50/60 Hz
AC 240V, 50 Hz

Sikkerhedsklasse: Klasse 1

Strømforbrug: 280W

Nettovægt / Totalvægt:
Stol: 100 kg / 121 kg
Armlæn: 19 kg / 24 kg
Fodstøtte: 31,5 kg / 35,5 kg

Pakkestørrelse:

Stol: 1550 x 795 x 955 mm
Armlæn: 1230 x 420 x 760 mm
Fodstøtte: 585 x 570 x 615 mm
(Længde x Bredde x Højde)           


