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Tak fordi du har købt vores IWAO Skyline 3D massagestol. Læs 
venligst denne manual til fulde før du tager din massagestol i 
brug. Gem denne manual, så du kan referere ved fremtidig 
brug. Vi forbeholder os retten til, at der kan ske ændringer i 
specifikationer eller design ved produktet. 

Indhold
Sikkerhed       1 
Komponenter       7
Forberedelse før brug     12
Rengøring og vedligehold     17
Problemløsning      18
Specifikationer      19

Specifikationer

Strømforsyning: 1010-200 V~
Frekvens: 50-60Hz
Strømforbrug:  200W
Dimensioner oprejst: 1618x(l)x810(b)1210(h)
Dimensioner tilbagelænet: 1804(l)x810(b)x1015(h)



Sikkerhed

Vigtige sikkerhedsinformationer: 
Denne massagestol er tiltænkt husholdsbrug. Når du bruger et elektrisk 
produkt, bør der altid tages forbehold for basale sikkerhedsforanstaltninger, 
inklusiv følgende sikkerhedsinstrukser:
Læs venligst alle instruktioner før brug af denne massagestol. 

Fare: 
For at reducere risikoen for elektrisk stød: 

1) Hiv strømstikket ud fra stikkontakten umiddelbart efter hvert brug, og før 
rengøring. 
2) Brug aldrig stifter eller metalbeslag på dette apparat.
3) Tjek altid massagestolen grundigt før hvert brug. Brug ikke stolen ved nogle 
tegn på slid, revner eller komponenter der er i uorden. 
4) Hold massagestolen tør – brug den aldrig under forhold med høj fugt. 

Advarsel: 
For at reducerer risikoen for stød, brand, brandskader eller andre skader: 

1) Massagestolen bør være under opsyn når den har strøm tilført. Træk sikket 
ud af strømstikket når du ikke benytter apparatet. 
2) Brug ikke puder eller tæpper når du bruger massagestolen. Dette kan 
medføre overophedning som kan øge risikoen for brand, brandskade eller stød. 
3) Hvis børn, invalide eller andre med nedsat funktion bruger denne massag-
stol, skal det altid være under nøje opsyn. 
4) Brug kun denne massagestol til dens tiltænkte brug og som beskrevet i 
denne manual. 
5) Brug aldrig massagestolen hvis der er sket skade på strømkablet eller stik, 
hvis produktet er blevet stødt eller er vådt. Hvis der er sket skade på stolen, 
skal dette repareres før den bør tages i brug i gen. 
6) Brug ikke strømkablet til at flytte rundt på massagestolen. 
7) Hold strømkablet væk fra varme overflader
8) Brug ikke massagestolen hvis luftindtag er blokerede. Sørg for luftindtag er fri 
for fnuller, støv, hår og deslignende. 

Problemløsning

Hvis du oplever yderligere problemer eller anomale hændelser efter 
du har tjekket følgende. Så træk stikket ud og kontakt din leverandør

Massagekuglerne kører 
op og stopper derefter.  

Der forekommer lyde 
under massagen 

Massagerullerne stopper 
under massagen. 

Massagestolen tænder 
ikke når jeg trykker på 
tænd-knappen. 

Strømstik og kontakt er 
unormalt varm. 

Problem Mulig årsag/løsning

For at opnå det optimale resultat 
vil massagerullerne automatisk 
stoppe når timeren løber ud. 

Klappende lyde, friktionslyde 
mellem massagekugler og stof 
under massage, lyde af 
massagekuglerne der flytter sig 
under massagen, Lyden af 
luftpuderne, lyde af pumpen til 
luftpuderne, lyde af luftpuder der 
tømmes for luft, lyde fra rygstøtten 
når den bevæger sig enten op 
eller ned. 

Massagerullerne stopper ved stor 
ekstern modstand, løft din krop let 
fra stolen eller sæt rygstøtten til 
oprejst position. (Dette er især 
gældende for personer over 130 
kg.)

Tjek følgende: Sidder strømstikket 
ordentligt i stikkontakten? Er 
hovedafbryderen på stolen sat til 
tænd?

Stop brug med det samme. 

H
vis stolen stadig ikke virker, så stop

brug og kontakt da din leverandør. 
D

ette er norm
alt

Kontakt din leverandør 
Prøv ikke selv at reperere din massagestol. 



Rengøring og vedligehold
 
Vedligehold af din massagestol: 
Følg følgende trin til at rengøre massagestolens kunstlæder og plastik dele: 
1: Sørg for at al strøm er slået fra og stikket ikke er i kontakten. 
2: Dyp en tør, ren klud i varmt vand med 3-5% neutralt rengøringsmiddel og vrid 
kluden grundigt. 
3: Rengør overflader på stolen 
4: Tør efter med en ren, tør klud. 
5: Lad massagestolen lufttørre for resten. 

Advarsel: 
- Brug ikke alkohol, fortynder, rensebenzin eller andre hårde kemikalier til at 
rengøre med. 
- Brug ikke ekstern varme til at tørre stolen
- Stoffet må ikke stryges. 
- Dæk stolen til hvis den ikke benyttes over en længere periode
- Brug ikke denim eller farvet stof der kan smitte af til at tørre stolen. 
- Hvis stolen har genstride pletter, brug da en rengøringssvamp vredet op i vand 
med neutralt rengøringsmiddel til at rengøre med. 
- Brug ikke vand over 40 grader til at gøre rent med. 

Sikkerhed

10) Brug ikke udenfor 
11) Brug ikke hvor aerosoler, fx ilt administreres. 
12) For at lukke ned, sæt alle kontakter på sluk, og træk stikket ud. 
13) Ved høje temperaturen forøges risiko for brandskade, uanset indstiller på 
stolen. Lad derfor ikke spædbørn, invalide eller sovende personer benytte 
stolen. Brug ikke stolen hvis du har særlig følsom hud eller dårligt blodomløb. 
Tjek din hud de steder der opvarmes af stolen ofte under brug. 
14) Mas ikke stolen – Undgå skarpe overflader
15) Hav ikke løstsiddende tøj eller smykker på under brug. 
16) Hold langt går væk fra massagestolen under brug. Sæt det evt. op under 
brug. 
17) Brug kun en stikkontakt med ordentlig jording. ( Se instrukser for jording) 
18) Sørg for massagestolen ikke udsættes for vandstænk under brug. Placer 
ikke vandglas, vaser eller andre vandbeholdere i nærheden af stolen. 
19)  Afbryderen på massagestolen skal altid være tilgængelig. 
20) Produktet er ikke tiltænkt brug af børn, invalide eller andre med nedsat 
funktionsdygtighed. Sørg altid for at holde tæt opsyn hvis disse benytter mas-
sagestolen. 
21) Hvis stolen ikke er i brug i en længere periode, sørg da for at der ikke er 
strømtilførsel, og strømkablet ikke er tilsluttet et stik. 
22) Gør ikke skade på kablet ved at binde, hive eller skære i det. 



Sikkerhed

Gem disse instrukser
Denne massagestol er tiltænkt husholdsbrug
Omgivelser: 
- Brug ikke denne massagestol i fugtige omgivelser
- Brug ikke denne massagestol i rum over 40 grader
- Brug denne massagestol på et lige, skridsikkert gulv. 

Forsigtig
:
Denne massagestol bør kun anvendes indenfor
Hvis massagestolen har stået i et koldt rum, sørg da for den nænsomt er varmet 
op til rumtemperatur før den tages i brug. 
Det anbefales, hvis stilen opbevares koldt, at du venter en time fra den er 
varmet op til normal temperatur før du tager den i brug. Sørg for der ikke har 
samlet sig fugt i stolen, fra eks. kondens. 
Hvis stolen tages i brug mens den er fugtig, øges risiko for stød eller skade på 
dig og stol. 

Vigtige sikkerhedsinformationer: 

- Sikkerhedsforanstaltninger
- Brug ikke stolen før du har læst manualen grundigt
- Brug ikke stolen mens den mangler noget af sin polstring 
- Brug ikke massagestolen sammen med andre elektriske apparater såsom 
varmetæpper eller andre massageapparater. 
- Lad ikke børn under 8 år bruge massagestolen. Børn bør altid være under 
opsyn i massagestolen. Lad ikke børn lege på eller omkring massagestolen. 

Forberedelse før brug

Installation af rygstøtte og pude:
- Fastgør rygstøttestoffet på rygstøtten ved lynlåsen
- Sæt puden fast ved velcrobåndet. 
Du kan tage puden af og på rygstøtten som du ønsker. Hvis du fjerner puden, 
vil du mærke nakke og skuldermassagen mere intenst. 

Tilslut strøm: 
Sæt strømkablet i stikkontakten og tænd for strømafbryderen. 



Forberedelse før brug

Installer Touch skærm:
- Installer holderen på armlænet af stolen

Tilslut luftslanger og varme
- Åben rygstøtten ved lynlåsen, og tilslut luftslangerne med hinanden i begge sider, 
og tilslut ledningerne til varme med hinanden. 
- Tilslut kablet til touchskærmen i bunden af sædet. 

Installer plastikstykket bag til, og skru fast. 

Sikkerhed

- Placer ikke tunge objekter på armlænet, benstøtten eller rygstøtten. 
- Brug ikke massagestolen når du er våd.
- Brug ikke massagestolen med våde hænder. 
- Det anbefales ikke at bruge stolen i mere end 15 min. 
- Det anbefales ikke at massere det samme område kontinuerligt i mere end 5 
min ad gangen. 
- Bloker ikke massagekuglernes bevægelser med dine hænder eller arme, da 
dette kan medføre skade. 
- Stop massagen med det samme hvis du føler ubehag. 
- Dette produkt er ikke tiltænkt som selvbehandling af lidelser du bør søge 
professionel behandling for. 
- Personer på medicin eller med fysiske lidelser bør konsultere egen læge før 
brug. 
- Brug ikke stolen hvis du er utilpas
- Sørg for at fjerne alle smykker, slips eller tørklæder før brug. 

Personer med medicinske lidelser: 
Konsulter din læge før brug hvis: 
- Du er underlagt hvile af din læge. 
- Du har lidelser på din rygsøjle eller har en skade eller anormalitet på din 
rygsøjle. 
- Har ryglidelser
- Har diabetes, osteoporoses, eller sensorisk nedsættelse. 
- Har lidelser i dine led
- Har en pacemaker eller andet medicinsk elektronik. 
- Er gravid
- Lider af overfladisk årebetændelse 
- Har øget risiko for blodpropper
- Nyligt er undergået en operation
- Har nogle former for medicinske implantater. 



Sikkerhed

Tilfælde hvor stolen ikke bør tages i brug: 
Hvis følgende sker, sluk da for strømmen omgående og træk stikket ud af 
stikkontakten. 

- Hvis der spildes vand ned i massagestolen. 
- Hvis der sker skade på polstringen, så de interne komponenter eksponeres. 
- Hvis du oplever smerter eller ubehag, stop da med det samme. 
- Hvis du oplever nogle former for anormaliteter under massagen. 
- Hvis der sker strømsvigt. 
- Hvis det tordner og lyner. 

Reparationer på massagestolen. 
Prøv ikke selv at skille ad og reparere på massagestolen. Du risikerer stød ved 
at røre ved de interne komponenter. 
Denne massagestol skal tilses af en professionel i tilfælde af reparationer. 

Omkring strømkabel og stik: 
- Tjek altid om AC-spændingen svarer til de specifikationer der kræves. 
- Træk ikke stikket ud af kontakten med våde hænder. 
- Træk stikket ud ved at give i stikket og ikke ledningen. 
- Husk altid at slukke massagestolen efter brug. 
- Placer ikke tunge objekter ovenpå ledningen
- Bind ikke ledningen rundt om massagestolen når den ikke er i brug. 
- Brug ikke stolen med en beskadiget ledning. 
- Brug ikke massagestolen hvis kontakten sidder løst. 
- Hvis der er sket skade på ledningen, skal den repareres af en professionel 
tekniker. 

Forberedelse før brug

Installation af skulderstykker:
Åben lynlåsen ved skulderstykket og stram skruerne. 
Stram skruerne på indersiden ved ryggen. 

Installation af benstøtten:

-Fastgør beslagene fra benstøtten (3) på massagestolen (4)

Fastgør benstøtten ved at sætte tværstangen på 
rammen af massagestolen. 
Lås den derefter fast med den medfølgende stift. 

Fastgør luftslangerne (1) fra 
armstøtten til den modsvarende 
slange på stolen (2). 

-Indsæt den fastholdende klips (5) og installationen er færdig. 



Forberedelse før brug

Installation af armlæn
Løsen skruerne på bagsiden af massagestolen, og tag det af.

Installer komponenterne som vist på figur 1-4 i rækkefølge. 
Gør det samme på begge sider af armlænet. 

3. Sammenfør luftslanger 2. Sammenfør op

1. Sammenfør ned4. Stram skruerne

Sikkerhed

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, der ligner det stik, der er illustreret nedenfor. Sørg for, at 
produktet er tilsluttet en stikkontakt med samme konfiguration som stikket. Der 
må ikke bruges adapter med dette produkt.



Komponenter:

Ydre struktur

Pude

Hjul

Armlæn

Touch Skærm

Genvejstaster

3D styrke kontrol

Højtaler

3D mekanisme

Fodruller

Benmassage

Armmassage
Rygstøtte

Skuldermassage

Forberedelse før brug

Flyt massagestolen
Tryk ned i rygstøtten, så stolen rammer en vinkel hvor hjulene rammer gulvet, 
og flyt stolen ved at skubbe den fremad til den ønskede lokation. 
Bemærk: 
Hold i rygstøtten og bunden for at flytte stolen. Det anbefales at være to om det. 

Placering af stolen
Sørg for der er 5 cm friplads bag stolen, og 35 cm friplads foran massagestolen. 
Så er du sikker på at der er plads til stolen kan lænes helt tilbage under massagen.



Touch Skærm og funktioner
Touch Skærm instruktioner: 
Genvejstaster: 
Funktion    Instruktion
Tænd/sluk  Tryk i 2 sek. for at tænde / slukke stolen. 
3D styrke kontrol  Der er 5 niveauer af styrke, drej med uret for stærkere, og mod uret for 
blidere
Stop   Tryk for at pause din massage. Tryk igen for at fortsætte
Auto   Tryk for at skifte mellem autoprogrammer
Zero-G   Tryk for at tænde/slukke Zero Gravity
Reset   Tryk for at læne stolen tilbage i dens standby position
Ryg up/down  Tryk for at justere vinkel på rygstøtte
Ben up/down   Tryk for at justere vinkel på benstøtte

Intelligent krops scanning
- Når stolen starter op, vil den også tænde for den automatiske kropsscanning som måler de centrale punkter 
på din ryg, samt højde og indstiller massagen perfekt efter din krop. Sørg for at læne dig godt tilbage og hvile 
hoved på puden. 
Hvis du ikke er tilfreds med, skuler og nakke indstillingerne kan du manuelt rette dette til, ved at trykke op eller 
ned på menuen der kommer frem på skærmen. 

Funktioner
Du kan vælge mellem de forskellige funktioner alt efter behov
Du kan trykke på help (?) for mere information om funktionerne. 

Funktion: Beskrivelse
Auto Mode Vælg mellem de forskellige autoprogrammer
Pro Mode  Vælg mellem de forskellige massageteknikker
Memo Mode Gem dine favoritprogrammer
Settings  Indstil lysstyrke, sprog, tid og lyd

Funktioner:
Funktion   Beskrivelse
3D mekanisme  Du kan indstille hvor dybt og bredt massagen går ud. Du kan også   
   skifte mellem forskellige massageteknikker. 

Double SL Track   Skinnen med massagekugler følger din ryg, fra nakken ned ad   
   rygsøjlen helt ned til dine lår, og sikre en skøn massage der følger
   din krops former. 

7-tommer Touch skærm  Smart LED touch skærm som gør det nemt at styre 
   massagestolen. 

Fuldkrops luftpudemassage De smarte luftpuder puster sig op og laver en behagelig 
   kompression af din krop fra skuldre til arme og ben.

Automatisk fodstøtte  Fodstøtten justerer automatisk efter din højde, som sikrer en mere   
   behagelig sidestilling og en optimal massage.

Fod reflekszoner  Tre rækker af fodruller under dine fodsåler, som giver en cirkulær   
   Guasha massage af din fod. Dette forbedrer din blodcirkulation og   
   fremmer dine fødders velvære. 

SPA varmeterapi   Den indbyggede varmefunktion simulerer effekten fra hot stone   
   varmeterapi, som aktiverer cellerne i din krop og hjælper    
   blodgennemstrømningen. 

Scorpio surround sound Højkvalitets højtalere, som giver en perfekt lyd øre til øre og højner   
   din massageoplevelse.
 
Zero Gravity  Du bliver lænet tilbage til den perfekte Zero Gravity vinkel og med   
   vuggefunktionen beroliges krop og nerver.   

Funktion  Beskrivelse  
Master-   Hurtig kneading og tapping massage som afslapper   
  anspændte muskler over hele kroppen, der fremmer   
  blodcirkulation og gendannelse af din krops energier.

Queen   Ved hjælp af kneading- og shiatsu massage på balder og lår  
  med en middel intensitet, hjælper programmet med at  
  restituere din krops styrke og afslappe dine muskler 

Sport Care   Skræddersyet til at lindre ømme muskler efter motion og  
  sport.

Soft  Perfekt til ældre og børn. Massagekugler og ruller er sat på  
  laveste intensitet for at lindre rygsmerter og ben kramper. 

Deep Shiatsu  Avanceret 3D massage, der følger din krops former som  
  masserer dig fra top til tå, sammen med airbag massage og  
  fodmassage. 

Office   Fuldkropsmassage med medium intensitet som fokuserer på  
  at lindre skulder og nakkesmerter hos personer med meget  
  stillesiddende arbejde. 

Stretch   Stimulerende Thai Stretch program, hvor stolen fastholder  
  dig ved ben og skuldre med luftpuderne og strækker din  
  krop behageligt ud. Lindre smerte og spændinger. 

Sleep   Læner dig tilbage i Zero Gravity og bildt vugger mens du  
  modtager en let massage, som fremmer afslapning og søvn. 

Spa   Fuldkrops luftpudemassage med fodrullemassage, og en  
  komfortabel 3D massage. 

Neck&Shoulder   Fokusere på skulder og nakke med en medium intensitet og  
  massageteknikker som primært gør brug af kneading og t 
  apping, som gør din krop afslappet og lindre ømheder. 

Waist&Back Fokusere på rygmassage med en medium intensitet.   
  Programmer gør primært brug af kneading og clapping som  
  lindrer liv- og rygsmerter.

Slim  Fokusere på liv og ryg massage med en lav intensitet. Vrider  
  blidt i kroppen ved hjælp af luftpuderne under massagen.

Intensitet

Høj

Middel

Medium

Lav

Høj

Medium

Høj

Lav

Medium

Medium

Medium

Lav

Programmer




