TYTO INSTRUKCE SI PEČLIVĚ USCHOVEJTE

A60 CELOTĚLOVÉ VZDUCHOVÉ MASÁŽNÍ KŘESLO
NÁVOD K OVLÁDÁNÍ

Děkujeme za zakoupení tohoto produktu. Před použitím si návod pečlivě přečtěte, abyste se
seznámili s jeho správným ovládáním. Zvýšenou pozornost věnujte obzvláště zvýrazněným
bezpečnostním upozorněním a návod uschovejte pro další použití.
Pozn.: Naše společnost se vyhrazuje právo změnit design a popis produktu bez dalšího varování. Více
informací naleznete v materiálech týkajících se dané barvy Vašeho produktu.
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Bezpečnost a údržba
1.) Důležitá bezpečnostní upozornění


















Nedovolte dětem dotýkat se pohyblivých částí tohoto produktu.
K zapojení přístroje do elektřiny používejte pouze řádně uzemněný zdroj, který odpovídá
požadavkům produktu.
Po každém použití a před každým čištěním odpojte přístroj z elektřiny, abyste omezili riziko
poškození přístroje či zranění.
Produkt používejte pouze v souladu s instrukcemi uvedenými v tomto manuálu.
Nepoužívejte žádné doplňky, které nejsou k tomuto produktu přímo určeny.
Tento produkt není určen k venkovnímu použití.
Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.
Použití přístroje jiným způsobem, než jaký je popsaný v tomto návodu, je zakázáno.
Doporučená doba použití je 20 minut.
Nepoužívejte, pokud je kůže poškozená.
Nepoužívejte, pokud je poškozený potah.
Nepoužívejte, pokud je otvor chladiče přikrytý nebo zablokovaný.
Dbejte na to, aby se dovnitř produktu nedostala cizí tělesa.
Při používání produktu neusínejte.
Pokud jste opilí nebo se necítíte dobře, produkt nepoužívejte.
Produkt používejte nedříve hodinu po jídla.
Nenastavujte masážní funkce na příliš vysoké hodnoty – předejdete tak možnému zranění.

2.) Prostředí vhodné k použití





Nepoužívejte přístroj v prostředí s vysokou teplotou a vysokou vlhkostí, jako je například
koupelna.
Nepoužívejte přístroj v případě, že teplota prostředí se prudce mění.
Nepoužívejte v prašném prostředí ani v blízkosti žíravin.
Nepoužívejte v prostředí, kde není dostatek místa nebo dobré odvětrávání.

3.) Tento přístroj by neměly používat osoby, které:










Trpí osteoporózou
Mají srdeční onemocnění nebo elektronické stimulátory jako je pacemaker
Mají horečku
Těhotné ženy nebo ženy, které mají právě menstruaci
Byly zraněny nebo trpí kožním onemocněním
Které mají méně než 14 let nebo osoby mentálně neschopné ovládání produktu (tyto osoby
by měly přístroj používat pouze pod dozorem zodpovědné osoby.)
Mají od doktora nařízený klid nebo osoby, které se necítí dobře
Tento produkt nepožívejte ani v případě, že je Vaše pokožka mokrá!
Tento přístroj má vyhřívaný povrch, proto by osoby, které jsou na teplo citlivé, měly být při
jeho používání obzvlášť opatrné.

4.) Bezpečnost













Zkontrolujte, zda elektrické připojení odpovídá požadavkům přístroje
Přístroje pod proudem se nikdy nedotýkejte mokrou rukou.
Zabraňte tomu, aby se voda dostala dovnitř produktu. Mohlo by dojít ke zkratu nebo
k poškození produktu.
Chraňte dráty v produktu před poškozením a neměňte elektrické zapojení produktu.
K čištění elektrických součástí produktu jako jsou vypínač nebo kabel nepoužívejte vlhké
hadříky.
Pokud dojde k výpadku elektřiny, držte se od produktu dál pro případ, že by se elektřina
znovu zapnula a přístroj reagoval nepřiměřeně.
Pokud se přístroj chová nečekaně, přestaňte ho okamžitě používat a poraďte se se svým
distributorem.
Pokud se v průběhu používání necítíte dobře, přestaňte ho používat a další použití
konzultujte se svým lékařem.
Tento přístroj by neměly bez dozoru a pomocí používat osoby se sníženými mentálními či
fyzickými schopnostmi, osoby s poruchou některého ze smyslů nebo osoby, které nejsou o
používání přístroje a jeho ovládání poučené. Pod dohledem by přístroj měly používat také
děti.
Dávejte pozor, aby si děti s přístrojem nehrály.
Pokud je elektrický kabel přístroje poškozen, musí být vyměněn výrobcem, distributorem,
nebo jinou pověřenou a kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.

5.) Údržba












Údržbu a opravy tohoto přístroje by měl provádět pouze autorizovaný profesionál. Uživatelé
nesmějí z bezpečnostních důvodů přístroj rozebírat ani opravovat.
Nezapomeňte přístroj po použití odpojit z elektřiny.
Nepoužívejte produkt, pokud máte jakýkoliv problém se zástrčkou.
Pokud produkt plánujete delší dobu nepoužívat, stočte kabely a skladujte v suchém a
neprašném prostředí.
Produkt neskladujte ve vysokých teplotách nebo blízko ohně a nevystavujte produkt
dlouhému slunečnímu záření.
Pokud je elektrický kabel přístroje poškozen, musí být vyměněn výrobcem, distributorem,
nebo jinou pověřenou a kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
Přístroj čistěte suchým hadříkem. Nepoužívejte ředidlo, benzény ani alkoholy.
Jednotlivé součásti přístroje byly speciálně navržené a vyrobené – nepoužívejte proto žádné
jiné.
Při manipulaci s křeslem nepoužívejte ostré předměty.
Tento produkt netahejte po nerovném povrchu. Před přesunem produktu jej zvedněte.
Křeslo používejte po doporučenou dobu. Nepoužívejte dlouho bez přerušení.

6.) Řešení běžných problémů



Vydávání zvuků v důsledku pohybu částí přístroje je přirozené.
Pokud kontrola nefunguje normálně, zkontrolujte, jestli je přístroj zapojen do elektřiny
pořádně a jestli je přístroj zapnutý.



Po uplynutí doporučené doby použití se přístroj automaticky vypne. Pokud je produkt
používán po delší dobu, kontrola přehřátí přístroj automaticky vypne. Přístroj můžete znovu
používat až po půl hodině.

Název a funkce jednotlivých komponentů

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

Polštář pod hlavu
3D digitální audio
Ovladač
Vzduchové vaky pro paže
Sedací polštář
Kapsička na mobilní telefon
Podpěra na nohy

8.) Podpěra na chodidla
9.) Vzduchové vaky pro vrchní část paží
10.) Zádový polštář
11.) Podpěra pro paže
12.) Modrý LED efekt
13.) Zadní kryt
14.) Držák manuálního ovladače
15.) Kolečko
16.) Elektrický kabel a zástrčka
17.) Vstup elektrického kabelu
18.) Vypínač elektřiny
19.) Pojistky

Funkce a účinnost
Funkce
 Tento produkt je vybaven sadou 3D mechanických masážních hlavic, které se pohybují z hora
dolů a natahují tam a zpět. Mechanismus je poháněn čtyřmi koly a je velmi tichý.
 Část v oblasti ramen je navržena tak, aby byla schopna automaticky detekovat pozici
masážních bodů a ramen a přizpůsobit se jim. Díky této funkce rozestup masážních hlavic
automaticky přizpůsobí Vašim křivkám, což masáž činí efektivnější a příjemnější.
 Komfort, úleva, pomoc při bolestech, využití tlaku vzduchu, protažení pasu a jiné speciální
masážní funkce.
 Funkce uložení tří nastavení masážních parametrů
 Manuální možnosti nastavení masáže vrchní části těla (tři možnosti nastavení: celková,
částečná, fixovaná. 3est různých způsobů masáže: mnutí ramen, hnětení, proklepávání,
shiatsu, kombinace hnětení a proklepávání a 3D masáž Výběr mezi pěti rychlostními stupni. U
shiatsu a proklepávání je na výběr mezi pěti šířkami vzdálenosti mezi hlavicemi.
 Možnost vzduchové masáže paží (pomocí 16 zabudovaných vzduchových vaků), možnost
vzduchové tlakové masáže horní části paží ( 4 vbudované vzduchové vaky), 3 stupně
intenzity.
 Možnost tlakové vzduchové masáže spodní části těla: tlaková masáž zad (4 vbudované vaky),
tlaková masáž hýždí (5 vbudovaných vaků), tlaková masáž nohou (40 vbudovaných vaků), 3
stupně intenzity.
 Možnost přehrávání MP3 souborů z Vašeho telefonu. V oblasti vrchní části paží je
zabudované 3D digitální audio.
 Funkce prohřívání zad: k prohřívání se využívá karbonové vlákno, které produkuje
infračervené záření.
 Funkce prohřívání kolen: k prohřívání se využívá karbonové vlákno, které produkuje
infračervené záření.
 Podpěra pod nohy je nastavitelná tak, aby bylo křeslo pohodlné pro lidi různých výšek.
 Možnost zvednutí podpěry nohou a opěradla na záda a celkového polohování křesla.
 Po vypnutí se křeslo i masážní hlavice vrátí automaticky do výchozí pozice.
 VFD zobrazování.
 Modré LED efekty na podpěrách pro paže.

Způsoby použití

Poznámka: obrázek je pouze referenční

1.) Zapněte přívod energie do přístroje

Zapojte elektrický kabel

2. Začátek masáže

Zapněte vypínač





Pro odstartování masáže stiskněte červené tlačítko, masážní křeslo se automaticky položí.
Poté se automaticky zapne detekce pozice ramen a masážních bodů. Počkejte, než detekce
skončí.
Po provedení detekce se ozve zvukový signál. Teď můžete sami doopravit pozici ramen
stiskem tlačítek nahoru a dolů. Pokud není potřeba provádět žádné úpravy, masáž začne po
10 vteřinách automaticky.
Posunutí masážních hlavic dolů
Posunutí masážních hlavic nahoru

Vhodná pozice:

Výběr masážní metody


Vyvolání masáže z paměti:
V průběhu masáže si můžete použít tlačítka A, B nebo C k vyvolání uložených nastavení
masáže. Po stisku některého z tlačítek začne přístroj masírovat podle uložených parametrů.

ULOŽENÉ PŘIZPŮSOBENÉ REŽIMY


NASTAVENÍ ČASU
Tlačítka
Popis
Běžný nastavený čas je 20 minut. Maximální čas provozu je 40 minut
vkuse. Každým stiskem tlačítka pro nastavení času přidáte 5 minut.
Časové nastavení se mění cyklicky.



AUTOMATICKÉ REŽIMY
Uvolnění svalů a kostí
Uklidnění: podporuje krevní oběh
Úleva od bolesti: hloubková masáž pro uvolnění
bolestivých míst
Celotělová masáž pomocí tlaku vzduchu: pas, hýždě, paže,
nohy – vše najednou.
Protažení pasu: Když pracují vzduchové vaky v oblasti lýtek
a stisknou lýtka, opěradlo na záda se položí a podpěra

nohou se sklopí, takže je pas natažen. Poté se křeslo vrátí
do původní pozice a celý proces se opakuje. Mezitím
pracuje také masážní systém v sedáku.


MANUÁLNÍ FUNKCE
Tlačítko
Popis
Displej
Mnutí ramen: zabudovaná metoda, rychlost a intenzita
nastavitelná
Hnětení a proklepávání: zabudovaná metoda, rychlost
a intenzita nastavitelná
Hnětení: zabudovaná metoda, rychlost a intenzita
nastavitelná
Proklepávání: zabudované 2 metody, rychlost a
intenzita nastavitelná
Shiatsu: zabudované 2 metody, rychlost a intenzita
nastavitelná
3D: zabudované 4 metody, rychlost a intenzita
nastavitelná
Rychlost: 5 možné rychlosti
Šířka: 5 stupňů (v režimech proklepávání a hnětení)

Tlačítko

Popis
Masáž na stálém bodě, fixovaná

Displej

Částečná masáž menší oblasti, pohyb tam a zpět
Masáž vrchní části těla (celá záda), pohyb tam a zpět
Tlačítko dolů: u fixované masáže a u masáže částečné můžete natavit masážní
body. Tímto tlačítkem je posouváte směrem dolů.
Tlačítko nahoru: u fixované masáže a u masáže částečné můžete natavit masážní
body. Tímto tlačítkem je posouváte směrem nahoru.



TLAKOVÁ MASÁŽ VZDUCHEM

Tlačítko

Popis
Paže: stiskněte toto tlačítko, zapne se funkce tlakové masáže paží
a vrchních částí paží.
Intenzita: K dispozici jsou 3 stupně intenzity

Displej

Spodní část těla: stiskněte toto tlačítko, zapne se funkce tlakové
masáže spodní části těla.
Intenzita: K dispozici jsou 3 stupně intenzity

Funkce natahování lýtek bude automaticky umožněna v režimu tlakové masáže
spodní části těla a v režimu tlakové vzduchové masáže lýtek.


OSTATNÍ MANUÁLNÍ FUNKCE

Tlačítko

Popis
Zeslabení masáže zad: stiskněte toto tlačítko – zeslabíte tím
masáž horní části těla.

Displej

Zesílení masáže zad: stiskněte toto tlačítko – zesílíte tím masáž
horní části těla.

Váleček na chodidla: Zapínání funkce válečkování chodidel,
k dispozici jsou 3 rychlostní úrovně
Tepelná terapie: Zapínání prohřívání zad a kolen, od zapnutí
ucítíte teplo po cca 3 minutách.



Úhel podpěr nohou a zádového opěradla

Tlačítko

Popis
Režim automatického položení. Po stisku tohoto tlačítka se křeslo
automaticky položí. K dispozici jsou tři předvolené polohy, mezi
nimiž cyklicky přepínáte opakovaným stiskem tlačítka.

Displej

Zvedání podpěry nohou: když stisknete toto tlačítko, podpěra se začne zvedat,
když tlačítko pustíte, zvedání se zastaví.
Snižování podpěry nohou: když stisknete toto tlačítko, podpěra se začne spouštět,
když tlačítko pustíte, spouštění se zastaví.

Zvedání zádového opěradla: když stisknete toto tlačítko, opěradlo se začne zvedat,
když tlačítko pustíte, zvedání se zastaví.
Snižování zádového opěradla: když stisknete toto tlačítko, opěradlo se začne
spouštět, když tlačítko pustíte, spouštění se zastaví.

Tlačítko pro propojené vzpřímení: stiskněte tlačítko. Opěrka na záda se pomalu
zvedá a podpěra na nohy klesá. Pohyb se zastaví, když tlačítko zase pustíte.

Tlačítko pro propojené položení: stiskněte tlačítko. Opěrka na záda pomalu klesá a
podpěra na nohy se zvedá. Pohyb se zastaví, když tlačítko zase pustíte.
4. Ostatní funkce




Hudba z telefonu: zasuňte telefon do kapsičky na mobilní telefon, audio vybavení je
zabudované a umožňuje masáž a přehrávání hudby zaráz.
Díky 3D digitálnímu audio vybavení na každé straně křesla, které se propojí s hudbou
v telefonu a přehrává ji, si můžete užívat zároveň masáž a poslech Vaší oblíbené hudby.
Masáž mohou doprovázet také modré LED efekty

Kapsička na mobilní telefon

3D digitální audio

Modré LED efekty

(audio rozhraní)
5. Ukončení masáže a vypnutí




Pokud masáž stále probíhá, stiskněte červené tlačítko. Všechny masážní funkce se zastaví.
Podpěra na nohy a opěradlo na záda se automaticky vrátí do původního stavu. Pokud uběhne
nastevná doba masáže, zastaví se masážní funkce, ale poloha opěradla a podpěry se nevrátí
do původní pozice.
Když uběhne nastavená doba masáže, na displeji ovládání se objeví zpráva „memory set on“
(uložení do poměti), která Vám připomene možnost uložit aktuální nastavení jako reži m A
nebo B. Po stisku červeného tlačítka se přístroj vypne a masážní hlavice se vrátí do původní
polohy. Pokud s přístrojem nebudete 10 vteřin nijak manipulovat, vypne se p uběhnutí
nastaveného času automaticky a masážní hlavice se vrátí do výchozí pozice.

Zpráva o možnosti uložení nastavení do paměti

Vypojení z elektřiny:

Pozice vypínače

Odpojení kabelu

5. Instrukce k instalaci podpěr na ruce







Najděte odpovídající vzduchovou trubici a konektor na spodní straně sedacího rámu a
podpěr na ruce, který k ní naleží. Protáhněte ho čtvercovým otvorem na pevném kovovém
plátu. (Obr. 1)
Po tom, co konektor protáhnete daným otvorem, zapojte jej. (obr. 2)

Vytáhněte příčný spoj ze spodní části sedacího rámu a zapojte ho do konektoru na podpěře
na ruce, stejně tak. Do odpovídajícího konektoru zapojte také vzduchovou trubici. (Obr. 3)
Poté, co je zapojení dokončeno, vsuňte spoj do spodní části sedacího rámu skrze čtvercový
otvor na upevněném kovovém plátu. Dávejte pozor, aby se vzduchová trubice neohnula.

(Obr. 4.)




Zpárujte vystouplé kolíky na podpěře do otvorů v upevněném plátu. Obrys kovového plátu by
měl sedět s konkávním obrysem podpěry. (obr. 5)
Držte podpěru a srovnejte dva výstupky na podpěře s otvory na kovovém plátu. (Dejte pozor,
aby spojovací kabely a trubice byly na spodku rámu, jinak by s mohli přiskřípnout či
zaseknout.). Zasaďte celou podpěru na pevný kovový plát. (obr. 6)

Pozn.: Spojovací kabel musí být vložen na správné
místo, aby se nezasekl.





Po zasazení podpěry na ruce do kovového plátu, přitlačte podpěru směrem dolů tak, aby do
sebe jednotlivé výstupky zapadly. Poté Opatrně popotáhněte podpěru směrem k sobě,
abyste zjistili, jestli všechny spoje sedí.
Najděte montážní otvor na přední straně kovové desky a zašroubujte vnitřní
osmiúhelníkový šroub a plochou podložku pomocí vnitřního šestihranného klíče. (Obr. 8)
Najděte horní montážní otvor na konci kovové desky. Použijte vnitřní hexagonální šroub a
pevně ho zašroubujte. Tím je instalace podpěr na ruce ukončena. Obě podpěry se instalují
stejným způsobem. (obr. 9)

6. Instalace manuálního ovladače




Připravte si část potřebnou k zapojení držáku manuálního ovladače. (Obr. 1)
Vložte konec držáku do pevného cylindrického otvoru. Otvory k zafixování by se měli na
obou částech překrývat. (Obr. 2)




Připravte si šrouby, kterými držák na obou stranách zafixujete. (Obr. 3)
Utáhněte tyto šrouby na obou stranách. Tím ukončíte instalaci. (Obr. 4)

7. Použití a instalace ovladače
Vložte manuální ovladač do stojanu (obr. 1.). Stojanem lze volně otáčet doprava a doleva. (Obr. 2) a
ovladačem lze také pohybovat v horizontálním směru. (Obr. 3)

8. Rozkládání a použití polštáře po hlavu a za záda
Intenzitu hnětení můžete zmírnit pomoci použití polštáře za záda a pod hlavu, které je volitelné
použití se doporučuje. Zádový polštář připevníte pomocí zipu (1), polštář pod hlavu zase pomocí
upevňovacího prvku (2).

9. Jak křeslem pohybovat
Ujistěte se, že žádný z drátu neleží na zemi. Nahněte křeslo tak, že jej budete držet za zádovou část
tak, aby těžisko přístroje spočívalo no jeho kolečkách. Nyní můžete křeslem posouvat dopředu a
dozadu. Když křeslo dostanete do požadované pozice, položte jej opatrně zpět na zem.

10. Ochrana podlahy
Když necháte toto křeslo položené na dřevěné podlaze, může dojít k poškození podlahy. Proto pod
křeslo doporučujeme dát koberec.

Upozornění: Pokud je podlaha nerovná, křeslo po ní netahejte ani na kolečkách. Křeslem taktéž
nemanipulujte v úzkém prostoru. K uzvednutí křesla jsou potřební dva lidé.

Technické informace:
Model: A70
Popis: Křeslo určené k celotělové masáži vzduchem
Provozní napětí: 110-120 V ~60Hz
220-240V ~50Hz/60Hz
Provozní příkon: 180W
Provozní doba: 15 minut
Bezpečnostní design: Třída I

Použitý materiál:
PVC, PA, ocelové součásti, elektrické a elektronické součásti.
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