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BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
• Tartsa távol végtagjait és ujjait a mozgó részektől!
• Csak földelt és jóváhagyott aljzatot használjon!
• Használat után vagy a tisztítás során húzza ki a dugót!
• A terméket csak az útmutatóban leírtak szerint használja!
• Ne módosítsa, vagy ne használjon jogosulatlan tartozékokat!
• Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót!
• A terméket csak az útmutatóban leírtaknak megfelelően használja! Más módon történő felhasználás

sérüléseket okozhat.
• A termék használatának ajánlott hossza: 20 perc.

• Ne használja a terméket, ha sérült!

• Ne használja a terméket, ha nincs biztosítva számára a megfelelő szellőzés!
• Ne helyezzen vagy dobjon más tárgyakat a fotelre!
• Ne aludjon a fotelben!
• Ne használja a terméket addiktív anyagok hatása alatt, vagy ha rosszul érzi magát!
• Étel fogyasztása után ne használja a terméket min. egy óráig!

• Ne használjon túl erős vagy kényelmetlen masszázst a sérülések elkerülése érdekében!

• Ne használja nedves helyiségben vagy túl magas hőmérsékletű szobában!

• Ne használja a terméket olyan helyen, ahol a hőmérséklet gyorsan változik!

• Ne használja poros környezetben!

• Csak jól szellőző helyiségekben használja!
• Csontritkulásban, szívbetegségben szenvedők, elektronikus orvosi segédeszközöket 

(szívritmusszabályzó, stb.) használók, lázas betegek, bőrproblémákkal küzdő emberek nem
használhatják ezt a terméket.

• Várandós nők vagy 14 év alatti gyermekek nem használhatják ezt a terméket.

• Ne használja a fotelt, ha nedves a bőre!

• Használat előtt ellenőrizze a feszültséget!
• Ne kapcsolja ki a gépet nedves kézzel!

• Ne használjon vizet vagy nedves rongyot az elektromos részek tisztítására!

• Tartsa távol a víztől!
• Ne sértse meg a vezetékeket, és ne változtassa meg az áramkört!
• Ha a termék nem működik, vagy nem megfelelően működik,azzal hagyja abba használatát, és

lépjen kapcsolatba az eladóval!

• Ne használja a terméket, ha rosszul érzi magát!
• A termék nem alkalmas csökkent mentális vagy fizikai, illetve mozgásképességű emberek

számára. Ezek az emberek, és akik nem rendelkeznek a használathoz szükséges megfelelő
tudással vagy tapasztalattal, csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a terméket.

• Ha a tápkábel vagy a dugó sérült, kérem, forduljon a gyártóhoz vagy villanyszerelőhöz!

• A gyermekek csak a felnőtt felügyelete alatt használhatják a fotelt.
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KARBANTARTÁS

• Ne használjon nem jóváhagyott tisztítószert!

• Ne szerelje szét a terméket!

• Használat után húzza ki a termék csatlakozóját!

• Ha hosszabb ideig nem tervezi használni a fotelt, húzza ki a kábeleket, és tárolja a terméket
száraz és tiszta helyen!

• Ne tegye a terméket magas hőmérsékletű vagy közvetlen napsugárzásnak kitett helyre!

• Ha a tápkábel sérült, forduljon a gyártóhoz vagy villanyszerelőhöz!

• A terméket csak száraz ronggyal tisztítsa! Ne használjon hígítószereket, benzines
készítményeket vagy alkoholt!

• A mechanikus alkatrészek úgy vannak tervezve, hogy minimális karbantartást igényeljenek.

• Tartsa távol éles tárgyaktól!

• A terméket helyezze szilárd és vízszintes felületre! Áthelyezéshez emelje fel a fotelt!

• A masszázs ajánlott hossza: 20 perc.

• A hőérzékeny embereknek óvatosan kell használniuk a terméket.

ÁLTALÁNOS HIBÁK
• Ha nem működik a távirányító, győződjön meg arról, hogy a fotel be van-e dugva az aljzatba,

és be van-e kapcsolva!

• Ha a fotel befejezi a masszázst, automatikusan kikapcsol. Ha a fotel túlmelegszik, automatikusan
kikapcsol, és 30 perc elteltével használható újra.

FIGYELMEZTETÉS: a fotelt a gyerekek megdönthetik. Tilos a fotelen mászni, ugrálni vagy állni. A 
fotel felborulhat, és sérülést vagy anyagi kárt okozhat. 
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ALKATRÉSZEK
1. Párna

2. Vezérlőpult

3. Italtartó

4. Ülőpárna

5. Lábtámasz

6. Elülső fedél

7. Bluetooth hangszóró

8. Hátpárna

9. Kartámasz

10. Hátsó fedél

11. USB csatlakozó

12. Italtartó fedél

13. Zseb

14. Tápkábel és dugó

15. Kerekek

16. A tápkábel aljzata

17. Tápkapcsoló

18. Biztosítószekrény

FUNKCIÓK 

• A termék két szett mechanikus masszázsfejet tartalmaz. Az egyik szett kifejezetten a 
nyakmasszázshoz készült, és felfelé és lefelé mozgatható. A másik szett masszázsfej felfelé 
és lefelé mozgatható. 

• 3 masszázstípus: gyúrás, kopogtatás, valamint gyúrás és kopogtatás kombinációja.  

• Automatikus masszázsfunkciók: auto I, auto II, auto III és a 4 demo masszázs.

• A masszázsfejek manuálisan beállíthatók az Ön igényeinek megfelelően. A gyúrásnak és a 
kopogtatásnak három sebesség fokozata van.

• Állítsa be a nyakmasszázst! Kétirányú gyúrás, egyirányú gyúrás. Manuálisan beállíthatja a 
masszázsfejek pozícióját. 

• Légmasszázs: 3 fokozatú vádli légmasszázs.

• A nyak és vállak melegítésére a szénszálak szolgálnak. 

• Az USB csatlakozó az italtartón van.

• A távirányító mutatja a masszázs idejét. 

• A támasz manuálisan akár 180°-ra állítható és használható levegőmasszázsra.  

• Lejátszhat zenét a Bluetooth hangszórókon keresztül.

• Digitális 3D hangszóró mindkét oldalon.

• A masszázsfejek visszatérnek eredeti pozícijukba a fotel kikapcsolása után.
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HASZNÁLATA
Ha szeretné a készüléket bekapcsolni, előbb csatlakoztassa a készüléket a fali aljzatba, majd kapcsolja be! 
Ha szeretné a készüléket kikapcsolni, kapcsolja ki, majd húzza ki a csatlakozóaljzatot az aljzatból!

Távirányító 

Gombok

Nyomja meg a piros gombot a masszázs indításához.  

Automatikusan elindul az auto I masszázs. Más masszázst is választhat. 

Automatikus masszázs: 

Leírás Gomb A masszázs típusa Kijelző 

Automatikus
masszázs 

Auto I: teljes testmasszázs, fáradt testrészek 
ellazítása

See the button light 

Auto II: nyak- és hátmasszázs See the button light 

Auto III: csípő-, fenék- és combmasszázs  See the button light 

Demo: 5 minden masszázsból See the button light 



7 

Manuális funkciók: 

Leírás Gomb A masszázs típusa Kijelző 

Típus 

Gyúrás be- és kikapcsolása  See the button light 

Kopogtatás be- és kikapcsolása. Három fokozat: 
gyenge, közepes, erős. 

See the button light 

A 
masszázs-
fejek 
pozíciója  

 
 

A maszázsfej mozgatása felfelé  

A maszázsfej mozgatása lefelé  

Funkciók A kétirányú gyúrás, az egyirányú gyúrás 
bekapcsolása vagy masszázs kikapcsolása.  

See the button light 

A vállak 
és nyak 
fűtése 

   
 

Fűtés be- és kikapcsolása  See the button light 

A 
masszázs-
fejek 
beállítása

 
 

Masszázsfejek lefelé mozgatása nyak- és vállmasszázshoz 

Masszázsfejek felfelé mozgatása nyak- és vállmasszázshoz 

Légmasszázs: 

Leírás Gomb A masszázs típusa Kijelző 

Lég-
masszázs  

A fenék légmasszázsa. 3 fokozat: erős, 
közepes, gyenge

See the button light 

Támasz dőlésszöge: 

Leírás Gomb A masszázs típusa 

Felemelés 
 

Nyomja meg a gombot, és a lábtámasz felemelkedik, majd a gomb 
felengedésekor leáll! Amikor eléri a legmagasabb pontot, megáll.

Leeresztés 
 

Nyomja meg a gombot, és a lábtámasz elkezd leereszkedni, majd a gomb 
felengedésekor leáll! Amikor eléri a legalacsonyabb pontot, megáll.

Bluetooth hangszóró 

• Kapcsolja be a Bluetooth eszköz keresését az okos eszközén!

• Válassza ki az IMCM-0066*-t, majd erősítse meg választását!

• Írja be a “0000” vagy “1234” jelszót, majd hagyja jóvá!

*Minden Bluetooth-eszköznek egyedi neve van. A nevek lehetnek IMCM-0066 vagy IMCM-0088 stb.
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Italtartó rögzítése 

• Készítse elő a fotelt! (1. ábra)

• Húzza ki az italtartót, és igazítsa a jobb kartámasz lyukaihoz, majd rögzítse két M4x10 
csavarral, végül húzza ki az USB csatlakozót a jobb kartámaszból! (2. ábra)

• Húzza ki a tartó felső fedelét, és igazítsa a kartámaszban található nyíláshoz! (3. ábra)

• Nyomja be a tartót, és győződjön meg róla, hogy helyes helyzetben van-e! (4. ábra)

• A behelyezés után rögzítse a tartót két M4x10 csavarral! (5. ábra)

• Csatlakoztassa az USB kábelt (hím) az USB csatlakozóhoz (nőstény), amelyaz italtartó tetején 
van! (6. ábra)

• Rögzítse a fedelet három ST2.9 x10 csavar segítségével! (7. ábra)

• Miután minden csatlakoztatva van, rögzítse az M4x10 csavar segítségével! (8. ábra)
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Padlóvédelem 

• Főleg  fapadlók esetén helyezzen szőnyeget vagy más padlóvédőt a masszázsfotel alá!

FIGYELMEZTETÉS: Ne mozgassa a fotelt a kerekeken fapadlón, egyenetlen felületen vagy keskeny 
helyen! A fotelt legalább 2 személye emelje fel! 

Áthelyezés 

• Győződjön meg róla, hogy nincsenek az útban kábelek! Döntse hátra a fotelt a szállító 
kerekekre, és óvatosan húzza a kívánt helyre! 
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  TERMÉK SPECIFIKÁCIÓK 

Modell A156 

Típus 2 

Megnevezés Masszázsfotel 

Feszültség 100-120V 60 Hz 

220-240V 50Hz/60Hz 

Energiafogyasztás 60W 

Zajszint <55 dB 

Masszázs maximális hossza 20 perc 

Biztonsági osztály I. osztály 

Anyag PVC, PA, acél, villamos energia és elektronika  




