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Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. Olvassa el a teljes útmutatót, hogy megfelelően
használhassa a masszázsfotelt! Tartsa be a "Biztonsági utasítások" fejezetben található utasításokat, 
és őrizze meg az útmutatót további használat céljából!
Megjegyzés: Cégünk fenntartja magának a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül aktualizálja a
termék kinézetét és jellemzőit. 
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BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

• Helyezze a készüléket egyenes és szilárd felületre minimum 0,6 m biztonsági távolsággal!

• A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett mozoghatnak a termék közelében.

• Az ehhez a termékhez tervezett tápkábelt használja, és megfelelően földelje!

• A készülék használata után és a karbantartás megkezdése előtt húzza ki a tápkábelt az
elektromos hálózatból a sérülések vagy a készülék károsodásának megakadályozása érdekében.

• A fotelt csak az útmutatóban leírtaknak megfelelően használja!

• Ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket a gyártó nem ajánl!

• A fotlet csak belső térben használja!

• A termék első bekapcsolása előtt alaposan olvassa el az egész útmutatót!

•

•

A maximális működési idő egyszeri bekapcsolásnál nem haladhatja meg a 20 percet.

•

Ne használja a készüléket, ha a váz, a bőrborítás vagy bármelyik egyéb alkatrész sérült!

Ne használja a fotelt, ha a szellőzőnyílás el van tömődve, vagy a megfelelő szellőzés
korlátozva van!

• Ne helyezzen nehéz vagy széles éllel rendelkező tárgyat a fotelre!

• Biztonsági okokból a fotel használata közben ne aludjon el!

• Ne használja a fotelt alkohol fogyasztása után, vagy ha nem érzi jól magát!
• Étel fogyasztása után ne használja a fotelt min. egy óráig!
• Vigyázzon, és ne alkalmazzon túl magas intenzitású masszázst!
• A maximális teherbírás 150 kg

A MASSZÁZSFOTEL ELHELYEZÉSE

• Ne használja a fotelt magas környezeti hőmérsékleten és nedves környezetben (pl. a
fürdőszobában)!

• Ne használja a fotelt azonnal a környezeti hőmérséklet megváltozása után!

• Ne használja a fotelt poros vagy bármilyen szempontból kedvezőtlen környezetben!

• A fotel körül elegendő szabad helyet kell biztosítani a szellőzéshez.

AZ EMBEREK, AKIK NEM HASZNÁLHATJÁK A FOTELT 

• A fotelt nem használhatják csontritkulásban szenvedők.

• A fotelt nem használhatják szívbetegségben szenvedők vagy elektronikus implantátumokkal
rendelkező személyek (pl.szívritmus-szabályozó).

• A fotelt nem használhatják emelkedett testhőmérsékletű emberek.

• Várandós és menstruáló hölgyek nem használhatják a fotelt.

• Sérült emberek és bőrproblémákkal küzdő emberek nem használhatják a fotelt.

• 14 év alatti gyermekek vagy értelmi fogyatékos emberek a fotelt csak felnőtt személy
felügyelete alatt használhatják. 

• A fotelt nem használhatják azok az emberek, akiknek az orvos ajánlott pihenést javasolt, vagy
nem érzik jól magukat.
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• Ne használja a fotelt, ha nem teljesen száraz a teste!

• A hátmelegítési funkció használata során óvatosnak kell lenni – némely embernek a fotel
felmelegített felülete egészségügyi problémákat okozhat.

BIZTONSÁG

• Győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a termék specifikációjának.

• Ne csatlakoztassa a tápkábelt nedves kézzel!

• A fotelbe ne jusson víz - fennáll az áramütés vagy a termék károsodásának kockázata!

• Ügyeljen arra, hogy ne károsodjanak a kábelek, és hogy ne módosítsa a fotel elektromos áramkörét!

• Ne használjon nedves rongyot az elektromos részek, például a kapcsoló és a dugó tisztításához!

• Biztonsági okokból ne közelítsen a székhez, ha ideiglenes áramkimaradás van!

• Ha a fotel nem működik megfelelően, hagyja abba a használatát, és forduljon szervizhez!
• Ha a masszázs során nem érzi magát jól, a fotel további használatáról konzultáljon orvosával!
• A terméket nem használhatják fizikai és szellemi fogyatékkal élők, vagy gyermekek illetve azok

az emberek, akik nem teljesen biztosak a fotel megfelelő kezelésében – ezekben az esetekben
mindig jelen kell lennie egy tapasztalt személy, aki felelős a biztonságukért.

• A gyermekek csak felnőtt személy jelenlétében használhatják a terméket, aki felügyeli a fotel 
biztonságos és megfelelő használatát.

• A tápkábel sérülése esetén biztonsági okokból mindig forduljon a gyártóhoz, szervizhez vagy
szakképzett szerviztechnikushoz!

KARBANTARTÁS
• A karbantartást mindig csak szakképzett szerviztechnikus végezheti el. A fotelt ne szerelje

szét, ill. ne végezze a karbantartását egyedül!

• Minden használat után húzza ki a tápkábelt az elektromos hálózatból!

• Ne használja a készüléket, ha a tápkábel dugója vagy az elektromos csatlakozó sérült!

• Ha hosszabb ideig nem lesz a fotel használatban, helyezze száraz és tiszta környezetbe, és 
védje a tápkábelt a sérüléstől!

• Ne tegye ki a fotelt magas hőmérsékletnek, közvetlen napsütésnek hosszú ideig, és ne
helyezze hőforrás közelébe!

• A tápkábel vagy a dugó sérülése esetén biztonsági okokból forduljon a gyártóhoz, szervizhez
vagy szakképzett szerviztechnikushoz!

• A tisztításhoz csak száraz rongyot használjon! Ne használjon hígítót, benzint vagy alkoholt!

• A fotel mechanikus részeit úgy tervezték és gyártották, hogy nem igényelnek semmiféle
különleges karbantartást.

• Vigyázzon, hogy ne károsodjon a fotel éles élekkel rendelkező tárgyak által!

• Ne helyezze át a fotelt egyenetlen felületre – mindig emelje fel, és úgy helyezze át!

• Igyekezzen elkerülni, hogy a készülék túl hosszú ideig legyen bekapcsolva!

ÁLTALÁNOS HIBÁK ÉS MEGOLDÁSAIK

• Természetes, hogy a készülék működése közben a motor hangot ad ki.

• Ha a fotel nem működik, ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e csatlakoztatva, illetve
a hálózati kapcsoló ON pozícióba van-e kapcsolva.
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• Ha letelik a beállított masszázsidő, a táp automatikusan kikapcsol. A készülék automatikusan
kikapcsol, ha kezd túlmelegedni - az újraindítás előtt hagyja a készüléket legalább fél órát hűlni.

ALKATRÉSZLISTA
1. Fejtámla

2. Vezérlőpult

3. Légpárnák a felső végtagok masszázsára

4. Párnázott ülés

5. Párnázott lábtámasz

6. Lábtartó

7. Háttámla

8. Kartámla

9. Távirányító tartó zseb

10. Hátsó takaró

11. Vezérlőpult tartó

12. MP3 panel

13. Szállító kerekek

14. Tápkábel

15. Fejhallgató csatlakozó

16. Tápkábel aljzat

17. Tápkapcsoló

18. Biztosíték aljzat

JELLEMZŐI
• A fotel négy, görgős 3D masszázsfejből álló szettel van ellátva, amelyek fel/le és előre/hátra

mozognak.

• A váll alatti párna automatikus felismerő mikrorendszerrel van felszerelve. Ez a rendszer képes
a masszázsfejek előre/hátra mozgását a test alakjához és a masszázspontokhoz igazítani,
amitől a masszázs kellemesebbé és hatékonyabbá válik.

• A számítógép automatikus masszázsprogramokkal van ellátva.

• A számítógép memóriájában három felhasználói program tárolható.

• A fő masszázsfunkciók közé tartozik az automatikus masszázs, masszázs légpárnák
segítségével, spirál derékmasszázs, vertikális csípőmasszázs és nyújtó masszázs.

• A felhasználó három típusú felsőtest masszázs közül választhat: teljes masszázs/lokális
masszázs/bizonyos pont masszírozása. A vállmasszázs 6 típusra osztható: masszázs az
összes ujjal, masszázs tenyérrel, masszázs hüvelykujjal, kombinált masszázs, 3D masszázs. A
masszázs intenzitása 5 fokozatban állítható. A tenyérrel vagy hüvelykujjal történő maszázs
során beállítható a masszázsfejek közötti távolság 5 pozícióba.

• A felső végtagok masszírozásához a fotel 26 légpárnával van felszerelve – a masszázs
intenzitása 3 fokozatban állítható.
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• A felsőtest légmasszázsához a fotel 4 párnával van ellátva a háttámlában, 16 párnával az ülő
részen és 38 párnával a lábtámaszban.

• Az Mp3 lejátszó a következő funkciókat teszi lehetővé: lejátszás leállítása, ugrás az előző
számra, ugrás a következő számra, hangerő növelése, hangerő csökkentése.

• A háttámla melegítő funkcióval rendelkezik. Az infravörös sugárzás forrásaként szénszálakat
használnak.

• A lábtartók állítható magasságúak.
• A fotel lehetővé teszi a lábtámasz és a háttámla dőlésszögének beállítását.
• Miután a felhasználó beült a fotelba, a rendszer automatikusan felismeri a masszázsfejek

helyes helyzetét. A készülék kikapcsolása után az összes támla automatikusan visszatér a
kiindulási helyzetbe.

• A vezérlőpult VFD kijelzővel van felszerelve.

• Tartozékok: MP3 panel, fejhallgató és USB lemez.

KEZELÉSI UTASÍTÁSOK 

VEZÉRLŐPANEL
* A kép csak

illusztráció
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AZ ESZKÖZ CSATLAKOZTATÁSA 
Csatlakoztassa a tápkábelt az elektromos 
hálózathoz! 

Kapcsolja a tápkapcsolót ON pozícióba!

MASSZÁZS INDÍTÁSA

• Ha a         gombot csak egy pillanatra nyomja meg, a masszázs csak azután indul el, ha a háttámla   
és a lábtámasz automatikusan felvette a megfelelő pozíciót. A         gomb hosszabb ideig tartó 
lenyomásával azonnal elindul a masszázs anélkül, hogy a támlák pozíciója megváltozna.

• A rendszer automatikusan érzékeli a vállak és a masszázspontok pozícióját. Amikor az
érzékelés befejeződött, hangjelzés hallható.

• Szükség esetén a váll alatti párnák pozíciója módosítható a                  és  a              gombok
segítségével. Ha nem hajtja végre a módosítást az automatikus észlelés befejezésétől számított 10
másodpercen belül, a masszázs automatikusan elindul.

Gomb a masszázsfejek felfelé mozgatásához 

„Fel“ gomb

Gomb a masszázsfejek lefelé mozgatásához

„Le“ gomb

A masszázsfejek helyes pozíciója:

• A felhasználó kiválaszthatja a masszázs típusát.
• Az aktuális masszázsbeállítás mentéséhez elegendő a masszázs során megnyomni egyet

az         ,         vagy         gombok közül.
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A MASSZÁZS HOSSZÁNAK BEÁLLÍTÁSA

Gomb Leírás

Az alapértelmezett idő 20 perc. A masszázs maximális hossza 40 perc lehet. A "TIME" 
gomb minden egyes megnyomásával 5 perc adódik hozzá. Ha eléri a 40 percet, az idő 
visszatér a legalacsonyabb értékre, az 5 percre.

A MASSZÁZSTECHNIKA KIVÁLASZTÁSA

AUTOMATIKUS MASSZÁZS ÜZEMMÓDOK
Gomb Leírás Jele a kijelzőn

Relaxációs masszázs: az izmok ellazítása és az ízületek 
regenerálása

Gyengéd masszázs: vérkeringés serkentés

Masszázs fájdalom ellen: mély masszázs a fájdalom 
megszüntetésére az érintett területeken

Frissítő masszázs: fáradtság megszüntetése és a test frissítése

gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt masszázsmód!Megjegyzés: Addig nyomja az

Gomb Leírás Jele a kijelzőn 

Komplett légpárnás massszázs: csípő, fenék, felső végtagok,
vádli.

Spirál derékmasszázs: a derék tájékán található légpárnák
spirálisan mozognak, míg az ülő részen találhatók vertikálisan

Vertikális csípőmasszázs: az ülő részen lévő párnák vertikálisan 
mozognak

Nyújtó masszázs: a vádlikat a légpárnák megtartják, a háttámla 
lejjebb csúszik, a lábtartók lefelé mozognak, ami a test középső 
részének nyújtásához vezet. Az üléspárnák és a 
masszázsmechanizmus aktív.

INTENZITÁS MÓDOSÍTÁSA

Gomb Leírás Jele a kijelzőn 
Gomb a hátmasszázs intenzitásának csökkentésére 

Gomb a hátmasszázs intenzitásának növelésére    

MASSZÁZSTÍPUS KIVÁLASZTÁSA

Gomb Leírás Jele a kijelzőn  

MASSZÁZSFUNKCIÓK 
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Váll területére összpontosító masszázs: automatikus 
üzemmód, a sebesség és az erő szabályozható 

Kombinált masszázs: automatikus üzemmód, a sebesség 
és az erő szabályozható 

Masszázs az összes ujjal: automatikus üzemmód, a 
sebesség és az erő szabályozható 

Masszázs tenyérrel: 2 különböző üzemmód, a sebesség, a 
fejek közötti távolság és az erő szabályozható

Masszázs hüvelykujjal (ún. Shiatsu): 2 különböző üzemmód, 
a sebesség, a fejek közötti távolság és az erő szabályozható

3D masszázs: 4 különböző üzemmód, a sebesség és az erő 
szabályozható 

Sebesség: 5 fokozat állítható be

A masszázsfejek távolsága: 5 különféle pozíció (a Flap és
Shiatsu üzemmódokban)

Gomb Leírás Jele a kijelzőn  

1 bizonyos pontra összpontosító masszázs 

Lokális masszázs

Teljes masszázs

A masszázsfejek pozíciójának módosítására szolgáló 
gomb (csak az 1 bizonyos pontra összpontosító 

masszázs és a lokális masszázs esetében 
használható)

A masszázsfejek 
mozgatása lefelé 

 
 

A masszázsfejek 
mozgatása felfelé 

 
  

gomb nem használható a vállmasszázs üzemmódban. Megjegyzés:       A 

LÉGPÁRNÁK

Gomb Leírás Jele a kijelzőn 

Felső végtagok masszázsa: ennek a gombnak a 
megnyomása után elindul a karokra összpontosító 
masszázs. Az intenzitás 3 fokozatba állítható be

Az alsó test masszázsa: láb-, derék- és csípőmasszázs 
funkció
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A masszázs intenzitásának beállítására szolgáló gomb. 
Az intenzitás 3 fokozatba állítható be 

Az alsó test és a vádli masszázsát végző funkció 

Megjegyzés: Ezen funkciók bármelyikét automatikus masszázs üzemmódban is használhatja. 

TOVÁBBI FUNKCIÓK

Gomb Leírás Jele a kijelzőn

Talpmasszázs: az intenzitás 3 fokozatba állítható be

Hőterápia: funkció a háttámla és a térdek 
felmelegítésére. A funkció az aktiválás után 3 percen 
belül elindul.

ZENE LEJÁTSZÁSA

Gomb Leírás Jele a kijelzőn 

Kikapcsolás/A lejátszás leállítása

Ugrás az előző számra

Ugrás a következő számra

Hangerő növelése

Hangerő csökkentése

AZ ESZKÖZ KIKAPCSOLÁSA

Kapcsolja a tápkapcsolót OFF pozícióba! Húzza ki a tápkábelt!  

MP3 FÁJLOK FELTÖLTÉSE

• Állítsa le a masszázst!

• Távolítsa el az USB lemezt az MP3 meghajtóból!

• Csatlakoztassa az USB lemezt a számítógép aljzatába (Windows XP, Windows 2000, Windows NT)!
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• Töltsön fel az USB lemezre zenefájlokat MP3 formátumban! Probléma esetén formázza az
USB lemezt!

• Amikor befejezte a zene átvitelét, húzza ki az USB lemezt az USB Mass Storage segítségével!

• Húzza ki az USB lemezt a számítógépből!

• Helyezze be az USB lemezt az MP3 panel csatlakozójába!

• Élvezze a zenehallgatást, és kapcsolja be a masszázsfotelt!

Megjegyzés:

• Ha a zenelejátszó nem működik, próbálja meg először megformázni az USB lemezt a
számítógépen, majd ezután feltölteni az MP3 fájlokat!

• Ne próbálja meg leszerelni az MP3 panelt a fotelről!

1) MP3 panel

2) USB lemez

3) Az USB lemez kupakja




