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BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ 

 
• Tartsa távol az ujjait vagy egyéb testrészét a mozgó alkatrészektől. 

• Csak földelt aljzatot használjon. 

• Használat után vagy tisztítás előtt húzza ki a dugót. 

• Csak a használati útmutató szerint használja ezt a terméket. 

• Ne módosítsa és ne használjon nem engedélyezett tartozékokat. 

• Használat előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet. 

• Rendeltetésszerűen, a használati útmutatóban leírtak szerint használja a gépet. Ellenkező esetben 
sérülést okozhat. 

• Javasoljuk, hogy a terméket 20 percig használja. 

• Ne használja a terméket, ha bármilyen része, alkatrésze megsérül. 

• Ne használja a terméket, ha a szellőzőnyílás le vagy el van takarva. 

• Ne tegyen más tárgyat a készülékre. 

• Ne aludjon a széken. 

• Ne használja a terméket ittasan vagy betegen. 

• Ne használja étkezés után legalább egy órán át. 

• A sérülések elkerülése érdekében ne használjon túl intenzív masszázst. 

• Ne használja nedves helyen vagy magas hőmérsékleten. 

• Ne használja a terméket, ha a hőmérséklet gyorsan változik. 

• Ne használja poros környezetben. 

• Ezt a terméket csak jól szellőző helyiségben ajánlott használni. 

• Csontritkulással, szívproblémákkal küzdő személyek, elektronikus orvosi eszközökkel rendelkező 
(peacemaker stb.) felhasználók, vagy lázban, bőrbetegségben szenvedők nem használhatják ezt a 
terméket. 

• Terhes nők vagy 14 évesnél fiatalabb gyermekek nem használhatják ezt a terméket. 

• Ne használja a gépet, ha nedves a bőre. 

• Használat előtt ellenőrizze a feszültséget, 

• Ne húzza ki nedves kézzel a dugót. 

• Ne használjon vizet vagy nedves törlőrongyot az elektronikus részek tisztításához. 

• Az elektronikai részeket nem érheti víz. 

• Ne sértse meg a vezetékeket és ne változtassa meg a termék áramkörét. 

• Ha a termék nem működik, vagy rendellenesen működik, kérjük, ne használja a terméket, és vegye fel a 
kapcsolatot a forgalmazóval. 

• Ha rosszul érzi magát vagy szédül, hagyja abba a termék használatát. 

• Ez a termék nem alkalmas csökkent fizikai vagy mentális képességekkel rendelkező személyek számára. 

• Ha a tápkábel vagy a csatlakozó sérült, a sérülések elkerülése érdekében azonnal vegye fel a kapcsolatot 
a gyártóval. 

• A gyermekek cask felnőtt felügyelete mellett használhatják a terméket. 

 

KARBANTARTÁS 

 

• Ne szedje szét a terméket. 

• Használat után húzza ki a terméket a konnektorból. 

• Ha a terméket hosszabb ideig tárolni szeretné, kérjük, tekerje fel a kábeleket, és tárolja a terméket 
száraz és pormentes környezetben. 

• Ne tárolja a terméket magas hőmérsékleten, ne tegye ki tűző napsütésnek. 

• Ha a tápkábel sérült, a sérülések elkerülése érdekében a gyártótól vagy szakembertől kérjen segítséget. 

• Tisztítsa meg a terméket száraz ruhával. Ne használjon hígítót, benzolt vagy alkoholt. 

• A mechanikus alkatrészeket kifejezetten úgy tervezték és gyártották, hogy azok nem igényelnek 
különleges karbantartást. 

• Tartsa távol éles tárgyaktól, hogy ne sértse a terméket. 

• Ne helyezze a terméket egyenetlen talajra. Ha mozgatja, emelje fel a gépet. 
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• 20 perc használat után tartson szünetet. 

• Azok a személyek, akik érzékenyek a hőre különösen ügyeljenek egészségükre, közérzetükre a gép 
használata során 

 

RENDSZERES HASZNÁLAT 
 

• Ha a vezérlő nem működik, ellenőrizze a dugó és aljzat megfelelő csatlakoztatását, és ellenőrizze, 
hogy a kapcsoló be van-e kapcsolva. 

• Ha a masszázs ideje lejár, a termék automatikusan kikapcsol. Ha a termék túlmelegszik, a hővédő 
automatikusan kikapcsolja a terméket, és a termék 30 perc szünet után újra használható. 

FIGYELMEZTETÉS: A fotelt a gyerekek is könnyen hátra tudják billenteni. Tilos a termékre mászni, 
azon ugrálni vagy felállni rajta. A termék dönthető, ezért könnyen sérüléseket okozhat. 

 

ALKATRÉSZEK 
 

 

 

 
 
 

1. fejtámla 

2. 3D sztereo hangszóró 

3. felkar légzsák 

4. kar légzsák 

5. vezérlőpult 

6. üléspárna 

7. lábtartó váz 

8. lábfej tartó váz 

9. előlap 

10. háttámla 

11. kartámla burkolat 

12. kartámla 

13. oldalsó burkolat 

14. hátsó burkolat 

15. kézi vezérlő/távirányító 

16. meghajtó burkolat 

17. biztonsági kapcsoló 

18. kerék 

19. tápvezeték és hálózati csatlakozó 

20. tápcsatlakozó 

21. biztosítékdoboz 

22. főkapcsoló 

23. kézi vezérlő csatlakozó 
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FUNKCIÓ 

• Függőlegesen mozgatható, négykerék-meghajtású, csendes és intelligens masszázs készlet. 

• Shiatsu, dagasztás, csapkodás, kopogtatás, egyidejű dagasztás és csapkodás emulációs 
masszázs módszerével tervezték. 

• Állítsa be a váll automatikus felismerésével és pozícióba állításával. 

• Intelligens automatikus masszázs funkció: express, wholesome, oriental, swedish, classic, chiro. 

• M1 és M2 memória funkció. 

• Kézi masszázs a test felső részén három lehetőséggel: rögzített, részleges és teljes masszázs öt 
fokozatú sebességgel. Lebegő, shiatsu és kopogtató masszázs a dagasztási görgők szélessége 
három szinttel állítható: széles, közepes, keskeny. Részleges és rögzített pontokon a 
masszázskarokat fel-le mozgathatja. 

• A légnyomásos masszázs funkciónak három módja van: teljes test légnyomás, karok (a kar felső 
része 4 légzsákkal, a kar 8 légzsákkal), a láb 16 légzsákkal. Három intenzitásszint összesen. 

• A lábmasszázs görgős masszázs funkcióval rendelkezik a lábfej alsó részénél, két pár 
masszázsfej forgó masszázs a lábujjakon 

• A felkaron két beállítási funkció van. 

• Hátsó fűtés funkció: szénszálas fűtés. 

• A lábtartó a testmagassághoz igazítható. 

• A háttámla váza csúsztatható technológiával készült a maximális helytakarékosság érdekében. 

• 3D sztereó hangszóró a kartámaszba építve. 

• Gyors csatlakozás a Bluetooth zenék lejátszásához. 

• Könnyű vezérlő gomb a jobb oldali kartámaszon be- és kikapcsoláshoz, leengedéshez / lejtéshez. 

• A lábak emelésének beállítása, a háttámla vázának emelése és az automatikus hátradöntési mód 
beállítása. 

• L alakú hátsó sín a test vonalához való illeszkedés érdekében. 
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HASZNÁLAT 

A készülék bekapcsolásához csatlakoztassa az aljzatot, és kapcsolja be az eszközt. Kikapcsoláshoz 
kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a konnektorból. 

Távirányító 
 

 
 

Gombok 
• Nyomja meg a bekapcsoló gombot, a masszázs szék automatikusan leereszkedik és elindítja a 
masszázst. 

• Ha a masszázsfejek helyzete nem egyezik a vállak jelenlegi helyzetével, beállíthatja a megfelelő pozíciót. 
10 pozíció közül választhat. A szék 10 másodperc után elkezdi a masszázst ha nem módosít a pozíción. 

gomb leírás kijelzés 
 

 
 

Mozgassa a masszázsfejeket 

felfelé a megfelelő pozícióba. 

 

Mozgassa a masszázsfejeket 

lefelé a megfelelő pozícióba. 

 
 

 
 

Memória masszázs 

• Nyomja meg az „ORIENTAL / M1” vagy a CHIRO / M2 ”gombot 3 másodpercig, majd lépjen be az„ M1 
”vagy„ M2 ”memóriamasszázs funkcióba. Visszalép az előző memória masszázs üzemmódra.  

Funkció Gomb Kijelzés 

Memória masszázs 

 

Memory 

 

 

Memory 
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Automatikus masszázs 

Funkció Gomb Leírás Kijelzés 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jellegzetes 

automasszázs 

 

Gyors masszázs  

Auto F0 

 

Teljes testmasszázs gördülő 
masszázzsal a nyak területén 

 

Auto F1 

 

Gördülő masszázs a nyakon, 
gyorsan mozgó masszázs a háton. 

 
Auto F2 

 

Dagasztmasszázs dörzsöléssel,  

Auto F3 

 

Engedje le és döntse hátra a 
háttámlát és a lábtartót 

 
Auto F4 

 

Masszázs a gerinc mentén és 
nyújtás 

 
Auto F5 

 

Alsó/felső test manuális masszázs 
 

Funkció Gomb Leírás Kijelzés 

Üzemmód: Egy gomb 

használata öt kézi 

masszázshoz: 

dagasztás, 

kopogtatás, 

kopogtatás és 

dagasztás, shiatsu, 

kopogtatás és 

kikapcsolás. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dagasztás és kopogtatás: 
sebesség 

 

Kopogtatás: sebesség és 
szélesség 

 

Dagasztás: sebesség 

 

Shiatsu: sebesség és 
szélesség 

 

Kopogtatás: speed and width 

 

Sebesség  

 
 

Sebesség három szintje 

 

Szélesség  

 
 

A szélesség három szintje 

 

Hát nyújtás 

 

Rögzített pozíció (rögzített 

pont) masszázs oda-vissza 
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Kis terület (részleges terület) 
masszázs oda-vissza 

 

 

Általános masszázs oda-vissza 

 

 

A felső test masszázsa oda-
vissza 

 
 

 

Alsó testmasszázs oda-vissza 

 
 

 

 

 

Masszázspont beállítása 
(rögzített pont, részleges 
módok a masszázs 
helyzetének beállításához) 

Massage heads 
move up 

Massage heads 
move down 

 
Légnyomásos masszázs 

Funkció Gomb Leírás Kijelzés 

Légnyomás 

mód 

 

 
 

Három légnyomás szint (teljes 
test, karok és lábak) alsó test 
számára  

Intenzitás 
 

 
 

Három szint beállítással 

 

 

Egyéb kézi funkciók 
 

Funkció Gomb Leírás Kijelzés  

Henger  

 
 

A henger 3 fokozatú sebességet 
kapcsol be 

 

 

Fűtés  

 
 

A hát melegítő 3 percet vesz 
igénybe a felmelegedéshez 

 

 

 

Egyéb kézi funkciók 
 

Funkció Gomb Kijelzés 

Vádlitartó 

elmozdítá
sa 

 

 
 

Nyomja meg ezt a gombot, és a 
vádlitartó lassan megemelkedik, 

 
 

 

Nyomja meg ez a gombot a 
vádlitartó leeresztéséhez, engedje 
el a gombot a leállításhoz 
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Háttámla 

elmozdítása 

 

 

Nyomja meg ezt a gombot, és a 
háttámla lassan megemelkedik, 
Engedje el a gombot a leállításhoz 

Nyomja meg ezt a gombot, és a 
háttámla lassan visszaereszkedik, 
Engedje el a gombot a leállításhoz 

Automatiku
s lefektetési 

mód 

 

 
 

Három mód az automatikus 
lefektetési módhoz 

 
Gyorsbillentyűk 

Gomb Leírás 

 

Szünet és futtatás gomb: a masszázs leállításához nyomja meg a be / ki gombot. Ha 
a masszázs több mint 20 percre megáll, akkor a masszázs szék leállítja az összes 
masszázs funkciót 

 

Vádli tartó felemelő gomb: nyomja meg ezt a gombot, és a vádli tartó lassan 
megemelkedik, engedje el a gombot, hogy megálljon. 

 

A vádli tartóvisszaengedése: nyomja meg ezt a gombot, és a vádli tartó lassan 
visszaereszkedik, engedje el a gombot, hogy megálljon. 

 

Háttámla emelő gomb: nyomja meg ezt a gombot, a háttámla lassan megemelkedik, 
engedje el a gombot, hogy megálljon. 

 

Háttámla hátradöntő gomb: nyomja meg ezt a gombot, és a háttámla lassan 
hátradől, engedje el a gombot, hogy megálljon. 

 

Kapcsolja ki és a masszázs leáll 

A masszázs leállításához nyomja meg a bekapcsoló gombot a masszázs alatt. A háttámla és a lábtartó 

visszatér az eredeti pozícióba. Mentheti a masszázst a memóriában. A masszázs után a kijelzőn a 

Memory felirat jelenik meg, és felajánlja a masszázs elmentését. A masszázs elmenthető az „M1” vagy 

„M2” megnyomásával. 
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ÖSSZESZERELÉS 

Vádli tartó felszerelése 

• Igazítsa a lyukakat a tengelyen lévő csappal. (1. ábra) 

• Rögzítse a tengelyhez. (2. ábra)  

 
• Csatlakoztassa az R csapokat a szék mindkét oldalához. (3. kép) 
• Kész telepítés. (4. kép) 

 
• Masszázs közben ne gyakoroljonnyomást a a vádlitartóra. (5. kép) 
• Ügyeljen arra, hogy a mechanikus fejek ne legyenek az ülés részében. (6. kép)  

 
 
 

Fejpárna és háttámla eltávolítása 
 
• Három párnaréteg közül választhat. 
• A masszázs intenzitásának csökkentése érdekében mozgathatja a fejpárnát a hátsó részre. 
• A háttámla cipzárral van rögzítve; A fejpárnát tépőzár rögzíti. 
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Padlóvédelem 
 
• Helyezze a fotelt egyenletes és szilárd talajra, kérjük, tegyen talajvédő szőnyeget vagy más padlóvédő 
eszközt, hogy meggátolja vagy csökkentse a padló sérülésének esélyét. 
• Ne próbálja meg mozgatni a széket fapadlón, durva talajon vagy szűk helyen. Két embernek kell megemelnie 
a széket.

 

A szék mozgatása 

• Kapcsolja ki a gépet és húzza ki a dugót. 

• Döntse meg enyhén a háttámlát, amíg a szék súlya a kerekekre helyeződik, majd óvatosan 
mozgassa a fotelt a kívánt helyre. 

 

TERMÉK SPECIFIKÁCIÓ 
 

Modell A385 

Név Masszázs fotel 

Névleges feszültség 100-120V 60Hz 

 220-240V 50Hz/60Hz 

Névleges bemenet 150W 

Névleges idő 20 min 

Biztonsági szerkezet Class 1 

Anyagok PVC, PA, acél, elektromos és elektronikus 
alkatrészek 

 


