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BEVEZETŐ

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet az első
használat  előtt,  és őrizze  meg ha a későbbiekben szüksége lenne rá  a  helyes használat  és
karbantartás  érdekében.  Tartsa  be  az  összes  figyelmeztetést  és  óvintézkedést.  A  vállalat
fenntartja a jogot, hogy értesítés nélkül megváltoztassa a termék kialakítását és leírását. 

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

 Soha ne engedje gyermekeket és háziállatokat a készülék közelébe használat közben.

 Ha gyengének érzi magát, azonnal hagyja abba a használatát és kapcsolja ki a készüléket.

 Ha a fotel nem működik megfelelően, hagyja abba a használatát és kapcsolja ki. Húzza ki a
tápkábelt.  Azonnal  vegye  fel  a kapcsolatot  a szakszervizzel.  Soha ne szerelje  szét  és ne
javítsa meg saját maga.

 Soha ne helyezze testrészeit mozgó alkatrészek vagy belső mechanizmus közelébe.

 Ne használja a fotelt,  kapcsolja ki és húzza ki a készüléket, ha a szövetburkolat valamely
része szakadt vagy elkopott. Azonnal vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.

 A termék használata 16 év alatti felhasználók számára nem ajánlott.

 Csak jól földelt hálózati csatlakozót használjon, amely megfelel ennek a terméknek.

 A sérülések elkerülése érdekében a karbantartás és tisztítás előtt  húzza ki a készüléket a
hálózatból.

 Csak a kézikönyv szerint használja a terméket.

 Csak ajánlott tartozékokat használjon.

 Ne használja a szabadban.

 Használat előtt olvassa el figyelmesen a kézikönyvet.

 Javasolt használati idő: 20 perc

 Ne aludjon a fotelban.

 Soha ne használja alkohol, kábítószer hatása alatt, vagy ha rosszul érzi magát.

 Ne használja egy órán belül étkezés után.

 Ne használja a masszázsfunkciókat túl intenzíven a sérülések elkerülése érdekében.

 Ne használja magas hőmérsékleten vagy nedves környezetben.

 Ha valamilyen átmenet lép fel a meleg és a hideg környezet között, ne használja azonnal.
Legalább egy óra elteltével használja először.

 Óvja a portól.

 Biztosítson elegendő helyet a használatra, és tartson biztonsági távolságot más tárgyaktól.
Ügyeljen a megfelelő szellőztetésre.

 A használat megkezdése előtt konzultáljon orvosával, különösen, ha az alábbiakban felsorolt
szövődmények  némelyike  fennáll:  osteoporosis,  szívbetegség,  pacemaker,  láz,  terhesség
vagy menstruáció,  bőrirritáció  vagy sérülés,  mentális betegség, hőérzékenység,  gerinc-  és
csontrendellenesség , daganatok stb.

 Ne használja nedves testtel.

 A fűtött  felület  miatt  a  hőre érzékeny felhasználóknak óvatosnak kell  lenniük  a  használat
során.

 Ellenőrizze a feszültséget. Megfelelőnek és a specifikációnak megfelelőnek kell lennie.

4



 Soha ne húzza ki a dugót nedves kézzel.

 Óvja a víztől és egyéb folyadéktól az áramütés elkerülése érdekében.

 Ne károsítsa a vezetékeket vagy áramköröket.

 Soha ne tisztítsa az elektronikai alkatrészeket nedves ronggyal. 

 Ha  áramkimaradás  lép  fel,  tartózkodjon  távol  a  sérülések  elkerülése  érdekében,  ha  az
áramellátás hirtelen bekapcsolna.

 Ez a termék nem olyan személyeknek készült (beleértve a gyermekeket is), akiknek fizikai,
érzékszervi  vagy  szellemi  képességeik  csökkentek,  vagy  tapasztalatok  és  ismeretek
hiányában szenvednek. Felnőtt és felelős személy felügyelete alatt kell tartani őket.

 Soha ne engedje felügyelet nélkül a gyermekeket a készülék közelébe.

 Ne végezzen helytelen módosítást, és csak rendeltetésszerűen használja.

 A sérült tápkábelt a sérülések elkerülése érdekében a gyártó, annak megbízottja vagy más
képzett személy cserélje ki.

 Elektromos készülék védelem: I. osztály

 Csak otthoni használatra alkalmas.

 A termék az alábbi szabványnak felel meg: EN 60335-1 és EN 60335-2.

 Maximális felhasználói súly: 150 kg

KARBANTARTÁS

• A nem megfelelő karbantartás, szétszerelés vagy alkatrészcsere érvényteleníti a garanciát.

• Ne szerelje szét, és ne tartsa karban egyedül. Forduljon a szakszervizhez.

• Minden használat után kapcsolja ki.

• Soha ne használja, ha az aljzat túl laza.

• Ha hosszú ideig nem használja, tekerje fel a vezetékeket, és csak száraz és pormentes helyen
tárolja.

• Óvja a szélsőséges hőmérsékletkülönbségektől, tűz- és hőforrásoktól és a közvetlen napsugárzástól.

• Soha ne cserélje ki a sérült tápkábelt. Vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

• Csak száraz ruhával tisztítsa. Soha ne használjon hígítót, benzolt vagy alkoholt.

• A mechanikus alkatrészeket kifejezetten speciális karbantartási követelmények nélkül tervezték és
gyártották.

• Óvja éles tárgyaktól.

• Soha ne húzza egyenetlen talajon. Emelje fel, és úgy mozgassa az eszközt.

• Soha ne használja túl hosszú ideig folyamatosan.

5



MEGHIBÁSODÁS ÉS MEGOLDÁS

• Természetes működési zaj, ha használat közben a motor hangot ad ki.

• Ha a vezérlő nem működik megfelelően, ellenőrizze a csatlakozódugót és aljzatot, hogy jól vannak e
csatlakoztatva, és ellenőrizze, hogy a kapcsoló be van-e kapcsolva.

• Ha a névleges használati idő lejárt, automatikusan aktiválja a kikapcsoló gombot. Ha ez az eszköz
folyamatosan túl sokáig működik, a hőmérsékletvédő készülék automatikusan kikapcsol. Várjon
legalább fél órát az újraindításhoz.

TERMÉK LEÍRÁS

1) Párna

2) Felsőkar légzsák 

3) Gyorsbillentyűk

4) Kar légzsák 

5) Üléspárna

6) Vádlimasszázs 

7) Talpmasszázs 

8) Hátpárna

9) Kartámasz

10) Fülhallgató csatlakozó

11) Távirányító zseb

12) Karfa burkolat

13) Hátlap

14) Távirányító

15) Vezérlődoboz burkolat

16) Biztonsági kapcsoló

17) Görgőkerekek
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18) Tápkábel és dugó

19) Hálózati aljzat

20) Biztosítékdoboz

21) Főkapcsoló

22) Vezérlő vezeték csatlakozója
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FUNKCIÓK

• Ezt a terméket intelligens 3D mechanikus karokkal tervezték, amelyek felfelé és lefelé mozoghatnak,
valamint előre-hátra nyújthatók.

• A vállrész automatikus érzékeléssel és mikrokorrekciós funkcióval van kialakítva a test kontúrjához
és a masszázspont automatikus felismeréséhez. Automatikusan beállíthatja a kezek masszázs
távolságát, miközben előre és hátra mozog az észlelt testfelület és a masszázs pontjai szerint.
Ezzel a masszázs maximálisan tökéletesített.

•  Kellemes  érzést  biztosít,  regenerál  egy  fárasztó  nap  után,  fájdalomcsökkentő,  ellazító,
stresszcsökkentő, masszázs a deréknak és az egész testnek, légmasszázs stb.

• Két masszázs memória funkcióval rendelkezik: M1 és M2.

•  Válassza  ki  manuálisan  a  felsőtest  masszázsát,  három  választható  masszázspozíciót  (teljes,
részleges  és  fix).  Hat  masszázsmódszer:  vállmegfogás,  dagasztás,  csapkodás,  shiatsu,
dagasztás és koppintás és a 3D. Öt masszázssebességi szint érhető el kopogtató és shiatsu
masszázs mód alatt. A masszázs kezek szélessége öt szinten állítható.

• Kar légmasszázs (nyolc beépített légzsák), felkar masszázs funkció (négy beépített légzsák), fenék
légmasszázs (öt beépített légzsák), vádli nyugtató légmasszázs funkció (36 beépített légzsákok)
három intenzitás-beállítással.

•  Alsó  test  légmasszázs  funkciók:  hát  légmasszázs  funkció  (négy  beépített  légzsák).  Fenék
légmasszázs  (öt  beépített  légzsák).  A  vádli  pihentető  légmasszázs  funkciója  (36  beépített
légzsák) három intenzitási beállítással.

•  A  felső  kar  két  fokozatú  szélességbeállítási  funkcióval  rendelkezik.  Ha  úgy  állítja  be  az  utolsó
fokozatot, hogy kb a fokozat távlságba tolja a kart, majd lazítsa el a kezét, és a kar készülék
automatikusan visszaáll a felhasználó eltérő vállszélességének megfelelően.

• Hátfűtési funkció - szénszálak, mint infravörös fűtési forrás.

•  Gyorsbillentyűk  a  jobb  kartámaszon,  hogy  a  lábak  fel  és  le,  a  háttámla  pedig  felfelé  és  lefelé
mozogjanak.

• A lábtámasz különféle magasságban meghosszabbítható.

• A háttámlán található csúszósínszerkezetnek köszönhetően maximálisan helytakarékos.

• lábtámasz emelése, háttámla emelése és fekvő pozíció beállítása.

• Intelligens funkció (telefon vagy tablet PC) vezérlése Bluetooth-on keresztül.

•  Zenelejátszó  rendszer,  amely  intelligens  eszköz  (mobiltelefon  vagy  iPad)  Bluetooth-ához  van
csatlakoztatva a zene lejátszásához, valamint a bal kartámaszban található egy hangszóró aljzat

• Automatikus masszázsprogram letöltése.

SZTANDARD FUNKCIÓK

MÁGNES TERÁPIA FUNKCIÓ

• A székben 8 természetes energiamágnes található vádli légzsákokban.
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•  Az infravörös és ipari  elektromos termékek minőségi  felügyeletével  és ellenőrző központjaival  a
mágneses intenzitás felülete 73 mT, a legjobb 40-110 mT nemzeti szabvány szerint.

•  A  mágneses  terápia  csökkentheti  a  koleszterinszintet,  megszüntetheti  a  szabad  gyökök
felhalmozódását a szervezetben, fokozhatja az emberi immunitást és más funkciókat.

ZENELEJÁTSZÁS

 A kartámaszon található  hangszóró  aljzatot  csatlakoztatni  kell  egy fülhallgatóhoz.  Pihenés
közben élvezheti a zenét.

mágneses terápia funkció hangszóró aljzat

FIGYELEM! Ha az áramforrás dobozában található biztonsági kapcsolóval nagy súly van a doboz
fedelén, a háttámla lefektetési funkciója leáll, hogy elkerülje a sérüléseket, amikor a háttámla le van
döntve

.

LCD MANUÁLIS IRÁNYÍTÓ

MEGJEGYZÉS: Csak referenciaként.
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KAPCSOLJA BE A FŐ ÁRAMELLÁTÁST

Bekapcsolás ábra Az áramellátás kapcsolójának helyzete

EGY MASSZÁZS ELINDÍTÁSA

 A masszázs megkezdéséhez nyomja meg a piros bekapcsológombot,  és a masszázsszék
automatikusan hátradől.

 Nyomjon meg egy bizonyos automatikus masszázs gombot, és a masszírozó kezek folytatják
a váll és a test automatikus felismerését. A vádli támasz henger egyszerre kezd dolgozni. (A
masszázsprogram  azonnali  elindításához  válassza  a  „gyorsmasszázs”  automatikus
programját).  Ha  20  perc  elteltével  nem  választott  automatikus  masszázsprogramot,  a
masszázsszék automatikusan kikapcsol.

 A beolvasás befejezése után egy sípoló hang hallatszik  a vezérlőtől,  és a masszázsfejek
finoman gördülnek a vállrészen,  hogy bemutassák,  hol  érezte  a szék a váll  helyzetét.  Ha
ekkor tovább szeretné beállítani az észlelt vállrégiót, akkor ezt megteheti úgy, hogy lenyomja
a fel vagy le vállpozíció gombokat az alábbiak szerint. 11 szintet tartalmaz. Ha a szkennelés
utáni idő alatt nem módosította a váll helyzetét, vagy kézi masszázs módot választott, a szék
automatikusan elindítja az Ön számára a masszázst.

gombok leírás kijelzőn

Nyomja meg a masszázs fejek magasabb beállításához

Nyomja meg a masszázs fejek alacsonyabb beállításához

Válasszon masszázs módokat:

 Memóriamasszázs: amikor a váll helyzetét érzékeli, akkor az M1 vagy M2 memória gomb
segítségével indíthatja el a masszázst. Nem kell megvárni, amíg az érzékelés befejeződik.
Visszatér a mentett masszázsmodellekhez a masszázshoz.
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Az automatikus masszázs jellemzői:

gombok leírás kijelzőn

Gyors tapasztalat a masszázsfunkciókról.
F0 Auto

Az izmok és a csontok pihentetése
F1 Auto

A fáradt test relaxálása, a test aktivitásának helyreállítása F2 Auto

Mélymasszázs  az  akupresszúrás  ponton,  a  fájdalmas  terület
ellazítása.

F3 Auto

A derék, a fenék, a kar, a láb és a légzsák egyszerre működnek,
ellazítják az egész testet.

F5 Auto

Amikor a vádli légzsák működik, és összenyomja a vádli részeit,
a háttámla hátradől, és a vádli  tartó ledől,  hogy megnyújtsa a
derékrészt, majd visszatér az eredeti helyzetbe, majd ismételje
meg a fenti  műveleteket  hogy megszabaduljon a fáradt  derék
kellemetlen érzésétől

F6 Auto

Enyhíti a fáradt érzést, ellazítja a testet, javítja a vérkeringést.
F7 Auto

A vérkeringés javítása
F8 Auto

APP PROGRAM AUTOMATIKUS HÍVÁSA

gombok megnevezés kijelzőn

APP automatikus funkció választás: 3 auto mód A1~A3

Választás megerősítése: ha az aktuális APP mód
érvénytelen, nyomja meg a megerősítés gombot, 
és egy sípoló hang emlékezteti.

A1~A3 App Auto
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FELSŐ TEST MASSZÁZS HASZNÁLATA,  ALSÓ TEST MASSZÁZS
HASZNÁLATA

FELSŐ TEST MASSZÁZS HASZNÁLATA

gombok megnevezés kijelző

Vállmegfogás:  automatikus  fordulás  a  vállhoz,  masszázs,
sebesség és intenzitás állítható

Gyúrás: a sebesség és az intenzitás állítható

Ütögetés: két masszázs módra felosztva, sebesség, szélesség,
intenzitás állítható

Dagasztási és ütögetési sebesség és intenzitás állítható

Shiatsu:  két  masszázs  módra felosztva,  sebesség, szélesség,
intenzitás állítható

3D:  négy  masszázs  módra  osztva,  sebesség,  szélesség,
intenzitás állítható

Sebesség: 5 fokozat állítható

Szélesség: 5 fokozat állítható

Rögzített helyzetű masszázs

Oda-vissza masszázs részleges pozícióban

Oda-vissza masszázs a felsőtesten

Oda-vissza masszázs a hát felső részén

Oda-vissza masszázs a hát alsó részén

Rögzített  vagy  részleges
masszázs  módban  a
masszírozó  kezek  lefelé
mozoghatnak.

A masszázs kezek lefelé
mozognak.

A masszázs
helyzetének

beállítása (fix és
részleges
masszázs

üzemmódban
állítható).

Rögzített  vagy  részleges
helyzetű  masszázs  módban a
masszírozó  kezek  felfelé
mozoghatnak.

A masszázs kezek felfelé
mozognak.

MEGJEGYZÉS: Hát nyújtás H2, H3-at csak App-ban tudja kijelezni.
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LÉGNYOMÁSOS MASSZÁZS FUNKCIÓ

gombok leírás kijelzőn

Alsó test légnyomás funkció (összesen 3 mód: alsó test, hát és
derék, vádli).

Alsó test, hát és derék, a vádli légnyomás intenzitása állítható, 3
fokozat állítható.

Alsó  test  légnyomás  módban  vagy  vádli  légnyomás  módban
kapcsolja be / ki a vádli pihentetői nyújtó funkciót.

Kar  légnyomás  masszázs  be  /  ki  kapcsolás  és  intenzitás
beállítása, 3 fokozat állítható.

MÁS FUNKCIÓK

gombok leírás kijelzőn

Hátmasszázs  intenzitás  csökkentése.  A  masszírozó  kezek
bármilyen  helyzetbe  mozognak,  és  gyengítik  az  aktuális
intenzitást.

A hátmasszázs intenzitása nőtt. A masszírozó kezek bármilyen
helyzetbe mozognak, és növelik az aktuális intenzitást.

Lábgörgő be- / kikapcsolása és a sebesség beállítása, 3 fokozat
állítható.

Az infravörös fűtési terápia 3 perc múlva felmelegszik.

MASSZÁZS IDŐ BEÁLLÍTÁSA

gombok leírás kijelzőn

A masszázs alapértelmezett ideje 20 perc. Maximális idő 40
perc. Nyomja meg az időgombot 5 percenként. Az időtartamot 5

perc és 40 perc között állíthatja be.

A HÁTTÁMLA ÉS VÁDLITÁMASZ SZÖGÉNEK BEÁLLÍTÁSA

gombok leírás

Automatikus hátradőntési mód 3 automatikus móddal. Ha megnyomja ezt a gombot,
váltson egy üzemmódra, majd kövesse ciklust.

Vádlitámasz emelő gomb. Nyomja meg ezt a gombot, a vádlitámaszt lassan elkezd
emelkedni, megáll amikor elengedi a gombot.

13



Vádli támasz leeresztő gomb. Nyomja meg ezt a gombot. A vádli  támasz lassan
kezd leengedni. A gomb elengedésekor leáll.

Háttámla  emelő  gomb.  Nyomja  meg  ezt  a  gombot,  és  a  háttámla  lassan
felemelkedik. Engedje el a gombot a leállításához.

Háttámla leengedő gomb. Nyomja meg ezt a gombot, és a háttámla lassan elkezd
hátradőlni. Engedje el a gombot a leállításához.

GYORSBILLENTYŰK

gombok leírás

Kapcsoló: Nyomja meg ezt a gombot, kapcsolja be / ki az összes masszázsfunkciót.

Vádlitámasz emelő  gomb.  Nyomja meg ezt  a  gombot,  és  a  vádlitámasz lassan
felemelkedik. Engedje el a gombot a leállításához.

Vádlitámasz gomb.  Nyomja meg ezt  a  gombot,  és a vádlitámasz lassan elkezd
leengedni. Engedje el a gombot a leállításához.

Háttámla  emelő  gomb.  Nyomja  meg  ezt  a  gombot,  és  a  háttámla  lassan
felemelkedik. Engedje el a gombot a leállításához.

Háttámla hátradöntő gomb. Nyomja meg ezt a gombot, és a háttámla lassan elkezd
hátradőlni. Engedje el a gombot a leállításához.

LEKAPCSOLÁS ÉS A MASSZÁZS BEFEJEZÉSE

A  masszázs  közben  nyomja  meg  a  bekapcsológombot  az  összes  masszázsfunkció  azonnali
leállításához vagy egy beállított masszázsprogram befejezéséhez. A háttámla és a lábtartó nem tér
vissza az eredeti helyzetbe, és a távirányító az „SA” és „MEMORY” feliratot jelzi ki.

A. 10 másodpercen belül nyomja meg az M1 vagy M2 gombot a masszázs mód tárolásához.

B.  Vagy nyomja meg a bekapcsológombot 10 másodpercen belül, a masszírozó kezek, háttámla
és lábtartó automatikusan visszaállnak az eredeti helyzetbe.

C. Vagy  10  másodpercig  várva  a  masszázs  kezei  visszatérnek  az  eredeti  helyzetbe,  de  a
háttámla és a lábtartó nem tér vissza az eredeti helyzetbe.
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KIKAPCSOLÁS

MEGJEGYZÉS: Kapcsolja le az áramforrásról a gépet.

A kapcsoló pozíciójának diagramja Az áram lekapcsolásának módja

iPHONE  VAGY  ANDROID  TABLET  RENDSZER  HASZNÁLATA  A
MASSZÁZSSZÉKHEZ

APPLIKÁCIÓ FELÜLET

szám leírás

1 Funkcióbillentyűk

2 Masszázs állapot információ megjelenítési terület

3 A felsőtest intenzitásának beállítása

4 Masszázs gomb

5 Hosszan nyomja meg 2 másodpercig a programból való kilépéshez

6 Minimalizálja a programot

7 Állapot

8 Szolgáltatás

9 Művelet / szünet gomb

10 Funkcióbeállítás funkció

11 Információ
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ELŐKÉSZÜLET HASZNÁLAT ELŐTT

1. Telepítőprogram letöltése és telepítése

A telepítési program a cég által biztosított, vagy pedig az általa biztosított hálózatról letölthető.

USB-kapcsolattal  csatlakoztassa a tabletet  és a számítógépet.  Telepítse a programot a tabletet  a
szoftvereszközökön keresztül (például Peasecod, 360 mobiltelefon-segítség). A sikeres telepítés után
a program ikonja megjelenik a tablet alkalmazásban. Ha bármilyen kérdése van, forduljon a tablet
forgalmazójához a program telepítésekor.

MEGJEGYZÉS: Az alkalmazás sikeres telepítése után megjelenik az ikon.

1. Bluetooth link

• Kapcsolja be a fotelt.

• Nyissa meg az ‘applicant’  menüt a tablet  főképernyőjén,  válassza a beállítást a beállítási  felület
megnyitásához.

•  Használja  a  Bluetooth  funkciót,  válassza  ki  a  Bluetooth  beállítást.  Kattintson  és  ellenőrizze  a
készüléket,  és  keresse  meg  a  „Fihonest”  ikont.  Kattintson  rá,  hogy  a  tablet  Bluetooth
csatlakozzon  a  masszázsszék  Bluetooth-hoz  (a  kód:  0000).  Ha  a  csatlakozás  sikeresen
megtörtént,  kattintson ismét a „Fihonest”  gombra,  hogy összekapcsolja  a tablet  Bluetooth-t  a
masszázsszék Bluetooth-szal. Ha sikeresen csatlakozik a program használható a masszázsszék
működtetésére.

2. A Bluetooth problémái és megoldásai

• Ha a Bluetooth csatlakozás sikeres, és ha nem tud jól kapcsolódni a masszázsszék Bluetooth-hoz,
próbálja meg törölni a Bluetooth csatlakoztatást.  Kapcsolja ki és indítsa újra a masszázsszék
áramellátását. Ezután csatlakoztassa újra a fentiek szerint.

• A Bluetooth sikeres kapcsolatot mutat, de az alkalmazás nem tudja jól kezelni a masszázsszéket,
vagy  az  információs  tippek  szerint  a  Bluetooth-kapcsolat  meghiúsult.  A  Bluetooth  modul
rendellenesen jelenik meg. Lépjen ki az APP alkalmazásból, és csatlakoztassa újra a Bluetooth
modult, vagy kapcsolja ki és indítsa újra a masszázsszék áramellátását. Ezután csatlakoztassa
újra a fentiek szerint.

A GÉP BEKAPCSOLÁSA

Győződjön meg arról, hogy a masszázsszék kapcsolója ki van kapcsolva, csatlakoztassa a tápkábelt a
masszázsszékhez,  és  dugja  be  a  jó  földelő  csatlakozóaljzatba.  Kapcsolja  be  a  főkapcsolót,  a
masszázsszék elindításához.

csatlakoztatás ábrája Az áramellátás kapcsoló helyzetének diagramja
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MASSZÁZS FUNKCIÓ IRÁNYÍTÁSA

MASSZÁZS ELINDÍTÁSA

 A  képernyőn  bontsa  ki  az  APP  listát,  kattintson  a  gombra  a  masszázsszék
vezérlőprogram elindításához.

 Az indítási felület után jut a program indításához, 5 másodperc után a masszázs információs
felületre.

 A masszázs funkció elindításához kattintson a kijelzőn a „be / ki” elemre. A masszázsszék
automatikusan hátradől.

Indító felület Készenléti állapotban a masszázs információ
megjeleníti az interfészt

VÁLL POZÍCIÓ BEÁLLÍTÁSA

•  A vállpozíció  és az akupresszúrás pontok automatikus észlelése,  várja meg, amíg az érzékelés
befejeződik.

• DI-DI-DI hangot ad, miután befejezte az érzékelést, és a váll helyzetének beállító felületére kerül.
Mostantól beállíthatja a váll helyzetét a fel / le gomb megnyomásával. 11 elérhető szintje van. Ha a
szkennelés  után  10  másodpercen  belül  nem  módosította  a  váll  helyzetét,  vagy  kézi  masszázs
módként választotta, a szék automatikusan elindítja az Ön számára a „Finom” masszázsprogramot.

Vállpozíció és a masszázspontok érzékelési
felülete

Váll pozíció beállítási felület

Váll pozíció beállítási gomb Funkció leírás

Nyomja meg a masszázs fejek magasabb beállításához

Nyomja  meg  a  masszázs  fejek  alacsonyabb
beállításához
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MASSZÁZS FUNKCIÓ FUTÁSA ÉS SZÜNETELTETÉSE

 A masszázs információs felületén, amikor a masszázs szék működő állapotban van, nyomja
meg a „running / pause” gombot, az összes masszázs funkció leáll és szünet állapotba kerül,
szünet állapotban nyomja meg a „running / pause” gombot. A masszázs funkció tovább megy,
mint  a  szüneteltetés  előtt.  Az  összes  masszázsfunkció  automatikusan  kikapcsol,  ha  a
szünetidő meghaladja a 10 percet.

Működő állapot felület Felfüggesztett állapot felület

Pause/Start Funkció leírás

Nyomja meg ezt a gombot, és a masszázsfunkció ismét elindul, ahogy korábban a
szüneteltetés előtt.

Nyomja meg ezt a gombot, szüneteltesse a masszázs összes funkcióját.

FELSŐ TEST INTENZITÁS

•  Működő  állapotban  beállíthatja  a  masszázs  kéz  intenzitását  a  háton,  ha  rákattint  az  intenzitás
beállítás ikonra a masszázs információs felületén (5 fokozat áll rendelkezésre).

MEGJEGYZÉS: Erősség: 5 fokozat állítható be.
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AUTO MASSZÁZS

 Kattintson  az   ikonra,  hogy  belépjen  a  masszázs  funkció  kiválasztó  menüjébe,  és
kiválaszthatja, amire szüksége van.

 Kattintson a  gombra a funkcióválasztó felület megadásához. Kattintson az automatikus 
ikonra az automatikus masszázs mód kiválasztásához. Auto massage állapotban a sebesség 
és a szélesség nem állítható

.

AUTO MASSZÁZS FUNKCIÓ VÁLASZTÓ FELÜLET

gomb funkció leírás

Az izmok és a csontok pihentetése.

A vérkeringés javítása.

Mélységmasszázs az akupresszúrás ponton, a fájdalmas terület pihentetése

Nyak és váll, derék, fenék, kar, láb légzsák egyszerre működnek. Az egész test
pihentetése

A kimerült test enyhítése és a test aktivitásának helyreállítása.

Amikor  a  vádlitámasz  légzsák  működik,  és  összenyomja  a  vádli  részét,  a
háttámla hátradől, és a vádlitámasz leereszkedik hogy megnyújtsa a derékrészt.
Ezután térjen vissza az eredeti helyzetbe, és ismételje meg a fenti műveleteket.
Addig az ülés légzsákja és a masszírozó kezek együtt működnek.

Vissza a működő állapot információs felületéhez.

MANUÁLIS MASSZÁZS

 Kattintson a  kézi masszázs funkció kiválasztására szolgáló felületre, válassza ki a kézi
masszázs  módot,  a  hát  nyújtási  módját,  a  sebességet  és  a  szélességet.  Csapkodó,  3D,
Shiatsu, STOP állapotban a masszázs kezek szélessége állítható. A STOP állapot kivételével
a sebesség bármely más masszázs módban beállítható.
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MANUÁLIS MASSZÁZS – MÓD, SEBESSÉG, SZÉLESSÉG

 A kézi funkciók kiválasztásának felületén kattintson a  masszázs technika kiválasztása, 
sebesség, szélesség beállítás felületre. Kattintson a megfelelő technika ikonra, sebesség 
ikonra, szélesség ikonra, válassza ki a személyre szabott masszázs funkciót.

Technikai gombok Leírás

Vállmegfogás:  automatikus  fordulás  a  vállhoz,  masszázs,  sebesség  és
intenzitás állítható

Gyúrás: a sebesség és az intenzitás állítható

Érintés:  ossza  fel  két  masszázs  módra,  sebesség,  szélesség,  intenzitás
állítható

Gyúrás és csapkodás: a sebesség és az intenzitás állítható

Shiatsu:  két  masszázsmódra  osztható,  sebesség,  szélesség,  intenzitás
állítható

3D: négy masszázsmódra osztható, sebesség, intenzitás állítható

Térjen vissza a futó állapot információs felületére

MANUÁLIS MASSZÁZS – NYÚJTÓ  MÓD

 A manuális funkcióválasztó felületen kattintson a  nyújtó mód felületére, kattintson a 
megfelelő nyújtási mód ikonjára a személyre szabott masszázsfunkció kiválasztásához.

MEGJEGYZÉS: A vállmegfogási módnál a nyújtó mód kiválasztása érvénytelen.
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Nyújtó mód Funkció leírás

Masszázs fel és le az egész hátán

Masszázs fel és le a hát felső részén

Masszázs fel és le a hát alsó részén

Hát egy részen masszázs fel és le egy kis területen

Masszázs fix ponton

LÉGNYOMÁSOS MASSZÁZS

 Kattintson  a   légnyomásos  masszázs  funkció  kiválasztására  szolgáló  felületre,  majd
kattintson a megfelelő kompressziós masszázs funkció ikonjára. Ez magában foglalja az alsó
test  kompressziós  masszázsát  (alsó  test,  derék,  fenék).  És  a  karok  kompressziós
masszázsát.

LÉGNYOMÁSOS MASSZÁZS KAROK

Légnyomásos masszázs kar-felület:

Légnyomás funkció Laírás

A kar légnyomásos masszázs funkció ki vagy bekapcsolása

LÉGNYOMÁSOS MASSZÁZS – ALSÓ TEST, DERÉK, FENÉK, LÁB NYÚJTÁS

Alsó test, derék, fenék, láb felület:
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Légnyomás
funkció

Leírás

Az alsó  test  légnyomásos masszázs  funkciójának  ki/be  kapcsolását.  Magába
foglalja a derekat, a feneket és a lábfejet.

A derék, a fenék kompressziós masszázs funkciójának ki/bekapcsolása

A lábrész llégnyomásos masszázs funkciójának ki/bekapcsolása

A láb nyújtási funkciójának ki/bekapcsolása. Ha bekapcsolja a test alsó részének
kompressziós  vagy  lábrész  kompressziós  masszázs  funkcióját,  az
alapértelmezett indítási funkció a láb nyújtása.

MÁS MASSZÁZS FUNKCIÓ

1. Más masszázs funkció: termoterápia funkció

Nyomja meg   a gombot a masszázs funkció felületéhez való belépéshez,  nyomja meg a
gombot a háttámla infravörös fűtési funkciójának elindításához vagy leállításához.

MEGJEGYZÉS: A meleg érzés 3 perc múlva bekapcsol.

Termoterápia funkció felület:

gomb funkció leírás

A termoterápia masszázs funkció be/kikapcsolása

2. Más masszázs funkció – talp görgő

Kattintson   a másik masszázs funkció felületére. Kattintson a   gombra a funkció be- vagy
kikapcsolásához. Amikor a talp görgős masszázs funkció indítási állapotban van, kattintson az talp
görgő sebesség ikonjára. A görgő sebességét 3 opcionális fokozattal állíthatja be.

Talp görgős masszázs felület:

gomb funkció leírás

A görgő be/kikspcsolása  a talpmasszázs funkciónál.
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3. Egyéb funkciós masszázs - Frissített program 

Nyissa  meg  az  alkalmazásmenüt   és  válassza  az  automatikus  masszázs  programfrissítési
felületén a „service” lehetőséget.

Az alkalmazás automatikus funkcióválasztása az APP automatikus módjaival.

Erősítse meg választását, és a hangszóró riaszt, ha a kiválasztott APP érvénytelen.

Frissített program:

HÁTTÁMLA  VÁZ  ÉS  VÁDLITÁMASZ  VÁZ  POZÍCIÓJÁNAK
BEÁLLÍTÁSA

gombok funkció leírás

A  vádlitámasz
felfelé  és
lefelé mozog

Erre a gombra kattintva a vádlitámasz lassan emelkedik. Engedje el,
hogy megálljon.

Kattintson erre a gombra, a vádlitámasz lassan leenged. Engedje el,
hogy megálljon.

A  háttámla
felfelé  és
lefelé mozog

Kattintson erre a gombra,  a háttámla lassan emelkedik.  Engedje el,
hogy megálljon.

Kattintson erre a gombra, a háttámla lassan hátradől. Engedje el, hogy
megálljon.

Automatikusan
hátradőlés

Összesen  3  üzemmóddal  az  automatikus  hátradőléshez,  minden
alkalommal egy üzemmóddal, amikor megnyomja ezt a gombot.

BEÁLLÍTÁS

Nyelvválasztás:

Kattintson az  ikonra a funkció felületén, majd kattintson az  felugrik a nyelvlista mezőbe,
válassza ki a nyelvet, a 3 nyelvű rendszert (egyszerűsített kínai, hagyományos kínai, angol).

Hang beállítás

Kattintson a   ikonra a beállítási  funkció  felületén,  majd kattintson a   hangerő beállítás
ikonra, felugrik a hangerő beállítás ikonra, majd a VOLUME + vagy a VOLUME- gombra kattintva
állítsa be a zene hangerejét.
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Beállító funkció-nyelvválasztó felület Beállító funkció – hangbeállító felület

APP LETÖLTÉS

 Masszázs szék készenléti állapotban, erősítse meg az intelligens terminált (okos telefon vagy
tablet), jó kapcsolatban a masszázs szék Bluetooth-ával.

 Nyissa meg az  alkalmazásmenüt, válassza az  automatikus masszázs 
programfrissítési felületét.

gombok leírás

Start/Exit
Az alkalmazásfrissítés letöltött  funkciójának indítása
vagy kilépése.

Auto-massage  program
number selection

Automatikus masszázsprogram Nem választható.

OK
Erősítse meg a letöltési címet.

Testing
Az  intelligens  terminál  és  a  masszázsszék
Bluetoothának kapcsolódása

Path
Válassza ki a letöltött alkalmazásdokumentumot (Bin
dok.).

Upgrade program
Kezdje el letölteni az alkalmazás dokumentumát.
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Például:  Jelenleg  szükséges  letöltési  alkalmazás  automatikus  program „irestAuto1.bin”  A2
módban:

•  Készenléti  állapotban  ellenőrizze,  hogy  az  intelligens  eszköz  (okos  telefon  vagy  tablet)  tud  e
csatlakozni a masszázsfotel Bluetooth-ához.

•  Nyissa  meg  az  alkalmazásprogramot,  kattintson  a  service  ikonra  és  lépjen  be  az
automatikus masszázsprogram frissített felületére.

•  Kattintson  az  ON  /  OFF   elemre  az  automatikus  programletöltési  szám  kiválasztásához,

kattintson az  automatikus masszázs programszám kiválasztására (a távirányító kijelzi az A2 és

az App), majd kattintson a megerősítésre  újra.

Kattintson a csatlakozás tesztre , tesztelje az intelligens eszköz és a szék Bluetooth kapcsolatát.
A gyors ablak kijelzése „teszt  sikeres”, ha a kapcsolat megfelelő. Ellenkező esetben a „test error”
jelenik meg.

• Sikeres tesztelés után válassza ki a firmware elérési útját tartalmazó dokumentumot, és kattintson a

szkennelésre  az irestAuto1.bin kiválasztásához.

Utolsó lépésként kattintson a firmware-frissítésre  az automatikus masszázsprogram-frissítésre. A
frissítő ablakban a „download successful” (a távirányító képernyőjén megjelenik az OH) üzenet jelenik
meg, ha a frissítés befejeződött. Ellenkező esetben a „download error” jelenik meg a frissítési hiba
riasztására.

VEZETÉKNÉLKÜLI BLUETOOTH ZENELEJÁTSZÓ HASZNÁLATA

• A Bluetooth funkcióval rendelkező audio eszközök (például mobil, MID, tablet) megfelelnek a szék
Bluetoothának.  A  zenét  a  vezeték  nélküli  Bluetooth  által  továbbított  és  a  masszázsfotel
hangszóróján keresztül hallható.

MASSZÁZS VÉGE (KIKAPCSOLÁS)

• Amikor a masszázs indítási állapotban van, nyomja meg a MASSAGE ON / OFF gombot, és minden
masszázsfunkció kikapcsol.

Az áramellátás kapcsoló helyzetének diagramja A kikapcsolás módja

FIGYELEM!  A  tápkábelt  csak  akkor  lehet  kihúzni  a  konnektorból,  ha  a  szék  áramellátását
kikapcsolják.

KARTÁMASZ ÖSSZESZERELÉS

1. Keresse meg az üléskeret alján található kartámaszhoz illeszkedő dugót, és tegye ki a rögzített
acéllemezen lévő négyzet alakú lyukból (1. ábra).

2. Húzza ki a dugót az acéllemez négyzet alakú lyukából (2. ábra).
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3. Húzza ki az ülőkeret alján található dugót, és csatlakoztassa a kartámaszhoz, a megfelelő irányú
csőhöz (3. ábra).

4. A megfelelő csatlakozók befejezése után vezesse át óvatosan az üléskeret alján található négyzet
alakú lyukon. Vigyázzon, és ne hajtsa be a légcsövet (4. ábra).

5. Az ábra szerint a kartámasz kampója kompatibilis a rögzítőlemez dobozára, az acéllemez pedig a
habtartó hornyára (5. ábra).

6. Tartsa kezével a kartámaszt, a hátsó kartámasz magasabb, mint az elülső. Az első kartámasz csap
kompatibilis az acéllemez elülső részén lévő dobozra. Ellenőrizze a csatlakozó vezetéket, ha be van
helyezve a kartámasz alsó részébe, és kerülje az elakadást. A hátsó kartámasz csap az acéllemez
alsó részén lévő dobozra kompatibilis. Nyomja le a kartámasz hátsó részét, hogy két kartámasz felső
csapot rögzítsen az acéllemezre (6. ábra).

7.  Szerelje  fel  a  kartámaszt  a  szék  vázára.  A  kar  tartószerkezeteinek  erőfeszítés  nélkül  be  kell
csúszniuk a szék keretének megfelelő helyeire. Nyomja le kissé a kart, hogy rögzítse a helyén. Ezután
nyomja meg a kartámaszt, és ellenőrizze, hogy a csap a rögzített acéllemez dobozában van-e, és
húzza meg kézzel, hogy ellenőrizze, hogy szorosan rögzítve van-e (7. ábra).

8.  Keresse  meg a rögzített  furatot  a  rögzített  acéllemez hátsó  részén,  csavarja  be  a  csavarokat
hatszögletű kulccsal (8. ábra).

9. Keresse meg a rögzített acéllemez hátsó részén található furatot. Csavarja be a csavarokat hatlapú
kulccsal,  fejezze  be  a  telepítést.  Ugyanazokat  a  lépéseket  hajtsa  végre  a  két  kartámasz
felszereléséhez (9. ábra).

1. ábra 2. ábra

3. ábra 4. ábra

5. ábra 6. ábra
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7. ábra 8. ábra

9. ábra

ÖSSZESZERELÉS(PÁRNA ÉS HÁTTÁMLA)

•  A  fejpárna  használata  csökkentheti  a  dagasztó  masszázs  erejét  a  nyakon  és  a  vállakon.  A
felhasználás tervezett helyétől függ. Javasoljuk a használatát. A fejpárna és a háttámla egy cipzárral
vannak egymáshoz rögzítve (1. ábra). Fordítsa felfelé a fejpárna hátsó oldalát, és helyezze az AB
pamutflanelt  a fejpárna belsejébe, és helyezze be az övet a háttámla fölé (2. ábra).  Fordítsa le a
fejpárnát,  a hátsó oldalát  tegye a háttámlára.  Az ideális  pozíciót  beállíthatja a különböző méretek
alapján (3. ábra).

1. ábra 2. ábra

3. ábra

TALAJVÉDELEM
Ha nehéz fotelt hosszabb ideig fapadlóra helyez, helyezzen alá szőnyeget vagy talajvédőt a padló 
védelme érdekében.
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MEGJEGYZÉS: Ne mozgassa a szék kerekeit fa padlón, egyenetlen talajon vagy keskeny helyen.
Ebben az esetben két embernek meg kell emelnie a széket. Ügyeljen a lábtámaszra és a hátlapra
(soha ne emelje fel a kartámasznál).

A FOTEL ELMOZDÍTÁSA
Ügyeljen arra, hogy az összes vezeték távol legyen a padlótól, ha mozgatnia kell. Döntse meg, hogy a
súlypont az elülső görgőn legyen. Előre mozgathatja a széket, majd visszaállíthatja a széket a normál 
szögbe.

FIGYELEM A fotel elmozdítása előtt  mindig kapcsolja ki a hálózati kapcsolót,  majd húzza ki a
tápkábelt.

TERMÉK SPECIFIKÁCIÓ

Model A86

beállítás 01

Névleges feszültség 110-120V~60Hz

220-240V~50Hz/60Hz

Névleges teljesítmény bemenet 240W

Névleges idő 20 min.

zaj ≤58 dB

Készenléti teljesítmény <0.5W

elektromos készülék védelme Class I

Anyag bemutatás: PVC, PA, acél alkatrészek, valamint elektromos és elektron alkatrészek
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