
 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU  

IN 23662 Masszázsfotel inSPORTline Carlita 

 



2 

 

TARTALOM 

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ ................................................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

FIGYELMEZTETÉS ................................................................................................................................. 3 

TERMÉK LEÍRÁS ................................................................................. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

FUNKCIÓ .............................................................................................. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

VEZÉRLŐ ................................................................................................................................................ 7 

HASZNÁLAT......................................................................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

CSATLAKOZÁS ................................................................................ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

MASSZÁZS ELINDÍTÁSA ................................................................. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

AUTOMATIKUS MASSZÁZS............................................................ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

A FELSŐ TEST MANUÁLIS MASSZÁZSA ...................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

LÉGMASSZÁZS ............................................................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

LÁBGÖRGŐK ................................................................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

FŰTÉS .............................................................................................. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

DŐLÉSSZÖG BEÁLLÍTÁS ............................................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

EGYÉB .............................................................................................. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

BAL OLDALI GOMBOK .................................................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

JOBB OLDAL .................................................................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

VOICE CONTROL ................................................................................ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

BLUETOOTH ......................................................................................................................................... 15 

KIKAPCSOLÁS ..................................................................................................................................... 15 

LÁB TÁMASZ RÖGZÍTÉS .................................................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

PÁRNÁK ........................................................................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

TALAJVÉDELEM .................................................................................. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

SZÁLLÍTÁS ........................................................................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

SPECIFIKÁCIÓ .................................................................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

TALAJVÉDELEM .................................................................................. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

 

 



3 

 

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ 

FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS 

• Helyezze a terméket sima és szilárd felületre, és hagyjon legalább 0,6 m szabad helyet a termék 
körül. 

• A gyerekek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhatnak a termék körül. 

• Csak jól földelt aljzatot és megfelelő tápkábelt használjon. 

• A sérülések és a termék károsodásának elkerülése érdekében minden használat után vagy 
karbantartás közben húzza ki a csatlakozódugót. 

• Kérjük, használja ezt a terméket a kézikönyvnek megfelelően. 

• Ne használjon illetéktelen módosításokat vagy tartozékokat. 

• Csak beltéri használatra alkalmas. 

• Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. 

• A terméket a kézikönyvben leírtak szerint használja. 

• Az ajánlott maximális használati idő 20 perc. 

• Ne használja a készüléket, ha az sérült. (keret, bőr stb.) 

• Ne használja a széket, ha a szellőzés el van zárva. 

• Ne helyezzen a székre nehéz tárgyakat vagy éles szélű tárgyakat. 

• Biztonsági okokból ne aludjon el masszázs közben. 

• Ne használja a széket alkohol vagy más kábítószer fogyasztása után, vagy ha rosszul van vagy 
szédül. 

• Ne használja a masszázsfotelt étkezés után egy órán belül. 

• Legyen óvatos, és ne használjon túl erős masszázst. 

• Súlykorlát: 150 kg 

A MASSZÁZSSZÉK HELYZETE 

• Ne használja a széket magas hőmérsékleten vagy nedves környezetben (pl. fürdőszobában). 

• Ne használja a széket közvetlenül a hőmérséklet változása után. 

• Ne használja poros vagy nem megfelelő helyiségekben. 

• Fontos a megfelelő hely és a szellőzés biztosítása. 

SZEMÉLYEK, AKIK NEM HASZNÁLHATJÁK A TERMÉKET 

• Csontritkulásban szenvedők. 

• Olyan személyek, akiknek szívproblémái vannak, vagy elektronikus orvosi berendezéseket 
használnak (pl. béketeremtő). 

• Lázas emberek. 

•Várandós nők. 

• Bőrbetegségben szenvedők. 

• 14 évesnél fiatalabb gyermekek vagy mentális betegségben szenvedők ezt a terméket csak felnőtt 
felügyelete mellett használhatják. 

• Azok, akiknek pihenés ajánlott az orvostól. 

• Ne használja ezt a széket, ha teste nedves. 

• Ne használja a fűtési funkciót, ha Ön hőérzékeny. 
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BIZTONSÁG 

• A karbantartást csak szakképzett személy végezheti. A használat során ne szerelje szét a 
masszázsfotelt, és ne végezze el a karbantartást önállóan. 

• Minden használat után húzza ki a tápkábelt. 

• Ne használja a terméket, ha a tápkábel, a dugó vagy az aljzat sérült. 

• Ha hosszabb ideig nem használja a masszázsfotelt, tárolja tiszta és száraz helyen, és rögzítse a 
tápkábelt. 

• Ne tegye ki a masszázsfotelt magas hőmérsékletnek, közvetlen napsugárzásnak, és ne helyezze 
hőforrás közelébe. 

• Ha a tápkábel, a dugó vagy az aljzat megsérült, kérjen segítséget szakembertől vagy szakképzett 
személytől. 

• A tisztításhoz csak nedves szivacsot használjon. Ne használjon hígítót, benzint vagy alkoholt a 
tisztításhoz. 

• A mechanikus alkatrészek össze vannak szerelve és minimális karbantartást igényelnek. 

• Fokozottan ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a széket éles tárgyakkal. 

• Ne tolja a széket egyenetlen talajon, mindig emelje fel, majd mozgassa. 

• Ne hagyja, hogy a masszázsfotel hosszú ideig működjön. 

GYAKORI PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSOK 

• Gyakori, hogy a motor hangokat ad ki. 

• Ha a masszázsfotel nem működik, ellenőrizze a tápkábelt, a dugaszt és az aljzatot, és hogy a 
kapcsoló BE van-e kapcsolva. 

• A masszázsidő letelte után a masszázsfotel kikapcsol. A termék automatikusan kikapcsol, ha 
túlmelegszik – várjon legalább fél órát a következő masszázs előtt. 
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FIGYELEM 

Ha a lábtámasz felemelkedik, ne gyakoroljon 
nyomást a lábtartóra. Károsíthatja a terméket, 
vagy megsérülhet. 

Mielőtt leül, győződjön meg arról, hogy a 
masszázsfejek nem állnak ki az ülésből. 
Megsérülhetnek a fejek, vagy akár Ön. 

 

 

Soha ne húzza ki a tápkábelt használat közben, 
vagy amikor a masszázsfotel készenléti 
üzemmódban van. Használat után javasoljuk, 
hogy kapcsolja ki a széket és húzza ki a 
tápkábelt. 

A dőlésszögbeállító funkció használata előtt 
győződjön meg arról, hogy van elegendő szabad 
helye, és nincs más ember vagy háziállat a szék 
mögött. 
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TERMÉK LEÍRÁS 

 

 

1. Párna 

2. 
3D digitális hangszórók 
hangvezérléssel a jobb oldalon 

3. Légpárnák a felkarokhoz 

4. Légpárnák kézzel 

5. Masszázs mágnesszalagok 

6. Meghajtó tartó 

7. USB töltő port 

8. Ülés 

9. Lábtámla 

10. Lábmasszázs 

11. Háttámla 

12. Karfa 

13. Gyors vezérlés 

14. Háttámla burkolat 

15. Háttérvilágítás 

16. Oldalsó burkolat 

17. Hátlap 

18. Vezérlő 

19. Meghajtó burkolat 

20. Kerekek 

21. Tápkábel és csatlakozó 

22. Biztosítékok 

23. Meghajtó kábel 

24. Kapcsoló 

25. Tápegység bemenet 



7 

 

FUNKCIÓ 

• A masszázsfotel négykerék-hajtással meghajtott masszázsfejeket tartalmaz, amelyek halk működés 
mellett mozognak fel-le. 

• 5 féle masszázs: ujjak, dagasztás, kopogtatás, kopogtatás és dagasztás. 

• Automatikus karfelismerés. 

• 12 féle előre beállított automata masszázs: kényelmes, relaxáló, tapadás, váll és nyak, hát és derék, 
teljes test, csigolya, regeneráló, nyújtás, kollaterális aktiválás, fenékmasszázs, nyugtató, teljes 
légpárnás masszázs. 

• Manuális masszázs: teljes test, fixáló, szelektív; 5 sebesség beállítás. A fix masszázs során a 
pozíció felfelé és lefelé állítható; beállíthatja a szélességet, miközben kopogtat, nyomja vagy koppint. 

• Légmasszázs: 3 mód és 3 fokozatú intenzitásválasztás; testnyomás, karnyomás, lábnyomás. 

• Talpmasszázs görgőkkel. 

• Állítható lábtámaszok. 

• Hátsó fűtés szénszálakkal. 

• Háttámla a sínen, ami csökkenti a helyigényt billentéskor. 

• Ergonomikus háttámla. 

• Zene lejátszása Bluetooth hangszórókon keresztül. 

• Hangvezérlés. 

• A bal hátoldalon 5 gomb található a gyors vezérlés érdekében. 

• Masszázs és mágneses tenyérmasszázs. 

• A fogantyú jobb oldalán található egy USB töltőport. 

• Háttérvilágítás. 

• Vezérlő színes LCD kijelzővel. 

• Automatikus kikapcsolás. 
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VEZÉRLÉS 

 

1. 
LCD kijelzö 

2. 
Kapcsoló 

3. 
Szünet/indítás 

4. 
Időzítő 

5. 
Automatikus dőlésszög 

6. 
A lábtartó felemelése 

7. 
Automatikus masszázs 

8. 
Légpárnák 

9. 
Kézi működtetésű gombok 

10. 
Masszírozó lábhengerek 

11. 
A vállak helyzetének beállítása 

12. 
Navigációs gomb felfelé 

13. 
A lábtartó leengedése 

14. 
A háttámla leengedése 

15. 
A masszázspárnák intenzitásának 
beállítása 

16. 
Fűtés 
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HASZNÁLAT 

CSATLAKOZÁS 

  

Csatlakozás A tápegység és a biztosítékok diagramja 

A MASSZÁZS ELINDÍTÁSA 

1. Nyomja meg a bekapcsoló gombot, az alapértelmezett masszázs beállítás a komfort. 

2. A masszázsfotel automatikusan beállítja a vállak helyzetét. 

3. Az automatikus vállérzékelés elindul, üljön megfelelően. 

4. Ha a karok helyzetét a rendszer hibásan érzékeli, a fejek helyzetét manuálisan fel-le 
mozgathatja. 10 pozíció közül választhat, ha 10 másodpercen belül nem történik változás, a 
masszázs automatikusan elindul. 

gomb leÍrás kijelzés 

 

Mozgassa felfelé a masszázsfejeket. 

 

 

Mozgassa lefelé a masszázsfejeket. 

 

 

A vállérzékelés során hangjelzés szólal meg, mely során beállíthatja a fejek helyzetét. Választhat a 12 
előre beállított masszázs közül is: kényelmes, relaxáló, tapadó, váll- és nyak-, hát- és derékmasszázs, 
teljes test, csigolya, regeneráló, nyújtás, kollaterális aktiválás, fenékmasszázs, nyugtató, teljes 
légpárnás masszázs.
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AUTOMATIKUS MASSZÁZS 

Gomb Leírás Kijelző 

 

Kényelmes masszázs 
F1 Auto 

 

Relaxáló masszázs 
F2 Auto 

 

A háttámla és a keret lassan dől és ereszkedik, légpárnákkal 
masszírozva F3 Auto 

 

Nyak és váll masszázs 
F4 Auto 

 

Hát- és derékmasszázs 
F5 Auto 

 

Teljes test masszázs A1 Auto 

Kiropraktikus masszázs A2 Auto 

Regeneráló masszázs A3 Auto 

Meridián masszázs A4 Auto 

Fenék és comb masszázs A5 Auto 

Nyugtató masszázs a jobb alvásért A6 Auto 

Teljes testmasszázs légpárnákkal A7 Auto 
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A FELSŐ TEST MANUÁLIS MASSZÁZSA 

funkció gomb Masszázs beállítások kijelző 

masszázs 

 

Shiatsu: sebesség, szélesség 

 

Gyúrás: sebesség 

 

Ütögető: sebesség, szélesség 

 

Gyúrás és ütögetés: sebesség 

 

Kopogás: sebesség és szélesség 

 

sebesség 

 

5 sebesség opció 

 

szélesség 

 

Szélesség beállítás 

 

Hát 
masszázs 

 

Fix masszázs 

 

Szelektív masszázs - kicsi 

 

Szelektív masszázs - nagy 

 

 

Masszázsfej beállítása 

Fel 

 

Le 
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LÉGMASSZÁZS 

funkció gomb leírás kijelző 

típus 
 

Teljes masszázs: teljes kar- és 
lábmasszázs beállítása 

 

Kar: karmasszázs beállítás 

 

Lábak: láb- és talpmasszázs 
beállítások  

intenzitás 

 

Három intenzitási fokozat 

 

LÁBGÖRGŐK 

funkció gomb megnevezés kijelző 

lábgörgő 
 

Nyomja meg a görgős masszázs 
elindításához vagy leállításához, 
beállíthatja a gyenge, közepes és erős 
masszázst. Az intenzitás 
módosításához nyomja meg többször 
a gombot.  

FŰTÉS 

funkció gomb megnevezés kijelző 

Szünet/ indítás  
 

Nyomja meg a masszázs 
megszakításához vagy elindításához 
legfeljebb 20 percig, majd a 
masszázsfotel kikapcsol.  
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DŐLÉSSZÖG BEÁLLíTÁSA 

funkció gomb leírás 

Emelje fel a háttámlát és 
engedje le a lábtámaszt 

 

Tartsa lenyomva a gombot, megszólal a 
hangjelzés, a háttámla felemelkedik, a lábtámasz 
pedig leereszkedik 

Engedje le a háttámlát és 
emelje fel a lábtartót 

 

Tartsa lenyomva a gombot, hangjelzés hallható, a 
háttámla leereszkedik, a lábtámasz pedig 
felemelkedik 

Emelje fel a lábtámaszt 

 

Tartsa lenyomva a gombot, hangjelzés hallható, a 
lábtámasz felemelkedik, engedje el a megálláshoz 

Engedje le a lábtámaszt 

 

Tartsa lenyomva a gombot, hangjelzés hallható, a 
lábtámasz leereszkedik, engedje el a megálláshoz 

Lefektetés 

 

Automatikus fektetési pozíció, 3 pozíció 

EGYÉB 

funkció gomb leírás kijelző 

időzítő 
 

Nyomja meg a gombot 5 perc hozzáadásához, a 
maximális működési idő 30 perc, ha 30 percnél 
nagyobb értéket állít be, az idő a 
legalacsonyabb 5 perc értékre vált. 

 

BAL OLDALI GOMBOK 

 

1. 

Kapcsoló 

2. 

A lábtámasz helyzetének megváltoztatása 

3. 

Automatikus masszázs 

4. 

A hát- és lábtámasz helyzetének megváltoztatása 

5. 

Lefektetés 
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funkció leírás 

 

Teljesítmény: nyomja meg a masszázs elindításához vagy leállításához 

 

Tartsa lenyomva a gombot a háttámla felemeléséhez és a lábtámasz leengedéséhez 

Tartsa lenyomva a gombot a háttámla leengedéséhez és a lábtámasz felemeléséhez 

 

Nyomja meg a támasztékok helyzetének megváltoztatásához a 3 előre beállított pozíció 
valamelyikére 

 

Engedje fel: emelje fel a lábtámaszt 

Tartsa lenyomva: engedje le a lábtámaszt 

 
Nyomja meg az automatikus masszázsok közötti automatikus váltáshoz 

JOBB OLDAL 

 

1. 

 

 

Vezérlő vagy telefontartó 

2. 

 

 

USB töltő port 

HANGVEZÉRLÉS 

A masszázsfotel hangvezérlése csak angol nyelven érhető el. 

Ha a szék be van kapcsolva vagy készenléti módban van, a hangvezérlés elindításához mondja azt, 
hogy „Hi Alice”. A hangvezérlés elindítása után 6 másodperc áll rendelkezésére a következő parancs 
megadására. 6 másodperc elteltével a hangvezérlés ismét kikapcsol. 

No. parancs válasz 

1. Masszázs be rendben, masszírozzás elindítva 

2. Masszázs vége rendben, masszírozzás kikapcsolva 

3. Komfort masszázs. rendben, komfort masszázs 

4. Relax masszázs. rendben, relax masszázs 

5. Teljes test masszázs. rendben, teljes testmasszázs 

6. Nyak és váll masszázs. rendben, nyak- és vállmasszázs 

7. Hát- és derékmasszázs. rendben, hát- és derékmasszázs 

8. Nyújtó masszázs. rendben, nyújtó masszázs 

9. Fix masszázs. rendben, fix masszázs 

10. Változtasd meg a másik módot. rendben, másik mód váltása 
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11. Menj le egy kicsit. rendben, egy kicsit le 

12. Menj fel egy kicsit. rendben, egy kicsit fel 

13. Nyisd ki a légnyomást. rendben, légnyomás kinyitva 

14. Zárd be a légnyomást. rendben, a légnyomás elzárva 

15. Emeld fel az üléshelyzetet. rendben, üléshelyzet fel 

16. Engedd le az üléshelyzetet. rendben, üléshelyzet le 

17. Állítsd le a beállítást. rendben, beállítás leállítva 

BLUETOOTH 

Keresse meg új eszközét a telefonján. A szék neve IMCM-XXXX lesz (X a szék egyedi száma). 
Párosítsa a széket telefonjával, és zenét játszhat a telefonjáról. 

KIKAPCSOLÁS 

Kapcsolja ki a széket, a többi beállítás visszaáll eredeti helyzetébe. Húzza ki a masszázsfotelt. 

 

LÁBTÁMASZ RÖGZÍTÉS 

Csatlakoztassa a kábeleket és tömlőket, és helyezze be úgy, hogy ne csípje be őket (1. ábra). 

Rögzítse a lábtámaszt a tartóhoz (2. ábra). 

 

Helyezze fel a burkolatot (3. ábra). 

Rögzítse a burkolatot az M4 csavarral (4. ábra). 
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PÁRNÁK 

A háttámla párnái cipzárral (1), a fejtámla párnái tépőzárral (2) vannak rögzítve. 

 

TALAJVÉDELEM 
 
Ha nehéz fotelt hosszabb ideig padlóra helyez, helyezzen alá szőnyeget vagy talajvédőt a padló 
védelme érdekében. 
 

 

SZÁLLÍTÁS 

Elmozdítás előtt győződjön meg arról, hogy kikapcsolta a masszázsfotelt, és kihúzta az elektromos 
hálózatból. 

Két ember kell az elmozdításához. 

Az egyik személy a lábtámasznál fogva emeli fel a széket, a másik pedig a háttámlánál tolja, így a 
masszázsfotelt a kerekekre helyezi. Ne húzza a széket a karfánál fogva. 
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SPECIFIKÁCIÓ 

Model: A307 

Név: Massage armchair 

Névleges feszültség 

 

110-120V 60 Hz 

220-240V 50Hz/60Hz 

Névleges 
teljesítmény 
bemenet 

120 W 

Működési idő 20 min 

Biztonság: Class I 

 

KÖRNYEZETVÉDELEM 
 
Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi 
törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. 
Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi 
egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi 
hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat. 
Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre. 

 

 

 


