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Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. A helyes használat érdekében, kérjük olvassa el ezt a használati 

útmutatást. A biztonsági előírások betartása nagyon fontos. Őrizze meg az útmutatót 

Megjegyzés: Társaságunk fenntarsa ajogot a termék és a leírás megváltotatására előzetes figyelmeztetés nélkül 

is. A termék színe eltérhet 
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Termékleírás .......................................................................................................................................................... 14 

Jótállási feltételek ................................................................................................. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
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Biztonsági előírás és karbantartás 

1. Fontos biztonsági figyelmeztetés 

 Óvja a gyerekeket a mozgó részektől. 

 Ehhez tervezett összekötő kábelt használjon és megfelelően földelje el. 

 Használat után és tisztításkor a kábelt biztonsági okokbol mindig húzza ki a hállózatból. 

 A fotelt csak a leírtak szerint használja. 

 Csak az ajánlott tartozékokat használja.. 

 Kint ne használja a fotelt. 

 Használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót. 

 Tilos másként használni a fotelt,  mint az előírtak. 

 A fotelt 15 percig javasoljuk használni. 

 Ne használja a fotelt, ha bármi módon sérült.. 

 Ne használja a fotelt, ha a huzata vagy a bőr sérült. 

 Ne használja a fotelt, ha a szellőzőnyílások nincsenek lefedve, vagy nem szellőznek 

megfelelően. 

 A fotelre semmilyen tárgyat ne helyezzen. 

 Használat közben ne aludjon el. 

 Ne használja a fotelt, ha alkoholt fogyasztott vagy rosszul érzi magát. 

 Ne használja a fotelt  étkezés után, várjon lealább egy órát. 

 A sérülések elkerülése érdekében ne használjon túl intenzív masszázst. 

2. A  masszázsfotel elhelyezése 

 Ne használja a masszázsfotelt magas hőfokban, nedves környezetben, mint például fürdőszoba. 

 Ne használja a masszázsfotelt azonnal, ha a környezeti hőmérséklet megváltozott. 

 Ne használja a masszázsfotelt poros, vagy rossz környezetben. 

 A fotel körül biztosítson megfelelő szellőzési teret.  

3. Azok, akik nem használhatják a masszázsfotelt 

 Csontritkulásban szenvedők.  

 Szívelégtelenséggel, ill. szívritmus – szabályozóval rendelkező emberek. 

 Magas testhőmérséklettel ne használja. 

 Terhes nők és nők menstruáció alatt ne használják. 

 Sérült emberek, és bőrbetegséggel rendelkezők ne használják. 

 14 év alatti gyeremekek és szellemi fogyetékos emberek felügyelet nélkül ne használják. 

 Ne használják azok, akiknek orvosuk ágynyugalmat írt elő és akik nem érzik jól magukat.  

 Ha teste nem teljesen száraz, ne használja a fotelt. 

 Hőre érzékenyek ne használják. 

 A fotel felülete fűthető, ezért magas hőmérsékletre érzékeny emberek óvatosan használják. 

4. Biztonság 

 Győződjön meg, hogy az elektromos feszültség a megfelelő e. 

 Ne csatlakoztassa nedves kézzel. 

 A fotelbe víz ne kerüljön, hogy elkerülje az áramütést és a termék ne károsodjon. 

 Ügyeljen rá, hogy az elektromos kábelek ne sérüljenek meg és ne módosítsa a fotel áramkörét. 

 Az elektromos alkatrészekhez és a hálózati csatlakozó tisztításához ne használjon nedves ruhát.  

 Ha a fotel nem működik helyesen, ne használja és forduljon a szervízhez. 

 Ha nem érzi jól magát, hagyja abba a fotel használatát és forduljon orvoshoz. 

5. Karbantartás 

 A karbantartást végezze szakember. A felhasználók ne próbálják meg szétszedni vagy 

megjavítani a fotelt.  

 Használat után ne felejtse el kihúzni a vezetékből. 

 Ne használja a fotelt, ha a csatlakozó kábel sérült. 
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 Ha hosszabb ideig nem használja a fotelt, csavarja össze a kábeleket és rakja száraz, tiszta 

helyre. 

 Ne tegye ki a fotelt magas hőfoknak, és ne helyezze ablak közelébe, ahol hosszútávon 

fénysugárzás érheti.  

 Száraz ruhával tisztítsa. Ne használjon alkoholt, benzint, hígítót. 

 A fotel mechanikus részei nem igényelnek semmilyen különleges karbantartást.  

 Vigyázzon, hogy éles tárgy ne sértse meg a fotelt. 

 Ha a fotelt áthelyezi, mindig emelje meg, ne húzza. 

 Használatkor  mindig tartson szünetet.  

6. Normál hibák és megoldásaik 

 Természetes, hogy használat közben a motor hangot ad. 

 Ha a fotel nem működne, ellenőrizze, hogy a kábel jól be van e kötve és az indítógomb be van 

e kapcsolva. 

 Ha a masszázsra beállított idő lejár, az áram automatikus lekapcsol. Ha sokáig működik a fotel, 

túlhevülés jöhet létre, ilyenkor automatikusan kikapcsol. A  következő bekapcsolás előtt várjon 

legalább fél órát. 

A masszázsfotelt gyermekek, testi és szellemi fogyatékkal élők csak felügyelet melett 

használják,akik ügyelnek a biztonságukra és a helyes használatra. 

Ha a csatlakozókábelt cserélni kell, biztonsági okokból csak szakember, vagy a gyártó végezze el a 

cserét.  
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Funkciók és részek megnevezései 

 

 
1. Párnázott fejtámasz 

2. Távirányító 

3. Fejhallgató 

4. Karfa  

5. Párnázott ülés 

6. Vádlitámasz 

7. Lábfejtámasz 

8. Bélelt háttámla 

9. Alkartámasz 

10. Fűtött alátét 

11. Hátlap 

12. Távirányító tartó  

13. MP3 lejátszó 

14. Hátsó kerék  

15. Fűtött alátét dugasz  

16. Fejhallgató kábel  

17. Csatlakozó kábel 

18. Fejhallgató-csatlakozó 

19. Csatlakozó kábel aljzat 

20. Kapcsoló 

21. Biztosító szekrény  

 

Funkciók és hatékonyság 
Funkciók 

 A masszírozó részek 3D massszázst tesznek lehetővé, csendes fel –le, előre - hátra járását a négy kerék 

biztosítja. 

 A  masszázsfotel automatikusan felveszi teste alakját, így a masszázs nagyon kellemes és hatékony lesz.  

 A  masszázsfotel 4 fajta masszázst tesz lehetővé: könnyű masszázs, kellemes masszázs, fájdaloműző és 

fáradságűző masszázs.  

 A fotelt felszerelték a felsőtest automatikus masszírozására való funkcióval is (nyak, váll, hát, derék 

automatikus masszírozása). 

 Be lehet állítani a masszírozás helyzetét és módját a felsőtest masszírozására: 3 helyzet van- teljeskörű 

masszázs, helyi masszázs, bizonyos pont masszírozása. A következő 6 módból lehet választani: 

nyomó/csipkedő/ vállmasszázs, masszírozó, ütögető, masszírozó/ütögető egyszerre, 3D masszázs.  

Mindegyik módban 5  fokozat közül választhat. Az ütögető és nyomó masszázsmódban kiválaszthatja a 

masszírozássort (5 különböző szélességben).  

 A levegős karmasszázs 36 beépített légpárnával történik -3 különböző helyzetből és 3 különböző 

mértékű nyomásból választhat. 

 Az alsótest pneumatikus massszázsa 47 beépített légpárnával történik – 3 különböző helyzetből és 3 

különböző mértékű nyomásból választhat. 

  A fenék és láb masszírozásánál beállítható a rezgés intenzitása (2 fokozat). 
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 MP3 lejátszó funkciói:Stop (megállítás), dalok közti váltás, hangerő. 

 Tartsa a fűtött alátétet és élvezze a hőkezelést. Öt hélium-neon lámpa van elhelyezve öt zsírkő 

csatlakozónál. Az infravörös sugárzással keletkezett hő 40°C – 70°C állítható.  

 A hőterápia a hátra is alkalmazható, az infravörös hő forrása a szénszál.  

 3 masszázs mód tárolható a számítógép memóriájában.   

 A lábtámasz hossza a használó testmagasságához állítható. 

 A lábtámasz magassága is állítható. 

 Kikapcsoláskor visszaáll a fejmasszázs. 

 A vezérlőpult  VFD kijelzővel van ellátva. 

 A fotel MP3 lejátszóval és fejhallgatóval van felszerelve.  

Hatások 

 Fáradság csökkentése  

 Vérkeringés támogatása  

 Izomfáradság csökkentése  

 Izmok ellazítása  

 Relaxáció 

 Fájdalomcsillapító hatás 

 

      HASZNÁLAT 

 

Megjegyzés: A kijelző a különböző modelleknél eltérő lehet.  



7 

 

 

I. Kapcsolja  be a hálózati kapcsolót 

 
Csatlakozó szekrény rajza  

Hálózati  kábel  csatlakozási  rajza  

II. Testmagassága szerint állítsa be a háttámaszt és a lábtámaszt (ezeket a változtatásokat masszázs 

közben ne csinálja) 

1. Háttámasz beállítása 

Gomb a háttámasz feljebb emeléséhez: Folyamatosan nyomja a lassú emelkedés 

érdekében. Ha a gombot elengedi, az emelkedés megáll. 

 
Gomb a háttámasz ledöntéséhez:Folyamatosan nyomja a lassú ledöntés érdekében. H a a 

gombot elengedi, a döntés megáll.  

 
2. Lábtámasz hosszának beállítása 

Gomb a lábtámasz  meghosszabítására: A  gomb segítségével széthúzza a támaszt. 

 
Gomb a lábtámasz  lerövidítésére: A  gomb segítségével összenyomja a támaszt. 

 
Ha hosszabbításkor a támasz megakad vagy eléri a földet, azonnal megáll és kattogással 

figyelmezteti használót.  

3. Lábtámasz magasságának beállítása 

Gomb a lábtámasz emelésére: A  gomb segítségével beállítható a lábtámasz magassága, 

miközben a hossz automatikusan beállítódik. 
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Gomb a lábtámasz  ledöntéséhez: A gomb segítségével ledöthető a lábtámasz, miközben 

a hossz automatikusan beállítódik. 

 
Ha ledöntéskor a támasz megakad valamiben vagy eléri a földet,  a dőlés tovább csökken. Ha a 

támasz  teljesen visszavont és eléri a földet vagy megakad valamiben , azonnal megáll és 

kattogással jfigyelmezteti a használót.  

III. A  masszázs elindítása 

1. A  masszázs elindításához nyomja meg a piros gombot. 

2. Várjon, míg automatikusan beállítódik a masszázs. 

3. Ha a masszírozófejek a váll massszírozásához nem jól állítódnak be, használja az UP/DOWN 

gombot a helyes beállításhoz. Masszírozófejek állítása: 11 helyzet 

Masszírozófejek felfelé állítása. 

 

 
Masszírozófejek lefelé állítása. 

 

 
 

  

4. Válassza ki a masszázs tipusát 

a. Számítógép memóriájában elhelyezett módok 

Az  A, B, C gombok villogni kezdenek, ha a masszírozófejek helyzete beállítódik. Az 

egyik gomb megnyomásával folytatódik az elmentett masszázsmód és a kiválasztott gomb 

világítani fog. . 

 
b. Alapértelmezett személyes  masszázs, alapértelmezett felső test masszázs, alapértelmezett 

alsó test masszázs: 

Kellemes masszázs: egész  test pihentetése 

 
Könnyű  masszázs: támogatja a vérkeringést 
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Fájdalomcsillapító masszázs: nyomó masszázs a fájdalmas 

pontokra öszpontosít 

 
Fáradság elleni masszázs: csökkenti a fáradságot és javítja a 

szervezet  vitalitását  

 
 

Automatikus masszázs 

Masszázs a nyak és a váll területén 

 
Masszázs a hát és derék területére öszpontosítva 

 
Levegő masszírozás az alsó testre öszpontosítva: lábak, 

talp és fenék (válasza a 3 fokozatot) 
 

Levegő maszázs a vállakra öszpontosítva: beállítható a 

masszázs intenzitása a jobb és bal vállra ( 3 fokozat) 
 

 

c.  Manuális (kézi) masszázs az alsó és felső testrészre 

 Manuális masszázs az alsó testrészre 

Vállak csipkedés/masszírozása: 3 üzemmód, 

gyorsaság, és intenzitás beállítása 
 

Nyomó masszázs: 2üzem mód, sebesség, hatótávolság, 

intenzitás beállítása.  
Szorító masszázs: 4 üzemmód,  sebeség, intenzitás 

beállítása. 
 

Ütögető: 2 üzemmód,  sebesség, hatótávolság, 

intenzitás  beállítása 
 

Szorító/ütögető: 4 üzemmód ,sebesség és intenzitás 

beállítása   
3D masszázs: 6 üzemmód,  sebesség, hatótávolság, 

intenzitás beállítása 
 

Sebesség: 5 fokozat 

 
Kiterjedés (szélesség): 5 fokozat 

 
 

Masszázs a hátizmok 

pihentetésére 

Minden manuális mód hatékony (szorító/ütögetőn 

kívül) 

Adott pontra öszpontosító masszázs 

 
Körkörös mozdulatok, kis területen 

 
Felsőtest masszírozása, körkörös mozdulatokkal 

 
Masszázsfejek  helyének 

beállítása 

Masszázsfejek felfelé 

 
Masszázsfejek  lefelé 

 
 



10 

 

 Manuális levegő masszírozás az alsó testrészre 

3 különböző  intenzitás beállítása az alsó testrész masszírozására 

 
3 különböző intenzitás beállítása talpramaszázsra 

 
3 különböző intenzitás beállítása a fenék masszírozására 

 
d. Egyéb funkciók manuális masszírozásra 

Rezgő 

masszázs 

Két intenzitásfokozat  rezgő talpmasszázs 

beállítására 

 
Két intenzitásfokozat rezgő fenékmasszázs 

beállítására 

 
 

 Rezgő masszázs beállítása a felső testrészre (5 intenzitásfokozat) 

Gomb (+): A felső testrész megnövelt intenzitású rezgő 

masszírozása  

Gomb (-): A felső testrész csökkentett intenzitású rezgő 

masszírozása  

Hátra összpontosított hőkezelés: Az infravörös hősugárzás melege néha csak 3 perc 

elteltével érezhető.  

Gomb (+):Az alsó testrész megnövelt rezgésű levegős 

masszírozása.   

Gomb (-): Az alsó testrész csökkentett rezgésű levegős 

masszírozása.  

 

Hátra öszpontosított hőterápia: Az infravörös hősugárzás 

melege néha csak 3 perc elteltével érezhető.  

Hőterápia 

a fűthető 

alátéttel 

Fűtés elindítását szolgáló gomb: 

Alapértelmezett hőmérséklet  55 °C  

A hő megnövelésére szolgáló gomb: 

Maximális hőmérséklet:  70 °C 

Hozzászámolás egyságe: 5 °C 
 

A hő csökkentésére szolgáló gomb: 

Minimális hőmérséklet: 40 °C 

Leszámolás egysége: 5 °C 
 

 

Zene Zenelejátszás:Bekapcsolás / Kikapcsolás 

 

Visszakapcsolás az előző zenére  
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 Átkapcsolás a következő zenére  

 

Hangerő -fel 

 

Hangerő -le 

 

IV. Kapcsolja ki a hálózati kapcsolót és állítsa le a masszázst 

1. A piros gomb benyomásával kapcsolja ki a masszázst, a hát és lábtámasz automatikusan az 

alappozícióba áll. Ha be van állítva az edzés idő,a masszírozás automatikusan leáll, de ahát és 

lábtámasz pozíciója nem változik. 

2.  A, B és C memóriagombok villogni kezdenek, ha kiválaszt egy masszázsmódot, ha közben 

másik módot választ, az előzőleg kiválasztott masszázsmód elmentődik a számítógép 

memóriájába, és megjelenik a kijelzőn. Újra nyomja meg a piros gombot, a masszázs az 

alapértelmezett helyzetbe állítódik. Vagy várjon 10 másodpercig, majd leáll a masszázs és beáll 

az alapértelmezett helyzetbe. 

 
3.  A hálózati kapcsolóval  kikapcsolja berendezést 

Rajz: 

 
Csatlkozó szekrény rajza   

Hálózati  kábel csatlakozási rajza 

V. MP3 zenék letöltése 

1. Állítsa le a masszázst. 

2. Vegye ki a flash lemezt az MP3 lejátszóból.  

3. Tegye a flash lemezt a számítógép USB-nyílásába (Windows XP, Windows 2000, Windows 

NT). 

4. Játsza fel a flash lemezre  zenét MP3 formátumban. Probléma esetén formázza a flash lemezt.  

5. A zenefeljátszás után húzza ki a lemezt az USB Mass Storage protokoll segíségével. 

6. Vegye ki a lemezt a számítógépből. 

7. Tegye a lemezt a lejátszó USB-nyílásába.  

8. Elkezdheti a zenelejátszást és bekapcsolhatja a fotelt.  

Megjegyzés: 
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1. Ha nem működik a zenelejátszás, próbálja meg megformázni a lemezt a számítógép 

segítségével a zenefájlok feltöltése előtt. Ezután kövesse a fenti utasításokat és tegye a 

lemezt az MP3 lejátszóba.  

2. Ne vegye ki az MP3 lejátszót a fotelből. 

 

(1) MP3 lejátszó 

(2) Flash lemez  előlapja 

(3) Flash lemez 

VI. Párnázát rögzítése 

A párnázat enyhítheti a szorító masszázst, mely a nyakra és vállakra irányul. Önon múlik, hogy 

használja e a párnázatot (ajánlott használni). 

A párnázat rögzítésekor a kép alapján járjon el – először a felső részt rögzítse a cipzárral, majd a 

maradék részt.  

 
VII. A vezérlőpult  felszerelése és használata 

Rögzítse a vezérlőpultot a fotelhez (1), (2). A vezérlőpult könnyen mozgatható vertikálisan (3) és 

horizontálisan (4). 

 
VIII. Helytelen kezelés 

1. Ha a légpárna a fotelhez van csatlakoztatva, ne kenje át csatlakozókat.. 
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2. A légpárnát semmilyen éles tárgyal ne szúrja meg. 

3. A légpárnát ne húzza meg. Vigyázzon, hogy a szűk részek ne sérüljenek. 

Használat:  

1. Ha légpárnák dugasza csak félig van csatlakoztatva, és a fotel be van kapcsolva, a légpárnák 

elkezdenek felfújódni. Ha a dugasz teljesen csatlakoztatva van, akkor a légpárnák helyesen 

működnek, mivel a levegő nem szivárog el.  

2. Ha nem húzza ki eléggé a légpárnát, akkor a levegő elszivárog. 

3. A kézi kerék bal oldalra való fordításával megengedi, jobbra fordítással behúzza. Otočením 

ručního kolečka směrem doleva jej povolíte, otočením směrem doprava jej utáhnete. Ha sokáig 

bal forgatja, kihúzza. 

4. A légpárna eltávolításakor mindig győződjön meg róla, hogy lazán mozgatható e előre és 

hátra.. 

5. A biztonsági részeket dontse előre 20°, nehogy a kárpit megsérüljön  (1), (2). 

 
6. Tartozékok csatlakoztatása vállmasszírozáshoz 

7.  (1) Vegye le a gumikupakot. 

(2) Tegye adobozba a többi tartozékhoz.  

(3) Csatlakoztassa a dugaszt, és kézzel húzza meg a rögzítőcsavart. 

 
IX. Padló védelme 

Ha fa padlóra helyezi a fotelt, tegyen alája szőnyeget, vagy más alátétet a padló megóvása 

érdekében. 

Figyelem: A fotelt ne húzza a kerekeken a fa padlón, szűk helyen vagy egyenetlen felületen. 

Áthelyezéskor legalább két ember emelje. 
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Termék leírása 
Megnevezés:  3D Masszázsfotel 

Teljesítmény:  

110-120 V – 60 Hz 

220-240 V – 50 Hz / 60 Hz 

260 W 

 

Biztonsági osztályi: 1. osztály 

Ajánlott max. működési idő:15 perc 

Anyagok: PVC, PA, PU, bőr, szövet, fa, acél és elektronikát tartalmazó részek. 
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JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK 

1. A termékre a vásárlás időpontjától számítva 24 hónapos jótállási időt nyújtunk.  

2. A jótállási időszak alatt eltávolítunk mindennemű meghibásodást, melyet gyártási folyamat vagy 

hibás anyag okozott, úgy hogy a termék újra használható legyen.  

3. Jótállási jog nem vonatkozik azon meghibásodásokra, melyek: mechanikus külső rongálás, 

elháríthatalan esemény,elemi csapás, szakszerűtlen beavatkozás, helytelen használat, nem 

megfelelő elhelyezés,alacsony illetve magas hőfok, vízhatás, aránytalan nyomás és ütés, szándékos 

dizájn- alak- méretváltoztatás. 

4. A reklamáció kizárólag írásban, a meghibásodás adatainak feltüntetésével, igazolt jótállási 

szelvény benyújtásával juttatható érvényre.  

5. A jótállási igény kizárólag a termék vásárlásának a helyén érvényesíthető.  

6. A gyártó és forgalmazó nem vállal semminemű felelőséget a sérülésekért vagy a termék 

használatával összeüggő vagyoni károsodásért. 

 

 

Eladás dátuma:     Eladó bélyegzője és aláírása: 

 
 
 
 
 
 
 

Forgalmazó: 
Insportline Hungary Kft. 

2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 65. 

www.insportline.hu 

 tel./fax: 0633-313-242 

 

http://www.insportline.hu/

