
CLINTON-A38 masážne kreslo  
Návod na použitie
www.masaznekresla.com

NÁVOD SI UCHOVAJTE A PREŠTUDUJTE



Ďakujeme za zakúpenie produktu. Prosím pozorne si prečítajte návod, aby ste vedeli 
narábať s kreslom správne pred jeho použitím. Prosím venujte viac pozornosti dôležitým 
bezpečnostným upozorneniam a riadne si uschovajte tento návod pre budúce použitie. 
Poznámka: Naša spoločnosť si vyhradzuje právo revidovať nákres a popis produktu 
bez hocijakých ďalších upozornení. Vzťahuje sa na prevedenie produktu. 
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Bezpečnosť a údržba

Nenechajte deťom chytať pohyblivé časti produktu.
Používajte dobré uzemnenie napájania vhodné pre tento produkt.
Prosím vypnite od zásuvky po použití alebo pred čistením, vyhnete sa zraneniu 
alebo poškodeniu produktu.
Prosím obsluhujte produkt podľa inštrukcii v tomto návode. 
Nepoužívajte doplnky, ktoré nie sú pribalené/ doporučené.
Nepoužívajte produkt vonku/ v exteriéri.
Prosím dôkladne si prečítajte manuál pred použitím.
Iné využitie ako je uvedené v manuály je zakázané.
15 minút denne je odporúčaný čas pre 1 osobu
Nepoužívajte ak je koža deravá alebo veľmi poškodená.
Nepoužívajte ak je poškodený plastový kryt alebo kabeláž.
Nepoužívajte ak je vetrací otvorí zakrytý alebo neprechodný.
Nevhadzujte nič do vnútra zariadenie.
Nikdy nezaspite počas používania zariadenia
Nepoužívajte ak ste kontzumovali alkohol alebo ak je Vám nevoľno.
Nepoužívajte minimálne hodinu po jedle.
Nepoužívajte masáž príliš silno aby ste si neprivodili zranenie

2. Prostredie pre použitie

Nepoužívajte produkt pod veľkou teplotou a vo vlhkom prostredí ako je
napríklad kúpeľňa a podobne.
N epoužívajte kreslo pri náhlych teplotných zmenách, vždy počkajte pred

Nepoužívajte v prašnom, leptavom alebo vlhkom prostredí.
Nepoužívajte produkt kde nie je dostatok miesta a kde je zlé vetranie

3. Ľudia, ktorý nie sú vhodný na používanie tohto produktu.

Ľudia trpiaci osteoporózou nie sú vhodný na používanie produktu. 
Ľudia trpiaci srdcovými poruchami alebo nosia elektronické lekárske zariadenie 

    ako napríklad srdcový kardiostimulátor nie sú vhodný na používanie produktu
Ľudia so zvýšenou teplotou (horúčkou) nie sú vhodný na používanie produktu.
Tehotné ženy alebo ženy, ktoré majú práve menštruáciu nie sú vhodné na 
používanie tohto produktu.
Zranené osoby a ľudia s kožnými ochoreniami nie sú vhodný na používanie kresla. 
Deťom mladším ako 14 rokov alebo ľudom  s mentálnym postihnutím bez dozoru 

    nie je umožnené používať produkt.
Ľudom, ktorým bolo povedané doktorom , že majú odpočívať alebo ľudia čo 

    sa cítia chorí nie sú vhodní na používanie produktu.
S mokrým telom je vstup na produkt zakázaný.

  4. Bezpečnosť.

Preverte či napätie vyhovuje špecifikácii tohto produktu. 

1.Dôležité bezpečnostné upozornenie

z apnutím na ustálenie teploty.

Bezpečnosť a údržba

Voda sa nesmie dostať do vnútra produktu aby sa zabránilo úrazu 
   .elektrickým prúdom a poškodeniu zariadenia

Nepoškoďte elektrické vodiče, nemeňte obvody tohto produktu.
Nepoužívajte mokrú látku na čistenie elektrických častí (prepínač ,zásuvka).
Buďte mimo produktu v prípade výpadku elektrického prúdu, vyvarujete sa zraneniu

   ak prúd znova naskočí.
Prestaňte používať produkt ak sa správa neprirodzene a okamžite kontaktujte 

    svojho predajcu.
Prestaňte používať produkt ak cítite nevoľnosť a konzultujte zdravotný stav s lekárom. 
Produkt nie je určený pre osoby (vrátané detí) so zníženou fyzickou, vnemovou, 

   mentálnou kapacitou alebo s nedostatkom skúseností a poznatkov, pokiaľ
   nemajú dozor alebo inštrukcie týkajúce sa používania produktu od zodpovednej 
   osoby pre ich bezpečie pre bezpečnú obsluhu zariadenia.

Deti by mali byť pod dozorom, ktorý zaistí aby sa nehrali a nezranili používaním
   produktu.

Ak sú káble vodičov poškodené, musí byť produkt vrátený na miesto výroby, je to 
   servisná služba, ktorú vykoná kvalifikovaná osoba, aby ste sa vyhli nebezpečiu.

5. Údržba.

 Technická údržba produktu by mala byť vykonaná školenou, alebo predajcom 
   poučenou osobou, používatelia majú zakázané rozoberať a spravovať produkt.

Nezabudnite odpojiť zo zásuvky po používaní.
Nepoužívajte produkt ak je poškodená zásuvka.
Ak produkt nebude dlho používaný, prosím zabezpečte kabeláž a udržiavajte 
produkt v suchom a bezprašnom prostredí pri teplote minimálne 10°.
Nenechávajte produkt pod veľkou teplotou, blízko ohňa a vyhnite sa dlhodobému

    slnečnému žiareniu.

Produkt čistite suchou handričkou. Nepoužívajte nevhodné čističe (benzín, alkohol...)
Mechanické súčiastky tohto produktu sú špeciálne navrhnuté a zostrojené, 

    nemeňte ich za iné.
Nepoužívajte predmety s ostrými hranami pri manipulácii s kreslom.
Netlačte kreslo po nerovnou povrchu, produkt by mal byť nadvihnutý pred 

    sťahovaním a posúvaním
Kreslo používajte striedavo, nepoužívajte nepretržite po dlhú dobu.

6. Riešenie bežných porúch a problémov.

Je prirodzené, že produkt vydáva pohybujúce sa zvuky pri používaní.
Ak ovládač nepracuje správne, skontrolujte zástrčku a zásuvku či sú pevne 

    pripojené a presvedčte sa že je prepínač zapnut v polohe 1 (on).
Ak produkt dopracuje, automaticky sa vypne; ak produkt pracuje nepretržite po 

    dlhú dobu, teplotná ochrana dá produkt automaticky do vypnutého režimu a 
   kreslo by malo byť použiteľné opäť za 30minút.

Poškodené káble musia byť počas záručnej doby nahradené výrobcom 
    (servisným technikom alebo kvalifikovanou poverenou osobou) . Vyhnete sa 
    nebezpečenstvu.



Názvy a funkcie komponentov

1. Hlavový vankúš
2. Ramenné vankúše
3. Priestor na ruky
4. Sedák
5. Miesto na lýtka
6. Miesto na chodidlá
7. Predná časť
8. Chrbtová opierka
9. LED osvetlenie 
10. Otvor no ovládanie
11. Bočná časť 
12. Bočný kryt
13. Zadný kryt 
14. Manuálny ovládač
15. Kryt elektroniky 
16. Bezpečnostný vypínač
17. Koliesko
18. Napájací kábel a zásuvka
19. Zásuvka na napájanie
20. Poistka
21. Vypínač napájania
22. Konektor k ovládaniu

Funkcie a využitie

Funkcie

Navrhnuté so sadou vertikálne sa pohybujúcich štyroch hlavíc inteligentných

masážnych rúk

Navrhnuté s emuláciou masážnych techník: shiatsu, hnetenie,

roztieranie, klepanie, súčastné hnetanie a roztieranie

Automatická detekcia pozície ramien s nastavením

Automatické masážne režimy: úľava od bolesti, komfortná, ľahká, rýchle

zníženie napätia, horná časť tela, spodná časť tela.

Nastavenie vlastného režimu do pamäte M1 a M2

Manuálna masáž pre hornú časť tela s 3 možnosťami: fixná, čiastočná a pre celé 

telo,s 5 možnosťami nastavenia rýchlosti v režime: hnetenie,shiatsu a klepanie,

s 3 možnosťami nastavenia šírky masážnych hlavíc. Možnosti vzdialenosti hlavíc

   sú: široké, stredné a blízko. Pri fixnej a čiastočnej masáži si môžete posúvaním 

hore a dole nastaviť presnú pozíciu hlavíc.

Vzduchová masáž s 3 módmi: pre celé telo, pre hornú časť a ramená

   (sada 4 vankúšov pre ramená a sada 8 vankúšov pre paže), pre nohy so 16 vankúšmi,

3 úrovne intenzity.

Masáž na chodidlá pomocou masážnych valčekov, sada pre dokonalý pocit ako pri reflexnej 

masáži, valčeky po celej dĺžke chodidla

Vyhrievanie chrbta: uhlíkové vlákna s infra vyhrievaním

Bočnice kresla s LED podsvietením

Automatické predĺženie časti pre nohy podľa výšky osoby

Chrbtovú opierka sa zosúva a využíva technológiu zero space, čo znamené, že pri sklápaní

môže byť kreslo aj v blízkosti steny, čím šetríte priestor

Zero gravity - tlačidlo pre automatické súčastné sklápanie chrbta a dvíhanie nôh, 

dve možné pozície až po polohu zero gravity 

L zahnutá trajektória pre pohyb masážnych hlavíc umožní aj dokonalú masáž sedacích

svalov



Funkcie a použitieFunkcie a použitie

Memory

Memory

1. Zapojte napájanie a vypínač na kresle

Zapojenie do zásuvky Zakreslenie pozície napájania a vypínača

2. Spustenie masáže
1). Stlačte tlačidlo POWER, kreslo sa automaticky sklopí a spustí masáž.
2). Automaticky bude zameraná pozícia ramien a masážnych akupresúrnych bodov. 

Ukončenie zameriavania kreslo oznámi signálom.
3). Ak je rozdiel medzi masážnymi hlavicami a skutočnou polohou ramien, môžete

si pozíciu upraviť pomocou tlačidiel up(hore) a down(dole). Pozícia ramien 
má 5 nastaviteľných stupňov. Masáž sa spustí automaticky po 10 sekundách  
ak sa nevykoná zmena polohy, prípadne začnite stlačením výberu programu. 

Tlačidlo Popis Zobrazenie

Posun masážny hlavíc smerom hore.

Posun masážny hlavíc smerom dole.

Nastavenie
ramien

Vyššia pozícia  

Optimálna pozícia 

Nízka pozícia

4) Zvoľte si masážny program
    Pamäťové funkcie masáže

Funkcia Tlačidlo Displej

Program 
v pamäti

Stlačte tlačidlo  Upper body / M1 alebo Lower body /M2 na 3 sekundy, potom 
vstúpite do pamäte masážných funkcii M1  alebo M2  , čím kreslo spustí Vami 
uložený masážny program v pamäti.

Poznámka: Tento špecifický ovládač 
sa môže mierne odlišovať od aktuálneho!



Characterized auto massage

Vzduchové vankúše - funkcie masáže

Auto F1

Auto F2

Auto F3

Auto F0

Auto F4

Auto F5

Masážne body nastavenie
(vo fixnej a čiastočnej voľbe
môžete meniť pozíciu hlavíc)

Ostatné manuálne funkcie

Funkcia Tlačidlo Vlastnosť Displej

Characterized 
auto 
massage

Hĺbková masáž na akupresúrnych bodoch, 
účinne zmierňuje bolesť

Uvoľní celé telo

Podporuje krvný obeh

Rýchly zážitok všetkých masážnych účinkov
(stlač na 2s, prepneš na rýchle stláčanie)

Masáž zameraná na hornú časť tela

Masáž zameraná na dolnú časť tela

Masáž zameraná na hornú časť tela, asáž zameraná na dolnú časť tela m

1) Masáž na hornú časť tela

Funkcie Tlačidlo Nastavenie masážnych hlavíc Displej 

Technika

Rýchlosť

Width

Shiatsu

Flap

Knead&flap

Knock

Knead

Rýchlosť a šírka

Rýchlosť

Rýchlosť a šírka

Rýchlosť

Rýchlosť a šírka

Tri stupne nastavenia rýchlosti

Tri stupne nastavenia šírky

Speed

Width

Funkcia Tlačidlo Popis Displej

Chrbát 
úsek

Back Stretch

Back Stretch

Back Stretch

Masážne hlavy
pohyb hore

Masážne hlavy
pohyb dole

Funkcie Tlačidlo Popis Displej

Vzduchové 

vankúše

Intenzita

3 režimy vankúšov (celé telo,ramená a nohy )

Nastaviteľná v 3 stupňoch

Funkcie Tlačidlo Popis Displej

Roller

Vyhrievanie

Masážne valčeky na nohy, zapínanie a 3 úrovne

rýchlosti

Infračervené vyhrievanie v oblasti chrbta.

Pocit tepla sa dostaví postupne cca po 3 minútach

Back Stretch

Back Stretch

H0

H1

H2

H3

H4

Fixná pozícia (bod) masáže

Malý úsek (čiastočná)

Celková masáž tam a späť

Horná masáž tam a späť

Spodná masáž tam a späť

Funkcie a použitie Funkcie a použitie



4.Montáž časti na nohy

Nainštalujte otočný zafixovaný čap, pozor, otvor musí byť nastavený tak, aby sa 

mohla zasunúť poistná závlačka v tvere písmena R (obrázok 1)

Keď je táto časť upevnená a nastavená, zapojte konektor (obrázok 2)

obrázok 1 obrázok 2

Vložte R závlačku, zasuňte a otočte ju na opačnú stranu ako je časť na nohy (obrázok 3)

Upevnené (obrázok 4)

obrázok 3 obrázok 4

Ak zariadenie pracuje v polohe keď sa nohy dvíhajú,nezatláčajte a nezapierajte 
sa proti zdvihnutej alebo pohybujúcej sa časti na nohy, aby ste zabránil poškodeniu 
zariadenia a vyhli sa zraneniam a úrazom 

Sada s bezpečnostným spínačom napájania
ak vznikne pri sklápaní väčší tlak na túto
skrinku, kreslo automaticky stopne pohyb
a sklápanie ako prevencia pred zranením.

Funkcie a použitie Funkcie a použitie

3. Vypnutie a zastavenie masáže

3) Vypnutie napájania zariadenia.
    Zobrazenie (Vypnite hlavný vypínač napájania)

Zobrazenie zadnej časti napájania Napájací kábel 

POZOR

Note

Ostatné manuálne funkcie

Function Button Description

Nohy
hore/dole

Opierka 
Hore/dole

Automatické 
sklopenie

Pomalý pohyb sklonu nôh smerom nahor, pustením
tlačidla sa stopne

Pomalý pohyb sklonu nôh smerom dole, pustením
tlačidla sa stopne

Pomalý pohyb sklonu chrbta smerom dole, pustením
tlačidla sa stopne

Pomalý pohyb sklonu chrbta smerom hore, pustením

tlačidla sa stopne

Tri módy a pozície, stlačením tlačidla sa kreslo zosunie do
polohy ležania

1)Stlačte tlačidlo Power počas masáže, všetky masážne sa okamžite zastavia, 
chrbtová opierka a časť na nohy sa automaticky vrátia to pôvodnej polohy
medzitým môžete nastaviť furnkciu uložiť do pamäte. Po uplynutí času masáže
sa všetky masáže ukončia, medzitým môžete uložiť režim do pamäte, ale chrbát
a nohy sa po skončení nedajú do pôvodnej polohy.

2)Uloženie do pamäte: Po skončení alebo prerušení masáže ukazuje ovládanie 
na displeji "Memory" bliká a upozorňuje na možnosť uložiť aktuálne nastavenie
masáže pred vypnutím, stačí ak stlačíte jedno z tlačidiel pre pamäť 

M1  alebo M2  ako chcete, čím uložíte mó do pamäte.



Note:During movementyou must turn off the power switch firstand then unplug the 
power line and hand controller connecting line

Funkcie a použitie

Špecifikácia produktu

6.Ochrana podlahy
Položenie a dlhodobé používanie ťažkého masážneho kresla môže spôsobiť na podlahe
otlačenie alebo poškodenie, odporúčame podložiť kreslo kobercom alebo podložkou.

7.Presúvanie zariadenia

Pozor aby ste nepoškodili kabeláž napájania a ovládania!.

Model: SL-A38

Názov: 

Napájanie : 110-120V~ 60Hz

                         220-240V~ 50Hz/60Hz

Spotreba:150W

Pracovný čas: 20Min

Bezpečnostná trieda: Class I

 Clinton A38

UPOZORNENIE: Neposúvajte kreslo tlačením alebo pomocou koliesok po drevenej 
podlahe a dlažbe. Na manipuláciu sa odporúčajú 2 osoby. Počas zdvíhania použite 
len pevné spodné časti, prosím nedržte za bočnice a za sklápaciu časť na nohy.

Funkcie a použitie

5.Demontáž a použitie vankúša a chrbtovej opierky

Používanie vankúšov môže zmierniť intenzitu tlaku masážnych hlavíc,
záleží na Vašom rozhodnutí, či vankúš (opierku) budete využívať, alebo nie. 
(odporúčané je používať). Vankúš a opierka sa uchytávajú o kreslo zipsom  
(obrázok 1), vankúš s opierkou je spojený suchým zipsom (2)

Zips Suchý zips

Odpojte všetku kabeláž a zabezpečte ovládač. Nakloňte kreslo do takého uhlu 
až sa dostane na kolieska a rozdelí sa rovnováha. Teraz môžete posunúť kreslo
vpred/vzad. Nepoužívajte na krivom povrchu a na povrchu náchylnom na opotrebenie.

www.masaznekresla.sk  Damico s.r.o., Zlievarenská 1, 91702 Trnava
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