preštudujte si a uchovajte tento návod

Masážne kreslo President A86

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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1.Dôležité bezpečnostné upozornenie
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.
Nepoužívajte kreslo pri náhlych teplotných zmenách, vždy počkajte pred
zapnutím na ustálenie teploty.
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.

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

Funkcie

Názvy a funkcie komponentov

1.Hlavový vankúš
2.Ramenné airbagy
3.Rýchle ovládanie
4.Vzduchové vankúše na ruky
5.Sedací vankúš
6.Priestor na lýtka
7.Priestor na chodidlá
8.Chrbtový vankúš
9.Opierky
10.Konektor na sluchadlá
11.Kapsa na ovládanie
12.Dekorácia opierky
13.Zadný kryt
14.Káblové ovládanie
15.Kryt ovládacej jednotky
16.Bezpečnostný spínač
17.Kolieska na posuv
18.Napájací kábel a konektor
19.Napájacia zásuvka
20.Poistka
21.Hlavný vypínačr
22.Konektor na ovládanie

Tento produkt ponúka sadu inteligentných 3D mechanických rúk, ktoré sa hýbu
hore a dole, vysúvajú dopredu a dozadu a majú 4 riadené masážne kolieska.
Ramenná časť je navrhnutá s automatickou detekciou a s funkciou doladenia
pozície; krivky tela a masážne body sa detekujú automaticky a nastavia
rozostupy a úroveň masážných hlavíc pohybom vpred a vzad v závislosti
na zistenej krivke tela a masážnych bodov, tak, aby bola masáž čo najviac
prirodzená a účinná.
Pohodlná, jednoduchá, odstraňujúca bolesť, tlaková, krútenie pásu a iné
špecifické masážne funkcie ponúka toto kreslo.
Sada s dvoma M1 a M2 pamäťovými masážnymi funkcamii
Manuálne nastavenie masáže chrbta v troch možnostiach: celková, čiastočná
a zafixovaná pozícia; 6 masážnych metód na chrbte: stláčanie, hnetanie,
tapping, shiatsu, hnetanie a klepanie a 3 D; 5 úrovní rýchlosti masáže;
pri masáži tapping a shiatsu môžete nastaviť aj úroveň šírky - rozostup masážnych
hlavíc nastaviteľný v 5 pozíciach
Vzduchová masáž rúk (8 zabudovaných airbagov), vzduchová masáž ramien
(4 zabudované airbagy), nastaviteľné 3 stupne intenzity
Vzduchová masáž nôh a chrbta: vzduchová masáž na chrbte
(4 zabudované airbagy), masáž sedacích svalov (5 vstavaných airbagov) tlaková
masáž nôh (36 vstavaných airbagov), nastaviteľné 3 stupne intenzity.
Funkcia prehrávania MP3 z telefónu, vstavané 3 D digital audio pri ramenách
Infra vyhrievanie chrbta, pomocou uhlíkových vlákien
Funkcia ZERO SPACE - kreslo môže byť umiestnené pri stene
Vysúvacie ukončenie na chodidlá sa prispôsobí výške osoby
Naklápanie podnožky, sklápanie chrbtovej opierky
Funkcia Auto-nastavenie, masážne ruky sa automaticky vrátia do pôvodnej polohy
po vypnutí prístroja.
VFD displej
Efektné LED podsvietenie - modré
bezdrôtové Bluetoth prehrávanie
Pomocou pripojenia Bluetooth je možné aplikáciou ovládať masážne kreslo
musí to podporovať systém
Tlačidlá na pravej opierke pre rýchlu voľbu umožňuje nastaviť polohu a sklon nôh,
opierku a rýchle vypnutie.

Funkcie

VFD farebné zobrazenie na ovládaní

1. Magnetoterapia
- kreslo má 8ks magnetov v lýtkovej čast
- magnety sú vyrobené v najvyššej kvalite a štandartoch, intenzita je 73mTi

2. Prehrávanie hudby
- konektor na prehrávanie v ľavej opierke
- použite sluchdlá na prehrávanie hudby počas masáže

Magnetoterapia

Konektor

Bezpečnostný vypínač na napájacej skrinke.
Ak vznikne nadmerná záťaž alebo tlak na zadnú
spodnú časť kresla (plastový kryt), sklápanie sa
automaticky zastaví, aby sa predišlo škodám
a zraneniam.

Poznámka: Referenčné zobrazenie, záleží od konfigurácie.

- Vyberte si masážnu metódu - program
- pamäťová masáž: počas detekcie pozície ramien môžete využiť uložený masážnych program
pod tlačidlom M1 alebo M2 aby ste spustili okamžité masírovanie, nemusíte čakať
na ukončenie detekcie, nastavenia sa prevedú podľa uložených údajov v pamäti programu.

Hlavný vypínač

Schéma zapojenia

Zobrazenie hlavného vypínača a konektorov

Charakteristika automatických programov

Začiatok masáže
1).Stlačte červené tlačidlo Power pre spustenie masáže, masážne kreslo sa automaticky
posunie do mierne ležatej polohy..
2).Stlačte požadovaný masážny program a kreslo automaticky detekuje pozíciu ramien
a masážnych bodov, čakajte prosím, pokým sa detekcia ukončí. Pre okamžité začatie
masírovania bez detekcie, zvoľte jeden z „rýchlych programov“
Ak nezvolíte žiaden automatický program, kreslo sa po 20min vypnePre okamžité začatie

Tlačidlo

Popis

Displej

Rýchle zoznámenie s masážnymi funkciami
Uvoľňuje svaly a kosti
Znižuje telesnú únavu, obnovuje telesnú aktivitu

3).Po ukončení detekcie zaznie signál [di di di...]. Teraz si môžete upraviť pozíciu ramien
pomocou tlačidiel hore a dole. Ak počas 10 sekúnd neupravíte manuálne pozíciu
ramien, spustí sa automatická masáž. Rovnako môžete spustiť masáž stlačením
tlačidla s masážnym programom, čím preskočíte krok automatickej detekcie ramien.

Hĺbková masáž akupresúrnych bodov, zmiernenie bolesti
Vzduchové vankúše na páse, rukách aj nohách pracujú
súčasne pre kompletnú relaxáciu tela.

Tlačidlá

POZÍCIA RAMIEN
(tlačidlo HORE)

POZÍCIA RAMIEN
(tlačidlo HORE)

Popis

Displej

Strečing v páse: Vzduchové vankúše stláčajú a pridŕžajú telo,
popri tom sa sklápa chrbtová opierka hore/dole a súčastne
sa naklápajú aj nohy, čím dochádza k natiahnutiu svalov.
Medzitým funguje vzduchová masáž aj masážne hlavice.

Posúva masážne hlavice smerom hore

Zmierňuje únavu, zrelaxuje telo,
podporuje krvný obeh

Posúva masážne hlavice smerom dole

Podporuje cirkuláciu krvi

APP vyvolanie automatických programov
Popis

Tlačidlo

APP automatické programy: 3 auto módy
Potvrdenie výberu: V prípade, že aktuálny mód je neplatný
stlačte potvrdzovacie tlačidlo, zvuk oznámi, že je neplatný

- APP spustenie programu

Displej

- Funkcie vzduchových vankúšov

- manuálne funkcie pre hornú a dolnú časť tela
Horná časť tela manuálne funkcie
Tlačidlo

Popis

Tlačidlo
Displej

Popis

Displej

Funkcie vzduchových vankúšov pre spodnú časť tela
(spolu 3 režimy: spodné telo, chrbát a pás, nohy)

Ramená: Automaticky nastaví na masáž ramien,
nastaviteľná sila a rýchlosť

Nastavenie intenzity vzduchových vankúšov
(spolu 3 stupne nastavenia)

Hnetanie:nastaviteľná sila a rýchlosť

Pri funkcii stláčania vankúšov na nohy alebo pri režime
na lýtka, môžete zapnúť/vypnúť naťahovanie svalov

Klepanie: 2 režimy
nastaviteľná sila, šírka a rýchlosť

Intenzita stláčania na ruky - zapnuté/vypnuté
(spolu 3 stupne nastavenia)

Hnetanie a klepanie: nastaviteľná sila a rýchlosť

- Ostatné funkcie

Shiatsu: 2 režimy, nastaviteľná sila, šírka a rýchlosť

Popis

Tlačidlo

3D rozdelené na 4 režimy, nastaviteľná sila a rýchlosť
Rýchlosť: 5 úrovní nastavenia

Zmiernenie intenzity masážnych hlavíc - hlavice
sa presunú tak, aby sa zmiernila intenzita masáže.

Šírka: 5 úrovní nastavenia

Zvýšenie intenzity masážnych hlavíc - hlavice
sa presunú tak, aby sa zvýšila intenzita masáže.

Fixná pozícia masáže - jeden bod

Masážne valčeky na nohy - zapnuté/vypnuté
(spolu 3 stupne nastavenia)

Čiastočná masáž - úsek

Infra vyhrievanie chrbta, pocit tepla sa dostaví približne
po 3 minútach od zapnutia.

Displej

Zónová masáž chrbta
- Nastavenie času masáže
Masáž vrchnej časti chrbta

Tlačidlo

Masáž spodnej časti chrbta
Pozícia masáže sa dá prispôsobiť hore/dole
(pri fixnej a čiastočnej masáži)

Masážne hlavice
idú dole

Nastavenie pozície
masáže je možné

Pozícia masáže sa dá prispôsobiť hore/dole
(pri fixnej a čiastočnej masáži)

Masážne hlavice
idú hore

len pri čiastočnej
a fixnej masáži.

Popis
Nastavený čas je 20 minút. Maximálny čas je 40 minút.
Po každom stlačení tlačidla sa priráta 5 minút k času
až po maximálnu hodnotu 40 minút.
Posun času sa opakuje v cykle od 5 - 40 minút.

Displej

Uhol sklonu chrbta a nôh
Tlačidlo

Vypnutie prístroja a ukončenie masáže
Popis

po zatlačení tlačidla kreslo zmení sklon

Zdvíhanie nôh smerom hore: pri stlačení sa nohy pomaly dvíhajú,
pustením tlačidla sa pohyb zastaví.
Klesanie nôh smerom dole: pri stlačení nohy pomaly klesajú,
pustením tlačidla sa pohyb zastaví.

1).Pre zastavenie masáže, ukončenie všetkých masážnych funkcií a automatický návrat opôr
chrbta a nôh do východiskovej polohy stlačte červené tlačidlo Masážny režim sa tiež
ukončí automaticky po uplynutí zvoleného času masáže. V tomto prípade sa nohy a chrbát
nevrátia do pôvodnej pozície.
2).Po ukončení masáže alebo po vypnutí kresla sa na displeji zobrazí možnos ťMemory
Set On” bliká a upozorňuje na možnosť uloženia posledných nastavení masáže
a polohy kresla pod jeden z pamäťových programov M1 alebo M2. Podľa potreby uložte
posledné nastavenie kresla. Po opätovnom stlačení tlačidla POWER sa kreslo
vypne a hlavice sa presunú do pôvodnej polohy ( prípadne čakajte 10 sekúnd a kreslo
sa vypne automaticky a presunie do pôvodnej polohy.

pustením tlačidla sa pohyb zastaví.
Pohyb opierky smerom dole: pri stlačení opierka pomaly klesá,
pustením tlačidla sa pohyb zastaví.
Rýchly prístup - tlačidlá
Tlačidlo

Popis
Vypínač: stlačením zapnete/vypnete masážne funkcie

Pohyb lýtka smerom hore: pri stlačení sa nohy pomaly dvíhajú,
pustením tlačidla sa pohyb zastaví.

3). Vypnutie prístroja
Hlavný vypínač v polohe OFF

Pohyb lýtka smerom dole: pri stlačení nohy pomaly klesajú,
pustením tlačidla sa pohyb zastaví.
Pohyb chrbta smerom dopredu - dvíhanie

Pohyb chrbta smerom dozadu - klesanie

Pozícia vypínača

odpojenie od siete

