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Návod na použitie

NÁVOD SI UCHOVAJTE
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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 poriadne uchovajte tento návod pre budúce použitie. 
Poznámka: Naša spoločnosť si rezervuje právo revidovať nákres a popis produktu 
bez hocijakých ďalších poznámok. Vzťahuje sa na aktuálnu farbu produktu. 
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Bezpečnosť a údržbaBezpečnosť 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. 
Nepoužívajte mokré ruky na vytiahnutie/vsunutie do zásuvky.

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.

1.Dôležité bezpečnostné upozornenie

z apnutím na ustálenie teploty.
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Funkcie

Tento produkt má inteligentné mechanické ruky pre masáž, ktoré sú navrhnuté tak,

aby boli schopné stúpať a klesať, meniť rotovanie hlavíc

Kreslo automaticky detekuje pozíciu ramien a podľa toho nastaví rozsah masáže

a pohyb hlavíc po chrbte. 

5 naprogramovaných typov masáže: shiatsu, hnetacia, prítlačná, poklepová a

kombinácia poklepovej masáže s prítlačnou

5 naprogramovaných auto masážnych módov: auto (celková, krk a ramená, 

chrbát a pás), jednoduchá, čiastočná 

Dve možností naprogramovania do pamäte: môžete si uložiť mód a polohu kresla 

akú máte najradšej a spustiť ju pri ďalšom zapnutí kresla.

Manuálne nastavenie pozície a masážneho módu pre hornú časť tela: môžete vybrať   

nasledovné tri možnosti masáže: fixný bod, čiastočná, alebo celý rozsah. Na výber máte 

päť rýchlostí pre každý masážny mód. Pri masážach shiatsu, poklepová a prítlačná 

môžete nastavovať šírku záberu masážnych hlavíc na chrbtovej časti v troch úrovniach:

široký záber, stredný a úzky. Pri čiastočnej a fixnej masáži chrbta môžete pohybovať 

hlavicami hore a dole aby ste sa mohli presne zamerať na požadovanú oblasť.

Masáž vzduchovými vankúšmi v troch režimoch: celé telo, dolné končatiny, 

horné končatiny, sada 41 vzduchových vankúšov, tri intenzity tlaku.

S vibračnou masážou v sedáku s nastaviteľnou intenzitou.

Ramenné opierky sú rotačné aby sa prispôsobili rôznej výške 

Časť na nohy sa sama predĺži a prispôsobí takmer každej veľkosti postavy.

Časť na nohy sa môže naklápať samostatne, alebo spolu s opierkovou časťou pomocou

elektronického ovládania v presných krokoch.

Mechanické ruky a kreslo sa dajú do základnej polohy po vypnutí.

Nastaviteľnýv štyroch krokock 15, 20, 25 a 30 minút

Názvy a funkcie komponentov Funkcie

1. Hlavový vankúš

2.Ramenné vzduchové vankúše

3. Vzduchové vankúše na predlaktie

4. Púzdro na ovládač

5. Sedák

6. Vankúše na lýtka

7. Časť na chodidlá

8. Chrbtová opierka

9. Opierky s masážou

10. Dekoračný pás

11. Zadný kryt

12. Vzduchová ventilácia

13. Kolieska na posuv

14. Elektrická zásuvka

15. Prepínač (Zapnutie/Vypnutie)

16. Poistka

17. Zásuvka na napájanie 

2
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Nastavenie sklonu nôh

1). Stlačte červené tlačidlo na začiatok masáže.
2). Najskôr sa zistí pozícia ramien a masážnych bodov, následne zaznie signál

po detekcii. Potom môžete upraviť umiestnenie výšky ramien  masážne kreslol 
automaticky nastaví určitý uhol. Po detekcii ramien a masážnych bodov 
si môžete vybrať medzi dvoma pamäťovými módmi ( A alebo mód B) a medzi 
automatickými módmi (auto, komfort and úsekový) pre vstup do relatívnej masáže 
(hoďte priamo na krok 3 a 4) a automatické nastavenie uhlov sa zastaví..

3). Ak hlavice nie sú v pozícii ramien môžete ich nastaviť stláčaním tlačidiel hore
a dole, posuv je riadených v 6 leveloch

Metódy použitia Metódy použitia

1.Zasuňte kábel a zapnite hlavný vypínač.

Zapojte napájací konektor Prepnite hlavný vypínač

2.Nastavte si uhol nôh a chrbtovej opierky pomocou tlačidiel na ovládači. 

Upravte pozíciu podľa Vašej požiadavky (neupravujte to v masážnom procese)
Použite tieto tlačidlá

Tlačidlo Popis

Tlačidlo sedenia: stlačte toto tlačidlo a chrbtová časť sa začne zdvíhať a časť 
na nohy klesať pokým budete držať tlačidlo. V konečnej pozícii sa kreslo 
automaticky zastaví a vydá zvukový signál

Tlačidlo ležania: stlačte toto tlačidlo a chrbtová časť začne klesať a časť 
na nohy začne stúpať pokým budete držať tlačidlo. V konečnej pozícii sa kreslo 
automaticky zastaví a vydá zvukový signál

Tlačidlo dvíhania: stlačte toto tlačidlo a nohy sa začnú pomaly zdvíhať, pokým 
bude tlačidlo držať. V konečnej polohe sa pohyb zastaví a kreslo vydá signál

Tlačidlo klesania:  stlačte toto tlačidlo a nohy začnú pomaly klesať, pokým
bude tlačidlo držať. V konečnej polohe sa pohyb zastaví a kreslo vydá signál

3.Začiatok masáže

Posun masážnych hlavíc smerom hore až k vhodnej
pozícii.

Posun masážnych hlavíc smerom dole až k vhodnej
pozícii.

POZÍCIA RAMIEN 
POSUN (HORE)   

POZÍCIA RAMIEN 
POSUN (DOLE) 

Časovanie
& Režim

POLOHA NA CHRBTE

TLAK
VZDUCHU

INTENZITA

KOMFORT

Pamätový mód

AUTO
KNEAD FLAP KNEAD&FLAP

Rýchlosť Šírka

SHIATSU KNOCKManuálny 
režim

BACK STRETCH

AUTO MODE

A B

SEDÁK
VIBRÁCIE

AUTO

ŠÍRKA

Vzduchový mód 
MODE   

Nohy    Ramená    
INTENZITA

Rýchlosť

SILNO
SLABO

ÚSEK
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P1

AUTO 

AUTO 

AUTO 

Nohy - manuálne nastavenie vzduchovej masáže.

Metódy použitia Metódy použitia

4). Predvolený je ľahký režim, môžete si vybrať aj iné druhy masáže
A. Charakteristika masáže, horná časť tela auto masáže

Názov     Tlačidlo   Masáž obsahuje                Masážne funkcie                                Displej 

P
risp

ô
so

b
e

n
á

a
u

to
 m

a
sá

ž

Pamäť 
A masáž

Vyvolá uloženú masáž. 

Pamäť
B masáž

Vyvolá uloženú masáž. 

A
u
to

 m
a
sá

ž

B. Horná časť tela ručná masáž, spodná časť tela ručnú masáž
Horná časť tela manuálna masáž

Funkcia    Tlačidlo                                Popis                                 Displej 

Masážne body 
(pri fixných bodoch,
čiastočný mód, 
môžete upraviť 
pozíciu)

Masážne hlavice smerom hore

Masážne hlavice smerom dole

Funkcia    Tlačidlo                                 Popis                                 Displej

V
zd

u
ch

o
vá

 m
a
sá

ž

Air 
pressure

Model 1: paže, zadok, nohy 

3 stupne intenzity

Model 2: zadok a nohy

3 stupne intenzity

Model 3: paže

3 stupne intenzity

Intenzita  

STRETCH

Intenzita tlaku vzduchu: silná,  stredná,  
nízka  3  úroveň tlaku.

Silná

Stredná

Nízka

LOWER BODY    ARM    

AIR PRESSURE MODE   

LOWER BODY    ARM    

AIR PRESSURE MODE   

LOWER BODY    ARM    

AIR PRESSURE MODE   

Funkcia    Tlačidlo Popis na displeji   
Nastavenie

masážnych hlavíc

Te
ch

n
ika

rýchlosť, intenzita

rýchlosť, intenzita

rýchlosť, 
šírka, intenzita 

rýchlosť, 
šírka, intenzita 

rýchlosť, 
šírka, intenzita 

Funkcia    Tlačidlo                              Popis                                Displej

Chrbát (celé pokrytie) masáž od hora 
až dole, kompletná

Čiastočná masáž chrbta

Stála pozícia (fixovaný bod) 

Funkcia    Tlačidlo                                Popis                                 Displej

5 nastaviteľných stupňov   

3 nastaviteľné šírky 

1 2 3 4 5

Úzky   Stredný Široký

Masáž
po častiach

COMFORT

AUTO

Celková
masáž

Masáž krku
a ramien

Masáž chrbta
a pásu

Celé vrchné telo zhora dolu

Zamerané na krk a ramená

Zamerané na kríže a pás.

P2

Jemná masáž Podporuje krvný obeh, uvoľňuje kosti
a svaly.

Zbavuje Vás únavy, obnovuje energiu.

Rýchlosť

Šírka

Rýchlosť
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C.Ďalšie manuálne funkcie

Metódy použitia Metódy použitia

5.Nastaviteľná dĺžka pozície nôh
Časť na nohy využíva systém prispôsobenia sa dĺžke nôh pre rôzne postavy,

s možnosťou sklápania

Pohyb vpred

Prispôsobenie dĺžky na nohy Voľne sa môže obrátiť

O
b

rá
te

n
ie

r

Funkcia Tlačidlo Popis Displej

4.Vypnutie, zastavenie masáže.

Pri masážnom procese, stlačte červené tlačidlo, alebo nastavenie času, všetky 
funkcie sa zastavia, displej zobrazí EE a pri blikaní stlačíte pamäťové tlačidlo 
A alebo B uložíte do pamäte aktuálny stava na displeji sa Vám zobrazí
aktuálny stav v pamäti E1 alebo E2
Stlačte znovu červené tlačidlo, zariadenie sa vypne a masážne hlavice, chrbtová 
opierka a poloha na nohy sa vrátia do pôvodnej pozície, prípadne počkajte 10 sek. 
a kreslo sa dá do pôvodnej polohy automaticky

Vypnite napájanie na prepínači.

Schéma (schéma vypnutia napájania). 

Pozícia prepínača na vypnutie Metóda odstránenia napájania zo zásuvky

Pozor

Ak vyprší čas a nie je automatický režim, môže sa stať, že sa poloha kresla 
nenastaví do pôvodnej automaticky.

NEROBIŤ!

NEROBIŤ!

NOTES

1. Ak nemôžete z kresla vstať, netlačte na vrchu opierky ale vždy sa oprite 

    o pevnú časť, pozri obrázok 1

2. Nestláčajte vrch opierky pri masáži ani pri vypnutom kresle, obrázok2

3. Neseďte na opierke (mieste pre paže) pozri obrázok 3

obrázok 1

obrázok 2 obrázok 3

NEROBIŤ!

Funkcie Tlačidlo                                 Popis Displej

Časovač
4 režimy nastavenia časovača
15 20 25 30min

BUTTOCKS 
VIBRATION

STRONG 
WEAK

Zadok
vibrácie

Silno
Slabo

Voliteľná funkcia vibračnej masáže

vibrácie  Silné/Slabé  2 možnosti 
nastavenia intenzity

6.Ramenná časť inštalácia

Odzipsujte vrchnú časť a zapojte vzduchové hadičky medzi operadlom a bočnými 

   vankúšmi; vložte vodiace kolíky do otvorov v kresle tak, aby ste neohli vzduchové

   trubice (obrázok 1)

Pritlačte ramennú časť ku kreslu a zaistite ju dvoma skrutkami, skontrolujte aby 

   hadica nebola ohnutá utiahnite skrutky (obrázok 2)

Stiahnite pevne návlek a zazipsujte ho (obrázok 3)

Inštalácia je kompletná, opierkou by sa malo dať otáčať.

   (obrázok 4)

obrázok 1 obrázok 2 obrázok 3 obrázok 4

Zips 

Silné: LED svieti

Slabé:LED bliká



Produkt špecifikácie

Unihouse, s.r.o  Zlievarenská 1, 91702 Trnava

www.masaznekresla.com           

Model:A52

Name: NIXON masážne kreslo

Konfigurácia: 01

Napájanie:        110-120V~   60Hz

                           220-240V~   50Hz/60Hz

Menovitý príkon:120W

Pohotovostný režim: približne 0.33W

Odporúčaný čas prevádzky/osoba:15Min

12 13

Metódy využitia

9.Ako presúvať kreslo
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.

8.Ochrana podlahy
   Položenie a dlhodobé používanie ťažkého masážneho kresla môže spôsobiť na podlahe

otlačenie alebo poškodenie, odporúčame podložiť kreslo kobercom alebo podložkou.

  Pozor: Neposúvajte kreslo tlačením, alebo pomocou koliesok po drevenej podlahe, dlažbe
a po iných náchylných podlahách, kreslo treba preniesť pomocou minimálne 2 osôb.

Metódy využitia

7.Zadný hlavový vankúš - demontáž.
   Používanie vankúša redukuje intenzitu a tlak pri masáži ramien a krku

záleží na Vašom rozhodnutí či zadný vankúš využijete, alebo nie.
(odporúčame používať). Zadný vankúš je pripojený k opierke pomocou
zipsu (1), ďalšie uchytenie je prevedené suchým zipsom  (2)

Zips Suchý zips

www.masaznekresla.com           www.masaznekresla.com           
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