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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 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. 



Instruction manualInstruction manual

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.

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.
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Inštrukcie-manuálInštrukcie manuál

1.Hlavový vankúš

2.3D Digital Audio

3.Ovládanie

4.Vzduchové vankúše na ruky

5.Púzdro na telefón

6.Seadcí vankúš

7.Priestor na lýtka

8.Priestor na chodidlá

9.Vzduchové vankúše na ramená

10.Chrbtový vankúš

11.Priestor na ruky

12.LED blue light podsvietenie

13.Zadný kryt

14.Držiak na ovládanie

15.Kábel k ovládaniu 

16.Koliesko na posuv

17.Napájací kábel

18.Konektor napájania

19.Hlavný vypínač

20.Poistka

Názvy a funkcie komponentov Funkcie

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 tromi druhmi pamäťových masážnych funkcii
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 (16 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 (40 vstavaných airbagov), .nastaviteľné 3 stupne intenzity
Funkcia prehrávania MP3 z telefónu, vstavané 3 D digital audio pri ramenách
Infra vyhrievanie chrbta, pomocou uhlíkových vlákien
Infra vyhrievanie kolien, pomocou uhlíkových vlákien
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 

ENLARGE 
FIGURE



Inštrukcie manuálInštrukcie manuál

Poznámka: toto zobrazenie je len na referenčné účely

Pripojenie napájania

ON/OFF
FUSE

Zobrazenie pripojenia Zobrazenie pozícii pripojenia a vypínača

Spustenie masáže

Posúva masážne hlavice smerom hore

Posúva masážne hlavice smerom dole

POZÍCIA RAMIEN
 (tlačidlo HORE)

POZÍCIA RAMIEN
 (tlačidlo HORE)

Shoulder
adjust

High shoulder position  

Suitable shoulder position 

Low shoulder position

A B C

TIME FINE RELAX

STIFFNESS
AIR 

PRESSURE
WAIST 

STRETCH

ADJUSTING  SHOULDER 

BACK 
INTENSITY

KNEAD&FLAP KNEADSHOULDER

3DFLAP SHIATSU

SPEED WIDTH

ARM INTENSITY

LOWER BODY

INTENSITY

HEATERSOLE ROLLER  

ARTHROSIS
TRACTION

Tlačidlá DisplejPopis

VFD farebné zobrazenie na ovládaní 

4).Vyberte si druh masáže
Pamäťová masáž
Počas masáže môžete kedykoľvek použiť tlačidlo A, B, C, stlačte jedno z nich 

    pre vyvolanie uloženého masážneho programu.

A B C Vlastné masážne programy

1).Stlačte červené tlačidlo Power pre spustenie masáže, masážne kreslo sa automaticky
posunie do mierne ležatej polohy..

2).Kreslo auomaticky detekuje pozíciu ramien a masážnych bodov, čakajte prosím, 
pokým sa detekcia ukončí.

3).Po ukončení 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.



3D

F1 Auto

F2 Auto

F3 Auto

F4 Auto

F5 Auto

Back
buttocks

Feet

NávodNávod

Nastavenie času

Automatické masáže

Manual functions

Tlačidlo

PopisTlačidlo Displej

Tlačidlo DisplejPopis

Tlačidlo DisplejPopis

Tlačidlo DisplejPopis

Vzduchová masáž

TIME

FINE

RELAX

STIFFNESS

AIR 
PRESSURE

WAIST 
STRETCH

3D

KNEAD

Flap

SHIATSU

SPEED 

WIDTH

SHOULDER

Kneading&Taping

ARM 

INTENSITY

LOWER BODY

INTENSITY

ARTHROSIS
TRACTION

BACK STRETCH

BACK STRETCH

BACK STRETCH

LOWER ADJUST

UPPER ADJUST

Poznámka: okrem masáže ramien - shoulder grasp

Masážne hlavice idú dole

Masážne hlavice idú hole

Fixná pozícia (jeden bod)

Malý úsek (čiastočná masáž)

Celý chrbát (celková masáž)

Nastavený čas je 20 minút. Maximálny čas je 40 minút. Po každom stlačení 
tlačidla sa prírata 5 minút k času až po maximálnu hodnotu 40 minút. 
Posun času funguje v cykle. .

Popis

Komfortná masáž: uvoľňuje svaly a kĺby

Ľahká masáž: podporuje krvný obeh

Hĺbková masáž na uvoľnenie od bolesti

Tlak vzduchu na celé telo: pás, zadok, paže, nohy.
Masáž pracuje súčastne.

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.

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

Hnetanie a klepanie: nastaviteľná sila a rýchlosť

Hnetanie:nastaviteľná sila a rýchlosť 

Klepanie: 2 režimy 
nastaviteľná sila, šírka a rýchlosť

Shiatsu: 2 režimy, nastaviteľná sila, šírka a rýchlosť

3D: 4 režimy, nastaviteľná sila a rýchlosť

Rýchlosť: nastavenie v 5 stupňoch

Šírka: 5 stupňov nastavenia (režim klepanie a hnetanie)

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

Zapnúť/vypnúť vankúše na ruky

Nastavenie tlaku vankúšov rúk - 3 stupne

Vankúše pre spodnú časť tela - 3 možnosti nastavenia:
nohy, boky a pás

Nastavenie tlaku vankúšov rúk - 3 stupne

Pretiahnutie lýtok: funkcia aktívna v režime vzduchovej masáže spodnej 
polovice tela a masáže lýtok



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  A, B, C. 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.

ON/OFF
FUSE

Memory  set  on
Auto01 ~ 03

Návod 11Návod10

Other manual function

Uhol sklonu chrbta a nôh

Tlačidlá DisplejPopis

Tlačidlá DisplejPopis

HEATER

SOLE ROLLER  

BACK 
STRENGTHEN BUTTON

BACK 
WEAKEN BUTTON

Zníži intenzitu sily masáže chrbta.

Zvýši intenzitu sily masáže chrbta.

Masážne valčeky, 3 stupne nastavenia

Vyhrievanie v oblasti chrbta a kolien, pocit tepla
sa dostaví cca po 3 minútach od zapnutia

Automatické polohovanie: 3 automatické polohy,
po zatlačení tlačidla kreslo zmení sklon

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

Klesanie nôh smerom dore: pri stlačení nohy pomaly klesajú,
pustením tlačidla sa pohyb zastaví.

Pohyb opierky smerom hore: pri stlačení sa opierka pomaly dvíha,
pustením tlačidla sa pohyb zastaví.

Pohyb opierky smerom dole: pri stlačení opierka pomaly klesá,
pustením tlačidla sa pohyb zastaví.

Pohyb do sedu: podržte tlačidlo a súčasne sa dvíha chrbát a klesajú 
nohy, pustením tlačidla sa pohyb zastaví.

Pohyb do ľahu: podržte tlačidlo a súčasne klesá chrbát a dvíhajú 
sa nohy, pustením tlačidla sa pohyb zastaví.

Vypnutie prístroja a ukončenie masáže

3). Vypnutie prístroja
 Hlavný vypínač v polohe OFF

Pozícia vypínača                                    odpojenie od siete



Hudobný prehrávač s Bluetooth funkciou (ako mibilný telefón, tablet a pod.|), 
    po spárovaní na Bluetooth modul masážneho kresla je možné zabezpečiť prenos hudby 
do zabudovaného zvukového systému 

ManuálManuál

( Obrázok 1) ( Obrázok 2)

( Obrázok 3) ( Obrázok 4)

Vložte káble  
do zadnej časti
konštrukcie kresla

Inštalácia bočných častí

Pull

Vrecko na mobil 3D digita audio

Prehrávanie hudby cez rozhranie Bluetooth

Štandartné funkcie

Vyhľadajte konektory zodpovedajúce montovanej strane v zadnej časti rámu 
a vysunte ich cez štvorcový otvor v ráme kresla.(obrázok 1)
Keď vysuniete všetky zodpovedajúce káble a vzduchové hadičky, zapojte

ich s koncovkami na opierke podľa farebného označenia (obrázok 2) 

Vytiahnuté koncovky zapojte do zodpovedajúcich koncoviek na bočnici a vzduchové
hadičky zapojte do seba podľa farebného označenia (obrázok 3)
Po správnom zapojení všetkých konektorov ich opatrne vložte späť otvorom do kresla
na bočnej časti rámu, buďte opatrný aby sa konektory nerozpojili (obrázok 4)

LED modré podsvietenie

Prehrávanie hudby z mobilu: použitím vrecka na mobil na ľavej strane kresla, môže
užívateľ prepojiť telefón s kreslom pomocou bluetooth a počúvať hudbu pri masáži. 
S dvoma zabudovanými  3D digital sound reproduktormi v ramenných opierkach si môžete
spárovať mobil zo zvukovým systémom tak, aby ste si mohli počúvať obľúbenú hudbu
a užívať masáž súčasne.
Modré LED podsvietenie na každej bočnici

3. Vypnutie a zastavenie masáže

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

Zobrazenie zadnej časti napájania Napájací kábel 

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.
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( Obrázok 5)

( Obrázok 6)

( obrázok 7)

( obrázok 8)

( obrázok 9)

Zobrazenie: umiestnenie 
skrutky v zadnej časti rámu

Zobrazenie: umiestnenie 
skrutky v prednej časti rámu

Bočnica   zadný kryt

Bočnica

Sedací vankúš

Časť na nohy
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Bočnica zapasovala a prekryla rám kresla, mierne zatlačte na bočnicu a presvedčte sa,
že kolíky správne zapasovali do otvorov v ráme kresla tak, aby bočnica nemala
vôľu.(obrázok 7)
Nájdite inštalačný otvor v prednej časti kovového rámu a pripevnite bočnicu dodávanou 
skrutkou s imbusovou hlavicou. ( obrázok 8)
Nájdite inštalačný otvor v zadnej časti kovového rámu a pripevnite bočnicu dodávanou
skrutkou s imbusovou hlavicou. Rovnaký postup použite pri inštalácii druhej bočnice
(obrázok 9)

Pozor: kabeláž musí byť vložená
na správne miesto, aby sa predišlo poškodeniu

Ako je zobrazené, kolíky na opierke zapadajú do otvorov v kovovej konštrukcii

kresla (obrázok 5) 
Rukami pridržte bočnú časť kresla, predný kolík pasuje do predného otvoru

a zadný kolík pasuje do zadného otvoru v ráme (skontrolujte prepojenú kabeláž 

aby bola vložená správne do otvoru v ráme kresla, predídete tým poškodeniu),  

celá bočnica musí zapadnúť do rámu kresla (obrázok 6)

( Obrázok 1) ( Obrázok 2)

Vymontujte skrutku na ráme držiaka (obrázok 1)

Vložte guľový kĺb do otvoru na ráme držiaka (obrázok 2)

Inštalácia držiaku ovládača

Držiak na 
ovládanie

Skrutka

Konštrukcia

Ovládač
montážna časť

( obrázok 3) ( obrázok 4)

Zaskrutkujte späť skrutku čo ste vymontovali (krok 1) a utiahnite ju, pozor aby smerovala

ako na obrázku. (obrázok 3)
Nachystajte rúčku držiaka na inštalačný otvor v kresle (obrázok 4)
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Nainštalujte držiak na ovládanie a utiahnite ho  (obrázok 3)
Utiahnite imbusovú skrutku na držiaku (obrázok 4)

( obrázok 3) ( obrázok 4)

( obrázok 5) ( obrázok 6)

( obrázok 7) ( obrázok8)

( obrázok 9) ( obrázok10)

( obrázok 11)

(  13)obrázok

(  12)obrázok

(  14)obrázok

Zatlačte dovnútra

Note: the cover 
cannot disassemble.

Nastavte rameno držiaku na otvory v mieste na bočnici  (obrázok 5)
Zasuňte držiak na miesto inštalácie (obrázok 6)

Nastavte otvory na ramene držiaku a priskrutkujte skrutky  (obrázok 7)
Zafixujte všetky skrutky držiaku (obrázok 8)

Zatlačte poistky na boku držiaka  (obrázok 9)
Uistite sa, že poistky zapasujú do rámu na ovládanie (obrázok 10)

Pustite poistky na boku držiaka a otočte rámom pokým sa nezaklikne (obrázok 11)
Uistite sa, že poistky zapasujú do rámu na ovládanie (obrázok 12)

Rám držiaka sa dá po inštalácii otáčať o 360° (obrázok 13)
Rám môžete nakláňať doľava a doprava a nakláňať hore a dole (obrázok 14)
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( obrázok 1)

( obrázok 2) ( obrázok 3)

ENLARGE 
FIGURE

Inštalácia ovládania a použitie

Vložte káblový ovládač do rámiku na držiaku (obrázok 1), rám môžete hýbať 

   vľavo/vpravo. (obrázok 2) a držiak môžete horizontálne polohovať

Vložte pružinu do konštrukcie ramena (obrázok 1)

vložte plastový diel  (obrázok 2)

( obrázok 1) ( obrázok 2)

Zobrazené možnosti uchytenia a montáže ovládania sú voliteľné a môžu
záležať na konkrétnom modely kresla a na výbave

Upozornenie:

montáž a uchytenie rámu na ovládanie

manuálny ovládač 

rámik na ovládač

stlačte poistky
boku držiaka

držiak

miesto na montáž 
držiaku ovládania

Príprava pred inštláciou 

Pružina

Enlarge figure

konštrukcia Plast držiak
na rám ovládania
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Masážne kreslo Masážne kreslo 
Spôsob použitia

Model: A60

Popis: Celotelové masážne kreslo

Konfigurácia: 01

Napájanie: 110-120V~   60Hz

                         220-240V~  50Hz 60Hz  x

Spotreba: 200W

Pracovný čas masáže: 20 minút

Bezpečnostná trieda: Trieda 1

Špecifikácia

Spôsob presúvania

Ochrana podlahy

Zips                                          Suchý zips

Spôsob použitia

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)

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

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.

Pozor aby ste nepoškodili kabeláž napájania a ovládania!.

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.com 

www.masaznekresla.sk 

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