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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. 
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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. 
Nezapájajte produkt mokrými rukami. 

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.

·Je zákazané používať kreslo viac ako jednou osobou súčasne.
·Je zákazané používať kreslo osobou s vyššou hmotnosťou ako je maximálne prípustná.
·Je zákazané používať kreslo osobou, ktorá ma širšiu postavu ako je vnútorný priestor kresla.
·Počas masáže zložte všetky šperky, hodinky a pevné/ostré časti odevu, ktoré môžu kreslo poškodiť.
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1. Dôležité bezpečnostné upozornenie .
·Zabráňte deťom dotýkať sa pohyblivých častí a manipulácii s výrobkom bez dozoru
·Použite bezpečný uzemnený prívod elektrického napätia
·Odpojte napájanie ak produkt nepoužívate alebo ak sa chystáte kreslo čistiť aby ste 
   predišli zraneniam a poškodeniu výrobku.
·Používajte kreslo vždy v súlade s týmto manuálom a inštrukciami.
·Nepoužívajte žiadne iné príslušenstvo, ktoré nie je dodávané alebo odporúčané výrobcom.
·Zákaz používania vo vonkajšom a vlhkom prostredí.
·Pred prvým použitím si dôkladne prečítajte tento manuál a inštrukcie.
·Iné využitie ako je uvedené v tomto manuále je zákazané.
·Denný odporúčaný čas využitia 1 osobou je 20 minút.
·Kreslo nepoužívajte ak je akákoľvek textília alebo ekokoža poškodená. 
·Kreslo nepoužívajte ak je poškodený vankúš alebo chrbtová časť s vyhrievaním.
·Pri používaní nezakrývajte zadnú časť s odvetrávaním ani žiadnu pohyblivú časť kresla.
·Zamedzte vhodeniu aleba vpadnutiu akýchkoľvek predmetov do vnútra kresla. 
·Pri používaní produktu nikdy nespite a ani nezaspávajte.
·Nepoužívajte výrobok pod vplyvom alkoholu a pri akejkoľvek nevoľnosti.
· .Kreslo používajte najskôr hodinu po jedle
·Zvoľte si len taký masážny program a polohu, ktorá zamedzí vzniknutiu zranení.

  2. Prostredie na používanie.
·Nepoužívajte kreslo pri vysokých teplotách a ani v priestoroch so zvýšenou vlhkosťou, 
    ako napríklad v kúpeľni a podobne.
·Nepoužívajte v priestoroch kde dochádza k prudkým výkyvom teploty a vlhkosti, 
    ako napríklad zimná záhrada, pivničné priestory a podobne.
·Nepoužívajte produkt v prašnom a znečistenom prostredí, ani pri veľkej žiare ako krb a pod. 
·Kreslo používajte len v dostatočnom priestore s dobrou ventiláciou vzduchu.

Bezpečnosť a údržba
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Bezpečnostné upozornenia

Pozor

Pri pohybe kresla a časti na nohy nikdy netlačte v protismere pohybu, zabránite tým
poškodeniu a zraneniam. Nezaťažujte tieto časti inak ako polohou pri masírovaní.

Zakázané zatlačenie a záťaž

Pozor

Pri sadaní do kresla sa uistite, že masážne hlavice sú odstavené v počiatočnej polohe,

KRESLO POUŽÍVAJTE IBA V POLOHE PO SEDIAČKY!!!

zabránite tým zraneniam a aj možnému poškodeniu masážneho kresla

Bezpečnostné upozornenia

Pozor

Počas pohotovostného režimu a zapínania sa nesnažte vytiahnuť ovládací alebo napájací kábel,
aby nedošlo k poškodeniu produktu alebo úrazu elektrickým prúdom. Odporúčame odpojiť
kábel ovládača a napájací kábel a odložiť vždy po použití kresla.

Pozor

Pri spustení funkcie ležania s nulovou gravitáciou nezabudnite skontrolovať, či sa nenachádzajú
deti a domáce zvieratá pod spodnou časťou opierky pre nohy a v časti operadla, môžu spôsobiť
poškodenie produktu alebo zranenie osôb.

04 05



1

6
9

7

4

5 8

13

16 17 18

14

15

FUSE: F4AL 250VPOWER INPUT ON/OFF

2

10

11

12

0706

3

Názvy funkcií a komponentov

Kreslo je ľahké, je prísne zakázané, aby deti robili vysoko rizikové pohyby
ako je šplhanie, lezenie alebo šliapanie v kresle V opačnom prípade môže produkt spadnúť
a spôsobiť poškodenie produktu alebo zranenie osôb!!!

Pozor

Bezpečnostné upozornenia

1.Vankúšik na krk

2.Bluetooth reproduktory

3.Bočné airbagy

4.USB nabíjací konektor

5.Ovládací panel

6.Sedací vankúš

7.Časť na nohy

8.Chrbtový vankúš

9.Opierky

10.Led podsvietenie

11.Dekorácia opierky

12.Bočný panel

13.Zadný kryt  

14.Napájací kábel

15.Kolieska

16.Napájacia zásuvka

17.Hlavný vypínač

18.Poistka
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Funkcie Spôsob použitia

·Tento produkt je navrhnutý s masážnymi hlavicami, ktoré môže chodiť hore a dole,

a pohybovať sa do strán, tiché prevedenie mechaniky

·Kreslo je navrhnuté so simuláciou masážnych techník: shiatsu, hnetenie,

roztieranie, klepanie, súčastné hnetanie a roztieranie

·Je vybavené funkciou automatickej masáže: automatický režim 1 (celé telo)

automatický režim 2 (starostlivosť o krk a plecia), automatický režim 3 (chrbát a pás)

·Má funkciu manuálnej masáže celého tela (celý rozsah, horná časť tela, spodná časť tela, 

čiastočný, pevný bod, päť druhov masáže, hnetanie, poklepávanie, roztieranie,

tapping, shiatsu, päť druhov synchrónnych masážnych techník; každá masážna

technika má tri rýchlosti a dá sa nastaviť. Pri fixnej a čiastočnej masáži si môžete posúvaním

hore a dole nastaviť presnú pozíciu hlavíc.  režime: hnetenie,shiatsu a klepanie V

sú 3 možnosťi nastavenia šírky masážnych hlavíc. Možnosti vzdialenosti hlavíc

sú: široko, stredne a blízko k sebe. 

·Vybavené funkciou masážnych airbagov: masáž tlakom na nohy a bedrá,

v dvoch stupňoch intenzity

·Modré LED svetlá sú umiestnené na bočnej strane lakťovej opierky.

·Rozhranie nabíjania mobilného telefónu USB je umiestnené na zadnej strane ovládacieho

panelu.

·Funkcioa zobrazenia času.

·Funkciu Bluetooth inteligentného zariadenia je možné použiť na prehrávanie hudby

pomocou bezdrôtového pripojenia.

·Systém hudobných reproduktorov je umiestnený na ľavej a pravej strane opierky 

s funkciou 3D zvuku

·Možnosť ručného prevrátenia lýtkovej časti o 180 ° môžete si tak zvoliť vzduchový tlak na nohy 

alebo relaxačnú opierku na podloženie nôh.

·Spodná časť na nohy a zadná chrbtová časť sú spojené s elektronickým nastavením zdvihu a

polohovania sklonu kresla

·Dlhá zakrivená masážna dráha typu „SL“ dokonale kopíruje chrbát človeka a tesne prilieha 

pri masáži od vrchnej časti pri krku cez chrbát, intenzívnejší pocit dosiahnete v polohe 

Zero Gravitty, kedy váhou tela pôsobíte proti masážnym hlviciam  Dodržujte max. nosnosť!.

·Vypnitím kresla sa masážne hlavice automaticky resetujú.

Poznámka: Prepínaním tlačidla sa mení režim a  aktivujú kontrolky funkcie
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FUSE: F4AL 250VPOWER INPUT ON/OFF

P1、P2、P3

D1、D2、D3

A1

A2

①.Stlačte tlačidlo power - yapnutie a kreslo sa automaticky spustí a posunie 
sa do polohy mierneho záklonu.

②.Keď začujete “Bi Bi” (na dipleji HH), môžete si upraviť pozíciu ramien pomocou
tlačidiel na zmenu polohy hore alebo dole. Ak neurobíte zmenu počas 5 sekúnd,
kreslo spustí automaticky masáž.

③.Predvolený program je Auto 1, pre zmenu masážneho programu môžete využiť
automatické alebo masážne 

A3

Spôsob použitia Spôsob použitia

1.LED displej

· Zobrazuje režim masáže a čas.

2.Tlačidlo na nastavenie rozsahu masáže.

· Viac na str. 11 v tomto manuále.

3.Tlačidlo na nastavenie šírky

· Nastavenie šírky masážnych hlavíc (vybrané režimy)

4.Zobrazenie funkcie LED

· Zobrazenie funkcie masáže

5.Tlačidlo automatickej masáže

· Zapnutie / vypnutie funkcie automatickej masáže (viď strana 10 tejto príručky

pre viac detailov).

6.Tlačidlo manuálnej masáže

· viď strana 10 tejto príručky pre viac detailov

7.Tlačidlá naklápania

· Nastavenie polohy zdvíhania alebo klesania kresla..

8.USB konektor

· USB konektor na napájanie zariadenia

9.Power

· Zapína / vypína všetky masážne funkcie

10.Rýchlosť

· Nastavenie rýchlosti masážnej techniky

11.Tlak vzduchu

· Zapnutie / vypnutie funkcie automatickej masáže (viď strana 11 tejto príručky

pre viac detailov).

12.Polohovanie

· Nastavenie polohy zdvíhania alebo klesania kresla.

1.Zapnite napájanie

Zobrazenie zapojenia Pozícia pre napájací kábel a hlavného vypínača

2.Začiatok masáže

A). Automatické masáže

Názov Tlačidlo Popis masáže Stav displej

Automatická
masáž

Auto I: starostlivosť o celé telo, masáž tela, 
 uvoľnenie bolestivých častí, zmiernenie únavy.

Auto II: Starostlivosť o krk a plecia 
so zameraním na zadnú chrbtovú časť.

Auto III: Masáž sa zameriava na chrbát a pás.

B).Manuálna masáž

Názov Tlačidlo Popis masáže Stav displej

Mode

Hnetenie: Rýchlosť je nastaviteľná;
kontrolka I svieti.

Klepanie: rýchlosť a šírka sú nastaviteľné;
kontrolka II svieti
Hnetenie a poklepávanie: rýchlosť je
nastaviteľná; kontrolka III svieti.

Búchanie. Rýchlosť a šírka sú nastaviteľné; 
kontrolka IV svieti

Shiatsu: rýchlosť a šírka sú nastaviteľné; 
kontrolka I bliká.

Klepanie 1: Nastaviteľná rýchlosť;
kontrolka II bliká.

Tlačidlo
šírka

Tlačidlo
Rýchlosť

Tri stupne nastavenia

Tri stupne nastavenia
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FUSE: F4AL 250VPOWER INPUT ON/OFF

1.Počas masážneho procesu stlačte červený vypínač a okamžite sa kreslo vypne

a vráti hlavice do pôčiatočnej polohy

2.Masážny čas uplynie (20 minút), kreslo zastaví masáž a resetuje masážne hlavice.

3.Po resetovaní kreslo ukončí napájanie.

Spôsob použitia Spôsob použitia

H0

H1

H2

H3

H4

1. Vstúpte do ponuky zariadenia, otvorte „Nastavenia“ - Vyberte možnosť „Bluetooth“ -

Zapnite a otvorte „Bluetooth“, automaticky vyhľadajte nové zariadenia Bluetooth

čo sú v blízkosti.

2. Inteligentné zariadenie vyhľadá zodpovedajúci model Bluetooth 

(napríklad IMCM-XXXX) a klikne na Pripojiť

3. Otvorte prehrávač v zariadení a vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.

C).Nastavenie masážnej plochy

Názov Tlačidlo Popis Displej stav

Masážna
plocha

Pevný bod: masáž s pevnou pozíciou.

Čiastočné: čiastočná masáž na malej ploche.

Horná časť tela: masáž hornej časti tela.

Spodná časť tela: masáž spodnej časti tela.

Celé telo: Masáž celého tela.

Hore

Dole

Nastavenie polohy masáže 
(v bode, čiastočnom režime 
môžete pomocou tlačidiel hore
hore a dole nastaviť polohu
masážnych hlavíc)

Hlavice idú
hore

Hlavice idú
dole

D).Masáž tlakom vzduchu

Názov Tlačidlo Popis

Tlak
vyduchu Air 

Stlačením tohto tlačidla vyberiete funkciu tlaku vzduchu:
slabá, silná a zatvorená.

E). Poloha nastavenia zadného rámu

Name Button Description

Dvíhanie

Sklápanie

Stlačte a podržte toto tlačidlo, časť operadla pomaly stúpa, 
časť s nohami pomaly klesá a uvoľnením sa zastaví. 
V konečnej pozícii sa kreslo prestane hýbať.

Stlačte a podržte toto tlačidlo, časť operadla pomaly klesá, 
časť s nohami sa pomaly zdvíha a uvoľnením sa zastaví. 
V konečnej pozícii sa kreslo prestane hýbať.

3.Pokyny na obsluhu prehrávania zvuku Bluetooth

4.Vypnutie napájania a ukončenie masáže

Schéma polohy vypínača Odpojte napájací kábel

5.Metóda prevrátenia podpery na lýtka
1.Keď nastavujete funkciu na lýtka, najskôr nastavte polohu otočením na požadovanú 

pozíciu až do konečnej polohy opierky (podpera nesmie ostať v polohe ako na obr. 1)
2.Pri zmene polohy potiahnite opierku smerom dopredu cca 5 cm a potom otočte nadol 

(obrázok 2), keď je opierka otočená dozadu, vykonajte pohyb naopak.

Figure 1 Figure 2

6.Prenášanie kresla

· Pri prenášaní masážneho kresla potrebujete dvoch ľudí, jeden zdvíha kreslo zozadu
za rám zadného krytu a druhý nesie za rám kresla spredu, pričom zdvíhajú
kreslo súčasne UPOZORNENIE: Nenoste kreslo za bočnú opierku,
aby ste mohli kreslo posúvať, kreslo je príliš ťažké. Môže prísť k poškodeniu opierky,
kreslo spadne a hrozí zranenie ľudí.



Dovozca pre SR a ČR: Damico s.r.o., Zlievarenská 1, 91702 Trnava

www.damico.sk www.masaznekresla.com www.masaznikresla.com     
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Špecifikácia produktuSpôsob použitia

25°

Pozor: Nepoužívajte kolieska na pohyb kresla po nerovnom teréne a na malom
priestore. Ak sa chcete kreslo pohnúť, potrebujete dvoch ľudí,  jeden zdvíha kreslo zozadu
za rám zadného krytu a druhý nesie za rám kresla spredu, pričom zdvíhajú
kreslo súčasne UPOZORNENIE: Nenoste kreslo za bočnú opierku,
aby ste mohli kreslo posúvať, kreslo je príliš ťažké. Môže prísť k poškodeniu opierky,
kreslo spadne a hrozí zranenie ľudí.

· Umiestnenie masážneho kresla na určitý povrch môže spôsobiť jeho poškodenie,
    použite preto ochranu pod kreslo aby ste znížili toto riziko.

7.Ochrana podlahy

8.Spôsob presúvania

· Uistite sa, že všetky káble sú bezpečne nad zemou, sklopte operadlo dozadu
   do určitej miery (s ťažiskom spočívajúcim na kolesách), posuňte stoličku
   rukami dopredu alebo dozadu a nakoniec pomaly a jemne spustite kreslo
   do normálnej polohy.

Počas pohybu musíte najskôr vypnúť napájanie a potom odpojiť 
napájací kábel a kábel ovládača.

POZOR

Model: A158

Name: Masážne kreslo Elizabeth

Napájanie      : 110-120V~   60Hz

             EU:      220-240V~  50Hz/60Hz

Menovitý príkon:60W

Menovitý čas: 20Min

Bezpečnostná štruktúra: Class I

Prehľad materiálov: PVC, PA, oceľové časti a elektrické a elektrónové časti

MATERIAL           PU         LEATHER         CLOTH        WOOD
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