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Návod k použití  

 



Děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku. Prosíme, předtím, než začnete 

přístroj používat, si pečlivě přečtěte tento návod k použití, abyste se seznámili s tím, 

jak přístroj správně používat a jak se o něj starat. Zvláštní pozornost prosím věnujte 

bezpečnostním upozorněním. Návod uchovejte na dosažitelném místě, abyste se na 

něj mohli v případě potřeby kdykoliv obrátit.  
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Bezpečnost a údržba 

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTÍ UPOZORNĚNÍ!  

• Nepovolujte dětem dotýkat se pohyblivých částí přístroje. 

• Pro připojení přístroje ke zdroji elektrického napětí použijte dobře uzemněné 

napájení, které je kompatibilní s tímto přístrojem. 

• Prosím po použití či před prováděním údržby přístroj odpojte od zdroje 

elektrického napětí, v opačném případě hrozí nebezpečí úrazu či poškození 

přístroje. 

• Prosíme, používejte tento přístroj v souladu s instrukcemi uvedenými v tomto 

manuálu. 

• Nepoužívejte příslušenství, které není kompatibilní s tímto přístrojem. 

• Nepoužívejte tento přístroj ve venkovním prostředí. 

• Prosím, před použitím přístroje si pečlivě prostudujte tento návod k použití. 

• Jakýkoliv jiný způsob použití, než jaký je uveden v tomto manuálu, je zakázán. 



• Přístroj doporučujeme používat v 15 minutových blocích. 

• Prosím, přístroj nepoužívejte, pokud je kůže na povrchu přístroje roztržená či 

jiným způsobem poškozená. 

• Prosím, přístroj nepoužívejte, pokud je kůže či povrch přístroje poškozen. 

• Prosím, přístroj nepoužívejte, pokud je kryt chladiče blokován či něčím 

přikrytý. 

• Prosím, na přístroj nic nestříkejte a nekapejte. 

• Prosím, během používání přístroje se pokuste neusnout. 

• Prosím, přístroj nepoužívejte, pokud jste požili alkohol či se necítíte dobře. 

• Prosím, přístroj nepoužívejte v průběhu jedné hodiny po jídle. 

• Prosím, nenastavujte intenzitu masáže na příliš vysoké hodnoty, v opačném 

případě byste si mohli přivodit zranění. 

 

Prost ředí k použití p řístroje: 

• Prosím, přístroj nepoužívejte v prostředí s vysokou teplotou a vlhkostí, jako je 

například koupelna. 

• Prosím, přístroj nepoužívejte bezprostředně poté, co se okolní teplota 

radikálně změní. 

• Prosím, nepoužívejte přístroj ve vysoce prašném prostředí nebo v prostředí, 

kde se skladují žíraviny a jiné chemikálie. 

• Prosím, nepoužívejte přístroj v prostředí, kde není dostatek prostoru a dobré 

odvětrávání. 

 

Osoby, které by nem ěly používat tento p řístroj: 

• Osoby trpící osteoporózou  

• Osoby trpící onemocněním srdce nebo mající kardiostimulátor 

• Osoby trpící horečkou 

• Těhotné ženy nebo ženy během menstruačního krvácení 

• Děti do 12 let věku nebo osoby nemohoucí adekvátně ovládat přístroj 

• Osoby, kterým lékař doporučil klidový režim či osoby, které se necítí fyzicky 

nejlépe 

• Osoby, které mají mokrý povrch těla 

• Osoby citlivé na teplo 



 

Bezpečnost 

• Před zapojením přístroje do elektrické sítě zkontrolujte, zda napětí v síti 

odpovídá napětí, které je nastaveno na přístroji. 

• Nepřipojujte přístroj do elektrické sítě mokrýma rukama. 

• Vyhněte se kontaktu vody s přístrojem a nedovolte vodě do přístroje vniknout, 

v opačném případě by mohlo dojít k elektrickému šoku či poškození přístroje. 

• Vyhněte se poškození kabeláže a nesnažte se vnitřní obvody přístroje 

opravovat sami. Vždy se obraťte na autorizovaný servis. 

• Na očištění elektrických součástek, jako je přívodní šňůra nebo vypínač 

nepoužívejte vlhkou tkaninu. 

• Pokud dojde u přístroje ke zkratu, raději se k němu nepřibližujte a kontaktujte 

autorizovaný servis. Rozhodně se jej nepokoušejte opravit sami, v opačném 

případě hrozí riziko požáru, zranění či poškození přístroje. 

• V případě neobvyklých projevů či špatné funkcionality přístroje jej přestaňte 

ihned používat a kontaktujte autorizovaný servis. 

• Pokud se necítíte dobře, ihned přestaňte přístroj používat a kontaktujte svého 

lékaře. 

• Povrch přístroje se může zahřát, osoby citlivé na teplo by měly při používání 

přístroje dbát zvýšené opatrnosti. 

 

Údržba 

• Přístroj by měl být sestaven autorizovaným technikem či proškolenou osobou, 

běžní uživatelé nejsou oprávněni přístroj jakkoliv opravovat či rozebírat. 

• Prosím, po použití nezapomeňte odpojit přístroj od zdroje elektrického napětí. 

• Nepoužívejte přístroj, pakliže je zástrčka či přívodní šňůra poškozena. 

• Pokud přístroj nebude delší dobu používán, prosím, srolujte kabely a 

uchovejte přístroj na suchém a bezprašném místě. 

• Nevystavujte přístroj vysokým teplotám, neumisťujte jej blízko ohně a vyhněte 

se jeho vystavení dlouhodobému přímému slunečnímu záření. 

• Přístroj čistěte suchou tkaninou. Nepoužívejte žádná ředidla, rozpouštědla, 

benzeny či alkohol. 



• Mechanické součástky přístroje jsou navrženy speciálně pro tento přístroj, 

není tedy nutné je jakkoliv měnit či zvláštně udržovat. 

• Nepoužívejte k manipulaci s přístrojem ostré předměty. 

• Neumisťujte přístroj na nerovnou plochu, stejně jej netahejte po zemi. Pokud 

potřebujete přístroj přemístit, nejprve jej nadzvedněte, a poté jej přemístěte. 

• Používejte přístroj v různých intervalech, nenechávejte jej běžet bezděčně 

dlouhou dobu. 

 

Možné potíže a řešení 

• Během chodu je naprosto běžné, že motory přístroje vydávají zvuk. Nenechte 

se tímto jevem znepokojit. 

• Pokud přístroj nefunguje tak, jak by měl, nejprve zkontrolujte, zda je přívodní 

šňůra pevně připojena do elektrické zásuvky, posléze se ujistěte, že je hlavní 

vypínač v poloze ON. 

• Jakmile vyprší nastavený čas masáže, přístroj automaticky aktivuje vypínací 

tlačítko; pokud je přístroj v provozu příliš dlouho po nepřetržitou dobu, tepelná 

pojistka přístroj automaticky vypne. V tomto případě by měl být přístroj 

opětovně použit nejdříve po půl hodině odpočinku. 

 

Přístroj není určen k použití pro osoby (včetně dětí), které trpí sníženou fyzickou, 

smyslovou či psychickou schopností nebo mají nedostatek znalostí a zkušeností. 

Tyto osoby mohou přístroj používat pouze pod dohledem odpovědné osoby, která je 

seznámena s postupem, jak přístroj správně a bezpečně používat.  

Děti by měly být pod dohledem dospělé osoby, aby si nehrály s různými částmi 

přístroje. 

Pokud je poškozena přívodní šňůra, je nutné, aby ji vyměnil autorizovaný technik či 

kvalifikovaný odborník. V žádném případě se nepokoušejte jakoukoliv část přístroje 

opravovat sami, nejenže ztrácíte nárok na záruční bezplatný servis, ale hlavně by 

mohlo dojít k nechtěnému poranění. 

 

 

 

 



Popis p řístroje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 1. Polštářová podložka 

 2. Polštář pod záda 

 3. Vzduchové vaky 

 4. Sedací polštář 

 5. Lýtkové opěrky 

 6. Svačinový stoleček 

7. Opěrka ruky 

8. Kryt opěradla 

9. Přívodní šňůra a zástrčka 

10. Pojistky  

11. Vypínač 

12. Zdířka pro přívodní šňůru 

  13. Ovladač 

 

 



Funkce a ú činky 

• Tento přístroj disponuje skupinou mechanických masážních hlavic, které se 

pohybují ve směru nahoru/dolů. Masážní hlavice je opatřena sadou čtyř-

kolečkových masážních hlav, které jsou velmi účinné, přesto však při svém 

provozu tiché. 

• Přístroj nabízí 5 stimulačních masážních stylů, včetně hnětení, masáž prsty, 

poklepávání, pleskání a synchronizované pleskání a hnětení. 

• Pro horní polovinu těla jsou nastavitelné tři automatické režimy: automatický 

režim pro masáž krku a ramen, automatický režim pro masáž horní poloviny 

těla a automatický režim pro oblast zad a pasu. 

• Funkce pneumatické masáže: sedací polštář je vybaven třemi vzduchovými 

vaky a lýtkové opěrky disponují hned osmi vzduchovými polštáři. Intenzita 

masáže může být nastavena na silnou či slabou. 

• Automatické nastavení sklonu opěradla: po vložení mincí bude úhel sklonu 

opěradla, stejně tak jako lýtkových opěrek, automaticky nastaven do 

pohodlného úhlu a po skončení masáže se toto nastavení opět automaticky 

vrátí do výchozí pozice. 

• Přístroj je vybaven mincovníkem, který lze individuálně manuálně nastavit na 

Vámi požadovaný počet a typ mincí, a to i vzhledem k poskytované době 

masáže. 

• Přístroj je vybaven přehledným barevným podsvíceným LCD displejem a 

samostatným ovladačem. 

• Množství mincí a doba trvání masáže může být upravena dle Vašich 

požadavků. 

• Masážní křeslo může být nadále vybaveno mincovníkem s nastavením i pro 

zahraniční měnu. 

 

Účinky 

• Pomáhá od celkové tělesné únavy 

• Podporuje správnou funkci krevního oběhu 

• Ulevuje od svalové únavy 

• Uvolňuje přetažené svalstvo 

• Uvolňuje nervové napětí 



• Ulevuje od bolesti svalů 

  

Použití 

   
    Kontrolní panel    Ovladač 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Použití p řístroje 

1. Vložte zástrčku přívodní šňůry do elektrické zásuvky, přepněte spínač na 

přístroji do polohy ON (zapnuto) a vyčkejte 5 vteřin. 

2. Vložte do přístroje příslušné mince – do vestavěného mincovníku na pravé 

straně křesla. Masážní program započne automaticky po vhození 

požadovaného finančního obnosu a opěradlo a podpěrka nohou se 

Diagram pozice spínačů přívodů elektrického napětí         Zapojte dle obrázku 

 



automaticky nastaví do požadovaného úhlu. Po dobu masáže je možné 

nastavení upravovat za pomocí ovladače, stejně tak jako je možné upravit 

délku masáže vhozením dalších mincí. 

3. V průběhu masáže bude doba již uběhlé doby masáže zobrazena na LCD 

displeji, stejně tak jako ostatní nastavení. Veškerá nastavení a funkce budou 

zastaveny ve chvíli, kdy vyprší čas masáže. Podpěrka nohou a opěradlo se 

automaticky vrátí zpět do výchozí pozice. 

4. Ovladač k nastavení křesla je podrobněji popsán v tabulce níže v návodu. 

5. Funkce ikon na kontrolním panelu jsou podrobněji popsány v tabulce níže 

v návodu. 

 

Ovlada č 

1. Pro výběr parametrů, které chcete nastavit, stiskněte . 

2. K samotnému nastavení/přizpůsobení vybraného parametru stiskněte  

nebo . 

3. Pro potvrzení a uložení zvoleného nastavení stiskněte . 

4. Po ukončení veškerého požadovaného nastavení stiskněte  pro odchod 

z menu nastavování. Pokud není během nastavování stisknuto jakékoliv 

tlačítko po dobu 10 vteřin, přístroj automaticky ukončí režim nastavování 

parametrů. 

 

                   Číslo             Funkce                         Zob razeno 

 
 
 
 

MODE 
 
 
 
 
 

1 
Nastaví hodnotu mincí 
pro započetí programu 

 
Nastavit peníze Min.1; Max. 20 

2 
Nastaví dobu trvání 

masáže Nastavit čas Min.1; Max. 30 

3 
Nastaví automatický 

sklon pro opěrku 
nohou 

Nastavit sklon 
opěrky nohou 

0 (Nejnižší); 1,2,3,4,5 
(Nejvyšší) 

4 Nastaví automatický 
sklon pro opěradlo 

Nastavit sklon 
opěradla 

0 (Nejvyšší); 1,2,3,4,5 
(Nejnižší) 



 
5 

Zobrazí množství 
vhozených peněz 

Celkové 
množství peněz Max. 99999 

6 
Zobrazí uplynulý čas 

masáže Celkový čas 
Max. 999:59 

(999hod., 59 min) 

 

 

 

Nastavení mincovníku 

1. Pomocí šroubováku odšroubujte 4 šroubky na hlavním krytu mincovníku, poté 

odstranění šroubků hlavní kryt sejměte. (Šroubky uložte na bezpečné místo, 

abyste je neztratili.) 

2. Pomocí šroubováku odšroubujte pět šroubků z fixní podložky, jeden šroubek 

z plastového knoflíku, který slouží k ukotvení kontrolního kabelu na 

identifikačním zařízení pro mince a tři šroubky ze zadní fixní podložky 

příjemce mincí. 

3. Sejměte fixní podložku a vytáhněte kontrolní kabel indentifikačního zařízení 

pro mince. 

4. Vytáhnětě identifikační zařízení pro mince. (Jedná se o tu část mincovníku, 

která se stará o identifikaci vhozených mincí.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram pozice spínačů přívodů elektrického napětí         Vypojte dle obrázku 

Hlavní kryt 
Fixní podložka 

Zadní kryt  

Plastový knoflík 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mincovník m ůže být rozebírán pouze za následujících okolností: 

1. Pokud zařízení pro identifikaci mincí hlásí chybu či nepracuje správně, 

zejména pokud obtíže přetrvávají. 

2. Pokud zařízení pro identifikaci mincí nefunguje vůbec a z mincovníku se 

nebude ozývat „didi“ zvuk, který značí vhození mincí. 

3. Otvor pro vhození mincí je ucpán cizím tělískem. 

4. Zařízení pro identifikaci mincí je ucpané nebo je v něm vzpříčena mince. 

 

Nastavení parametr ů identifika čního za řízení pro mince : 

1. Pomocí šroubováku odšroubujte 4 šroubky na hlavním krytu mincovníku, poté 

odstranění šroubků hlavní kryt sejměte. (Šroubky uložte na bezpečné místo, 

abyste je neztratili.) 

2. Nastavte požadované hodnoty a parametry identifikačního zařízení (dle 

návodu pro nastavení mincovníku). 

3. Po provedení potřebných nastavení opět připevnětě hlavní kryt k mincovníku 

za pomocí šroubováku a čtyř šroubků. 

 

 

 

 

 

 

Kontrolní kabel Identifikační zařízení pro mince 



Nastavení multi-funk čního mincovníku D500 

Nastavení hodnoty mincí 

1. Nastavte SET SWITCH (nastavovací spínač) do pozice „SET“, LED zobrazí 

„00“. Stiskněte „A“ pro nastavení hodnoty jednotky, a to v rozpětí od „0 do 99“. 

2. Nastavení požadované hodnoty jednotky (mince) dosáhnete mačkáním „A“ do 

té doby, dokud se neobjeví Vámi požadovaná hodnota. 

3. Vhoďte do přístroje mince, pro které nastavení provádíte, nanejvýše v počtu 

10 kusů. Jakmile bude vhozen maximální možný počet mincí, zobrazí se „F“. 

4. Pokud si přejete provést nastavení pro více druhů mincí, prosím, po ukončení 

nastavování první mince zopakujte kroky 2 a 3. 

5. Po dokončení nastavování přepněte SET SWITCH (nastavovací spínač) do 

pozice „START“. 

6. Pokud potřebujete daná nastavení vynulovat, přepněte SET SWITCH 

(nastavovací spínač) do pozice „SET“, LED zobrazí „00“, stiskněte „A“ pro 

výběr hodnoty jednotky a hodnotu vynulujte podržením „A“ – po 2 vteřinách se 

ozve dlouhý tón „BI“ – to znamená, že hodnoty jsou vynulovány. 

¨ 

Nastavení přesnosti přijímače mincí 

1. Přepněte SET SWITCH (nastavovací spínač) do pozice „SET“, LED zobrazí 

„00“, stiskněte „B“, LED ukáže nastavení hodnoty přesnosti, „01“ je výchozí 

hodnota. 

2. Stisknutím „B“ upravte hodnotu v rozmezí od „01 do 03“ dle Vašich 

požadavků. Čím vyšší hodnota (číslo), tím nižší přesnost. Po ukončení 

nastavení přepněte SET SWITCH (nastavovací spínač) do pozice „START“. 

 

Nastavení výstupu: 

1. Přepněte SET SWITCH (nastavovací spínač) do pozice „SET“, LED zobrazí 

„00“, stiskněte po delší dobu „B“ a po 5 vteřinách se ozvou tóny „BI, BI, BI“, 

LED zobrazí „PP“ nebo „bb“, stiskněte tedy „B“ pro výběr požadovaného 

signálního režimu. Po ukončení nastavení přepněte SET SWITCH 

(nastavovací spínač) do pozice „START“. 

2. „PP“ znamená PULSE výstupní režim, „bb“ BYTE výstupní režim. 

 

 



Vynulování veškerých uložených dat 

Přepněte SET SWITCH (nastavovací spínač) do pozice „SET“, stiskněte současně 

„A“ i „B“, po 2 vteřinách se ozve „BI“ tón a nyní se data v EPROM vrátí do výchozích 

hodnot, nastavení pro mince se vynuluje – hodnota pro mince se vrátí na hodnotu 

„01“, hodnota přesnosti se vrátí na hodnotu „01“ a výstupní režim bude „PULSE“. 

 

Nastavení výstupního signálu 

1. Přepněte SET SWITCH (nastavovací spínač) do pozice „SET“, LED zobrazí 

„00“, stiskněte po delší dobu „A“ a po 2 vteřinách se ozvou tóny „BI, BI, BI“. 

Poté postupně tiskněte „A“, dokud LED nezobrazí Vámi požadovanou hodnotu 

(1-A0; A0=100). Po ukončení nastavení přepněte SET SWITCH (nastavovací 

spínač) do pozice „START“. Výchozí hodnotou při rušení nastavení je „01“. 

2. Pokud potřebujete nastavení resetovat, postupujte stejně jako v předchozím 

kroku - přepněte SET SWITCH (nastavovací spínač) do pozice „SET“, LED 

zobrazí „00“, stiskněte po delší dobu „A“ a po 2 vteřinách se ozvou tóny „BI, 

BI, BI“ a LED ukáže aktuálně nastavené hodnoty. Pokud je Vámi požadovaná 

hodnota vyšší než ta aktuálně nastavená, stiskněte přímo „A“, abyste hodnotu 

navýšili. Pokud je požadovaná hodnota nižší než aktuálně nastavená, podržte 

„A“ a po dvou sekundách se ozvou tóny „BI, BI, BI“ a LED ukáže „01“, 

postupně tiskněte „A“, dokud se nedostanete na požadovanou hodnotu. 

Například pokud má být hodnota výstupního signálu nastavena na „10“, 

nastavte parametr pro minci (€ 0,1 nastavíte jako „01“; € 0,5 nastavíte jako 

„05“; € 1,0 nastavíte jako „10“). 

Pokud vložíte minci o hodnotě €1.0, přijímač mincí vyšle jeden signál. 

Pokud vložíte dvě mince o hodnotě €0.5, přijímač mincí vyšle jeden signál. 

Pokud vložíte mince o hodnotách €0.5 + €1.0 + €1.0 + €1.0 + €1.0 + €1.0, 

přijímač mincí vyšle jeden signál. 

Pokud vložíte mince o hodnotách + €1.0 + €1.0 + €1.0 + €1.0 + €1.0 + €1.0 + 

€1.0 + €1.0 + €1.0 + €1.0, přijímač mincí vyšle jeden signál. 

(Pouze pokud je množství hodnot mincí rovno „10“, přijímač mincí vyšle jeden 

signál.) 

 

Pokyny pro správný chod mincovníku 



• Při manipulaci s přístrojem (mincovníkem) berte prosím v úvahu jeho 

parametry. Přepínejte dle potřeby mezi režimy N.O. /Normal Open/ a N.C. 

/Normal Close/. Obvykle je používán režim N.O., výjimečně režim N.C. – 

pouze u speciálních modelů. 

• Přepínejte podle potřeby mezi rychlým, středním a pomalým režimem – 

FAST/MID/SLOW na časovém spínači /TIME SWITCH/ v „PULSE“ módu 

podle požadavků na rychlost akceptace mincí přístrojem. Rychlost FAST 

(rychlého) režimu je 25 ms (přístroj akceptuje velké množství mincí za krátký 

časový úsek), rychlost MID (středního) režimu je 45 ms (vhodné pro většinu 

přístrojů) a rychlost SLOW (pomalého) režimu je 65 ms (u přístrojů, kde pro 

funkcionalitu hlavního přístroje postačí vhození jedné mince. Pokud jde o 

režim „BYTE“, rychlost režimů FAST/MID/SLOW je následovná: u rychlého je 

to 9600Baud, u středního 4800Baud a u pomalého 2400Baud. 

• Před prvním použitím mincovníku je nutné nastavit hodnotu mincí, kterou bude 

mít mincovník přijímat, a to pomocí spínače SET SWITCH. 

• Prosím, před samotným nastavováním přístroj nejprve zapněte, nechte jej 10 

minut v klidu, a teprve poté začněte s nastavováním, Jen tak docílíte 

nejoptimálnějšího efektu. 

• Instrukce pro připojení konektoru: 

Červený drát – DC + 12V (V+) 

Bílý drát – COIN signal (signál mince) 

Černý drát – GND (GROUND – uzemnění) 

Šedý drát – Počítadlo (COUNT) 

 

 

Manipulace 

Manipulace s polštá ři 

Během masáže můžete použít polštář, abyste zjemnili masáž krční páteře, krku a 

ramen. Záleží pouze na Vás, která varianta masáže Vám vyhovuje více, zda 

s polštářem či bez něj. Obecně doporučována je varianta s využitím polštáře. 

Polštář se ke křeslu připevní pomocí zipů na zadní části polštáře, vrchní část polštáře 

se posléze připne ke křeslu pomocí spínacích bodů. 



Před použitím křesla se ujistěte, že polštáře jsou ke křeslu správně a pevně 

přichyceny, předejdete tak možnému nepříjemnému zranění v citlivé oblasti krku. 

 

 

 

Instalace bo čního stole čku 

(1) Připevněte ke křeslu nosník pro boční stoleček a (2) následně na nosník 

připevněte samotnou poličku stolečku. 

 

 

 

Ochrana podlahy 

Umístění těžkého masážního křesla na dřevěnou podlahu může při dlouhodobém 

zatížení vést k poškození podlahy, doporučujeme tedy pod křeslo umístit koberec či 

jinou podložku. 

Pokud potřebujete křeslo přemístit, neposouvejte ho kolečky po dřevěné podlaze, 

nerovném povrchu nebo v úzkém prostoru. Křeslo je zapotřebí před posunutím 

nadzvednout, k čemuž je zapotřebí dvou osob. 



 

 

 

Technické parametry 

Použité materiály: PVC, PA, ocelové části, elektrické a elektronické součástky 

Model: T101 – 02 

Vstupní napětí: 220 – 240 V – 50/60 Hz. 

Bezpečnostní zařazení: Třída 1 

Bezpečnostní výkon: 180 W (safety power) 

 

 

 

 

 

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. 

Veškeré potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce. 

Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby vyhrazeny. 

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce: 

Compex spol. s r.o., Palackého 105, 612 00 Brno 

ve svém centrálním servisním středisku na výše uvedené adrese. 

� 549 245 575; 602 766 759 

 


