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Důležité bezpe čnostní instrukce 

Nebezpečí 

o Pro omezení rizika úrazu elektrickým proudem: 
� Zařízení vždy okamžitě po skončení používání odpojte 

z elektrické zásuvky. Přístroj odpojte z elektrické zásuvky také 
před jeho čištěním. 

Varování 

o Pro omezení rizika popálení, vzniku požáru, úrazu elektrickým 
proudem nebo zranění osob dodržujte následující instrukce: 

� Toto zařízení by nikdy nemělo být necháno bez dozoru, pokud 
je zapnuté. Proto přístroj vždy po skončení masáže nebo před 
jeho údržbou vypněte a odpojte z elektrické zásuvky. 

� Vždy je nutné zajistit zodpovědný dohled, pokud je přístroj 
používán dětmi, postiženými nebo jinak nemocnými osobami 
nebo v jejich blízkosti. 

� Přístroj používejte pouze pro jeho pravý účel, který je popsaný 
v tomto návodu k použití. Nikdy nepoužívejte příslušenství, 
které není podporované výrobcem. 

� Nikdy nenechávejte napájecí kabel položený na horkém 
povrchu nebo v blízkosti žhavých předmětů. 

� Vývody vzduchu umístěné na přístroji musí zůstat vždy volné, 
nikdy je nezakrývejte jinými předměty. Tyto otvory je třeba 
pravidelně čistit od prachu, vlasů nebo podobných nečistot. 

� Nikdy do vnitřní prostor přístroje nevkládejte jiné předměty. 
� Přístroj nepoužívejte venku. 
� Přístroj nepoužívejte v místech, kde jsou používány produkty 

typu spreje nebo jiných postřiků. Stejně tak nepožívejte 
přístroj ve vysoce prašných prostorách. 

� Přístroj připojujte pouze do správně zapojených a uzemněných 
elektrických zásuvek. 
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Instrukce pro správné zemn ění 

Tento přístroj musí být zemněn. V případě poruchy nebo zkratu poskytuje 
zemnění cestu s nejmenším odporem, poruchový proud tak odteče touto cestou, 
což omezuje riziko úrazu elektrickým proudem. Toto zařízení je dodáváno 
s elektrickou zástrčkou, která má zemnící vodič a zemnící kolík. Proto musí být 
zástrčka připojena do správné elektrické zásuvky, která je správně zapojená a 
zemněná podle místních norem a standardů.  
Nesprávné připojení přístroje a zemnícího vodiče může způsobit úraz 
elektrickým proudem. Pokud si nejste jistí, je doporučeno nechat správné 
připojení zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem nebo servisním technikem. 
Nikdy neprovádějte žádné úpravy elektrické zástrčky. Pokud zástrčka nesedí 
s vaší elektrickou zásuvkou, nechte si kvalifikovaným odborníkem nainstalovat 
správnou zásuvku.  
 
Vždy zkontrolujte, zda přístroj připojujete do zásuvky se správným napětím a 
konfigurací jako je uvedeno ve specifikaci přístroje. Pro připojení není třeba 
žádný adaptér. 

Provozní prost ředí 

o Křeslo nepoužívejte ve vysoce vlhkém nebo 
prašném prostředí, jinak by mohlo dojít k úrazu 
elektrickým proudem nebo k poškození 
přístroje. 

o Křeslo nepoužívejte v místnosti s teplotou vyšší 
než 40°C. 

o Křeslo nepoužívejte v blízkosti topných těles nebo radiátorů, stejně tak 
je nevystavujte přímému slunečnímu záření.  

o Křeslo umístěte a používejte vždy pouze na rovném povrchu.  
 
POZOR!  
Křeslo byste měli používat v místnostech s běžnou pokojovou teplotou, nikdy 
pokojovou teplot nezvyšujte náhlým způsobem. Je doporučené, zvyšovat 
pokojovou teplotu postupně až po dosažení normální úrovně. Pokud je křeslo 
uskladněné v chladném prostředí a vy jej chcete přesunout na teplé místo, je 
třeba nechat křeslo hodinu stát v novém prostředí a až poté jej zapnout. Pokud 
by bylo křeslo zapnuté ihned po přesunu, mohlo by dojít k jeho poškození.  
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Nevyhovující uživatelé 

Dále uvedení uživatelé musí použití křesla konzultovat se svým lékařem:   
• Ti, kteří jsou aktuálně v lékařské péči nebo se necítí dobře. 
• Ti, kteří mají nějaký zhoubný nádor. 
• Osoby trpící srdečními chorobami. 
• Těhotné ženy nebo ženy s menstruací. 
• Ti, kteří mají od své lékaře nařízenu léčbu klidem. 
• Ti, kteří mají nějaké problémy s páteří, nebo někdy 

prodělali nějaká vážná onemocnění nebo úrazy páteře. 
• Ti, kteří mají horečku. 

Bezpečnostní opat ření během používání 

• Pro zajištění bezpečnosti a správného 
používání tohoto masážního křesla je 
třeba, aby si každý uživatel před prvním 
použitím pečlivě přečetl tento návod 
k použití. 

• Nepoužívejte křeslo ve spojení s jinými 
terapeutickými zařízeními nebo 
elektrickými přikrývkami, a podobnými 
přístroji. Výsledkem by mohl být negativní efekt masáže nebo dokonce 
zranění uživatele. 

• Nedovolte dětem nebo domácím mazlíčkům hrát si v okolí křesla, 
zejména pak  za zádovou opěrkou nebo pod podnožkou. Jinak by 
mohlo dojít ke zranění dítěte. 

• Nepokládejte na zádovou opěrku, opěrku rukou nebo podnožku žádné 
těžké předměty. Mohlo by dojít k poškození křesla nebo dokonce ke 
zranění uživatelů, pokud by tento předmět spadnul. 

• Nepoužívejte křeslo, pokud je vaše tělo mokré. 
• Křeslo neovládejte s mokrýma rukama. 
• Souvislá dlouhá masáž jednoho místa na vašem těle může způsobit 

nadměrnou stimulaci, která může být kontraproduktivní.  
• Nevkládejte vaše ruce nebo nohy do blízkosti masážních hlavic, pokud 

je křeslo zapnuté, jinak by mohlo dojít ke zranění.  
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POZOR!  
� Během používání křesla vždy seďte ve vzpřímené poloze. 
� Pokud požadujete jemnější masáž, můžete přes zádovou opěrku 

položit ručník nebo deku. 
� Použití masážní křesla jako postele není doporučené. 
� Masážní hlavice neumísťujte přímo na hlavu, ramenní klouby nebo 

břicho apod. 
� Doporučené doba masáže je 15 minut, zároveň není také doporučeno 

provádět masáž na jedno místě déle než 5 minut. 

Kdy by k řeslo nem ělo být používáno 

Pokud se objeví některá z následujících událostí, vypněte prosím okamžitě 
hlavní vypínač do polohy OFF a odpojte křeslo z elektrické zásuvky. Poté 
kontaktujte servisní centrum: 
 

o Pokud dojde náhodou k polití křesla vodou. Pokračování v používání 
křesla za takovýchto podmínek může způsobit úraz elektrickým 
proudem. 

o Pokud během masáže začnete pociťovat abnormální nebo prudkou 
bolest, okamžitě přestaňte v masáži a problémy konzultujte s lékařem. 

o Pokud se během používání objeví nějaká závada nebo abnormální 
chování přístroje. 

o Pokud dojde ke ztrátě elektrického napětí. Náhlé znovu-zapnutí by 
mohlo způsobit zranění. 

o Pokud se objeví náhlý záblesk. 
 
Poznámka: Pravidelně provádějte kontrolu polstrování hlavního potahu tím, že 
zvednete zádovou opěrku a zkontrolujete, zda potah neobsahuje trhliny. 
 
VAROVÁNÍ!  

Křeslo nepoužívejte, pokud je hlavní potah potrhaný. Okamžitě odpojte 
elektrickou zástrčku z elektrické zásuvky. Používání křesla za takových 
podmínek může způsobit zranění nebo úraz elektrickým proudem. 
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Rozebírání a opravy k řesla 

o Nikdy neodstraňujte zadní kryt z křesla, kontakt s vnitřním 
mechanismem křesla může způsobit úraz elektrickým proudem. 

o Křeslo může být opravováno pouze v specializovaném servisním centru 
a uživatel křeslo nesmí sám rozebírat nebo opravovat. 

Poznámky k napájecímu kabelu a elektrické zástr čce 

Před připojením křesla do elektrické sítě zkontrolujte hodnotu napětí vaší 
elektrické sítě, aby odpovídala uváděné hodnotě v technické specifikaci křesla. 
 

o Neodpojujte elektrickou zástrčku z elektrické sítě příliš prudce. 
o Nepřipojujte nebo neodpojujte napájecí kabel mokrýma rukama. Mohlo 

by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo poškození přístroje. 
o Při odpojování napájecího kabelu z elektrické zásuvky, držte vždy 

kabel za zástrčku, nikdy pouze za samotný kabel. 
o Přestože je křeslo vybaveno automatickým časovačem vypnutí, 

nezapomínejte po skončení masáže přístroj vždy vypnout hlavním 
vypínačem. 

o Neumísťujte napájecí kabel pod křeslo, mohlo by dojít k jeho 
poškození a následně k úrazu elektrickým proudem. 

o Křeslo nepoužívejte, pokud je napájecí kabel poškozen. Používejte 
pouze náhradní příslušenství chválené výrobcem nebo servisním 
střediskem. 

o Nepoužívejte křeslo, pokud je elektrická zásuvka příliš uvolněná. 

Opatření pro dálkový ovlada č 

o Na dálkový ovladač nesedejte, nestoupejte ani nepokládejte těžké 
předměty. 

o Vyvarujte se pádu ovladače na zem. Je doporučeno ukládat dálkový 
ovladač do jeho držáku, pokud není delší dobu používaný. 

o Při práci s dálkovým ovladačem nepoužívejte nadměrnou sílu. 
o Dálkový ovladač neovládejte s mokrýma rukama. 
o Při práci s dálkovým ovladačem nepoužívejte žádné ostré nebo těžké 

předměty, mohlo by dojít ke zničení ovladače.  ̈
 

Tento návod prosím uschovejte! 
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Popis částí masážního k řesla 
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Popis částí a funkcí dálkového ovládání 
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Popis LCD displeje 
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Příprava masážního k řesla p řed jeho použitím 

Vybalení, rozložení a složení k řesla 

Masážní křeslo je zabaleno v poloze se sklopenou zádovou částí. Po vytažení 
křesla z krabice je tedy třeba zádovou opěrku zvednout a upevnit v její správné 
poloze. Dosažení správní polohy je signalizováno slyšitelným cvaknutím.  
 
Při skládání křesla zpět do krabice postupujte následovně: 

1. Odstraňte polštářky a podložky z opěrky hlavy a ze zádové části. 
2. Stiskněte ovládácí páčku zádové části směrem dolů.  
3. Sklopte zádovou část křesla směrem dopředu. 

 
1. Zvedněte zádovou část křesla do vzpřímené polohy. 

 
 

2. Stiskněte ovládací páčku 
zádové části směrem 
dolů, čímž dojde 
k jejímu uvolnění ze 
zajištěné polohy. 

 
 
 

3. Sklopte zádovou část 
křesla směrem dopředu. 

 

Při rozkládání a skládání masážního k řesla bu ďte vždy velmi 
opatrní a nikdy nepoužívejte nep řiměřené síly. 
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Umístění křesla 

� Z důvodu 
polohování 
zajistěte před 
křeslem i za ním 
dostatečný prostor 

 
� Ujistěte se, že je 

před i za křeslem 
volné místo 
alespoň 60cm. 

 
UPOZORNĚNÍ! 

� Aby jste předešli poškrábání podlahy, umístěte pod křeslo koberec. 
� Ujistěte se, že nejsou v okolí křesla umístěny žádné předměty, které by 

bránily správné funkci polohování.  

Instalace držáku dálkového ovládání 

� Držák dálkového ovládání nainstalujte a pomocí dvou šroubů řádně 
upevněte na levé straně masážního křesla. Zdířka pro připevnění držáku 
je skryta pod plastovou krytkou, po nainstalování držáku krytku opět 
zaklapněte na její místo. 

 
� Držák dálkového ovládání lze volně nastavovat do požadované polohy. 

Na zadní straně držáku je jistící šroub, který umožňuje polohování 
držáku. Jakmile nastavíte držák do požadované polohy, tento jistít 
šroub utáhněte, čímž upevníte držák ve vámi požadované poloze. 

 
� Dálkové ovládání se do držáku vkládá z horní strany. Při vyjímání 

dálkového ovládání jej uchopte za jeho horní část a vytýhněte směrem 
nahoru z držáku.    
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Instalace sedáku 

� Když instalujete sedák, je třeba nejprve spojit konec jedné vzduchové 
hadičky s koncem druhé vzduchové hadičky. 

� Hadičky do sebe navzájem zasuňte tak, aby barevné značky obou konců 
na sebe téměř navazovaly a hadičky byly pevně propojeny, aby se 
předešlo ucházení vzduchu. Při rozpojování pouze vzduchové hadičky 
rozpojte jejich vzájemným vytažením. 

� Sedák se ke kostře křesla připevněňuje pomocí dvou suchých zipů. 
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Podložka op ěrky hlavy 

• Podložka opěrky hlavy je k zádové opěrce připevněna pomocí pásku 
suchého zipu. Při instalaci podložky opěrky hlavy stačí oba díly k sobě 
přilepit pomocí lepícího pásku, tak aby na sebe obě části lepícího pásku 
přesně seděly. Při sundávání stačí pouze opěrku hlavy přímo odlepit od 
zádové opěrky (A). 

Podložka op ěrky zad 

• Polštář opěrky zad je se samotnou opěrkou spojen pomocí zipu. Pro 
svlečení nebo nasazení polštáře stačí pouze rozepnout nebo zaškrtnout zip 
(B). 

• Instalace vyhřívací funkce: 

a) Zapojte jeden konec kabelu  k druhému . 
b) Při rozpojování, jeden konec odpojte od druhého.  

• Pokud se vám zdá, že je síla masáže nedostatečná, můžete podložku otočit 
na zadní část opěrky zad a dopřát si tak intenzivnější masáž bez použití 
podložky (C).  
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Ovládání polohovacího systému 

• Polohování zádové opěrky 

o Pro sklopení zádové opěrky stiskněte a držte tlačítko , 
dokud nebude opěrka ve vámi požadované poloze. 

o Pro zvednutí zádové opěrky stiskněte a držte tlačítko , 
dokud nebude opěrka ve vámi požadované poloze. 

 
• Polohování podnožky 

o Pro zvednutí podnožky stiskněte a držte tlačítko , dokud 
nebude opěrka ve vámi požadované poloze. 

o Pro sklopení podnožky stiskněte a držte tlačítko , dokud 
nebude opěrka ve vámi požadované poloze. 

 
• Vyresetování polohy zádové i nožní opěrky 

o Pro navrácení zádové a nožní opěrky do jejich základní polohy 

stiskněte resetovací tlačítko . 
 
UPOZORNĚNÍ! 
• Během nastavování výšky podnožky 

nestrkejte prsty ani jiné předměty do  
mezery mezi sedákem a podnožkou. 

• Během nastavování úhlu sklonu zádové 
a nožní opěrky nesmí být umístěny 
v okolí křesla žádné předměty, které by 
překážely správnému nastavení polohy opěrek.   
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Nastavení délky podnožky 

• Pro maximální pohodlí uživatelů masážního křesla je možné nastavit délku 
podnožky. Toto nastavení délky je možné v jakékoli poloze nožní opěrky. 
Zvedněte páčku sloužící pro nastavení délky podnožky a poté zatlačte 
nebo povytáhněte podnožku tak, abyste získali její požadovanou délku 
(prodloužení nebo zkrácení přibližně o 8cm). Poté opět uvolněte ovládací 
páčku a tím dojde k zajištění podnožky v dané poloze. 

 

Přesunování masážního k řesla 

• Přenášení: Při přepravě masážního křesla by jej měly držet alespoň 
dvě osoby na každé straně. Křeslo přenášejte uchopením za jeho rám. 

• Přesun: Uchopte podnožku masážního křesla a zvedněte ji nahoru. To 
způsobí, že jezdící kolečka na zadní spodní straně rámu se budou 
dostatečně dotýkat podlahy, což umožní křeslo lehčeji táhnout nebo 
tlačit po podlaze. 

 
UPOZORNĚNÍ!   
Před přenášením nebo přesouváním křesla vždy nejprve odpojte napájecí 
kabel z elektrické zásuvky.  
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Zapnutí napájení 

2. Připojte AC napájecí kabel do elektrické zásuvky. 
3. Pomocí hlavního přepínače umístěným na elektronické ovládací 

skříňce, která se nachází na zadní spodní straně masážního křesla, 
křeslo zapněte. 

 
UPOZORNĚNÍ! 
• Ujistěte se, že napájecí kabel není skřípnut pod masážním křeslem. 
• Ujistěte se, že všechny přepínače (včetně hlavního) jsou před připojením 

napájecího kabelu do elektrické zásuvky v poloze „0“. 
• Pokud jsou masážní hlavice zádové části křesla umístěny vlivem poslední 

prováděné činnosti uprostřed zádové části, dojde po opětovném zapnutí 
hlavního přepínače do polohy „I“ k jejich návratu do jejich základní 
polohy.  

 

 

Po použití 

• Díky časovací funkci, dojde k automatickému vypnutí křesla po uplynutí 
doby masáže 30 minut. Poté prosím přepněte hlavní přepínač do polohy 
„0“, čímž křeslo vypnete. 

• Abyste předešli poruše křesla nebo případnému zranění dětí nebo jiných 
osob, nezapomínejte vždy po skončení masáže křeslo vypnout hlavním 
vypínačem a odpojit napájecí kabel z elektrické zásuvky. 

Masážní křeslo DF1688F3-A1 

 18 

Masážní programy 

Časová funkce automatického vypnutí 

• Po stisku tlačítka  můžete nastavit čas udávající délku masáže. 
• Základní délka masáže je 30 minut. Pokud nezvolíte jiný čas, masáž 

bude automaticky zastavena po 30 minutách. 

• Pomocí tlačítek  můžete nastavit váš požadovaný 
čas masáže. Po nastavení času se spustí odpočítávání, po jehož 
skončení se automaticky zastaví aktuální procedura masáže.  

• Při přepínání mezi automatickými a ručními masážními programy se 
nastavená doba časovače nemění. Pokud je třeba změnit čas masáže, 

stačí stisknout některé z tlačítek . 

• Stiskem tlačítka  dojde k zastavení masáže. 
 

Automatické masážní programy 

• Stiskem tlačítka  na dálkovém ovládání se spustí automatický 
masážní program a na LCD displeji se zobrazí odpovídající symbol 

. Nyní si můžete užívat souvislou masáž, která v sobě kombinuje 
všechny masážní techniky a je řízena automaticky. 

• Dalším stiskem tlačítka   dojde k zastavení tohoto automatického 
programu. 
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Ruční masážní programy 

Masážní křeslo však umožňuje také nastavení a zkombinování masážních 
programů přesně podle vašich potřeb. Můžete si tak zvolit kterýkoli masážní 
režim a u něj se nastavit požadovanou rychlost nebo oblast masáže. 

• 3 masážní programy zádové oblasti 
o Hnětací masáž 
o Kmitavá masáž 
o Tlaková masáž – mačkání prsty 

• 3 programy vzduchové masáže 
o Vzduchová masáž lýtek 
o Trakční vzduchová masáž lýtek 
o Vzduchová masáž boků 

• 1 dopl ňkový masážní program 
o Funkce vyhřívání 

 
Při výběru masážního programu nahlédněte do následující tabulky, kde 
jsou uvedeny detailní informace o jednotlivých programech. 
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Ovládání masážních program ů zádové části 

1. Hnětací masáž 

• Stiskem tlačítka  se spustí hnětací masáž a na LCD se objeví 

odpovídající ikona .  

• Nyní si můžete zvolit konkrétní část zad ( ), pro 
kterou bude masáž prováděna. („WHOLE“ = celá záda, „BACK“ = 
horní část, „WAIST“ = dolní část zad) 

• Stiskem a držením tlačítka  nebo  můžete posouvat masážní 
hlavice v zádové části buď směrem nahoru (UP) nebo dolů (DOWN). 
Po uvolnění tlačítka se masážní hlavice zastaví na aktuálním místě. 

• Pokud chcete nastavit rychlost masáže, stačí stisknout tlačítko  

pro zvýšení nebo tlačítko  pro snížení rychlosti. Nastavovaná 

rychlost bude zobrazována na LCD displeji ( ) 

• Dalším stiskem tlačítka  dojde k zastavení hnětací masáže. 
 

2. Kmitavá (kymácivá) masáž 

• Stiskem tlačítka  se spustí kmitavá masáž a na LCD se objeví 

odpovídající ikona .  

• Nyní si můžete zvolit konkrétní část zad ( ), pro 
kterou bude masáž prováděna. („WHOLE“ = celá záda, „BACK“ = horní 
část, „WAIST“ = dolní část zad) 

• Stiskem a držením tlačítka  nebo  můžete posouvat masážní 
hlavice v zádové části buď směrem nahoru (UP) nebo dolů (DOWN). Po 
uvolnění tlačítka se masážní hlavice zastaví na aktuálním místě. 

• Pokud chcete nastavit rychlost masáže, stačí stisknout tlačítko  pro 

zvýšení nebo tlačítko  pro snížení rychlosti. Nastavovaná rychlost 

bude zobrazována na LCD displeji ( ) 

• Dalším stiskem tlačítka  dojde k zastavení kmitavé masáže. 
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3. Tlaková masáž – ma čkání prsty 

• Stiskem tlačítka  se spustí tlaková masáž napodobující mačkání 

prsty a na LCD se objeví odpovídající ikona .  

• Nyní si můžete zvolit konkrétní část zad ( ), pro 
kterou bude masáž prováděna. („WHOLE“ = celá záda, „BACK“ = horní 
část, „WAIST“ = dolní část zad) 

• Dalším stiskem tlačítka  dojde k zastavení kmitavé masáže. 
 
 
Následující obrázek zobrazuje rozdělení zad na zmíněné tři masážní oblasti 
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Ovládání vzduchové masáže 

1. Vzduchová masáž lýtek a chodidel 

• Stiskem tlačítka  se spustí vzduchová masáž lýtek a chodidel a na 

LCD displeji se zobrazí odpovídající ikona .  

• Pomocí tlačítka  nebo  můžete zvýšit nebo snížit úroveň 
vzduchové masáže. Je možné zvolit mezi 4 různými úrovněmi a nastavená 
úroveň bude vždy zobrazena na LCD displeji ( ). 

• Další stiskem tlačítka  se masáž zastaví.  
 

2. Trakční vzduchová masáž lýtek a chodidel 

• Stiskem tlačítka  se spustí trakční vzduchová masáž lýtek a chodidel 

a na LCD displeji se zobrazí odpovídající ikona .  

• Pomocí tlačítka  nebo  můžete zvýšit nebo snížit úroveň 
vzduchové masáže. Je možné zvolit mezi 4 různými úrovněmi a nastavená 
úroveň bude vždy zobrazena na LCD displeji ( ). 

• Další stiskem tlačítka  se masáž zastaví.  
 

3. Vzduchová masáž bok ů 

• Stiskem tlačítka  se spustí vzduchová masáž boků a na LCD displeji 

se objeví odpovídající ikona . 

• Pomocí tlačítka  nebo  můžete zvýšit nebo snížit úroveň 
vzduchové masáže. Je možné zvolit mezi 4 různými úrovněmi a nastavená 
úroveň bude vždy zobrazena na LCD displeji ( ). 

• Další stiskem tlačítka  se masáž zastaví. 
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Ovládání funkce vyh řívání 

• Stiskem tlačítka  se spustí vyhřívání zad a chodidel a na LCD se 
objeví odpovídající ikona .  

• Dalším stiskem tohoto tlačítka se masáž zastaví.  

Ukončení masáže 

• Pro zastavení masáže stiskněte tlačítko . Masážní hlavice zádové části 
se vrátí do jejich základní polohy a prováděná masáž bude zastavena. 

• Abyste předešli poškození křesla nebo zranění osob, vždy po skončení 
masáže vypněte hlavní vypínač napájení a křeslo odpojte z elektrické 
zásuvky.  

 

Údržba a zp ůsob uskladn ění 

• Přístroj používejte nebo skladujte pouze na suchých a            
málo-prašných  místech. 
o Vlhkost a prach zkracují životnost masážního křesla a 

mohou být příčinami vzniku špinavých nebo plesnivých 
skvrn. 

• Nevystavujte přístroj přímým slunečním paprskům nebo jej 
nenechávejte v blízkosti zařízení produkujících teplo, jako jsou 
například radiátory. 
o Mohlo by dojít k změně barvy potahu nebo ke ztrátě jeho 

kvality. 
• Při přenášení křesla vždy přidržujte část sedáku. 
• Při přenášení křesla jej nedržte za podpěrky rukou, jinak by mohlo 

dojít k jejich poškození. 
• Pokud dojde k zašpinění potahu křesla od sprchového gelu, 

vlasového šampónu nebo kondicionéru, vždy jej co nejrychleji 
utřete pomocí suchého hadříku. Jinak by mohlo dojít k poškození 
potahu (například ke změně barvy nebo vytvoření skvrn). 

• Během horkých letních dnů nepoužívejte masážní křeslo po 
dlouhou dobu. Zabráníte přehřátí křesla a zajistí tak křeslu jeho 
dlouhou životnost. 
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• Po skončení masáže se vždy ujistěte, že je vypnutí hlavní vypínač 
a napájecí  kabel je odpojen z elektrické zásuvky.  

• Při připojování nebo odpojování napájecího kabelu z elektrické 
zásuvky nikdy nemějte mokré ruce 
o Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. 

 
• Dálkové ovládání čistěte pouze suchou látkou. Jakákoli vlhkost 

by mohla dálkové ovládání poškodit.  
 
• Pro čištění potahu používejte pouze jemný hadřík namočený ve vlažné vodě 

nebo mýdlovém roztoku. Po očištění potah řádně utřete do sucha. 
 
• Při čištění nepoužívejte žádná rozpouštědla, těkavé látky nebo 

bělidla.  
o Mohlo by dojít k změně barvy potahu nebo k jeho 

úplnému zničení. 
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Řešení potíží 

Pokud se objeví nějaké problémy při používání křesla, zkuste nejprve najít 
řešení vašeho problému v následující tabulce. Pokud se vám i tak nepodaří 
vyřešit problém, pak masážní křeslo vypněte, odpojte napájecí kabel 
z elektrické zásuvky a kontaktujte svého prodejce. 
 
UPOZORNĚNÍ! 
Nikdy se sami nepokoušejte rozebírat nebo opravovat masážní křeslo! 
 

Problém Možná příčina 
Hlasitý zvuk během kmitavé, hnětací nebo 
tlakové masáže. 
Zvuk klepání během změny masážního 
programu z hnětací na kmitavou masáž 
nebo naopak. 
Zvuk vzduchové pumpy. 
Zvuk vibrací. 

Tyto zvuky jsou výsledky mechanické 
konstrukce masážního mechanismu a 
nejsou znakem problému s masážním 
křeslem. 

Zkontrolujte, zda je napájecí kabel řádně 
připojen v elektrické zásuvce. Křeslo nejde ovládat pomocí dálkového 

ovládání. Zkontrolujte, zda je hlavní přepínač 
v poloze „I“. 

Masážní hlavice se přestaly pohybovat. 
Neopírejte se příliš tvrdě o zádovou 
opěrku. 
Křeslo je používáno bez přestávky po 
dlouhou dobu a teplota jeho masážního 
mechanismu se příliš zvýšila. Vypněte 
křeslo a nechte je vychladnout. 

Křeslo se zastavilo během masáže. 

Vypršela nastavená doba masáže nebo 
došlo ke ztrátě napájení. 
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Technické parametry 

Model:    DF1688F3-A1 
Napájení:    AC 230V / 50Hz 
Spotřeba:    180W 
Maximální doba masáže:  30 minut 
Hmotnost:    79kg 
Rozměry:     1465 x 840 x 750 (V x Š x H) 
Bezpečnostní ochrany: Ochrana proti přehřátí, elektronický časovač  

 
 
 
 
 

 
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 


