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Úvod 

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Před používáním si prosím 
důkladně přečtěte tento návod a při používání následujte instrukce v něm 
obsažené. Zvýšenou pozornost věnujte důležitým bezpečnostním upozorněním a 
mějte tento návod po ruce k budoucímu nahlédnutí. 
Poznámka: Výrobce si vyhrazuje právo na změnu vzhledu a popisu přístroje bez 
dalších upozornění. Toto se vztahuje zejména na skutečnou barvu produktu. 
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Důležitá bezpečnostní upozornění 

• Zabraňte přístupu dětí k pohyblivým a odnímatelným částem produktu. 
• Používejte pouze správně uzemněný zdroj napětí, kompatibilní s tímto 

produktem. 
• Abyste zabránili úrazu, nebo poničení přístroje, vždy ho odpojte 

z elektrické zásuvky po použití nebo před čištěním. 
• Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem. 
• Nepoužívejte přístroj venku. 
• Před použitím si prosím přečtěte všechny instrukce v tomto návodu a při 

používání se řiďte výhradně podle nich. 
• Jiný způsob používáni než je uveden v návodu je zakázán. 
• Přístroj se doporučuje používat 15 minut. 
• Přístroj nepoužívejte když: 

 je kůže natržená nebo poničená 
 je poškozený potah 
 jsou chladící otvory zakryté nebo ucpané 
 něco spadlo do přístroje 
 jste usnuli během používání přístroje 
 jste opilí nebo se necítíte dobře 
 jste méně než hodinu po jídle 

• Abyste zabránili úrazu, nenastavujte masážní funkce na příliš vysoký 
stupeň. 

 
Provozní prostředí 
 

• Nepoužívejte přístroj   
 v horkém a vlhkém prostředí, například v koupelně. 
 v prostředí s náhlými teplotními změnami. 
 v prašném prostředí. 
 v malých prostorách nebo v prostorách se špatnou 

cirkulací vzduchu 
 
Nevyhovující uživatelé 
 

• Osoby trpící osteoporózou. 
• Osoby se srdečními chorobami nebo s elektronickým léčebným zařízením 

jako například kardiostimulátor. 
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• Osoby s horečkou. 
• Těhotné ženy nebo ženy v průběhu menstruace. 
• Zraněné osoby nebo osoby s kožním onemocněním. 
• Děti mladší 12-ti let nebo osoby neschopné obsluhovat tento přístroj. 
• Osoby, které mají od lékaře nařízený klidový režim nebo se necítí dobře. 
• Osoby, které jsou vlhké nebo zpocené. 
• Osoby citlivé na horko. 

 
Bezpečnost 
 

• Zkontrolujte zda vstupní napětí odpovídá specifikaci přístroje. 
• Nezapojujte elektrický kabel do zásuvky mokrýma rukama. 
• Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem nebo poškození přístroje, 

zabraňte styku přístroje s vodou. 
• Neměňte elektrický obvod přístroje a dejte pozor na poškození elektrické 

kabeláže. 
• Při čištění elektrických částí, jako například vypínače nebo elektrické 

přípojky, nepoužívejte vlhké utěrky. 
• Při výpadku proudu opusťte přístroj, jinak jeho náhlé naskočení může 

způsobit zranění. 
• Pokud přístroj nefunguje normálně, zastavte užívání a kontaktujte nejbližší 

autorizovaný servis. 
• Přestaňte používat přístroj pokud se necítíte dobře a konzultujte to se svým 

lékařem. 
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Popis částí masážního křesla 

 
1. Polštářová opěrka 
2. Ovladač 
3. Mikrofon 
4. Opěrky na ruce 
5. Polštáře 
6. Opěrky na lýtka 
7. Akupunkturní  
    masážní body na  
    chodidla 
8. Zádové opěradlo 
9. Vzduchové polštáře  
    na ruce 
10. Nahřívací zařízení 
11. Stolek na nápoje 
 

 
12. Zadní potah 
13. Ventilátor 
14. Držák ovladače 
15. Stolek na nápoje 
16. Přehrávač Mp3 
17. Kolečka 
18. Šňůra od  
      mikrofonu 
19. Elektrická šňůra  
      se zástrčkou 
20. Rozhraní  
      nahřívacího zařízení 
21. Připojení  
      mikrofonu 
22. Pojistka 
23. Přepínač napájení 
24. Zdířka pro  
      napájecí kabel 
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Přehled funkcí a účinků  

 Funkce 
 

• Masážní systém je tvořen čtyřmi pohyblivými masážními hlavicemi, které 
se mohou posouvat nahoru a dolů po celém zádovém opěradle. 

• Masážní křeslo nabízí 6 masážních režimů: shiatsu, prohmatávání, 
krouživé mávání, poklepávání, současné prohmatávání a mávání a vibrace. 

• Automatická masáž horní části těla. (Tři nastavitelné oblasti, ramena a krk, 
záda a pas). 

• Manuální masáž horní části těla s režimy: celková masáž, pevný bod nebo 
masáž vybraných částí. Pro každý režim je k dispozici pět rychlostních 
stupňů. U masážních režimů shiatsu, mávání a poklepávání je možné také 
nastavit šířku masáže ve třech úrovních: široká, středně široká a úzká 
masáž. V masážním režimu pevného bodu je možné pohybem hlavic 
nahoru a dolů nastavit přesný bod k masáži.  

• Přístroj je vybaven 33 vzduchovými airbagy, které poskytují vzduchovou 
masáž s možností nastavení tří režimů a dvou stupňů intenzity. 

• Vibrační masáž zad a hýždí se třemi režimy: slabá, silná a vypnuto. 
• Čtyři vzduchové polštáře pro masáž rukou. 
• Funkce pro ovládání hudby: změna hlasitosti, posun mezi písničkami. 
• Synchronní hudební masáž: Intenzita vibrací a rychlost zádové masáže je 

závislá na změně vysokých frekvencí v hudbě, naproti tomu masáž hýždí 
je řízena změnou nízkých frekvencí. V režimu hudební masáže se hlasitost 
nastavuje pomocí ovladače. 

• Automatické polohovací funkce: zádové a lýtkové opěrky se mohou 
zvednout nebo sklopit do potřebné polohy. 

• Automatické obnovení přerušené masáže pro záda a lýtka. 
• Přednastavená samostatná masáž lýtek během nastavování zádové opěrky. 
• Nahřívací zařízení je vybaveno nefritovým topným tělesem, které 

produkuje teplo skrz pět hélium-neonových žárovek. Teplota je 
nastavitelná od 40°C do 70°C. 

• Přístroj je vybaven extra velkým LCD displejem, MP3 přehrávačem, 
sluchátky, podnosem na nápoje a nefritovým topným tělesem.  

• Stylový a luxusní design, úžasné dojmy, pohodlné masáže v sedě či v leže. 
 
 
 



Masážní křeslo SL-A18Q 

 7

 Hlavní účinky 
 

 Odstranění únavy   
 Zlepšení krevního oběhu 
 Úleva od svalové únavy 
 Uvolňuje napjaté svalstvo 
 Odstranění bolesti nervů a svalů 

 
 
 

Příprava masážního křesla před jeho použitím 

1. Montáž a používáni ovladače a stolku 
(1) Přimontujte držák ovladače k masážnímu křeslu. (2) Celým ovladačem i s 
držákem je možno otáčet o 180°. (3) Ovladač samotný je možno otáčet o 360°. 
 

 

 
 
2. Montáž opěrky hlavy a zad 
Použití polštářku pod hlavu zmírní hnětení ramen a krku. Pokud požadujete 
jemnější masáž připevněte polštářek ke křeslu. Pro intenzivnější masáž polštářek 
odejměte. (Doporučeno je polštářek použít). 
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(1) Pomocí zipu spojte potah zádové opěrky s křeslem. (2) Opěrku hlavy a 
polštářek pod hlavu poté připevněte suchým zipem. 
Varování: Nikdy nepoužívejte křeslo bez připevněné zádové opěrky, může dojít ke 
zranění. 
 

 
 
3. Nahrávání hudby do MP3 přehrávače 

 
1. Vypněte napájení masážního křesla. 
2. Vyjměte USB disk z MP3 přehrávače křesla. 
3. Vložte USB disk do USB portu počítače s operačním systémem Windows 

XP, Windows 2000, Windows NT. 
4. Nahrajte si Vaše oblíbené písně ve formátu MP3 na USB disk. Pokud se 

nahrávání nezdařilo, nejprve zformátujte USB disk. 
5. Po skončení nahrávání, klikněte v počítači na “bezpečně odebrat zařízení 

USB“. 
6. Vyjměte USB disk z počítače. 
7. Vložte USB disk zpátky do MP3 přehrávače křesla. 
8. Nyní obsahuje přehrávač Vaše písně, můžete křeslo opět zapnout a užít si 

hudební masáž. 
 
Poznámky: 

1. Pokud písně nejde přehrát, nejprve naformátujte USB disk v počítači. Poté 
pokračujte dle bodu 4 výše. 

2. Neodnímejte žádné další části MP3 přehrávače, kromě USB disku. 
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   ( 1 ) MP3 přehrávač 
   ( 2 ) Kryt USB disku 
   ( 3 ) USB disk 
 
 
4. Jak správně přemisťovat křeslo 
 
Ujistěte se, že v cestě pohybu nejsou žádné dráty, poté křeslo uchopte za opěradlo 
a nakloňte ho do správného úhlu tak, aby těžiště křesla spočívalo nad kolečky (viz 
obr.1). Poté křeslo dle potřeby tahejte dozadu nebo dopředu. 
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Způsob používání  

Používání ovladače 
 

 
 
Spínač masáže celého těla: 
Zapne funkci masáž celého těla. Nejprve se provede automatická detekce horní 
části těla a určí se body k masáži, poté se zkontroluje poloha ramen, po dokončení 
se rozsvítí a začne pípat kontrolka pozice ramen. Poté můžete manuálně upravit 
masážní body na ramenou pomocí šipek nahoru a dolů. Pokud během 10 vteřin 
neučiníte žádnou úpravu masážních bodů, automaticky se spustí masáž celého těla. 
 
Nastavení polohy ramen 
Přístroj nastaví masážní body na ramenou pomocí šipek nahoru a dolů, s ohledem 
na tvar těla konkrétní osoby. Toto nastavení má pět stupňů a zobrazuje vždy 
aktuální polohu ramen. 

Upraví pozici ramen nahoru. 

Upraví pozici ramen dolů. 
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Automatická masáž  
Stiskněte tlačítko vybrané automatické masáže a masáž začne. 
 

 
Horní část těla   
Pestré spektrum masážních metod pro masáž celé horní části těla. 

 
 
Krk a ramena 
Automatická masáž v oblasti krku a ramen. 

 
 
Záda a pas 
Automatická masáž v oblasti zad a pasu. 

 
 
Manuální nastavení masáže 
Stiskněte vybrané tlačítko manuální masáže pro start manuální masáže. 

Na výběr jsou prohmatávání , mávání , prohmatávání a mávání 

, shiatsu , poklepávání , masáž zad  (celková, částečná, 
pevný bod, masáž vybraných míst) a vibrace. Celkem je tedy k dispozici sedm 
masážních metod. 
V režimu pevného bodu můžete upravit přesnou pozici pomocí tlačítek:  

  
Posun pozice nahoru. 
 
Posun pozice dolů. 
 
 
Rychlost 
Pět nastavitelných rychlostí. 

 
 
Šíře 
V režimech mávání, shiatsu a poklepávání je možno zvolit šířku 
masáže ze tří stupňů. 
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Mód vibrací 
Přístroj nabízí současnou vibrační masáž zad a hýždí, a to v automatickém i 
manuálním módu. 

 
Zádové vibrace: spínač zádových vibrací 
 

 
Při klesající intenzitě vibrací se zobrazí   
 
Při rostoucí intenzitě vibrací se zobrazí   
 

 
Hýžďové vibrace: spínač hýžďových vibrací 
 

 
Při klesající intenzitě vibrací se zobrazí   
 
Při rostoucí intenzitě vibrací se zobrazí   
 
 
Vzduchová masáž spodní části těla 

 
 Spínač vzduchové masáže  

 
 Mód: Tři nastavitelné pozice vzduchové masáže spodní části těla. 

 
Intenzita: Dva stupně intenzity masáže spodní části těla, silná a 
jemná. 
 

 
Vyhřívání 

 Spínač nahřívací masáže. 

 Tlačítko pro zvýšení nahřívací teploty. Maximální teplota je 70°C. 
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 Tlačítko pro snížení nahřívací teploty. Minimální teplota je 40°C. 
 
 
Vzduchová masáž paží 

Spínač vzduchové masáže paží a regulátor síly. 
 
 
MP3 přehrávač 

 Přehrát/zastavit hudbu. (Poznámka: hudba se spustí během 6 vteřin po 
 spuštění přehrávače.) 

 Přehrát předchozí píseň. 

 Přehrát následující píseň. 

 Synchronizace rychlosti masáže s rytmem hudby. Intenzita a rychlost 
 každé masáže se mění s rytmem hudby. 
 
Nastavení opěradel 

   Podržte tlačítko, lýtkové opěrky se začnou zvedat. 
 

   Podržte tlačítko, lýtkové opěrky se začnou sklápět. 
 

Podržte tlačítko, zádová opěrka se začne pomalu zvedat a lýtkové  
opěrky pomalu klesat. Uvolněte tlačítko a opěrky se upevní v dané  
pozici. 
 
Podržte tlačítko, zádová opěrka začne pomalu klesat a lýtkové opěrky  
se pomalu zvedat. Uvolněte tlačítko a opěrky se upevní v dané pozici.  
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Péče, čištění a skladování 

• Přístroj je zakázáno rozebírat a provádět údržbu vlastními silami. Vždy se 
obraťte na výrobcem určenou agenturu. 

• Po použití nezapomeňte přístroj vypojit z elektrické zásuvky. 
• Nezapojujte do uvolněné zásuvky. 
• Během dlouhého období bez použití, smotejte dráty a skladujte přístroj na 

suchém neprašném místě. 
• Neskladujte přístroj v prostředí s vysokými teplotami, nebo blízko ohně. 

Nenechávejte ho dlouhou dobu na přímém slunci. 
• Čistěte přístroj pouze suchou utěrkou. Nepoužívejte ředidlo, benzen ani 

alkohol. 
• Mechanické součásti tohoto přístroje jsou speciálně navrženy a vyrobeny 

tak, že nepotřebují speciální údržbu. 
• Zamezte kontaktu ostrých předmětu s přístrojem. 
• Netahejte přístroj po nerovném terénu, je potřeba ho zdvihnout a přenést. 
• Nepoužívejte přístroj nepřetržitě příliš dlouhou dobu, je doporučeno 

používat ho s přestávkami. 
 
 

Řešení běžných problémů 

• Je normální, že motor za provozu vydává jemný hluk. 
• Pokud ovládání nefunguje, zkontrolujte, zda je přístroj řádně zapojen do 

elektrické sítě a vypínač je zapnutý. 
• Po přednastavené době masáže se přístroj automaticky vypne. Pokud 

přístroj běží příliš dlouho bez přestávky, termostat ho automaticky vypne. 
Přístroj může být znovu použit po půlhodinové přestávce. 
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Technické parametry 

Popis:    Masážní křeslo 
Označení modelu  SL-A18Q 
Napájení:   AC 220-240V 50/60Hz 
Spotřeba:   220W 
Doporučená doba masáže: 15 minut 
 
 

 
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 


