
 

 

 

 

 

 

 

 

Uschovejte tento návod pro potřebu budoucího 

použití 
 

  



 

A51- MASÁŽNÍ KŘESLO 

NÁVOD NA POUŽITÍ 

 

  

A 5 1 
   A S S A G E  H A I R 

   



 

Děkujeme za zakoupení tohoto produktu. Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod na 

použití. Označeným částem manuálu věnujte zvýšenou pozornost a návd si uschovejte pro pozdější 
použití.  

Pozn.: Naše společnost si vyhrazuje právo na revizi dizajnu a popisu tohoto produktu, a to bez 
předchozího varování. Vztahuje se k aktuální barvě produktu.  
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Bezpečnost a údržba 
 

Důležitá bezpečnostní upozornění 

Nedovolte dětem dotýkat se pohyblivých částí tohoto produktu.  

K zapojení přístroje do elektřiny používejte pouze řádně uzemněný zdroj, který odpovídá 

požadavkům produktu. Po každém použití a před každým čištěním odpojte přístroj z  elektřiny, abyste 
omezili riziko poškození přístroje či zranění.  

Produkt používejte pouze v souladu s instrukcemi uvedenými v tomto manuálu.  

Nepoužívejte žádné doplňky, které nejsou k tomuto produktu přímo určeny.  

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.  

Použití přístroje jiným způsobem, než jaký je popsaný v tomto návodu, je zakázáno.  

Doporučená doba použití je 15 minut.  

Nepoužívejte, pokud je kůže poškozená. 

Nepoužívejte, pokud je poškozený potah. 

Nepoužívejte, pokud je otvor chladiče přikrytý nebo zablokovaný.  

Dbejte na to, aby se dovnitř produktu nedostala cizí tělesa.  

Při používání produktu neusínejte.  

Pokud jste opilí nebo se necítíte dobře, produkt nepoužívejte.  

Produkt používejte nedříve hodinu po jídla.  

Nenastavujte masážní funkce na příliš vysoké hodnoty – předejdete tak možnému zranění.  

 

2.) Prostředí vhodné k použití 

Nepoužívejte přístroj v prostředí s vysokou teplotou a vysokou vlhkostí, jako je například koupelna.  

Nepoužívejte přístroj v případě, že teplota prostředí se prudce mění.  

Nepoužívejte v prašném prostředí ani v blízkosti žíravin.  

Nepoužívejte v prostředí, kde není dostatek místa nebo dobré odvětrávání.  

 

3.) Tento přístroj by neměly používat osoby, které:  

Trpí osteoporózou 

Mají srdeční onemocnění nebo elektronické stimulátory jako je pacemaker 

Mají horečku 

Těhotné ženy nebo ženy, které mají právě menstruaci  



Byly zraněny nebo trpí kožním onemocněním 

Které mají méně než 14 let nebo osoby mentálně neschopné ovládání produktu (tyto osoby by měly 

přístroj používat pouze pod dozorem zodpovědné osoby.) 

Mají od doktora nařízený klid nebo osoby, které se necítí dobře  

Tento produkt nepožívejte ani v případě, že je Vaše pokožka mokrá!  

4.) Bezpečnost 

Zkontrolujte, zda elektrické připojení odpovídá požadavkům přístroje 

Přístroje pod proudem se nikdy nedotýkejte mokrou rukou. 

Zabraňte tomu, aby e vod dostala dovnitř produktu. Mohlo by dojít ke zkratu nebo k  poškození 
produktu.  

Chraňte dráty v produktu před poškozením a neměňte elektrické zapojení produktu.  

K čištění elektrických součástí produktu jako jsou vypínač nebo kabel  nepoužívejte vlhké hadříky.  

Pokud dojde k výpadku elektřiny, držte se od produktu dál pro případ, že by se elektřina znovu zapla 
a přístroj reagoval nepřiměřeně. 

Pokud se přístroj chová podivně, přestaňte ho okamžitě používat a poraďte se se svým distributorem.  

Pokud se v průběhu používání necítíte dobře, přestaňte ho používat a další použití konzultujte se 

svým lékařem.  

Tento přístroj by neměly bez dozoru a pomocí používat osoby se sníženými mentálními či fyzickými 

schopnostmi, osoby s poruchou některého ze smyslů nebo osoby, které nejsou o používání přístroje a 
jeho ovládání poučené. Pod dohledem by přístroj měly používat také děti.  

Dávejte pozor, aby si děti s přístrojem nehrály.  

Pokud je elektrický kabel přístroje poškozen, musí být vyměněn výrobcem, distributorem, nebo jinou 

pověřenou a kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.  

5.) Údržba 

Údržbu a opravy tohoto přístroje by měl provádět pouze autorizovaný profesionál. Uživatelé nesmějí 
z bezpečnostních důvodů přístroj rozebírat ani opravovat.  

Nezapomeňte přístroj po použití odpojit z elektřiny.  

Nepoužívejte produkt, pokud máte jakýkoliv problém se zástrčkou.  

Pokud produkt plánujete delší dobu nepoužívat, stočte kabely a skladujte v suchém a neprašném 
prostředí.  

Produkt neskladujte ve vysokých teplotách nebo blízko ohně a nevystavujte produkt dlouhému 
slunečnímu záření.  

Pokud je elektrický kabel přístroje poškozen, musí být vyměněn výrobcem, distributorem, nebo jinou 

pověřenou a kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.  

Přístroj čistěte suchým hadříkem. Nepoužívejte ředidlo, benzény ani alkoholy.  



Jednotlivé součásti přístroje byly speciálně navržené a vyrobené – nepoužívejte proto žádné jiné.  

Při manipulaci s křeslem nepoužívejte ostré předměty.  

Tento produkt netahejte po nerovném povrchu. Před přesunem produktu jej zvedněte.  

Křeslo používejte po doporučenou dobu. Nepoužívejte dlouho bez přerušení.  

 

6.) Řešení běžných problémů 

Vydávání zvuků v důsledku pohybu částí přístroje je přirozené.  

Pokud kontrola nefunguje normálně, zkontrolujte, jestli je přístroj zapojen do elektřiny pořádně a 

jestli je přístroj zapnutý.  

Po uplynutí doporučené doby použití se přístroj automaticky vypne. Pokud je produkt používán po 

delší dobu, kontrola přehřátí přístroj automaticky vypne. Přístroj můžete znovu používat až po půl 
hodině.  

 

Název a funkce jednotlivých komponentů 
 

 

 



 

1. Polštář na hlavu 

2. Ramenné vzduchové polštáře  

3. Vzduchové vaky na předloktí 

4. Pouzdro na ovladač 

5. Polštáře na lýtka 

6. Podpěra chodidel 

7. Zádový polštář 

8. Opěradla na ruce 

9. Dekorační pásek 

10. Zadní kryt 

11. Ventilace 

12. Kolečka 

13. Elektrický kabel 

14. Vypínač 

15. Pojistky 

16. Zástrčka 

 

Funkce 
Tento přístroj má hlavice navrženy tak, aby umožňovali různé druhy komplexních pohybů.  

Přístroj dokáže detekovat masážní body na vrchní části  těla a polohu ramen a přizpůsobit jim masáž. 

Možnost pěti druhů masáži: shiatsu, hnětení, přitlačení, poklepávání a kombinace přitlačení a 

poklepávání. K dispozici jsou také tři masážní módy: lehký, paměť A a paměť B. V  paměťových 

módech můžete nastavit úhel a sílu podle Vašich preferencí a při dalším použití nastavení pouze 



vyvoláte z paměti. Můžete si také vybrat, jestli chcete masírovat celá záda, nebo jen ramena, plochu 

zad nebo pas.  

Pokud zvolíte manuální nastavení, můžete vybírat z módu pro vrchní část těla:  

Pozice pro masáž: fixní body, částečná, celospektrální.  

Pro každou masáž si můžete vybrat mezi pěti rychlostními stupni.  

Při masážích shiatsu, poklepávání a přitlačení můžete nastavit rozpětí masážních hlavic. Na výběr 
máte tři možnosti: široké, střední a úzké.  

U částečné masáže a fixních bodů, můžete volit mezi tlakem na třech úrovních: celotělový tlak 
vzduchem, tlak na spodní část těla nebo ramena. Možnost využití 25 vzduchových vaků, možnost tří 

různých intenzit.  
Nastavení podpěr na lýtka a paže. 

Podpěry na ramena jsou nastavitelná. 
Opěradla na nohy je možno prodloužit a přizpůsobit je různým typům postavy.  

Opěradlo na nohy se může sklápět buď samostatně nebo spolu s  opěradlem na záda.  

Křeslo i masážní hlavice se po vypnutí přístroje automaticky přepnou do výchozí pozice. 
Možnost času nastavení: 15, 20, 25, 30 minut.  Nastavení provedete pomocí modrého LCD displeje.  

 
 

  



Možnosti použití 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.) Zapněte přívod energie do přístroje 

 

2.) Nastavte pozici opěrek na ruce a nohy a polohu opěradla. 

Zapojte elektrický kabel  Zapněte vypínač 



 

Tyto pozice upravte dle Vašich preferencí předtím, než spustíte masáž.  
K nastavování použijte tato tlačítka: 

 

  
- Nastavení polohy noh 

 

 

 

 

 

 

3.) Začátek masáže 

-  Pro spuštění masáže stiskněte červené tlačítko. 

- Přístroj automaticky rozpozná polohu Vašich ramen a masážní body. Po provedení 

detekce se rozezní zvukový signál. Poté můžete upravit pozici ramen a křeslo se úhlu 

automaticky přizpůsobí. V průběhu procesu detekce si můžete vybrat masážní program 

(lehký paměť A, paměť B) a mezi automatickými módy (celá plocha, ramena a krk, záda a 

pas). V takovém případě můžete další dva kroky přeskočit a automatické nastavení úhlů 
se zastaví.  

- Pokud mezi masážními hlavicemi a skutečnou polohou ramen rozdíl, můžete ho upravit 

pomocí tlačítek nahoru a dolů do vhodné polohy. Pozice pro ramena má 5 nastavitelných 
stupňů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlačítko                Popis 

 
Tlaíčtko pro vzpřímení opěradla: stiskem tohoto tlačítka se opěradlo pomalu zvedne. Podpěra na lýtka zároveň pomalu 

klesá. Když tlačítko pustíte, zvedání se zastaví. Když se dostanete do nejvzpřímenějšího bodu, zastaví se automaticky a 

upozorní Vás alarmem.  

 
Tlačítko pro sklápění: stiskem tohoto tlačítka se opěradlo pomalu sklápí. Podpěra na lýtka se zároveň pomalu zvedá. Když 

tlačítko pustíte, pohyb se zastaví. Když se dostanete do nejnižšího bodu, zastaví se automaticky a upozorní Vás alarmem.  

 
Tlačítko pro zvedání podpěry noh: Když držíte toto tlačítko, podpěra noh se pomalu zvedá, když ho pustíte, zastaví se. Pokud se 

dostane do nejvyššího bodu, automaticky se zastaví a upozorní Vás alarmem.  

 
 Tlačítko pro spouštění podpěry noh: Když držíte toto tlačítko, podpěra noh pomalu klesá, když ho pustíte, zastaví se. Pokud 

se dostane do nejnižšího bodu, automaticky se zastaví a upozorní Vás alarmem. 

Přizpůsobte pozici masážních hlavic směrem nahoru podle Vašich 

potřeb. 

  
Nastavení masážních hlavic nahoru    

 

Přizpůsobte pozici masážních hlavic směrem dolů podle Vašich 

potřeb. 

 
 

Posun masážních hlavic směre m 

dolů.   

 



 

4.) Automaticky je nastavený lehký režim, ale můžete si zvolit i jiný z režimů.  
A) Charakteristika masáže, horní část těla, automatická masáž 

Název     tlačítko   Masáž obsahuje                Masážní funkce                                Displej  

 

 
Paměť 

A 

masáž 

Vyvolá uloženou masáž.   

 
Paměť 

B 

masáž 

Vyvolá uloženou masáž.   

 

 Celková 

masáž 
Vrchní část těla shora dolů 

AUTO  

 

Masáž 

krku a 

ramen 

Zaměřené na krk a ramena 

AUTO  

 

Masáž 

zad a 

pasu 

Zaměřené na kříže a pás. 

AUTO  

 

 Jemná 

masáž 

Podporuje krevní oběh, 

uvolňuje kosti a svaly. 
P1 

 Masáž 

po 

částech 

Zbavuje Vás únavy, obnovuje 

energii. 
P2 

 

B) Ruční masáž horní části těla, Ruční masáž dolní části těla,  

- Ruční masáž horní části těla 

Funkce tlačítka        Popis, zobrazení na displeji    Nastavení masážních 

hlavic 

 

 
 

Rychlost, 

intenzita 

 
 

Rychlost, 

intenzita 

 

 

Rychlost, 

šířka, 

intenzita 

AUTO 

COMFORT 

STRETCH 



 
 

Rychlost, 

šířka, 

intenzita 

 
 

Rychlost, 

šířka, 

intenzita 
    

-  

Funke    Tlačítko                                

Popis                                

   Displej  

Masážní body  
(při fixních bodech, 
částečný mód,  
můžete upravit pozici) 

 
Masážní hlavice směrem 

nahoru 
 

 
Masážní hlavice směrem 

dolů 
 

Funkce    

Tlačítko 

Popis na displeji    Nastavení 

masážních hlavic 

 

 
 

rychlost, 

intenzita 

 
 

rychlost, 

šířka, intenzita  

 
 

rychlost, 

intenzita 

 
 

rychlost, 

šířka, intenzita  

 
 

rychlost, 

šířka, intenzita  

Funkce    Tlačítko                          Popis                                 

 Displej 

  

   
Rychlost 

  

Rychlost 
 

5 nastavitelných 

stupňů    
 

 1 2 3 
 

4 
 

5 
 

 3 nastavitelné šířky  

Šírka 

 
 Úzká    Střední 

 
Široký 

 

 

- Nohy, manuální nastavení vzduchové masáže  

Funkce    Tlačítko                                 Popis                                  Displej 

 
 

 Air 

Pressuree 

Model 1: paže, zadek, nohy  

3 stupně intenzity 

AIR PRESSURE MODE    

 
ARM    LOWER BODY     

Model 2: zadek a nohy 

3 stupně intenzity 

AIR PRESSURE MODE    

 
ARM    LOWER BODY     

Model 3: paže 

3 stupně intenzity 

AIR PRESSURE MODE    

 
ARM    LOWER BODY     



Intenzita     
Intenzita tlaku vzduchu: silná,  

střední,  nízká  3  úrovně tlaku.  

 

 
C) Další manuální nastavení 

Funkce Tlačítko Popis Displej 

Zadek  

vibrace 
BUTTOCKS VIBRATION Volitelná funkce vibrační 

masáže 
 

Silně 

Slabě 
 vibrace  Silné/Slabé  2 možnosti 

nastavení intenzity 

Silné: LED svítí 

Slabé: LED bliká 

Funkce Tlačítko                                 Popis Displej 

Časovač  
4 režimy nastavení časovače  

15 20 25 30min 
 

 

5.) Vypnutí a ukončení masáže 

Pokud jste v masážním procesu, stiskněte červené tlačítko a všechny masážní funkce se 

zastaví, na displeji se zobrazí EE a začne blikat. Nyní můžete stisknout „memory A“ nebo 

„Memory B“ a tím uložíte aktuální masážní nastavení. Na displeji se zobrazí status paměti E1 

nebo E2.  

Když stisknete tlačítko znova, celý přístroj se vypne. Všechny podpěry se resetují a vrátí do 

základní polohy. Můžete také počkat 10 vteřin a přístroj se vypne automaticky a opěrky se 

taktéž resetují a vrátí do své pozice.  

 

Pozn.: Pokud vyprší čas a není nastavený automatický režim, může se stát, že se opěrky 

nevrátí do původní polohy automaticky.  

Vypněte přívod proudu na spínači. 

 

Schéma:  

 
6. Nastavení délky podpěry noh 

Díky nastavitelné podpěře na nohy si můžete přizpůsobit tuto část křesla na jakoukoliv 

postavu. Opěra se dá také sklápět.  

 

 
 

Poznámky: 

Silná 
Střední 
Nízká 

STRONG   
WEAK 



1.) Pokud nemůžete z křesla vstát, neopírejte se o vrchní část opěrky, ale o pevné části.  

2.) Na vrchní část opěrek netlačte 
3.) Na vrchní část opěrek nesedejte. 

 

 

6.) Vložky do zadní části. 

Použitím vložek v zadní části opěradla můžete snížit intenzitu hnětení. Použití je volitelné, 

rozhodněte se dle svých vlastních preferencí. Doporučuje se však použít polštář v  hlavové 

části. Polštář na zadní část a opěradlo jsou spojeny zipem (obrázek 1) a  další uchycení je na 

suchý zip (obrázek 2).  

 
7.) Ochrana podlahy 

Pokud bude těžké masážní křeslo položeno na dřevěné podlaze příliš dlouho, může jí 

poškodit. Dejte proto pod křeslo koberec.  

 

Pozn.: Po dřevěné nebo jinak citlivé podlaze neposouvejte křeslo po kolečkách. Přesouvejte 

je ve dvou osobách, zvednuté.  

 
 



8.) Jak křeslem pohybovat 

Nejdříve se ujistěte, že Vám nezavazí žádné dráty. Pak křeslo nahněte tak, aby se jeho těžistě 

přesunulo na kolečka a poté ho můžete pomalu a opatrně přesunout.  

 
 
 

Technické informace 
Model: A51 

Název: Masážní křeslo 

Jmenovité napětí: 110-120V~   60Hz 

                           220-240V~   50Hz/60Hz 

Jmenovitý příkon: input:120W 

Bezpečnostní struktura: Třída I 

Použité materiály: PVC, PA, ocelové, elektrické a elektronické součásti  

Materiál             PU          Kůže          Látka          Dřevo 
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