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Úvod 

Vážený zákazníku,  
děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Před jeho prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte 
tento návod k použití. Zvýšenou pozornost prosím věnujte zejména bezpečnostním upozorněním a při 
používání tohoto přístroje vždy dodržujte všechny uvedené bezpečnostní pokyny. Jen tak budete moci 
zcela využívat všech výhod a předností tohoto přístroje. 
 

Výrobce si zachovává právo na změnu vzhledu a popisu tohoto produktu bez předchozího 
upozornění. 

 
Tento návod si prosím pečlivě přečtěte a poté jej uschovejte pro možnost pozdějšího nahlédnutí! 

 
V případě jakýchkoliv nejasností, týkajících se používání výrobku, se neváhejte obrátit na 

Vašeho prodejce. Kontakt naleznete na poslední straně tohoto Návodu. 
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1. Bezpečnostní opat ření 

 
• Nedovolte dětem dotýkat se pohyblivých částí výrobku. 
• Pro napájení křesla používejte pouze dobře uzemněný zdroj napětí. 
• Po použití, nebo před čištěním křesla vždy vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky, abyste 

předešli zranění, nebo poničení výrobku. 
• Křeslo používejte pouze v souladu s instrukcemi, uvedenými v tomto návodu. 
• Používání jakýmkoliv jiným způsobem, než v návodu uvedeným, je zakázáno. 
• Nepoužívejte žádné součásti, nebo přídavná zařízení, nedoporučená výrobcem. 
• Křeslo není možné používat ve venkovním prostředí. 
• Pro souvislé používání křesla je maximální doporučená doba používání 20 minut. 
• Nestrkejte žádné předměty do vnitřních částí křesla. 
• Zajistěte, abyste v křesle při jeho používání neusnuli. 
• Nepoužívejte masážní funkce na příliš intenzivní stupně, abyste si nepřivodili zranění.  

 
Nepoužívejte křeslo, pokud: 

• je kožený potah natržený, nebo poškozený; 
• je topné těleso křesla zakryto, nebo blokováno; 
• jste opilí, nebo se necítíte dobře; 
• jste minimálně hodinu po obědě.  

 

1.2. Prost ředí používání k řesla 

• Nepoužívejte křeslo v prostředí s vysokými teplotami a vysokou vlhkostí (například v 
koupelně). 

• Nepoužívejte křeslo bezprostředně poté, co se výrazně změnila teplota okolního prostředí. 
• Nepoužívejte křeslo v extrémně prašném prostředí, nebo prostředí s leptavými látkami. 
• Nepoužívejte křeslo v místnostech, kde není dostatek prostoru a dostatečná ventilace. 

 

1.3. Osoby, kterým není dovoleno k řeslo používat 

Dále uvedení uživatelé by masážní křeslo neměli používat nebo 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 nebo používající kardiostimulátor. 
• Osoby trpící osteoporózou.  
• Těhotné ženy nebo ženy v období menstruace. 
• Ti, kteří mají od svého lékaře nařízenu léčbu klidem. 
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• Ti, kteří mají problémy s páteří, nebo někdy prodělali nějaká vážná onemocnění nebo úrazy 
páteře. 

• Ti, kteří mají horečku nebo mají zvýšenou citlivost na teplo. 
• Osoby s kožními problémy. 
• Děti mladší 14 let. 
• Osoby psychicky nevyrovnané nesmí přístroj používat bez stálého dozoru. 
• Osoby, jejichž tělo je mokré, nesmí používat toto masážní křeslo. 

 

1.4. Bezpečnost provozu p řístroje 

• Před zahájením používání zkontrolujte, zda zdroj napětí má specifikaci požadovanou 
výrobkem. 

• Při zapojování napájecího kabelu nemějte mokré ruce. 
• Zamezte vniknutí vody do vnitřních částí křesla - mohlo by dojít k elektrickému zkratu a tím 

zničení celého přístroje. 
• Vyvarujte se poškození napájecího kabelu. 
• Neměňte sami vnitřní okruhy křesla. 
• Pro čištění elektrických součástí (vypínače, zástrčky, aj.) nepoužívejte vlhkou látku. 
• Při náhlém výpadku elektrického proudu udržujte dostatečnou vzdálenost od křesla, abyste 

zabránili zranění v případě náhlého obnovení dodávek proudu. 
• Ihned přerušte používání přístroje, pokud bude jeho činnost abnormální a kontaktujte servisní 

centrum prodejce (kontakt na poslední straně návodu). 
• Ihned přerušte používání přístroje, pokud budete pociťovat nevolnost. Další používání 

konzultujte s Vaším lékařem. 
 

1.5. Údržba p řístroje 

• Opravy tohoto přístroje může provádět pouze servisní centrum prodejce. Uživatelům je 
zakázáno demontovat, nebo opravovat jakékoliv součásti. 

• Po ukončení každého používání křesla nezapomínejte odpojit napájecí kabel z elektrické 
zásuvky. 

• Nepoužívejte přístroj v případě, že je elektrická zásuvka poškozena. 
• V případě, že přístroj nebude delší dobu používán, smotejte napájecí kabel a přístroj uložte na 

bezpečném suchém a bezprašném místě.  
• Nepřechovávejte přístroj v prostředí s vysokými teplotami, v blízkosti ohně a zamezte jeho 

dlouhodobému vystavování přímému slunečnímu záření. 
• Přístroj čistěte pouze suchým hadříkem. Nepoužívejte ředidla, benzen, ani přípravky na bázi 

alkoholu. 
• Mechanické součásti přístroje jsou vyráběny a navrženy velmi specificky, a proto vyžadují 

také specifickou údržbu. 
• Nepřemísťujte křeslo používáním ostrých hranatých předmětů. 
• Netlačte ani nepojíždějte s křeslem po nerovném povrchu. Vždy jej zvedněte do vzduchu. 
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• Přístroj používejte přerušovaně. Vyhněte se souvislému dlouhodobému náročnému zatěžování 
přístroje. 

 

1.6. Odstra ňování drobných závad 

• Mějte na paměti, že křeslo používá mechanických pohyblivých součástí - počítejte tedy, že při 
provozu budete slyšet tyto zvuky. 

• Pokud ovladač křesla nebude fungovat správně, zkontrolujte správnost jeho zapojení do křesla 
a ujistěte se, že křeslo je zapnuté. 

• Pokud je dosaženo času konce masáže, křeslo se automaticky vypne.  
• Pokud bude křeslo používáno souvisle po dlouhou dobu, teplotní čidlo může křeslo 

automaticky vypnout, aby zabránilo jeho poškození. Opětovné používání křesla je pak možné 
až po přibližně půl hodině, kdy přístroj vychladne. 

 
Tento výrobek není určen pro osoby (včetně dětí) s omezenými psychickými, pohybovými a 
mentálními dispozicemi, nebo osoby nepoučené o používání přístroje bez dozoru zkušené osoby, 
která je odpovědná za jejich bezpečnost. 
Používání výrobku dětmi je možné pouze za dozoru poučené osoby. Výrobek nesmí být používán 
dětmi jako hra čka. 
 
Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, je možné ho vyměnit pouze v servisním středisku 
prodejce, aby nedošlo ke vzniku rizika poranění uživatele. 
 

2. Popis k řesla a p řehled funkcí  

2.1. Pohled zep ředu 
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2.2. Pohled zezadu 

 
 
1.Polštář 2.Dálkové ovládání 3.Poduška 4.Lýtková opěrka 5.Opěrka chodidel 6.Zádová opěrka 7.Pažní 
vzduchové polštáře 8.Opěrka rukou 9.Kryt zádové opěrky 10.Držák dálkového ovládání 11.Zadní 
pojezd 12.Pouzdro na dálkové ovládání 13.Kabel se zástrčkou 14. Zásuvka 15.Přepínač 16.Pojistková 
skříň 
 

2.3. Funkce k řesla 

• Křeslo je vybaveno uživatelsky přívětivým barevným dotykovým displejem s mnoha 
integrovanými funkcemi - například ovládání masáží, hudby, videa, prohlížení obrázků, aj.. 
Toto dálkové ovládání je bezdrátové.  

• 3D systém masážních hlav se 4 kolečky pohybujícími se nahoru a dolů a dopředu a dozadu. 
• Křeslo je schopné samo automaticky detekovat pozici ramen a vybrat nejvhodnější nastavení 

masážních hlav. Zároveň detekuje křivky těla uživatele a tím vhodné tlakové body pro masáž. 
Díky tomu je prováděná masáž dokonale individuálně přizpůsobena každému uživateli a je 
více efektivní. 

• Další výhodou jsou 4 osobní funkce automatické masáže: uvolňující masáž, osvěžující masáž, 
masáž pro odstranění bolesti, masáž pro odstranění únavy. 

• Nastavení automatické masáže pro horní část těla (krk a ramena, záda a boky). 
• Ruční nastavení masáže pro horní část těla - masáž všech/místních/vybraných masážních 

bodů. 
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• 6 masážních technik - pleskání, hnětení, promačkávání, Shiatsu a jejich kombinace. 
• Nastavení rychlosti v 5 stupních pro každou masážní techniku. 
• Vzduchová tlaková masáž paží (prostřednictvím 36 vzduchových vaků) s možností nastavení 

úrovně tlaku ve 3 stupních. 
• Vzduchová tlaková masáž dolní části těla (prostřednictvím 33 vzduchových vaků) se 3 

volitelnými režimy masáže a možností nastavení úrovně tlaku ve 3 stupních. 
• Vibrační masáž hýždí a chodidel s možností nastavení rychlosti masáže ve 2 stupních. 
• Termoterapie zad. Použití karbonových vláken jako zdroje infračerveného hřejivého záření. 
• Nastavitelná délka lýtkové opěrky umožňuje její stažení/roztažení podle potřeb uživatele. 
• Vstávat i sedat do křesla je možné kdykoliv - mechanické masážní hlavy se automaticky vrací 

do výchozích poloh. 
 
Účinky používání masážního křesla 

• Zmírnění únavy 
• Podpora krevního oběhu 
• Tišení únavy svalstva 
• Uvolnění svalového napětí 
• Tišení neuralgie 
• Uklidnění bolesti svalů 

3. Používání masážního k řesla 

3.1. Popis ovládacího panelu 
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Klepněte na ikonu "USB" nebo "CARD" pro přechod do následujícího rozhraní: 
 

 
POZNÁMKA: Vzhled jednotlivých rozhraní je závislý na tom, ve kterém rozhraní právě pracujete. 
 

3.2. Funkce ovládacích tla čítek 

Zap./Vyp. - Krátkým stisknutím zapnete, nebo vypnete masáž. Dlouhým stisknutím zapnete, nebo 
vypnete ovládací panel. 
 
Šipka nahoru - Stisknutím zvýšíte hlasitost. 
 
Šipka dolů - Stisknutím snížíte hlasitost. 
 
Přehrávání hudby - Pro další instrukce nahlédněte na stranu 20 
 
Prohlížení obrázků - Pro další instrukce nahlédněte na stranu 20 
 
Hudba a obrázky - Pro další instrukce nahlédněte na stranu 20  
 
Promítání filmů - Pro další instrukce nahlédněte na stranu 21  
 
Datum a čas - Pro další instrukce nahlédněte na stranu 22  
 
Systémová nastavení - Pro další instrukce nahlédněte na stranu 22  
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3.3. Připojení k napájení 

Zkontrolujte, zda je masážní křeslo vypnuto, jeden konec napájecího kabelu zastrčte do příslušného 
otvoru v zadní části křesla, druhý konec zapojte do vhodné, uzemněné elektrické zástrčky. Poté křeslo 
můžete zapnout. 
 

 
 

3.4. Nastavení op ěrek k řesla 

Klepněte na ikonu "Position" (Polohy) pro vstup do rozhraní určeného k optimálnímu nastavení 
opěrek a poloh sezení v křesle podle Vaší postavy. Pro nastavení opěrky lýtek, zádové opěrky a 
poloho při sedu vždy klepněte na příslušné tlačítko v tomto rozhraní. 
 

 
 
 

Stisknutím tlačítka zahájíte pomalé spouštění 
lýtkové opěrky směrem dolů. Uvolněním tlačítka 
spouštění zastavíte. Délka lýtkové opěrky bude 
nastavena automaticky. 

Snížení/zvednutí 
opěrky lýtek 

 

 

Stisknutím tlačítka zahájíte pomalé zvedání 
lýtkové opěrky směrem nahoru. Uvolněním 
tlačítka zvedání zastavíte. Délka lýtkové opěrky 
bude nastavena automaticky. 
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3.5. Příprava masáže 

Stiskněte ikonu pro zapnutí na dotykovém ovládacím panelu, nebo krátce stiskněte tlačítko na 
ovládacím panelu pro zapnutí masáže a přechod do rozhraní pro nastavení masáže tlakových bodů a 
detekce pozice ramen. Během detekce masáže tlakových bodů horní části těla, jsou všechna tlačítka 
neaktivní, vyjma tlačítka "Automatic". 

 

 
 

Stisknutím tlačítka se začne zádová opěrka 
pomalu snižovat do vodorovné polohy. 
Uvolněním tlačítka pokládání opěrky zastavíte. 

Snížení/zvýšení 
zádové opěrky 

 

Stisknutím tlačítka se začne zádová opěrka 
pomalu narovnávat do vzpřímené polohy. 
Uvolněním tohoto tlačítka narovnávání opěrky 
zastavíte. 
Stisknutím tlačítka dojde k současnému 
narovnávání lýtkové opěrky a pokládání zádové 
opěrky a nastavování křesla do polohy vleže. Nastavení polohy 

vleže/vsedě 

 

Stisknutím tlačítka dojde k současnému 
snižování lýtkové opěrky a narovnávání zádové 
opěrky a nastavování křesla do polohy vsedě. 
Stisknutím tlačítka dojde ke zkracování délky 
lýtkové opěrky. Uvolněním tlačítka zkracování 
zastavíte. Zkrácení/prodloužení 

opěrky lýtek 

 

Stisknutím tlačítka dojde k prodloužení délky 
lýtkové opěrky. Uvolněním tlačítka 
prodlužování zastavíte. 
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3.5.1. Nastavení pozice ramen (Adjustment of should er positions) 

Po dokončení vyhledávání bodů masáže prsty a pozice ramen, přejde křeslo do režimu nastavení 
pozice masáže ramen. Zde je možné vybrat z 11 úrovní pozice ramen. Po nastavení pozice masáže 
ramen, jsou všechna nutná nastavení ukončena. Pokud není tlačítko pro nastavení pozice masáže 
ramen stisknuto do 10 sekund, přepne se křeslo automaticky do Pohodlného automatického masážního 
režimu. 

 

 

3.6. Provád ění masáže, pozastavení masáže (Running/pause switch ing) 

Rozhraní při provádění masáže 
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Rozhraní při pozastavené masáži 

 
 

 
 

3.7. Nastavení intenzity masáže (Strength) 

Klepnutím na tlačítko "Strength" vstoupíte do rozhraní pro nastavení úrovně intenzity masáže. 
Intenzitu masáže zádové opěrky je možné nastavit v 5 úrovních. 
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3.8. Automatická masáž (Automatic massage) 

Stisknutím tlačítka "Auto" vstoupíte do režimu Automatické masáže a do rozhraní, ve kterém je 
možné provádět nastavení mnoha funkcí. V případě Automatické masáže není možné provádět 
nastavení rychlosti a šířky masáže. 
 

 
POZNÁMKA: Rozhraní pro výběr ostatních funkcí jsou zcela stejné. 
 
Název tlačítka Funkce 
Comfort Ulevuje celému tělu. 
Relax Povzbuzuje krevní oběh. 
Ease Ache (Uklidnění bolesti) Hloubková masáž prsty pro úlevu od bolesti. 
Fatigue Recover (Odstranění vyčerpanosti) Poskytuje úlevu od fyzické únavy a probouzí 

organismus. 
Upper Body (Horní část těla) Masáž krku, ramen, zad a boků. 
Neck and Shoulder (Krk a ramena) Masáže zaměřené na krk a ramena. 
Back and Waist (Záda a boky) Masáže zaměřené na záda a boky. 
Stop Vypnutí Automatické masáže. 
Return Přepne na zobrazení stavových informací. 
Main Přepne ovládání do hlavního rozhraní. 
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3.9. Manuální masáž s možností nastavení rychlosti (Manual massage 
with speed) 

Stiskněte tlačítko Manual pro výběr manuální masáže a vstupte do rozhraní nastavení manuálních 
masáží. Nastavit lze techniku masáže, protažení zad, rychlost, šířku masáže, nebo synchronizaci s 
hudbou. Šířku masáže je možné nastavit, pokud jste přepnuti v režimu masáže hlazení, klepání, masáž 
prsty či pozastavené masáže. Nastavení rychlosti je možné provádět ve všech režimech. 

 

 

3.10. Techniky manuálních masáží (Manual massage me thods) 
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Název tlačítka Možnost nastavení rychlosti a šířky masáže 
3D masáž  Nastavení rychlosti (6 úrovní), šířky a intenzity 

Shoulder Grasp I (Masáž ramen)  Nastavení rychlosti (4 úrovně), intenzity 

Flap (Pleskání) Nastavení rychlosti (2 úrovně), šířky a intenzity 

Knead (Hnětení)  Nastavení rychlosti (4 úrovně), intenzity. 

Shiatsu  Nastavení rychlosti (2 úrovně), šířky a intenzity 

Knead & Flap (Hnětení a pleskání)  Nastavení rychlosti (4 úrovně) a intenzity 

Stop (Přerušení masáže) Nastavení rychlosti (2 úrovně), šířky a intenzity 
 
 

3.11. Manuální masáž - protažení zad (Manual massag e Back stretching) 

 
 
Název tlačítka Funkce 
Full Back (Celá záda) Obousměrná masáž celých zad. 
Upper Back (Horní záda) Obousměrná masáž horní části zad. 
Lower Back (Spodní záda) Obousměrná masáž dolní části zad. 
Partial (Místní masáž) Obousměrná masáž určitých částí zad. 
Fixed (Stálá masáž) Masáž stálých míst na zádech. 
 
Nastavení pozice masáže (možné ve fixním a lokálním režimu) 
Název tlačítka Funkce 
Up (šipka nahoru) stisknutím této ikony se mechanická masážní 

hlava pohybuje nahoru. Při uvolnění ikony se 
hlava pohybovat přestane 

Down (šipka dolů) stisknutím této ikony se mechanická masážní 
hlava pohybuje doů. Při uvolnění ikony se hlava 
pohybovat přestane 
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3.12. Manuální masáž synchronizovaná s hudbou (Manu al massage 
music synchronization) 

Stisknutím ikony Music přejdete do režimu masáže synchronizované s hudbou. Tím dojde k 
automatickému ukončení ruční i automatické masáže. Rychlost a intenzita vibrací při masáži bude 
nyní synchronizována s melodií přehrávané hudby. Síla masáže může být nastavena tlačítkem pro 
nastavení síly (Strength). Tím je možné synchronizovat všechny masážní techniky a naplno si užívat 
příjemných pocitů působících na duši i tělo. 

   

  
 

3.13. Masáž vzduchovým polštá řem (Pneumatic massage) 

Stiskněte tlačítko Pneumatic/Air pro vstup do rozhraní pro výběr nastavení funkcí masáže 
vzduchovým polštářem. Toto rozhraní obsahuje možnost nastavení masáže spodní části těla a masáže 
paží. 
Pro masáž spodní části těla disponuje masážní křeslo třemi režimy, které je možné aktivovat 
stisknutím příslušných tlačítek na dotykovém displeji. Pokud je spuštěna masáž dolní části těla a 
masáž chodidel, je automaticky spuštěn režim protažení lýtek. Pokud je spuštěna masáž hýždí, je 
automaticky zablokován režim protažení lýtek. Spuštěním masáže dolní části těla a chodidel dojde 
automaticky k zapnutí funkce rolovací masáže bříšek prstů u nohou. 
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Název tlačítka Funkce 
Lower Body (Spodní část těla) Spuštění vzduchové masáže spodní části těla. 
Foot (Chodidlo) Spuštění vzduchové masáže chodidel. 
Buttock (Hýždě) Spuštění vzduchové masáže hýždí. 

 
On/Off Zapnutí/Vypnutí funkce protažení lýtek. 
On/Off Zapnutí/Vypnutí funkce masáže bříšek prstů u 

nohou. 
On/Off Zapnutí/Vypnutí funkce vzduchové masáže paží. 
Strength (Intenzita) Intenzita masáže dolní části těla (3 úrovně).  
Speed (Rychlost) Rychlost rolovací masáže bříšek prstů u nohou (2 

rychlosti). 
Strength (Intenzita) Intenzita vzduchové masáže paží (3 úrovně). 
 

3.14. Vibrační masáž (Vibration) 

Stiskněte tlačítko Vibration pro vstup do rozhraní pro výběr nastavení funkcí vibrační masáže. 
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POZNÁMKA: Spouštění masáže synchronizované s hudbou automaticky spustí vibrační funkci, u 
níž je možné nastavit její intenzitu. 
 

3.15. Termoterapie (Thermotherapy) 

Stiskněte tlačítko Heat (Thermotherapy) pro vstup do rozhraní pro výběr nastavení funkcí 
termoterapie. Tato nastavení umožňují zvolit termoterapii pro boky. Stisknutím příslušného tlačítka 
zapněte, nebo vypněte vybranou funkci. 
Unikátní termoterapie zajišťovaná rychlým infračerveným zářením pomáhá prohřívat Váš organismus 
a podporuje během masáže krevní oběh. 

 
On - Zapnutá termoterapie pro boky. 

Waist (boky)  
Off  - Vypnutá termoterpie pro boky. 
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3.16. Přehrávání hudby (Music play) 

Klepnutím na ikonu "Music" (Hudba) vstupte do rozhraní pro přehrávání hudby. 
 

 

 
 
Pro další ovládání funkcí prostřednictvím ovladače v režimu hudby zastavte přehrávání a 
přejděte do režimu ovládání masáže. 
 

3.17. Prohlížení obrázk ů (Picture) 

Vložte do příslušné zdířky paměťové médium obsahující obrázky (SD kartu, nebo USB disk). Poté 
klepněte v hlavním rozhraní na ikonu Picture (Obrázky) pro vstup do rozhraní pro prohlížení obrázků. 
Pro nástroj na přehrávání obrázku jednoduše klepněte na obrázek, který chcete zobrazit. 
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POZNÁMKA:  
Obrázky a hudební soubory je možné přehrávat z přenosných datových zařízen (USB disky, 
paměťové karty, apod.). Jednoduše paměťové médium vsuňte do příslušného otvoru a poté klepněte 
v hlavním rozhraní na ikonu hudby, nebo prohlížení obrázků. 
 

3.18. Přehrávání film ů (Movie) 

Vložte do příslušné zdířky paměťové médium obsahující video soubory (SD kartu, nebo USB disk). 
Poté klepněte v hlavním rozhraní na ikonu Movie (Film) pro vstup do rozhraní pro přehrávání filmů. 
Pro nástroj na přehrávání jednoduše klepněte na videosoubor, který chcete přehrávat. 
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3.19. Kalendá ř a hodiny (Calendar and Clock) 

Klepněte na ikonu Time (Hodiny) v hlavním rozhraní pro přístup na zobrazení času a kalendáře. Pro 
jejich nastavení přejděte v hlavním rozhraní do Systémových nastavení. 

 

 
 

3.20. Systémová nastavení (System setup) 

V rozhraní System setup (Systémová nastavení) je možné nastavovat jazyk menu, datum, zvukové 
hlášení, ověření dotykového displeje a další.  
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Zvukové hlášení (Audio message) 

 
 
Jazyk (Language) 

 
 
Datum a čas (Date and Time) 

 
 
Potvrzení a opuštění (Confirm, Return) 

 
 
Nastavení jasu a kontrastu displeje (Brightness, Contrast) 
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3.20.1. Ověření dotykového displeje 
Stisknutím tohoto tlačítka se přepnete do rozhraní pro otestování funkčnosti dotykového 
displeje. 
 

 

 
 
POZNÁMKA: Pro správné ověření funkčnosti dotykového displeje je nutné vždy jemně stisknout 
střed ověřovacího bodu kulatým hrotem například tužky. 
 

4. Popis tla čítek dálkového ovládání 
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5. Vypnutí k řesla, odpojení z napájení 

 
1. Pokud je aktivní jakýkoliv masážní režim, stiskněte tlačítko On/Off na dotykovém displeji, krátce 
tlačítko On/Off na ovládacím panelu pro okamžité zastavení všech masážních programů a navrácení 
zádové a lýtkové opěrky do základní polohy. Masážní programy jsou také automaticky ukončeny, 
jakmile vyprší nastavený čas masáží. V tomto případě však zádová a lýtková opěrka nejsou 
automaticky vráceny do původní polohy.  
 
 
2. Po ukončení masážních programů odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky. 

 
 
Vypněte hlavní vypínač (v zadní části křesla) a odpojte napájecí kabel ze zástrčky křesla. 
 

6. Montáž masážního k řesla 

6.1. Instalace ovládacího panelu 

Nejprve přimontujte držák ovládacího panelu na křeslo a nasaďte ovládací panel (obr. 1). Ovladač by 
se v držáku měl volně otáčet ve vertikální poloze (obr. 2) i horizontální poloze (obr. 3). 
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6.2. Sestavení op ěrky hlavy a zad 

Polštář opěrky hlavy napomáhá snižovat tlak na krk a ramena při hnětací masáži. Sami si můžete určit, 
zda chcete polštář opěrky používat či ne podle vašich osobních potřeb (my však její použití 
doporučujeme). Polštář a opěrka jsou spojeny mechanickým zipem (obr. 1) a suchým zipem (obr. 2). 

 
 

6.3. Instalace op ěrky rukou 

� Nejprve odstraňte gumovou zátku (obr. 1). 
� Gumovou zátku uschovejte do přepravního kartonu od křesla (obr. 2). 
� Oba konce opěrky nastavte tak, aby pasovaly do odpovídajících otvorů a pevně přitlačte. Poté 

ručně otáčejte ve směru hodinových ručiček, až opěrku pevně utáhnete. 
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7. Bezpečná manipulace s k řeslem 

7.1. Přemísťování k řesla 

Ujistěte se, že jsou napájecí kabel i ostatní kabely vytaženy dostatečně nad povrch podlahy a nakloňte 
křeslo za zádovou část dozadu do takového úhlu, aby se křeslo postavilo na manipulační kolečka. 
Opatrně převezte křesla na nové místo a jemně jej zpět narovnejte do normální polohy - vyvarujte se 
otřesů i nárazů! 
 

 

7.2. Zakázané způsoby používání 

• Pokud je balík vzduchových polštářů vložen do otvoru napůl délky a křeslo je zapnuto, 
zasunovací zařízení obdrží signál a je zahájeno plnění polštářů vzduchem. Pokud jsou 
vzduchové polštáře v otvoru vloženy zcela, žádný vzduch nevychází a polštáře začnou pracovat. 

• Pokud je balík vzduchových polštářů vyjmut ven, ale ne zcela, je zcela běžné, že ze spojů bude 
vycházet vzduch. 

• Ruční kolečko bude uvolněno, pokud jej budete točit doleva a bude upevněno při otočení 
doprava. Je proto možné je odložit souvislým otáčením doleva. 

• Pokud se chystáte vyjmout balík vzduchových polštářů, nejprve se ujistěte, že jím lze volně 
pohybovat dopředu a dozadu. 

• Pro zamezení dotyku vzduchových polštářů a doporučujeme naklonit ovládací panel dopředu o 
cca 20° tak, jak ukazují obrázky 1 a 2 pod textem.  
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8. Technické parametry 

Model:    SL-A08 
Konfigura ční řada:   05 
Napětí:    220-240V - 50/60 Hz 
Výkon:    240 W 
Doporučená pracovní doba:  20 minut 
Rozměry :    184,5 x 76,5 x 76,5 cm 
Váha:     122 kg 
Hlučnost:     <56 dB  
Bezpečnostní třída:   I  

 
 
 
 
 
 

9. Další informace a kontakt na prodejce 

Starý nefunk ční přístroj nesmí být zlikvidován s b ěžným sm ěsným 
odpadem. P řístroj musí být zlikvidován odd ěleně jako nebezpe čný 

odpad. 

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 

 


