
Uschovejte tento manuál 

JETT-37 vzduchové masážní
křeslo pro masáž celého těla 

Uživatelský manuál 



Děkujeme za koupi tohoto výrobku. Před použitím si prosím pozorně přečtěte tento 
návod k obsluze, abyste věděli jak výrobek správně používat. Prosím věnujte 
zvýšenou pozornost bezpečnostním pokynům a tento manuál si uschovejte pro 
budoucí použití. 

Poznámka: Naše společnost si vyhrazuje právo upravit vzhled a typ tohoto produktu 
bez dalšího upozornění. Barva výrobku se také může lišit. 

Obsah: 
Bezpečnost a údržba 
Názvy a funkce jednotlivých součástí 
Funkce 
Způsob použití 
Popis výrobku 



Bezpečnost a údržba 

1. Důležité bezpečnostní pokyny 
– Zabraňte dětem v kontaktu s pohyblivými částmi tohoto výrobku.
– Používejte dobře uzemněný napájecí kabel určený pro tento výrobek.
– Po použití nebo před čištěním prosím vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky, abyste předešli 

zranění nebo poškození tohoto výrobku.
– Obsluhujte prosím tento výrobek podle instrukcí uvedených v tomto návodu.
– Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno.
– Nepoužívejte tento výrobek venku.
– Před použitím si prosím pozorně přečtěte tento návod.
– Jakékoliv jiné použití, než je uvedeno v tomto návodu je zakázáno.
– Pokaždé je doporučeno použití v délce trvaní 20 minut.
– Křeslo nepoužívejte pokud je kůže prasklá nebo poškozená.
– Křeslo nepoužívejte pokud je kryt nebo kůže poškozena.
– Křeslo nepoužívejte pokud je větrací otvor zakrytý nebo jakkoliv blokován.
– Prosím nenechte nic upadnout dovnitř tohoto výrobku.
– Prosím neusněte během používání tohoto výrobku.
– Křeslo nepoužívejte pokud jste pod vlivem alkoholu nebo se necítíte dobře.
– Křeslo nepoužívejte dříve než hodinu po jídle.
– Prosím nepoužívejte příliš intenzívní masáž abyste předešli zranění 

2. Prostředí pro použití
– Křeslo nepoužívejte při vysokých teplotách a ve vlhkém prostředí jako je koupelna.
– Křeslo nepoužívejte ihned po prudké změně teploty v místnosti.
– Křeslo nepoužívejte v příliš prašném nebo žíravém prostředí.
– Křeslo nepoužívejte tam, kde není dostatek prostoru nebo není dobrá ventilace 

3. Lidé, kteří by neměli tento výrobek používat 
– Lidé, kteří trpí osteoporózou.
– Lidé, kteří trpí srdečními chorobami nebo mají elektronické medicínské zařízení jako je 

kardiostimulátor.
– Lidé, kteří mají horečku.
– Těhotné ženy nebo ženy, které jsou v období menstruace.
– Lidé, kteří mají poranění nebo choroby kůže.
– Dětem do 14 let a lidem duševně nevyrovnaným není dovoleno požívat tento přístroj bez 

dozoru.
– Pro osoby, kterým lékař nařídil klid nebo se necítí dobře je použití tohoto přístroje 

nevhodné.
– Osobám jejichž tělo je vlhké je zakázáno používat tento výrobek.
– Přístroj má vyhřívaný povrch, osoby necitlivé na teplo musí být při používání tohoto 

přístroje velmi opatrné 

4. Bezpečnost 
– Prosím zkontrolujte zda napětí odpovídá požadavkům uvedeným pro tento výrobek.
– Nevytahujte ze zásuvky vlhkýma rukama.
– Nedovolte aby do výrobku vnikla voda a předejděte tak úderu elektrickým proudem nebo 

poškození výrobku. 
– Nepoškoďte elektrické kabely a neměňte zapojení tohoto výrobku. 



– Nepoužívejte vlhkou utěrku k čištění elektrických částí jako vypínač nebo zástrčka. 
– V případě výpadku proudu se zdržujte dále od tohoto výrobku, abyste při opětovném zapnutí

proudu předešli zranění. 
– Pokud výrobek nepracuje normálně přestaňte jej používat a kontaktujte ihned místního 

prodejce.
– Pokud se necítíte dobře, přestaňte přístroj používat a konzultujte to s lékařem.
– Tento přístroj není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými a 

duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem 
nebo instruovány ohledně použití osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. 

– Děti by měli být pod dozorem, který zajistí aby si s přístrojem nehráli. 
– Jestliže je poškozena elektrická přívodní šňůra musí být vyměněna výrobcem, jeho 

servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou aby se předešlo riziku 

5. Údržba 
– Tento přístroj může být opravován pouze určeným servisním zástupcem, uživatelům je 

zakázáno aby přístroj rozmontovávali a prováděli údržbu sami. 
– Prosím nezapomeňte přístroj po použití vypnout.
– Nepoužívejte přístroj pokud je uvolněná zásuvka. 
– Pokud výrobek dlouho nepoužíváte, smotejte kabely a přístroj uložte v suchém a 

bezprašném prostředí. 
– Neskladujte tento přístroj v horku nebo blízko ohně a chraňte jej před dlouhodobým přímým

slunečním zářením.
– Pokud je odnímatelný kabel / přívodní kabel poškozen musí být vyměněn výrobcem, jeho 

servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou aby se předešlo riziku.
– Prosím čistěte produkt suchou utěrkou, nepoužívejte ředidla, benzen a alkohol.
– Mechanické části tohoto výrobku jsou speciálně navrženy a vyrobeny, nevyžadují speciální 

údržbu. 
– Nestrkejte ostré předměty do přístroje.
– Nevalte a netáhněte tento výrobek po nerovné zemi, měl by být před přemístěním zvednut. 
– Prosím používejte výrobek přerušovaně, nenechávejte jej běžet dlouho v kuse.

6. Řešení běžných poruch 
– Pokud je během používání výrobku slyšet zvuk motoru, je to zvuk jeho přirozeného pohybu.
– Pokud ovladač nefunguje normálně, zkontrolujte zásuvku a zástrčku jestli jsou pevně 

spojeny a ujistěte se, že vypínač je v poloze zapnuto.
– Jestliže nastavený čas vyprší, přístroj automaticky aktivuje tlačítko vypnuto; pokud přístroj 

pracuje v kuse příliš dlouho, teplotní pojistka přístroj automaticky vypne, může být opět 
použit po půlhodinové pauze.



Názvy a funkce jednotlivých částí 



Funkce 

– Masážní části umožňují 3D masáž, jejich tichý pohyb nahoru a dolů, dopředu a dozadu 
umožňují 4 masážní kameny.

– Ramenní část je konstruována s funkcí automatické detekce a mikro nastavení, s 
automatickou detekcí křivky těla a masážních bodů, může automaticky nastavit vzdálenost 
masážních částí pohybujíce jimi dozadu a dopředu podle detekované křivky těla a 
masážních bodů, aby masáž byla příjemnější a účinnější.

– Je navržen s automatickými masážními programy.
– Je vybaven třemi druhy pamětí masážních funkcí. 
– Automatická funkce, tlak vzduchu, otáčení pasu, houpání boky, natahování v pasu a další 

specifické masážní funkce.
– Manuální nastavení masáže horní části těla, lze nastavit jednu ze tří poloh – úplný rozsah, 

lokální masáž a masáž zaměřenou na určitý bod, lze použít šest masážních metod – 
sevření/masírování ramen, masírování, poklepávání, shiatsu, současné masírování a 
poklepávání a 3D; je dostupných pět stupňů rychlosti masáže; během poklepávání a shiatsu 
je možno nastavit pět stupňů šířky masáže.

– Funkce vzduchové masáže paží (zabudovaných 26 airbagů) se třemi nastaveními intenzity. 
– Vzduchová masáž horní části těla: funkce masáže zad tlakem vzduchu (4 vestavěné masážní

polštáře), funkce masáže tlakem vzduchu v sedadle (16 vestavěných masážních polštářů), 
funkce vzduchové masáže lýtek (38 vestavěných masážních polštářů)

– MP3 přehrávač hudby, pauza, předchozí, další, hlasitost zvýšit, hlasitost snížit
– Funkce nahřívání zad. Používá uhlíková vlákna jako zdroj infračerveného záření.
– Odpočívadlo pro nohy může být prodlouženo tak aby vyhovovalo pro různé výšky 

uživatelů. 
– Zdvih opěrky pro nohy a zdvih opěradla zad. 
– Automatická funkce sezení, masážní části se mohou po vypnutí automaticky vrátit do 

původní pozice. 
– VFD display 
– MP3 přehrávač, sluchátka, USB disk. 



Způsob použití

Překlad displeje:
Arm = Paže Upper = Horní
Feet = Chodidla Speed = Rychlost
Shoulder = Ramena Width = Šířka
Back = Záda Memory set on = Nastavení paměti
Buttocks = Hýždě

1. Zapojte přívod elektřiny

2. Začátek masáže 
– Krátce stlačte červené tlačítko, poloha opěradla a lýtek bude nastavena automaticky, start 

masáže; dlouze stlačte červené tlačítko a poloha opěradla a lýtek nebude nastavena, start 
masáže. 

– Automatická detekce polohy ramen a masážních bodů, prosím počkejte dokud není detekce 
dokončena 



– Po ukončení detekce zazní zvuk dí dí dí … Nyní, pokud je to třeba, upravte polohu ramen 
stlačením tlačítka nahoru nebo dolů. Pokud neupravujete polohu ramen, masáž se spustí 
automaticky do 10 vteřin. 

Posuňte masážní kameny nahoru do vhodné pozice 

Nastavená pozice ramen (tlačítko
nahoru) 

Posuňte masážní kameny dolů do vhodné pozice 

Nastavená pozice ramen (tlačítko
dolů) 

– Vyberte metodu masáže 
– Paměť masáže 
– Když jste masírováni, můžete kdykoliv použít tlačítka A, B, C, pokud stlačíte jedno z 

tlačítek vrátíte se zpět k uloženým modelům masáže. 

Přizpůsobené vlastní módy:

Nastavení času 

Tlačítko Popis

Vhodný čas je 20 minut. Maximální doba je 40 minut. Každým stlačením 
tlačítka nastavení času přidáte dalších 5 minut. Pokud je nastaven čas 40 minut,
dalším stlačením tlačítka nastavení času se nastavení vrátí na 5 minut. 
Pokračujte v cyklu. 



Zvolte metodu masáže

Automatická masáž 

Tlačítko Popis Zobrazení na displeji

Relax: uvolnění svalů a kostí 

Úleva: rozproudí krevní oběh 

Úleva od bolesti: dělá hloubkovou masáž aby
se uvolnila bolestivá poloha 

Zotavení se z únavy: zbaví Vás únavy a 
aktivuje tělo 

Poznámka: Stlačte tlačítko opakovaně a vyberte různé automatické masážní metody, tyto čtyři 
automatické masážní metody mohou běžet za sebou. 

Specifická masáž 

Tlačítko Popis Zobrazení na displeji

Vzduchové polštáře na celé tělo: vzduchové 
polštáře na pás, hýždě, paže, lýtka mohou 
pracovat zároveň 

Otáčení pasu: soustřeďuje se na masáž pasu, 
vzduchové polštáře v oblasti pasu otáčejí 
pasem doleva a doprava, mezitím sedadlové 
vzduchové polštáře vykonávají masáž 
houpáním boků.  

Houpání boky: Soustřeďuje se na masáž 
boků, činnost mechanismu pro houpání boky 
a tlaku sedadlového polštáře způsobuje 
houpání boků doleva a doprava  

Natahování pasu: Když pracují lýtkové 
vzduchové poštáře a mačkají lýtkovou část 
nohy, opěradlo se položí a opěrka lýtek se 
natáhne dolů aby se natáhl pas, potom se 
vrátí do původní pozice a opakuje výše 
popsanou činnost. Mezitím pracují sedadlové
vzduchové polštáře a masážní mechanismus. 



Nastavení intenzity masáže zad 

Tlačítko Popis Zobrazení na displeji

Tlačítko pro zeslabení masáže zad: stlačte 
toto tlačítko, zeslabí sílu masáže horní části 
těla 

Tlačítko pro zesílení masáže zad: stlačte toto 
tlačítko, zesílí intenzitu masáže horní části 
těla 

Manuální funkce

Tlačítko Popis Zobrazení na displeji

Svírání: vestavěná 1 masážní metoda, 
rychlost a síla nastavitelná 

Masírování a poklepávání: vestavěná 1 
masážní metoda, rychlost a síla nastavitelná 

Masírování: vestavěná 1 masážní metoda, 
rychlost a síla nastavitelná 

Poklepávání: vestavěny 2 masážní metody, 
rychlost a síla nastavitelná 

Shiatsu: vestavěny 2 masážní metody, 
rychlost a síla nastavitelná 

3D: vestavěny 4 masážní metody, rychlost a 
síla nastavitelná 

Rychlost: k dispozici je 5 stupňů 

Šířka: k dispozici je 5 stupňů (v masážním 
módu Poklepávání a masírování) 

Tlačítko Popis Zobrazení na displeji

Fixovaná poloha (určitý bod) masáže 



Masáž malé oblasti (lokální) sem a tam 

Masáž horní poloviny těla (celková) sem a 
tam 

Nastavení polohy masáže (je možno nastavit 
při fixní poloze a lokálním režimu) 

Masážní mechanismus se 
posune dolů.

Masážní mechanismus se 
posune nahoru.

Poznámka: oblast zad (kromě sevření ramen; ostatní manuální režimy jsou účinné) 

Masáž tlakem vzduchu 

Tlačítko Popis Zobrazení na displeji

Paže: stlačením tohoto tlačítka zapnete masáž
paží a nadloktí, je možno nastavit 3 stupně 
síly tlaku vzduchu 

Dolní část těla: stlačením tohoto tlačítka 
vyberete funkci masáže dolní části těla 
(zahrnuje dolní část těla, záda a pas, lýtka) 

Intenzita: intenzita vzduchové tlakové 
masáže dolní části těla, zad a pasu, lýtek. K 
dispozici jsou tři stupně intenzity. 

Funkce natahování lýtek bude umožněna automaticky v režimu tlaková masáž 
dolní části těla a tlaková masáž lýtek. 

Poznámka: Při automatickém nastavení masáže, může být upravena relativní síla vzduchové masáže
stlačením kteréhokoliv z tlačítek Paže, Horní část těla a Chodidla. 

Další manuální funkce 
Tlačítko Popis Zobrazení na displeji

Váleček na chodidla: přepínač válečku na 
chodidla, 3 dostupné rychlostní stupně 

Teplotní terapie: přepínač zahřívání zad a 
kolen, jakmile jej uvedete do činnosti máte 
po třech minutách pocit tepla 



Hudba 
Tlačítko Popis Zobrazení na displeji

 Zapnutí/vypnutí hudby

Předchozí

Následující

Hlasitost nahoru

Hlasitost dolů

3. Úhel zádové opěrky a opěrky lýtek 
Tlačítko Popis Zobrazení na displeji

 Režim auto položení; se 4 režimy auto 
položení, když stlačíte tlačítko, přejde do 
jednoho z režimů 

Zvedání opěrky lýtek: stlačte toto tlačítko, opěrka lýtek se pomalu zvedne, 
zvedání se zastaví když ho uvolníte 

Pokles opěrky lýtek: stlačte toto tlačítko, opěrka lýtek pomalu klesne, pokles se
zastaví když ho uvolníte 

Zvedání opěrky zad: stlačte toto tlačítko, opěrka zad se pomalu zvedne, 
zvedání se zastaví když ho uvolníte 

Pokles opěrky zad: stlačte toto tlačítko, opěrka zad pomalu klesne, pokles se 
zastaví když ho uvolníte 

Propojení nahoru: stlačte toto tlačítko, opěrka zad se pomalu zvedne a zároveň 
opěrka lýtek pomalu klesne, pohyb se zastaví když ho uvolníte 

Propojení dolů: stlačte toto tlačítko, opěrka zad pomalu klesne a zároveň se 
opěrka lýtek pomalu zvedne, pohyb se zastaví když ho uvolníte 



4. Vypnutí a konec masáže

– Pokud během masáže stlačíte červené tlačítko, okamžitě se zastaví všechny masážní funkce, 
opěrka zad a opěrka chodidel se automaticky vrátí do původní polohy. Po uplynutí 
nastaveného času budou všechny masážní funkce ukončeny, ale opěrka zad a opěrka 
chodidel se nevrátí do původní polohy. 

– Po uplynutí nastaveného času nebo po vypnutí zobrazí ovladač „Memory Set On“ a bliká a 
připomíná uživateli, zda chce před vypnutím uložit masážní režim. Můžete, podle vašich 
požadavků, použít tlačítka paměťových funkcí A, B, C a uložit masážní režim. Stlačte 
červené tlačítko, vypněte přístroj a masážní části se vrátí do původní polohy nebo 10 vteřin 
počkejte a přístroj se vypne automaticky a masážní části se vrátí do původní polohy. 

– Vypnutí 
– Obrázek (Vypnutí) 

5. Jak stáhnout mp3 hudbu

– Vypněte masážní křeslo.
– Vytáhněte USB-disk z MP3 přehrávače.
– Zasuňte USB-disk do USB portu vašeho PC (Windows Xp, Windows 2000, WindowsNT).
– Stáhněte vaši oblíbenou hudbu v MP3 formátu na USB-disk, pokud to nejde, zformátujte 

prosím nejdříve disk. 
– Po ukončení stahování odpojte USB disk pomocí protokolu USB Mass Storage.
– Vložte USB-disk do USB portu MP3 přehrávače.
– Nyní byla hudba na MP3 přehrávači obnovena, můžete zapnout masážní křeslo 

Poznámka:
– Pokud MP3 nehraje, zformátujte prosím před zahájením stahování USB-disk v PC. Potom 

pokračujte podle instrukcí a vložte u-disk do USB portu MP3 přehrávače. 
– S výjimkou USB-disku nevyjímejte ani neuvolňujte MP3 přehrávač z křesla. 



6. Instalace opěrek rukou a poznámka 

– Zkontrolujte, zda je vnitřní opěrné zařízení dobře upevněno k rámu sedadla (Obr.1) 
– Zatáhněte za zip na dolním okraji opěrky.
– Otevřete velký a malý kryt na vnější straně opěrky (viz obr. 2).
– Zvedněte opěrku a připravte k instalaci na křeslo, vytáhněte vzduchovou hadičku a ventil z 

rámu sedačky a prostrčte je příslušným otvorem v opěrce (obr. 3). 
– Zatlačte zasouvací sadu v přední části opěrky do vnitřního opěrného zařízení (obr.4).
– Zatlačte konec opěrky do otočné hřídele (obr. 5) 



– Jemně uchopte boční stranu opěrky. Aby se hřídel otáčela nasaďte nejprve distanční 
podložku, potom velkou podložku a dotáhněte pojistnou matku speciálním klíčem (Obr. 6).

– Navlečte šrouby do horní přitahovací čepičky (obr. 7), potom použijte přiložený klíč k 
přišroubování do horního podpěrného zařízení a šroub utáhněte.

– Navlečte šrouby do dolní přitahovací čepičky, (obr. 7) potom použijte přiložený klíč k 
přišroubování do dolního podpěrného zařízení a šroub utáhněte. 

– Navzájem spojte konektor vzduchové hadičky a ventilu s příslušnými konektory na železné 
desce opěrky (Obr. 8).

– Zkontrolujte zda je opěrka dobře upevněna. Pokud se nekýve, uzavřete velký a malý kryt na 
vnější straně opěrky (Obr. 9). 

– Zatáhněte zdrhovadlo a dokončete instalaci.



7. Instalace rámu pro ovladač



– Příprava montáže ovladače; připravte si ocelový sloupek, vytáhněte šroubky na objímce 
ovladače (Obr. 1). 

– Vložte kulový kloub ocelového sloupku do kulové výduti v objímce ovladače (Obr.2). 

– Zašroubujte šroubky do otvoru, ze kterého jste je vytáhli v kroku 1 a utáhněte je, věnujte 
pozornost směru otáčení, měli byste šroubovat zprava do leva (Obr. 3). 

– Připravte si cylindrickou upevňovací objímku (Obr. 4).

– Vložte cylindrickou upevňovací objímku do otvoru na pravé straně opěrky, věnujte 
pozornost tomu aby tři otvory na objímce a na opěře pasovaly na sebe (Obr. 

– Zašroubujte šrouby a utáhněte (Obr. 6).

– Připravte montáž rámu ovladače v kroku 3 (Obr. 7) 
– Vložte držák ovladače do upevňovací objímky tak, aby na sebe pasovaly díry pro šrouby 

(Obr. 8). 



– Připravte dva šroubky, které utáhnete na obou stranách (Obr. 9).
– Zašroubujte šroubky a na obou stranách je dotáhněte, dokončete instalaci (Obr. 10) 

8. Instalace ovladače a použití 
– Vložte ovladač do rámu (Obr. 1), rám se může volně otáčet doprava a doleva (Obr.2) a 

ovladač se může se volně naklánět v horizontálním směru (Obr. 3) 

9. Ochrana podlahy

Pokud těžké masážní křeslo stojí dlouhou dobu na dřevěné podlaze může ji poškodit, umístěte tam 
proto prosím koberec nebo jiný objekt abyste předešli poškození. 

Výstraha: Nepohybujte s křeslem na jeho kolečkách po dřevěné podlaze, po nerovné zemi nebo v 
úzkém prostoru. Ke zvednutí křesla jsou třeba dva lidé. 



10.Metody přemisťování 
Ujistěte se, že kabely jsou vysoko nad zemí, nakloňte opěradlo dozadu v určitém úhlu (s těžištěm 
spočívajícím na kolečkách), tlačte křeslo rukama dopředu nebo dozadu a nakonec dejte křeslo 
pomalu a jemně do normální pozice. 

Specifikace výrobku 
Model: JETT-37 
Popis: Vzduchové masážní křeslo pro masáž celého těla 
Konfigurace: 05 
Stanovené napětí: 110 -120V - 60HZ 

  220 – 240V - 50Hz / 60 Hz 
Stanovený příkon: 220W 
Stanovený provozní čas: 20 minut 
Bezpečnostní třída: Třída I 
Použité materiály: PVC, PA (polyamid), ocelové díly, elektrické a elektronické součásti 
Materiál PU (polyurethan) Kůže Plátno Dřevo


