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since

2000

www.casada.com

Od 2000 roku – kiedy CASADA została założona, nazwa ta jest symbolem najwyższej jakości produktów 
wellness & spa. 

Dziś produkty CASADA są dostępne na całym świecie! Ciągła ewolucja, niepowtarzalny design oraz 
niekończące się dążenie w kierunku poprawy jakości życia, wyróżniają produkty CASADA tak samo, jak 
najwyższa jakość, na której można polegać.

< timetorelax
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Gratulujemy!
Dokonując tego zakupu udowodnili Państwo wysoką świadomość profilaktyki zdrowia. 

Aby fotel masujący służył Państwu jak najdłużej, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą  
instrukcją i przestrzeganie jej. 

Życzymy Państwu wielu przyjemnych chwil w fotelu masującym AURA.
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Instrukcja bezpieczeństwa
Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed pierwszym uruchomieniem fotela masującego, 
by zapewnić jego prawidłowe i najbardziej efektywne funkcjonowanie. Prosimy o zachowa-
nie niniejszej instrukcji

•  Fotel masujący odpowiada obowiązującym normom technicznym i aktualnym wymogom bezpieczeństwa.
•  Fotel masujący posiada ogrzewane obszary. Osoby wrażliwe na ciepło powinny zachować ostrożność podczas 

użytkowania fotela. (ICE 60335-2-32)
•  Urządzenie nie wymaga konserwacji. Wszystkie naprawy powinny być dokonywane przez autoryzowany serwis 

techniczny. 
•  Niewłaściwe użytkowanie urządzenia i nieautoryzowane naprawy są zabronione ze względów bezpieczeństwa 

i prowadzą do utraty gwarancji.
•  W celu uniknięcia wypadku prosimy o nie wsuwanie palców pomiędzy rolki masujące.
•  Nigdy nie należy dotykać wtyczki urządzenia mokrymi rękami.
•  Prosimy o zabezpieczenie urządzenia przed kontaktem z wodą, wysokimi temperaturami oraz bezpośrednim 

promieniowaniem słonecznym.
• Fotela masującego nie należy używać w pomieszczeniach o dużym stopniu wilgotności np. w łazienkach.
•  Nie należy korzystać z fotela w miejscach o ograniczonej powierzchni lub takich, gdzie wentylatory urządzenia 

są zasłonięte, a dopływ świeżego powietrza jest ograniczony. 
•  Aby uniknąć ryzyka wystąpienia zwarcia, urządzenie należy odłączać od zasilania, jeśli nie jest użytkowane 

przez dłuższy czas.
• Nie należy używać uszkodzonych wtyczek, kabli lub gniazd wtykowych. 
•  Jeśli kable / wtyczki są uszkodzone muszą zostać wymienione na fabrycznie nowe przez producenta, autoryzo-

wany serwis lub wykwalifikowany personel.
• W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia należy je niezwłocznie odłączyć od zasilania.
•  Użytkowanie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem lub w sposób nieprawidłowy prowadzi do utraty gwa-

rancji.
•  Nie należy przekraczać zalecanego dziennego limitu czasu masażu, wynoszącego 30 min, aby uniknąć nadmier-

nej stymulacji mięśni i nerwów.
• Nie należy używać zaostrzonych ani ostrych przedmiotów, by uniknąć uszkodzenia fotela.
•  Urządzenie należy podłączać wyłącznie do odpowiednich, pasujących gniazd elektrycznych. Zawsze należy się 

upewnić, że wtyczka jest całkowicie wetknięta do gniazda, aby ograniczyć ryzyko wystąpienia zwarcia lub po-
żaru.

•  Urządzenie należy odłączyć od zasilania niezwłocznie po zakończeniu użytkowania i przed rozpoczęciem jego 
czyszczenia.

•  Czyszczenie i konserwacja nie mogą być przeprowadzane przez dzieci poniżej 14 roku życia bez nadzoru.
•  Jeśli w trakcie użytkowania urządzenia nastąpi przerwa w dostawie prądu, należy niezwłocznie przesunąć głów-

ny włącznik na pozycję OFF i odłączyć urządzenie od zasilania, aby uniknąć jego uszkodzenia.
•  Nie należy używać urządzenia jeśli kable zasilające są mokre lub uszkodzone.
•  Dzieci poniżej 14 roku życia, osoby niepełnosprawne oraz niedołężne przebywające w pobliżu urządzenia lub 

korzystające z niego nie powinny być pozostawiane bez nadzoru.
• Nie należy korzystać z urządzenia bezpośrednio po zjedzeniu posiłku ani pod wpływem alkoholu.
• Urządzenie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem, opisanym w niniejszej instrukcji.
• Należy korzystać wyłącznie z akcesoriów do urządzenia, pochodzących od producenta urządzenia.
• Nie wolno stawać, siadać ani huśtać się na podnóżku fotela, aby uniknąć jego uszkodzenia.
• Nie należy siadać na poręczach, ani oparciu fotela, aby uniknąć zranienia czy uszkodzenia fotela.
•  Urządzenie należy utrzymywać w czystości i dbać o to, by żadne ciało obce nie dostawało się w zagłębienia 

fotela.
• Nie wolno ciągnąć urządzenia za kabel zasilający w celu np. przesunięcia fotela. 
•  Podczas regulacji pozycji fotela należy upewnić się, że ani za podnóżkiem, ani za oparciem nie znajdują się żadne 

obiekty, zwierzęta, a w szczególności dzieci.• Produkt przeznaczony do użytku domowego.
•  Jeśli elastyczny kabel zasilający zostanie uszkodzony musi zostać zastąpiony kablem o tym samym przeznacze-

niu – powinien on zostać zakupiony od producenta lub w autoryzowanym punkcie serwisowym.
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Przeciwwskazania
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących korzystania z urządzenia nale-
ży zasięgnąć opinii lekarza.
•  Nie należy korzystać z masażu podczas ciąży, po niedawno przebytych urazach, w chorobach zakrzepo-

wych, stanach zapalnych i obrzękach, ani w chorobach nowotworowych. Zaleca się konsultację lekarską 
przed rozpoczęciem korzystania z masażu, jeśli jest się w trakcie leczenia.

•  Osoby z upośledzeniami fizycznymi, poznawczymi i psychicznymi, a także osoby nieposiadające odpo-
wiedniej wiedzy i doświadczenia powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem opiekuna.

•  W celu uniknięcia nieprzyjemnych doznań lub wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia prosimy o zasięgnię-
cie porady lekarskiej przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia:

  - Osoby obłożnie chore
  - Osoby będący w trakcie terapii
  - Osoby cierpiące na schorzenia kręgosłupa, bóle pleców, wady postawy
  - Osoby z rozrusznikami serca
• Jeśli podczas korzystania z urządzenia pojawi się ból, należy natychmiast przerwać masaż. 
•  Jeśli podczas korzystania z urządzenia wystąpi jakikolwiek uraz ciała,  należy niezwłocznie wezwać pomoc 

medyczną.
•  Nie należy korzystać z masażu w przypadku wystąpienia zaczerwienienia skóry, jej stanów zapalnych lub 

obrzęku.
•  Niniejszy produkt przeznaczony jest do użytku domowego w celu realizowania masażu relaksacyjnego i nie 

jest urządzeniem medycznym. Z tego powodu nie może on zastępować specjalistycznej terapii.
•  Zaleca się, aby czas użytkowania urządzenia nie przekraczał 30 min dziennie. Każda partia ciała powinna 

być masowana przez maks. 15 min, w przeciwnym razie masaż może przynieść efekt odwrotny do zamie-
rzonego.

•  Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 14 roku życia.
•  Dzieci poniżej 14 roku życia znajdujące się w pobliżu urządzenia muszą przebywać pod opieką. Nie należy 

dopuszczać, aby dzieci manipulowały przy fotelu.

PRZECIWWSKAZANIA „BRAINTRONICS“

• Psychozy (np. schizofrenia, zaburzenie dwubiegunowe, depresje endogenne)
• Zaburzenia osobowości
• Epilepsja i podobne zaburzenia napadowe
• Choroby serca
• Choroby centralnego systemu nerwowego
• Zakrzepica żył głębokich
• Depresje endogenne
• ADS (hipoaktywny)
• Niedawno przebyty zawał lub udar
• Niepełnosprawność umysłowa
• Regularne przyjmowanie substancji o działaniu psychoaktywnym
• Ciąża
 
UWAGA: Z przyczyn etycznych i prawnych Braintronics nie może być stosowany przez osoby nieletnie, bez 
zgody ich opiekuna prawnego. Od stosowania tej funkcji powinny się również powstrzymać osoby, których 
wyznanie zabrania uprawiania medytacji.

Pola elektromagnetyczne (EMF)
Ten produkt marki Casada spełnia wszystkie normy dotyczące pól elektromagnetycznych (EMF). W przy-
padku prawidłowego postępowania, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi, 
produkt jest bezpieczny w użyciu w oparciu o dostępne obecnie dowody naukowe.
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Wyposażenie / Funkcje
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1 1. Poduszka 

 2. Głośnik Bluetooth

 3. Poduszka oparcia 

 4. Panel szybkiej obsługi 

 5. Poduszka siedziska

 6. Poduszki ramienne 

 7. Braintronics® logo LED 

 8. Podłokietnik

 9. Pilot

 10. Panel boczny

 11. Podnóżek

10

2 Poduszki powietrzne

12 Poduszek powietrznych

6 Poduszek powietrznych
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Przygotowania przed użyciem
1. Ustaw fotel na otwartej przestrzeni

•  Zapewnij wystarczającą przestrzeń wokół fotela, aby mógł się 
swobodnie rozkładać.

•  Aby uniknąć uszkodzenia podłogi i zredukować odgłosy pracy 
fotela, należy postawić go na dywaniku.

•  Upewnij się, że ani przed, ani za fotelem nie znajdują się żadne 
przeszkody.

• Nie ustawiaj fotela na mokrej lub nierównej podłodze.

•  Aby uniknąć zakłóceń sygnału, fotel należy ustawić w odległości 
1 metra od telewizora i radia.

•  Nie wystawiaj fotela na bezpośrednie działanie światła sło-
necznego ani wysokie temperatury. W przeciwnym razie jego 
poszycie może wyblaknąć lub stwardnieć.

2. Przesuń fotel

•  Zgodnie z ilustracją, pociągnij oparcie w dół i przechyl fotel na 
kółkach pod kątem 45 °.

• Powoli popchnij i przesuń fotel w wybrane miejsce.

•  Opuść fotel powoli i płynnie, aż będzie całkowicie płasko na 
ziemi.

Uwaga!

Należy uważać, by nie przycisnąć kabla zasilającego fotelem. Należy uważać, by nie uszkodzić kabla 
zasilającego. 

Uwaga!

• Przed przesunięciem fotela należy ustawić podnóżek w jego pierwotnej pozycji.

• Nie należy przenosić fotela podczas jego pracy, ani gdy ktoś na nim siedzi.

•  Przesuwanie fotela może spowodować uszkodzenie podłogi. Zaleca się podłożenie dywanika pod 
fotel. 

•  Należy uważać, by nie upuścić ani gwałtownie nie stawiać fotela podczas przenoszenia, ponieważ 
może to spowodować jego uszkodzenie.

• Zaleca się, aby fotel przesuwały dwie osoby, zachowując szczególną ostrożność. 
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Pilot

Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego

1.  Przycisk ON / OFF
 (na górze pilota)
 •  Naciśnij ten klawisz, aby uruchomić fotel do masażu. 

Oparcie i podnóżek rozłożą się automatycznie. Pilot 
rozpoczyna działanie.

 •  Naciśnij ponownie ten przycisk. Funkcja masażu 
przestaje działać. Mechanizm masujący oraz oparcie 
powrócą do pozycji startowej. Fotel do masażu jest 
wyłączony.

2. Obsługa Strony głównej
  Dostępnych jest 6 funkcji masażu:
 • Kark / ramiona
 • Dolne plecy
 • Auto
 • Ustawienia manualne
 • Ustawienia zaawansowane
 • Masaż powietrzny

Ustawienia:
Wyświetlane w prawym górnym rogu strony głównej.

AUTO

PRZYCISK ON/OFF

STRONA GŁÓWNA EKRANU DOTYKOWEGO

PRZYCISKI DOTYKOWE

P
IL

O
T
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Pilot

AUTO

PRZYCISKI DOTYKOWE

Naciśnij, aby dostosować po-
zycję fotela oraz pozycję Zero 
Grawitacji

Powrót: naciśnij, aby fotel po-
wrócił do pozycji startowej.

AUTO: naciśnij, aby urucho-
mić masaż automatyczny 
(domyślnie ostawiony masaż 
„Demo”)

Strona główna: naciśnij, aby 
powrócić do strony głównej

1| PROSZĘ ZDJĄĆ OPAKOWANIE I WYJĄĆ WSZYSTKIE CZĘŚCI FOTELA MASUJĄCEGO

Konfiguracja i montaż

Kabel zasilający 1 szt.

Klucz imbusowy 1 szt. Śruby sześciokątne 10 szt. 
Nakładki 10 szt. 
Pierścień zabezpieczający 2 szt. 
Dodatkowo: śruba sześciokątna 2 szt. 
nakładka 2 szt. 

Pierścień zabezpieczający 2x
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Fotel masujący

Materiałowy pasek

Podnóżek Lewy panel boczny Prawy panel boczny

1.1|  Zdejmij pokrywę panelu bocznego lekko pociągnając materiałowy pasek, aby przygotować się 
do instalacji.

1.2|   Podłącz fotel do zasilania i włącz go, aby ustawił się w pozycji początkowej.

2| ZAINSTALUJ PODNÓŻEK
  Podłącz przewód łączący podnóżek i wężyk powietrza.

Pozycja fotela przed uruchomieniem Pozycja fotela po uruchomieniu

Pokrywa panelu bocznego
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Konfiguracja i montaż
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2.1|  Zawieś podnóżek na podstawie siedziska, a następnie przymocuj go za pomocą klamry.

3.1|  Złącze elektryczne i wężyk powietrzny muszą przejść przez otwór w kształcie drabiny i odpo-
wiednio połączyć się z odpowiednimi portami .

3| ZAINSTALUJ PANELE BOCZNE
    Wyrównaj (A) panel boczny z (B) na jednostce głównej. Następnie zamocuj panel boczny do 

korpusu fotela.

Podnóżek

Przełóż przewód przez otwór

A B

Jednostka 
główna | podstawa

Klamra
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3.2|  Użyj czterech śrub by zamocować panel boczny. 

3.3|  Aby ponownie przymocować panel boczny, odbij delikatnie dłonią krawędź pokrywy panela.

4.1|  Poduszka siedziska jest zapięta na zamek błyskawiczny.

4.2|  Przymocuj poduszkę siedziska do oparcia za pomocą rzepów. 

Konfiguracja i montaż
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4| MOCOWANIE PODUSZKI SIEDZISKA
  Zapnij suwak między siedziskiem i podnóżkiem.

Zamek błyskawiczny Rzep 
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A| CZYSZCZENIE EKOSKÓRY

Ekoskórę należy czyścić miękką, suchą ściereczką. Nie należy czyścić urządzenia roztworami, zawie-
rającymi substancje chemiczne, takie jak rozcieńczalniki, benzyna czy alkohol. Upewnij się, że środek 
do czyszczenia skóry nie zaszkodzi ekoskórze, czytając jego etykietę. Jeśli skóra syntetyczna jest 
bardzo brudna, wyczyść ją według poniższych wskazówek:
  
1. Zwilż miękką szmatkę w ciepłej wodzie lub delikatnym detergencie i wykręć ją. 
2. Upewnij się, że ze szmatki nie kapie woda.
3. Przecieraj zabrudzoną powierzchnię.
4. Co jakiś czas wypłucz szmatkę – pamiętaj, by ją dobrze wykręcić. 
5. Pozwól, by pokrycie fotela wyschło samo. Nie używaj w tym celu suszarki. 

•  Ekoskóra może wyblaknąć lub zmienić odcień, jeśli zostanie potraktowana nieodpowiednim 
detergentem. Przed użyciem detergentu należy przeprowadzić test na niewielkiej niewidocznej 
powierzchni fotela. 

•  Czyszczenie ekoskóry preparatami zawierającymi alkohol, rozcieńczalnik czy pochodne benzyny 
może spowodować przebarwienie lub całkowite odbarwienie ekoskóry.  

B| CZYSZCZENIE ELEMENTÓW PLASTIKOWYCH

1.  Zwilż miękką szmatkę w ciepłej wodzie z delikatnym detergentem, wykręć ją i przetrzyj plastikowe 
elementy. 

2.  Do czyszczenia plastikowych elementów nie używaj chemikaliów, takich jak rozcieńczalniki, ben-
zyna czy alkohol.

3. Miękką ściereczkę lub mikrofibrę należy płukać w czystej wodzie i dokładnie wykręcać. 

C| PRZECHOWYWANIE

•  Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, kabel zasilający powinien zostać odłączony  
i zabezpieczony, a urządzenie powinno znajdować się w bezpiecznym, suchym miejscu.

•  Nie należy narażać urządzenia na kontakt z wysokimi temperaturami, otwartym ogniem, ani wystawiać 
go na długotrwałą ekspozycję słoneczną.

•  Do czyszczenia należy używać jedynie ogólnodostępnych preparatów do pielęgnacji skóry lub ekoskóry. 
Nigdy nie należy czyścić urządzenia przy pomocy rozcieńczalników, benzyny czy alkoholu.

•  Jeśli urządzenie stoi na nierównej powierzchni nie należy go przesuwać, a podnieść i przenieść na 
równe podłoże 

•  Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy ciągłej – pomiędzy kolejnymi cyklami pracy należy zacho-
wać odstęp czasowy.
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Dane techniczne
Wymiary: 

 Złożony:   155(L)x81(W)x122(H) cm

 Rozłożony:  202(L)x81(W)x119(H) cm

Waga:  111 kg 

Max. obciążenie: 120 kg

Napięcie:  AC 220-240V 50-60Hz 

Moc znamionowa: 250 Watt

Czas pracy:  15 minut

braintronics:  21 minut

Certyfikaty:
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Rozwiazywanie problemów
EXPLANATION

•  Jest to normalny objaw pracy silników.

•  Należy upewnić się, że wtyczka przewodu 
zasilającego zostało dobrze wetknięta do 
gniazdka oraz że włączony został przycisk 
zasilania. Następnie należy sprawdzić kabel 
pilota zdalnego sterowania.

•  Gdy ustawiony czas pracy dobiegnie końca, 
urządzenie wyłącza się automatycznie. 
Przekłada się to na dłuższą żywotność fotela 
masującego.

•   Upewnij się, że aplikacja Braintronics została 
zainstalowana, a Twoje konto jest aktywne. 
Następnie sprawdź czy połączenie Bluetooth 
pomiędzy Twoim smartfonem, a fotelem jest 
aktywne.

BŁĄD

•  Silniki urządzenia głośno pracują.

•  Pilot zdalnego sterowania nie działa prawi-
dłowo.

•  Urządzenie zatrzymało się.

•  Nie można uruchomić programów braintro-
nics.
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Europejska deklaracja zgodności
Produkt zgodny z europejskimi dyrektywami EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE.
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Produkt objęty jest przez dystrybutora ustawowym czasem gwarancji. Bieg okresu gwarancji rozpoczy-
na się w dniu dokonania zakupu urządzenia. Wymogiem do roszczenia gwarancji jest okazanie dowodu 
zakupu. W okresie gwarancji dystrybutor dokonuje naprawy lub wymiany oryginalnego urządzenia nie-
odpłatnie. Gwarancja nie obejmuje części, które ulegają zużyciu jak m.in. pokrycie fotela. Wymogiem 
do roszczenia gwarancji jest dostarczenie uszkodzonego urządzenia wraz z dowodem zakupu przed 
upływem obowiązującego czasu gwarancji. 

Prawo do gwarancji nie obowiązuje, jeśli uszkodzenie urządzenia spowodowane zostało np. przez czyn-
niki zewnętrzne, wskutek dokonywania naprawy lub modyfikacji przez osoby nieupoważnione do ta-
kich czynności przez autoryzowanego dystrybutora. Obowiązki gwarancyjne dystrybutora ograniczone 
są do naprawy lub wymiany urządzenia. Na podstawie niniejszej gwarancji ani producent, ani dystrybu-
tor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane wskutek niezgodnego z instrukcją i /lub 
nieprawidłowego użytkowania urządzenia. 

Jeśli w trakcie przeglądu reklamowanego urządzenia okaże się, że istniejące uszkodzenie nie jest obję-
te gwarancją, lub że upłynął okres gwarancji klient zostanie obciążony kosztem przeglądu urządzenia  
i jego naprawy.

Uwagi prawne: Niniejsze treści nie stanowią zaleceń medycznych. Postawienie diagnozy oraz leczenie 
schorzeń i zaburzeń natury medycznej powinno być przeprowadzane przez lekarza lub terapeutę. Ni-
niejsze treści mają charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako alternatywa dla terapii me-
dycznych. Każdy użytkownik powinien kontrolować swój stan zdrowia, a jeśli zachodzi taka konieczność 
skonsultować możliwość i sposób korzystania z urządzenia z lekarzem lub terapeutą. Użytkownik ko-
rzysta z urządzenia na własną odpowiedzialność. Producent nie gwarantuje, że nastąpi poprawa stanu 
zdrowia, ani tym bardziej całkowite wyleczenie.
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Warunki gwarancji




