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< timetorelax
Od momentu założenia w 2000 roku nazwa CASADA jest synonimem wysokiej jakości produktów w dzie-
dzinie wellness i fitness.

Dziś produkty CASADA są dostępne na całym świecie. Ciągły dalszy rozwój, niepowtarzalne wzornictwo
i ścisła koncentracja na poprawie jakości życia charakteryzują produkty CASADA, a także niezawodną do 
kolejnej linijki i doskonałą jakość.
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Gratulacje!
Poprzez zakup tego urządzenia do masażu dowiedliście Państwo wysokiej świadomości w zakresie zd-
rowia. Aby nasze urządzenie mogło służyć Państwu przez długi czas, prosimy o uważne zapoznanie się z 
informacjami na temat bezpieczeństwa użytkowania produktu.

Życzymy Państwu wielu relaksujących chwil z poduszką masującą Medimat Jade.



Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed pierwszym uruchomieniem 
urządzenia, by zapewnić jego prawidłowe i najbardziej efektywne funkcjo-
nowanie. Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji.

•  Urządzenie odpowiada obowiązującym normom technicznym i aktualnym wymo-
gom bezpieczeństwa.

• Urządzenie nie wymaga częstej konserwacji. 

• Wszystkie naprawy powinny być dokonywane przez autoryzowany serwis techniczny.

•  Niewłaściwe użytkowanie urządzenia oraz przeprowadzanie napraw poza autory-
zowanym serwisem prowadzą do utraty gwarancji. 

• Nigdy nie należy dotykać wtyczki urządzenia mokrymi rękami.

•  Prosimy o zabezpieczenie urządzenia przed kontaktem z wodą, wysokimi tempera-
turami oraz bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.

•  Aby uniknąć ryzyka wystąpienia tzw. krótkiego spięcia, urządzenie należy odłączać 
od zasilania, jeśli nie jest użytkowane przez dłuższy czas

•  Nie należy używać uszkodzonych wtyczek, kabli lub opraw. Uszkodzone kable lub 
wtyczki muszą zostać wymienione na fabrycznie nowe przez producenta, autoryzo-
wany serwis lub wykwalifikowany personel.

•  W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia należy je niezwłocznie 
odłączyć od źródła zasilania.

•  Producent ani dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody i ura-
zy powstałe wskutek nieprawidłowego lub niezgodnego z gwarancją użytkowania 
urządzenia.

•  Nie należy przekraczać zalecanego dziennego limitu czasu masażu, wynoszącego 
30 min., aby uniknąć nadmiernej stymulacji mięśni i nerwów.

•  Nie należy używać zaostrzonych ani ostrych przedmiotów.

•  Nie należy korzystać z masażu (również manualnego) podczas ciąży, po niedawno 
przebytych urazach, w chorobach zakrzepowych, stanach zapalnych i obrzękach 
ani w chorobach nowotworowych. Zaleca się konsultację lekarską przed rozpoczę-
ciem korzystania z masażu, jeśli jest się w trakcie leczenia.

• Nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdów.

•  Osoby posiadające wszczepione stymulatory elektroniczne, takie jak np. rozrusz-
nik serca, powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem korzystania 
z urządzenia.

Wskazówki bezpieczeństwa



Rozpocząć

Wymiary:   190 x 60 x 10 cm

Waga:    12, 5 kg

Napięcie:    input: AC ~ 100-240 V, 50 Hz,  
   output: DC 24 V, 3000 mA

Moc znamionowa:  70 Watt 

Automatyczny czas pracy: 15 minut

Certyfikaty:  

Dane techniczne

USUNIĘCIE ŚRUBY ZABEZPIECZAJĄCEJ

• Ostrożnie poluzuj śrubę, znajdującą się z tyłu urządzenia do masażu. 
Zdejmij osłonę i podłącz wtyczkę do zasilacza. Uwaga! Śruby nie wolno 
używać ponownie. 

ŁĄCZENIE KABLI

• Podłącz zasilacz do urządzenia, a następnie podłącz wtyczkę do gni-
azdka elektrycznego. Teraz włącz urządzenie pilotem.



Masażysta usuwa napięcie z mięśni pleców za pomocą ruchów wałkujących i ugniatających. Zaawan-
sowany technologicznie robot masujący wiernie naśladuje pracę rąk masażysty za pomocą specjalnie 
zaprojektowanych głowic masujących.

Mocne silniki wibracyjne generują wibracje o niskiej częstotliwości, które docierają w głąb ciała. 
Pobudzają one układ krążenia oraz układ limfatyczny. Napięte mięśnie rozluźniają się, następuje pop-
rawa elastyczności kręgosłupa, a zauważalne efekty pojawiają się już po pierwszych zabiegach.

W MEDIMAT JADE głowice masujące wykonane zostały z prawdziwego nefrytu. Jego naturalną moc in-
tensyfikuje zintegrowany układ grzewczy. Ciepło powoli przenika przez kamień i jest odczuwalne już po 
kilku minutach. Podczas fazy nagrzewania tkanka mięśniowa jest już rozluźniona przez ruch obrotowy 
głowic masujących, usuwane są wszelkie spięcia.

Regularne stosowanie MEDIMAT JADE pozwala zapobiegać wielu codziennym dolegliwościom. Us-
prawniona zostaje aktywność krążeniowa, również układu limfatycznego, a lepsza dystrybucja płynów 
ustrojowych, co zapewnia lepsze odżywienie wszystkich organów i układów organizmu.

Zadbaj o odpowiednią regenerację swojego organizmu i ciesz się tą przyjemną formą dbania o zdrowie. 

Wyposażenie | Funkcje



SHIATSU (MASAŻ WAŁKUJĄCO-UGNIATAJĄCY)

• Uwalnia głębokie napięcia mięśniowe

• Wzmacnia mięśnie pleców i aktywnie poprawia mobilność

MASAŻ WIBRACYJNY

• Stymuluje drenaż limfatyczny i krążenie krwi głębokimi wibracjami o różnych zakresach częstotliwości

• Przyspiesza usuwanie szkodliwych substancji i produktów odpadowych

• Wspomaga detoksykację

•  Zapewnia głębokie odprężenie, wspomaga zasypianie oraz zapewnia trwałą poprawę jakości snu i 
ogólnego samopoczucia.

OGRZEWANIE

- Intensyfikuje działanie masażu

Wyposażenie | Funkcje



Matę masującą MEDIMAT JADE należy położyć na stabilnej powierzchni (łóżko / kanapa / podłoga). 
Obciążenie masą ciała potęguje efekt masażu. Ciało należy położyć centralnie, tak aby głowice masujące 
biegły równolegle do kręgosłupa. Luźna poduszka pod kark podnosi głowę do wygodnej pozycji.

Oczywiście można również korzystać z masażu wibracyjnego górnej części ciała, umieszczając poduszkę 
pod kark po drugiej stronie i obracając ciało o 180°. Intensywność wibracji można regulować po prostu 
za pomocą pilota. 

Funkcja masażu wyłączy się automatycznie po 15 minutach. W celu wydłużenia żywotności silników 
należy ponownie włączać urządzenie dopiero po upływie minimum 30 minut. Daje to silnikom czas na 
ponowne schłodzenie. Czasu na odpoczynek potrzebuje również ciało. Zalecamy wykonywanie masaży 
dwa, maksymalnie trzy razy dziennie, aby nie przeciążać mięśni.

Dla bezpieczeństwa użytkownika urządzenie posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem. 
Pod wpływem dużego obciążenia i nadmiernego nacisku w silnikach wytwarza się ciepło. 
Zanim mogłoby to stworzyć jakiekolwiek ryzyko, urządzenie wyłączy się automatycznie, a 
ponowne włączenie możliwe będzie dopiero po całkowitym wystygnięciu silników tj, po ok.  
30 - 50 minutach.

URZĄDZENIE MOBILNE

Dołączona torba na ramię ułatwia transport MEDIMAT. Przy wadze zaledwie 12,5 kg MEDIMAT jest 
poręczny i łatwy do przechowywania.

Wyposażenie | Funkcje



Pilot
POWER
Po naciśnięciu przycisku POWER MEDIMAT 
JADE jest gotowy do rozpoczęcia 15-minu-
towego masażu. Po 15 minutach lub ponownym 
naciśnięciu tego przycisku urządzenie wyłącza się, 
głowice wracają do pozycji spoczynkowej (na dół).

1

CIEPŁO
Podczas masażu SHIATSU możesz aktywować 
funkcję ogrzewania w głowicach masujących.

2

SHIATSU
Ten przycisk uruchamia i wyłącza funkcję shiatsu.

3

MASAŻ PUNKTOWY
SPOT działa tylko w funkcji SHIATSU. Naciśnij SPOT 
i ustal pozycję strzałkami góra/dół, aby ustawić 
punkt masażu. Przytrzymanie strzałki powoduje 
przesuwanie mechanizmu masującego w wybra-
nym kierunku. Puszczenie przycisku powoduje za-
trzymanie mechanizmu. 

4

WAŁKOWANIE
Naciśnięcie przycisku ROLLING powoduje 
rozpoczęcie/zatrzymanie masażu wałkującego.

5

ROZSTAW SZEROKOŚĆ
Działa tylko przy masażu wałkującym. Naciśnij 
WIDTH, aby dostosować szerokość rozstawu głowic 
masujących.

6

FULL / UPPER / LOWER
Wybór obszaru masażu, działa w obu technikach 
masażu. Wybierz FULL, aby uruchomić masaż 
całych pleców. Wybierz UPPER, aby uruchomić 
masaż górnego obszaru pleców. Wybierz LOWER, 
aby uruchomić masaż dolnego odcinka pleców.

7

WIBRACJA
Naciśnij VIBRATION, aby włączyć masaż wibracyjny 
o wysokiej (High) lun niskiej (Low) częstotliwości.

8

Shiatsu Spot




