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

Dziś produkty CASADA są dostępne w przeszło 37 krajach na całym Świecie! Ciągła ewolucja, 
niepowtarzalny design oraz niekończące się dążenie w kierunku poprawy jakości życia, wyróżniają 
produkty CASADA tak samo, jak najwyższa jakość naszych produktów, na której można polegać.

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

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

Życzymy Państwu wielu przyjemnych chwil z masażerem Canoo V.
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Instrukcja bezpieczeństwa
  I.   PRZED SKORZYSTANIEM Z URZĄDZENIA WYMAGANA JEST KONSULTACJA MEDYCZNA 

W PRZYPADKU:

  •  Osób, które są wrażliwe na oddziaływanie fal elektromagnetycznych, jak osoby z rozruszni-
kiem serca i innymi tego typu urządzeniami. 

• Osób cierpiących na choroby nowotworowe.

• Osób z chorobami serca i układu krążenia.

• Kobiet podczas menstruacji, bezpośrednio po porodzie i w ciąży. 

• Osób z zaburzeniami czucia spowodowanymi cukrzycą.

• Osób z urazami skóry w obszarze masażu. 

• Osób z temperaturą ciała przekraczającą 38° C (gorączka).

•  Osób ze stanami zapalnymi / kontuzjami w zaawansowanym stadium (z objawami jak zmęczenie,  
dreszcze, niestabilne ciśnienie krwi, itd.).

• Osób skrajnie wyczerpanych.

• Osób cierpiących na osteoporozę, mających siniaki, uszkodzenia mięśni lub złamania, itd.

• Osób z zaburzeniem odczuwania ciepła i bólu.

• Osób, które nie mogą poruszać stopami i nogami. 

• Osób upośledzonych umysłowo lub ruchowo.

• Osób z chorobą zakrzepową żył, tętniakami, wszelkimi rodzajami chorób skórnych, wysypek, itp.

• Osoby o stopach mniejszych niż 21cm nie powinny korzystać z urządzenia.

•  Nie zaleca się stosowania urządzenia osobom, którym lekarz zabronił korzystania z masażu 

II. PODCZAS UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI:

•  Należy używać jedynie oryginalnej wtyczki (stosowanie nieoryginalnej wtyczki może doprowadzić do 
porażenia prądem elektrycznym, uszkodzenia sprzętu lub wybuchu pożaru).

•  Przed skorzystaniem z urządzenia należy upewnić się, że jego pokrycie jest nienaruszone. W przypadku 
przerwanego pokrycia należy natychmiast wyłączyć urządzenie i oddać je do serwisu. 

•  Przed zmianą kata nachylenia urządzenia należy upewnić się, że w jego pobliżu nie znajdują się ludzie, 
zwierzęta, ani żadne przeszkody Istnieje ryzyko uwięzienia.

•  Po zakończeniu korzystania z urządzenia należy odłączyć je od prądu i zabezpieczyć w taki sposób, by 
małe dzieci lub zwierzęta nie mogły się o nie zranić.

•  Podczas stosowania urządzenia nie należy siadać na ruchomych krzesłach, które mogą się przesuwać, 
gdyż może to doprowadzić do powstania urazu.

• Nie należy zwijać kabla zasilającego.

•  Niewłaściwe obchodzenie się z urządzeniem i uszkodzenie przewodu zasilającego może zakończyć się 
pożarem, porażeniem prądem lub podobnymi wypadkami.

•  Wszelkie naprawy urządzenia może przeprowadzać jedynie wykwalifikowany personel techniczny. Nie 
należy samodzielnie dokonywać w urządzeniu żadnych zmian, przeróbek czy napraw, gdyż automa-
tycznie prowadzi to do utraty gwarancji.

•  Należy się upewnić, że przewód zasilający jest odłączony podczas czyszczenia urządzenia. Nie należy 
nigdy rozłączać urządzenia mokrymi rękami. Może to doprowadzić do groźnego wypadku.
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Instrukcja bezpieczeństwa
•  Jeżeli w trakcie użytkowania urządzenia pojawi się uczucie dyskom-

fortu, należy niezwłocznie przerwać masaż i wyłączyć urządzenie.

•  Czas masażu nie powinien przekraczać 2 x 30 min. na część ciała 
dziennie. Nawet po masażu ciało musi mieć czas na regenerację. 

•  Podczas odłączania urządzenia od prądu nie należy go ciągnąć za 
kabel – należy pociągnąć wtyczkę. Wtyczkę należy utrzymywać w 
czystości. 

•  Włączając urządzenie po dłuższej przerwie należy upewnić się, czy 
kabel zasilający nie jest uszkodzony i czy urządzenie pracuje normalnie. Urządzenie należy regularnie 
odkurzać.

•  Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu. Nagromadzenie kurzu lub wilgoci może dopro-
wadzić do uszkodzenia urządzenia, wstrząsu elektrycznego lub wybuchu pożaru. 

•  Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do masażu nóg i stop. Nie należy za jego pomocą masować 
głowy, klatki piersiowej, brzucha, kolan, łokci, ani innych części ciała. 

•  Nie należy ciągnąć za kabel kontrolera, ani owijać kabla wokół kontrolera. Może to 
spowodować uszkodzenie kabla. 

•  Dzieci nie powinny korzystać z urządzenia ani przebywać w jego pobliżu bez 
nadzoru.

•  Nie należy siadać ani stawać na urządzeniu. Takie działanie może spowodować 
uszkodzenie urządzenia lub doprowadzić do wypadku.

•  Nie należy zbyt mocno napierać na urządzenie podczas masażu.

•  Nie należy wkładać rąk ani palców do szczeliny między podłogą a ścianką boczną 
urządzenia. Istnieje ryzyko uszkodzenia urządzenia lub doznania kontuzji podczas 
regulacji kąta urządzenia jeśli dojdzie do rozszczelnienia powłok urządzenia. 

 •  Nie należy umieszczać w urządzeniu nóg, w sposób zaprezentowany na poniż-
szych obrazkach. Może to doprowadzić do wypadku lub uszkodzenia urządzenia. 

•  Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, jego naprawy lub wymiany musi dokonać 
autoryzowany serwis. 

•  Nie należy uszkadzać, modyfikować, ciągnąć, skręcać lub wiązać kabla zasilające-
go. (Może to spowodować uszkodzenie kabla, doprowadzić do wybuchu pożaru 
lub porażenia prądem). 

•  Jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone lub gniazdko elektryczne jest 
luźne, nie należy używać urządzenia. (Może to doprowadzić do porażenia prądem 
elektrycznym, zwarcia, wybuchu pożaru lub innego wypadku). 

• Należy unikać kontaktu urządzenia z płynami.

•  Nie należy używać urządzenia podczas korzystania z innych urządzeń elektrycz-
nych. Może to doprowadzić do przeciążenia organizmu. 

•  Nie należy używać urządzenia opakowanego lub zakrytego tkaniną – może to 
spowodować pożar lub przegrzanie. 

• Nie należy wkładać rąk między głowice masujące, gdyż grozi to wypadkiem. 

• Nie należy korzystać z urządzenia w łazience ani innych wilgotnych miejscach.

• Nie należy korzystać z urządzenia w łazience ani innych wilgotnych miejscach.
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Włącznik / Wyłącznik

Kółka transportowe

Panel sterowania

Komora masująca

regulacja 
rozstawu

Uchwyt

Podstawa
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Uruchomienie
1.  Urządzenie ustawić na równej płaskiej powierzchni. Zacho-

wać min. 1 m odstępu od urządzeń takich jak TV, radio, itp.

2.  Przed zastosowaniem należy sprawdzić, czy pokrycie urzą-
dzenia jest w stanie nienaruszonym. Korzystanie z urządzenia 
z uszkodzoną tapicerką może doprowadzić do porażenia prą-
dem i obrażeń.

3.  Przewód zasilający należy podłączyć do gniazda elektryczne-
go. 

4.  Należy stabilnie usiąść na kanapie, krześle, itp., a nogi umie-
ścić w urządzeniu. Pięty cofnąć. Ustawić urządzenie pod 
odpowiednim kątem W trakcie pracy urządzenia nie należy 
siadać na krześle na kółkach – może to doprowadzić do wy-
padku. Należy siedzieć stabilnie i wygodnie, w naturalnej pozycji. 

5.  Regulacja łącznika: można unieść lub opuścić element (dochodzi do wysokości kolan lub dolnej czę-
ści ud). 

 
Regulacja ręczna, kąt nachylenia dostosowywany do preferencji użytkownika.
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Pilot zdalnego sterowania

HEATING 
THERAPY

L 
M

S

INTENSITY

SOLE 
ROLLER

AUTO

AIR 
PRESSURE

HEATING THERAPY 
Funkcja ogrzewania nóg i kostek

INTENSITY
3 poziomy

AIR PRESSURE 
wybór obszarów

SOLE ROLLER 
wybór 3 różnych trybów

AUTO  
program automatyczny

ON / OFF  
przycisk ON/OFF 
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Właściwości
GUA SHA

Urządzenie naśladuje technikę masażu skrobiącego Gua Sha z delikatnym uciskiem 
(akupresurą) punktów „shu”. Otwiera on powierzchniowe naczynia krwionośne i 
pobudza krążenie krwi, a także przynosi ulgę w bólu.

PUNKTY AKUPRESURY

Masaż kluczowych punktów akupresury, zlokalizowanych na udach, łydkach i kost-
kach.

MASAŻ UD

Górny element masażera Canoo V zagina się o 110 stopni, dając możliwość wyboru 
masażu akupresurowego ud lub kolan.

WSPORNIK

Odchylany wspornik zamontowany na przedniej części urządzenia umożliwia dosto-
sowanie pozycji Canoo V w zakresie 20 stopni.

PRZEMIESZCZANIE

Dwie rolki umieszczone z tyłu urządzenia pozwalają na wygodne przemieszczanie 
masażera Canoo V.

KOMPRESJA POWIETRZNA 

Poduszki powietrzne są naprzemiennie pompowane i opróżniane – ten pompujący 
ruch pobudza naturalne odruchy mięśni. Ta technika masażu ma szczególnie dobro-
czynny wpływ na okolice łydek i stóp.

OGRZEWANIE 

Dogłębne, promieniujące działanie, wspomagające proces relaksacji, dobroczynnie 
wpływające na napięcie mięśniowe.

REFLEKSOLOGIA

Masaż stref refleksologicznych regeneruje mięśnie stóp oraz harmonizuje pracę 
wszystkich organów wewnętrznych.

WAŁKOWANIE STÓP 

Rolki do stóp pobudzają zakończenia nerwowe zlokalizowane na stopach, a odpo-
wiedzialne za pracę poszczególnych organów wewnętrznych oraz wpływają rozluź-
niająco na mięśnie.



10

PA
N

EL
 S

TE
RO

W
A

N
IA

Panel sterowania

Funkcja Opis

Zasilanie, włączanie / wyłączanie

 

Włączanie / wyłączanie

Naciśnięcie przycisku i podświetlenie wyświetlacza oznacza, że urządzenie jest 
gotowe do pracy. Ponowne naciśniecie przycisku wyłącza urządzenie. Urządze-
nie posiada również tryb czuwania. 

Przycisk Opis

AUTO

Canoo V realizuje masaż automatyczny przy pomocy:

• 44 zróżnicowanych wielkością rolek do stóp

•  30 poduszek powietrznych, rozmieszczonych w obszarze stóp, łydek, kolan 
oraz ud

• opcjonalnej funkcji ogrzewania

• 15 minutowego czasu masażu

Podczas pracy w trybie AUTO intensywność masażu kompresyjnego może być 
zmieniana lub całkowicie wyłączona w razie potrzeby. Proszę zauważyć, że funk-
cja regulacji natężenia działa tylko dla masażu ompresyjnego. Jeśli wyłączone 
są funkcje ciśnienia powietrza i intensywności podczas programu AUTO, wtedy 
Canoo V będzie jedynie masowało stopy przy pomocy rolek.

Po naciśnięciu przycisku masażu rolkami do stóp w trybie AUTO urządzenie 
przestawi się na tryb manualny. 

Lampka LED wskazuje, który tryb pracy został wybrany.

FUNKCJA

PROGRAMY AUTOMATYCZNE
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Panel sterowania

Funkcja Opis

SOLE 
ROLLER

Naciśnięcie tego przycisku spowoduje, że urządzenie będzie realizować jeden z 
3 trybów masażu stóp GuaSha. 3 rolki masujące z 4 torami, 2 rolki masujące z 4 
kulami masującymi o różnych rozmiarach oraz 1 rolka z 4 torami i 3 różne kule 
masujące (na pięty, śródstopie i palce).

Lampka LED sygnalizuje, który tryb został aktywowany. Aby całkowicie wyłączyć 
ten tryb należy nacisnąć przycisk 4 razy.

I Wszystkie rolki masują w tym samym czasie. 

II Wszystkie rolki masują w interwałach: 
6x krótkie półobroty + 2 długie pełne obroty. 

III Wszystkie rolki masują w interwałach:  
5x rótkie półobroty + 2 długie pełne obroty.

AIR 
PRESSURE

Wybór jednego z 3 różnych obszarów masażu kompresyjnego. Lampka LED 
wskazuje, który tryb został aktywowany. Aby całkowicie wyłączyć ten tryb należy 
nacisnąć przycisk 4 razy.

I Wszystkie poduszki powietrzne

II Poduszki powietrzne – stopy

III Poduszki powietrzne – uda

L 
M

S

INTENSITY

Wybór jednej z 3 różnych intensywności masażu kompresyjnego. Lampka LED 
wskazuje, jaka moc została wybrana. Aby całkowicie wyłączyć ten tryb należy 
nacisnąć przycisk 4 razy.

L Delikatny

M Średni

S Intensywny

HEATING 
THERAPY

Zarówno w trybie AUTO jak i w trybie manualnym funkcja ogrzewania dla ud i 
kostek może być dowolnie uruchamiana. Może ona być również uruchamiana 
bez właczania masażu stóp czy poduszek powietrznych.

Prosimy mieć na uwadze, że rekomendowany czas trwania masażu wynosi 15 
minut. Lampka LED wskazuje, który tryb został aktywowany. 

USTAWIENIA MANUALNE

Aby włączyć ustawienia manualne należy przytrzymać przycisk AUTO, dopóki nie zgaśnie lampka, a na-
stępnie wybrać pożądany tryb pracy czy kombinację funkcji masaży. Prosimy mieć na uwadze, że reko-
mendowany czas trwania masażu wynosi 15 minut. 
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Kończenie masażu

Funkcja Opis

Należy nacisnąć przycisk, by włączyć urządzenie.

 
UWAGA

Po zakończeniu używania urządzenie należy odłączyć od zasilania, ustawić w 
pozycji wyjściowej i zabezpieczyć. Należy o tym pamiętać zwłaszcza, jeśli urzą-
dzenie nie będzie używane przez dłuższy czas. Należy również odłączyć kabel 
zasilający. 

SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY

Nadmierny nacisk wywierany na głowice masujące spowoduje ich zatrzymanie. W takim wypadku 
należy odłączyć kabel zasilający, odczekać 3 sekundy i ponownie podłączyć kabel zasilający. Następ-
nie można ponownie korzystać z urządzenia.

Przywracanie urządzenia do pozycji wyjściowej:
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Pielęgnacja

•  Do czyszczenia urządzenia należy używać neutralnych detergentów o 
niskim stężeniu i miękkiej, dobrze odciśniętej ściereczki. 

• Po umyciu urządzenia należy wytrzeć je do sucha.

• Pokrycie można zdjąć i prać. 

[1]  Podnieść ruchome części do góry

[2] Znaleźć zamek błyskawiczny.

[3]  Rozpiąć zamek I ściągnąć materiał.

[4]  Założyć uprany i wysuszony materiał. 

•   Podczas konserwacji i pielęgnacji urządzenia musi ono być odłączone od 
zasilania.

•   Nie należy dotykać wtyczki mokrymi rękami.

•   Nie należy używać benzyny, rozcieńczalników, wybielaczy itp., może to prowa-
dzić do zmiany koloru lub uszkodzenia pokrycia.

•   Należy uważać podczas stosowania detergentów. przypadku uszkodzenia po-
krycia urządzenia należy niezwłocznie skontaktować się z serwisem – urządze-
nia nie wolno włączać.

•   Nie należy używać urządzenia bez tkaniny!

•   Małe dzieci przebywające w pobliżu urządzenia powinny znajdować się pod 
opieką dorosłych.
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Dane techniczne Canoo V

Rozwiązywanie problemów
Jeżeli poniższe informacje nie okażą się pomocne prosimy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

Wymiary:   45 x 54 x 60 cm

Waga:   24,5 kg netto/ 27 kg brutto

Zasilanie:   AC 110 -120 V ~ 60 Hz 
   AC 220 -240 V ~ 50/60 Hz

Pojemność nominalna:  maksymalnie 120 Watt

Automatyczny czas pracy: 15 Minut

Certyfikaty:  

Objaw Analiza błędu Rozwiązanie

Urządzenie nie 
działa

Kabel zasilający nie jest podłączony
Należy podłączyć wtyczkę do  
kontaktu po uprzednim sprawdzeniu, 
czy napięcie jest zgodne z wymogami.

o 15 min. urządzenie przechodzi w 
tryb czuwania.

Aby ponownie skorzystać z  
urządzenia należy nacisnąć włącznik.

Jeśli urządzenie pracuje dłużej niż 30 
min. automatycznie wyłącza się, by nie 
dopuścić do przegrzania.

Odłączyć urządzenie od zasilania i  
pozostawić do ostygnięcia przez ok. 
60 min. Po tym czasie można  
ponownie włączyć urządzenie.

Odłączyć urządzenie od zasilania i 
pozostawić do ostygnięcia przez ok.  
60 min. Po tym czasie można  
ponownie włączyć urządzenie.

Odłączyć kabel od zasilania i pozo-
stawić urządzenie do ostygnięcia. 
Odłączać urządzenie od prądu po 
każdym użyciu.

Urządzenie mocno 
się nagrzewa

Z urządzenia korzystano bez przerwy 
przez czas dłuższy niż 30 min.

Odłączyć kabel od zasilania i  
pozostawić urządzenie do ostygnięcia. 
Urządzenie należy odłączać od prądu 
po każdym użyciu.

Urządzenie  
hałasuje

Dźwięki wydawane są przez pracujące 
mechanizmy urządzenia.

Nie jest to usterka, a normalne 
zjawisko.
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Europejska deklaracja zgodności
Zgodność z dyrektywą europejską EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU.

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. pokrycia foteli. Wymogiem do 
roszczenia gwarancji jest dostarczenie uszkodzonego urządzenia wraz z dowodem zakupu przed upły-
wem 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 takich 
czynności przez autoryzowanego dystrybutora.

Obowiązki gwarancyjne dystrybutora ograniczone są do naprawy lub wymiany urządzenia. Na podstawie 
niniejszej gwarancji ani producent, ani dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodo-
wane wskutek niezgodnego z instrukcją lub nieprawidłowego użytkowania urządzenia. 

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

Niniejsze treści nie stanowią zaleceń medycznych. Postawienie diagnozy oraz leczenie schorzeń i zabu-
rzeń natury medycznej powinno być przeprowadzane przez lekarza lub terapeutę.
Niniejsze treści mają charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako alternatywa dla terapii 
medycznych. Każdy użytkownik powinien kontrolować swój stan zdrowia, a jeśli zachodzi taka koniecz-
ność – skonsultować możliwość i sposób korzystania z urządzenia z lekarzem lub terapeutą. Użytkownik 
korzysta z urządzenia na własną odpowiedzialność. Producent nie gwarantuje, że nastąpi poprawa stanu 
zdrowia, ani tym bardziej – całkowite wyleczenie.

Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
info@casada.com
www.casada.com

Prawa autorskie. Zdjęcia i teksty są chronione prawem autorskim przez Casada International GmbH i nie 
mogą być wykorzystywane bez trzymania zgody.

Copyright © 2021 CASADA International GmbH.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
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