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Już od założenia w 2000 roku nazwa CASADA oznacza wysokiej jakości produkty wellness i fitness. 

Dzisiaj urządzenia CASADA są dostępne w ponad 40 krajach na świecie. Ciągły rozwój, niepowtarzalny 
styl i surowe nakierowanie na polepszenie jakości życia wyróżniają produkty CASADA tak samo jak nieza-
wodna i najlepsza jakość.

Gratulujemy!
Przez kupno tego urządzenia do masażu udowodnili Państwo Waszą wiedzę na temat zdrowego 
sposobu życia. Abyście mogli długi czas korzystać z tego systemu, prosimy o dokładne przeczytanie i 
przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa.

Życzymy Państwu wiele przyjemności z Waszym osobistym Quattromed III.
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Uruchamianie

Ostrożnie odkręcić dołączonym kluczem imbusowym śrubę z tyłu urządzenia do masażu. Usu-
nąć osłonę i połączyć wtyczkę z adapterem. UWAGA! Śruby NIE przykręcać ponownie

Połączyć adapter z urządzeniem, a wtyczkę wetknąć do gniazdka. Teraz włączyć urządzenie 
pilotem. 
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Wskazówki bezpieczeństwa
Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed pierwszym uruchomieniem urządzenia, by zapew-
nić jego prawidłowe i najbardziej efektywne funkcjonowanie. Prosimy o zachowanie niniejszej 
instrukcji.

• Urządzenie odpowiada obowiązującym normom technicznym i aktualnym wymogom bezpieczeństwa.

• Urządzenie nie wymaga częstej konserwacji.

• Wszystkie naprawy powinny być dokonywane przez autoryzowany serwis techniczny.

•  Niewłaściwe użytkowanie urządzenia oraz przeprowadzanie napraw poza autoryzowanym serwisem 
prowadzą do utraty gwarancji.

• Nigdy nie należy dotykać wtyczki urządzenia mokrymi rękami.

•  Prosimy o zabezpieczenie urządzenia przed kontaktem z wodą, wysokimi temperaturami oraz bezpo-
średnim 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, autoryzowany 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 urazy 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 rozpoczęciem 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. rozrusznik serca, powinny skon-
sultować się z lekarzem przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

• Opakowanie produktu nie służy do zabawy – należy je trzymać poza zasięgiem dzieci.

Dane techniczne Quattromed III
Wymiary:    72 x 42 x 8 cm
Waga:    7,8 kg
Napięcie:    wkład: AC 100 -240 V ~ 50/60 Hz 
    wyjście: DC 12 V, 3500 mA
Moc znamionowa:   42 W
Automatyczny czas pracy:  15 minut
Certyfikaty:

Wyposażenie / Funkcje
W nowym urządzeniu Quattromed III tradycyjne głowice masujące z tworzywa sztuczne-
go zostały zastąpione przez rolki wykonane ze szlachetnych jadeitowych. Naturalna moc 
jadeitu jest dodatkowo wzmacniana przez zintegrowane w urządzeniu układy podgrze-
wające. 

Ciepło bardzo powoli przenika przez kamień, dopiero po kilku minutach staje się odczuwalne dla użyt-
kownika. Jednak już podczas fazy rozgrzewania ruch obrotowy głowic masujących rozluźnia tkanki i 
usuwa wszelkie stwardnienia i skurcze. Funkcja wibracji pozwala na dodatkową stymulację układu krą-
żenia i układu limfatycznego. Dzięki temu usprawnione zostaje krążenie krwi, znacznie łatwiejsze staje 
się też oczyszczanie organizmu.
 
Przed przystąpieniem do masażu urządzenie Quattromed III należy ułożyć na stabilnym krześle lub fo-
telu. Obciążenie ciałem wzmacnia działanie masażu. Prosimy zwrócić uwagę na wyśrodkowanie całego 
ciała, aby głowice masujące pracowały równolegle do kręgosłupa.
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Po 15 minutach urządzenie do masażu samo się wyłącza. W celu przedłużenia żywotności silników, gło-
wice masujące należy ponownie włączyć dopiero po co najmniej 30 minutach. W ten sposób silniki mają 
czas, aby wystygnąć. Również Państwa ciału przyda się ta chwila odpoczynku. Zalecamy przeprowadza-
nie masażu jedynie dwa góra trzy razy na dzień, aby również mięśni za mocno nie obciążać.

Dla Państwa bezpieczeństwa wszystkie nasze urządzenia są wyposażone w ochronę przed 
przegrzaniem. Pod silnym obciążeniem i wysokim naciskiem silniki nagrzewają się. Zanim 
może stać się to zagrożeniem, urządzenia wyłączają się automatycznie i można je ponow-
nie włączyć dopiero po odpowiednim czasie, który wynosi od 30 do 40 minut. 

Wyposażenie / Funkcje
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Pilot 

DO ZASTOSOWANIA 
PRZENOŚNEGO:

Otrzymali Państwo dodatkowo adapter 
12V do Quattromed III do zastosowania 
przenośnego.

[1]  On/Off 
Przy pomocy tego przycisku urządzenie się włą-
cza względnie wyłącza. Przy wyłączaniu masaż 
jest zatrzymany a mechanizm automatycznie 
przechodzi w poniższą pozycję spoczynku. 

[2]  Heating 
Włączanie względnie wyłączanie funkcji pod-
grzewania.

[3]  Czasu (5 – 15 minut) 
Pierwotne ustawienie czasu masażu wynosi 
15 minut. Przy pomocy tego przycisku można 
dowolnie ustawiać czas trwania masażu.  
(5 minutowe przedziały / 5 – 10 – 15).

WYBÓR OBSZARU DO MASAŻU

 [4]  Włączanie / wyłączanie masażu na całym 
obszarze pleców

 [5]  Włączanie / wyłączanie masażu w obszarze 
ramion, karku. 

 [6]  Włączanie / wyłączanie masażu w obszarze 
pleców, lędźwi. 

[7]  Vibration (w obszarze siedziska) 
Rozpoczynanie / zatrzymywanie masażu wibra-
cyjnego.

[8]  Kneading 
Przyciskiem tym można włączyć względnie 
wyłączyć funkcję knading (ugniatania).

[9]  Reverse (możliwe wyłącznie w trybie kneading) 
Przy pomocy tego przycisku można ustalić kieru-
nek obrotu głowic masujących.

[10]  Rolling 
Przy pomocy tego przycisku można włączyć 
względnie wyłączyć funkcję rolling (wałkowa-
nia).

[11]  Width (możliwe wyłącznie w trybie rolling)
Przyciskiem tym podczas masowania wałkami 
można zmienić odstęp głowic masujących.

[12]  Spot (możliwe wyłącznie w trybie kneading)
Przez przytrzymanie naciśniętych przycisków 
można poruszać pozycję głowic masujących w 
górę i w dół. Po puszczeniu danego przyci-
sku mechanizm się zatrzymuje w wybranym 
miejscu.
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Właściwości
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Usterki

Usuwanie

•   Sprawdzić połączenie kabla zasilacza

•   Przy za długim używaniu urządzenie może 
się przegrzać. Wyłączyć je i pozostawić do 
ostygnięcia przez 30 - 50 minut. 

Usterka

Urządzenie jest podłączone do prądu i ani 
urządzenie, ani pilot nie funkcjonuje.

Unijna deklaracja zgodności
Produkt zgodny z europejską normą EMC 2014/30/EU i LVD 2014/35/EU.

Wskazówki pielęgnacji / Przechowywanie

Produkt objęty jest przez dystrybutora ustawowym czasem gwarancji. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna
się w dniu dokonania zakupu urządzenia. Wymogiem do roszczenia gwarancji jest okazanie dowodu za-
kupu. W okresie gwarancji dystrybutor dokonuje naprawy lub wymiany oryginalnego urządzenia nieod-
płatnie. 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 upły-
wem obowiązującego czasu gwarancji. Prawo do gwarancji nie obowiązuje, jeśli uszkodzenie urządzenia 
spowodowane zostało np. przez czynniki zewnętrzne, wskutek dokonywania naprawy lub modyfikacji 
przez osoby nieupoważnione do takich czynności przez autoryzowanego dystrybutora. Obowiązki gwa-
rancyjne dystrybutora ograniczone są do naprawy lub wymiany urządzenia. Na podstawie niniejszej gwa-
rancji ani producent, ani dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane wskutek 
niezgodnego z instrukcją lub nieprawidłowego użytkowania urządzenia. Jeśli w trakcie przeglądu rekla-
mowanego urządzenia okaże się, że istniejące uszkodzenie nie jest objęte gwarancją, lub że upłynął okres 
gwarancji klient zostanie obciążony kosztem przeglądu urządzenia i jego naprawy.

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

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

Copyright © 2016 Casada International GmbH.  
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Warunki gwarancji

By zapewnić bezpieczne użytkowanie Quattromed III i jednocześnie przedłużyć jego żywotność, nale-
ży regularnie pielęgnować urządzenie.

1. Zalecane przechowywanie: suche i bezpyłowe miejsca.
2. Chronić przed wilgocią i ogniem.
3. Czyścić suchą i miękką ścierką.
4. Wyłączyć Quattromed III z sieci elektrycznej po zakończeniu używania.

UGNIATANIE 
Skóra i mięśnie są ściskane i ugniatane pomiędzy kciukami a palcami wskazującymi 
obu dłoni – mechanizm masujący realizuje tę technikę, skutecznie łagodząc napięcia 
mięśniowe.

WIBRACJA
Całe ciało zostaje wprawione w wibracje o jednostajnej częstotliwości, docierające w 
głąb tkanek. Wibracje pobudzają krążenie krwi, rozgrzewają i relaksują mięśnie.

WAŁKOWANIE 
Wałkowanie to przyjemny ruch, powodujący naprzemienne napinanie i rozluźnianie 
mięśni, który kojąco działa na organizm. Ta technika stosowana jest zazwyczaj na ko-
niec masażu, aby rozluźnić mięśnie oraz w celach regeneracyjnych.

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

OGRZEWANIE NEFRYTOWE 
Nefryt jest minerałem przewodzącym ciepło. W głowicach masujących zastosowano 
nefryt wysokiej klasy, aby wzmocnić efekt ogrzewania i relaksacji.



1110




