
Smartphones, die die NFC-Funktion unterstützen, können ganz einfach mit der 
Ladefläche des AlphaSonic III induktiv aufgeladen werden.

Smartphones that support the NFC-function can easily be charged inductively 
with the charging surface of the AlphaSonic III.
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since

2000

www.casada.com

Odkąd firma powstała w 2000 roku, nazwa CASADA stała się synonimem wysokiej jakości produktów
w sektorze wellness i fitness.

Dzisiaj, urządzenia marki CASADA są dostępne na całym świecie. Ciągły rozwój, niepowtarzalny design 
i skupienie się na poprawie jakości życia są tak samo charakterystyczne dla produktów CASADA, jak ich 
niezawodna jakość.

< timetorelax
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Gratulacje!
Dziękujemy za wybranie fotela do masażu marki Casada. Cieszymy się, że możemy wspierać Twoje
zdrowie.

Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi, aby dokładnie zapoznać się z prawidłową obsługą urządzenia.

Mamy nadzieję, że spodoba Ci się Twój nowy fotel do masażu Alpha Sonic III .
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Instrukcja bezpieczeństwa
Przed użyciem fotela do masażu należy uważnie przeczytać poniższe wskazówki, aby 
upewnić się, że działa on prawidłowo i z optymalną wydajnością. Prosimy zachować tę 
instrukcję obsługi do dalszego użytku!

•  Fotel masujący został wykonany zgodny z ob.owiązującymi zasadami technicznymi i najnowszymi 
przepisami bezpieczeństwa.

•  Fotel masujący jest wyposażony w podgrzewane sekcje. Osoby wrażliwe na ciepło powinny zachować 
ostrożność podczas korzystania z produktu. (ICE 60335-2-32)

•  Fotel masujący nie wymaga konserwacji. Ewentualne naprawy mogą być wykonywane wyłącznie 
przez osoby upoważnione.

•  Niewłaściwe użytkowanie i nieautoryzowane naprawy są niedozwolone ze względów bezpieczeństwa 
i prowadzą do utraty gwarancji.

• Aby uniknąć obrażeń, nie wkładaj palców między rolki masujące.
• Nigdy nie dotykaj wtyczki sieciowej mokrymi rękami.
•  Nie dopuszczaj do kontaktu fotela masującego z wodą, nie narażaj do na wysokie temperatury ani 

bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
• Nie używaj fotela masującego w środowisku o dużej wilgotności, np. w łazience.
•  Nie używaj fotela masującego w miejscu o niewystarczającej ilości miejsca lub w miejscu, w którym 

wentylacja jest zakryta, a dopływ świeżego powietrza nie jest gwarantowany.
•  Aby uniknąć niebezpieczeństwa zwarcia, odłącz fotel masujący od zasilania, jeśli nie jest używany 

przez dłuższy czas.
• Nie używaj uszkodzonych kabli, wtyczek lub luźnych gniazd.
•  Jeśli kable/wtyczki są uszkodzone, muszą zostać wymienione przez producenta, przedstawiciela ser-

wisu lub wykwalifikowany personel.
• W przypadku awarii należy natychmiast odłączyć urządzenie od sieci.
•  Producent ani dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w przypadku niewłaści-

wego lub nieprawidłowego użytkowania produktu.
•  Nie przekraczaj zalecanego dziennego czasu trwania masażu 30 minut, aby uniknąć nadmiernego 

przeciążenia mięśni i nerwów.
• Aby uniknąć uszkodzenia fotela masującego, nigdy nie używaj spiczastych lub ostrych przedmiotów.
•  Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo zwarcia lub pożaru, należy używać wyłącznie gniazd pasujących 

do wtyczki i upewnić się, że wtyczka jest całkowicie włożona do gniazdka.
• Odłącz fotel masujący od zasilania po użyciu i przed czyszczeniem.
•  Nie pozwalaj dzieciom poniżej 14 roku życia na czyszczenie lub konserwację produktu bez nadzoru 

osób dorosłych.
•  Jeśli podczas użytkowania wystąpi nieoczekiwana awaria zasilania, natychmiast ustaw przełącznik w 

pozycji OFF i odłącz wtyczkę, aby uniknąć uszkodzenia fotela masującego.
• Nie używaj fotela masującego, jeśli przewody elektryczne są mokre lub uszkodzone.
•  Dzieci poniżej 14 roku życia, osoby niepełnosprawne i osoby słabe muszą być nadzorowane przez cały 

czas przebywania w pobliżu fotela masującego lub podczas korzystania z fotela masującego.
•  Nie używaj fotela masującego bezpośrednio po spożyciu posiłku lub pod wpływem alkoholu.
•  Używaj produktu tylko do celu opisanego w instrukcji obsługi.
•  Należy używać wyłącznie akcesoriów dostarczonych przez dostawcę.
•  Aby zapobiec uszkodzeniom, nie należy stawać, siadać ani podskakiwać na podnóżku.
•  Aby uniknąć uszkodzeń lub obrażeń, nie próbuj siadać na podłokietnikach lub oparciu.
•  Należy regularnie czyścić fotel masujący i zapobiegać przedostawaniu się ciał obcych do jego szczelin.
•  Nie wolno nie ciągnąć bezpośrednio za kabel sieciowy.
•  Podczas regulacji położenia podnóżka lub oparcia należy upewnić się, że pod spodem nie znajdują się 

żadne inne przedmioty, a w szczególności dzieci poniżej 14 roku życia.
•  Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
•  Jeśli elastyczny kabel zasilający ulegnie uszkodzeniu, należy użyć innego elastycznego kabla przezna-

czonego do tego samego celu lub zakupić odpowiedni kabel zastępczy u producenta lub w jego punkcie 
serwisowym.
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Przeciwwskazania
Jeśli nie masz pewności, co do możliwości korzystania z fotela masującego, skonsultuj się z 
lekarzem.
•  Korzystanie z fotela masującego jest zabronione w czasie ciąży lub w przypadku jednej lub kilku z 

następujących dolegliwości: niedawno przebyte urazy, choroby zakrzepowe, wszelkiego rodzaju 
stany zapalne i obrzęki oraz nowotwory. W przypadku trwającego leczenia tych chorób lub sta-
nów zaleca się konsultację z lekarzem przed rozpoczęciem masażu.

•  Osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi, poznawczymi lub umysłowymi oraz osoby bez do-
świadczenia i wiedzy powinny korzystać z tego fotela wyłącznie pod nadzorem osób odpowie-
dzialnych za ich bezpieczeństwo.

•    Aby uniknąć dyskomfortu lub niebezpieczeństwa podczas korzystania z fotela masującego, prosi-
my następujące osoby o skonsultowanie się z lekarzem przed użyciem produktu:

  - Osoby z niepełnosprawnością ruchową
  - Osoby w trakcie leczenia
  - Osoby z bólami pleców oraz problemami z kręgosłupem (np. skrzywienia)
  - Osoby z rozrusznikami serca
•  Jeśli odczuwasz ból podczas masażu, natychmiast przestań używać produktu.
•    Jeśli zranisz się podczas korzystania z fotela, natychmiast poszukaj pomocy medycznej.
•  Nie należy masować zaczerwienionych, opuchniętych lub zaognionych obszarów skóry.
•  Ten fotel masujący jest przeznaczony do użytku domowego i nie jest medycznym urządzeniem do 

masażu, dlatego nie może być stosowany jako substytut specjalistycznego leczenia medycznego.
•    Zalecamy codzienne korzystanie z fotela masującego przez 30 minut. Poszczególne obszary ciała 

należy masować przez maksymalnie 15 minut na raz, ponieważ nadmierne masowanie może w 
przeciwnym razie przynieść efekt przeciwny do zamierzonego.

•  Ten produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 14 roku życia.
•  Dzieci poniżej 14 roku życia muszą korzystać z urządzenia pod nadzorem osoby dorosłej. Upewnij 

się, że dzieci nie bawią się fotelem masującym.

PRZECIWWSKAZANIA DO KORZYSTANIA Z APLIKACJI „BRAINTRONICS®”
•  Psychozy (np. schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, depresja endogenna)
•  Zaburzenia osobowości
•  Padaczka i podobne zaburzenia napadowe
•  Choroby serca
•  Choroby ośrodkowego układu nerwowego
•  Zakrzepica
•  Depresja endogenna
•  ADHD (niedostatecznie aktywny)
•  Niedawno przebyty zawał serca lub udar
•  Niepełnosprawność umysłowa
•  Uzależnienia od narkotyków, alkoholu lub leków
•  Regularne przyjmowanie leków psychotropowych
•  Ciąża

UWAGA: Ze względów etycznych i prawnych, braintronics® nie powinien być używany przez dzieci 
i młodzież bez wyraźnej zgody przedstawicieli prawnych. Osoby, dla których medytacja może koli-
dować z przekonaniami religijnymi, powinny powstrzymać się od używania produktu.
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Przechowywanie | Konserwacja
•  Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, kabel zasilający należy zwinąć, a urządzenie powin-

no być przechowywane w suchym miejscu.

•  Nigdy nie przechowuj urządzenia w wysokich temperaturach lub w pobliżu otwartego ognia. Należy 
unikać długotrwałego wystawiania urządzenia na ekspozycję promieni słonecznych. 

•  Do czyszczenia należy używać wyłącznie dostępnych w handlu produktów do pielęgnacji skóry sztucz-
nej. Nigdy nie należy czyść go rozcieńczalnikiem, benzenem ani alkoholem.

ROZWIĄZANIE

• Są to normalne odgłosy podczas pracy.

•  Upewnij się, że wtyczka sieciowa jest prawidłowo wło-
żona do gniazdka i że włącznik zasilania jest włączony. 
Sprawdź połączenie kabla od pilota.

•  Fotel wyłącza się automatycznie po osiągnięciu usta-
wionego czasu pracy lub po nadmiernym użytkowa-
niu. Zapewnia to długą żywotność urządzenia.

•  Upewnij się, że aplikacja braintronics jest zainstalowa-
na i że Twoje konto jest aktywne. Dodatkowo sprawdź, 
czy połączenie Bluetooth® między Twoim smartfonem 
a fotelem masującym nadal się utrzymuje.

USTERKA

•  Podczas pracy urządzenia słychać 
odgłosy pracy silnika.

• Pilot nie działa prawidłowo.

• Urządzenie przestaje działać.

• Programy braintronics® nie urucha-
miają się.

Dane techniczne
Wymiary:   złożony: 142 x 82 x 124 cm
   rozłożony: 204 x 82 x 90 cm 
Waga:  113 kg
Napięcie:  220-240V ~ 50/60Hz 
Moc znamionowa:  150 W
Czas pracy:  20 minutes 
braintronics®:  21 minutes
Certyfikaty:  
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Wyposażenie | Funkcje
 1. Poduszka zagłówka

 2. 3D digital audio

 3.  Ramienna poduszka  
powietrzna

 4.  Tylna poduszka  
powietrzna 

 5.  Ramienna poduszka  
powietrzna

 6.  Miejsce na pilota

 7.  Masaż dłoni i  
magnetoterapia

 8. Poduszka siedziska

 9. Legrest

 10. Oparcie

 11.  Panel szybkiej obsługi

 12.  Bezprzewodowa ładowarka 
do telefonu

 13. Podłokietnik

 14.  Boczne oświetlenie LED

 15.  Poszycie boku

POWER INPUTON /O FF

16.

17.

19.

20.

18.

21. 22.

16.  Poszycie oparcia

17. Pilot

18.   Osłona bezpieczeństwa 
elektroniki

19.  Kółka transportowe

20.  Kabel zasilający

21.  Główny włącznik / wyłącznik

22. Wejście sieciowe
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13.

14.

15.

12.
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9.
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INSTRUKCJA MONTAŻU PODŁOKIETNIKÓW

Wyjmij wszystkie części z pudełek i usuń materiał opakowaniowy. Upewnij się, że wraz z opako-
waniem nie wyrzucasz żadnych małych części. Do montażu potrzebny jest śrubokręt krzyżakowy 
lub wkrętarka akumulatorowa z zestawem bitów. Używając wkrętarki akumulatorowej, upewnij 
się, że nie jest ona ustawiona zbyt wysoko, ponieważ może to spowodować zniszczenie śrub lub 
otworów gwintowanych.

1.  Aby rozpocząć montaż należy najpierw ustawić fotel w pozycji pionowej. Podnieś pilota i 
podłącz go. Przyłącze znajdziesz po prawej stronie w przedniej części siedziska, stojąc przed 
krzesłem (rysunek 1). Teraz podłącz fotel do gniazdka elektrycznego. Upewnij się, że wyłącznik 
główny obok kabla zasilającego znajduje się w pozycji I. Dwukrotnie naciśnij przycisk wł./wył., 
aby krzesło ustawiło się w pozycji pionowej. Następnie odłącz fotel od gniazdka elektrycznego.

Rysunek 1 Rysunek 2

2.  Podłączyć wężyki powietrzne i wtyczki do odpowiedników oznaczonych kolorem lub nume-
rem, znajdujących się z tyłu fotela (rys. 2).

3.  Wziąć część boczną i zaczepić ją do uchwytu na ramie fotela za pomocą haków znajdujących 
się na środku (rys. 3).

Rysunek 3 Rysunek 4

4.  Umieść tylny panel boczny na 2 plastikowych kołkach, na które w panelu bocznym znajdują 
się otwory. Upewnij się, że kable i węże nie są ściśnięte (Rysunek 4).

5. Przymocuj tylną stronę panelu bocznego za pomocą 2 śrub M5 (Rysunek 5).

6.  Teraz przymocować panel boczny z przodu za pomocą 2 śrub M5. Gwinty znajdują się na 
przedniej wewnętrznej stronie (rysunek 6).
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Rysunek 5 Rysunek 6

7. Użyj pasującej osłony i umieść ją klipsem na otworach w fotelu i zatrzaśnij (Rysunek 7).

Rysunek 7

INSTRUKCJA MONTAŻU PODNÓŻKA

1. Otworzyć uchwyt sekcji na stopy, wykręcając śruby krzyżakowe (rys. 2).

2.  Ustaw podnóżek przed fotelem i podłącz przewody oraz przewód powietrza (Rysunek 1).  
Podnieść część nożną z dwoma śrubami po prawej i lewej stronie do mocowania uchwytu.

1 2
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3.  Zamknij wspornik (Rysunek 3) i dokręcić go wcześniej wykręconą śrubą (Rysunek 4). Powtórz 
to z drugiej strony.

4.  Upewnij się, że podnóżek jest prawidłowo zainstalowany. Chwyć podnóżek i przesuń go 
ręcznie kilka razy od dołu do góry. Jeśli nie zauważysz niczego nieprawidłowego, podnóżek 
jest zainstalowany prawidłowo.

3 4

21 2

INSTRUKCJA ZDEJMOWANIA I UŻYTKOWANIA PODUSZKI GŁOWY I OPARCIA

Zastosowanie poduszki pod głowę może zmniejszyć intensywność masażu ugniatającego na 
karku i ramionach. Sam decydujesz, czy chcesz wykorzystać poduszkę pod głowę według wła-
snych potrzeb (zalecamy poduszkę). Oparcie i poduszka oparcia połączone są zamkiem błyska-
wicznym (1). Zagłówek i oparcie są połączone zapięciem na rzep (2).

3 4

21 2

Zamek Zapięcie na rzepZapięcie na rzep
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OCHRONA PODŁOGI

Długotrwały, mocny nacisk fotela masującego może powodować zarysowania podłogi. Aby 
tego uniknąć należy położyć dywan lub matę w miejscu, w którym znajduje się urządzenie.

UWAGA: Nie przesuwaj fotela masującego z kółkami po nierównym podłożu lub w wąskiej 
przestrzeni.

3 4

21 2

WSKAZÓWKI DOT. PRZESUWANIA FOTELA

Upewnij się, że na podłodze nie ma kabli. Przechyl oparcie do tyłu w taki sposób, by środek 
ciężkości fotela pozostał na kołach, popchnij fotel do przodu lub do tyłu rękoma, a następnie 
powoli i delikatnie ustaw go w pozycji wyjściowej.

UWAGA: Zanim przesuniesz fotele, musisz go odłączyć od źródła zasilania i zabezpieczyć 
kable przed uszkodzeniem.

UWAGA: Prosimy o przemieszczanie fotela w co najmniej dwie osoby. Jedna osoba powin-
na podnieść krzesło od przodu, aby postawić je na kółkach!
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Pilot
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1. Wyświetlacz: kolorowy wyświetlacz LCD TFT pokazujący funkcje masażu w trakcie pracy.

2. On / Off: Włącza / wyłącza urządzenie.

3. Przycisk AUTO: Przejdź do interfejsu automatycznego wyboru trybu funkcji. Więcej infor-
macji znajduje się w rozdziale „Program automatyczny”.

4. Klawisz Zero-Gravity: Dostosuj kąt fotela masującego, aby uzyskać zerową grawitację. Do 
wyboru są trzy tryby (pierwsze naciśnięcie to poziom 1 pozycji Zero Grawitacji; drugie 
naciśnięcie to poziom 2; trzecie naciśnięcie to poziom 3; a czwarte naciśnięcie przywraca 
fotel masujący do pierwotnego stanu).

5. Klawisz UP: klawisz nawigacyjny "w górę": wybór pozycji w menu lub dostosowanie po-
zycji masażera (do góry).

6. OK: Potwierdź wybraną funkcję masażu.

7. Lewy klawisz: lewy klawisz nawigacyjny – powrót do poprzedniego menu lub wybór 
obiektu po lewej stronie.

8. Klawisz DOWN: klawisz nawigacyjny "w dół": wybór pozycji w menu lub dostosowanie 
pozycji masażera (w dół).

9. Wsuwanie elementu na stopy: Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby wsunąć element 
na stopy, puść go, aby zatrzymać.

10. Klawisz Podnóżek do góry: Dostosuj pozycję podnóżka zgodnie z własnymi potrzebami, 
aby uzyskać najwygodniejszą pozycję podczas masażu.

11. Klawisz Podnóżek w dół: Dostosuj pozycję podnóżka zgodnie z własnymi potrzebami, 
aby uzyskać najwygodniejszą pozycję podczas masażu.

12. Wysuwanie elementu na stopy: Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby wysunąć ele-
ment na stopy, puść go, aby zatrzymać.

13. Przycisk pauzy: Wstrzymuje wszystkie aktualnie działające funkcje masażu. Naciśnij ten 
przycisk ponownie, aby kontynuować działanie wszystkich funkcji masażu.

14. Przycisk menu: Przejdź do interfejsu wyboru menu głównego.

15. Prawy klawisz: Klawisz nawigacyjny w prawo: wejdź do podmenu lub wybierz obiekt po 
prawej stronie.

16. Zintegrowany klawisz pozycji siedzącej: W zależności od wymaganego kąta masażu, jed-
nocześnie wyreguluj pozycję siedziska, oparcia i podnóżka, aby uzyskać najwygodniejszą 
pozycję podczas masażu.

17. Zintegrowany klawisz pozycji leżącej: W zależności od wymaganego kąta masażu, jedno-
cześnie wyreguluj pozycję siedziska, oparcia i podnóżka, aby uzyskać najwygodniejszą 
pozycję podczas masażu.
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WŁĄCZ ZASILANIE

Włącznik 
zasilania

Podłączanie  
produktu 

wtyczka do  
gniazdka

OBSŁUGA STEROWANIA FUNKCJĄ MASAŻU:

2. Rozpocznij masaż

Naciśnij przełącznik, aby rozpocząć masaż. Przejdź do ekranu startowego. Oparcie utrzyma 
domyślną pozycję, a podnóżek zostanie lekko podniesiony. Poczekaj, aż którykolwiek z auto-
matycznych programów funkcyjnych w interfejsie automatycznego wyboru funkcji rozpocznie 
masaż. Jeśli w ciągu 5 minut nie zostanie wybrana żadna funkcja „AUTO”, fotel masujący wyłączy 
się automatycznie.

Szybki masaż

Masaż kojący

Masaż relaksujący

Masaż rozciagający

Masaż całego ciała

Masaż karku i barków

Program automatyczny

Wybierz opcję za pomocą  
i wybierz OK

P
IL

O
T

Pilot
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WYKRYWANIE CIAŁA

1. Regulacja kąta leżenia

Po wybraniu dowolnej funkcji automatycznej, pozycje oparcia i podnóżka zostaną dostoso-
wane do ustawionych kątów. Następnie fotel do masażu automatycznie wykona wykrywanie 
pozycji ramion i kształtu ciała.

Uwaga: W funkcji szybkiego masażu fotel wykrywa tylko pozycję ramion, w innych try-
bach wykrywany jest kształt i pozycja całego ciała. Poczekaj na zakończenie skanowania 
lub alternatywnie naciśnij "OK", aby pominąć krok.

Automatyczne rozkładanie

Uwaga!  
Upewnij się, że wokół 

fotela jest pusto

Wybierz OK by pominąć Wybierz OK by pominąć

Wykrywanie ciała
Jeszcze chwilę...

2. Regulacja pozycji ramion

Po wykryciu pozycji ramion fotel wydaje sygnał dźwiękowy. Jeśli istnieje różnica w stosunku do 
rzeczywistej pozycji ramion, dostosuj ją do jednego z 11 poziomów, naciskając przycisk „W górę” 
lub „W dół”. Masaż rozpocznie się z domyślną, jeśli nie zostanie wykryta żadna pozycja ramion. 
Jeśli w ciągu 10 sekund nie zostanie wykonana żadna regulacja pozycji ramion, funkcje masażu 
uruchomią się automatycznie. Naciśnij "OK" aby rozpocząć natychmiast.

Uwaga: Podczas masażu można nacisnąć „przycisk w lewo” lub „przycisk w prawo” w in-
terfejsie nawigacyjnym, aby wybrać menu „Regulacja ramion”, potwierdzić przyciskiem 
„OK” i wywołać interfejs regulacji ramion. Możesz również użyć klawisza „w górę” lub „w 
dół”, aby dostosować pozycję ramion.

·

·

·

Szybki masaż 
Ugniatanie

Tryb automatyczny Barki position

Plecy–prędkość Plecy-intensywność

Górna kompresja Prędkość rolki

Regulacja Barki

Niska pozycja ramion

Odpowiednia pozycja ramion

Wysoka pozycja ramion

Pilot

P
IL

O
T

Wybierz opcję za pomocą   
i wybierz OK

Użyj  aby dopasować pozycję 
ramion i wybierz OK
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Klawisz Opis

Aby wykryć pozycję ramion po uruchomieniu programów masażu, wybierz funkcję 
„Regulacja pozycji ramion”. Możesz nacisnąć przycisk "Up" lub "Down", aby dosto-
sować wysokość pozycji ramion.

3. Pozycja masażu

•  Po wejściu do programów masażu można dostosować pozycję masażu, wybieracją przycisk 
„Menu” na pilocie i wybierając „Sterowanie manualne”; wybierz jedną z funkcji manualnych. Użyj 
przycisku „W lewo”, aby powrócić do ekranu informacyjnego (tj. ekran informacyjny zmienia się w 
ekran funkcji manualnej).

•  Gdy obszar masażu pokazuje stały punkt lub częściowy obszar, możesz bezpośrednio na-
cisnąć przycisk „W górę” lub „Przycisk w dół” w interfejsie funkcji ręcznej, aby przesunąć 
robota masującego w górę lub w dół.

•  Jeśli obszar masażu nie pokazuje ani stałego punktu, ani częściowego obszaru, wybierz „dopa-
sowanie” w interfejsie funkcji ręcznych, a następnie „Obszar masażu”, aby wybrać stały punkt lub 
częściowy obszar. „Lewy przycisk” powoduje powrót do ekranu informacyjnego. Następnie mu-
sisz nacisnąć "Up" lub "Down", aby przesunąć robota masującego w górę lub w dół.

UWAGA: Nie można ustawić pozycji masażu, gdy fotel masujący jest w trybie programu 
automatycznego.

30:00 30:00

00:00

Wybierz opcję za pomocą   
i wybierz OK

Główne menu

Tryb manualny

Inne funkcje

Własne

Regulacja nachylenia

Ustawienia

Program automatyczny

Tryb manualny

Ugniatanie 
Zakres: Punkt 
Szerokość: 2

Plecy–prędkość Plecy-intensywność

Górna kompresja Prędkość rolki

Regulacja Barki

P
IL

O
T

Pilot

Użyj  to adjust the massage 
position at the Spot and Partial.
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PROGRAM AUTOMATYCZNY

•  Naciśnij przycisk „Menu”, aby wejść do menu głównego. Naciśnij przycisk „w górę” lub „w dół”, 
aby wybrać funkcję automatyczną. Naciśnij „OK” (lub naciśnij przycisk „AUTO” bezpośrednio na 
wyświetlaczu informacyjnym), aby potwierdzić wybór funkcji automatycznego masażu.

•   Dostępnych jest 21 indywidualnych funkcji automatycznego masażu. Otwórz automatyczny in-
terfejs masażu. Naciśnij przycisk „w górę” lub „w dół”, aby wybrać dowolny automatyczny pro-
gram masażu. Fotel automatycznie powraca do ekranu informacyjnego, po czym pojawia się 
ekran informacyjny dla wybranej funkcji automatycznej.

30:00 30:00

Inne funkcje

Własne

Regulacja nachylenia

Ustawienia

Tryb manualny

Program automatyczny

Główne menu Program automatyczny

Masaż relaksujący

Masaż rozciagający

Masaż całego ciała

Masaż karku i barków

Masaż kojący

Szybki masaż

Funkcja Opis

Szybki masaż 
(wersja demo) Szybko doświadczysz wszystkich efektów masażu.

Masaż  
komfortowy Najbardziej komfortowe wrażenia masażu.

Masaż relaksujący Delikatny i komfortowy głęboki masaż, który złagodzi zmęczenie 
organizmu i zrelaksuje ciało.

Masaż  
rozciągający

Rozciągnij nogi i talię, aby skutecznie usunąć zmęczenie, złagodzić ból 
stawów i przywrócić witalność.

Masaż całego 
ciała Głęboki odmładzający masaż całego ciała. 

Masaż karku  
i barków

Dzięki unikalnej technice masażu szyi i ramion, wykonywany jest 
skuteczny masaż kręgosłupa szyjnego i łopatek. Łagodzi on bóle szyi i 
ramion oraz zmniejsza zmęczenie w tych obszarach.

Masaż placów 
i talii

Masaż, skoncentrowany na obszarze pleców i talii, aby złagodzić doleg-
liwości bólowe, występujące w tych miejscach. 

Pilot

P
IL

O
T

Wybierz opcję za pomocą   
i wybierz OK

Wybierz opcję za pomocą   
i wybierz OK
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Masaż kopresyjny
Kompresyjny masaż całego ciała, wykonywany za pomocą systemu 
poduszek powietrznych. Głęboko relaksuje oraz łagodzi zmęczenie i 
ból.

Odstresowanie Uwalnia ciało od zmęczenia i bólu; przynosi odprężenie, poprawia 
mikrokrążenie i szybko łagodzi zmęczenie pleców i kończyn.

Energia
Specjalnie zaprojektowany poranny masaż. Po nocnym wypoczynku 
mięśnie potrzebują masażu, by obudzić ciało i dać mu zastrzyk energii 
na nowy dzień. 

Na dobry sen Masaż dwunastu głównych punktów akupunkturowych pomaga ciału 
odzyskać równowagę, skutecznie i szybko poprawia jakość snu.

Pielęgnacja 
stawów

Zadbaj o zdrowie wszystkich kończyn i stawów poprzez wypychanie, 
uciskanie, rozciąganie i inne tryby masażu.

Pielęgnacja karku 
i barków

Unikalna technika masażu ramion i szyi. Wspomaga krążenie krwi, 
łagodzi bóle odcinka szyjnego kręgosłupa i ramion.

Masaż kręgosłupa
Popracuj nad klatką piersiową – zwłaszcza, jeśli masz lub grozi ci wdowi 
garb. ten program realizuje masaż dla każdego kręgu, dba o zdrowie 
kręgosłupa i poprawia pozycję krążka międzykręgowego.

Tryb biurowy Ten masaż przeznaczony jest w szczególności dla osób, pracujących za 
biurkiem. Masaż uaktywni całe ciało i poprawi jego funkcjonowanie.

Regeneracja 
sportowa Dzięki temu programowi szybko odzyskasz siły po wysiłku fizycznym.

Oczyszczenie 
umysłu

Ten masaż uwolni cię od bólu szyi i ramion oraz usprawni dopływ krwi 
do mózgu poprzez masowanie punktów YUZHEN i DAZHU.

Pielęgnacja 
kręgosłupa

Jeśli brak aktywności fizycznej daje ci się we znaki, ten program pomo-
że ci zadbać o zdrowie kręgosłupa.

Pielęgnacja talii Skoncentruj się na poprawie zdrowia odcinka lędźwiowego kręgosłupa i 
złagodzeniu sztywności mięśni talii.

Pielęgnacja nóg Ten program szybko łagodzi bóle kończyn dolnych i zmęczenie mięśni.

Odmłodzenie Popraw jakość drzemki i efektywność swojej pracy.

P
IL

O
T

Pilot
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FUNKCJE MANUALNE

•  Naciśnij "Przycisk Menu", aby wejść do głównego interfejsu menu. Naciśnij przycisk „w górę” 
lub „w dół”, aby wybrać funkcję manualną, a następnie naciśnij „OK”, aby przejść do interfejsu 
funkcji manualnej.

•  11 manualnych technik/funkcji masażu: OFF, ugniatanie, Ostukiwanie I, Ostukiwanie II, jed-
noczesne ugniatanie i ostukiwanie, Shiatsu I, Shiatsu II, unoszenie barków, 3D I, 3D II, 3D III, 
3D IV, itd.

•  Po wejściu do interfejsu funkcji manualnych, naciśnij klawisz „w górę” lub „w dół”, aby wybrać 
technikę masażu. Naciśnij "OK", aby potwierdzić. Po wybraniu techniki nie powrócisz automa-
tycznie do interfejsu informacyjnego. Naciśnij „lewy przycisk”, aby powrócić do poprzednie-
go interfejsu. Po powrocie do interfejsu informacyjnego zobaczysz, że wszedłeś do interfejsu 
informacyjnego funkcji manualnej.

30:0030:00

Inne funkcje

Własne

Regulacja nachylenia

Ustawienia

Tryb manualny

Program automatyczny

Główne menu Tryb manualny

Tap I

Tap II

Ugniatanie & ostukiwanie

Shiatsu I

Ugniatanie

Stop

Funkcja Opis

Ugniatanie Prędkość

5 poziomów regulacji 
prędkości

5 poziomów regulacji 
szerokości

Ostukiwanie Prędkość, szerokość

Ugniatanie i ostukiwanie Prędkość

Shiatsu Prędkość, szerokość

Unoszenie barków Prędkość

3D Prędkość, szerokość

*Regulacja szerokości nie jest możliwa w przypadku funkcji ugniatania i klepania. 

**W trybie techniki masażu 3D, w trybach 3D  I 3D  nie można regulować szerokości rozstawu 
głowic masujących; w trybach 3D  i 3D  można regulować szerokość.

Pilot

P
IL

O
T

Wybierz opcję za pomocą  
i wybierz OK

Wybierz opcję za pomocą   
i wybierz OK
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INNE FUNKCJE (KLAWISZ MENU GŁÓWNEGO – INNE FUNKCJE)

•  Naciśnij "Przycisk Menu", aby wejść do głównego interfejsu menu. Naciśnij klawisz „w górę” 
lub „w dół”, aby wybrać inne ikony funkcji. Naciśnij "OK", aby przejść do innych interfejsów 
funkcji.

•  Po przejściu do interfejsu innej funkcji, naciśnij przycisk „w górę” lub „w dół”, aby wybrać funk-
cję masażu. Po wybraniu jednej z funkcji, użyj "Prawego przycisku", aby włączyć lub wyłączyć 
funkcję. Następnie naciśnij „OK”, aby potwierdzić. Naciśnij „Lewy przycisk”, aby powrócić do 
poprzedniego interfejsu menu.

Inne funkcje

Własne

Regulacja nachylenia

Ustawienia

Tryb manualny

Program automatyczny

Główne menu Inne funkcje

OFF

ON

Górna kompresja

Dolna kompresja

Ogrzewanie

Ugniatanie łydek

1. Masaż kompresyjny górnej części ciała

 Przejdź do innych funkcji na wyświetlaczu. Naciśnij przycisk „w górę” lub „w dół”, aby wybrać 
funkcję masażu kompresyjnego górnej części ciała. Użyj "przycisku w prawo", aby aktywować 
lub dezaktywować funkcję masażu kompresyjnego górnej części ciała. Następnie naciśnij „OK”, 
aby potwierdzić. Aby powrócić do poprzedniego interfejsu menu, naciśnij „przycisk w lewo”.

Inne funkcje

OFF

ON

Górna kompresja

Dolna kompresj

Ogrzewanie

Ugniatanie łydek

30:00

00:00

Tryb automatyczny

Szybki masaż 
Ugniatanie

Plecy–prędkość Plecy-intensywność

Górna kompresja Prędkość rolki

Regulacja Barki

P
IL

O
T

Pilot

Wybierz opcję za pomocą   
i wybierz OK

Wybierz opcję za pomocą  i 
 wybierz OK

Wybierz opcję za pomocą   
i wybierz OK

Wybierz opcję za pomocą   
i wybierz OK
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2. Masaż kompresyjny dolnej części ciała

Przejdź do interfejsu: Inne funkcje. Naciśnij przycisk „w górę” lub „w dół”, aby wybrać funkcję 
masażu kompresyjnego dolnej części ciała. Naciśnij przycisk „w prawo”, aby włączyć lub wyłą-
czyć funkcję masażu kompresyjnego dolnej części ciała. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić. 
Naciśnij „przycisk w lewo”, aby powrócić do poprzedniego interfejsu menu.

Inne funkcje

OFF

ON

Górna kompresja

Dolna kompresja

Ogrzewanie

Ugniatanie łydek

30:00

00:00

Tryb automatyczny

Szybki masaż 
Ugniatanie

Plecy–prędkość Plecy-intensywność

Górna kompresja Prędkość rolki

Regulacja Barki

3. Ogrzewanie pleców

Przejdź do interfejsu dla innych funkcji. Naciśnij przycisk "w górę" lub "w dół", aby wybrać funk-
cję rozgrzewania pleców, a tylna powierzchnia oparcia rozgrzeje się po 3 minutach nagrzewa-
nia. Użyj "przycisku w prawo", aby aktywować lub dezaktywować funkcję. Następnie naciśnij 
„OK”, aby potwierdzić. Naciśnij „przycisk w lewo”, aby powrócić do poprzedniego interfejsu 
menu.

Inne funkcje

OFF

ON

Górna kompresja

Dolna kompresja

Ogrzewanie

Ugniatanie łydek

30:00

00:00

Tryb automatyczny

Szybki masaż 
Ugniatanie

Plecy–prędkość Plecy-intensywność

Górna kompresja Prędkość rolki

Regulacja Barki

Pilot

P
IL

O
T

Wybierz opcję za pomocą   
i wybierz OK

Wybierz opcję za pomocą   
i wybierz OK

Wybierz opcję za pomocą   
i wybierz OK

Wybierz opcję za pomocą   
i wybierz OK
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4. Ugniatanie nóg

  Wejdź do interfejsu innych funkcji. Naciśnij przycisk „w górę” lub „w dół”, aby wybrać funkcję ugnia-
tania nóg. Użyj "Prawego przycisku", aby włączyć lub wyłączyć taką funkcję. Następnie naciśnij 
„OK”, aby potwierdzić. Naciśnij „Lewy przycisk”, aby powrócić do poprzedniego interfejsu menu.

Inne funkcje

OFF

ON

Górna kompresja

Dolna kompresja

Ogrzewanie

Ugniatanie łydek

30:00

00:00

Tryb automatyczny

Szybki masaż 
Ugniatanie

Plecy–prędkość Plecy-intensywność

Górna kompresja Prędkość rolki

Regulacja Barki

 FUNKCJA ZAPAMIĘTYWANIA

1. Zapamiętywanie

•   Naciśnij przycisk „Menu”, aby wejść do interfejsu menu. Naciśnij klawisz „w górę” lub „w dół”, 
aby wybrać ikonę inteligentnej pamięci. Naciśnij "OK", aby przejść do interfejsu inteligentnej 
pamięci.

•  Inteligentna funkcja pamięci obejmuje: M1, M2, M3, M4 i M5 (5 pozycji pamięci).

•  Pamięć/Wywołanie pamięci: Zapisz tryb masażu, technikę masażu, tryb i intensywność po-
duszki powietrznej w bieżącym stanie biegu, pozycjach i kątach podnóżka i oparcia oraz in-
nych funkcji masażu.

Inne funkcje

Własne

Regulacja nachylenia

Ustawienia

Tryb manualny

Program automatyczny

Główne menu

Zapamiętane

Zapisz

Anuluj

P
IL

O
T

Pilot

Wybierz opcję za pomocą   
i wybierz OK

Wybierz opcję za pomocą   
i wybierz OK

Wybierz opcję za pomocą  
 i wybierz OK
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2. Zapamiętywanie

•  Po wejściu do inteligentnego interfejsu zapamiętywania, naciśnij przycisk „W górę” lub „W dół”, 
aby wybrać funkcję masażu do zapisania. Aby zapisać, potwierdź przyciskiem „OK”.

•  Przejdź do interfejsu inteligentnej pamięci (zapisu pamięci). Naciśnij przycisk "w górę" lub "w dół", 
aby wybrać jedną z 5 lokalizacji pamięci. Wybierz „OK”, aby potwierdzić i oznaczyć zapisaną funk-
cję masażu; naciśnij „przycisk w lewo”, aby powrócić do poprzedniego interfejsu menu.

Użytkownik

Tata

Mama

Syn

Córka

Pusty

Zapamiętane

Zapisz

Anuluj

Zapisz

M1

M2

M3

M5

M4

UWAGA: Oznacz zapisaną funkcję i metodę masażu (np. ojciec, matka, syn, córka lub brak).

3. Korzystanie z zapisanych masaży

Po otwarciu inteligentnego interfejsu pamięci naciśnij przycisk „W górę” lub „W dół”, aby wy-
brać zapisaną funkcję masażu. Naciśnij „Lewy przycisk”, aby powrócić do poprzedniego inter-
fejsu menu.

Zapamiętane

Zapisz

Anuluj

Zapisz

M1

M2

M3

M5

M4

Pilot

P
IL

O
T

Wybierz opcję za pomocą   
i wybierz OK

Wybierz opcję za pomocą   
i wybierz OK
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REGULACJA POZYCJI

•    Naciśnij "Przycisk Menu", aby wejść do głównego interfejsu menu. Naciśnij klawisz „w górę” 
lub „w dół”, aby wybrać ikonę regulacji kąta. Naciśnij "OK", aby przejść do interfejsu regu-
lacji kąta.

•   Po wejściu do interfejsu regulacji kąta, naciśnij "Przycisk w górę" lub "Przycisk w dół", aby 
wybrać żądaną funkcję regulacji kąta. Po wybraniu dowolnego kąta, naciśnij "OK", aby po-
twierdzić wybraną regulację kąta. Naciśnij „Lewy przycisk”, aby powrócić do poprzedniego 
interfejsu menu.

Inne funkcje

Własne

Regulacja nachylenia

Ustawienia

Tryb manualny

Program automatyczny

Główne menu Regulacja nachylenia

Zero-G

Back angle

Pozycja łydek

Pozycja ciała

1. Regulacja pozycji całego ciała

Przejdź do interfejsu regulacji pozycji fotela. Naciśnij klawisz „w górę” lub „w dół”, aby wybrać 
odpowiednią pozycję fotela dla całego ciała. Następnie naciśnij „klawisz w górę” lub „klawisz 
w dół”, aby dostosować pozycję całego ciała do pożądanego kąta nachylenia; naciśnij „Lewy 
przycisk”, aby powrócić do poprzedniego interfejsu menu.

Regulacja nachylenia

Zero-G

Kąt oparcia

Pozycja łydek

Pozycja ciała

Pozycja ciała

P
IL

O
T

Pilot

Wybierz opcję za pomocą   
i wybierz OK

Wybierz opcję za pomocą   
i wybierz OK

Wybierz opcję za pomocą   
i wybierz OK

Użyj the  to adjust the  
Pozycja ciała
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2. Pozycja nóg

Przejdź do interfejsu regulacji kąta nachylenia podnóżka. Naciśnij przycisk „w górę” lub „w dół”, 
aby wybrać funkcję kąta podparcia nóg. Następnie naciśnij "klawisz w górę" lub "klawisz w dół", 
aby dostosować pozycję podnóżka do; naciśnij „Lewy przycisk”, aby powrócić do poprzednie-
go interfejsu menu.

Regulacja nachylenia

Zero-G

Kąt oparcia

Pozycja łydek

Pozycja ciała

Pozycja łydek

3. Pozycja oparcia

Przejdź do interfejsu regulacji pozycji oparcia. Naciśnij przycisk „w górę” lub „w dół”, aby wy-
brać odpowiedni kąta nachylenia oparcia. Następnie naciśnij przycisk „w górę” lub „w dół”, aby 
dostosować pozycję leżącą oparcia; naciśnij „Lewy przycisk”, aby powrócić do poprzedniego 
interfejsu menu.

Regulacja nachylenia

Zero-G

Kąt oparcia

Pozycja łydek

Pozycja ciała

Kąt oparcia

Pilot

P
IL

O
T

Wybierz opcję za pomocą   
i wybierz OK

Użyj the  to adjust the Pozycja łydek

Wybierz opcję za pomocą   
i wybierz OK

Użyj the  to adjust the back angle
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4. Zero Grawitacji

  Przejdź do interfejsu regulacji pozycji. Naciśnij klawisz „w górę” lub „w dół”, aby wybrać funk-
cję zerowej grawitacji; Naciśnij "OK", aby przejść do interfejsu zerowej grawitacji, a następnie 
naciśnij "klawisz w górę" lub "klawisz w dół", aby wybrać dowolny z poziomów 1, 2 lub 3 dla 
kąta nachylenia pozycji zerowej grawitacji. Następnie naciśnij „OK”, aby potwierdzić; naciśnij 
„Lewy przycisk”, aby powrócić do poprzedniego interfejsu menu.

Regulacja nachylenia

Zero-G

Kąt oparcia

Pozycja łydek

Pozycja ciała

3

2

1

OFF

Zero-G

USTAWIENIA 

Naciśnij przycisk „Menu”, aby wejść do menu głównego. Użyj przycisku „W górę” lub „W dół”, 
aby wybrać żądaną funkcję ustawienia. Wybierz jedną z funkcji ustawień, a następnie naciśnij 
klawisz „W prawo”, aby wybrać wybraną funkcję ustawień. Naciśnij przycisk „OK”, aby potwier-
dzić; naciśnij „przycisk w lewo”, aby powrócić do poprzedniego interfejsu menu.

Inne funkcje

Własne

Regulacja nachylenia

Ustawienia

Tryb manualny

Program automatyczny

Główne menu Ustawienia

OFF

ON

Język

Bluetooth

Sterowanie  
głosowe

ID CODE

  

P
IL

O
T

Pilot

Wybierz opcję za pomocą   
i wybierz OK

Wybierz opcję za pomocą   
i wybierz OK

Wybierz opcję za pomocą   
i wybierz OK

Wybierz opcję za pomocą   
i wybierz OK
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1. Język

Wejdź do menu głównego. Naciśnij przycisk „W górę” lub „W dół”, aby wybrać ustawienia języ-
ka. Naciśnij „prawy klawisz”, aby wybrać żądany język; klawiszem „w lewo” powrót do poprzed-
niego interfejsu menu (funkcja może zostać zapisana, tj. po wybraniu, wyłączeniu i ponownym 
uruchomieniu, ostatni wybrany stan zostaje zachowany).

Inne funkcje

Własne

Regulacja nachylenia

Ustawienia

Tryb manualny

Program automatyczny

Główne menu Ustawienia

English

Język

Bluetooth

Sterowanie  
głosowe

ID CODE

2. Bluetooth

•   Ustawienia Bluetooth (domyślnie WYŁĄCZONE): Po włączeniu funkcji Bluetooth w fotelu ma-
sującym, urządzenie źródła dźwięku z włączoną funkcją Bluetooth (np. telefon komórkowy, 
tablet) można połączyć z modułem Bluetooth fotela masującego i bezprzewodowo odtwa-
rzać muzykę.

•    Przejdź do interfejsu ustawień. Naciśnij klawisz „w górę” lub „w dół”, aby wybrać ustawie-
nia Bluetooth. Naciśnij "prawy przycisk", aby przejść do interfejsu Bluetooth ON/OFF. Naciśnij 
"OK", aby wybrać żądane WŁ. lub WYŁ.; naciśnij „Lewy przycisk”, aby powrócić do poprzed-
niego interfejsu menu.

Inne funkcje

Własne

Regulacja nachylenia

Ustawienia

Tryb manualny

Program automatyczny

Główne menu Ustawienia

OFF

ON

Język

Bluetooth

Sterowanie  
głosowe

ID CODE

•    Wybierz menu główne swojego smartfona lub tabletu. Wybierz „Ustawienia” i opcję „Blu-
etooth”. Funkcja Bluetooth automatycznie wyszuka nowe urządzenie Bluetooth. Gdy tylko 
zostaniesz poproszony o połączenie z urządzeniem, potwierdź, aby się połączyć. Uruchom 
„Odtwarzacz muzyki” na swoim smartfonie lub tablecie i wybierz utwór do odtworzenia.

Pilot

P
IL

O
T

Wybierz opcję za pomocą   
i wybierz OK

Wybierz opcję za pomocą   
i wybierz OK

Wybierz opcję za pomocą   
i wybierz OK

Wybierz opcję za pomocą   
i wybierz OK

Niemiecki
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3. Inteligentne sterowanie głosowe (DOSTĘPNE TYLKO W JĘZYKU ANGIELSKIM)

 Wejdź do interfejsu ustawień. Naciśnij przycisk „W górę” lub „W dół”, aby wybrać inteligentne 
sterowanie głosowe. Naciśnij „prawy klawisz”, aby uzyskać dostęp do ustawień inteligent-
nego sterowania głosowego. Naciśnij "OK", aby włączyć lub wyłączyć żądaną funkcję; (stan 
sterowania głosowego zostaje zapisany, tj. po wybraniu, wyłączeniu i ponownym urucho-
mieniu przyjmowany jest ostatnio wybrany stan); naciśnij „klawisz w lewo”, aby powrócić do 
poprzedniego interfejsu menu.

UWAGA: Funkcja budzenia nie jest dostępna, gdy inteligentne sterowanie głosowe 
jest wyłączone.

Inne funkcje

Własne

Regulacja nachylenia

Ustawienia

Tryb manualny

Program automatyczny

Główne menu Ustawienia

OFF

ON

Język

Bluetooth

Sterowanie  
głosowe

ID CODE

4. Identyfikator produktu

 Wejdź do interfejsu ustawień. Naciśnij klawisz „w górę” lub „w dół”, aby wybrać identyfikator 
urządzenia i sprawdzić numer seryjny urządzenia.

Inne funkcje

Własne

Regulacja nachylenia

Ustawienia

Tryb manualny

Program automatyczny

Główne menu Ustawienia

2003140001Język

Bluetooth

Sterowanie 
głosowe

ID CODE

P
IL

O
T

Pilot

Wybierz opcję za pomocą   
i wybierz OK

Wybierz opcję za pomocą   
i wybierz OK

Wybierz opcję za pomocą   
i wybierz OK

Wybierz opcję za pomocą   
i wybierz OK
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REGULACJA MASAŻU

•   Z pozycji interfejsu informacyjnego naciśnij „przycisk w lewo” lub „przycisk w prawo”, aby 
wybrać przycisk regulacji masażu, a następnie naciśnij „OK”, aby przejść do interfejsu regulacji 
masażu.

•   Po wejściu do interfejsu regulacji masażu, naciśnij przycisk „w górę” lub „w dół”, aby wybrać 
żądaną funkcję regulacji masażu. Po wybraniu dowolnej z żądanych funkcji regulacji masa-
żu, użyj "Prawego przycisku", aby przejść do interfejsu wyboru poziomu masażu. Następnie 
naciśnij „OK”, aby potwierdzić wybrany poziom. Naciśnij „Lewy przycisk”, aby powrócić do 
poprzedniego interfejsu menu.

30:00

00:00

Tryb automatyczny

Szybki masaż 
Ugniatanie

Plecy–prędkość Plecy-intensywność

Górna kompresja Prędkość rolki

Regulacja Barki

Regulacja

1

2

3

4

5

Plecy: prędkość

Plecy-intensywność

Obszar masażu

Rozstaw masażu

Intensywnosć kompresji

Prędkość rolki

Funkcja Opis

Prędkość masażu pleców 5 poziomów regulacji prędkości

Intensywność masaży 
pleców 5 intensity levels adjustable

Obszar masażu Do wyboru 5 opcji: punkt, obszar lokalny, całe plecy, górna 
część pleców i dolna część pleców

Rozstaw masażu 5 poziomów regulacji szerokości

Intensywność kompresji 5 poziomów intensywności

Prędkość rolek stóp Wybierz jeden z 4 trybów, w tym OFF i poziomy prędkości 1-3

Czas masażu Wybierz jedną z 4 opcji: +10min, +5min, -5min, -10min

UWAGA: Zgodnie z pozostałym czasem masażu, gdy wyświetlany czas nie wystarcza na 
dodanie i odjęcie określonego czasu, operacja nie zostanie wyświetlona (górna granica 
wyświetlania czasu to 40 minut). Na przykład: Jeśli czas wyświetlania pilota wynosi 39 
minut, zakres regulacji czasu masażu będzie wynosił: -5min, -10min (nie można wyświe-
tlić +10min lub +5min). Regulacja intensywności kompresji może być stosowana tylko 
wtedy, gdy włączona jest funkcja masażu kompresyjnego lub funkcja automatyczna.

Pilot

P
IL

O
T

Wybierz opcję za pomocą   
i wybierz OK

Wybierz opcję za pomocą   
i wybierz OK
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Korzystanie i sterowanie
KLUCZOWE PRZYCISKI STERUJĄCE W PODŁOKIETKU

3D

1.

2.

4.

5.

6.

7.

3.

8.

9.

10.

11.

1. Mikrofon do sterowania głosem: Wbudowany mikrofon do sterowania głosem.

2. Przycisk AUTO: naciśnij go, aby włączyć funkcję automatycznego masażu.

3.  Sterowanie głosem i przycisk budzenia: krótkie naciśnięcie włącza funkcję sterowania głosem, długie 
naciśnięcie 3 sekundy włącza lub wyłącza funkcję sterowania głosem.

4. Przycisk ogrzewania: Kliknij klawisz, aby włączyć lub wyłączyć funkcję ogrzewania.

5. Przycisk opuszczania podnóżka: Przesuń podnóżek w dół.

6. Przycisk podnoszenia podnóżka: Ustaw podnóżek w górę.

7. Klawisz regulacji pozycji siedzącej: Dostosuj kąt siedzenia fotela.

8. Klawisz regulacji pozycji leżącej: Dostosuj kąt leżenia fotela.

9.  Bezprzewodowa ładowarka do telefonu: bezprzewodowe ładowanie telefonu komórkowego

10. Pokrętło intensywności 3D: dostosuj intensywność pracy robota 3D.

11. Włącznik: przytrzymaj go przez 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć fotel do masażu.K
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Przycisk Opis

Przycisk zasilania: krótko naciśnij ten przycisk, aby wstrzymać operację; jeśli 
zostanie przytrzymany przez 3 sekundy, zasilanie będzie WŁĄCZONE/WYŁĄCZO-
NE. Jeśli czas przerwy podczas masażu przekroczy 20 minut, wszystkie funkcje 
masażu zostaną automatycznie wyłączone.

- +

Intensywność 3D: Dostosuj intensywność masażu manipulatorem 3D (przeciwnie 
do ruchu wskazówek zegara wskazuje „–”, a zgodnie z ruchem wskazówek zegara 
wskazuje „+”). Regulacja intensywności w zakresie 5 poziomów. 

Zintegrowany klawisz pozycji siedzącej: Przytrzymując ten klawisz, oparcie 
podniesie się powoli, a podnóżek będzie powoli przesuwał się w dół; zwalniając 
go, ruch oparcia i podnóżka zostanie zatrzymany.

Zintegrowany klawisz pozycji leżącej: przytrzymując ten klawisz, oparcie będzie 
powoli opuszczać się, a podnóżek powoli się podniesie; zwalniając go, ruch oparcia 
i podnóżka zostanie zatrzymany.

Przycisk podnoszenia podnóżka: Przytrzymaj przycisk, aby podnóżek podniósł 
się powoli. Zwolnij go, aby zatrzymać podnóżek w wybranej pozycji

Przycisk opuszczania podnóżka: Przytrzymaj przycisk, aby podnóżek powoli się 
opuścił. Zwolnij go, aby zatrzymać podnóżek w wybranej pozycji. 

Przycisk ogrzewania: Kliknij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć funkcję ogrzewa-
nia.

Klawisz wybudzenia sterowania głosowego: krótkie naciśnięcie, aby uruchomić 
funkcję sterowania głosem, długie naciśnięcie 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć 
funkcję sterowania głosem. Jeśli w ciągu 6 sekund nie zostanie rozpoznany żaden 
prawidłowy wpis głosowy, funkcja głosowa zostanie automatycznie wyłączona 
(ten przycisk działa tylko wtedy, gdy włączony jest przełącznik głosowy)..

Przycisk trybu automatycznego: Naciśnij go, aby przełączać się między funkcja-
mi automatycznego masażu.

Korzystanie i sterowanie
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Korzystanie i sterowanie

WEJŚCIE STEROWANIA GŁOSOWE WPIS ODPOWIEDZI

"Massage on"  Uruchom masaż "Ok, massage on"

"Massage close"  Wyłącz masaż "Ok, massage close"

"Comfort massage"  Masaż kojący "Ok, comfort massage"

"Relax massage"  Masaż relaksujący "Ok, relax massage"

"Full body massage"  Masaż całych pleców "Ok, full body massage"

"Neck massage"  Masaż karku "Ok, neck and shoulder massage"

"Back and waist massage"  Masaż pleców i talii "Ok, back and waist massage"

"Stretch massage"  Masaż rozciagający "Ok, stretch massage"

"Open the air pressure"  Uruchom kompresję "Ok, open the air pressure"

"Close the air pressure"  Wyłącz kompresję "Ok, close the air pressure"

"Up the seat position"  Podnieś pozycję siedzenia "Ok, up the seat position"

"Down the seat position"  Opuść pozycję siedzenia "Ok, down the seat position"

"Change the other mode"  Zmień tryb "Ok, change the other mode"

"Go little down"  Trochę niżej "Ok, go little down"

"Go little up"  Etwas nach Trochę wyżej "Ok, go little up"

STEROWANIE GŁOSOWE  |  dostępne wyłącznie w języku angielskim

Nacisnąć przycisk XXX na podłokietniku przez co najmniej 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć funkcję ste-
rowania głosem. Gdy fotel masujący jest włączony lub znajduje się w trybie gotowości, można aktywować 
sterowanie głosowe za pomocą słów „Hi Alice" lub „Hey Alice".  Po pomyślnym uruchomieniu funkcji fotel ma-
sujący odpowiada „I am here".  Jeśli w ciągu sześciu sekund nie padnie żadne prawidłowe polecenie głosowe, 
funkcja sterowania głosowego zostanie automatycznie wyłączona i musi zostać ponownie aktywowana.
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WEJŚCIE STEROWANIA GŁOSOWE WPIS ODPOWIEDZI

"Massage on"  Uruchom masaż "Ok, massage on"

"Massage close"  Wyłącz masaż "Ok, massage close"

"Comfort massage"  Masaż kojący "Ok, comfort massage"

"Relax massage"  Masaż relaksujący "Ok, relax massage"

"Full body massage"  Masaż całych pleców "Ok, full body massage"

"Neck massage"  Masaż karku "Ok, neck and shoulder massage"

"Back and waist massage"  Masaż pleców i talii "Ok, back and waist massage"

"Stretch massage"  Masaż rozciagający "Ok, stretch massage"

"Open the air pressure"  Uruchom kompresję "Ok, open the air pressure"

"Close the air pressure"  Wyłącz kompresję "Ok, close the air pressure"

"Up the seat position"  Podnieś pozycję siedzenia "Ok, up the seat position"

"Down the seat position"  Opuść pozycję siedzenia "Ok, down the seat position"

"Change the other mode"  Zmień tryb "Ok, change the other mode"

"Go little down"  Trochę niżej "Ok, go little down"

"Go little up"  Etwas nach Trochę wyżej "Ok, go little up"

UWAGA

Do uruchomienia funkcji sterowania 
głosowego należy używać języka an-
gielskiego, szybkość mowy powinna 
być umiarkowana, polecenia głosowe 
powinny następować po wprowadzaniu 
głosowym.
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WAŁKOWANIE
Wałkowanie to przyjemny ruch, powodujący naprzemienne napinanie i rozluźnianie mięśni, 
który kojąco działa na organizm. Ta technika stosowana jest zazwyczaj na koniec masażu, 
aby rozluźnić mięśnie oraz w celach regeneracyjnych.

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

KOMPRESJA POWIETRZNA
Poduszki powietrzne są naprzemiennie pompowane i opróżniane – ten pompujący ruch po-
budza naturalne odruchy mięśni. Ta technika masażu ma szczególnie dobroczynny wpływ 
na okolice łydek i stóp.

OGRZEWANIE WĘGLOWE PODCZERWONE
Włókna węglowe są elastyczne, a przez to niezwykle wytrzymałe. Doskonale przewodzą cie-
pło, przy czym same nie nagrzewają się do wysokich temperatur. Emitowane w ten sposób 
ciepło przenika ludzkie ciało, rozluźniając najgłębsze warstwy mięśni. 

UGNIATANIE + OSTUKIWANIE (DUAL ACTION)
Połączenie dwóch technik masażu – ugniatania i ostukiwania, pozwala na jednocze-
sne złagodzenie napięcia i pobudzenie krążenia. 

OSTUKIWANIE
Ostukiwanie to seria krótkich ruchów, wykonywanych krawędzią dłoni, otwartą dłonią lub 
pięścią. Technika ta, dokładnie naśladowana przez mechanizm masujący, poprawia ukrwie-
nie skóry i łagodzi napięcie mięśniowe. Wykonywana na wysokości płuc ułatwia odkrztusza-
nie wydzieliny z płuc. 

WAŁKOWANIE STÓP
Rolki do stóp pobudzają zakończenia nerwowe zlokalizowane na stopach, a odpowiedzialne 
za pracę poszczególnych organów wewnętrznych oraz wpływają rozluźniająco na mięśnie.

KSZTAŁT „L” 
Fotel realizuje głęboki, pełny masaż na odcinku od szyi do pośladków.

Właściwości
W
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IW
O
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I 



35

LINIA-S
Dzięki specjalnemu wyprofilowaniu mechanizmu, głowice masujące pracują bardzo blisko 
ciała, masując całe plecy aż do pośladków. Kształt mechanizmu naśladuje naturalne wygię-
cie kręgosłupa.

OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA
Fotel rozkłada się, wysuwając mechanizm do przodu, dzięki czemu nie potrzebuje dużej 
przestrzeni z tyłu – wystarczy postawić go w odległości 5 cm od ściany. Kompaktowe roz-
wiązanie, zapewniające komfort użytkowania!

ZERO GRAWITACJI
Ta technika stworzona została na potrzeby astronautów. Pozycja „Zero-G” redukuje ucisk na 
kręgosłup, odciążając go całkowicie.

PROGRAM AUTOMATYCZNY
22 specjalnie zaprojektowane programy masażu całego ciała, wykorzystujące różnorodne 
techniki masażu. Dodatkowo można uruchomić funkcję ogrzewania.

ZAPAMIĘTYWANIE
Używając tej inteligentnej funkcji, fotel zapamiętuje dokładnie ulubione ustawienia masa-
żu i rozpoczyna go bez skanowania.

CAŁE PLECY
Użycie tej technologii pozwala na dokładne wymasowanie całych pleców – niezależnie od ich ga-
barytów. 

POPRAWA KONDYCJI STAWÓW
Ta funkcja polega na delikatnym rozciąganiu, połączonym z uciskiem. Stymuluje ona 
chrząstki w stawach kolanowych, które zaczynają lepiej przyswajać płyny i składniki odżyw-
cze. Poprawia również ukrwienie całych nóg. 

DOPASOWANIE PODNÓŻKA
Podnóżek może być wyciągnięty, co pozwala na jego dostosowanie do wzrostu użytkow-
nika.

Właściwości
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DOPASOWANIE PODUSZKI
W razie konieczności podwójna poduszka zredukuje intensywność masażu karku i barków.

POZYCJA LEŻĄCA
Ta funkcja ma na celu regulację pozycji oparcia i podnóżka, dla zapewnienia maksymalnego 
komfortu użytkownika.

BRAINTRONICS®

Technologia braintronics® synchronizuje fale mózgowe przy pomocy audiostymulacji. 
Jej połączenie ze specjalnie zaprojektowanym programem masażu pozwala zrelakso-
wać zestresowane ciało. Możesz się rozluźnić, uczyć się lub śnić – wszystko jest możliwe.

DOPASOWANIE RAMION
Regulacja głowic masujących góra / dół w obszarze ramion.

INTENSYWNOŚĆ KOMPRESJI
Regulacja intensywności masażu poduszkami powietrznymi.

OBSZAR MASAŻU KOMPRESYJNEGO
Masaż kompresyjny całego ciała. Różne obszary masażu wybierane są indywidualnie. 

ROZCIĄGANIE PLECÓW
Masaż skoncentrowany na rozciąganiu pobudza ciało i ma ożywczy wpływ na cały organizm.

MASAŻ 3D
Podczas stosowania tej techniki robot masujący porusza się nie tylko do góry i w dół, ale 
także do przodu i w tył.

Właściwości
W

ŁA
ŚC

IW
O

ŚC
I



37

Właściwości

SHIATSU
Shiatsu (uciskanie palcami) to technika lecznicza, wywodząca się z Japonii. Masaż shiatsu 
polega na płynnym, delikatnym i rytmicznym ruchu rozciągająco – rotacyjnym. Jego celem 
jest stymulowanie poszczególnych partii ciała i pobudzanie mięśni.

MASAŻ RAMION
Punktowy masaż ugniatający ramion / karku ma wspaniały wpływ na wszelkie dolegliwości 
w tym obszarze. 

ROZCIĄGANIE TALII
Poduszki powietrzne w dolnym obszarze pleców realizują o delikatne rozciąganie miednicy. 
Działa świetnie na napięcia.

MASAŻ PUNKTOWY
Głowice masujące mogą masować dowolnie wybrany punkt. 

PRĘDKOŚĆ
Regulacja prędkości masażu.

SZEROKOŚĆ
Regulacja odległości pomiędzy głowicami masującymi (wąska – średnia – szeroka).

MUZYKA
Funkcja muzyki potęguje uczucie relaksu podczas masażu.

BLUETOOTH
Bluetooth – bezprzewodowa transmisja danych.

PUNKTY AKUPRESURY
Masaż kluczowych punktów akupresury.
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REFLEKSOLOGIA 
Masaż stref refleksologicznych regeneruje mięśnie stóp oraz harmonizuje pracę wszystkich 
organów wewnętrznych.

UCZUCIE MASAŻU DŁOŃMI
Specjalnie zaprojektowane głowice masujące imitują ruchy dłoni masażysty. Maksymalny 
kąt nachylania fotela wynosi 41 stopni, a obszar rozciągania – aż 6,5 cm. Takie parametry 
fotela sorawiają, że masaż odcinka szyjnego, piersiowego i lędźwiowego będzie skuteczny 
niemal tak samo, jak masaż manualny.

SZYBKI DOSTĘP
Dzięki funkcji szybkiego dostępu znajdującej się w boczku fotela możliwe jest sterowanie 
najważniejszymi funkcjami urządzenia.

ZAAWANSOWANY SYSTEM SKANOWANIE CIAŁA
Przed rozpoczęciem masażu fotel masujący skanuje ciało, by wykryć obszary karku 
i pleców oraz zapewnić odpowiedni nacisk podczas masażu. Zastosowana techno-
logia pozwala na ustalenie pozycji barków i pozwala na je ewentualnąj korekstę po 
zakończeniu skanowania.

KONTROLA GŁOSU
Użyj sterowania głosowego, aby aktywować wybrane funkcje.

BEZPRZEWODOWE ŁADOWANIE
Funkcja bezprzewodowego ładowania NFC-telefonów komórkowych.

MAGNETOTERAPIA
Poduszki powietrzne na lewą i prawą dłoń posiadają unikalną funkcję masażu z wykorzysta-
niem terapii polem magnetycznym.

UGNIATANIE ŁYDEK
Funkcje masażu ugniatającego i kompresyjnego nóg zapewniają, że wszelkie napięcie mię-
śni nóg, spowodowane np. długimi okresami stania, jest rozładowywane.
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Europejska deklaracja zgodności
Urządzenie zgodne z europejskimi normami regulacyjnymi EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU i RohS.

Produkt objęty jest przez dystrybutora ustawowym czasem gwarancji. Bieg okresu gwarancji rozpo-
czyna się w dniu dokonania zakupu urządzenia. Wymogiem do roszczenia gwarancji jest okazanie 
dowodu zakupu. W okresie gwarancji dystrybutor dokonuje naprawy lub wymiany oryginalnego 
urządzenia nieodpłatnie. Gwarancja nie obejmuje części, które ulegają zużyciu jak m.in. pokrycie fote-
la. 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 
czynniki 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 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. 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 konieczność 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, Niemcy
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 otrzymania zgody.
Copyright © 2022 CASADA International GmbH.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Warunki gwarancji




