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Już od początku działalności 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 konsekwentne dążenie do polepszania jakości życia wyróżniają produkty CASADA, podobnie jak 
ich niezawodność i najwyższa jakość.

www.casada.com
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Gratulacje!
Kupując niniejsze urządzenie do masażu udowodnili Państwo swoją wiedzę na temat zdrowego sposobu 
życia. Zapraszamy do zapoznania się ze wskazówkami bezpieczeństwa i instrukcją obsługi – stosowanie 
się do nich zagwarantuje bezpieczne i efektywne korzystanie z urządzenia. 

Życzymy Państwu wielu przyjemnych chwil podczas masażu na macie masującej Quattromed V.
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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
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•  Opakowanie produktu nie służy do zabawy – należy je trzymać poza zasięgiem 
dzieci.

•  Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i starsze oraz 
przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, umysłowych lub senso-
rycznych lub nieposiadające specjalistycznej wiedzy, jeżeli przy wsparciu lub pod 
nadzorem zostały poinstruowane na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia 
i rozumieją związane z tym niebezpieczeństwa.

• Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

• Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

•  Osoby wrażliwe na ciepło podczas korzystania z urządzenia powinny zachować 
ostrożność.

• Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie z dostarczonymi akcesoriami.

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

Oparcie

Siedzisko

Kieszonka 
na pilota

Zasilacz

Pilot

Klucz imbusowy

Poduszka pod kark

• Zasilacz 24 V

• Instrukcja obsługi

• Poduszka pod kark

• Oparcie

• Siedzisko

• Nakładka redukcyjna

• Pilot

•  Klucz imbusowy

Nakładka redukcyjna
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1.   Otwórz karton i wyciągnij z niego zasilacz. 

2.     Wyciągnij czarną, materiałową torbę, rozepnij jej zamek i wyciągnij oparcie oraz siedzisko maty masują-
cej Quattromed V.

3.   Odpakuj siedzisko. 
4.  USUWANIE ŚRUBY ZABEZPIECZAJĄCEJ 

Za pomocą dostarczonego klucza imbusowego ostrożnie poluzuj śrubę, zamocowaną  
z tyłu oparcia maty masującej. Śruba stanowi zabezpieczenie mechanizmu Quattromed V 
podczas transportu. Należy ją usunąć przed pierwszym użyciem.

5.  Nakładkę redukcyjną można zdjąć dzięki zamkowi błyskawicznemu a poduszkę (rysunek 1) można odd-
zielić od części pleców przy pomocy zapięcia na rzep. Przed pierwszym użyciem usunąć karton ochronny 
pomiędzy nakładką redukcyjną, a urządzeniem. Wyściełana nakładka na plecy dba o delikatny masaż.  
W celu intensywnego masażu należy ją zdjąć.

6.  Oparcie i siedzisko nie są ze sobą połączone. Wyciągnij pilota z kieszeni siedziska, a następnie przypnij je 
do oparcia (rysunek 2). 

7. Następnie połącz ze sobą kable, jak pokazano na (rysunek 3). 

8.  Umieść matę masującą Quattromed V na krześle, fotelu lub innym siedzisku. Mata masująca posiada sze-
roki pas, który pozwala na jej umocowanie na większości krzeseł. Urządzenie należy umieścić na krześle,  
a następnie zapiąć wokół jego oparcia pas (jest zapinany na rzepy).

9.  Teraz podłącz zasilacz do maty, a następnie do gniazdka elektrycznego. Włącz matę za pomocą czerwone-
go przycisku „ON/OFF”, znajdującego się na pilocie (rysunek 4).

Montaż | uruchomienie
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UWAGA! Śruby nie montuje się ponownie. Po zdemontowaniu nie trzeba jej zachowywać. 

(rysunek 3)

(rysunek 2)

(rysunek 4)

(rysunek 1)
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Rozwiązywanie problemów
DZIAŁANIE

•  Sprawdź, czy wszystkie kable zostały pra-
widłowo połączone. Upewnij się, że pra-
widłowo podłączono zasilacz do gniazda. 

•  Urządzenie mogło sie przegrzać, jeśli było 
zbyt długo używane. Odłącz urządzenie 
od prądu i zostaw je do całkowitego osty-
gnięcia.

•  Sprawdź, czy prawidłowo podłączone zo-
stały kable siedziska i zasilacza. 

USTERKA

•  Urządzenie jest podłączone do prądu, jed-
nak nie działa ani mata, ani pilot. 

•  Urządzenie jest podłączone do prądu. 
Działa wibracja w siedzisku i nie można jej 
wyłączyć. Pilot nie reaguje, nie można uru-
chomić żadnej funkcji masażu. 

•  Urządzenie jest podłączone do prądu. Nie 
działa masaż wibracyjny. 
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Quattromed V wykonuje masaż za pomocą czterech głowic masują-
cych, wykorzystując technikę shiatsu, ostukiwanie, ugniatanie i wałko-
wanie. Ruchome główki do masażu z sylikonu oraz dwie nieruchome 
główki masują mięśnie pleców. Masaż nie tylko daje kojący, relaksujący 
efekt, lecz również dogłębnie rozgrzewa i zapewnia lepsze odżywienie 
dysków kręgosłupa.

Górny pasek zamocowany z tyłu oparcia służy do ustawiania odpowied-
niej pozycji maty, a nie do jej przenoszenia. Przenosząc urządzenie na-
leży zachować ostrożność i trzymać je oburącz. Szeroki pas z rzepami 
służy do mocowania maty do oparcia siedziska – pomaga on zapewnić 
stabilną i bezpieczną pozycję maty oraz zapobiega jej przesuwaniu się 
podczas masażu. 

Przednia osłona maty masującej Quattromed V mocowana jest za po-
mocą zamka. W każdej chwili można ją odpiąć by masaż był bardziej 
intensywny. 

Siedzisko może również realizować masaż wibracyjny stóp – wystarczy 
odpiąć je od oparcia i umieścić pod stopami

BRAINTRONICS®

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

Właściwości
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Właściwości
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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.

PRĘDKOŚĆ
Regulacja prędkości masażu.

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

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

PROGRAM AUTOMATYCZNY
Specjalnie zaprojektowane programy masażu całego ciała, wykorzystujące różnorodne techni-
ki masażu. Dodatkowo można uruchomić funkcję ogrzewania.

MASAŻ PUNKTOWY 
Głowice masujące mogą masować dowolnie wybrany punkt.

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

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

WYSOKOŚĆ
Zakres pracy mechanizmu masującego w pionie podlega dwustopniowej regulacji. 

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

BLUETOOTH 

Bluetooth – bezprzewodowa transmisja danych.
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Pilot

1.  WŁĄCZNIK

2. PROGRAMY AUTOMATYCZNE

3.  WYSOKOŚĆ

4.  OGRZEWANIE

5.  WIBRACJA

6. SHIATSU

7.  OSTUKIWANIE

8. WOLNO – SZYBKO

9. WOLNO – SZYBKO | SZYBKO – WOLNO

10.  SZEROKOŚĆ

11.  SŁABO | MOCNO

12. GÓRA | DÓŁ

13. CAŁE PLECY

14.  GÓRNE

15.  DOLNE
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1|  WŁĄCZNIK / WYŁĄCZNIK 
Naciśnięcie przycisku włącza i wyłącza urządzenie. Urządzenie po włączeniu uruchamia się 
bezpośrednio z programem demo, który trwa 5 minut. Jeśli nie zostanie nic więcej wprowa-
dzone, to urządzenie wyłącza się po upływie tego czasu.

2|  PROGRAMY AUTOMATYCZNE 
Urządzenie posiada trzy programy automatyczne. Naciskając przycisk [Program] przełączamy 
się na kolejne programy automatyczne: Wyciszenie (Niebieski) / Pobudzenie (Zielony) / Regene-
racja (Czerwony). Po wybraniu tej funkcji masażer najpierw powróci do pozycji startowej,  
a następnie rozpocznie masaż w wybranych trybie.

3|   WYSOKOŚĆ 
W masażu fragmentarycznym za pomocą przycisku [Height] można ustalić dolną granicę 
zasięgu masażu. Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje wyjście z tej funkcji.

4|  OGRZEWANIE 
Funkcja ogrzewania uruchamiana jest automatycznie dla wszystkich programów. Naciśnięcie 
przycisku [Heat] w trakcie masażu wyłączy funkcję ogrzewania, a ponowne naciśnięcie – 
ponownie ją uruchomi.

5|  WIBRACJA 
Funkcja wibracji może zostać włączona i wyłączona w dowolnym momencie trwania każdego 
z programów masażu. Wystarczy nacisnąć przycisk [Vibration]. Wibracja działa w cyklach 1,5 
minutowych. 

6|  SHIATSU 
Naciśnięcie przycisku [Shiatsu] uruchamia masaż shiatsu. Domyślnie ustawiona jest średnia 
prędkość masażu. Jeśli urządzenie pracowało w trybie automatycznym – przerwie ten tryb 
i zacznie realizować masaż shiatsu. Ponowne naciśnięcie przycisku wyłączy masaż shiatsu.

7|  OSTUKIWANIE 
Naciśnięcie przycisku [Tapping] uruchamia masaż ostukujący. Domyślnie ustawiona jest 
średnia intensywność masażu. Jeśli urządzenie pracowało w trybie automatycznym – przerwie 
ten tryb i zacznie realizować masaż ostukujący. Ponowne naciśnięcie przycisku wyłączy masaż 
ostukujący.

8|  WOLNO – SZYBKO 
Funkcja dostępna jest wyłącznie dla masażu ostukującego [Tapping]. Urządzenie wykonuje  
w cyklach masaż ostukujący o zmiennym tempie – od wolnego do szybkiego.

WYCISZENIE: Wystarczy oprzeć plecy, by po chwili odpłynąć myślami, odpocząć i głębo-
ko się zrelaksować. 

POBUDZENIE: Usuwa zmęczenie i przywraca energię.

REGENERACJA: Głęboki rozluźniająco – wzmacniający masaż pleców.

P
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Pilot
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9|  SZYBKO – WOLNO 
Funkcja dostępna jest wyłącznie dla masażu ostukującego [Tapping]. Urządzenie wykonuje 
w cyklach masaż ostukujący o zmiennym tempie – od szybkiego do wolnego.

10|  SZEROKOŚĆ 
Funkcja dostępna wyłącznie dla masażu ostukującego [Tapping]. Nie działa podczas 
masażu [Shiatsu]. Naciskając przycisk [Width] można regulować szerokość rozstawu głowic 
masujących od wąskiej do szerokiej. Regulacja jest 3 stopniowa. Naciśnięcie przycisku po 
raz 4 spowoduje, że urządzenie będzie automatycznie zmieniało szerokość rozstawu głowic 
masujących od najwęższej do najszerszej przez cały cykl masażu.

11|  SZYBKO 
Funkcja dostępna wyłącznie dla masażu ostukującego [Tapping]. Ma on trzy stopnie inten-
sywności: wysoki – średni – niski. Naciśnięcie tego przycisku spowoduje wzrost intensywno-
ści masażu do wyższego poziomu.

12|  WOLNO 
Funkcja dostępna wyłącznie dla masażu ostukującego [Tapping]. Ma on trzy stopnie 
intensywności: wysoki – średni – niski. Naciśnięcie tego przycisku spowoduje zmniejszenie 
intensywności masażu do niższego poziomu.

13|  SŁABO 
Funkcja dostępna wyłącznie dla masażu [Shiatsu]. Ma on trzy stopnie intensywności: wysoki 
– średni – niski. Naciśnięcie tego przycisku spowoduje zmniejszenie intensywności masażu 
do niższego poziomu.

14|  MOCNO 
Funkcja dostępna wyłącznie dla masażu [Shiatsu]. Ma on trzy stopnie intensywności: wysoki 
– średni – niski. Naciśnięcie tego przycisku spowoduje zwiększenie intensywności masażu 
do wyższego poziomu.

15|  GÓRA/DÓŁ  
Te przyciski służą do ustawiania pozycji głowic masujących. Przytrzymanie przycisku pod-
czas masażu fragmentarycznego spowoduje ruch mechanizmu masującego w górę lub  
w dół.

16|  CAŁE PLECY  
Program podstawowy o kojącym działaniu, w którym masowane są całe plecy za pomocą 
techniki wałkowania. Opcjonalnie można aktywować następujące funkcje: [Ostukiwanie] / 
[Shiatsu] / [Ogrzewanie] / [Wibracja].

17|  GÓRNE PLECY  
Program podstawowy o kojącym działaniu, w którym masowane są górne partie pleców za 
pomocą techniki wałkowania. Opcjonalnie można aktywować następujące funkcje: [Ostuki-
wanie] / [Shiatsu] / [Ogrzewanie] / [Wibracja].

18|  DOLNE PLECY  
Program podstawowy o kojącym działaniu, w którym masowane są dolne partie pleców za 
pomocą techniki wałkowania. Opcjonalnie można aktywować następujące funkcje: [Ostuki-
wanie] / [Shiatsu] / [Ogrzewanie] / [Wibracja].

Pilot
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Przechowywanie | Pielęgnacja
Urządzenie należy utrzymywać w czystości – pozwoli to na przedłużenie jego żywotności oraz zapewni 
bezpieczeństwo pracy. 

1. Zalecane miejsce przechowywania: suche, bezpyłowe. 

2. Quattromed V należy trzymać z dala od cieczy i otwartego ognia. 

3.  Urządzenie należy czyścić miękką, suchą szmatką, przy użyciu detergentów przeznaczonych do pielę-
gnacji ekoskóry. 

4.  Podczas czyszczenia maty masującej nie należy zanurzać w wodzie ani innych płynach. 

5. Po wyczyszczeniu urządzenia należy je dokładnie osuszyć. 

6.  Należy się upewnić, że do urządzenia nie dostała się żadna ciecz (np. przez otwory przy przyciskach 
pilota). 

7. Quattromed V należy odłączyć od prądu po zakończeniu jego użytkowania.

Dane techniczne
Wymiary oparcia:  75 x 45 x 20 cm 

Wymiary siedziska:  7,5 x 45 x 42 cm

Waga:  10 kg

Zasilanie:  
 Wejście:  AC~100 -240 V~, 50/60 Hz  
 Wyjście:  24 V  , 2500 mA

Napięcie Produktu:   24 V 

Moc znamionowa: 
 W trakcie pracy:  60 watt 
Automatyczny czas pracy:  15 minut

Certyfikaty:    

Produkt zgodny z europejską normą EMC 2014/30/EU oraz LVD 2014/35/EU.

Europejska Deklaracja Zgodności
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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 upływem obowią-
zującego 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 użyt-
kownik powinien kontrolować swój stan zdrowia, a jeśli zachodzi taka konieczność – skonsultować moż-
liwość 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.

Prawa autorskie

Zdjęcia i teksty podlegają prawom autorskim firmy Casada international GmbH i nie mogą być wykorzy-
stywane bez wyraźnej zgody.

Copyright © 2021 CASADA International GmbH.
Wszystkie prawa są zastrzeżone!

Warunki gwarancji




