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since

2000

www.casada.com

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

Dziś produkty CASADA są dostępne 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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Gratulujemy!
Dokonując tego zakupu udowodnili Państwo wysoką świadomość profilaktyki zdrowia. 

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

Życzymy Państwu wielu przyjemnych chwil w fotelu masującym AlphaSonic II.
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Instrukcja bezpieczeństwa
Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed pierwszym uruchomieniem fotela masującego, 
by zapewnić jego prawidłowe i najbardziej efektywne funkcjonowanie. Prosimy o zachowa-
nie niniejszej instrukcji.

•  Fotel masujący odpowiada obowiązującym normom technicznym i aktualnym wymogom bezpieczeństwa.
•  Fotel masujący posiada ogrzewane obszary. Osoby wrażliwe na ciepło powinny zachować ostrożność przed 

użyciem fotela. (ICE 60335-2-32)
•  Urządzenie nie wymaga konserwacji. Wszystkie naprawy powinny być dokonywane przez autoryzowany serwis 

techniczny. 
•  Niewłaściwe użytkowanie urządzenia i nieautoryzowane naprawy są zabronione ze względów bezpieczeństwa 

i prowadzą do utraty gwarancji.
•  W celu uniknięcia wypadku prosimy o nie wsuwanie palców pomiędzy rolki masujące.
•  Nigdy nie należy dotykać wtyczki urządzenia mokrymi rękami.
•  Prosimy o zabezpieczenie urządzenia przed kontaktem z wodą, wysokimi temperaturami oraz bezpośrednim 

promieniowaniem słonecznym.
• Fotela masującego nie należy używać w pomieszczeniach o dużym stopniu wilgotności np. w łazienkach.
•  Nie należy korzystać z fotela w miejscach o ograniczonej powierzchni lub takich, gdzie wentylatory urządzenia 

są zasłonięte, a dopływ świeżego powietrza jest ograniczony. 
•  Aby uniknąć ryzyka wystąpienia zwarcia, urządzenie należy odłączać od zasilania, jeśli nie jest użytkowane 

przez dłuższy czas.
• Nie należy używać uszkodzonych wtyczek, kabli lub gniazd wtykowych. 
•  Jeśli kable / wtyczki są uszkodzone muszą zostać wymienione na fabrycznie nowe przez producenta, autoryzo-

wany serwis lub wykwalifikowany personel.
• W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia należy je niezwłocznie odłączyć od zasilania.
•  Użytkowanie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem lub w sposób nieprawidłowy prowadzi do utraty gwa-

rancji.
•  Nie należy przekraczać zalecanego dziennego limitu czasu masażu, wynoszącego 30 min, aby uniknąć nadmier-

nej stymulacji mięśni i nerwów.
• Nie należy używać zaostrzonych ani ostrych przedmiotów, by uniknąć uszkodzenia fotela.
•  Urządzenie należy podłączać wyłącznie do odpowiednich, pasujących gniazd elektrycznych. Zawsze należy się 

upewnić, że wtyczka jest całkowicie wetknięta do gniazda, aby ograniczyć ryzyko wystąpienia zwarcia lub po-
żaru.

•  Urządzenie należy odłączyć od zasilania niezwłocznie po zakończeniu użytkowania i przed rozpoczęciem jego 
czyszczenia.

•  Czyszczenie i konserwacja nie mogą być przeprowadzane przez dzieci poniżej 14 roku życia bez nadzoru.
•  Jeśli w trakcie użytkowania urządzenia nastąpi przerwa w dostawie prądu, należy niezwłocznie przesunąć głów-

ny włącznik na pozycję OFF i odłączyć urządzenie od zasilania, aby uniknąć jego uszkodzenia.
•  Nie należy używać urządzenia jeśli kable zasilające są mokre lub uszkodzone.
•  Dzieci poniżej 14 roku życia, osoby niepełnosprawne oraz niedołężne przebywające w pobliżu urządzenia lub 

korzystające z niego nie powinny być pozostawiane bez nadzoru.
• Nie należy korzystać z urządzenia bezpośrednio po zjedzeniu posiłku ani pod wpływem alkoholu.
• Urządzenie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem, opisanym w niniejszej instrukcji.
• Należy korzystać wyłącznie z akcesoriów do urządzenia, pochodzących od producenta urządzenia.
• Nie wolno stawać, siadać ani huśtać się na podnóżku fotela, aby uniknąć jego uszkodzenia.
• Nie należy siadać na poręczach, ani oparciu fotela, aby uniknąć zranienia czy uszkodzenia fotela.
•  Urządzenie należy utrzymywać w czystości i dbać o to, by żadne ciało obce nie dostawało się w zagłębienia 

fotela.
• Nie wolno ciągnąć urządzenia za kabel zasilający w celu np. przesunięcia fotela. 
•  Podczas regulacji pozycji fotela należy upewnić się, że ani za podnóżkiem, ani za oparciem nie znajdują się żadne 

obiekty, a w szczególności dzieci poniżej 14 roku życia.
• Produkt przeznaczony do użytku domowego.
•  Jeśli elastyczny kabel zasilający zostanie uszkodzony musi zostać zastąpiony kablem o tym samym przeznacze-

niu – powinien on zostać zakupiony od producenta lub w autoryzowanym punkcie serwisowym.
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Przeciwwskazania
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących korzystania z urządzenia nale-
ży zasięgnąć opinii lekarza.
•  Nie należy korzystać z masażu podczas ciąży, po niedawno przebytych urazach, w chorobach zakrzepo-

wych, stanach zapalnych i obrzękach, ani w chorobach nowotworowych. Zaleca się konsultację lekarską 
przed rozpoczęciem korzystania z masażu, jeśli jest się w trakcie leczenia.

•  Osoby z zaburzeniami fizycznymi i psychicznymi, a także osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy i do-
świadczenia powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem opiekuna.

•  W celu uniknięcia nieprzyjemnych doznać lub wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia prosimy o zasięgnię-
cie porady lekarskiej przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia:

  - Osoby obłożnie chore
  - Osoby będący w trakcie terapii
  - Osoby cierpiące na schorzenia kręgosłupa, bóle pleców, mające nieprawidłową postawę
  - Osoby z rozrusznikami serca
• Jeśli podczas korzystania z urządzenia pojawi się ból należy natychmiast przerwać masaż. 
•  Jeśli podczas korzystania z urządzenia wystąpi jakikolwiek uraz ciała należy niezwłocznie wezwać pomoc 

medyczną.
•  Nie należy korzystać z masażu w przypadku wystąpienia zaczerwienienia skóry, jej stanów zapalnych lub 

obrzęku.
•  Niniejszy produkt przeznaczony jest do użytku domowego w celu realizowania masażu relaksacyjnego i 

nie jest urządzeniem medycznym. Z tego powodu nie może być on użytkowany zamiast specjalistycznej 
terapii.

•  Zaleca się, aby czas użytkowania urządzenia nie przekraczał 30 min dziennie. Każda partia ciała powinna 
być masowana przez maks. 15 min, w przeciwnym razie masaż może przynieść efekt odwrotny do zamie-
rzonego.

•  Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 14 roku życia.
•  Dzieci poniżej 14 roku życia znajdujące się w pobliżu urządzenia muszą przebywać pod opieką. Nie należy 

dopuszczać, aby dzieci manipulowały przy fotelu.

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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Wyposażenie | Funkcje

13.  Tylna pokrywa

14. Pilot zdalnego sterowania

15.   Kieszeń na telefon komórkowy 

16.   Kieszeń na pilota zdalnego 
sterowania

17.  Osłona skrzyni napędowej

18.  Kółka transportowe

19. Kabel zasilający i wtyczka

20.  Gniazdo zasilania

21.  Skrzynka z bezpiecznikami

22.  Włącznik zasilania

23.  Gniazdo pilota zdalnego  
sterowania

 1. Poduszka zagłówka

 2.  Poduszka powietrzna – 
barki

 3.  Szybki dostęp pilot  
zdalnego sterowania

 4.  Poduszka powietrzna – 
przedramię

 5. Siedzisko

 6.  Poduszka powietrzna – 
masaż łydek

 7.  Poduszka powietrzna – 
masaż stóp

 8. Oparcie podnóżka

 9. Oparcie

 10. Listwa ozdobna

 11. Boczek

 12.  Podstawa fotela

13

14

16
15

17

18

19

4

3

5

6

7

8

2

10

11

12

9

1

20 21 22 23
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Pilot zdalnego sterowania

1. ON | OFF

2. Menu

3. Programy automatyczne

4. Programy manualne

5. Pozycja podnóżka
góra / dół

6. Zero grawitacji

7. Przerwa

8. Cofnij

9. Ustawienia zaawansowane

10. Dopasowanie oparcia
góra / dół

DOPASOWANIE OPARCIA 
GÓRA | DÓŁ

Wysokość ramion

Ustawienia

Szybki dostęp pilot zdalnego sterowania

1

2

3

5

6

4

7

8

9

10

ON | OFF

Programy automatyczneDopasowanie 
oparcia góra / dół

Dopasowanie opar-
cia góra / dółZero grawitacji

Ładowarka USB
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Technika masażu łagodząca 
spięte ciało z 3 stopniami 
regulacji prędkości.

Połączenie ugniatania i okle-
pywania. 3 stopnie regulacji i 
prędkości.

3 stopnie regulacji szerokości 
i prędkości.

Shiatsu stymuluje określone 
części ciała i mobilizuje 
mięśnie. 3 stopnie regulacji 
szerokości i prędkości. 

Ostukiwanie pobudza krąże-
nie krwi i relaksuje napięte 
mięsnie. 3 stopnie regulacji 
szerokości i prędkości. 

Zatrzymanie wszystkich 
funkcji masażu

Program demonstracyjny zawierający wszystkie funkcje 
urządzenia

Wszystkie poduszki powietrzne i wałek do stóp są aktywne

Penetrujące techniki masażu (uciskanie i ugniatanie) 
odciążają stawy. Idealny masaż mający na celu wzmocnienie 
i odciążenie pleców i nóg.

Ukierunkowany masaż rozciągający aktywuje Twoje ciało  
i ma ożywczy wpływ na cały organizm.

Masaż skoncentrowany na górnych partiach ciała

Masaż skoncentrowany na dolnych partiach ciała

Głęboki masaż punktów akupresury, efektywnie usuwa ból.

Rozluźnienie mięśni i kości pobudza krążenie.

Pilot zdalnego sterowania
P
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Program automatyczny

Ustawienia manualne

Tryb masażu

Yoga

Obszar masażu

Wyłączenie  
ugniatania

Wyłączenie ugniatania  
i oklepywania

Wyłączenie  
oklepywania

Wyłączenie Shiatsu

Wyłączenie  
opukiwania

Demo

Tryb masażu

Stop

Terapia  
przeciwbólowa

Więcej

Relax

Kompresja

Regeneracja

Kark i barki

Kompresja

Plecy i talia

– Menu główne –

– Menu główne –

Program automatyczny

Program automatyczny

Regulacja

Regulacja

Dopasowanie 

Dopasowanie 

Ustawienia systemu

Ustawienia systemu

Informacje

Informacje

Ustawienia manualne

Ustawienia manualne
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Masaż poduszkami powietrz-
nymi dla trzech obszarów 
(całe ciało / ramiona / nogis).

Włączanie / wyłącza-
nie funkcji ogrzewania 
(ogrzewanie zaczyna być 
odczuwalne po ok. 5 min).

Pilot zdalnego sterowania
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Ustawienia manualne

Ustawienia manualne

Ustawienia manualne

Kompresja

Więcej

WAŁEK DO STÓP ON|OFF

JONIZATOR O2
Zanieczyszczenia znajdujące 
się Powietrze z otoczenia zo-
stają zneutralizowane. Ciesz 
się oczyszczonym tlenem 
podczas masażu.

• Masaż punktowy
• Masaż zwrotny wybranego odcinka
• Masaż zwrotny całego ciała
• Masaż zwrotny górnych partii ciała
• Masaż zwrotny dolnych partii ciała 
•  Jeśli nie został wybrany inny tryb masażu, można 

uruchomić funkcję Wałkowania.

Obszar masażu

Obszar masażu

Obszar masażu

Wyłączenie kompresji

Ogrzewanie w oparciu

Tryb masażu

Tryb masażu

Tryb masażu

Więcej

Więcej

Więcej

Kompresja – ramiona

Jonizacja powietrza

Kompresja – stopy

Kompresja

Kompresja

Kompresja

Kompresja całościowa

Wałek do masażu stóp

– Menu główne –

– Menu główne –

– Menu główne –

Program automatyczny

Program automatyczny

Program automatyczny

Regulacja

Regulacja

Regulacja

Dopasowanie 

Dopasowanie 

Dopasowanie 

Ustawienia systemu

Ustawienia systemu

Ustawienia systemu

Informacje

Informacje

Informacje

Ustawienia manualne

Ustawienia manualne

Ustawienia manualne
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Zapisane 
programy masażu: 
M1 & M2

Pilot zdalnego sterowania
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3 stopnie prędkości

Wskazanie położenia robota masażu

3 rozstawy szerokości

Intensywność poduszki powietrznej: 3 stopnie regulacji 
intensywności poduszki powietrznej

Wałek do stóp: 3 stopnie intensywności

Regulacja

Dopasowanie 

Ustawienia systemu

Język Język angielski

Pamięć 1 & 2

Regulacja czasu Ustawienia czasu w 
interwałach co 5 min., 
max. 30 minut

Prędkość

Więcej

Obszar masażu

Szerokość

Intensywność

Stopy

– Menu główne –

– Menu główne –

– Menu główne –

Program automatyczny

Program automatyczny

Program automatyczny

Regulacja

Regulacja

Regulacja

Dopasowanie 

Dopasowanie 

Dopasowanie 

Ustawienia systemu

Ustawienia systemu

Ustawienia systemu

Informacje

Informacje

Informacje

Ustawienia manualne

Ustawienia manualne

Ustawienia manualne

Język

Blokada ekranu

Podświetlenie Język niemiecki

Język francuski

Język hiszpański

Język rosyjski

Język polski
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Pilot zdalnego sterowania
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Ustawienia systemu

Informacje

Tutaj znajdziesz numer seryjny Twojego fotela  
masującego.

Ekran blokady funkcji Standy-By.
Możliwości regulacji:

• 15 sekund
• 30 sekund
• 1 minuta
• 2 minuty
• 3 minuty
• nigdy

– Menu główne –

– Menu główne –

Program automatyczny

Program automatyczny

Regulacja

Regulacja

Dopasowanie 

Dopasowanie 

Ustawienia systemu

Ustawienia systemu

Informacje

Informacje

Ustawienia manualne

Ustawienia manualne

Język

Numer seryjny

Blokada ekranu

Podświetlenie
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1 – MONTAŻ BOKÓW FOTELA

a)  Najpierw należy zlokalizować złącze i przewód powietrzny, które znajdują się z boku siedzi-
ska (Rys. 1).

b)  Po wyciągnięciu złącza i pzrewodu powietrznego nalezy je podłaczyć do złącza i przewodu 
powietrznego wychodzącego z części podłokietnika. Należy się upewnić, że kable zostały 
prawidłowo podłączone do kabli tego samego koloru. (Rys. 2 i 3).

 
Rysunek 1

 
Rysunek 2

c)  Po podłączeniu kabli należy zabezpieczyć je dołączoną osłonką (znajduje się pod kablami na 
podłokietniku). Następnie schowaj kable z powrotem z boku siedziska. Należy uważać, aby 
kable nie rozłączyły się, a przewody nie zagięły. (Rys. 4)

 
Rysunek 3

 
Rysunek 4

d)  Ustaw tył części bocznej tak, aby jego otwory zachodziły na otwory w siedzisku i przymocuj 
go z lewej i z prawej strony za pomocą 2 śrub, które są dołączone. (Rys. 5)

e)  Zamocuj osłonę, wpinając ją w lukę nad śrubami. Osłony oznaczone są od wewnątrz ozna-
czeniami lewa / prawa. (Rys. 6)

 
Rysunek 5

 
Rysunek 6

Uruchomienie
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Teraz należy zabezpieczyć boki fotela od przodu siedziska. Po każdej stronie należy wkrę-
cić dwie śruby. Umieść wspornik montażowy części bocznej z dwoma otworami w kierunku 
przedniej części siedziska, tak, by elementy mocowania naszły na siebie, następnie mocno 
dokręcając śruby. Upewnij się, że hak części bocznej jest zaczepiony na łączniku części siedzi-
ska przed dokręceniem śrub. (Rys. 7 , Rys. 8 & Rys. 9).

 
Rysunek 7

 
Rysunek 8

 
Rysunek 9

Powyższe kroki należy powtórzyć podczas mocowania drugiego boku.

2 – INSTALACJA PODNÓŻKA

a)  Należy zamocować wał obrotowy na nieruchomej osi, zwracając uwagę na prawidłową po-
zycję bolca R. (Rys. 1)

b)  Po wyrównaniu i prawidłowym podłączeniu nieruchomej osi należy połączyć elementy, jak 
pokazano na drugim rysunku. (Rys. 2).

  

Bac k St retc h

H0

H1

H2

H3

H4

 
Rysunek 1

  

Bac k St retc h

H0

H1

H2

H3

H4

 
Rysunek 2

Uruchomienie

U
R

U
C

H
O

M
IE

N
IE



14

c) Należy zbliżyć bolec R do tylnej części podnóżka, jak pokazano na Rysunku 3.

d) Instalacja została zakończona (Rys. 4)
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Rysunek 3
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Rysunek 4

UWAGA

 •  W celu uniknięcia urazów oraz uszkodzenia produktu ustawienia podnóżka nie należy regu-
lować go manualnie w czasie trwania masażu. (Rys. 1)

 •  Aby uniknąć dyskomfortu podczas siedzenia należy upewnić się, że mechanizm masujący 
znajdujący się w siedzisku nie został zatrzymany. (Rys. 2)

 
Rysunek 1

 
Rysunek 2

3 – PODUSZKA ZAGŁÓWKA I OPARCIA – MONTAŻ I SPOSÓB UŻYCIA

Poduszkę oparcia należy zamocować za pomocą praktycznego zamka błyskawicznego,  
w sposób pokazany na Rys. 1. Poduszka zagłówka mocowana jest na rzep w górnej części opar-
cia – Rys. 2. W przypadku konieczności wyczyszczenia fotela poduszkę oparcia można łatwo 
i szybko odpiąć. Nigdy nie należy korzystać z fotela masującego bez tych dwóch poduszek.

Zamka błyskawicznego текстильных застежек

(1) (2)
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4 – OCHRONA PODŁOGI

Aby uniknąć zarysowania podłogi zalecamy podłożenie pod fotel dywanu lub innego materia-
łu.

UWAGA

Fotel masujący nie powinien być przesuwany po wrażliwych na zarysowania nawierzchniach, 
a przenoszony przez co najmniej dwie osoby. Aby unieść fotel należy chwycić go za specjalne 
wgłębienia, znajdujące się z tyłu i na spodzie urządzenia. Podnóżek automatycznie uniesie się 
w górę.

5 – USTAW WŁĄCZNIK W POZYCJI ON
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Schemat podłącze-

nia do sieci

 
Schemat pozycji włącznika
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Uruchomienie

6 – ZATRZYMYWANIE MASAŻU

a)  Wyłączenie urządzenia za pomocą przycisku na pilocie w trakcie trwania masażu powoduje 
zatrzymanie masażu i powrót podnóżka oraz oparcia fotela do pozycji początkowej. 

b)  Po zakończeniu masażu należy odłączyć fotel od źródła zasilania.

 
Schemat pozycji włącznika
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Schemat pozycji włącznika

7 – PRZEMIESZCZANIE FOTELA

Należy się upewnić, że podniesione zostały wszystkie kable. Następnie należy odchylić fotel 
do tyłu, aby przenieść jego ciężar na kółka transportowe. Powoli i ostrożnie przesuwamy fotel 
w pożądane miejsce. Delikatnie opuszczamy go i upewniamy się, że stoi stabilnie na równej 
powierzchni.

UWAGA

Przed przemieszczeniem fotela należy go wyłączyć, odłączyć od źródła zasilania oraz odłą-
czyć pilot zdalnego sterowania.
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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 2D

Fotel wyposażony jest w inteligentny system masażu 2D. Dokonuje on pomiaru pleców, by 

ustalić dokładną pozycję poszczególnych odcinków kręgosłupa.

UGNIATANIE 

Skóra i mięśnie są ściskane i ugniatane pomiędzy kciukami a palcami wskazującymi obu 

dłoni – mechanizm masujący realizuje tę technikę, skutecznie łagodząc napięcia mięśniowe.

OKLEPYWANIE

Poprzez delikatne oklepywanie, niczym dłońmi złożonymi w miseczki, pobudzone zostaje 

krążenie w mięśniach i kurczenie się ścięgien, a napięcia zostają zredukowane.

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. 

UGNIATANIE I OKLEPYWANIE

Połączenie techniki ugniata i oklepywania daje wspaniały efekt synergii – rozluźnia i daje 

zastrzyk energii całemu ciału. Zastosowanie takiej kombinacji jest niemożliwe podczas wy-

konywania masażu ręcznego. 

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.

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. 
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Właściwości
GUA SHA

Fotel 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. 

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.

BLUETOOTH 

Bluetooth – bezprzewodowa transmisja danych.

BRAINTRONICS®

Technologia braintronics® synchronizuje fale mózgowe przy pomocy audiostymulacji. Jej 

połączenie ze specjalnie zaprojektowanym programem masażu pozwala zrelaksować ze-

stresowane ciało. Możesz się rozluźnić, uczyć się lub śnić – wszystko jest możliwe.

KSZTAŁT „L” 

Fotel realizuje głęboki, pełny masaż na odcinku od szyi do pośladków.

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

Specjalnie zaprojektowane programy masażu całego ciała, wykorzystujące różnorodne 

techniki masażu. Dodatkowo można uruchomić funkcję ogrzewania.
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Właściwości
ZAPAMIĘTYWANIE

Używając tej inteligentnej funkcji, fotel zapamiętuje dokładnie ulubione ustawienia masażu 

i rozpoczyna go bez skanowania. Dwa przyciski (M1 i M2) pozwalają zapisać dwa programy.

CAŁE PLECY

Użycie tej technologii pozwala na dokładne wymasowanie całych pleców – niezależnie od 

ich gabarytów. 

DOPASOWANIE PODNÓŻKA

Podnóżek może być wyciągnięty, co pozwala na jego dostosowanie do wzrostu użytkow-

nika.

SZYBKI DOSTĘP

Dzięki funkcji szybkiego dostępu znajdującej się w boczku fotela możliwe jest sterowanie 

najważniejszymi funkcjami urządzenia.

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.

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 sprawiają, że masaż odcinka szyjnego, piersiowego i lędźwiowego będzie skuteczny 

niemal tak samo, jak masaż manualny.

DOPASOWANIE RAMION

Regulacja głowic masujących góra / dół w obszarze ramion.
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Właściwości
INTENSYWNOŚĆ KOMPRESJI

Regulacja intensywności masażu poduszkami powietrznymi.

OBSZAR MASAŻU KOMPRESYJNEGO

Masaż poduszkami powietrznymi w trzech obszarach (całe ciało, ręce i nogi).

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.
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Właściwości
PUNKTY AKUPRESURY

Masaż kluczowych punktów akupresury.

JONIZATOR O2

Zanieczyszczenia znajdujące się Powietrze z otoczenia zostają zneutralizowane. Ciesz się 

oczyszczonym tlenem podczas masażu.

USB
ŁADOWARKA USB

Podczas kojącego masażu za pomocą zintegrowanego portu USB możesz naładować swój 

telefon komórkowy.

YOGA

Masaż skoncentrowany na rozciąganiu, pobudza ciało i ma ożywczy wpływ na cały orga-

nizm.

REFLEKSOLOGIA

Masaż stref refleksologicznych regeneruje mięśnie stóp oraz harmonizuje pracę wszystkich 

organów wewnętrznych.
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Rozwiazywanie problemów

Przechowywanie | Konserwacja
•   Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas kabel zasilający powinien zostać odłączony i za-

bezpieczony, a urządzenie powinno znajdować się w bezpiecznym, suchym miejscu.
•  Nie należy narażać urządzenia na kontakt z wysokimi temperaturami, otwartym ogniem, ani wystawiać 

go na długotrwałą ekspozycję słoneczną.
•  Do czyszczenia należy używać jedynie ogólnodostępnych preparatów do pielęgnacji skóry. Nigdy nie 

należy czyścić urządzenia przy pomocy rozcieńczalników, benzyny czy alkoholu.
•  Jeśli urządzenie stoi na nierównej powierzchni nie należy go przesuwać, a podnieść i przenieść na równe 

podłoże
•  Rządzenie nie jest przeznaczone do pracy ciągłej – pomiędzy kolejnymi cyklami pracy należy zachować 

odstęp czasowy.

OPIS 

• Jest to normalny objaw pracy silników.

•  Należy upewnić się, że wtyczka przewodu 
zasilającego zostało dobrze wetknięta do 
gniazdka oraz że włączony został przycisk 
zasilania. Następnie należy sprawdzić kabel 
pilota zdalnego sterowania.

•  Gdy ustawiony czas pracy dobiegnie końca, 
urządzenie wyłącza się automatycznie. 
Przekłada się to na dłuższą żywotność fotela 
masującego.

•  Upewnij się, że aplikacja Braintronics została 
zainstalowana, a Twoje konto jest aktywne. 
Następnie sprawdź czy połączenie Blueto-
oth pomiędzy Twoim smartfonem, a fotelem 
jest aktywne.

BŁĄD

• Silniki urządzenia głośno pracują.

•  Pilot zdalnego sterowania nie działa prawi-
dłowo.

• Urządzenie zatrzymało się.

•  Nie można uruchomić programów  
braintronics.

Dane techniczne
Wymiary:    w pozycji pionowej: 81 x 119 x 147 cm
   w pozycji leżącej: 81 x 92 x 176 cm
Waga:  96 kg
Napięcie:  220-240V ~ 50/60Hz
Moc znamionowa:  150 W
Czas pracy:  20 minut 
braintronics:  21 minut
Certyfikaty: 
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Europejska deklaracja zgodności
Produkt zgodny z europejskimi dyrektywami EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE.
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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. pokrycie fotela. 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 czyn-
niki zewnętrzne, wskutek dokonywania naprawy lub modyfikacji przez osoby nieupoważnione do ta-
kich czynności przez autoryzowanego dystrybutora. Obowiązki gwarancyjne dystrybutora ograniczone 
są do naprawy lub wymiany urządzenia. Na podstawie niniejszej gwarancji ani producent, ani dystrybu-
tor 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. Ni-
niejsze treści mają charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako alternatywa dla terapii me-
dycznych. Każdy użytkownik powinien kontrolować swój stan zdrowia, a jeśli zachodzi taka konieczność 
skonsultować możliwość i sposób korzystania z urządzenia z lekarzem lub terapeutą. Użytkownik ko-
rzysta 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 © 2021 CASADA International GmbH. 
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Warunki gwarancji




