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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.
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WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przeczytaj dokładnie całą instrukcję przed uży-
ciem tego urządzenia.

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Aby zmniejszyć ryzyko porażenia 
prądem: Zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazdka elektrycznego 
natychmiast po użyciu i przed czyszczeniem.

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Aby zmniejszyć ryzyko poparzeń, 
pożaru, porażenia prądem lub obrażenia osób:

1)  Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podłączonego do sieci 
bez nadzoru. Odłącz urządzenie od gniazdka ściennego, 
gdy nie jest używane oraz przed podłączaniem lub odłą-
czaniem jakichkolwiek części.

2)  Wymagany jest ścisły nadzór, gdy urządzenie jest używane 
przez lub w pobliżu dzieci lub osób niepełnosprawnych.

3)  Używaj tego sprzętu wyłącznie do celów opisanych w ni-
niejszej instrukcji. Nie używaj dodatkowego wyposażenia 
niezalecanego przez producenta.

4)  Nigdy nie używaj tego sprzętu, jeśli kabel lub wtyczka są 
uszkodzone, jeśli nie działają prawidłowo, zostały uszko-
dzone, lub jeśli urządzenie ma kontakt z wodą – wyślij 
urządzenie do centrum serwisowego w celu sprawdzenia  
i naprawy.

5)  Trzymaj kabel z dala od gorących powierzchni.

6)  Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli otwory wentylacyjne są 
zablokowane. Otwory wentylacyjne powinny być wolne 
od kłaczków, włosów i tym podobnych.

7)  Nie umieszczaj przedmiotów do otworów fotela  
masującego.

8) Nie używaj urządzenia na zewnątrz.

9)  Nie stosować w miejscach, w których używane są produ- 
kty w aerozolu (sprayu) lub podawany jest tlen.

10)  Aby wyłączyć, ustaw wszystkie przełączniki w pozycji 
wyłączenia, a następnie odłącz urządzenie od gniazdka 
ściennego.
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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 TITAN .
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Instrukcja bezpieczeństwa 
Przed użyciem przeczytaj uważnie ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, aby zapewnić prawidłowe dzia-
łanie urządzenia.
•  Poniższe środki ostrożności i ostrzeżenia pomogą zapewnić prawidłowe działanie tego urządze-

nia.
•  Klasy wypadków spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem podzielono na OSTRZEŻENIE 

i UWAGA. Przeczytaj wszystkie OSTRZEŻENIA i UWAGI poniżej, i postępuj zgodnie ze wszystkimi 
instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi.

OSTRZEŻENIE

Nieprawidłowa obsługa może spowodować obrażenia użytkowników.

UWAGA

Nieprawidłowa obsługa może spowodować obrażenia użytkowników lub uszko-
dzenie produktu.

Zabronione NIE demontować

Nie nadaje się dla osób wymienionych poniżej.
Zalecamy, aby osoby z którymkolwiek z poniższych schorzeń skonsultowały się z lekarzem przed użyciem.

OSTRZEŻENIE

• Osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca lub urządzeniami elektronicznymi.
• Osoby w trakcie leczenia, zwłaszcza te, które nie czują się dobrze.
•  Osoby z nowotworami złośliwymi, ostrą chorobą, chorobami serca lub ciężkim 

nadciśnieniem wymagają nadzoru.
• Kobiety w ciąży lub menstruujące.
•  Osoby z osteoporozą, zniekształconymi stawami, dysfunkcją lub niedawnym 

złamaniem.
• Osoby z poważnymi lub zranionymi chorobami skóry.
• Osoby z wysoką gorączką.
•  Urządzenie ma rozgrzaną powierzchnię. Osoby wrażliwe na ciepło muszą 

zachować ostrożność podczas korzystania z urządzenia i pozostawać pod 
nadzorem.

•  To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci)  
o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych, umysłowych lub 
bez doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane, lub poinstru-
owane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich 
bezpieczeństwo. 

•  To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze, oraz 
osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych, umysłowych 
umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, o ile są one pod nadzorem, lub 
zostały poinstruowane dotyczące korzystania z urządzenia w bezpieczny spo-
sób, i rozumieją związane z tym zagrożenia.

Środki ostrożności dotyczące pilota

UWAGA

•  Nie obsługiwać pilota mokrymi rękami, ani nie ciągnąć na siłę za przewód 
regulatora.

• Nie wlewaj wody, ani innych płynów do sterownika, aby uniknąć usterki.
• Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na kontrolerze.
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Instrukcja bezpieczeństwa 
Przestrogi dotyczące złączy zasilania i przewodu zasilającego

UWAGA

•  Urządzenie może być używane wyłącznie z zasilaczem dostarczonym wraz  
z urządzeniem.

•  Fotel masujący może być zasilany wyłącznie niskim, bezpiecznym napięciem, 
odpowiadającym oznaczeniu na urządzeniu.

•  Nie odłączaj przewodu zasilającego mokrymi rękami, aby uniknąć porażenia 
prądem.

•  Nie ciągnij za przewód zasilający, sięgnij do jego przedniej strony, aby go 
odłączyć.

• Nie ściskaj przewodu zasilającego ciężkimi przedmiotami.
• Nie uszkadzaj, nie zginaj, nie ciągnij ani nie skręcaj przewodu zasilającego.
•  Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez pro-

ducenta lub jego przedstawiciela serwisowego, lub podobnie wykwalifikowa-
ną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

Wymagania

UWAGA

•  Nie używaj tego urządzenia w miejscach, w których temperatura przekracza 
40°C.

• Nie używaj tego urządzenia w wilgotnym lub zakurzonym otoczeniu.
•  Należy odłączyć urządzenie od gniazdka podczas burzy lub wyładowań 

atmosferycznych.
• Nie używać na zewnątrz.
• Produkt należy umieścić na płaskiej, równej podłodze.
• Nie przechowywać w pobliżu źródeł ciepła lub otwartego ognia. 

Optymalne środki dla bezpiecznego użytkowania

UWAGA

• Tylko dla użytkowników o wadze poniżej 120 kg.
• Nie używaj innego urządzenia terapeutycznego razem z tym produktem.
•  Używaj tego produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym  

w niniejszej instrukcji.
•  Urządzenie powinno być używane tylko przez jedną osobę, nie obsługują go 

dwie lub więcej osób w tym samym czasie, aby uniknąć uszkodzenia produk-
tów.

•  Nie używaj produktu bezpośrednio po posiłku, może to spowodować dyskom-
fort.

•  Zdejmij akcesoria z ramion i opróżnij kieszenie podczas masażu.
•  Sprawdź tapicerkę pod poduszkami i w innych miejscach, jeśli jest uszkodzona 

nie używaj go, i skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisantem.
•  Jeśli odczuwasz jakiś nietypowy dyskomfort podczas użytkowania, natych-

miast wyłącz zasilanie i nie używaj produktu.
• Za każdym razem korzystaj z urządzenia przez 20 minut.
•  Upewnij się, że za fotelem masującym nie ma przeszkód i jest wystarczająco 

dużo przestrzeni przed regulacją kąta oparcia lub podnóżka.
•  Upewnij się, że żadne inne nadmierne obciążenie, nie jest naciskane na 

oparcie lub podnóżek, trzymać dzieci, zwierzęta lub inne przedmioty z dala 
od odchylanego oparcia urządzenia / przedłużenia podnóżka, aby zapobiec 
przypadkowym obrażeniom.

•  Podczas korzystania z urządzenia należy siedzieć w prawidłowej pozycji, aby 
uniknąć obrażeń ciała użytkownika lub uszkodzenia urządzenia.

•  Nie ciągnij, nie popychaj, nie staczaj fotela na jego kółkach po drewnianej 
podłodze lub dywanie, aby uniknąć uszkodzeń.

IN
ST

R
U

K
C

JA
 B

EZ
P

IE
C

Z
EŃ

ST
W

A
 



8

Panel szybkiego sterowania

Optymalne środki ostrożności dla bezpiecznego użytkowania

ZABRONIO-
NY

•  Nigdy nie używaj tego produktu, jeśli ma uszkodzone / odsłonięte części lub 
upływ prądu.

• Nie stawaj na podnóżku ani nie stawiaj na nim ciężkich przedmiotów.
• Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się fotelem masującym.
• Nie zasypiaj podczas działania urządzenia.
• Unikaj używania produktu pod wpływem alkoholu.
•  Nie wkładaj rąk, ani obcych przedmiotów do otworów urządzenia, aby uniknąć 

obrażeń użytkownika lub uszkodzenia urządzenia.
•  Jeśli podczas pracy pojawi się dym lub dziwny zapach, natychmiast zaprzestań 

użytkowania.

NIE ROZBIERAJ

•  Nie demontuj tego produktu, aby uniknąć awarii.
• Nie podejmuj prób naprawy lub demontażu urządzenia samodzielnie.
• Skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą lub serwisem.

ODŁĄCZ KABEL 
ZASILAJĄCY

•  Przed przystąpieniem do konserwacji, wyciągnij przewód zasilający z gniazdka 
zasilającego. 

•  Nigdy nie podłączaj, ani nie wyciągaj przewodu zasilającego mokrymi rękami, 
aby uniknąć porażenia lub obrażenia.

• Po użyciu wyciągnij przewód zasilający z gniazdka zasilającego.
• Wyjmij wtyczkę z gniazdka, gdy nastąpi odcięcie zasilania.

PRZYCISK ZASILANIA 
(naciśnij i przytrzymaj 

przez 4 sek.)
Przycisk automatycznego 

masażu

Cofanie oparcia Obniżenie 
podnóżka

Wysunięcie 
podnóżka

Podnoszenie 
oparcia

Podwyższenie 
podnóżka

Wciągnięcie 
podnóżka

Instrukcja bezpieczeństwa
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Opis i funkcje 

Poduszka 
pod głowę

Głośnik
Oparcie

Panel sterowania

Podłokietnik

Pokrywa ochronna

Kółka

Panel szybkiej 
obsługi

Poduszka 
pod plecy

Poduszka do 
siedzenia

Podnóżek

Funkcje zewnętrzne fotela

Funkcje wewnętrzne fotela

Mechanizm 
górny

Ogrzewanie 
pleców

Ogrzewanie nóg

Poduszki kompresyjne 
masujące ramiona
Poduszki kompresyjne 
do masażu pleców
Organizer na telefon komórkowy
Mikrofon sterowany głosem

Port ładowania USB
Poduszki kompresyjne do 
masażu talii
Poduszki kompresyjne do 
masażu ramion
Boczne poduszki kompresyjne 
do masażu
Dolny mechanizm

Poduszki kompresyjne 
do masażu nóg
Poduszki kompresyjne 
do masażu stóp
Rolki do stóp
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Nazwy i funkcje przycisków
Panel szybkiego sterowania / opis przycisków

Przycisk zasilania / automatycznego masażu
Długie naciśnięcie przycisku (ok. 4 sekundy) umożliwia włączanie i wyłączanie fotela 
masującego. Szybkie naciśnięcie przycisku umożliwia przełączanie między automa-
tycznymi programami masażu.

Cofanie oparcia
Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby odchylić oparcie; zwolnij przycisk, aby zatrzymać. 
Kiedy oparcie jest ustawione w trzeciej ćwiartce, zatrzymuje się i czeka, aż dolny 
mechanizm osiągnie bezpieczną odległość, zanim przestawi się dalej.

Podnoszenie oparcia
Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby podnieść oparcie do pozycji pionowej; zwolnij 
przycisk, aby zatrzymać.

Obniżenie podnóżka
Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby obniżyć podnóżek, zwolnij przycisk, aby zatrzy-
mać.

Podwyższenie podnóżka
Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby podnieść podnóżek; zwolnij przycisk, aby zatrzy-
mać.

Wysunięcie podnóżka
Naciśnij i przytrzymaj, aby wysunąć podnóżek; zwolnij przycisk, aby zatrzymać. 
(Upewnij się wcześniej, że jest wystarczająco dużo miejsca).

Wciągnięcie podnóżka
Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby schować podnóżek; zwolnij przycisk, aby zatrzy-
mać.
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Polecenia głosowe
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Funkcja Ilustracja Angielski Niemiecki Inne języki

Polecenie 
głosowe

Język i głos są w 
języku angielskim

Język i głos są w języ-
ku niemieckim

Domyślny język 
angielski

Wyjście gło-
sowe

Język i głos są w 
języku angielskim

Język i głos są w języ-
ku niemieckim

Domyślny język 
angielski

Gdy głośność 
jest wyłączona 
lub zmniejszona 
do zera

Gdy głośność jest 
wyłączona lub 
zmniejszona do 
zera, fotel nie mówi, 
ale nadal wykonuje 
polecenia głosowe w 
języku angielskim.

Gdy głośność jest 
wyłączona lub zmniej-
szona do zera, fotel 
nie mówi, ale nadal 
wykonuje polecenia 
głosowe w języku 
niemieckim.

ON

Jeśli wybierzesz 
inny język, fotel nie 
mówi. Ale nadal 
możesz wydawać 
polecenia (w języku 
angielskim). 

Uwaga Angielski jest domyślnie ustawiony jako język w stanie dostawy. Komunikaty głosowe i ste-
rowanie głosowe są również w języku angielskim.

Aby włączyć sterowanie głosowe, wystarczy dotknąć kwadratowego przycisku na lewym podło-
kietniku obok mikrofonu sterującego głosem i powiedzieć „Witaj, mój masażysto”. Po włączeniu 
sterowania głosowego usłyszysz „Wypowiedz swoje polecenie”. Upewnij się, że fotel do masażu 
jest włączony, aby go aktywować.

Polecenia głosowe dostępne są jedynie w języku angielskim i niemieckim. Zapoznaj się z nimi na 
stronie 11 (niemiecki) lub 39 (angielski).
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Przed użyciem
Pozycja i umiejscowienie do instalacji

Odstępy niezbędne dla fotela:
•  Upewnij się, że jest wystarczająca wolna przestrzeń do instalacji: potrzeba 10 cm wolnej prze-

strzeni do odchylenia oparcia, 60 cm wolnej przestrzeni na wysunięcie podnóżka i przesunięcie 
do przodu fotela.

•  Trzymaj go 1 metr od telewizora, radia lub innego urządzenia audio / wideo, aby uniknąć zakłó-
ceń sygnału.

10 cm

60 cm

UWAGA

•  Zachowaj odległość między gniazdkiem, a wyłącznikiem zasilania w granicach 
1,5 metra, aby uniknąć uszkodzenia przewodu zasilającego podczas przesuwa-
nia się fotela do masażu.

•  Wyprostuj przewód zasilający podczas używania, aby uniknąć splątania lub 
uszkodzenia.

•  Kiedy fotel masujący przesuwa się do przodu lub do tyłu, sprawdź, czy w 
pobliżu nie ma dzieci, zwierząt, ani innych przeszkód, aby skutecznie uniknąć 
wypadków.P
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Ochrona podłogi
Zalecamy umieszczenie pod fotelem kawałka dywanu lub miękkiej maty, aby uniknąć uszkodze-
nia podłogi i wytłumić hałas podczas poruszania się fotela.

Otoczenie

Unikaj używania fotela masującego w miejscach o dużej wilgotności, na przykład 
w pobliżu basenów lub łazienek, aby zapobiec wypadkom spowodowanym pora-
żeniem przez prąd elektryczny.

Aby uniknąć ryzyka pożaru lub uszkodzenia fotela masującego, należy trzymać 
go z dala od gorących powierzchni.

Uziemienie

To urządzenie musi być odpowiednio uziemione. Wtyczkę należy włożyć do 
odpowiedniego 3-przewodowego gniazdka z uziemieniem, które jest prawi-
dłowo zainstalowane i uziemione zgodnie ze wszystkimi lokalnymi przepisami i 
regulacjami, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem.

Dywan

Podłoga

Instalacja
Krok 1: Wyjmij wszystkie części fotela do masażu z pudełek
• Rozpakuj pudełka: Usuń z pudełek całą wyściółkę i akcesoria.
• Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że zawiera wszystkie elementy.
Krok 2: Montaż podłokietników
•  Podłączyć ponumerowane węże powietrzne do odpowiednio ponumerowanego zaworu 

powietrza w podłokietniku i włożyć złącza (złącza są dopasowane kolorystycznie). Powtórz dla 
drugiego podłokietnika.

Podłokietnik

Wtyczka zaworu powietrza

Wąż powietrzny

Zawór powietrza

Podłączenie zaworu powietrza
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Instalacja | Krok 2: Montaż podłokietników
Przytrzymaj podłokietnik i zaczep wspornik 2 w rowku wspornika: powoli wsuń podłokietnik  
w ramę fotela, aż wspornik 2 zostanie całkowicie wyrównany ze wspornikiem 4. Wsuń wspornik 1 
do wspornika 3 i zamocuj podłokietnik za pomocą śrub (ta sama metoda montażu drugą stroną).

Instalacja | Krok 3: Montaż części barkowej
•  Połącz wtyczki głośnika z odpowiednimi złączami na ramie czołowej, zainstaluj część barkową  

w ramie głowy i podłącz dyszę powietrza do przyłączy powietrza (ta sama metoda montażu  
z drugiej strony).

• Następnie zabezpiecz 2 szt. Śruby M4 × 16 i 5 szt. Śruby M5 × 20.

Podłokietnik

Wspornik 2

Wspornik 1

Wspornik 4

Wspornik 3 
Otwór gwintowany (śruba)

Śruba z wkrętem sześciokątnym M6×20
Podkładka zwykła 6×14

Podłączenie podłokietnika

Łącznik    Podłokietnik /  
Oparcie 

Podkładka zwykła 8×14
Śruba z wkrętem  
sześciokątnym  M8×30
Podkładka 
sprężysta  8

Głośnik

Podłączenie powietrza

Zawór powietrza

Gniazdo elektryczne

M4x16

M5x20

Przed użyciem
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Instalacja | Krok 4: Mocowanie podnóżka
Podnieś część nożną, włóż wąż powietrza do zaworu powietrza i włóż wtyczkę zaworu powietrza 
do złącza zaworu powietrza znajdującego się z przodu siedzenia, upewniając się, że są dobrze 
zamocowane.

Włóż tuleję wspornika nóg do wspornika podnóżka, przymocuj ją do obrotowego wałka wspor-
nika nóg, a następnie przymocuj zacisk zabezpieczający DK do końca śruby wspornika nóg, aby 
utrzymać wspornik nóg na miejscu, a następnie wepnij podnóżek.

  

Zawór powietrza

Złącze wtykowe do podłączenia kabli podnóżka

Złącze wtykowe przewodu 
napędu podnóżka

Wąż powietrzny

 

  
Uchwyt na podnóżek

Wał obrotowy 
podnóżka

Pierścień zabez-
pieczający DK

Tuleja wspornika 
podnóżka
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Przed użyciem
Instalacja | Krok 5: Instalacja uchwytu pilota
Wykręć śrubę z podstawy, włóż uchwyt pilota do podstawy i zabezpiecz go śrubą M4, a następnie 
umieść element ozdobny na górze.

Instalacja | Krok 6: Instalacja wspornika pilota
Podłączyć przewód sterujący do złącza fotela masującego (przed podłączeniem wyrównać styki 
ze złączem), aby zabezpieczyć złącze, a następnie dokręcić nakrętkę zgodnie z ruchem wskazó-
wek zegara. 

Nakrętka

Złącze wtykowe kabla sterownika

Port złącza kabla 
kontrolera
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Przed użyciem

Przesuwanie fotela 

Instalacja | Krok 7: Końcowe podłączenie
•  Podłączyć kabel sieciowy do gniazda sieciowego na urządzeniu. Podłącz fotel do zasilania, włącz 

wyłącznik i za pomocą pilota podnieś oparcie do pozycji całkowicie wyprostowanej.
•  Włącz przełącznik zasilania i za pomocą pilota podnieś oparcie do pozycji całkowicie wyprosto-

wanej.

•  Ustawić oparcie w pozycji pionowej.
• Wyłączyć wyłącznik sieciowy i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
•  W dwie osoby pchnąć oparcie w dół i podnieść fotel do przodu chwytając za uchwyt znajdujący 

się w górnej części podłokietnika, a tylnej fotela podłokietnika (patrz szkic).
• Przetoczyć fotel na kółkach w żądane miejsce.

wtyczka

port złącza zasilania

bezpiecznik
włącznik zasilania

UWAGA

•  Nie przesuwaj fotela, gdy siedzi na nim jakaś osoba.
•  Do transportu nie podnoś fotela za podnóżek lub podłokietnik, nie trzymaj 

stelaża i nie stabilizuj oparcia (fotel powinien być transportowany w 4 osoby).
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Podłączanie do zasilania
•  Podłącz urządzenie do prawidłowo uziemionego gniazdka.
• Włącz główny włącznik z tyłu fotela masującego.

•  Za pomocą regulatora opuść oparcie do najniższej możliwej pozycji, podnieś podnóżek i wysuń 
go do najwyższej pozycji, upewnij się, że jest wystarczająco dużo miejsca przed uruchomieniem.

•  Przywróć oparcie i podnóżek do ich standardowych pozycji po pierwszym uruchomieniu. Aby 
wybrać program masażu, zapoznaj się z instrukcją obsługi panelu sterowania oraz instrukcją 
pilota.

Uruchomienie

UWAGA

•  Przed włączeniem fotela masującego sprawdź, czy przewód zasilający nie jest 
uszkodzony.

•  Przed podłączeniem do zasilania sprawdź, czy główny włącznik zasilania jest 
wyłączony.

UWAGA

•  Nie siadaj na fotel z podniesionym podnóżkiem.
• Nie należy nadmiernie obciążać podnóżka, w celu uniknięcia uszkodzeń.

Zanim usiądziesz na fotelu masującym:
•  Upewnij się, że podnóżek jest dobrze dopasowany, zanim usiądziesz na fotelu masującym.
•  Upewnij się, że fotel masujący został przywrócony do swojej pierwotnej pozycji, zanim na nim 

usiądziesz.
•  Jeśli jakakolwiek część nie znajduje się w swojej standardowej pozycji, wyłącz fotel masujący, 

aby mógł powrócić do swojej pierwotnej pozycji.
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Sterowanie podnóżkiem

Naciśnij i przytrzymaj  lub  ten przycisk, aby wysunąć (upewnij się, że jest wystarczająco 
dużo miejsca) lub wsunąć podnóżek do pożądanej pozycji, aby uzyskać optymalny efekt masażu. 
Zwolnij przycisk, aby ustawić pozycję.

Wysunięcie podnóżka

Wsunięcie podnóżka

Czujnik jest przymocowany do spodu podnóżka, podnóżek automatycznie dostosowuje 
długość, gdy tylko fotel zostanie uruchomiony.

OSTRZEŻENIE

•  Prosimy nie używać fotela masującego do zabawy i unikać niewłaściwego ob-
chodzenia się z nim. Upewnij się, że nie ma przeszkód podczas podnoszenia lub 
odchylania oparcia i podnóżka.

•  Nie należy umieszczać stóp, palców, ani innych przedmiotów w przestrzeni 
między siedziskiem, a oparciem / podnóżkiem, gdy jest on w pozycji leżącej, 
podnoszonej lub odchylonej.

•  Przed opuszczeniem fotela masującego upewnij się, że fotel masujący został 
przywrócony do swojej pierwotnej pozycji.

Po użyciu
•  Umieść pilot w uchwycie.
•  Wyłącz włącznik sieciowy i wyjmij wtyczkę z gniazdka, gdy nie jest używany, aby zapobiec przypad-

kowemu włączeniu fotela przez dzieci.
•  Jeśli fotel masujący nie będzie używany przez dłuższy czas, zalecamy przykrycie fotela, zwinięcie 

kabla sieciowego i umieszczenie urządzenia w miejscu wolnym od kurzu i wilgoci.
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Kliknij dwukrotnie, 
aby zeskanować ciało

Delikatny Kojący Energiczny 

Bieganie

Lady

Prędkość Siła powietrza Zresetuj po zakończeniu 

StopySzerokość

Siła 3D 

Siła

Ekran

Trzy ustawienia intensywności 
dla aktywnego trybu masażu: 

Delikatny | Kojący | Energiczny.

Kliknij dwukrotnie, aby wykonać kolej-
ne skanowanie ciała, jeśli poprzednie 

nie było odpowiednie.

Masaż się kończy, a fotel 
resetuje się.

Tryb masażu jest 
wstrzymany.

Jeśli ta funkcja jest aktyw-
na, fotel jest resetowany po 

zakończeniu masażu. Jeśli nie 
jest aktywna, fotel po masażu 

pozostaje w ustawionej pozycji.
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Kliknij dwukrotnie, 
aby zeskanować ciało

Delikatny Kojący Energiczny 

Bieganie

Lady

Prędkość Siła powietrza Zresetuj po zakończeniu 

StopySzerokość

Siła 3D 

Siła

Ekran
Wybierz jeden z przedstawionych programów masażu 
(ekran startowy 1 (1)) lub przesuń palcem w lewo na ekra-
nie dotykowym, aby wyświetlić ekran startowy 2 (2).

Przed każdym zaprogramowanym/automatycznym ma-
sażem wykonywane jest skanowanie ciała (3), a następ-
nie automatycznie włącza się ekranu programu masażu 
(4). Po zakończeniu masażu fotel jest resetowany.

Pod ikoną Auto (5) znajduje się 12 zaprogramowanych 
automatycznych programów masażu wellness do wyboru: 
Regeneracja, Rozluźnianie, Orzeźwienie, Gentleman, Lady, 
Senior, Kark i barki, Talia i biodra, Plecy i kręgosłup, Tajski, 
Starożytny i Wypychający.

Wybierając Manual (6) możesz stworzyć masaż według 
własnych upodabań. Najpierw wybierz żądaną technikę 
masażu. Następnie przesuń palcem w lewo, aby powrócić  
z ekranu programu masażu (4) do ekranu startowego 2 
(2). Teraz możesz ustawić dalsze parametry masażu  
w trybie Manual (6).

Techniki masażu:   ugniatanie, synchronizacja, ostukiwa-
nie, Shiatsu i 3D Shiatsu. Dotknij ikony, 
aby rozpocząć.

Zakres:    całkowity, częściowy i punktowy. Gdy 
działa masaż punktowy, ikona punktu 
skupienia wyświetlana jest na ekranie. 
Dotknij i przytrzymaj symbol, aby 
ustawić żądaną pozycję masażu.

Szerokość:  szeroka, średnia i wąska. Szerokość nie 
jest regulowana po wybraniu ugniata-
nia lub synchronizacji.

Siła 3D:   5 poziomów (0 / Wył. – 5) i Off (Wyłącza 
siłę 3D). Siła 3D nie jest regulowana po 
wybraniu techniki 3D Shiatsu.

Prędkość:   6 poziomów. Prędkości nie można 
regulować, jeśli wybrano Shiatsu lub 
3D Shiatsu.

Pod ikoną Opcje (7) znajdziesz następujące opcje: Kom-
presja, Rollery stóp, Ogrzewanie pleców i Ogrzewanie nóg, 
które możesz ustawić i dostosować podczas sesji masażu.

Masaż kompresyjny:   pełny, ramiona, plecy, biodra 
i nogi. Dotknij ikony, aby 
rozpocząć.

Siła kompresji:   5 poziomów i off (wyłącza 
kompresję).

Rollery stóp:   3 poziomy i off (wyłącza rolki 
do stóp). Tej opcji nie można 
regulować, jeśli wybrane 
został masaż poduszkami 
powietrznymi w pozycjach 
„pełny” lub „nogi”.

Ogrzewanie pleców:  3 poziomy i off (wyłącza 

|1 & |5

Regeneracja
Masaż automatyczny

Naciśnij, aby cieszyć się prezentowaną sesją masażu

Masaż automatyczny

Rozluźnienie

Masaż automatyczny

Orzeźwienie

|2

Auto Manual

Opcje Regulacja Ustawienia

|3

Zbyt wysoko
Odpowiednie 

umiejscowienie  
rolek masujących 

Zbyt nisko

Automatyczne skanowanie ciała

|5

Kark i barki Talia i biodra Plecy i kręgosłup

|5

Tajski Starożytny Wypychanie

|5Programy automatyczne
Dotknij żądanego masażu, aby rozpocząć

Gentleman Lady Senior

PersonalizowanyFunkcjonalne Partie Ciała Klasyczny

EK
R

A
N



21

Ekran
ogrzewanie pleców).

Ogrzewanie nóg:    3 poziomy i off (wyłącza 
ogrzewanie nóg).

W sekcji Regulacja (8) można ustawić Zero Gravity, czas 
masażu i pozycję oparcia. Podnóżek można regulować  
w górę / w dół, odsuwać lub dosuwać.

Zero Gravity:    Zero 1, Zero 2 i Off (wyłącza 
funkcję Zero Gravity).

Czas masażu:   10 min, 20 min i 30 min.
Ułożenie:     dotknij i przytrzymaj symbol, 

aby pochylić / podnieść 
oparcie fotela masującego.

Nogi:     dotknij i przytrzymaj symbol, 
aby podnieść / opuścić pod-
nóżek fotela masującego.

Kolana:     Dotknij i przytrzymaj sym-
bol, aby przesunąć górną 
część podnóżka w górę/ 
w dół.

Stopy:     dotknij i przytrzymaj symbol, 
aby wysunąć / dosunąć pod-
nóżek.

W Ustawieniach (9) znajdziesz jasność ekranu, wybór języ-
ka, Bluetooth, ładowanie, dźwięki i informacje o kontrolerze 
ekranu dotykowego. Dotknij symbolu, aby wyświetlić szcze-
gółowe informacje.

Po zakończeniu masażu fotel masujący jest resetowany  
i wyświetlany jest ekran resetowania (10).

|7Więcej opcji
Kompresja

Rolki masujące stopy

Ogrzewanie pleców

Ogrzewanie nóg 

Siła powietrza 

Plecy

Nogi

Biodra

RamionaCałe ciało

Regulacje |8

Czas masażu

Brak grawitacji

Ułożenie Nogi Kolano Stopy

2

30min

1

20min

Wył

10min

|9Ustawienia

Jasność ekranuligkeit

Język

Bluetooth

Ładowanie

|10

Resetowanie

|6Masaż manualny
Techniki Część

Rozpiętość

Regulacja Siła 3D 
wyłączonacja

Ugniatanie

Prędkość
Pukanie

Shiatsu

Synchro-
nizujący

Ostukiwanie

3D-Shiatsu

Punkt

Średnio

Wąsko

Cały

Szeroko

Częściowy
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Opieka i utrzymanie
Instrukcja pielęgnacji
•  Aby usunąć plamy na panelu tylnym, podłokietniku, podnóżku, częściach plastikowych lub plamach 

na wężu powietrznym: wyczyścić łagodną pianką czyszczącą, a następnie wytrzeć suchą szmatką.
• Aby usunąć plamy na pilocie, skrzynce sterowniczej: wytrzeć suchą szmatką.
•  Aby usunąć plamy na tapicerce oparcia lub poduszkach: użyj wyłącznie środka do czyszczenia tapi-

cerki na bazie wody, wytrzyj wilgotną szmatką, a następnie pozostaw do wyschnięcia.
•  Aby wyczyścić pokrowce na nogi / łydki, zdejmij je z fotela, wyczyść ręcznie łagodnym detergentem, 

a następnie pozostaw do wyschnięcia.

OSTRZEŻENIE

•  Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić i konserwo-
wać urządzenia bez nadzoru.

•  Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych wyjmij wtyczkę  
z gniazdka.

•  Aby uniknąć porażenia prądem lub obrażeń, nie dotykaj przewodu zasilające-
go mokrymi rękami.

•  Upewnij się, że środek czyszczący nie dostanie się do skrzynki sterowniczej 
podczas czyszczenia.

•  Nie używaj benzenu, rozpuszczalnika do czyszczenia urządzenia, ponieważ 
może to spowodować blaknięcie lub uszkodzenie fotela.

• Nie prasować tapicerki.

Przechowywanie
Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy przykryć je czystą szmatką, aby uniknąć 
gromadzenia się kurzu.

UWAGA

•  Nie wystawiać tego urządzenia na długotrwałe bezpośrednie działanie promie-
ni słonecznych. Może to spowodować odbarwienie lub uszkodzenie.

Podczas codziennego użytkowania należy sprawdzić, czy nie występują następujące problemy:
• Zapach spalenizny.
• Zasilanie sieciowe migocze podczas dotykania przewodu zasilającego
• Przewód zasilający jest gorący.
• Inne nietypowe dodatki.

UWAGA

•  Jeśli wystąpią powyższe problemy, należy zaprzestać korzystania z urządzenia, 
aby uniknąć nieprawidłowego działania lub obrażeń.

•  Wyłącz przełącznik zasilania i wyjmij wtyczkę z gniazdka. Skontaktuj się z lokal-
nym dealerem lub dostawcą w celu naprawy.

•  Wszystkie inne czynności konserwacyjne, z wyjątkiem powyższej pielęgnacji  
i konserwacji, powinny być wykonywane przez autoryzowanego sprzedawcę 
lub centrum serwisowe.

OSTRZEŻENIE

Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych odłącz przewód zasila-
jący od gniazdka elektrycznego. Aby uniknąć porażenia prądem lub obrażeń, 
nie dotykaj przewodu zasilającego mokrymi rękami. Nie próbuj samodzielnie 
demontować ani naprawiać urządzenia, należy zlecić naprawę fotela do auto-
ryzowanego serwisu.
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Rozwiązywanie problemów

Dane techniczne

Nr. Problem Możliwa przyczyna Możliwe rozwiązanie

1 Podczas użytkowania wystę-
puje hałas

Hałas może wydobywać się 
z silnika pompy powietrza 
lub innych części mecha-
nicznych ocierających się o 
materiałowy pokrowiec.

Nie jest wymagane żadne 
działanie

2 Fotel się nie uruchamia

W gniazdku nie ma kabla 
sieciowego

Włóż prawidłowo wtyczkę 
sieciową do gniazdka

Włącznik sieciowy jest 
wyłączony Włącz przełącznik

Przepalony bezpiecznik Wymień go tylko na bez-
piecznik tego samego typu

3 Głośnik nie odtwarza muzyki

Głośność jest ustawiona na 
najniższy poziom.

Odpowiednio dostosuj 
głośność.

Bluetooth jest wyłączony Włącz Bluetooth

Bluetooth jest połączony  
z innym urządzeniem Podłącz ponownie Bluetooth

4
Nie można odchylić/pod-
nieść oparcia fotela lub 
podnóżka

Na oparcie lub podnóżek 
wywierany jest nadmierny 
nacisk.

Zmniejsz ciśnienie i spróbuj 
ponownie.

Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się ze sprzedawcą w celu konserwacji.

  Ważne: Nie próbuj samodzielnie naprawiać tego produktu. Nasza firma nie będzie odpowie-
dzialna za jakiekolwiek obrażenia lub szkody spowodowane przez nieautoryzowane serwisowa-
nie.
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Nazwa:    Titan Massage Chair
Model:    TITAN
Napięcie nominalne:  220-240V~
Częstotliwość nominalna:  50-60Hz
Moc nominalna:   180W 
Certyfikaty:  

Klasa ochrony elektronicznych urządzeń gospodarstwa domowego: Klasa I
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BRAINTRONICS® 
Technologia braintronics® synchronizuje fale mózgowe przy pomocy audiostymu-
lacji. Jej połączenie ze specjalnie zaprojektowanym programem masażu pozwala 
zrelaksować zestresowane ciało. Możesz się rozluźnić, uczyć się lub śnić – wszystko 
jest możliwe.

WAŁKOWANIE 
Wałkowanie to przyjemny ruch, powodujący naprzemienne napinanie i rozluźnia-
nie 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 napię-
cia mięśniowe.

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

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

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

OSTUKIWANIE
Ostukiwanie to seria krótkich ruchów, wykonywanych krawędzią dłoni, otwartą 
dłonią lub pięścią. Technika ta, dokładnie naśladowana przez mechanizm masują-
cy, poprawia ukrwienie skóry i łagodzi napięcie mięśniowe. Wykonywana na wyso-
kości płuc ułatwia odkrztuszanie wydzieliny z płuc. 

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

GŁOŚNOŚĆ 
Regulacja głośności – funkcja działa wyłącznie dla programów Braintronics.

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

LINIA-S 
Dzięki specjalnemu wyprofilowaniu mechanizmu, głowice masujące pracują bar-
dzo blisko ciała, masując całe plecy aż do pośladków. Kształt mechanizmu naśladu-
je naturalne wygięcie 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. Kom-
paktowe rozwiązanie, 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 różno-
rodne techniki masażu. Dodatkowo można uruchomić funkcję ogrzewania.

CAŁE PLECY
Użycie tej technologii pozwala na dokładne wymasowanie całych pleców – nieza-
leżnie od ich gabarytów. 

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 odżywcze. Poprawia również ukrwienie całych nóg. 

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

DOPASOWANIE RAMION
Regulacja głowic masujących góra / dół w obszarze ramion.
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INTENSYWNOŚĆ KOMPRESJI
Regulacja intensywności masażu poduszkami powietrznymi.

OBSZAR MASAŻU KOMPRESYJNEGO
Masaż kompresyjny całego ciała. Różne obszary masażu wybierane są indywidu-
alnie. 

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

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

MASAŻ RAMION
Punktowy masaż ugniatający ramion / karku ma wspaniały wpływ na wszelkie do-
legliwości 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).

Właściwości
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MUZYKA 
Funkcja muzyki potęguje uczucie relaksu podczas masażu.

BLUETOOTH 
Bluetooth – bezprzewodowa transmisja danych.

PUNKTY AKUPRESURY
Masaż kluczowych punktów akupresury.

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

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

USB
ŁADOWARKA USB
Podczas kojącego masażu za pomocą zintegrowanego portu USB możesz nałado-
wać swój telefon komórkowy.

SZYBKI DOSTĘP
Dzięki funkcji szybkiego dostępu znajdującej się w boczku fotela możliwe jest ste-
rowanie 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.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA Z CIENKIM EKRANEM DOTYKOWYM
Za pomocą ekranu dotykowego można wygodnie wybrać żądany masaż i dosto-
sować wszystkie jego ustawienia. Możesz poruszać się po menu, klikając przyciski, 
aby wybrać programy masażu Kark i barki, Dolne plecy, Auto, Manualny, Zaawanso-
wany lub Masaż Kompresyjny. Opcjonalnie można ustawić czas masażu w przedzia-
łach dziesięciominutowych, zaczynając od 10 minut aż do 30 minut.

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

POZYCJA ODCHYLENIA 165 °
Oparcie regulowane elektrycznie o możliwości jego odchylenia do 165 stopni.

2 ROBOTY MASUJĄCE
Dwa mechanizmy masujące działające niezależnie od siebie.

KONTROLA GŁOSU
Użyj sterowania głosowego, aby aktywować wybrane funkcje.

OGRZEWANIE GRAFENOWE W PODNÓŻKU
Uruchamiane jest razem z funkcją ogrzewania okolicy lędźwiowej. Dzięki zastoso-
waniu grafenu rozgrzewa się w przeciągu kilku minut.

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

SYSTEM NAGŁOŚNIENIA BLUETOOTH AMPHITHEATRE
Fotel do masażu wyposażony jest w technologię Bluetooth i system dźwiękowy 
„amfiteatr’, który redukuje szumy otoczenia i zwiększa wrażenia dźwiękowe. W 
ten sposób możesz cieszyć się masażem z włączoną ulubioną aplikacją medyta-
cyjną lub ulubioną muzyką. Zalecamy uruchomienie głośników Bluetooth  przed 
rozpoczęciem odtwarzania muzyki na najniższej głośności, a następnie stopniowe 
zwiększanie głośności do żądanego poziomu.

Właściwości 
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Europejska deklaracja zgodności
Produkt zgodny z europejskimi dyrektywami EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RohS regulations.

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 © 2021 CASADA International GmbH.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Warunki gwarancji
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