INSTRUKCJA OBSŁUGI
Fotela masującego Massaggio Piccolo

Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi, aby przed uruchomieniem fotela
masującego poznać jego wszystkie funkcje i możliwości. W szczególności prosimy o zapoznanie
się z przeciwwskazaniami oraz zasadami bezpiecznego użytkowania.
Sprzedawca zastrzega sobie prawa do zmiany i interpretacji projektu fotela masującego.
Kolor zilustrowany w instrukcji obsługi nie reprezentuje aktualnej kolorystyki fotela masującego.
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BEZPIECZEŃSTWO I UŻYTKOWANIE
1. Bezpieczeństwo
• Używaj fotela masującego zgodnie z instrukcją obsługi.
• Używanie fotela masującego w sposób nieokreślony w instrukcji jest zabronione.
• Sprawdź czy napięcie sieci elektrycznej w gniazdku odpowiada specyfikacji technicznej
fotela masującego.
• Podłącz fotela masującego do gniazda z tzw. uziemieniem.
• Rekomendowane jest używanie fotela masującego w 15 minutowych cyklach.
• Nie używaj fotela masującego, gdy materiał pokrywający go jest uszkodzony.
• Nie używaj fotela masującego, gdy jego przewody są uszkodzone.
• Nie używaj fotela masującego, gdy jesteś pod wpływem alkoholu oraz kiedy źle się czujesz.
• Nie zaleca się korzystania z fotela masującego wcześniej niż na godzinę po spożyciu
posiłku.
• Nie pozwalaj dzieciom dotykać ruchomych części fotela masującego.
• Nie ustawiaj dużej siły masażu w pierwszych etapach korzystania z fotela masującego.
• Nie używaj fotela masującego, gdy działa nieprawidłowo, koniecznie skonsultuj się ze
sprzedawcą.
• Przerwij korzystanie z fotela masującego, kiedy poczujesz się źle, skonsultuj się z lekarzem.
2. Środowisko
• Nie używaj fotela masującego na zewnątrz budynków.
• Nie używaj fotela masującego w pomieszczeniach o dużej temperaturze i wilgoci
powietrza.
• Nie ustawiaj fotela masującego w pobliżu ognia i chroń go przed długotrwałym
działaniem promieni słonecznych.
• Nie używaj fotela masującego w miejscach gdzie nie ma wystarczającej przestrzeni, bądź
cyrkulacji powietrza.
• Nie używaj fotela masującego od razu po gwałtownych zmianach temperatury.
• Nie używaj fotela masującego w miejscach silnie zakurzonych.
3. Przeciwwskazania
• Ciąża.
• Do pół roku po operacji.
• Brak zgody lekarza.
4. Konserwacja i serwisowanie
• Wyłącz zasilanie przed czyszczeniem, w celu uniknięcia zranienia, bądź też uszkodzenia
fotela masującego.
• Czyść fotel masujący za pomocą suchej szmatki lub specjalnych środków do tego
przeznaczonych, nie używaj rozcieńczalnika, benzyny ani alkoholu.
• Jeżeli fotel masujący miałby być przez długi czas nieużywany, zwiń kabel, osłoń go
i umieść w suchym pomieszczeniu.
• Nie przesuwaj fotela masującego po nierównej powierzchni.
• Pamiętaj o wyłączeniu fotela masującego po zakończeniu korzystania.
• Fotel masujący powinien być serwisowany wyłącznie przez serwis sprzedawcy.
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5. Rozwiązania zwykłych usterek
▪ Naturalnym jest odgłos pracujących siłowników w momencie używania fotela
masującego.
▪ Jeżeli panel sterujący nie działa poprawnie, sprawdź czy fotel masujący jest podłączony
poprawnie oraz czy włącznik jest w pozycji „ON”.
▪ Jeżeli fotel masujący używany jest bez przerwy przez długi czas, to w momencie
osiągnięcia wysokiej temperatury nastąpi automatyczne wyłączenie. Należy odczekać,
co najmniej pół godziny, aby móc dalej korzystać z fotela masującego.
Fotel masujący nie jest przeznaczony do użytku dla dzieci oraz osób o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych lub przy barku doświadczenia i wiedzy,
chyba że są one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z fotela
masującego przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

SCHEMAT FOTELA
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Poduszka pod głowę
Poduszka masująca uda
Pilot
Poduszka na siedzisko
Osłona przednia
Głośnik
Oparcie
Schowek na telefon

9. Podłokietnik
10. Osłona boczna
11. Osłona mechanizmów
12. Kółka
13. Przewód zasilający
14. Wejście na kabel zasilający
15. Bezpiecznik
16. Włącznik zasilania

FUNKCJE I DZIAŁANIE
• Wyposażony w mechaniczne ramiona z zestawem 4 kul masujących.
• 3 technik masażu: ugniatanie, oklepywanie, masaż synchroniczny (oklepywanie
z ugniataniem).
• 3 programów automatycznych: masaż całego ciała, masaż szyi i ramion oraz masaż pleców i
tali.
• Możliwość wyboru kierunku ugniatania (w górę, w dół) oraz dwóch szybkości oklepywania.
• Możliwość 3 stopniowej regulacji intensywność działania poduszek powietrznych na udach.
• Przy pomocy Bluetooth można podłączyć swoje urządzenie i odtwarzać muzykę.
• Muzyka jest odtwarzana z dwóch głośników umiejscowionych przy ramionach.
• Ramiona masujące poruszają w technologii LS-shape, co umożliwia dokładny masaż od szyi
po uda.
• Po wyłączeniu fotela, ramiona masujące wrócą do pozycji wyjściowej.
• Opcjonalna możliwość korzystania z dodatkowej poduszki na siedzisko.
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1. PODŁĄCZ ZASILANIE

Podłącz wtyczkę do kontaktu

Przełącz włącznik zasilania

2. START MASAŻU
Przyciśnij czerwony przycisk żeby rozpocząć masaż. Wybierz jeden z dostępnych programów
automatycznych lub jedna z dostępnych technik masażu.
Przycisk
WHOLE
BODY
UPPER
BODY

Programy automatyczne
Funkcja
Program automatyczny masujący całe
plecy, pośladki oraz uda.
Program automatyczny masujący górne
części pleców.

LOWER
BODY

Program automatyczny masujący dolne
części pleców, pośladki oraz uda.

Oznaczenie na pilocie

Świecąca dioda przy
odpowiednim
programie
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Techniki manualne

Opis

Przycisk

Funkcje

Techniki masażu

KNEADING

Ugniatanie z
możliwością
ustawienia jednego z
dwóch kierunków.

Techniki masażu

KNOCKING

Oklepywanie z
możliwość regulacji
siły.

Pozycja ramion
masujących

Ramiona masujące
przesuwają się w
górę.

Pozycja ramion
masujących

Ramiona masujące
przesuwają się w dół.

Poduszki masujące

Masaż ud za pomocą
poduszek
powietrznych.
Możliwość regulacji
intensywności w 3
poziomach.

AIR
PRESSUERE

3. WŁĄCZANIE MUZYKI PRZY PRZY POMOCY MODUŁU BLUETOOTH
•

•

Uruchom moduł Bluetooth w swoim urządzeniu, wyszukaj fotel masujący (nazwa
zaczynająca się na IMCM-....) i nawiąż połączenie. Następnie w swoim urządzeniu otwórz
aplikacje odpowiedzialna za odtwarzanie muzyki i włącz wybrany utwór.
Czasami podczas tego procesu może być wymagane hasło (‘0000’ lub ‘1234’).

4. WYŁĄCZENIE ZASILANIA, ZATRZYMYWANIE MASAŻU
•

•

Podczas trwania masażu wciśnij czerwony przycisk lub poczekaj aż czas trwania
masażu się skończy. Wszystkie funkcje zostaną zatrzymane, a ramiona masujące
wrócą do pozycji wyjściowej.
Gdy ramiona masujące wrócą do pozycji wyjściowej można wyłączyć zasilenie.

Wyłącz przycisk odpowiadający za zasilanie

Wyciągnij wtyczkę do zasilania
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5. PODŁOŻE
Używanie fotela masującego na drewnianej podłodze może ją zniszczyć. Zaleca się stosowanie
dywaników, bądź innych podstaw, żeby zapobiec uszkodzeniom podłogi.

6. PRZENOSZENIE FOTELA
Przenoszenie możliwe jest za pomocą tylnych kółek (używaj tak jak na rysunku poniżej).

7. KORZYSTANIE Z PODUSZKI NA SIEDZISKO
Opcjonalnie można korzystać z załączonej do zestawu poduszki na siedzisko.

SPECYFIKACJA PRODUKTU
•
•
•
•

Model: Massaggio Piccolo.
Napięcie: 220 / 240 V ~ 50 / 60 Hz.
Pobór mocy: 45 W.
Rekomendowany czas użytkowania: 20 min.
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