
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Fotela masującego Massaggio Bello 

  

 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. 

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. 
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Schemat fotela 

��� ���

Funkcje i działanie 

• Wyposażony w mechaniczne ramiona z zestawem 4 kul masujących. 
• Funkcja automatycznego skanowania linii kręgosłupa przed rozpoczęciem masażu. 

• 5 technik masażu: shiatsu, ugniatanie, rozbijanie, oklepywanie, masaż synchroniczny (oklepywanie 
z ugniataniem).  

• 8 trybów automatycznych: masaż eliminujący ból mięśni, masaż eliminujący zmęczenie, masaż komfortowy, 
relaksacyjny, masaż całego ciała, szyi i ramion, talii. 

• Możliwość wyboru zakresu masażu górnych części ciała: masaż punktowy, częściowy oraz masaż całego ciała. 
W masażu punktowym i częściowym możliwość dokładnego wybrania miejsca prowadzenia masażu. 

• Możliwość regulacji szybkości prowadzenia masażu - 5 poziomów. 
• Możliwość regulacji szerokości prowadzenia masażu, w trakcie masaży rozbijanie, shiatsu oraz oklepywanie  

- 3 poziomy. 
• 3 tryby masażu poduszkami powietrznymi: dolne partie, uda, łydki. 
• Funkcja rozciągania łydek. 
• Możliwość regulacji intensywności masażu poduszkami powietrznymi - 2 poziomy.  
• Podgrzewany promieniami podczerwonymi w oparciu do 40 stopni Celsjusza 
• Ogrzewane oparcie – ogrzewanie promieniami podczerwonymi. 
• Automatyczne ustawianie pozycji oparcia oraz podnóżka. 
• Po wyłączeniu fotela, wraca on do pozycji siedzącej.

1. Poduszka 
2. Panel sterujący 
3. Podłokietnik 
4. Siedzisko 
5. Podnóżek 
6. Oparcie 
7. Tylna obudowa 
8. Otwór wentylacyjny 
9. Uchwyt na pilot

10. Tylne Kółka 
11. Przewód zasilania  
12. Bezpiecznik 
13. Włącznik 
14. Gniazdo zasilania
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Użytkowanie

1. Dopasowanie położenia oparcia i podnóżków (nie używać w momencie wykonywania masażu) 

2. Rozpoczęcie masażu 

• Wciśnij czerwony przycisk, aby rozpocząć masaż 

• Na początek fotel zeskanuje linię kręgosłupa, wykryje pozycję ramion oraz punktów masażu. Po zakończeniu 
detekcji usłyszysz sygnał dźwiękowy „di di”. Następnie możesz dopasować pozycję ramion 

• Jeżeli ramiona masujące nie są na wysokości ramion, możesz je ustawić manualnie w 5 stopniach zakresu. 

Podnoszenie oparcia 
(back rest)

Przytrzymaj przycisk, a oparcie będzie się powoli podnosiło, gdy 
puścisz zatrzyma się w danej pozycji

Opuszczanie oparcia 
(back rest)

Przytrzymaj przycisk, a oparcie będzie powoli opadało, gdy puścisz 
zatrzyma się w danej pozycji

Podnoszenie podnóżków 
(foot rest)

Przytrzymaj przycisk, a podnóżki będą się powoli podnosiły, gdy 
puścisz zatrzymają się w danej pozycji

Opuszczanie podnóżków 
(foot rest)

Przytrzymaj przycisk, a podnóżki będą powoli opadały, gdy puścisz 
zatrzymają się w danej pozycji

Przejście do pozycji leżącej 
(sit and lay) Przytrzymaj przycisk, a fotel będzie przechodził do pozycji leżącej

Powrót do pozycji siedziącej 
(sit and lay) Przytrzymaj przycisk, a fotel będzie przechodził do pozycji siedzącej

�
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Przyciśnięcie przycisku spowoduje uruchomienie fotela masującego. 
Ponowne jego przyciśniecie spowoduje zaprzestanie prowadzenia masażu i przejście w 
stan czuwania�
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Dopasowanie mechanizmu do poziomu ramion

3. Automatyczne programy masujące (niebieskie przyciski)

Przesuń mechanizm do góry, aby osiągnąć poziom ramion

Przesuń mechanizm w dół, aby osiągnąć poziom ramion

�

�
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Nazwa masażu Opis Wyświetlacz

Comfort Spokojny masaż, rozluźniający mięśnie AUTO 
01

Ease Relaksujący, poprawiający cyrkulację krwi AUTO 
02

Ache relieving Głęboki masaż relaksujący obolałe mięśnie AUTO 
03

Fatigue recover Zmniejszający zmęczenie, pobudzający energetyczny 
masaż

AUTO 
04

Full Body Masaż prowadzony w zakresie całego ciała AUTO 
F1

Neck and shoulder Masaż prowadzony w zakresie szyi i ramion AUTO 
F2

Back and waist Masaż prowadzony w zakresie talii AUTO 
F3



4. Techniki masażu - masaże manualne 

5. Regulacja masaży manualnych 

6. Ogrzewania oparcia 

Funkcja Przycisk Opis

Ogrzewania oparcia BACK WARMER Ogrzewanie oparcia do do 40 stopni Celsjusza
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Nazwa Przycisk Wyświetlacz Możliwość dopasowania masażu 
pod wzgledem

Dogłębne uciskanie - 
Shiastu SHIATSU Siły (strenght), prędkości (speed), 

rozpiętości (width)

Ugniatania KNEAD Siły (strenght), prędkości (speed)

Oklapywanie FLAP Siły (strenght), prędkości (speed), 
rozpiętości (width)

Ugniatanie z 
oklepywaniem

KNEAD 
& 

FLAP

Prędkości (speed), rozpiętości 
(width)

Uderzanie KNOCK Siły (strenght), prędkości (speed), 
rozpiętości (width)

�

�

�

�
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Prędkość SPEED 5 poziomów szybkości

Rozpiętość WIDTH 3 poziomy rozpiętości

Stała pozycja masażu (fixed), punktowy

Mały obszar masażu (partial), częściowy

Całosciowy  masaż pleców (overall)

�

�  
Używanie strzałek daje 
możliwość idealnego 
dopasowania miejsca 
prowadzenia masażu

�

�   

�
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7. Masaż poduszkami powietrznymi 

7. Używanie poduszki 

Zaleca się stosowanie poduszki przy masażach, gdyż łagodzi ona uciski na kark i ramiona. W celu zwiększenia 
odczuwalności masażu możliwe jest usunięcie poduszki. 

�  

8. Przenoszenie fotela. 
Przenoszenie możliwe jest za pomocą tylnych kółek (używaj tak jak na rysunku poniżej) 

Funkcja Przycisk Opis

Masaż dolnych partii ciała LOWER BODY
Uruchamia masaż  pneumatyczny dolnych partii ciała, 
2 poziomy intensywności

Masaż pośladków BUTTOCKS
Uruchamia masaż pneumatyczny pośladków,  
2 poziomy intensywności

Masaż nóg FOOT
Uruchamia masaż pneumatyczny nóg, łydek,  
2 poziomy intensywności

2 poziom intensywności

INTENSITY
Zwiększenie intensywności masażu poduszkami 
powietrzmyni

WEAK
Zmniejszenie intensywnosci masażu poduszkami 
powietrznymi
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Specyfikacja produktu 

• Model: Massaggio Bello 
• Napięcie: 220 / 240 V ~ 50 / 60 Hz 
• Pobór mocy: 200 W 
• Pobór mocy w stanie gotowości: 0,33 W 
• Rekomendowany czas użytkowania: 15 min.
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