
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Fotela masującego Massaggio Conveniente 

 

  

 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 zakazane. 
• 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 
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Funkcje i działanie 
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1. Oparcie głowy 
2. Poduszki powietrzne ramion 
3. Poduszki powietrzne rąk 
4. Oparcie dłoni 
5. Siedzisko 
6. Oparcie nóg 
7. Oparcie stóp 
8. Oparcie pleców 
9. Podłokietnik

10. Element dekoracyjny 
11. Tylna obudowa 
12. Otwór wentylacyjny 
13. Kółka 
14. Przewód zasilania 
15. Włącznik 
16. Skrzynka bezpiecznikowa 
17. Gniazdo zasilania
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Fotel do masażu wyposażony w zestaw 4 głowic masujących, z możliwością rozkładania oparcia fotela 
Funkcja automatycznego wykrywania punktów ciała, a także pełne dopasowanie fotela
5 technik masażu: shiatsu, ugniatanie, rozbijanie, oklepywanie, masaż synchroniczny (oklepywanie 
z ugniataniem)
5 trybów Auto: masaż całego ciała, szyja i ramiona, plecy i talia, masaż komfortowy, masaż rozciągający 
Pamięć 2 funkcji: możliwość zapisania w pamięci urządzenia wybranego rodzaju masażu, a także kąta 
wychylenia oparcia
Manualny wybór pozycji oraz trybu masażu górnych części ciała: masaż punktowy, częściowy oraz masaż 
całego ciała. Możliwość regulacji szybkości masażu. W trakcie masaży rozbijanie, shiatsu oraz oklepywanie, 
odległość między dwoma głowicami masującymi może być regulowana w zakresie trzech poziomów 
(szeroko, pośrednio, wąsko). W trakcie masaży częściowego i punktowego jest możliwa regulacja wysokości 
na jakiej znajdują się głowice masujące
3 tryby masażu poduszkami powietrznymi: całe ciało, dolne partie ciała, ramiona. Fotel masujący posiada 
41 poduszek powietrznych z 3 trybami intensywności masażu
Możliwość regulacji intensywności masażu wibracyjnego pośladków
Możliwość regulacji wysokości poduszek powietrznych ramion.
Możliwość regulacji podnóżka. Możliwa jest regulacja samego podnóżka lub wraz z oparciem
Po wyłączeniu fotela, wraca on do pozycji domyślnej.



Użytkowanie 
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1. Włącz fotel, przełączając włącznik w pozycję ON 

 Schemat podłączenia wtyczki                         Schemat włączników 

2. Wybierz odpowiednią pozycję do prowadzenia masażu. Dopasuj kąt wychylenia oparcia, podnóżka 
oraz dopasuj podnóżki do swojego wzrostu. 

a) Regulacja wychylenia oparcia i podnóżka 

b) Regulacja wychylenia samego podnóżka 

c) Wypychając nogi do przodu, manualnie dopasuj podnóżek do swojego wzrostu. 

3. Rozpocznij masaż – skanowanie zakresu masażu 
a) Wciśnij czerwony przycisk aby rozpocząć masaż. 
b) 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.  

c) Jeżeli głowice masujące nie są w pozycji ramion, możesz je ustawić manualnie w 6 stopniach 
zakresu. 

Przycisk Opis

Przycisk przechodzenia do pozycji leżącej. Wciśnij aby zwiększyć jednocześnie kąt wychylenia 
oparcia i podnóżka. Jeżeli fotel osiągnie maksymalne parametry wychylenia usłyszysz sygnał 
dźwiękowy „di di”.

Przycisk przechodzenia do pozycji siedzącej. Wciśnij aby zmniejszyć jednocześnie kąt 
wychylenia oparcia i podnóżka. Jeżeli fotel osiągnie minimalne parametry wychylenia usłyszysz 
sygnał dźwiękowy „di di”.

�

�

Przycisk Opis

Przycisk unoszenia podnóżka. Wciśnij aby unieść podnóżek. Jeżeli podnóżek osiągnie 
maksymalną wysokość usłyszysz sygnał dźwiękowy „di di”.

Przycisk opuszczenia podnóżka. Wciśnij aby opuścić podnóżek. Jeżeli podnóżek osiągnie 
minimalną wysokość usłyszysz sygnał dźwiękowy „di di”.

�

�
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4. Wybór masażu 

a)  tryby automatyczne 

Nazwa Przycisk Masaż Funkcja Status

Pamięć

Pamięć A Przywołuje masaż 
z pamięci A

Pamięć B Przywołuje masaż 
z pamięci B

Auto programy

Całe ciało
Masaż w całym 

zakresie 
kręgosłupa

Ramiona i szyja Masaż w zakresie 
ramion i szyi

Plecy i talia Masaż w zakresie 
pleców i talii

Masaż komfortowy Poprawia krążenie, 
odpręża całe ciało

P1

Masaż 
rozciągający

Łagodzi 
zmęczenie, 

odpręża całe ciało
P2

�

�

�

�

�

Strona �6

Za pomocą przycisku przesuń głowicę masującą do góry

Za pomocą przycisku przesuń głowicę masującą do dołu

�

�



b) Tryby manualne 

W ramach masaży manualnych istnieje możliwość: 

- wyboru zakresu masażu 

- wyboru szybkości i szerokości masażu 

Nazwa / 
Przycisk Wyświetlacz

Możliwość dopasowania masażu pod 
wzgledem

Shiatsu szybkości, szerokości

Ugniatanie szybkości

Oklepywanie szybkości, szerokości

Ugniatanie z 
oklepywaniem szybkości, szerokości

Rozbijanie szybkości, szerokości

�

�

�

�

�

Przycisk Regulacja Opis Status

------------ Masaż całościowy

Masaż częściowy

Masaż punktowy

�  

�

�

Funkcja Przycisk Opis Status

Szybkość
5 poziomów 

szybkości

Szerokość 3 poziomy 
szerokości �

�

�

�
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c) Masaż poduszkami powietrznymi 

Inne funkcje 

Masaż 
poduszkami

Program 1
 

 Masaż ramion, pośladków, stóp.

Program 2
 

Masaż pośladków, stóp.

Program 3 Masaż ramion.

Intensywność

Regulacja ciśnienia 
powietrza.  
3 stopnie 

intensywności

Silny

Posredni

Słaby
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Funkcja Przycisk Opis Status

Masaż wibracyjny w siedzisku
Włącza wibracje w 
obrębie siedziska

Intensywność
Intensywność wibracji  

sile/słabe
Dioda LED świeci: silne 
Dioda LED miga: słabe

Ustawienia czasu
Ustawienie jednego z 
4 czasów masażu: 15, 

20, 25, 30 min

�

�

�

�

�



5. Wyłączanie zasilania, zatrzymanie masażu. 

W trakcie trwania masażu wciśnij czerwony przycisk. Fotel zatrzyma masaż, a na wyświetlaczu wyświetli się 
komunikat EE. Możesz wcisnąć przycisk pamięci A lub B aby zapamiętać obecne ustawienia masażu. 
Wciśnij ponownie czerwony przycisk, a fotel wróci do pozycji wyjściowej i się wyłączy. 
Wyłącz fotel przyciskiem ON/OFF ustawiając go w pozycję OFF, a następnie odłącz fotel od sieci elektrycznej. 

6. Instalacja górnych masażerów ramion 

a) Z prawej strony oparcia rozepnij suwak, a następnie połącz przewody powietrzne wychodzące z oparcia fotela 
do masażera ramion.  

b) Przyłóż masażer ramion do specjalnych otworów montażowych. 
c) Przykręć śruby (w zestawie) mocujące. 
d) Zasuń suwak. 
e) Instalacja jest kompletna.

�  
UWAGA: 
Podczas wstawania z fotela nie opieraj całego ciężaru ciała na oparciach ramion. 
Nie opieraj się o oparcia fotela nie siedząc na nim. 
Nie siadaj na oparciach fotela. 

�  

7. Montaż poduszki i maty tylnej. 

 Użycie poduszki i maty tylnej, redukuje intensywność masażu. Użycie tych akcesoriów jest zalecane 
osobom chcącym uzyskać delikatniejszy masaż. Poduszka jest przymocowana do fotela za pomocą rzepów, 
natomiast mata tylna za pomocą zamka błyskawicznego. 
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                                                                         Zamek błyskawiczny                     Rzep 

                                                         

  

 Długotrwałe pozostawienie fotela na drewnianej podłodze może uszkodzić podłogę. Umieść fotel  
masujący na  podkładce aby uniknąć uszkodzeń. Przy przenoszeniu fotela zaleca się wykonywanie 
przenoszenia przez minimum dwie osoby aby uniknąć uszkodzenia podłogi. 

�  

 Przed przeniesieniem fotela upewnij się, że na drodze nie ma żadnych kabli lub innych przedmiotów 
mogących stanowić przeszkodę. Unieś fotel przy pomocy oparcia, opierając jego środek ciężkości na kółkach, 
a następnie przesuń fotel. 

�  

Specyfikacja produktu 

Model: MASSAGGIO CONVENIENTE 
Napięcie: 220-240V ~ 50Hz/60Hz 
Napięcie wejściowe 120V 
Pobór prądu w stanie gotowości: 0,33W 
Rekomendowany czas użytkowania: 15min 
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