
 

 

Instrukcja obsługi 

Fotel masujący



WAŻNE 

1 Przed podłączeniem, obsługą i regulacją fotela masującego należy dokładnie 
przeczytać niniejszą instrukcję. 

2 Zachowaj tę instrukcję w celach informacyjnych. Fotel do masażu Keyton jest 
zgodny z dyrektywą EMC i dyrektywą niskonapięciową. 



Porady i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa 

Przed użyciem fotela masującego: Przeczytaj instrukcję obsługi! Znajdziesz tu ważne informacje i porady 
dotyczące bezpieczeństwa, prawidłowego użytkowania oraz pielęgnacji fotela do masażu. 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą powstać w przypadku 
nieprzestrzegania przez użytkownika zaleceń i ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w niniejszej 
instrukcji. Zachowaj ją w razie dalszych pytań lub kolejnego właściciela. 

Nie pozwól dzieciom bawić się opakowaniem fotela do masażu lub jego częściami. Istnieje niebezpieczeństwo 
uduszenia przez składany karton i folię! 

Wskazówki dotyczące usuwania opakowania i złomowania starego sprzętu. Opakowanie chroni fotel do 
masażu przed uszkodzeniem podczas transportu. Wszystkie użyte do zapakowania materiały są przyjazne dla 
środowiska i mogą być poddane recyklingowi lub ponownie użyte. Aktywnie dbaj o ochronę środowiska, 
stosując przyjazne dla niego metody usuwania i odzysku materiałów po opakowaniu. Lokalne władze 
poinformują Cię w razie potrzeby o ekologicznych sposobach utylizacji takich materiałów.  

1 Ten fotel masujący przeznaczony jest dla osób, których ogólny stan zdrowia jest dobry i które chcą zachować 
odpowiednią kondycję. 
2 Postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej instrukcji obsługi podczas korzystania z fotela masującego. 
3 Sprawdź, czy napięcie w  gniazdkach elektrycznych odpowiada napięciu wskazanemu na fotelu (tylko prąd 
zmienny). 
4 Nie używaj przedłużacza i/lub innych urządzeń, które nie są zalecane przez producenta. 
5 Zawsze odłączaj urządzenie od gniazdka elektrycznego zaraz po użyciu i przed czyszczeniem fotela. 
6 Ten fotel masujący nigdy nie powinien być pozostawiony bez nadzoru po podłączeniu. Odłącz urządzenie od 
gniazdka elektrycznego, gdy nie jest używane. 
7 Nigdy nie używaj fotela masującego, jeśli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę, jeżeli przewód nie działa 
prawidłowo, został upuszczony, uszkodzony lub wrzucony do wody. W takim przypadku zwróć urządzenie do 
autoryzowanego centrum serwisowego w celu przeprowadzenia przeglądu i naprawy. 
8 Nie przenoś urządzenia, ciągnąc za przewód zasilający i nie używaj go jako uchwytu. 
9 Trzymaj przewód z dala od gorących powierzchni. 
10 Nie zginaj, nie ciągnij, nie skręcaj ani nie zawijaj przewodu zasilającego, nie umieszczaj go też pod ciężkimi 
przedmiotami lub nogami fotela. 
11 Maksymalna dozwolona waga osoby masującej to 120 kg. Osoby ważące powyżej 120 kg nie powinny 
korzystać z fotela, w przeciwnym razie może dojść do wypadku lub jego uszkodzenia. 
12 Aby wyłączyć fotel, naciśnij przycisk ON/OFF i odłącz go od gniazdka elektrycznego. 
13 Dzieci nie mogą korzystać z fotela ani przebywać w jego pobliżu. Aby uniknąć możliwych obrażeń u dzieci 
lub zwierząt domowych, zawsze po użyciu należy ustawić fotel masujący w pozycji pionowej i ostrożnie złożyć 
podnóżek. Upewnij się, że nic nie wpadnie w mechanizm podnóżka i że panel sterowania nie jest dostępny dla 
dzieci. 
14 W przypadku korzystania z tego urządzenia przez osoby niepełnosprawne niezbędny jest ścisły nadzór. 
15 Nie korzystaj z fotela masującego na zewnątrz. Trzymaj fotel z dala od miejsc narażonych na działanie 
wysokiej wilgotności (sauny, baseny) i nie wylewaj żadnych płynów (wody, napojów itp.) na jakąkolwiek część 
fotela z masażem. 
16 Nie korzystaj z fotela do masażu w przypadku, gdy w pobliżu używane są produkty w aerozolu (rozpylacze) 
lub gdzie podawany jest tlen. 
17 Jeśli zastanawiasz się, czy twój stan zdrowia pozwala na masaż, przed skorzystaniem z fotela skonsultuj się 
ze swoim lekarzem. 
18 Przed skorzystaniem z fotela do masażu skonsultuj się z lekarzem, jeśli wystąpi jedna z następujących 
okoliczności: złośliwe narośle, ciąża lub inne schorzenia, które mogą mieć wpływ na Twoje samopoczucie. Nie 
należy używać fotela w przypadku, gdy jakiekolwiek części ciała są leczone. Przed skorzystaniem skonsultuj się 
z lekarzem. 
19 Nie należy masować głowy, brzucha, łokci i kolan. 
20 Jeśli zaczynasz czuć się gorzej podczas korzystania z masażu lub wydaje się on bolesny, natychmiast go 
zatrzymaj. Prowadź masaż tak, aby unikać stukania w głowę za pomocą rolek masujących. 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Jeśli ciśnienie w trakcie masażu wydaje się zbyt silne, ruch rolek masujących można zatrzymać, naciskając 
przycisk STOP. 
21 Masaż nie powinien być stosowany w przypadku obrzęku lub na wysypkę skórną.  
22 W przypadku żylaków lub uczucia bolesnych nóg, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem masażera łydek. 
23 Masaż na podnóżku można stosować tylko do masażu łydek. 
24 Nie podnoś się ani nie siadaj na krześle, gdy podnóżek jest w górze. Możesz to zrobić tylko, gdy fotel 
znajduje się w pozycji siedzącej. 
25 Nie opieraj się lub nie siadaj na podnóżku, gdy znajduje się on w podniesionej pozycji. 
26 Nie używaj fotela bez ubrania. Cienka odzież zwiększa skuteczność masażu, a bezpośrednie działanie 
masażerów na skórę może ją podrażnić. Korzystaj z fotela tylko w suchych ubraniach. 
27 Nie masuj się dłużej niż 15 minut jednorazowo. Podczas pierwszego masażu na fotelu wykorzystaj delikatny 
program, ale nie używaj go dłużej niż 5 minut. Możesz stopniowo zwiększać czas trwania i intensywność, gdy 
przyzwyczaisz się do masażu w fotelu Keyton. 
28 Nie masuj jednego punktu na ciele dłużej niż 2 minuty. 
29 Jeśli po pierwszym użyciu fotela czujesz, że masaż na plecach jest zbyt silny, możesz użyć ręcznika, koca lub 
małej poduszki, aby go zmiękczyć. 
30 Nie próbuj modyfikować fotela masującego poprzez dodanie do niego innych urządzeń. 
31 Nie wolno upuszczać ani wkładać żadnych przedmiotów do jakiejkolwiek części fotela masującego. 
32 Ze względu na strukturę chociażby skóry fotela do masażu, możesz usłyszeć dźwięk dochodzący z niego 
podczas pracy. 
33 Przed pochyleniem oparcia lub podnóżka upewnij się, że w pobliżu oparcia lub podnóżka nie ma nikogo ani 
niczego, co mogłoby uszkodzić urządzenie. 
34 Nie używaj fotela masującego, jeśli jego tapicerka jest uszkodzona. 
35 Nigdy nie wkładaj żadnej części ciała pomiędzy ramiona masujące. Działanie ściskające ramion może 
zranić. Nigdy nie umieszczaj żadnej części ciała między podnóżkiem i podłokietnikiem lub między 
podłokietnikiem a oparciem. 
36 Gdy oparcie jest rozłożone, nie siadaj na nim i nie opieraj nóg na zagłówku. Nie siadaj na podnóżku, bo fotel 
może się przewrócić.  
37 Fotel masujący nadaje się tylko do klasycznego użytku domowego. 
38 Nie siadaj na pilocie ani nie upuszczaj go. 
39 Wyjmij baterie z pilota, gdy nie są używane przez dłuższy czas. Z baterii mogą wyciekać żrące ciecze, 
powodujące nieodwracalne uszkodzenia części pilota zdalnego sterowania. 
40 Wyciek, nagrzewanie lub eksplozja baterii może spowodować pożar lub obrażenia ciała. Zaleca się 
stosowanie odpowiednich baterii do pilota zdalnego sterowania. Nie dopuszczaj do zwarcia, nie wystawiaj 
akumulatorków na działanie ciepła i nie umieszczaj ich w ogniu. Nie odwracaj biegunowości obu baterii. 
41 Nie wystawiaj fotela na bezpośrednie działanie promieni słonecznych - może powodować ono blaknięcie lub 
zmianę koloru pokrycia. 
42 Nie próbuj samodzielnie naprawiać fotela masującego. 
43 Aby zapobiec nadmiernemu masowaniu, fotel do masażu został wyposażony w automatyczne 15-minutowe 
programy. Po tym czasie ramiona masujące powrócą do pozycji wyjściowej i zatrzymają się. 
44 Pilot powinien być użytkowany przez osoby, które kiedyś miały już styczność z fotelem masującym i nigdy 
nie powinien być używany przez osoby, które nie siedzą w fotelu. 
45 W przypadku, gdy dwa lub więcej foteli masujących z pilotem zdalnego sterowania znajduje się obok siebie, 
nie wolno wykonywać jednocześnie AKTYWACJI NOWYCH PILOTÓW ZDALNEGO STEROWANIA. Musisz 
zakończyć proces w jednym fotelu masującym, aby zacząć aktywację w następnym modelu. W przeciwnym 
razie pilot może aktywować więcej niż jeden fotel masujący na raz. 
46 Pielęgnacja skóry: Aby zachować skórę w dobrej kondycji, czyść ją i odżywiaj specjalnym produktem do 
tego przeznaczonym. NIE UŻYWAJ TRADYCYJNYCH PRODUKTÓW CZYSZCZĄCYCH W DOMU. Zalecamy 
stosowanie środków czyszczących KEYTON lub Rest Lords. 
47 Pielęgnacja i konserwacja mikrofibry: Mikrofibra jest zabezpieczona przed plamami. Jeśli chcesz ją 
wyczyścić ręcznie, powinieneś to robić jedynie przy pomocy lekko wilgotnej i namydlonej ściereczki. Przed 
czyszczeniem i wysuszeniem należy odłączyć przewód zasilający. 
48 Poduszka wypoczynkowa została zaprojektowana w celu zwiększenia wygody codziennego użytkowania, 
gdy nie korzystasz z masażu. Nie można jej używać w czasie masażu! 
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Przed każdym masażem należy sprawdzić, czy wcześniej usunięto poduszkę wypoczynkową. Prowadzenie 
masażu pleców w trakcie pozostawionej poduszki wypoczynkowej znacząco zmniejsza skuteczność masażu. W 
ten sposób uszkodzić się mogą również ramiona masujące i tapicerka na oparciu. 
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Poduszka wypoczynkowa

Umieszczona poduszka 
(do użytku bez masażu) 

Usunięta poduszka 
(w czasie sesji masażu) 

Zatrzymywanie programu automatycznego (3)

Rozkładanie / składanie fotela

Start programu automatycznego (2)

Dioda LED miga, gdy odbiera informacje z 
pilota zdalnego sterowania

WŁĄCZ / WYŁĄCZ (1)

 Masaż 3D łydek (4)

GŁÓWNY PANEL STEROWANIA



OBSŁUGA FOTELA MASUJĄCEGO 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WŁĄCZ / WYŁĄCZ (1) 

Ten przycisk włącza i wyłącza fotel. Jeśli fotel masujący jest włączony, po naciśnięciu tego przycisku funkcja 

automatycznego wyłączania ustawi mechanizm w pozycji początkowej/siedzącej, zatrzyma wszystkie 

systemy masażu i ostatecznie wyłączy fotel. 

Start programu automatycznego  (2) 

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć 15-minutowy program automatyczny. Fotel rozkłada się do pozycji 

siedzącej. 

Zatrzymywanie programu automatycznego  (3) 

Naciśnij ten przycisk, aby zatrzymać wszystkie funkcje masażu i ustawić mechanizm w pozycji początkowej/

siedzącej. Ten przycisk umożliwia również zatrzymanie ruchu oparcia i podnóżka. 

Masaż 3D łydek (4) 

Ten trójwymiarowy system masażu działa na wszystkie mięśnie łydek. Symetryczne ruchy  

i automatyczna regulacja prędkości pozwalają szybko osiągnąć głębokie rozluźnienie w tym obszarze. 

Ponowne naciśnięcie tego samego przycisku spowoduje zmianę kierunku pracy ramion masujących w celu 

uzyskania asymetrycznego masażu łydek. 

PROGRAM SPORTOWY (3)

PROGRAM ANTYSTRESOWY (4)

PROGRAM KARK I RAMIONA (7)

START PROGRAMU AUTOMATYCZNEGO (8)

OSTUKIWANIE (14)

UGNIATANIE (13)

MASAŻ WIBRACYJNY ŁYDEK (17)

MASAŻ 3D ŁYDEK (16)

POZYCJA RAMION MASUJĄCYCH (21)

FUNKCJA „TEST” (12)

ZATRZYMANIE PROGRAMU AUTOMATYCZNEGO (3)

PROGRAM RELAKSUJĄCY (5)

PROGRAM REGENERUJĄCY (6)

PROGRAM ANTYCELLULITOWY (10)

PROGRAM GRZBIET I LĘDŹWIE (9)

ROLOWANIE (15)

MASAŻ WIBRACYJNY UD (18)

FUNKCJA „INTELLIGENT” (11)

ROZKŁADANIE FOTELA (22)

SZEROKOŚĆ PRACY RAMIOM  
MASUJĄCYCH (19)

USTAWIENIE NAJWYŻSZEGO PUNKTU 
MASAŻU PLECÓW (20)

WŁĄCZ/WYŁĄCZ (1)

PILOT STEROWANIA



OBSŁUGA FOTELA MASUJĄCEGO 

Aktywacja nowego pilota 

Przed użyciem nowego pilota lub innego pilota: 

A Odłącz fotel masujący na 2 minuty. 

B Podłącz fotel i naciśnij przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ na głównym panelu sterowania fotela. 

C Po zapaleniu się diody LED WŁĄCZ/WYŁĄCZ na głównym panelu sterowania, naciśnij przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ na 

pilocie. Na ekranie zobaczysz rysunek osoby, jeśli istnieje połączenie między pilotem i fotelem masującym. 

W przypadku dwóch lub więcej foteli z pilotem zdalnego sterowania, nigdy nie wolno wykonywać jednoczesnej AKTYWACJI 

NOWYCH PILOTÓW ZDALNEGO STEROWANIA. Musisz zakończyć proces na jednym fotelu, a następnie zacząć od 

następnego. 

Funkcje włączania i wyłączania pilota zdalnego sterowania 

Naciśnij przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ na pilocie, aby go aktywować lub dezaktywować. Jeśli główny panel sterowania nie 

zostanie wyłączony, pilot dezaktywuje się automatycznie po 20 minutach od ostatniego naciśnięcia klawisza. 

Jeśli pilot nie działa 

Sprawdź stan baterii. UWAGA: UŻYWAJ TYLKO BATERII ALKALICZNYCH (ROZMIAR "AAA" / LR03).  

Pilot zdalnego sterowania został zaprojektowany do pracy w bliskiej odległości od podłokietnika. Nie powinieneś go używać 

z dala od tego obszaru. 

Programy automatyczne masażu 

WAŻNE 

Przed pierwszym masażem w fotelu masującym Keyton skorzystaj z funkcji TEST (str. 7 instrukcji). Dzięki 

dokładnemu skanowaniu pleców umożliwi ona dopasowanie masażu do linii kręgosłupa. Jeśli z fotela 

masującego korzystają dwie osoby lub więcej, wymagane jest uruchamianie tej funkcji przed każdym  

masażem. Jeżeli chcesz pominąć skanowanie pleców, po włączeniu fotela wybierz od razu program 

automatyczny lub konkretną technikę masażu.  
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WŁĄCZ / WYŁĄCZ (1) 

Ten przycisk włącza i wyłącza fotel. Jeśli fotel jest w użytku, po naciśnięciu tego przycisku funkcja 

automatycznego wyłączania podniesie oparcie i obniży podnóżek, zatrzyma wszystkie systemy masażu  
i ostatecznie wyłączy fotel.

Zatrzymywanie programu automatycznego (3) 

Naciśnij ten przycisk, aby zatrzymać wszystkie funkcje masażu i ustawić mechanizm w pozycji startowej/

siedzącej. 

Niski poziom baterii 

Jeśli ta dioda miga, wymień baterie na nowe w tylnej części pilota. 

Program antystresowy z funkcją "Intelligent" (3) 

Dzięki temu programowi otrzymujesz masaż, który wywiera coraz większy nacisk na najbardziej spięte 

punkty pleców i nóg. W ten sposób eliminuje skutki codziennego stresu. Aby być pewnym i przywrócić 

wybrany program masażu do ustawień fabrycznych, przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy. Fotel masujący 

wyda sygnał akustyczny po zresetowaniu ustawień. 
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Program relaksujący z funkcją "Intelligent" (5) 

Ten program doskonale przygotowuje do wieczornego odpoczynku i snu. Pobudza niezbędne punkty na 

ciele tak, aby usunąć uczucie zmęczenia i osiągnąć całkowite rozluźnienie. Umożliwia spokojny sen i 

pomaga poczuć się lepiej następnego dnia. Łączy w sobie masaż pleców i nóg.

Program regenerujący z funkcją "Intelligent" (6) 

Ten program pozwala się zrelaksować, odnawia i rewitalizuje skórę. Usuwa oznaki zmęczenia i umożliwia 

przyjemne odprężenie. Łączy w sobie masaż pleców i nóg. Aby być pewnym i przywrócić wybrany program 

masażu do ustawień fabrycznych, przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy. Fotel masujący wyda sygnał 

akustyczny po zresetowaniu ustawień. 

Program kark i ramiona z funkcją "Intelligent" (7) 

Ten program koncentruje się na obszarze szyi, ramion i odcinka piersiowego, aby zmniejszyć nagromadzone 

w nim napięcia. Program skupia się na plecach, nie jest połączony z masażem nóg. 

Aby być pewnym i przywrócić wybrany program masażu do ustawień fabrycznych, przytrzymaj przycisk 

przez 2 sekundy. Fotel masujący wyda sygnał akustyczny po zresetowaniu ustawień. 

Automatyczny program z funkcją "Intelligent" (8) 

Dla większej wygody uruchamia ostatnio używany program lub technikę masażu pleców. Podczas 

następnych sesji naciśnij ten przycisk, aby odtworzyć ulubiony masaż. 

Aby być pewnym i przywrócić wybrany program masażu do ustawień fabrycznych, przytrzymaj przycisk 

przez 2 sekundy. Fotel masujący wyda sygnał akustyczny po zresetowaniu ustawień. 

Program grzbiet i lędźwie z funkcją "Intelligent" (9) 

Ten program jest zaprojektowany specjalnie dla głębokiego odprężenia okolic grzbietu i lędźwi. Jest 

szczególnie polecany osobom, które prowadzą siedzący tryb życia. 

Aby być pewnym i przywrócić wybrany program masażu do ustawień fabrycznych, przytrzymaj przycisk 

przez 2 sekundy. Fotel masujący wyda sygnał akustyczny po zresetowaniu ustawień. 

Program antycellulitowy z funkcją "Intelligent" (10) 

Zaprojektowany, aby poprawić krążenie krwi w udach i łydkach. Przywraca uczucie lekkości w nogach i 

pomaga zmniejszyć zaburzenia krążenia w nich występujące, ułatwiając odpoczynek. Dla większej wygody 

przy tym programie fotel masujący ustawia oparcie w pozycji pionowej, a podnóżek w delikatnie poziomej. 

Aby być pewnym i przywrócić wybrany program masażu do ustawień fabrycznych, przytrzymaj przycisk 

przez 2 sekundy. Fotel masujący wyda sygnał akustyczny po zresetowaniu ustawień. 

Program sportowy z funkcją "Intelligent" (4) 

Jest to idealny, bardzo intensywny program dla tych, którzy są przyzwyczajeni do tradycyjnych sesji masażu. 

Sprawdza się u osób systematycznie uprawiających sport. Profilaktycznie stosować można go przed 

wysiłkiem, ponieważ opóźnia zmęczenie mięśni pleców oraz po wysiłku, kiedy zmniejsza napięcie 

mięśniowe do 42%. Łączy w sobie masaż pleców i nóg. 



Funkcja "Intelligent" (11) 

Jeśli podczas dowolnego programu masażu istnieje sekwencja, która spełnia bądź nie Twoje oczekiwania 

związane z intensywnością, możesz zwiększyć lub zmniejszyć ją za pomocą przycisków regulacji (+ i -). 

Program dostosowuje intensywność masażu do osoby z niego korzystającej. 
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Ta funkcja zapamiętuje zmiany pod kątem przyszłych sesji masażu. W ten sposób każdy program masażu 

ma możliwość dostosowania się do preferencji użytkowników w kolejnych sesjach. 

Zwiększenie intensywności (+) 

Zmniejszenie intensywności (-) 

Ponadto, umożliwia jednoczesne dostosowanie intensywności ugniatania i masażu ostukującego.  

        Możesz zwiększyć lub zmniejszyć intensywność, klikając przyciski (+ lub -).

Funkcja „Test” (12) 

Po pierwszym uruchomieniu funkcji „Test” ramiona masujące wykonują skanowanie na plecach. Fotel 

masujący może przechowywać maksymalnie do 128 punktów zaznaczonych na plecach podczas pełnej 

sesji masażu. Dzięki przechowywanym informacjom z zapamiętanych punktów na ciele, intensywność 

masażu jest dokładniejsza. Po zakończeniu testu możesz wybrać i uruchomić programy automatyczne i/lub 

programy manualne masażu (z wyjątkiem masażu rolującego). 

Jeśli skanowanie testowe zostanie zakończone, a użytkownik nie wybierze żadnego programu 

automatycznego ani manualnego, uruchomiony zostanie niestandardowy program o nazwie 

"Kompleksowy". Program ten działa ze średnią intensywnością. 

Ugniatanie (13) 

Masaż ugniatający pleców za pomocą ramion masujących dokładnie naśladuje ruchy rąk profesjonalnego 

masażysty i pobudza krążenie krwi. Wielokrotne naciskanie tego przycisku zapewnia dostęp do różnych 

intensywności. 

Ostukiwanie (14) 

Masaż ostukujący stymuluje leczenie obolałych pleców przy pomocy regenerujących ruchów ramion 

masujących. Wielokrotne naciskanie tego przycisku zapewnia dostęp do różnych intensywności. 

Rolowanie (15) 

Ta technika jest esencją masażu Shiatsu i doskonałym przygotowaniem do innych sesji masażu. 

Spersonalizuj masaż za pomocą ustawień wysokości i szerokości, a ramiona masujące stworzą doskonały 

efekt relaksujący dla mięśni pleców. 



UWAGA: jeśli wysokość masażu zostanie zmniejszona za pomocą systemu do regulacji wysokości masażu 

(20), zmniejsza się również liczba skanowanych punktów. 

Informacje na ekranie 

MIGAJĄCY NAPIS SCAN: dokładne skanowanie i analiza pleców. 

NAPIS SCAN: skanowanie pleców zakończone. 

NAPIS SCAN Z MIGAJĄCYMI OKRĘGAMI: rozpoczęcie niestandardowego programu “kompleksowego”. 

WAŻNE 

Jeśli naciśniesz dowolny klawisz przed zakończeniem analizy pleców, fotel masujący NIE zbierze danych 

potrzebnych do dostosowania masażu. Jeśli chcesz, aby system zebrał potrzebne informacje, musisz 

ponownie nacisnąć klawisz Test.

UWAGA: Masaż ugniatający i ostukujący są niezależne od siebie. Po pierwszym wyborze masaż zaczyna się od 
średniej intensywności, ponowne naciśnięcie przełącza na wysoką intensywność, następnie na intensywność 
wrażliwą, na niską intensywność, średnią itd. Jeśli aktywujesz obie funkcje jednocześnie, możesz uzyskać 
połączenie tych masaży. Ich kombinacja maksymalizuje poziom relaksu poprzez masaż ugniatający i polepsza 

krążenie krwi dzięki ostukiwaniu. 
Możliwa jest również jednoczesna regulacja intensywności masażu ugniatającego i ostukującego poprzez 
naciśnięcie przycisku (+ i -) w funkcji „Intelligent”. 

Masaż nóg 

FUNKCJA ULUBIONY: Jeśli chcesz uzyskać konkretny cykl masażu i utrzymać go podczas następnych sesji, po 
prostu przytrzymaj ten przycisk przez dwie sekundy. Jeśli ponownie go naciśniesz, masaż z losowymi 
zmianami resetuje się. 

CZAS TRWANIA MASAŻU 

Programy automatyczne i manualne masażu mają określony czas trwania wynoszący około 15 minut. Aby 

uzyskać krótszy czas działania, naciśnij przycisk STOP w dowolnym momencie. Po przerwaniu masażu 

możesz ponownie rozpocząć sesję.
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Masaż 3D łydek (16) 

Zmienny ruch masażu 3D pozwala w pełni dostosować intensywność dotyku do naszych potrzeb. Przy 

pierwszym wyborze masaż zaczyna się od średniej intensywności, ponowne naciśnięcie przełącza na 

wysoką intensywność, następnie na intensywność wrażliwą, na małą intensywność, średnią itd. 

Masaż wibracyjny łydek (17) 

Przynosi ulgę i maksymalnie rozluźnia mięśnie łydek. Jeśli naciskasz ten przycisk kilkakrotnie, masz dostęp 

do różnych intensywności. 

Masaż wibracyjny ud (18) 

System masażu, który poprawia krążenie krwi w udach. Jeśli naciskasz ten przycisk kilkakrotnie, masz 

dostęp do różnych intensywności. 



Dopasowanie 

Położenie ramion masujących / masaż punktowy
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Szerokość pracy ramion masujących (19) 

Ma zastosowanie przy ostukiwaniu i rolowaniu. Naciśnij kilkakrotnie ten przycisk, aby wyregulować 

szerokość pracy ramion masujących. 

Ustawienie najwyższego punktu masażu pleców (20) 

Naciśnij ten przycisk kilkakrotnie, aby dostosować masaż pionowy do swojego wzrostu.  

Pozycja ramion masujących w górę (21) 

Przytrzymaj ten przycisk, aby ustawić punkt masażu w górnej części pleców. Puść ten przycisk, a pionowy 

ruch masażu znajdzie się w żądanym punkcie. Co dwie minuty wykonywany jest masaż na całych plecach. 

Możesz włączyć masaż na wybranym odcinku krótkim naciśnięciem (mniej niż jedną sekundę). Aby 

ponownie aktywować pełny ruch w pionie, naciśnij dowolny klawisz masażu. 

Pozycja ramion masujących w dół (21) 

Przytrzymaj ten przycisk, aby ustawić masaż w dolnej części pleców. Po puszczeniu przycisku pionowy ruch 

masażerów będzie znajdował się w żądanym punkcie. Co dwie minuty wykonywany jest masaż na całych 

plecach. Możesz włączyć masaż na wybranym odcinku krótkim naciśnięciem przycisku (mniej niż jedną 

sekundę). Aby ponownie aktywować pełny ruch w pionie, naciśnij dowolny przycisk masażu.

Oparcie fotela. Sterowanie ręczne (22) 

Aby niezależnie obsługiwać oparcie fotela, należy przytrzymywać te przyciski, aż rozkładanie fotela osiągnie 

żądaną pozycję. Po ich puszczeniu rozkładanie oparcia zatrzyma się. 

Pełne rozłożenie. Sterowanie automatyczne (22) 

Aby jednocześnie zmienić położenie oparcia i podnóżka, naciskaj te przyciski przez krótki czas (mniej niż 

jedną sekundę). Po ich naciśnięciu fotel obniży się do maksimum. Aby zatrzymać ruch pochylania w 

dowolnej pozycji, ponownie naciśnij któryś z tych przycisków. 

Rozkładanie 
WAŻNE: Podczas rozkładania fotela masaż zatrzymuje się na chwilę w celu bezpieczeństwa. 

Rozkładanie podnóżka. Sterowanie ręczne (22) 

W celu ręcznego ustawienia podnóżka przytrzymaj jeden z tych przycisków, aż podnóżek znajdzie się w 

żądanej pozycji. Kiedy przestaniesz naciskać przycisk, rozkładanie zatrzyma się. 

Rozkładanie podnóżka. Sterowanie automatyczne (22) 

Aby automatycznie podnieść podnóżek, naciśnij jeden z tych przycisków przez krótki czas (mniej niż jedną 

sekundę). Po naciśnięciu podnóżek podniesie się do maksimum. Aby zatrzymać ruch pochylania w 

dowolnej pozycji, ponownie naciśnij któryś z tych przycisków. 


