FOTEL MASUJĄCY FUJIIRYOKI JP2000
PRZED UŻYCIEM

Instrukcja obsługi

Ważne instrukcje bezpieczeństwa
Nazewnictwo i funkcje
Ustawienie i montaż
Przed rozpoczęciem masażu

Informacje na
temat montażu
fotela znajdziesz na
stronach 10 - 17.

SPOSÓB UŻYTKOWANIA
AUTO

Ułożenie oparcia i podnóżka
Ustawienia programu automatycznego
Rozpoczynanie programu automatycznego
Regulacja w trakcie programu automatycznego

Kończenie masażu
Masaż manualny

MANUALNE

Rozpoczynanie masażu manualnego
Regulacja w trakcie masażu manualnego

Masaż powietrzny
Rozpoczynanie masażu powietrznego
Regulacja w trakcie masażu powietrznego

Intensywny masaż partii ciała
Łączenie masażu powietrznego i manualnego
Masaż rolkowy stóp
Zmiana masażu w trakcie
Własne programy automatyczne
Ogrzewanie
Ustawienia menu fotela
Blokada rodzicielska
Wskazówki głosowe

KONSERWACJA/FAQ
Konserwacja i przechowywanie
FAQ

DODATKOWE INFORMACJE
Rozwiązywanie problemów
Kontrola stanu fotela

Specyﬁkacj
Warunki użytkowania
Kojący masaż w domowym zaciszu
Dziękujemy za zakup fotela masującego Fujiiryoki.
Uważnie zapoznaj się z instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania i używaj fotel zgodnie z wytycznymi.
Prosimy o zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa dostępnymi na stronach od 3 do 7.
Przechowuj instrukcję obsługi w łatwo dostępnym miejscu.
Jeśli masz taką możliwość, zadbaj o recykling opakowań po fotelu masującym.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
Przeczytaj “Ważne instrukcje bezpieczeństwa” przed użytkowaniem fotela.
Wskazówki bezpieczeństwa służą zapewnieniu właściwego użytkowania produktu oraz
uniknięciu uszkodzenia produktu, a także zranienia użytkownika i innych osób.
Zagrożenia zostały przedstawione poniżej w formie tekstowej i graﬁcznej
Prosimy o dostosowanie się do zaleceń w instrukcji, od ich przestrzegania zależy Twoje
bezpieczeństwo.

UWAGA

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne
urazy lub śmierć.

OSTROŻNIE

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować urazy lub
uszkodzenie mienia*.
* Mienie odnosi się do domu/mieszkania i znajdujących się w nim sprzętów oraz zwierząt domowych.

Czynności zabronione
Przykłady czynności zabronionych przedstawiane są na ilustracjach
(przykładowa ilustracja zabrania demontowania części fotela)
Czynności obowiązkowe
Przykłady obowiązkowych czynności przedstawiane są na ilustracjach
(przykładowa ilustracja przedstawia obowiązek odłączania produktu od sieci)
Zawsze trzymaj instrukcję obsługi w łatwo dostępnym miejscu.
Uwaga: Utylizując produkt i jego elementy, postępuj zgodnie z przepisami i regulacjami lokalnego
prawa.

UWAGA
Ze względu na wbudowaną funkcję ogrzewania i związanym z tym nagrzewaniem powierzchni, osoby
wrażliwe na wysokie temperatury powinny zachować ostrożność. Wyjątkową ostrożność powinny
zachować:
● Osoby w podeszłym wieku, wymagające stałej opieki. ● Osoby, które zażywały leki powodujące
senność (pigułki nasenne, leki na przeziębienie). ● Osoby upojone alkoholem lub skrajnie zmęczone. ●
Osoby z zaburzeniami układu krwionośnego (cukrzyca, etc.). ● Osoby z przeciwwskazaniami od
lekarza. ● Osoby ze słabym wyczuciem temperatury.
Istnieje ryzyko lekkich oparzeń i odwodnienia.
Osoby wymagające konsultacji z lekarzem przed użyciem produktu:
● Osoby korzystające z elektronicznych urządzeń medycznych wewnątrz organizmu, takich jak
rozrusznik serca lub innych podatnych na zakłócenia elektromagnetyczne. ● Osoby z nowotworami
złośliwymi. ● Osoby z chorobami serca. ● Kobiety w ciąży bądź tuż po porodzie. ● Osoby cierpiące z
powodu chorób krążenia wywołanych cukrzycą. ● Osoby z ranami na skórze. ● Osoby wycieńczone. ●
Osoby pozbawione zmysłu odczuwania temperatur. ● Osoby u których występuje gorączka powyżej 38
stopni Celsjusza (gdy obserwuje się silne objawy ostrego stanu zapalnego, złe samopoczucie, wahanie
ciśnienia lub gdy są osłabione). ● Osoby z przepukliną kręgosłupa. ● Osoby z zapaleniem pochewek
ścięgnistych. ● Osoby cierpiące na osteoporozę i schorzenia kręgosłupa. ● Osoby czujące inne,
nieopisane powyżej nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu lub w trakcie rozpoznania
lekarskiego.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
UWAGA
Jeżeli fotel z nieznanych przyczyn zatrzyma swoją pracę lub pojawią się inne nieprawidłowości, odłącz
zasilanie i skontaktuj się z serwisem lub sprzedawcą. W przeciwnym razie może dojść do zwarcia,
porażenia prądem lub pożaru.
Zachowaj szczególną ostrożność podczas masażu szyi ramionami masującymi. Unikaj masażu
przedniej części szyi. Brak ostrożności może prowadzić do wypadków i urazów.
Podczas opuszczania podnóżka upewnij się, że nie ma pod nim ludzi, zwierząt lub przedmiotów. Brak
ostrożności może prowadzić do wypadków i urazów.
Podczas opuszczania podnóżka uważaj, by ręce, palce, stopy lub głowa nie dostały się: • pod podnóżek
bądź oparcie. • pod sam fotel masujący • pod oparcie, siedzisko, okolice podłokietników. • okolice
podnóżka, siedziska, podłokietników. • pod podnóżek i tylną część podnóżka. • przestrzeń między
ramionami i podłokietnikiem. • za oparciem.
Brak ostrożności może prowadzić do wypadków i urazów.
Przed użyciem należy dokładnie sprawdzić czy fotel nie posiada jakichkolwiek przetarć lub rozdarć
pokrycia na całej powierzchni. W przypadku zauważenia uszkodzenia powierzchni, należy niezwłocznie
zaprzestać użytkowania, odłączyć fotel od sieci zasilającej i skontaktować się z serwisem lub
sprzedawcą. Użytkowanie uszkodzonego fotela może spowodować urazy ciała lub uszkodzenie samego
fotela.
Zawsze odłączaj fotel masujący od sieci elektrycznej po użytkowaniu i przed czyszczeniem.
Nie używaj długotrwale ogrzewania na pojedynczej części ciała.
W przypadku długotrwałego ogrzewania pojedynczej części ciała nawet mała temperatura wynosząca
od 40 do 60 stopni Celsjusza może doprowadzić do lekkich oparzeń.
O lekkich oparzeniach
Lekkie oparzenia wpływają na skórę i mogą objawiać się czerwonymi plamkami lub pęcherzami.
W przypadku odkrycia plamek lub pęcherzy na skórze, natychmiast skonsultuj się z lekarzem.

Stanowczo odradza się korzystania z fotela masującego osobom z zakrzepicą, tętniakami,
żylakami i różnymi rodzajami chorób i infekcji skórnych (w tym ze stanami zapalnymi tkanek, etc.),
a w szczególności osobom, którym korzystania z foteli masujących zabronili lekarze.
Nie wolno celowo usuwać, rozrywać lub rozcinać powierzchni fotela (oparcia, podnóżka,
podłokietników). Nigdy nie używaj fotela, jeżeli jego powierzchnia jest uszkodzona lub zdjęta - ubrania
lub włosy mogą się dostać pomiędzy ramiona masujące.
Nie wolno podłączać fotela do niekompatybilnej sieci elektrycznej. Może dojść do zwarcia lub pożaru.
Nie wolno używać fotela jeżeli przewód zasilający, wtyczka lub gniazdo zasilania zostały uszkodzone.
Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub serwisem w celu usunięcia usterek. Użytkowanie
uszkodzonego fotela grozi porażeniem prądem, zwarciem lub pożarem.
Dokładnie podłącz przewód zasilający do gniazdka i dbaj o to, by nie dostał się do niego kurz. Brak
ostrożności może prowadzić do zniszczeń, zwarcia lub pożaru.
Nie pozwalaj dzieciom bez opieki lub nieznajomym używać fotela. Nie dopuszczaj niemowląt w pobliże
fotela masującego. Brak ostrożności może prowadzić do porażenia prądem lub urazów.
Nie pozwalaj dzieciom wchodzić na fotel. Brak ostrożności może prowadzić do wypadku lub urazów.
Nie obsługuj przewodu zasilającego mokrymi dłońmi. Może dojść do porażenia prądem.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
UWAGA
Nie wolno używać oraz przechowywać fotela w łazience oraz innych miejscach o wysokiej wilgotności.
Brak ostrożności może prowadzić do porażenia prądem, pożaru, wypadków lub pleśnienia.
Nie wolno modyﬁować, rozbierać lub naprawiać fotela samodzielnie. Niestandardowe działanie
fotela może prowadzić do pożaru lub urazów.

OSTROŻNIE
Użytkowanie fotela powinno być ograniczone do 30 minut na jeden seans. Ciągłe stosowanie masażu
na jedną cześć ciała powinno być ograniczone do 5 minut.
Długie użytkowanie może doprowadzić do urazów mięśni i nerwów (używaj do 30 minut dziennie).
Osoby, które powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem fotela.
● Osoby, których mięśnie z powodu podeszłego wieku uległy osłabieniu oraz osoby smukłej budowy. ●
Osoby cierpiące na bóle pleców spowodowane uszkodzeniem kości lub organów wewnętrznych. ●
Osoby, u których łatwo powstają siniaki i są podatne na skręcenia. ● Osoby cierpiące na intensywne
choroby narządów ruchu. ● Osoby po przebytych zabiegach operacyjnych organów wewnętrznych.
Jeżeli podczas użytkowania fotela pojawia się wysypka, zaczerwienienie skóry, swędzenie lub podobne
objawy, należy przerwać użytkowanie i skonsultować się z lekarzem. Może dojść do chorób lub urazów.
Włączony fotel nigdy nie powinien być pozostawiony bez opieki. Odłącz go od gniazdka jeśli nie jest w
użyciu i przed montowaniem/rozmontowywaniem jego części. Aby wyłączyć fotel należy wyłączyć
funkcje na panelu sterowania oraz wyciągnąć przewód zasilający z gniazdka. Brak ostrożności może
prowadzić do wypadków.
Używaj fotela na równej powierzchni i nie wystawiaj na zewnątrz. Może dojść do zniszczenia lub urazów.
Przed użyciem upewnij się, że przyciski i liczniki czasu fotela działają prawidłowo. Brak ostrożności
może prowadzić do urazów lub wypadków.
Po dłuższym okresie bez użytkowania produktu, należy przeczytać instrukcje ponownie w celu
potwierdzenia poprawności jego działania. Brak ostrożności może prowadzić do urazów lub wypadków.
Przed użyciem fotela upewnij się, że nie zaklinowały się w nim żadne przedmioty. Nie wsadzaj żadnych
obiektów do otworów w urządzeniu. Brak ostrożności może prowadzić do urazów lub wypadków.
Nie wsadzaj stóp ani dłoni do opuszczającego się podnóżka. Brak ostrożności może prowadzić do
urazów lub wypadków.
W przypadku zauważenia jakichkolwiek dolegliwości ﬁzcznych podczas użytkowania fotela, należy
niezwłocznie przerwać użytkowanie i skonsultować się z lekarzem.
Na fotel należy siadać powoli po uprzednim zlokalizowaniu kul masujących. Brak ostrożności może
prowadzić do urazów lub wypadków.
Pierwsze masaże powinny być delikatne. Brak ostrożności może prowadzić do urazów.
Upewnij się, że zacisk uziemiający jest zamontowany. Bez zacisku uziemiającego może dojść do
urazów lub porażeń prądem.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
OSTROŻNIE
W przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej należy natychmiast wyłączyć urządzenie i odpiąć
kabel zasilający od kontaktu. Brak ostrożności może doprowadzić do wypadku po przywróceniu zasilania.
Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej ciągnąc za wtyczkę, a nie za przewód zasilający. Brak ostrożności
może doprowadzić do porażenia prądem, zwarcia lub pożaru.
W czasie przerwy w użytkowaniu fotela, odłącz go od sieci elektrycznej. Degradacja izolacji
spowodowana kurzem lub wilgocią może doprowadzić do pożaru.
Przy przechowywaniu lub magazynowaniu fotela należy go odłączyć od sieci elektrycznej. Brak
ostrożności może doprowadzić do porażenia prądem lub urazów.
Nie niszcz przewodu zasilającego ani wtyczki zasilającej.
● Nie niszcz. ● Nie uszkadzaj. ● Nie przerabiaj. ● Nie zginaj i nie ciągnij bez potrzeby. ● Nie skręcaj. ● Nie
wiąż w supeł. ● Nie kładź ciężkich przedmiotów na przewodzie. ● Nie pozwól by przewód wplątał się w
inne urządzenia, szczególnie przy przesuwaniu fotela.
Nigdy nie używaj urządzenia jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone, nie działają prawidłowo bądź
zostały upuszczone do wody. Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub serwisem w celu usunięcia usterek.
Użytkowanie uszkodzonego fotela może doprowadzić do porażenia prądem, zwarcia lub pożaru.
Nie używaj fotela tuż po posiłku lub spożyciu alkoholu. Brak ostrożności może doprowadzić do nudności,
wymiotów, urazów bądź wypadków.
Nie używaj fotela w pobliżu kuchenki lub innych źródeł ognia. Nie pal podczas użytkowania fotela. Nie
używaj fotela na dywanach z ogrzewaniem lub innych ogrzewanych powierzchniach. Nie używaj
podgrzewanych koców ani poduszek w trakcie masażu. Trzymaj przewód zasilający z dala od źródeł
ognia. Brak ostrożności i przegrzanie fotela może prowadzić do porażenia prądem, pożaru bądź urazów.
Nie stawaj na fotelu, nie wchodź na oparcie, podnóżek ani elementy masujące ręce i ramiona. Fotel lub
jego użytkownik mogą się przewrócić i doprowadzić do wypadku bądź urazów.
Nie stawaj i nie siadaj na górnej części oparcia, przedniej części siedziska lub podnóżku kiedy fotel się
rozkłada. Fotel lub jego użytkownik mogą się przewrócić i doprowadzić do wypadku bądź urazów.
Nie próbuj siadać albo wstawać z fotela, kiedy ten się rozkłada lub podnóżek się unosi. Fotel lub jego
użytkownik mogą się przewrócić i doprowadzić do wypadku bądź urazów.
Używaj jedynie akcesoriów zalecanych i dostarczonych przez producenta. Używanie nieoryginalnych
akcesoriów może prowadzić do uszkodzenia fotela.
W trakcie masażu rąk/ramion należy zdjąć zegarki, pierścionki, bransolety i sztuczne paznokcie. Brak
ostrożności może prowadzić do urazów.
Nie używaj fotela z kolczykami w uszach, nosząc szalik, chustę lub inne ozdoby. Brak ostrożności może
prowadzić do urazów.
Nie używaj fotela ze sztywnymi bądź twardymi przedmiotami na głowie. Brak ostrożności może
prowadzić do urazów.
Nie używaj masażu ud lub pośladków z twardymi przedmiotami w kieszeniach. Brak ostrożności może
prowadzić do wypadków bądź urazów.
Nie używaj fotela nago. Bezpośredni masaż nagiego ciała może uszkodzić skórę.
Nie masuj łokci, kolan, głowy ani podbrzusza. Nie pozwól by dłonie lub stopy dostały się między ramiona
masujące. Brak ostrożności może prowadzić do urazów.
Nie wyciągaj przewodu zasilającego i nie wyłączaj zasilania w trakcie masażu na fotelu. Brak ostrożności
może prowadzić do wypadków i urazów.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
OSTROŻNIE
Nie używaj fotela podczas snu. Brak ostrożności może prowadzić do urazów lub problemów zdrowotnych.
Nie przemieszczaj fotela, kiedy ktoś na nim siedzi lub gdy leżą na nim przedmioty.
Upewnij się, że z fotela korzysta nie więcej niż jedna osoba naraz. Brak ostrożności może prowadzić do
uszkodzenia fotela lub urazów.
Nie przecieraj fotela benzyną, rozcieńczalnikiem do farb lub alkoholem i nie opryskuj sprejami
farmaceutycznymi. Brak ostrożności może prowadzić do porażenia prądem lub pożaru.
Nie używaj fotela w innych celach niż masaż. Brak ostrożności może prowadzić do urazów lub wypadków.
Nie używaj wyrobów farmaceutycznych w trakcie użytkowania. Brak ostrożności może prowadzić do
problemów zdrowotnych lub wypadków.
Nie przemieszczaj fotela po łatwo rysujących się powierzchniach.
Nie wolno przewracać fotela lub poddawać go silnym wstrząsom. Grozi wypadkiem lub urazami.
Nie uderzaj masażera stóp palcami nóg. Może dojść do urazu.
Nie używaj fotela w miejscu gdzie rozpylane są aerozole lub gdzie podaje się tlen.
Używaj fotela tylko zgodnie z opisanymi w instrukcji wskazówkami. Nie używaj dodatków
nierekomendowanych przez producenta.
Nie przemieszczaj fotela, ciągnąc go za przewód zasilający i nie używaj przewodu jako uchwytu.
Nie zakrywaj otworów w fotelu. Zadbaj o to, by w otworach nie znalazły się włosy, kłaczki i tym podobne.
Wymagany jest ścisły nadzór w przypadku korzystania z fotela przez dzieci lub osoby niepełnosprawne.
Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone, nie działają prawidłowo bądź
zostały upuszczone do wody. Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub serwisem w celu usunięcia usterek.
Użytkowanie uszkodzonego fotela może doprowadzić do porażenia prądem, zwarcia lub pożaru.
Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących powierzchni.
Roztropnie używaj funkcji ogrzewania. Brak ostrożności może prowadzić poważne oparzenia. Nie używaj
ogrzewania na nadmiernie wrażliwe części ciała lub w przypadku problemów z krążeniem. Używanie
ogrzewania przez dzieci lub osoby niepełnosprawne bez należytej opieki może być niebezpieczne.
Trzymaj dzieci z dala od rozłożonego podnóżka, oparcia i innych, ruchomych części fotela.
Podłącz fotel do właściwie uziemionego gniazdka elektrycznego.
Korzystanie z fotela przez osoby (włącznie z dziećmi) z ograniczeniami ﬁzcznymi, czuciowymi lub
intelektualnymi bądź mające niewystarczające doświadczenie i wiedzę, wymaga opieki drugiej osoby,
która zapewni odpowiednie wsparcie i będzie odpowiadała za bezpieczeństwo.
Dzieci powinny być od opieką dorosłego, by mieć pewność, że nie będą bawić się fotelem.
Czyszczenie i konserwacja fotela nie powinna być wykonywana przez dzieci bez opieki.

NAZEWNICTWO I FUNKCJE
FOTEL
Przód fotela

Przód fotela
Poduszka
Odsuń poduszkę w trakcie masażu.
Mata na plecy
Powoli oprzyj plecy o matę.
Pilot
Statyw na pilot
Ogrzewanie
Wbudowane w oparcie i podeszwy stóp.

Tył fotela
Tył fotela

Włącznik/wyłącznik
Wciśnij przycisk OFF po masażu.
Gniazdko przewodu zasilania
Kółka
Wtyczka przewodu zasilania
Przewód zasilania

Miejsca masażu
Masażer pleców
Masuje plecy ramionami masującymi.
Masażer ramion
Masuje ramiona poduszkami powietrznymi.
Masażer przedramion
Masuje przedramiona poduszkami powietrznymi.

Miejsca masażu

Masażer pośladków i ud
Masuje uda i pośladki poduszkami powietrznymi.
Masażer łydek i stóp
Masuje łydki i stopy poduszkami powietrznymi.

Masażer rolkowy
Masuje podeszwę stóp rolkami.

NAZEWNICTWO I FUNKCJE
PILOT

Przód pilota
Dotykowy wyświetlacz
Przycisk ON/OFF
Włącza i wyłącza fotel
Przycisk STOP
Zatrzymuje wszystkie operacje (użyj
przycisku, aby zatrzymać masaż)

Przycisk zmiany pozycji oparcia
Przycisk zmiany pozycji podnóżka
Przycisk dopasowania pozycji ramion
masujących
Przycisk ogrzewania
Głośnik

[Wyświetlacz]
O użytkowaniu
Wyświetlacz jest dotykowy. Elementy, którymi można
sterować dotykowo są oznaczone jasnoszarym kolorem,
a te, które nie mogą być obsługiwane dotykowo ciemną
szarością (z poniższymi wyjątkami).

[Opis niektórych przycisków]
Masaż zatrzymuje się i powraca do
ekranu wejściowego.
Powrót do poprzedniego ekranu.
Anuluje wybrane opcje i ustawienia.
Potwierdza wybrane opcje i
ustawienia.
Zmień głośność wskazówek głosowych.

Elementy, którymi można sterować dotykowo,
są oznaczone jaśniejszym, szarym kolorem.

Jasnoszary
- można
sterować
dotykowo

Ciemnoszary
- nie można
sterować
dotykowo (z
wyjątkiem:
)
Czarny nie można
sterować
dotykowo

USTAWIENIE I MONTAŻ
Sprawdź czy dostałeś wszystkie części w zestawie!
OSTROŻNIE

Dokumenty w instrukcji:

Używaj tylko elementów dostarczonych przez
producenta. Inne produkty i zamienniki mogą
uszkodzić fotel.
Korpus fotela

Instrukcja

Poduszka

Podłokietniki (lewy)(prawy)

Sposób montażu

Przewód zasilający

Masażery ramion (lewy)
(prawy)

(prawy)

Klucz sześciokątny
Strona
wkręcająca

(prawy)

(lewy)
(lewy)

8 krótkich śrub do
podłokietnika

USTAWIENIE I MONTAŻ
Instrukcje dotyczące wyboru miejsca
UWAGA

OSTROŻNIE

Unikaj umieszczenia fotela w łazienkach lub
innych, wilgotnych miejscach. Nieostrożność
może prowadzić do porażenia prądem,
pożaru lub pleśnienia fotela. Umieść fotel na
równej powierzchni. Nie umieszczaj fotela na
zewnątrz. Nieostrożność może prowadzić do
wypadków i uszkodzeń.

Nie używaj fotela w pobliżu kuchenki lub innych źródeł
ognia. Nie pal podczas użytkowania fotela. Nie używaj
fotela na dywanach z ogrzewaniem lub innych
ogrzewanych powierzchniach. Nie używaj
podgrzewanych koców ani poduszek w trakcie masażu.
Trzymaj przewód zasilający z dala od źródeł ognia. Brak
ostrożności i przegrzanie fotela mogą prowadzić do
porażenia prądem, pożaru bądź urazów.

Umieść fotel na równej powierzchni. Zachowaj co
najmniej 50 cm wolnej przestrzeni z tyłu fotela.

35 cm przed

Po włączeniu fotela, jego korpus automatycznie się
cofa i opada, a podnóżek unosi do góry. Zachowaj
co najmniej 35 cm wolnej przestrzeni z przodu
fotela oraz co najmniej 50 cm z tyłu.

50 cm za
200 cm łącznie

Podczas rozkładania unosi się również podnóżek.
Nie umieszczaj fotela w miejscach ciągłego
silnego nasłonecznienia, a także w pobliżu silnych
źródeł ciepła. W przeciwnym razie może dojść
powstania przebarwień i odkształceń fotela.

Przemieszczanie fotela
OSTROŻNIE
Nie przemieszczaj fotela, kiedy ktoś na nim siedzi lub gdy leżą na nim przedmioty. Brak
ostrożności może prowadzić do urazów i zniszczeń. Nie przemieszczaj fotela po łatwo
rysujących się powierzchniach. Nie przemieszczaj fotela, ciągnąc go za przewód zasilający
i nie używaj przewodu jako uchwytu.
Przenoszony fotel powinien być trzymany za
podnóżek i dół oparcia.
Fotel powinien być przenoszony przez co najmniej
dwie osoby.
Przenoś fotel powoli i ostrożnie.

Szerokość przejścia powinna mieć co
najmniej 70 cm. (68 cm aby zmieścić fotel
+ 2 cm aby go nie uszkodzić)

USTAWIENIE I MONTAŻ
Rozkładanie oparcia fotela
Unieś oparcie zgodnie z kierunkiem strzałek (1) i
upewnij się, że zatrzask bezpieczeństwa (2) jest w
pozycji zamkniętej (powinieneś usłyszeć
charakterystyczne kliknięcie). Po uniesieniu oparcia,
połóż na jego przedniej części matę na plecy (3).

3

1

W trakcie rozkładania oparcia nie wkładaj dłoni i palców
między siedzisko a oparcie.

2

Zadbaj o to, by przewód pilota i przewód zasilający nie
utknęły między siedziskiem a oparciem.

Zatrzask

Składanie oparcia fotela
Naciśnij i unieś zatrzask bezpieczeństwa zgodnie z
kierunkiem strzałek. Po jego puszczeniu opuść do przodu oparcie.

Zatrzask

Odmontuj podłokietniki i masażery ramion, zarzuć matę na
plecy do tyłu i opuść oparcie.
Oparcie nie powinno być opuszczane dopóki podłokietniki i
masażery ramion nie zostaną odmontowane.
Podczas obsługi zatrzasku bezpieczeństwa, żaden inny
element fotela nie powinien być dotykany.

Instalacja masażera ramion
Przełóż żółty wężyk między siedziskiem a ramą i zamontuj masażer ramion. Dopasuj
wypukłą część (1) masażera ramion do wgłębienia (2) w górnej części ramy.
[Widok od dołu masażera ramion]
Dopasuj wypukłą część
masażera ramion (1) do
górnej części ramy (2).
ᶃ
ᶄ

[Jak przełożyć wężyk]
Żółty wężyk

Przełóż żółty wężyk
zgodnie z obrazkiem
po lewej.
Rama

USTAWIENIE I MONTAŻ
Połącz wężyki masażera ramion (szary/czarny/żółty) zgodnie z kolorami.

Żółty

(1) Wsadź wypustkę wężyka masażera ramion
z rowkiem wężyka korpusu i wciśnij go.
(2) Dociskając zabezpiecz obydwa wężyki.
Wężyk
masażera
ramion

Szary
Czarny

Wężyk korpusu

Wypustka
Jeśli masz
trudność z
podłączeniem
Rowek
wężyków, zacznij
od początku proces będzie
przebiegał
łatwiej, bo wężyki
staną się
luźniejsze.

Dociśnij
※ obie części
do końca.

Przykręcanie masażerów ramion.
Statyw do pilota przykręca się podczas instalacji masażera ramion, kolejno dokręcając śruby: (1) w
przedniej, dolnej części -> (2) w przedniej, górnej części -> (3) w tylnej, górnej części.
● Statyw do pilota może być zainstalowany po każdej stronie.
● Przyciśnij masażer ramion do ramy i wkręć go.
[Przy dokręcaniu jedynie masażera ramion]

2
1

※ Na początku
delikatnie dokręć
śruby, a potem
dociśnij je mocniej z
pomocą klucza
sześciokątnego.

3

2
1

3

[Przy dokręcaniu statywu pilota]

2

Statyw pilota

3

1

2
1

3

USTAWIENIE I MONTAŻ
Instalacja podłokietników
Instalacja lewego podłokietnika
(1) Przednią część lewego podłokietnika dopasuj do ramy.
(2) Unieś podłokietnik, aby dopasować go do tylnej części.
Podłokietnik powinien być podniesiony przy dopasowaniu go
do korpusu. Jeśli tego nie zrobisz, będzie na styku i może
ulec zniszczeniu.
Wsuń tył podłokietnika jak
na rysunku.

Masażer ramion
Lewy podłokietnik

Kółko

Podłokietnik

Instalacja prawego podłokietnika.
(1) Tylna część prawego podłokietnika powinna być dopasowana do skrzynki zasilającej.
(2) Unieś podłokietnik, aby dopasować go do tylnej części.
Podłokietnik powinien być podniesiony przy dopasowaniu go do korpusu.
Jeśli tego nie zrobisz, będzie na styku i może ulec zniszczeniu.

Instalacja skrzynki zasilającej. Zakryj
skrzynkę i kółka prawym podłokietnikiem.
Masażer ramion
Prawy
podłokietnik

Skrzynka
zasilająca
Kółko
Prawy podłokietnik

USTAWIENIE I MONTAŻ
Mocno dokręć wszystkie śruby mocujące.
Najpierw przykręć delikatnie śruby w kolejności od pierwszej do czwartej, a następnie mocno dokręć śruby w tej
samej kolejności.
Podłokietnik może się odczepić, jeśli nie zostanie porządnie dokręcony i doprowadzić do zniszczeń lub
urazów.

[Po lewej stronie]

Po zamocowaniu podłokietnika
sprawdź, czy tył podłokietnika się
nie przemieścił.

Przymocuj zaślepki śrub.

[Po prawej stronie]

Sprawdź, czy nie doszło
do przemieszczenia.

Zwróć uwagę na znaczniki na zaślepkach powinny trafć w odpowiednie rowki.

Każdy otwór ma określoną zaślepkę.
Znaczniki

Sprawdź oznaczenia na odwrocie zaślepek.
Włóż zaślepki w otwory i sprawdź czy zostały
poprawnie umiejscowione.

[Po lewej stronie]

[Po prawej stronie]

USTAWIENIE I MONTAŻ
Instalacja poduszek i maty na plecy
Przypnij matę na plecy przy pomocy zamka
błyskawicznego przy oparciu. Zamocuj
poduszkę przy pomocy rzepów.

Poduszka

Rzepy

Dostosuj umiejscowienie maty na plecy wedle uznania.
Grzewcza część maty na plecy może być używana do ogrzewania się.
Sprawdź więcej informacji o ogrzewaniu się grzewczą częścią maty na stronie 47.

Aby dobrze dopasować matę na
plecy zapnij zamek błyskawiczny.

Środek maty na plecy można usunąć. Po jego
usunięciu masaż będzie bardziej intensywny.
Unieś zamek błyskawiczny z tyłu maty na plecy.
Odczep rzep z tyłu maty na plecy.

zamek
błyskawiczny

Rzep

Mata na plecy

Zamek
błyskawiczny

Instalacja pilota
[Montaż]
Wsuń pilot od góry do statywu.
[Demontaż]
Wysuń pilot od góry ze statywu.

Stelaż

Śruba mocująca

Dociskanie

[Zmiana pozycji stelaża]
Możesz zmienić pozycję stelaża,
dokręcając śrubę mocującą.

Stelaż pęknie jeśli dokręcisz śrubę zbyt mocno.

Poluzowanie

USTAWIENIE I MONTAŻ
Podłącz przewód zasilający
UWAGA
Nie wolno podłączać fotela do niekompatybilnej sieci elektrycznej. Może dojść do zwarcia lub pożaru.
Dokładnie podłącz przewód zasilający do gniazdka i dbaj o to, by nie dostał się do niego kurz. Brak ostrożności
może prowadzić do zniszczeń, zwarcia lub pożaru.
Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone, nie działają prawidłowo bądź zostały
upuszczone do wody. Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub serwisem w celu usunięcia usterek.
Użytkowanie uszkodzonego fotela może doprowadzić do porażenia prądem, zwarcia lub pożaru.

Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda w dolnej, prawej
części tyłu korpusu.

Wtyczka
Gniazdo

Zrób to pewnie.
Używaj jedynie przewodu dołączonego
w zestawie.
Sprawdź, czy przewód zasilający,
przewód pilota lub wtyczka nie są
uszkodzone lub zakurzone.

PRZED ROZPOCZĘCIEM MASAŻU
Sprawdź otoczenie wokół fotela
Uważnie sprawdź otoczenie wokół fotela.
Upewnij się, że pod podnóżkiem lub za oparciem nie
znajdują się ludzie, zwierzęta lub przedmioty.

Włącz zasilanie
UWAGA
Nie wolno podłączać fotela do niekompatybilnej sieci elektrycznej. Może dojść do zwarcia lub pożaru.
Włóż pewnie wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka, tak, by nie zebrał się na nim kurz. Brak ostrożności
może prowadzić do porażenia prądem, zwarcia lub pożaru.
Nigdy nie używaj urządzenia jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone, nie działają prawidłowo bądź zostały
upuszczone do wody. Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub serwisem w celu usunięcia usterek.
Użytkowanie uszkodzonego fotela może doprowadzić do porażenia prądem, zwarcia lub pożaru.

Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka.
Upewnij się, że wtyczka, przewód i gniazdko nie są uszkodzone. Dokładnie
podłącz przewód zasilający do gniazdka i dbaj o to, by nie dostał się do niego
kurz.

Wciśnij przycisk "ON" na korpusie fotela.
Przycisk znajduje się w prawej, dolnej części
tyłu korpusu.

Wciśnij włącznik na pilocie, aby włączyć fotel.
Na ekranie pilota wyświetli się menu.
Oparcie fotela masującego cofnie się, a podnóżek uniesie.
(Naciśnięcie przycisku zmiany pozycji oparcia, zmiany pozycji
podnóżka bądź przycisku STOP zatrzyma proces.)
Po 3 minutach bez podjęcia akcji, fotel automatycznie się wyłączy.

Jeśli mimo włączenia fotela na ekranie pilota nie pojawi się menu, nie
używaj go.

Fotel gotowy do pracy

PRZED ROZPOCZĘCIEM MASAŻU
Sprawdź fotel masujący
Sprawdź, czy materiał nie jest porwany.

UWAGA
Przed użyciem upewnij się, że materiał fotela masującego nie jest rozerwany
na oparciu, ani w żadnym innym miejscu. W razie dostrzeżenia rozdarcia,
niezależnie od jego wielkości, należy zaprzestać użytkowania fotela. Odłącz
zasilanie i zgłoś się do serwisu. Brak ostrożności może prowadzić do porażenia
prądem i innych zagrożeń dla zdrowia.

Sprawdź, czy na fotelu nie ma nieznanych substancji.

OSTROŻNIE
Przed użyciem sprawdź czy na podnóżku, podłokietniku lub oparciu nie ma
żadnych nieznanych substancji. Brak ostrożności może prowadzić do urazów
i wypadków.

Sprawdź, czy ramiona masujące są cofnięte.
Jeśli ramiona masujące nie są w pozycji cofniętej, przywróć je do pierwotnej pozycji
przyciskiem ON/OFF.

OSTROŻNIE
Siadając na fotel, sprawdź, czy ramiona masujące są w pozycji cofniętej. Brak
ostrożności może prowadzić do urazów i wypadków.

Sprawdź czy podnóżek jest opuszczony do końca.
Jeśli podnóżek jest uniesiony, możesz go obniżyć przyciskiem zmiany pozycji oparcia.

OSTROŻNIE
Nie próbuj siadać albo wstawać z fotela, kiedy ten się rozkłada lub podnóżek
się unosi. Fotel lub jego użytkownik mogą się przewrócić i doprowadzić do
wypadku bądź urazów.

UŁOŻENIE OPARCIA I PODNÓŻKA
UWAGA
Podczas opuszczania podnóżka upewnij się, że nie ma pod nim ludzi, zwierząt lub przedmiotów. Brak ostrożności
może prowadzić do wypadków i urazów.
Podczas opuszczania podnóżka uważaj, by ręce, palce, stopy lub głowa nie dostały się: ● pod podnóżek bądź
oparcie. ● pod sam fotel masujący ● pod oparcie, siedzisko, okolice podłokietników. ● okolice podnóżka, siedziska,
podłokietników. • pod podnóżek i tylną część podnóżka. ● przestrzeń między ramionami i podłokietnikiem. ● za
oparcie.
Brak ostrożności może prowadzić do wypadków i urazów.

Ułożenie podnóżka
Zmień kąt uniesienia podnóżka przyciskami zmiany
pozycji oparcia.

Pozycja początkowa
(opuszczony podnóżek)

Pozycja rozłożona

Jeżeli poduszki powietrzne w podnóżku są włączone, pozycja
podnóżka nie obniży się.
Wyłącz masaż nóg poduszkami powietrznymi, by ustawić
podnóżek (sprawdź na stronie 35).

Zmień wysunięcie podnóżka przyciskami zmiany
pozycji podnóżka.
Możesz zmienić wysunięcie podnóżka w momencie, gdy ten
jest ustawiony pod kątem 25 stopni lub większym.
Długość na jaką możesz wysunąć podnóżek zmienia się w
zależności od stopnia jego uniesienia.

Pozycja uniesiona

Pozycja wysunięta

UŁOŻENIE OPARCIA I PODNÓŻKA
OSTROŻNIE
Nie wsadzaj rąk ani nóg w przestrzeń między podnóżkiem a korpusem, kiedy podnóżek jest rozkładany. Brak
ostrożności może prowadzić do wypadków i urazów.
Nie stawaj i nie siadaj na górnej części oparcia, przedniej części siedziska lub podnóżku kiedy fotel się rozkłada.
Fotel lub jego użytkownik mogą się przewrócić i doprowadzić do wypadku bądź urazów.
Nie próbuj siadać albo wstawać z fotela, kiedy ten się rozkłada lub podnóżek się unosi. Fotel lub jego użytkownik
mogą się przewrócić i doprowadzić do wypadku bądź urazów.

Rozciągnij nogi i wysuń podnóżek.
Możesz zmieniać wysunięcie podnóżka wypychając go siłą nóg.

Ułożenie oparcia
Ułożenie pozycji oparcia możesz zmieniać przyciskiem zmiany pozycji oparcia.
Ramiona masujące nie chowają się wgłąb fotela, tylko wysuwają i masaż nimi staje się bardziej intensywny.
Podstawa fotela się nie przemieszcza, podnóżek się unosi, a podłokietniki przesuwają.

Pozycja początkowa

Pozycja rozłożona

USTAWIENIA PROGRAMU AUTOMATYCZNEGO
Rozpoczynanie programu automatycznego
Włącz fotel przyciskiem ON/OFF.
Na ekranie pojawi się menu.
Oparcie fotela masującego cofnie się, a podnóżek uniesie.
(Naciśnięcie przycisku zmiany pozycji oparcia, zmiany
pozycji podnóżka bądź przycisku STOP zatrzyma proces.)
Po 3 minutach bez podjęcia akcji, fotel automatycznie się wyłączy.

Do wyboru masz jeden z poniższych programów:
Wybierz program i wciśnij przycisk.
Jeśli oparcie było w wyższej, a podnóżek niższej pozycji niż rozłożona,
podnóżek i oparcie przesuną się do pozycji rozłożonej.

[PRZYKŁAD] Wybór funkcji "REFRESH" na
całe ciało.
Wciśnij
Wybierz "REFRESH"

Rozpoczynanie skanowania linii kręgosłupa.
Ułóż się wygodnie w fotelu i oprzyj głowę o oparcie.
Nie unoś głowy z oparcia.
Część programów nie wykorzystuje opcji skanowania.

O systemie skanowania Double Sensing
Podwójna detekcja SI wykrywa kształt ciała i postawę przed rozpoczęciem masażu.
O skuteczny masaż dbają dwa czujniki - czujnik S-shape wykrywa ułożenie pleców i
kręgosłupa, a czujnik pozycji ramion wykrywa położenie ramion.
[SKANOWANIE ZAKOŃCZONE]

Skanowane punkty kręgosłupa podświetlą się w
trakcie skanowania.
Nie unoś głowy z oparcia.

[BŁĄD]

USTAWIENIA PROGRAMU AUTOMATYCZNEGO
Wykrywanie pozycji ramion rozpocznie się automatycznie. Po
zakończeniu skanowania, rozpoczniesz wybrany program przyciskiem
"START" (1). Jeśli ułożenie pozycji ramion ci nie odpowiada, zmień ją z
pomocą opcji "RE-DETECTION" (2) lub "MANUAL ADJUSTMENT" (3).
Nawet jeśli nie wciśniesz przycisku "START", masaż rozpocznie się po 10 sekundach.
Po wciśnięciu przycisku "RE-DETECTION", skanowanie się powtórzy.
Pozycja ramion jest zmieniana przyciskiem "MANUAL ADJUSTMENT" w trakcie lub po
skanowaniu. Użyj przycisków (4), by zmienić pozycję w pionie lub przycisków (5), by
wysunąć masażery do przodu lub do tyłu. Akceptuj przyciskiem "OK" (6).

3

Skanowanie pozycji ramion określa pozycję ramion w pionie. By wysunąć masażery
do przodu lub do tyłu, użyj przycisku "MANUAL ADJUSTMENT" po rozpoczęciu masażu.

[SKANOWANIE ZAKOŃCZONE]

[MANUAL ADJUSTMENT]

Pozycja ramion masujących
4
1

Podczas
automatycznego
skanowania pozycja
ramion zaznaczona
jest na czerwono.

Ramiona masujace
powinny być między
szyją a ramionami.

5

5
3

2

6

Na ekranie wyświetli się wybrany program automatyczny.
Aby sprawdzić jak zmienić ustawienia w trakcie programu automatycznego sprawdź dział "Regulacja w trakcie programu
automatycznego" na stronie 24.

[PRZYKŁADOWE MENU]
Zmiana siły masażu
manualnego
Zmiana siły masażu
powietrznego

Wykonywany program

Przycisk rolkowego masażera stóp
Pozycja ramion masujących

Obecna technika masażu

Miejsca masażu i siła masażu
powietrznego

Następna technika
masażu

Zmiana głośności wskazówek
głosowych
Opcje masażu powietrznego

Różne przyciski regulacji
Główne menu
Czas
Ikona ogrzewania
Ikona własnego
programu

PULSE
FOOT
FOCUS
TWIST

HAND KNEAD
KNEE STRETCH
FOOT STRETCH
DOUBLE STRETCH

USTAWIENIA PROGRAMU AUTOMATYCZNEGO
Regulacja w trakcie programu automatycznego
Zmiana intensywności masażu manualnego
Zmień intensywność masażu manualnego, używając lewego
przycisku w celu zmniejszenia intensywności, bądź prawego w
celu zwiększenia.

1

Dostępnych jest 7 poziomów intensywności masażu.
Startowa pozycja intensywności to 4.

Zmiana intensywności masażu powietrznego
[W przypadku kompleksowej zmiany]
Zmień intensywność masażu powietrznego, używając lewego
przycisku w celu zmniejszenia intensywności, bądź prawego w
celu zwiększenia.
1

[W przypadku punktowej zmiany]
Wciśnij przycisk "AIR".
Wybierz optymalną intensywność - użyj lewego przycisku, by ją
zmniejszyć, a prawego by zwiększyć.

Powróć do menu programu, wciskając "OK”.

2

Nawet jeśli nie wciśniesz OK, po 10 sekundach ekran
powróci do menu programu.
Intensywność może być zmieniona w 5 stopniach dla
ramion, lędźwi i stóp, a dla przedramion w 3 stopniach.
Startowa pozycja dla ramion, lędźwi i stóp to 3, a dla
przedramion 2.

2
1

Wciskając przycisk zmniejszenia intensywności poniżej
poziomu 1, wyłączasz funkcję.

Pomijanie i powtarzanie manualnej techniki masażu
Jeśli chcesz pominąć technikę manualną i przejść do kolejnej
wciśnij "SKIP".
Jeśli chcesz powtórzyć technikę manualną, wciśnij "REPEAT".
Masaż powietrzny nie może być pominięty lub powtórzony.
Po wybraniu "REPEAT", trwająca technika będzie kontynuowana przez 30 sekund.
Wciskając przycisk "SKIP" w trakcie powtarzania, zakończysz powtarzaną technikę.

1

2

USTAWIENIA PROGRAMU AUTOMATYCZNEGO

Zmiana pozycji masażu ramion (głębokość) i talii (wysokość)
Kiedy ramiona masujące zbliżą się do ramion lub talii, wciśnij przycisk dopasowania
pozycji ramion masujących.
Masaż manualny ramion dostosowywany jest z pomocą poziomych przycisków, a
talii z pomocą pionowych.
Wciśnij "OK".
Jeśli nie wciśniesz "OK", zmiany zostaną wprowadzone po 10 sekundach.
Ustawienia masażu ramion i talii będą odzwierciedlone w zaawansowanych technikach masażu szyi,
ramion i talii.
[Kiedy ramiona
[Kiedy ramiona
masujące są w
masujące są w
pobliżu ramion]
pobliżu talii]
1

2

2

2

3

3

Włączanie trybów masażu powietrznego "PULSE" i "HAND KNEAD"
Wybierz "OPTION".
2

Wybierz "OFF/PULSE/HAND KNEAD".
Powróć do ekranu programu, wciskając "OK”.
Jeśli nie wciśniesz OK, zmiany zostaną wprowadzone po
10 sekundach.
Nie możesz używać jednocześnie masażu
pulsacyjnego i imitującego ugniatanie dłońmi.

1

3

Włączanie rozciągania
Wciśnij "OPTION".
Wybierz "OFF/KNEE/FOOT/KNEE&FOOT".
Powróć do ekranu programu, wciskając "OK".
Jeśli nie wciśniesz OK, zmiany zostaną wprowadzone po
10 sekundach.
Jeśli podnóżek nie jest maksymalnie uniesiony, rozciąganie
rozpocznie się po uniesieniu podnóżka do odpowiedniej
pozycji.
Różne opcje rozciągania nie mogą działać równolegle.
Opcja rozciągania i masaż łydek nie mogą działać
jednocześnie.

2

1

3

Wybieranie jedynie masażu stóp
Wciśnij "OPTION".
Wybierz "OFF/FOOT FOCUS”.
Powróć do ekranu programu wciskając "OK".
2

Jeśli nie wciśniesz OK, zmiany zostaną wprowadzone po
10 sekundach.
1

3

Zmiana intensywności masażu rolkami
Intensywność masażu rolkowego zmienisz, używając lewego przycisku
w celu zmniejszenia intensywności bądź prawego w celu zwiększenia.
Startowa intensywność masażu rolkami to 2 poziom.
Wciskając przycisk zmniejszenia intensywności poniżej poziomu 1, wyłączasz
funkcję.
Sprawdź informacje o masażu rolkowym na stronie 41.

1

USTAWIENIA PROGRAMU AUTOMATYCZNEGO
Możliwości ustawień masażu automatycznego
Szczegółowa lista możliwych do zmiany elementów w programach automatycznych, podczas
startu i w trakcie trwającego programu.
Program

Typ

30 min PRO

VIP

Odmładzający

SOMMELIER

Idealny

NIGHT HEALING

Pobudzający

SLOW STRETCH

Pobudzający

AIR RELAX

Relaksujący

CAŁE CIAŁO

EXTREME
REJUVENATION

Odmładzający

REJUVENATION

Idealny

REFRESH

Rytmiczny

RELAX

Pobudzający

SOFT

Delikatny

SZYJA/RAMIONA
TALIA
ROZCIĄGANIE
7 min

EXTREME
REJUVENATION

Pobudzający

REJUVENATION

Idealny

REFRESH

Rytmiczny

RELAX

Pobudzający

EXTREME
REJUVENATION

Odmładzający

REJUVENATION

Idealny

REFRESH

Rytmiczny

RELAX

Pobudzający

EXTREME WHOLE
BODY STRETCH

Odmładzający

WHOLE BODY
STRETCH

Idealny

WHOLE
BODY AIR

Powietrzny

QUICK MASSAGE

Szybki relaks

PAMIĘĆ

Automatyczny
skan linii
kręgosłupa

Automatyczny
skan ramion

Ramię
masujące

Siła masażu
powietrznego

Pomiń/
Powtórz

Zmiana pozycji
ramion

Zmiana
pozycji talii

Początkowo cały kurs WHOLE BODY REJUVENATION jest zapisany w pamięci.

Masaż linii kręgosłupa nie może być modyﬁowany.

Opcje

KOŃCZENIE MASAŻU
Czas masażu różni się w każdym programie.
Po zakończeniu masażu ramiona masujące chowają się w
głąb fotela.
Kiedy automatyczne składanie fotela jest wyłączone, powrót
oparcia i podnóżka do podstawowej pozycji oznaczony jest na
ekranie znakiem [STORING].
Kiedy automatyczne składanie fotela jest włączone, oparcie i
podnóżek wracają do podstawowej pozycji jest automatyczny.
Przy braku aktywności, po 30 sekundach od zakończenia
masażu fotel się wyłączy.

Wybrany program

Czas masażu

Masaż części ciała
Szybki masaż

7 minut

Masaż automatyczny
Masaż manualny

16 minut

30-minutowy kurs PRO

30 minut

Możesz zmieniać ustawienie
podnóżka i oparcia (1).
Oparcie się podnosi,
podnóżek się chowa (2).

2

1

KOŃCZENIE MASAŻU
Zatrzymanie masażu
Wciśnij przycisk STOP (1) lub przycisk
głównego menu (2).
Ramiona masujące zatrzymują się w
bieżącej pozycji.

1

Po wciśnięciu przycisku "STOP" lub
przycisku głównego menu powrócisz do
ekranu menu, ale odliczanie czasu
programu będzie kontynuowane.

2

Natychmiastowe zatrzymanie masażu
Wciśnij przycisk ON/OFF.
Ramiona masujące chowają się w głąb fotela.
Po pojawieniu się na ekranie komunikatu "STORING" ustaw fotel
w pozycji startowej.

3

Możesz zmieniać ustawienie
podnóżka i oparcia (1).
Oparcie się unosi,
podnóżek się chowa (2).

Wyłączanie zasilania
Wyłącz zasilanie na obudowie.
Wyłącznik znajduje się w dolnej, prawej części tyłu
fotela masującego.

Wyciągnij kabel zasilania z gniazdka.

MASAŻ MANUALNY
Rozpoczęcie wybranego masażu manualnego
Włącz fotel przyciskiem ON/OFF.
Na ekranie pojawi się menu.
Oparcie fotela masującego cofnie się, a podnóżek uniesie.
(Naciśnięcie przycisku zmiany pozycji oparcia, zmiany pozycji
podnóżka bądź przycisku STOP zatrzyma proces.)
Po 3 minutach bez podjęcia akcji, fotel automatycznie się wyłączy.

Wybierz

Wybierz program.

Wybierz technikę masażu.
Rozpocznij.

Ustaw pozycję masażu ramion i talii.
Sprawdź listę możliwych do zmiany elementów w programach manualnych na stronie 34.

[Zmiana pozycji masażu ramion]
Po przemieszczeniu ramion masujących w okolice barków, rozpoczyna się automatyczne skanowanie. Po skanowaniu,
masaż rozpocznie się wraz z wybraniem przycisku "START" (1). Jeśli ułożenie pozycji ramion ci nie odpowiada, zmień ją z
pomocą opcji "RE-DETECTION" (2) lub "MANUAL ADJUSTMENT" (3).
Nawet jeśli nie wciśniesz przycisku "START", masaż rozpocznie się po 7 sekundach.
Po wciśnięciu przycisku "RE-DETECTION", skanowanie się powtórzy.
Pozycja ramion jest zmieniana przyciskiem "MANUAL ADJUSTMENT" w trakcie lub po skanowaniu. Użyj przycisków (4),
by zmienić pozycję w pionie lub przycisków (5), by wysunąć masażery do przodu lub do tyłu. Akceptuj przyciskiem
"OK" (6).
W trakcie skanowania
pozycji ramion.

Zakończenie skanowania
pozycji ramion.

Dopasowanie pozycji
ramion.

4
1

5

4
3

2

Podczas
automatycznego
skanowania pozycja
ramion zaznaczona
jest na czerwono.

3
8

Wciśnij przycisk dopasowania pozycji ramion masujących
(7), następnie użyj poziomych przycisków (8), aby zmienić
pozycję masażu ramion.
Wciśnij "OK" (9) po dostosowaniu miejsca masażu.

8

8
7
9

[Zmiana pozycji masażu talii]
Wciśnij przycisk dopasowania pozycji ramion masujących
(7), następnie użyj pionowych przycisków (10), aby zmienić
pozycję masażu ramion.
Wciśnij "OK" (11) po dostosowaniu miejsca masażu.

10

[Zmiana pozycji masażu]
Zmień pozycję masażu manualnego używając przycisków
dopasowania pozycji ramion masujących (7).

11

MASAŻ MANUALNY
Regulacja w trakcie programu manualnego
Zmiana szybkości masażu
Wybierz "MECHA OPTIONS".
Wybierz szybkość: "SLOWEST/SLOW/
NORMAL/FAST".

2

Wciśnij „OK”.

1

3

Zmiana szerokości masażu
Wybierz "MECHA OPTIONS".
Wybierz szerokość: "NARROW/NORMAL/WIDE".
2

Wciśnij „OK”.

1

3

Wybór zakresu działania
Wybierz "MECHA OPTIONS".
Wybierz zakres: "POINT/PART/WHOLE".
Wciśnij „OK”.
2

1

3

MASAŻ MANUALNY

Zmiana pozycji masażu ramion (głębokość) i talii (wysokość)
Kiedy ramiona masujące zbliżą się do ramion lub talii, wciśnij przycisk dopasowania pozycji
ramion masujących.
Masaż manualny ramion dostosowywany jest z pomocą poziomych przycisków, a talii
z pomocą pionowych.
Wciśnij "OK".
Jeśli nie wciśniesz "OK", zmiany zostaną wprowadzone po 10 sekundach.
Ustawienia masażu ramion i talii będą odzwierciedlone w zaawansowanych technikach masażu szyi,
ramion i talii. Sprawdź listę możliwych do zmiany elementów w programach manualnych na stronie 34.
[Kiedy ramiona masujące
są w pobliżu ramion]

[Kiedy ramiona masujące
są w pobliżu talii]

1
2

2

2

3

3

Zmiana intensywności masażu manualnego
Intensywność masażu pleców zmienisz używając lewego przycisku
w celu zmniejszenia intensywności, bądź prawego w celu
zwiększenia.

1

Intensywność możesz zmieniać w 12 stopniach.
Startowa intensywność jest na poziomie 5.

Sprawdź, jakie programy nie uwzględniają możliwości regulacji, w tabeli na stronie 34.

MASAŻ MANUALNY
Możliwości ustawień masażu manualnego
Poniższa lista określa możliwości regulacji dla każdej manualnego programu.
Program

Regulacja technik
manualnych

Regulacja
głębokości technik Intensywność
manualnych

Szybkość

BASIC 1

KNEAD UP
KNEAD DOWN
TAPPING
WAVELET
RELAX KNEAD UP
RELAX KNEAD DOWN
PUSH & KNEAD
SPIRAL KNEAD

Szerokość

Praca z masażerem
rolkowym na stopy

Zakres masażu
WHOLE/PART/POINT
WHOLE/PART/POINT
WHOLE/PART/POINT
WHOLE/PART/POINT

WHOLE/PART/POINT
2 poziomy

PRECISION SPIRAL KNEAD

BASIC 2
BASIC 3

SHIATSU
SHIATSU STRETCH
PARASPINAL
ROLLING
WAVE ROLLING
3D KNEAD UP
3D KNEAD DOWN
3D TAPPING
3D WAVELET
LOOP KNEAD UP
LOOP KNEAD DOWN
PALMAR KNEAD UP
PALMAR KNEAD DOWN

WHOLE/PART/POINT
WHOLE/PART/POINT

pozycja ramion
pozycja ramion

PART/POINT

pozycja ramion

PART/POINT
WHOLE/PART/POINT
WHOLE/PART/POINT
WHOLE/PART/POINT
WHOLE/PART/POINT
WHOLE/PART/POINT
WHOLE/PART/POINT
WHOLE/PART/POINT
WHOLE/PART/POINT

STRETCH
STRETCH KNEAD UP

WHOLE/PART/POINT
WHOLE/PART/POINT

SZYJA / RAMIONA

STRETCH TAPPING
STRETCH WAVELET
STRETCH SHIATSU
NECK PALMAR KNEAD

pozycja ramion

TOP SHOULDER LINE SHIATSU

pozycja ramion

NECK RELAX

pozycja ramion

WHOLE/PART/POINT
WHOLE/PART/POINT
2 poziomy

NECK SHIATSU

pozycja ramion

NECK/SHOULDER EXTREME KNEAD

pozycja ramion

NECK/SHOULDER EXTREME TAPPING

pozycja ramion

UPPER SHOULDER PRESS
SHOULDER TAPPIN

pozycja ramion

UPPER BACK DEEP SHIATSU

pozycja ramion

LUMBAR DEEP SHIATSU

pozycja talii

PLECY / TALIA

SHOULDER BLADE LINE
SHOULDER BLADE OPEN

pozycja ramion

WAIST EXTREME KNEAD

pozycja talii

WAIST EXTREME TAPPING

pozycja talii

RHOMBOID
WAIST SHIATSU
WAIST PALMAR
BUTTOCK

pozycja ramion
pozycja talii
pozycja talii

PART/POINT

MASAŻ POWIETRZNY
Rozpoczynanie masażu powietrznego
Włącz fotel przyciskiem ON/OFF.
Na ekranie pojawi się menu.
Oparcie fotela masującego cofnie się, a podnóżek uniesie.
(Naciśnięcie przycisku zmiany pozycji oparcia, zmiany pozycji
podnóżka bądź przycisku STOP zatrzyma proces.)
Po 3 minutach bez podjęcia akcji fotel automatycznie się wyłączy.

Wybierz

.

Wybierz "AIR MASSAGE"

Wybierz intensywność i wciśnij
Masaż ramion, przedramion, talii i stóp może mieć różnorodną intensywność.
Intensywność masażu zmienisz używając lewego przycisku w celu zmniejszenia intensywności,
bądź prawego w celu zwiększenia.
Wciśnij "OK" i zacznij masaż.
Podnóżek nie obniża się do pozycji początkowej w trakcie używania masażu powietrznego lub rolkowego stóp.
Aby obniżyć podnóżek do pozycji początkowej, wyłącz masaż powietrzny i rolkowy stóp.

MASAŻ POWIETRZNY
Regulacja w trakcie masażu powietrznego
Regulacja intensywności masażu
[W przypadku kompleksowej zmiany]
Zmień intensywność masażu powietrznego, używając lewego
przycisku w celu zmniejszenia intensywności bądź prawego w celu
zwiększenia.

1

[W przypadku punktowej zmiany]
Wciśnij przycisk "AIR".
Wybierz optymalną intensywność - użyj lewego
przycisku, by ją zmniejszyć, a prawego by
zwiększyć.

2

Powróć do menu programu, wciskając "OK”.
Nawet jeśli nie wciśniesz OK, po 10 sekundach ekran
powróci do menu programu.
Intensywność może być zmieniona w 5 stopniach dla
ramion, lędźwi i stóp, a dla przedramion w 3 stopniach.
Startowa pozycja dla ramion, lędźwi i stóp to 3, a dla
przedramion 2.

3

1

Wciskając przycisk zmniejszenia intensywności poniżej
poziomu 1, wyłączasz funkcję.

Włączanie rozciągania
Wciśnij "AIR MASSAGE OPTION".
Wybierz "OFF/KNEE/FOOT/KNEE&FOOT".
Powróć do ekranu programu, wciskając „OK”.
Jeśli nie wciśniesz OK, zmiany zostaną wprowadzone po
10 sekundach.
Powietrzny masaż nóg zostaje włączony wraz z włączeniem
funkcji rozciągania - nawet, jeśli wcześniej był wyłączony.
Jeśli podnóżek nie jest maksymalnie uniesiony, rozciąganie
rozpocznie się po uniesieniu podnóżka do odpowiedniej
pozycji.
Różne opcje rozciągania nie mogą działać równolegle.
Sprawdź, jakie są możliwości rozciągania, na stronie 37.

2

1

3

MASAŻ POWIETRZNY

Włączanie trybów masażu powietrznego "PULSE" i "HAND KNEAD"
Wybierz "AIR MASSAGE OPTION".

2

Wybierz "OFF/PULSE/HAND KNEAD".
Powróć do ekranu programu wciskając
Jeśli nie wciśniesz OK, zmiany zostaną
wprowadzone po 10 sekundach.
Nie możesz używać jednocześnie masażu pulsacyjnego i
imitującego ugniatanie dłońmi.

1
3

Wybieranie pojedynczego miejsca masażu
Wciśnij "AIR MASSAGE OPTION".
Wybierz "OFF/FOOT FOCUS/TWIST”.
Powróć do ekranu programu, wciskając „OK”.
Jeśli nie wciśniesz OK, zmiany zostaną wprowadzone
po 10 sekundach.
Powietrzny masaż nóg zostaje włączony wraz z
włączeniem funkcji masażu nóg - nawet jeśli wcześniej
był wyłączony.

2

1
3

Opcja skupienia masażu na stopach i masaż wokół talii nie
może działać równolegle.

Opcje masażu powietrznego
[KNEE]
[PULSE]
Ucisk poduszek jest miarowy i
pulsacyjny, wykonywany
kawałek po kawałku.

[HAND KNEAD]
Szybkość masażu zmienia się, a
sam masaż jest pewny i
wyrazisty.

[FOOT FOCUS]
Masaż łydek wykonywany jest
razem z innymi typami masażu
powietrznego.

[TWIST]
Masaż wykonywany jest wokół
centralnego punktu talii.

Noga jest chwytana poduszkami
masującymi i rozciągana ku górze.

[FOOT]
Noga jest chwytana poduszkami
masującymi i rozciągana ku dołowi.

[DOUBLE]
Nogi są chwytane poduszkami
masującymi i rozciągane ku dołowi
i górze.

INTENSYWNY MASAŻ PARTII CIAŁA
Rozpoczynanie intensywnego masażu partii ciała
Włącz fotel przyciskiem ON/OFF.
Na ekranie pojawi się menu.
Oparcie fotela masującego cofnie się, a podnóżek uniesie.
(Naciśnięcie przycisku zmiany pozycji oparcia, zmiany
pozycji podnóżka bądź przycisku STOP zatrzyma proces.)
Po 3 minutach bez podjęcia akcji fotel automatycznie się
wyłączy.

Wybierz miejsce masażu za pomocą
przycisku "TARGET AREA"
Możesz przesuwać dostępne opcje za pomocą poziomych
strzałek w górnej części menu.

Ustaw pozycję masażu ramion i talii.
Masaż rozpocznie się po wybraniu
(Masaż SCIATIC FOCUS nie posiada możliwości zmiany pozycji masażu ramion i talii)
[Przykład] Wybór programu NECK FOCUS
Wciśnij NECK
FOCUS.

1

Rozpocznie się skanowanie
pozycji ramion.

Rozpoczęcie
masażu

INTENSYWNY MASAŻ PARTII CIAŁA
Możliwości ustawień intensywnego masażu partii ciała
To 7-minutowe programy, które skupiają się na intensywnym masażu konkretnych partii ciała z
pomocą uciskania. Łączenie masażu partii ciała z masażem powietrznym jest możliwe dla
programów NECK FOCUS / SHOULDER FOCUS / SHOULDER BLADE FOCUS / WAIST FOCUS /
SCIATIC FOCUS. Poniżej lista możliwych opcji regulacji dla każdej partii ciała.
Technika masażu
partii ciała

Intensywność

NECK FOCUS
Krótki program

SHOULDER FOCUS
SHOULDER
BLADE FOCUS
WAIST FOCUS
SCIATIC FOCUS

Intensywność masażu
powietrznego

Zmiana
pozycji
ramion

Zmiana
pozycji
talii

Praca z masażerem
rolkowym na stopy

Regulacja jest możliwa
wraz z użyciem masażu
powietrznego. Sprawdź
stronę 40 aby dowiedzieć
się jak łączyć masaż
powietrzny i manualny.
(Może być
wyłączony)

FOOT FOCUS
Rozciąganie

NECK STRETCH
BACK STRETCH
WAIST STRETCH

Relaks

BACK BODY TRUNK
WAIST BODY TRUNK
PELVIS CORE STRETCH

Regulacja w trakcie masażu
Zmiana intensywności masażu manualnego
Intensywność masażu pleców zmienisz używając lewego przycisku
w celu zmniejszenia intensywności, bądź prawego w celu
zwiększenia.

1

Intensywność możesz zmieniać w 7 stopniach.
Startowa intensywność jest na poziomie 5.

Zmiana intensywności masażu powietrznego
[W przypadku kompleksowej zmiany]
Intensywność masażu powietrznego zmienisz używając lewego
przycisku w celu zmniejszenia intensywności, bądź prawego w celu
zwiększenia.
Startowa pozycja dla ramion, lędźwi i stóp to 3, a dla przedramion 2.

1

ŁĄCZENIE MASAŻU POWIETRZNEGO I MANUALNEGO
Dodawanie masażu powietrznego w trakcie masażu manualnego
Wciśnij "AIR".
Wybierz pożądaną siłę masażu i wciśnij „OK”.
Rozpocznij masaż powietrzny.

[MASAŻ MANUALNY]

[ZAKRES]

Dodawanie masażu manualnego w trakcie masażu powietrznego
Wybierz "SELECT PROGRAM".
Wybierz masaż manualny.
Rozpocznij masaż manualny.

MASAŻ ROLKOWY STÓP
OSTROŻNIE
Nie uderzaj masażera stóp palcami nóg. Może dojść do urazu.

Masażer rolkowy stóp może być używany w kombinacji z masażem automatycznym i manualnym.
Nie może być jednak używany samodzielnie.

Wciśnij przycisk "ROLLER" w trakcie masażu automatycznego lub manualnego.
Zmień intensywność masażu rolkowego używając poziomych strzałek.
Intensywność może być zmieniona w 3 stopniach.
Wciskając przycisk zmniejszenia intensywności poniżej poziomu 1, wyłączasz funkcję.
Masaż powietrzny nóg zostaje włączony wraz z włączeniem funkcji rolkowego masażu stóp - nawet jeśli wcześniej
był wyłączony. Masaż powietrzny nóg nie może być wyłączony, kiedy działa masaż rolkowy.
W zależności od wybranej techniki lub programu, masaż rolkowy może być niedostępny lub obowiązkowy.
Informacje o tym z jakimi masażami można łączyć masaż rolkowy znajdziesz na stronach 27, 34 i 39.

[Przykładowy ekran]

[Nie można użyć
masażu rolkowego]

Masażer rolkowy

ZMIANA MASAŻU W TRAKCIE
Zmiana na program automatyczny
Wciśnij przycisk "STOP" lub przycisk głównego
menu.
Wybierz jeden z programów:
QUICK
MASSAGE

Wciśnij przycisk, by wybrać program.

Przed rozpoczęciem masażu może być skanowana pozycja
ramion lub linia mięśni. Sprawdź stronę 22.
Czas masażu się nie zmienia.

Zmiana na intensywny masaż partii ciała
Wciśnij przycisk "STOP" lub przycisk głównego
menu.
Wybierz miejsce intensywnego masażu
wciskając "TARGET AREA".
Przed rozpoczęciem masażu może być skanowana pozycja
ramion lub talii.
Czas masażu się nie zmienia.

Czas masażu po zmianie programu
30-minutowy masaż (po 16 minucie)

Maksymalny czas masażu to 30 minut.

16-minutowy masaż
Zmiana

Start

Koniec

30-minutowy program

16-minutowy program

20 minut

10 minut
30 minut

16-minutowy masaż
Start

30-minutowy masaż

Zmiana

Koniec

16-minutowy
program

Program 30-minutowy

30-minutowy program

6 minut

10 minut
16 minut

7-minutowy masaż
Start

30-minutowy masaż, 16-minutowy masaż

Zmiana

7-minutowy program

6 minut

Koniec

30-minutowy program, 16-minutowy program

10 minut
16 minut

ZMIANA MASAŻU W TRAKCIE
Zmiana na masaż manualny
Wciśnij przycisk "STOP" lub przycisk głównego menu.
Wciśnij "MANUAL MODE" i wybierz program masażu, a następnie rodzaj masażu manualnego.
Czas masażu się nie zmienia.

Zmiana na masaż powietrzny
Wciśnij przycisk "STOP" lub przycisk głównego menu.
Wciśnij "MANUAL MODE", a następnie "AIR MASSAGE".
Wybierz optymalną intensywność i wciśnij "OK".
Czas masażu się nie zmienia.

WŁASNE PROGRAMY AUTOMATYCZNE
W pamięci może zostać zapisany każdy wybrany wcześniej program automatyczny. Startowo w
pamięci zachowany jest program "WHOLE BODY REJUVENATION".
Opcje zapisywane w pamięci
Informacja o pozycji ramion, talii i kręgosłupa
Program automatyczny
Powtarzanie/pomijanie technik
Miejsce masażu powietrznego (ramiona, przedramiona, talia, stopy)
Opcje masażu powietrznego (pulsacyjny, ugniatanie, łydki, talia)
Rozciąganie
Ogrzewanie
Masaż rolkowy stóp (intensywność)
Uwaga
Intensywność masażu powietrznego i manualnego nie może być zapisana w pamięci.
W pamięci zapisać można miejsce i opcje masażu powietrznego, pozycję ramion i talii, rozciąganie oraz
ogrzewanie.
Powtarzanie i pomijanie technik nie może być używane w trakcie programu 30 min. PRO i rozciągania.
W zależności od wybranego programu, niektóre techniki nie mogą być zmieniane.

Aby zapisać własny program
Włącz fotel.
Wciśnij "MEMORY" i wybierz "RECORD PROGRAM".

Wybierz automatyczny program z dostępnych:
I rozpocznij masaż.
W trakcie zapisywania własnego programu wyświetlać się będzie czerwona ikonka „M”.

Ikonka zapisywania (czerwona)

WŁASNE PROGRAMY AUTOMATYCZNE
Po zakończeniu programu, rozpocznie się jego zapisywanie w pamięci jeśli wciśniesz "YES" na ekranie
zapisywania pamięci programu. Zapisywanie programu kończy się wraz z pojawieniem na ekranie
napisu "REGISTRATION COMPLETED".
Po zakończeniu zapisywania programu, fotel się
Nie wyłączaj fotela w trakcie zapisywania programu, inaczej program nie zostanie zapisany.

Przykład
Wybierz "Relax Course" na całe ciało.

Pomiń "SHIATSU" po 6 minutach masażu i
powtórz "KNEAD UP" po 11 minutach od startu.

Zmień opcje.
Włącz PULSE

Wyłącz masaż ramion poduszkami powietrznymi

Po zapisaniu programu automatycznego włącz fotel.
Wciśnij
Po wciśnięciu "MEMORY START" masaż rozpocznie się zgodnie z zapisanymi ustawieniami.
Po udanym zapisaniu programu, w momencie, gdy ten nie będzie używany, pojawi się biała ikonka "M" na dole ekranu.
W momencie używania zapisanego programu, ikonka "M" zmieni kolor na zielono-żółty.
Aby nadpisać obecnie zapisany program, rozpocznij proces opisany na stronie 44 od nowa.
Aby usunąć zapisany program postępuj zgodnie z poleceniami ze strony 46.

WŁASNE PROGRAMY AUTOMATYCZNE
Usuwanie zapisanego programu

Włącz fotel.
Wybierz
a następnie "DELETE MEMORY".
Jeśli nie został zapisany żaden program automatyczny, "DELETE
MEMORY" się nie pokaże.

Po wybraniu "YES" na ekranie potwierdzenia, rozpocznie
się proces usuwania programu z pamięci. Po jego
zakończeniu pojawi się komunikat "DELETE
COMPLETED".
W trakcie usuwania programu automatycznego nie wyłączaj fotela,
inaczej program nie zostanie usunięty. Po usunięciu programu
automatycznego zostanie on przywrócony do standardowego programu
"WHOLE BODY REJUVENTAION".
Po usunięciu programu automatycznego zniknie biała ikona "M".

OGRZEWANIE
UWAGA
Nie używaj długotrwale ogrzewania na pojedynczej części ciała.
W przypadku długotrwałego ogrzewania pojedynczej części ciała nawet mała temperatura wynosząca od 40
do 60 stopni Celsjusza może doprowadzić do lekkich oparzeń.

Włącz ikonkę ogrzewania
Jeśli masażer i ogrzewanie używane są wspólnie, ogrzewanie wyłączy się
po zakończeniu pracy masażera.
Ogrzewanie może być używane autonomicznie, po wciśnięciu
Kiedy ogrzewanie jest używane autonomicznie, wyłączy się automatycznie
po 60 minutach.

[PRZYKŁAD]

Ogrzewanie pleców
(w macie na plecy)

Ogrzewanie stóp
(w podnóżku)
Ikona ogrzewania

Umiejscowienie maty na plecy
Ogrzewanie talii

Ogrzewanie brzucha

Umieść matę na plecy za plecami.
Mata na plecy

Odepnij zamek błyskawiczny łączący matę na plecy oraz oparcie (1) i
rozepnij zamek błyskawiczny (2) na tyłach maty i ułóż grzewczą
część maty na swoim ciele.
Zamek
błyskawiczny (1)

Zamek
błyskawiczny (2)

Część
grzewcza
maty

USTAWIENIA MENU FOTELA
Menu szybkiego wyboru
Menu szybkiego wyboru pozwala na szybki dostęp do podstawowych funkcji fotela.
Nazwy tych funkcji są pogrubione, przez co bardzo czytelne.
Wciśnij "SETTING" na ekranie menu.
Wciśnij "ON" na "QUICK MODE", a pojawi się menu szybkiego wyboru.
Wybierz program i rozpocznij masaż.
● Jeśli wybierzesz "MODE CANCEL", menu szybkiego wyboru powróci do ekranu menu.
● Nawet po wyłączeniu fotela, menu szybkiego wyboru będzie dostępne przy kolejnym uruchomieniu.

Funcja automatycznego składania
Funkcja automatycznego składania polega na unoszeniu oparcia i przywracaniu podnóżka do
pozycji startowej wraz z wyłączeniem fotela bądź końcem masażu.
Wciśnij "SETTING" na ekranie menu.
Wciśnij "ON" na "AUTO RECLINING" i zatwierdź przyciskiem "OK".
Kiedy wciśniesz "AUTO UPRIGHT (POWER OFF)" w trakcie składania podnóżka lub oparcia, składanie
się zatrzymuje. Wciśnij ponownie by rozpocząć ponownie automatyczne składanie.
W trakcie składania najpierw podnóżek powraca do pozycji startowej, a następnie oparcie unosi się do góry.
Opcje automatycznego składania są trwale zapisywane i dostępne nawet po wyłączeniu i włączeniu fotela.

USTAWIENIA MENU FOTELA
Zmiana języka
Możesz zmienić język pilota, a wraz z nim język menu na ekranie i wskazówek głosowych.

[ZMIANA JĘZYKA]
Wciśnij "SETTING" na głównym ekranie i wybierz język. Do wyboru są: japoński,
południowokoreański, chiński uproszczony, chiński tradycyjny i angielski.
● Zmiana języka na angielski przebiega tak samo jak zmiana języka angielskiego na inne.

BLOKADA RODZICIELSKA
Funkcja blokady rodzicielskiej wyłącza opcję naciśnięcia
przycisków tak, aby dziecko nie mogło go przypadkowo
uruchomić.

Aby ustawić blokadę rodzicielską należy wybrać
przycisk 1.
Podczas blokady rodzicielskiej wszystkie
funkcje fotela będą niedostępne.

Następnie przytrzymać przez 3 sekundy przycisk 2.
Kiedy blokada zostanie założona fotel wyda sygnał
dźwiękowy.
Po ustawieniu blokady rodzicielskiej, jeśli nie
wykonasz operacji w ciągu 30 sekund, ekran zniknie.
Aby odblokować fotel z blokady rodzicielskiej należy
postępować zgodnie ze schematem:

2.

Przytrzymaj
3 sekundy

Po upływie
30 sekund

WSKAZÓWKI GŁOSOWE
Regulacja głośności wskazówek głosowych
Wskazówki głosowe to funkcja wyjaśniająca działanie fotela, programów automatycznych
i związane z tym kwestie.

1. Wciśnij przycisk regulacji głośności
rogu wyświetlacza.

, który znajduje się w prawym dolnym

● Każde wciśnięcie przycisku powoduje zmianę głośności „1”—>”2”—>”3”—>”OFF”.
● Kiedy zmienisz język w ustawieniach fotela, automatycznie zmieni się on w wskazówkach

głosowych.

Wyświetlanie przycisku regulacji głośności

Wyłączony

Głośnik

Cichy dźwięk

Średni dzwięk

Głośny dziwięk

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE
Jak dbać o fotel masujący
UWAGA

OSTRZEŻENIE

Nigdy nie podłączaj i odłączaj przewodu zasilania
mokrymi rękoma. Może dojść do zwarcia!

Pamiętaj, aby odłączyć wtyczkę zasilania.
Może dojść do zwarcia.
Nie wycieraj fotela benzyną, rozcieńczalnikiem
i alkoholem. Może to spowodować pożar lub zwarcie.

Tkanina-Tapicerka / Mata na plecy /

1. Zastosuj wodę zawierającą neutralny detergent.
2. Wytrzyj brudną część ściereczką.
3. Przetrzyj dodatkowo szmatką, która zawiera tylko wodę.
4. Wysusz tkaninę w sposób naturalny po wytarciu suchą szmatką.
Nie prasuj. Może to uszkodzić tkaninę.
Uważaj na używanie fotela w kolorowych ubraniach, ponieważ kolor może przejść na
tkaninę.
Przed użyciem fotela np. z lakierem do włosów na głowie, połóż coś podobnego do ręcznika
pod głowę, ponieważ brak może spowodować zmianę koloru lub pękanie poduszki.
Części z tworzywa sztucznego

1. Zastosuj wodę zawierającą neutralny detergent.
2. Wytrzyj brudną część ściereczką.
3. Wytrzyj powierzchnię do sucha tak, aby nie pozostał na nim detergent.
Nie używaj proszku do szorowania. Powoduje zadrapania, przebarwienia, pęknięcia.
Pilot sterowania, dolna część pleców (skrzynka kontrolna)

Wycieraj suchą chusteczką.
Nie wycieraj mokrym ręcznikiem. Może to spowodować nieprawidłowe działanie

Sposób przechowywania
UWAGA
Nie należy używać ani przechowywać w łazienkach lub miejscach o wysokiej wilgotności.
Może wystąpić elektryzacja, pożar, wypadki i pleśń.

Przechowuj fotel masujący w miejscach, które są mniej narażone na wysoką/niską
temperaturę, wilgotność, czy kurz lub ogólnie brud. Zawsze staraj się regularnie
czyścić fotel z zabrudzeń wszelkiego rodzaju.
Nie przechowuj fotela przez długi czas w pobliżu pieca lub w miejscach narażonych
na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Może to powodować
przebarwienia, pogorszenie jakości.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE
JAK PRZESUWAĆ ROZŁOŻONY FOTEL
UWAGA
Nigdy nie przemieszczaj fotela jeżeli znajdują się na nim osoby lub inne przedmioty. W przeciwnym razie może
dojść do wypadku.
Nigdy nie przemieszczaj fotela używając kółek jeżeli istnieje ryzyko zarysowania powierzchni.
Nigdy nie ciągnij za przewód zasilający ani za kabel pilota zdalnego sterowania.
Niezastosowanie się do powyższych może spowodować wypadek lub uszkodzenie fotela

Przesuwanie fotela na kółkach
Podnieś przednią część fotela i przesuń ostrożnie fotel do przodu.
Podczas opuszczania fotela rób to powoli tak aby nie uszkodzić podnóżka.

Podłoga
Kółka

Przenoszenie fotela w dwie osoby
Zdemontuj boki fotela, opuść oparcie na siedzisko, następnie przytrzymaj rękoma dolną część
przodu fotela przy podnóżka i po drugiej stronie tył oparcia (patrz poniższy schemat), a następnie
podnieś i przenieś fotel.
Sposób demontażu boków fotela można znaleźć na stronach 12-15.
Jeśli fotel jest dla Ciebie za ciężki, przenoś go w minimum 2 osoby.
Ostrożnie przemieszczaj się małymi krokami i powoli obniżaj fotel.

FAQ
P1

Istnieje różnica w sile masażu strony lewej
i prawej. Dlaczego?

Odp. Budowa mechanizmu
umożliwia niezależne
oklepywanie przez kule
masujące. Z powodu
takiej budowy może
powstać mała przerwa
miedzy nimi, która
powoduje wrażenie
dysproporcji siły masażu.
Nie jest to oznaką
uszkodzenia fotela.
P2

Obrót kul
masujących

Pilot stoi niestabilnie. Dlaczego?

Odp. Sprawdź zamocowanie uchwytu. Jeżeli jest ono
niestabilne, spróbuj dokręcić uchwyt śrubą
regulacyjną, używając klucza sześciokątnego.

P4

Pozycja podnóżka nie jest wygodna, co zrobić?

Odp. Spróbuj manualnie dopasować pozycję podnóżka.

Odp. Nie wolno używać jakichkolwiek urządzeń
grzewczych przy fotelu masującym.
Grozi to pożarem.
P8

Jestem pod opieką lekarza. Czy mogę używać
fotela?

Odp. Przed użyciem fotela skonsultuj się ze swoim
lekarzem, czy możesz korzystać z masażu
mechanicznego.

P9

Czy oparcie lub podnóżek nie przesuną się
automatycznie do pozycji startowej?

Odp. Gdy oparcie jest poniżej lub podnóżek powyżej
pozycji gotowości, nie wróci do pozycji gotowości
nawet po naciśnięciu przycisku ON / OFF.

P10

Czy osoby poniżej 150cm wzrostu lub powyżej
185cm mogą używać fotela?

Mogą, ale istnieje ryzyko błędnego odczytania
Odp. pozycji ciała. Należy przestrzegać wskazówek:
● Dla niższych osób należy ustawić oparcie
pionowo i podnieść podnóżek.
● Dla osób wysokich należy opuścić
podnóżek i odchylić oparcie.
P11

Ramie nie sięga do podłokietników. Co robić?

Odp. Ustaw oparcie pionowo i dopasuj pozycję ramion
Po masażu skóra się zaczerwienia. Dlaczego?

Odp. To na początku naturalny efekt pierwszych
masaży. Z czasem skóra się uodporni na działanie
masażu. Nie jest to groźne.

P13
P5

Co zrobić, aby podnóżek wrócił do pozycji
wyjściowej?

Aby w trakcie masażu podnóżek znajdował się
Odp. w pozycji startowej, należy wyłączyć funkcję masażu
powietrznego.

P12
P5

Czy można używać dywanu podgrzewającego
pod fotelem?

Czy są jakieś sposoby na zwiększenie siły masażu?

Odp. Zwiększenie siły masażu jest możliwe w trakcie
trwania programów na pilocie lub po przez
położenie oparcia do pozycji leżącej. Dzięki temu
nasze ciało będzie bardziej naciskać na kule
masujące i tym samym zwiększy się intensywność
masażu.
P3

P7

Pozycja ramion nie jest dopasowana, nawet
po procesie wykrywania kształtu ciała. Co zrobić?

Jakie jest średnie miesięczne zużycie prądu?

Odp. Wedle badań japońskich, przy codziennym
użytkowaniu fotela raz dziennie przez 30 min
i przy włączonym ogrzewaniu, średnie miesięczne
zużycie prądu to 1,72 zł. Podsumowując,
korzystanie z fotela w rachunkach za prąd jest
nieodczuwalne.

Odp. Ustaw pozycję ramion manualnie.

P14

Czy oparcia rąk i ramion mogą być zdjęte podczas
pracy fotela ?

Odp. Nie mogą. Może dojść do uszkodzenia ciała
lub mienia.

FAQ
P15

Podczas masażu słychać skrzypienie. Czy to
jest normalne?

P18

Czy możliwe jest całkowite wyłączenie masażu
powietrznego w trybie automatycznym?

Odp.

W strukturze fotela nie ma nic nienormalnego.
Patrz „Rozwiązywanie problemów”

Odp.

Jest to możliwe w każdym programie oprócz
30min PRO i Rozciąganie. Patrz „Regulacja
w trakcie masażu powietrznego”.

P16

Podczas rozciągania nóg czasami słychać
piskliwy dźwięk.

Odp.

Dźwięk może występować, ale nie jest to awaria.
W konstrukcji fotela, przy rozciąganiu nóg, praca
siłownika elektrycznego może powodować hałas.

P19

Trudno wyczuć różnicę przy zmianie intensywności
pracy rolek w podnóżku.

Odp.

Czasami trudno wyczuwalne są różnice
w intensywności spowodowane siłą docisku
poduszek powietrznych w podnóżku

P20

Automatyczne programy masażu różnią się
od manualnego

Odp.

Nawet przy takim samym programie, czasie
masażu, ruch ramion masujących czy poduszek
powietrznych może się różnić w zależności od
ustawienia siły, pochylenia i nacisku ciała na
ramiona masujące.

P17

Odp.

Wyświetla się ekran blokady
rodzicielskie, a pilot zdalnego
sterowania nie działa.
Blokada rodzicielska jest
włączona. Naciśnij
i przytrzymaj przycisk
z kwadratem przez 3 sek., aby
odblokować zabezpieczenie.
Patrz „Konﬁguowanie blokady
rodzicielskiej”.

P21

Jakie są wymiary fotela masującego?

Odp.

Wymiary fotela pokazują poniższe graﬁki
Przód

Bok
W pozycji siedzącej

Wysokość 1250mm
Wysokość 1250mm

Min.szerokość
760mm
Głębokość 1380mm
Śr.szerokość
880mm

W pozycji leżącej (z wysuniętym podnóżkiem)

Max.szerokość
wraz z pilotem
na statywie
960mm

Wysokość 740mm

Głębokość (ze schowanym
podnóżkiem) 1810mm
Głębokość max. 2000mm

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
UWAGA
Nie przerabiaj, nie naprawiaj, ani samodzielnie nie analizuj problemu z fotelem! Istnieje ryzyko obrażeń
z powodu pożaru lub nieprawidłowego działania
Podczas masażu możesz napotkać następujące zjawiska. Ze względu na konstrukcję mechaniczną nie mają
one nic wspólnego z żywotnością produktu.
● Dźwięk stukania rozlega się w momencie, gdy ramiona masujące poruszają się w górę i w dół.
● Podczas masażu dochodzi czasami do skrzypienie przekładni i silnika.
● Odgłosy związane z przemieszczaniem się kul masujących i pracą silniczków napędowych.
● Odgłosy tarcia podczas pracy kul masujących. (Szczególnie w przypadku masażu ugniatającego)
● Trzaski podczas technik masażu "TAPPING" i "WAVELET”. (Szczególnie w momentach, gdy masaż
przechodzi z ramion na plecy)
● W przypadku funkcji "KNEAD", "TAPPING" i "WAVELET" prędkość masażu może być uzależniona od
wyboru siły masażu.
● Dźwięk pracy fotela zmienia się w momencie różnych szybkości masażu.
● “Ryczący” dźwięk pojawia się w przypadku przeciążenia silniczków.
● Odgłos "kukułki" występuje, gdy ramiona masujące w trybie Auto pracują do przodu i tyłu po to, aby
dopasować masaż do kształtu ciała użytkownika.
● Dźwięk sprężarki pojawia się podczas masażu powietrznego.
● Dźwięk występuje podczas napełniania poduszek powietrznych.
● Głośniejszy dźwięk pojawia się podczas masażu ramion.
● Podczas opuszczania oparcia mogą pojawiać się zgrzyty.
(Wysokość ramion masujących między lewą a prawą stroną jest różna. Zastosowano mechanizm
pozwalający naprzemiennie uderzać dwoma ramionami masującymi. Występuje to zawsze i nie jest to
żaden problem)

Objawy

Fotel się nie
włącza.

Fotel zatrzymał
się w połowie
(Pilot nie działa).

Oparcia nie
można odchylić.

Podnóżek nie
jest opuszczony
do pozycji
startowej.

Sprawdzenie stanu fotela

Rozwiązywanie problemów

Czy przewód zasilający jest podłączony?

Podłącz wtyczkę do gniazdka sieci
elektrycznej.

Czy włącznik jest przełączony w pozycję
OFF?

Przełącz włącznik w pozycję ON.

Czy oparcie styka się z głównym
korpusem lub podobnym elementem?

Odsuń fotel od głównego korpusu lub
podobnego elementu. Wyłącz i włącz
przycisk głównego zasilania w dolnej
części fotela.

Czy kule masujące nie są przeciążone?
(W przypadku ich obciążenia działa
mechanizm bezpieczeństwa, który
zatrzymuje wszystkie funkcje).

Odsuń plecy od oparcia, wyłącz i włącz
fotel głównym przyciskiem zasilania
z tyłu urządzenia i ponownie uruchom
masaż od początku.

Brakuje wtyczki zasilania lub złącza
po stronie jednostki głównej?

Podłącz wtyczkę do gniazdka i włóż
wtyczkę do gniazdka.

Czy oparcie nie dotyka ściany lub innej
przeszkody?

Odsuń fotel od przeszkody.
Wyłącz i ponownie włącz fotel.

Czy poduszki powietrzne lub rolki
w podnóżku są włączone [ON]?

Wyłącz [OFF] poduszki powietrzne lub
rolki podnóżku.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Na wyświetlaczu LCD może zostać wyświetlony następujący komunikat:
„BŁĄD: włącz zasilanie, a następnie włącz / wyłącz”. W takim przypadku,
zgodnie z instrukcją, WYŁĄCZ i WŁĄCZ wyłącznik zasilania
Gdy operacji nie można normalnie wykonać, nawet jeśli powyższy
środek zaradczy jest wykonywany lub ten sam błąd występuje
wielokrotnie, wyłącz przełącznik zasilania głównego i odłącz
wtyczkę przewodu zasilającego od gniazda zasilania. Następnie
skontaktuj się ze sprzedawcą lub obsługą klienta.

Sprawdzenie stanu fotela
UWAGA
Podczas korzystania z fotela po dłuższej przerwie przeczytaj jeszcze raz instrukcję obsługi, upewnij się, że działa
on normalnie, aby użyć go ponownie. W przeciwnym razie może dojść do kontuzji lub wypadku.

Czy występują takie objawy?
- Fotel emituje zapach spalenizny
- Przewód zasilający lub wtyczka są przegrzane
Ważne! Sprawdzaj - Energia elektryczna włącza się lub wyłącza
Pamiętaj, aby
przy poruszonym przewodzie zasilającym
sprawdzać fotel
- Istnieją inne nieprawidłowości
przy dłuższym
użytkowaniu.

Zaprzestań
użytkowania

Aby zapobiec wypadkom, WYŁĄCZ
przycisk zasilania głównego, odłącz
wtyczkę przewodu zasilającego
od gniazdka i skontaktuj się
ze sprzedawcą lub obsługą klienta.

SPECYFIKACJA
Nazwa produktu

fotel masujący

Numer produktu

JP-2000

Ocena

Dopasowanie kul
masujących

Zasilanie (50-60Hz)

AC 100-240V

Czas jednorazowego użycia

30 min

Zasilacz (50-60Hz)

130W (W spoczynku: 0.3W)

Pobór mocy silnika

90W

Zużycie energii ogrzewania

25W

Ugniatanie

4 stopniowa regulacja (8-30 cykli)

Oklepywanie

4 stopniowa regulacja (250-650 cykli)

Góra i Dół

130W (W spoczynku: 0.3W)

Siła masażu powietrznego
Zakres regulacji siły
masażu

45kPa

Automatyczny

7 stopniowa regulacja

Manualny

12 stopniowa regulacja

Zakres regulacji intensywności masażu stóp

3 stopniowa regulacja

Szybkość rotacji rolek masujących stopy

14-21 obrotów na minutę

Zakres regulacji siły masażu powietrznego

Barki
Ramiona
Talia/Pośladki
Nogi

Automatyczna długość sesji masażu

7, 16, 30 min
110° - 157°

Oparcie
Kąt nachylenia

Wymiary

Masażer
nóg

: 5 stopniowa regulacja
: 3 stopniowa regulacja
: 5 stopniowa regulacja
: 5 stopniowa regulacja

z masażem powietrznym

60° - 84°

bez masażu powietrznego

0° - 84°

Pozycja siedząca

Szer.760 x Dł.1380 x Wys.1250(mm)

Pozycja leżąca

Szer.760 x Dł.2000 x Wys.740(mm)

Waga

78 kg

Tapicerka

Skóra PCV, Poliester

Kraj produkcji

Japonia

NOTATKI
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