
INSTRUKCJA OBSŁUGI 
Fotela masującego Massaggio Stravagante 

 

 
  

Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi, aby przed uruchomieniem fotela 
masującego poznać jego wszystkie funkcje i możliwości. W szczególności prosimy o zapoznanie 
się z przeciwwskazaniami oraz zasadami bezpiecznego użytkowania.   

Sprzedawca zastrzega sobie prawa do zmiany i interpretacji projektu fotela masującego. 
Kolor zilustrowany w instrukcji obsługi nie reprezentuje aktualnej kolorystyki fotela masującego.  
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BEZPIECZEŃSTWO I UŻYTKOWANIE 

   1. Bezpieczeństwo 
• Używaj fotela masującego zgodnie z instrukcją obsługi. 
• Używanie fotela masującego w sposób nieokreślony w instrukcji jest zabronione. 
• Sprawdź czy napięcie sieci elektrycznej w gniazdku odpowiada specyfikacji technicznej 

fotela masującego. 
• Podłącz fotela masującego do gniazda z tzw. uziemieniem. 
• Rekomendowane jest używanie fotela masującego w 15 minutowych cyklach. 
• Nie używaj fotela masującego, gdy materiał pokrywający go jest uszkodzony. 
• Nie używaj fotela masującego, gdy jego przewody są uszkodzone. 

• Nie używaj fotela masującego, gdy jesteś pod wpływem alkoholu oraz kiedy źle się czujesz. 
• Nie zaleca się korzystania z fotela masującego wcześniej niż na godzinę po spożyciu 

posiłku. 
• Nie pozwalaj dzieciom dotykać ruchomych części fotela masującego. 
• Nie ustawiaj dużej siły masażu w pierwszych etapach korzystania z fotela masującego. 
• Nie używaj fotela masującego, gdy działa nieprawidłowo, koniecznie skonsultuj się ze 

sprzedawcą, 
• Przerwij korzystanie z fotela masującego, kiedy poczujesz się źle, skonsultuj się z lekarzem. 

2. Środowisko 
• Nie używaj fotela masującego na zewnątrz budynków. 
• Nie używaj fotela masującego w pomieszczeniach o dużej temperaturze i wilgoci 

powietrza. 
• Nie ustawiaj fotela masującego w pobliżu ognia i chroń go przed długotrwałym 

działaniem promieni słonecznych. 
• Nie używaj fotela masującego w miejscach gdzie nie ma wystarczającej przestrzeni, bądź 

cyrkulacji powietrza. 
• Nie używaj fotela masującego od razu po gwałtownych zmianach temperatury. 
• Nie używaj fotela masującego w miejscach silnie zakurzonych. 

3. Przeciwwskazania 
• Ciąża. 
• Do pół roku po operacji. 
• Brak zgody lekarza. 

4. Konserwacja i serwisowanie 
• Wyłącz zasilanie przed czyszczeniem, w celu uniknięcia zranienia, bądź też uszkodzenia 

fotela masującego. 
• Czyść fotel masujący za pomocą suchej szmatki lub specjalnych środków do tego 

przeznaczonych, nie używaj rozcieńczalnika, benzyny ani alkoholu. 
• Jeżeli fotel masujący miałby być przez długi czas nieużywany, zwiń kabel, osłoń go 

i umieść w suchym pomieszczeniu. 
• Nie przesuwaj fotela masującego po nierównej powierzchni. 
• Pamiętaj o wyłączeniu fotela masującego po zakończeniu korzystania. 
• Fotel masujący powinien być serwisowany wyłącznie przez serwis sprzedawcy. 
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5. Rozwiązania zwykłych usterek 
▪ Naturalnym jest odgłos pracujących siłowników w momencie używania fotela 

masującego. 
▪ Jeżeli panel sterujący nie działa poprawnie, sprawdź czy fotel masujący jest podłączony 

poprawnie oraz czy włącznik jest w pozycji „ON”. 
▪ Jeżeli fotel masujący używany jest bez przerwy przez długi czas, to w momencie 

osiągnięcia wysokiej temperatury nastąpi automatyczne wyłączenie. Należy odczekać, 
co najmniej pół godziny, aby móc dalej korzystać z fotela masującego. 

 
Fotel masujący nie jest przeznaczony do użytku dla dzieci oraz osób o ograniczonych 
zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych lub przy barku doświadczenia i wiedzy, 
chyba że są one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z fotela 
masującego przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. 

SCHEMAT FOTELA 
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1. Poduszka pod głowę 
2. Jonizator powietrza 
3. Masażer przedramion 
4. Poduszka na siedzisko 
5. Masażer nóg 
6. Masażer stóp 
7. Masażer ramion 
8. Oparcie  
9. Podłokietnik 
10. Wejście słuchawkowe jack 

11. Kieszeń na pilot   
12. Osłona tyłu 
13. Pilot 
14. Osłona na mechanizm 
15. Włącznik zasilania 
16. Kółka 
17. Przewód zasilający 
18. Gniazdo na przewód zasilający 
19. Bezpiecznik 
20. Włącznik zasilania 
21. Gniazdo na pilot 
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FUNKCJE I DZIAŁANIE 

• Fotel jest wyposażony w mechaniczne ramiona masujące w technologii Smart 3D, które 
poruszają się w trzech płaszczyznach. 

• Funkcja automatycznego skanowania linii kręgosłupa przed rozpoczęciem masażu. 
• 7 programów automatycznych: Demo, Arche Releve, Fatigue Recovery, Comfort, Full 

Air, Waist Stretch,Relief Stress. 
• Możliwość wyboru zakresu masażu górnych części ciała: masaż punktowy, częściowy 

oraz masaż całego ciała. W masażu punktowym i częściowym możliwość dokładnego 
wybrania miejsca prowadzenia masażu. 

• Możliwość zapisania, w jednej z 2 pamięci fotela masującego, wcześniej 
przeprowadzonego masażu. 

• 11 technik masażu: ugniatanie ramion, oklepywanie, 2 warianty ugniatania, masaż 
synchroniczny (oklepywanie z ugniataniem), 2 warianty shiatsu, oraz 4 warianty 3D. 

• Możliwość regulacji intensywności masażu mechanicznego – 5 poziomów.  
• Możliwość regulacji szybkości prowadzenia masażu - 5 poziomów.  
• Możliwość regulacji szerokości prowadzenia masażu, w trakcie technik takich jak 

shiatsu oraz oklepywanie - 5 poziomów. 
• Możliwość regulacji intensywności masażu poduszkami powietrznymi - 3 poziomy. 
• Podnóżek wyposażony w rolery masujące stopy. 
• Ogrzewane oparcie – ogrzewanie promieniami podczerwonymi.   
• L–shape - możliwość prowadzenia masażu mechanicznego w zakresie od kości 

ogonowej po szyję.  
• Zero Gravity - możliwość komfortowego ułożenia w fotelu masującym.   
• Zero Wall - technologia umożliwiająca zaoszczędzenie zajmowanego miejsca podczas 

masażu, poprzez ustawienie fotela masujące tuż przy ścianie, bez konieczności 
zabezpieczania miejsca na rozkładane oparcie.   

• Możliwość wysunięcia podnóżka i dostosowania pozycji w fotelu masującym do 
wzrostu.   

• Automatyczne ustawianie pozycji oparcia oraz podnóżka.  
• Możliwość sterowania mobilną aplikacją za pomocą urządzenia typu smartfon lub 

tablet.  
• Jonizator powietrza. 
• Przy pomocy Bluetooth można podłączyć swoje urządzenie do fotela masującego i 

odtwarzać muzykę na słuchawkach. 
• Możliwość dodawania nowych programów automatycznych.  
• Ramiona masujące wrócą do pozycji wyjściowej po zakończeniu masażu.  
• Magnetoterapia w podnóżkach.  
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              Podłącz wtyczkę do zasilania                        Włącz przycisk odpowiadający za zasilanie 

1. START MASAŻU 
• Wciśnij czerwony przycisk żeby zacząć masaż. 
• Wybierz jedną z opcji masażu dostępnych w fotelu. 

 

Przycisk 
Opis Informacja 

na 
wyświetlaczu 

 
Ustawienie w górę maksymalnego zasięgu ramion 

masujących 
 

 
Ustawienie w dół maksymalnego zasięgu ramion 

masujących 
 

 

 
 

2. WYBÓR PROGRAMU AUTOMATYCZNEGO 
Jeżeli wcześniej zapisałeś indywidualne programy automatyczne możesz je otworzyć. 
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Programy automatyczne 

Przycisk Funkcja Informacja na wyświetlaczu 

DEMO 
Krótki masaż poprawiający 

samopoczucie 
 

F0 Auto 

COMFORT Masaż komfortowy F1 Auto 
FATIGUE 

RECOVERY 
Masaż odświeżający F2 Auto 

ACHE 
RELIEVE 

Głęboki masaż rozluźniający 
obolałe mięśnie 

F3 Auto 

FULL AIR 
Kompleksowy masaż całego 

ciała poduszkami 
powietrznymi 

F4 Auto 

WAIST  
STRETCH 

Masaż rozciągający F5 Auto 

RELEF 
STRESS 

Masaż relaksujący, 
pobudzający cyrkulacje krwi 

F6 Auto 

2. WYBÓR TECHNIK MANUALNYCH 
Techniki manualne 

Przycisk Możliwość regulacji Wyświetlacz 

 
Ugniatanie ramion  

Szybkość i intensywność 

 

 
Ugniatanie 

Szybkość, intensywność 

 

 
Oklepywanie 

Szybkość, szerokość i 
intensywność 

 

 
Ugniatanie z oklepywaniem 

Szybkość, intensywność 

 

 
Shiatsu 

Szybkość, szerokość i 
intensywność 

 

 
3D 

Szybkość, szerokość  
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Szybkość 

Ustawienia w 5 poziomach 
 

 
Szerokość 

Ustawiana w 5 poziomach 
 

 

Stała pozycja masażu (fixed), 
punktowy 

 

Mały obszar masażu 
(partial), częściowy 

 

Całościowy masaż̇ pleców 
(overall) 

 

Masaż górnych partii ciała 
(ramiona, szyja) 

 

Masaż dolnych partii ciała 
(plecy, talia) 

 

Ustawienia ramion masujących 

 
Ustawienie pozycji 

mechanizmu masującego 
(dostępne w punktowym i 

częściowym masażu). 

Ramiona masujące 
przesuwają ̨się w górę. 

 
Ramiona masujące 

przesuwają ̨się w dół. 

 

3. USTAWIENIA MASAŻU PODUSZKAMI POWIETRZNYMI 
Ustawienia poduszek masujących 

Przycisk Funkcja Wyświetlacz 

 

Włączenie/wyłączenie 
masażu poduszkami 

powietrznymi dolnych partii 
ciała   

 
Intensywność masażu 

poduszkami powietrznymi 
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Włączenie/wyłączenie 

rozciągania 
 

 
Regulacja intensywności 

masażu ramion  
 

4. INNE FUNKCJE FOTELA MASUJĄCEGO 
Inne funkcje 

Funkcja Możliwości regulacji Wyświetlanie 

 
Zwiększenie intensywności 

masażu 5 poziomów 
  

 
Zmniejszenie intensywności 

masażu 

 
Masaż rolujący na stopy 

3 poziomy szybkości 

        

 
Ogrzewanie 

Ogrzewanie oparcia 
promieniami 

podczerwonymi. 
Odczuwalne po trzech 

minutach. 
 

 
Funkcje jonizatora 

NEGATIVE 
OXYGEN IONS 

Włączenie jonizatora 
powietrza  

Zmniejszenie ilości 
jonizowanego powietrza  

Wyłączenie jonizatora 
powietrza  

 
 

Przycisk Opis Wyświetlacz 

 
Regulacja czasu 

Domyślny czas masażu to 20 
minut. Przyciskając ten 

przycisk zwiększamy czas o 
5 minut. Możliwość regulacji 

od 5 do 40 minut. 
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5. USTAWIENIA POZYCJI FOTELA 
 

Pozycja fotela 
Przycisk Funkcja 

 
Włączając ten przycisk fotel przechodzi do pozycji Zero Gravity. 

 

Przytrzymaj przycisk, a podnóżek będzie się powoli podnosił, gdy puścisz 
zatrzyma się w aktualnej pozycji. 

 

Przytrzymaj przycisk, a podnóżek będzie się powoli obniżał, gdy puścisz 
zatrzyma się w aktualnej pozycji. 

 

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

 

Przytrzymaj przycisk a oparcie będzie się powoli opuszczało, gdy puścisz 
zatrzyma się w aktualnej pozycji. 

     

6. ZAKOŃCZENIE MASAŻU 

• Aby zakończyć masaż przed upływem czasu, na jaki został przewidziany, wciśnij 
czerwony przycisk. Masaż ̇zostanie zatrzymany, podnóżek i oparcie powróci do pozycji 
siedzącej.  

• Po upływie przewidzianego czasu masaż zostanie zatrzymany, a fotel masujący 
pozostanie w wybranej pozycji.  

7. ZAPISYWANIE MASAŻU 

• Po zakończeniu wybranego programu lub podczas wyłączania urządzenia, na pilocie 
wyświetli się informacja “Memory”, przypominająca o możliwości zachowania w 
pamięci przeprowadzonego masażu.  

• Wciśnij przycisk M1 lub M2, aby zachować przeprowadzony masaż w jednej z dwóch 
pamięci. 
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OBSŁUGA FOTELA ZA POMOCĄ APLIKACJI 

1. START APLIKACJI 
• Włącz aplikacje odpowiedzialną za obsługę fotela. 
• Po włączeniu aplikacji odczekaj około 5 sekund, aż pojawi się menu.  
• Wciśnij przycisk uruchomiający masaż. 

 
 

 
             Wygląd startowy                          Widok ekranu w trybie „Standby”                                                   

2. USTAWIANIE WZROSTU  
• Po włączeniu masażu fotel zacznie wykrywać pozycje ramion oraz kształt kręgosłupa. 

Poczekaj aż proces się zakończy, fotel wtedy wyda sygnał dźwiękowy.  
• Pozycje ramion można ustawić manualnie w 11 stopniowej skali. Czas przeznaczony na 

regulacje pozycji ramion to 10 sekund po czym fotel uruchomi program automatyczny. 

 
Widok podczas automatycznego 

wykrywania ramion 
Widok podczas manualnego 

wykrywania ramion 
 
 

Przyciski Funkcja 

  

Podwyższenie 
maksymalnego 
zakresu masażu 

 

Obniżenie 
maksymalnego 
zakresu masażu 
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Zakres ustawień zakresu masażu. 

3. START MASAŻU ORAZ PAUZA 
• Po zakończeniu ustawienia pozycji ramion uruchomi  się program automatyczny. Aby 

go wstrzymać wciśnij przycisk „Pause”. Funkcje masażu się zatrzymają. Aby 
kontynuować masaż wciśnij przycisk „Running”. Program automatyczny będzie 
kontynuowany od momentu w którym został zatrzymany. 

• Po przekroczeniu 10 minut pauzy fotel zostanie wyłączony.  

 
Widok podczas masażu Widok w takcie pauzy 

 
Przycisk Funkcje 

 
Przycisk do wstrzymywania masażu  

 
Przycisk do kontynuowania masażu 

4. USTAWIANIE INTESYWNOŚCI MASAŻU 
W takcie masażu istnieje możliwość regulacji intensywności masażu w 5 stopniowej skali.   

Ustawienie intensywności masażu za pomocy paska przedstawionego na rysunku 
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5. PROGRAMY AUTOMATYCZNE 

• Kliknij w , aby rozwinąć menu funkcji fotela. 

• Kliknij w , aby wybrać jeden z programów automatycznych. 

 
Widok wyboru programów automatycznych 

Przycisk Funkcja 

 

Masaż komfortowy 

 

Masaż relaksacyjny 

 

Głęboki masaż rozluźniający obolałe mięśnie 

 

Kompleksowy masaż wszystkich części ciała 

 

Kompleksowy masaż całego ciała poduszkami powietrznymi 

 

Masaż rozciągający 

 

Powrót do widoku głównego 



Strona 15	

6. MASAŻE MANUALNE 

Kliknij w , aby wybrać jedną z technik manualnych oraz dopasować ją do swoich potrzeb. 
 

 
Widok wyboru i ustawień technik manualnych 

 
Wybór szybkości techniki manualnej 

 
Wybór szerokości techniki manualnej 

Przycisk Możliwości regulacji 

 
Ugniatanie ramion 

Szybkość i intensywność 

 
Ugniatanie 

Szybkość i intensywność 
 

 
Oklepywanie 

Szybkość, szerokość i intensywność. 
2 warianty masażu. 
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Ugniatanie z 

oklepywaniem 

Szybkość i intensywność. 

 
Shiatsu 

Szybkość , szerokość oraz szerokość. 
2 warianty masażu. 

 
3D 

Szybkość i szerokość. 
4 warianty masażu. 

 
Powrót do widoku głównego. 

 

• Kliknij  , aby wybrać zakres pracy techniki manualnej. 

 
Widok wyboru zakresu pracy techniki manualnej 

 

Przycisk Zakres 

 

Całościowy masaż pleców 

 
Masaż górnych partii ciała (ramiona, szyja) 

 
Masaż dolnych partii ciała (plecy, talia) 
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Mały obszar masażu (partial), częściowy 

   
Stała pozycja masażu (fixed), punktowy 

7. PODUSZKI POWIETRZNE  

Kliknij , aby wybrać masaż poduszkami powietrznymi oraz ustawienia ich dotyczące. 
• Ustawienie masażu górnych partii ciała.  

 
Widok podczas ustawiania masażu górnych partii ciała 

 
Ustawienie intensywności masażu ramion 

 
Przycisk Funkcja 

 

 
Włączenie/wyłączenie masażu na ramiona 
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• Ustawienie masażu dolnych partii ciała 

 
Widok podczas ustawiania masażu dolny partii ciała 

Przycisk Funkcja 

 

 
Włączanie/wyłączenie masażu poduszkami powietrznymi talii, pośladków 

oraz nóg 

 

 
Włączanie/wyłączenie masażu poduszkami powietrznymi talii oraz 

pośladków  
 

 

 
Włączanie/wyłączenie masażu poduszkami powietrznymi nóg 

 

 
Włączanie/wyłączenie rozciągania nóg 

8. INNE FUNKCJE MASAŻU 

• Kliknij  ,aby wybrać inne funkcje masażu. 

• Kliknij  , żeby włączyć ogrzewanie. 

 
Widok ustawienia ustawień ogrzewania 
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Przycisk Funkcja 

 

Włączanie/wyłączenie ogrzewania w fotelu. 
Fotel potrzebuje około 3 minut na pełne ogrzanie. 

 

• Kliknij , aby włączyć rolery na stopy. 
Przycisk Funkcja 

 
Włączanie/wyłączenie rolerów na stopy. 

 
Widok ustawień rolerów na stopy. 

 
Wybór szybkości pracy rolerów na stopy. 

• Kliknij , aby wybrać jeden z wgranych programów automatycznych. 

 
Widok wyboru wgranych programów automatycznych.  
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9. USTAWIENIA POZYCJI FOTELA ZA POMOCĄ APLIKACJI  
Przycisk Funkcja 

 

Przytrzymaj aby, delikatnie podnosić podnóżek. Puść aby, zatrzymać w 
aktualnej pozycji 

 
Przytrzymaj aby, delikatnie obniżać podnóżek. Puść aby, zatrzymać w 

aktualnej pozycji 

   
Przytrzymaj aby, delikatnie podnosić oparcie. Puść aby, zatrzymać w 

aktualnej pozycji 

  
Przytrzymaj aby, delikatnie obniżać oparcie. Puść aby, zatrzymać w 

aktualnej pozycji 

 
Funkcja Zero Gravity w 3 różnych pozycjach 

10. USTAWIENIE APLIKACJI 

• Kliknij  ,a następnie  ,aby zmienić język, w którym pracuje aplikacja. 

 
Widok ustawień języka 

• Kliknij  ,a następnie  ,aby zmienić głośność muzyki. 

 
Widok ustawień głośności.  
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11. DODAWANIE NOWYCH PROGRAMÓW AUTOMATYCZNYCH  
 

• Kliknij , aby dodać nowe programy automatyczne. 

 
Widok dodawania programów automatycznych. 

• Kliknij ,aby zacząć proces dodawania nowego programu automatycznego. 

• Kliknij  żeby wybrać jedno z trzech miejsc dostępnych na nowe 

programy automatyczne i zatwierdź . 

• Sprawdź dostępność połączenia klikając . Jeżeli test przejdzie prawidłowo pojawi 
się komunikat „test successful”. W przeciwnym wypadku sprawdź połączenie między fotelem a 
urządzeniem.  

• By znaleźć plik z nowym programem automatycznych wybierz . 

• By zakończyć proces kliknij  i poczekaj na informacje „download successful”. 

12. UDOSTĘPNIANIE MUZYKI  
Podczas połączenia urządzenia z fotelem istnieje możliwość udostępnia muzyki. Wystarczy 
włączyć muzykę na odtwarzaczu w swoim urządzeniu i podłączyć słuchawki do gniazda w fotelu. 

ZAKOŃCZENIE MASAŻU 

• Aby zakończyć masaż wciśnij przycisk odpowiadający za wyłączanie fotela.  
• Wyłącz fotel z zasilania.  
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    Przełącz włącznik zasilania Odłącz zasilanie 

 

 

MONTAŻ I USTAWIENIE FOTELA 

MONTAŻ PODŁOKIETNIKÓW 
• Złóż fotel do pozycji siedzącej. 
• Wyciągnij podłokietniki z kartonu. 
• Wyciągnij przewody przez kwadratowy otwór (Rysunek 1). 
• Podłącz przewody (Rysunek 2). 

 
Rysunek 1 Rysunek 2 

• Prawidłowo połączone przewody wyglądają jak na rysunku 3. 
• Schowaj podłączone przewody przez kwadratowy otwór i ułóż je na jego dnie. Uważaj 

żeby nie przygnieść przewodów (Rysunek 4). 

         
  Rysunek 3 Rysunek 4 
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• Wsuń delikatnie podłokietnik tak żeby zahaczył o metalowe elementy przy fotelu 
(Rysunek 5). 

• Jeżeli podłokietnik będzie odpowiednio wsadzony dwa otwory na śruby będą na 
siebie nachodzić.  

• Wkręć pierwszą śrubę (Rysunek 6). 
• Wkręć drugą śrubę (Rysunek 7). 

 
  

Rysunek 5 Rysunek 6 Rysunek 7 
• Z drugim podłokietnikiem potwórz proces. 

PRZYPINANIE PODUSZKI 
• Poduszkę przypnij zamkiem u góry (Rysunek 1). 
• Przełóż poduszkę przez pasek u góry fotela (Rysunek 2) 
• Połóż poduszkę na oparciu fotela (Rysunek 3) 

 
Rysunek 3 Rysunek 2 Rysunek 3 
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PODŁOŻE 

Umiejscowienie i używanie fotela masującego na drewnianej podłodze może ją zniszczyć. 
Zaleca się stosowanie dywaników bądź innych podstaw, żeby zapobiec uszkodzeniom podłogi.  

 
 

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

 

SPECYFIKACJA PRODUKTU  

Model: Massaggio Stravagante 
Napięcie: 220 / 240 V~ 50 Hz / 60 Hz  
Pobór mocy: 200 W 
Pobór mocy w stanie gotowości: 0,33 W  
Sugerowany czas pracy: 20 min.  


