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Ważne instrukcje bezpieczeństwa  

• Przeczytaj “Ważne instrukcje bezpieczeństwa” przed użytkowaniem fotela.  
• Wskazówki bezpieczeństwa służą zapewnieniu właściwego użytkowania 

produktu oraz uniknięcia uszkodzenia produktu, a także zranienia użytkownika i 
innych osób.  

• Aby określić stopień zranienia i szkody, które mogą ̨wyniknąć z niewłaściwego 
obchodzenia się z produktem, zostały wprowadzone dwa stopnie zagrożenia.  

UWAGA 

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne 
zranienia lub śmierć.  

OSTROŻNIE 

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne 
zranienia lub śmierć.  

* mienie odnosi się do domu/mieszkania, sprzętów domowych, a także zwierząt 
domowych.  

(Przykład znaków graficznych)  

 

Czynności zabronione 
Przykład czynności zabronionej jest przedstawiony na ilustracji 
(przykładowo ilustracja po lewej stronie zabrania demontowania 
części fotela)  

 

Obowiązkowe środki bezpieczeństwa 

Ilustracja przedstawia obowiązek odłączania produktu od sieci 
elektrycznej  

 

UWAGA 
Utylizując produkt należy robić to zgodnie z przepisami i regulacjami lokalnego 
prawa.  
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OSTROŻNIE 

 

Osoby wymagające konsultacji z lekarzem przed użyciem produktu:  

1.Osoby korzystające z elektronicznych urządzeń́ medycznych 
wewnątrz organizmu, takich jak rozrusznik serca lub innych podatnych 
na zakłócenia elektromagnetyczne.  
2. Osoby z nowotworami złośliwymi. 
3. Osoby z chorobami serca. 
4. Kobiety w ciąży, a także w krótkim czasie po przebytym porodzie. 
5. Osoby cierpiące z powodu chorób krążenia wywołanych cukrzycą. 
6. Osoby po zranieniach skóry. 
7. Osoby, u których występuje gorączka powyżej 38 stopni Celsjusza. 
9. Osoby cierpiące na osteoporozę i schorzenia kręgosłupa. 
10. Osoby z zaburzeniami w budowie kręgosłupa. 
11.Osoby cierpiące na zapalenia stawów, mięśni. 
12.Osoby z przepukliną dysków kręgowych. 
13.Osoby, które czują ̨inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
organizmu, nie opisane powyżej.  
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 pojawić ́się zwarcie 
prowadzące do pożaru.  
Zachowaj szczególną ostrożność ́zwracając szczególną uwagę ̨na kule 
masujące podczas masażu szyi. Unikaj masażu przedniej części szyi. 
Brak ostrożności może doprowadzić ́do urazów ciała.  
Podczas opuszczania podnóżka należy uważać aby pod podnóżek nie 
dostały się ręce, nogi i inne części ciała. Przed opuszczaniem podnóżka 
należy sprawdzić czy nie znajdują się pod nim niepożądane przedmioty 
lub zwierzęta domowe. W przeciwnym razie może dojść do 
uszkodzenia ciała lub mienia.  
Przed odchyleniem oparcia lub opuszczaniem podnóżka należy zawsze 
sprawdzać tył fotela, obszar z przodu oraz pod podnóżkiem czy nie 
znajdują się tam zwierzęta domowe, inne przedmioty lub części ciała 
innych osób.  
(1) Pod fotelem.  
(2)Przestrzeń pomiędzy oparciem, siedziskiem i podłokietnikami. 
(3) Przestrzeń pomiędzy podnóżkiem, siedziskiem i podłokietnikami.  
(4) Poniżej podnóżka i oparcia podnóżka.  
W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia ciała lub mienia.  
Przed użyciem należy dokładnie sprawdzić fotel, czy nie posiada on 
jakichkolwiek przetarć ́lub rozdarć pokrycia na całej powierzchni. W 
przypadku zauważenia uszkodzenia powierzchni pokrycia, należy 
niezwłocznie zaprzestać użytkowania, odłączyć fotel od sieci 
zasilającej i skontaktować się z serwisem lub sprzedawcą. Użytkowanie 
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uszkodzonego fotela może spowodować zranienia lub uszkodzenie 
samego fotela.  

 

Należy natychmiast przerwać ́użytkowanie jeżeli na powierzchni fotela 
pojawią się dziury lub rozdarcia.  
Nie wolno używać fotela jeżeli jego powierzchnia jest uszkodzona lub 
zdjęta. Części garderoby lub włosy mogą się dostać pomiędzy kule 
masujące. 
Nie wolno podłączać fotela do sieci elektrycznej niekompatybilnej z 
wymaganiami fotela.  
W przeciwnym razie 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.  
Należy uważać aby nie uszkodzić przewodu zasilającego. Nie wolno w 
nieuzasadniony sposób wyginać przewodu, skręcać lub wiązać. Nie 
wolno umieszczać ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. 
Podczas przemieszczania fotela należy zachować szczególną 
ostrożność aby nie uszkodzić przewodu zasilającego.  
Uszkodzenie przewodu może spowodować zwarcie lub pożar.  
Nie wolno dopuszczać do użytkowania fotela dzieci bez nadzoru oraz 
osób niezdolnych do deklarowania własnych intencji. Nie wolno 
pozostawiać niemowląt w pobliżu fotela.  
W przeciwnym razie może dojść ́do uszkodzenia ciała.  
Dzieciom zabrania się bawić na fotelu lub wchodzić na niego. W 
przeciwnym razie może dojść do nieszczęśliwego wypadku.  
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym 
dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej lub psychicznej oraz 
ograniczonych zdolnościach czuciowych, chyba że będą one pod 
szczególnym nadzorem osób za nie odpowiedzialnych.  

 
 

UWAGA 

 

Nie wolno używać oraz przechowywać fotela w łazience oraz innych 
miejscach o wysokiej wilgotności. Grozi to porażeniem prądem lub 
pożarem.  

 

Nie wolno modyfikować ́lub naprawiać fotela samodzielnie. Może to 
spowodować uszkodzenia ciała, lub fotela.  

 
 

OSTROŻNIE 
Użytkowanie fotela powinno być ograniczone do 30 minut na jeden 
seans. Ciągłe stosowanie masażu na jedną cześć ciała powinno być 
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ograniczone do 5 minut. 
Przedłużone użytkowanie może doprowadzić ́do uszkodzenia mięśni i 
nerwów. 
Osoby, które powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem 
fotela. 
1) Osoby, których mięsnie z powodu podeszłego wieku uległy 
osłabieniu oraz osoby smukłej budowy.  
2) Osoby cierpiące na bóle pleców spowodowane uszkodzeniem 
kości lub organów wewnętrznych.  
3) Osoby, u których łatwo spowodować siniaki i podatne na 
skręcenia. 
4) Osoby cierpiące na intensywne choroby narządów ruchu. 
5) Osoby po przebytych zabiegach operacyjnych organów 
wewnętrznych.  
Należy zachować ostrożność podczas instalacji fotela. W przeciwnym 
razie może dojść do uszkodzenia podłogi.  
Należy używać fotela na równej powierzchni. W przeciwnym razie 
może dojść do uszkodzenia ciała lub mienia.  
Przed użyciem należy sprawdzić poprawność działania przycisków 
oraz zegarów fotela. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia 
ciała lub mienia. 
Należy przeczytać instrukcje ponownie w celu potwierdzenia 
poprawności działania produktu po przedłużonym okresie nie 
używania produktu. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia 
ciała lub mienia.  
Należy sprawdzić główne elementy urządzenia (siedzenie, oparcie, 
podnóżek) czy nie znajdują się w nich zaklinowane przedmioty. W 
przeciwnym razie może dojść ́do uszkodzenia ciała lub mienia.  
Na fotel należy siadać powoli po uprzednim zlokalizowaniu kul 
masujących. W przeciwnym razie może dojść do zranienia.  
Należy skonsultować sie z lekarzem lub innym specjalistą, jeżeli 
użytkowanie fotela nie przynosi korzyści.  
W przypadku zauważenia jakichkolwiek dolegliwości fizycznych 
podczas użytkowania fotela, należy niezwłocznie przerwać 
użytkowanie i skonsultować się z lekarzem.  
Jeżeli podczas użytkowania fotela pojawią się wysypka, 
zaczerwienienie skóry, swędzenie lub podobne objawy, należy 
niezwłocznie przerwać użytkowanie i skonsultować się z lekarzem. 
Może dojść do uszkodzenia ciała.  
Po zakończeniu użytkowania, wyłącz urządzenie przyciskiem OFF i 
odłącz przewód zasilający. W przeciwnym razie może dojść do 
wypadku.  
Należy wyłączyć urządzenie przyciskiem OFF w przypadku przerw w 
dostawie energii elektrycznej. Po przywróceniu zasilania może dojść 
do wypadku.  
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Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej przytrzymując wtyczkę. Nie 
wolno ciągnąć za przewód zasilający w celu odłączenia od sieci. Może 
dojść do porażenia prądem lub pożaru.  
W czasie przerwy w użytkowaniu fotela, należy go odłączyć od sieci 
elektrycznej. Istnieje ryzyko, że wilgoć może spowodować zwarcie lub 
pożar.  
Przy przechowywaniu fotela należy zawsze odłączać go od sieci 
elektrycznej. Nie wolno odłączać przewodu zasilającego mokrymi 
rękoma. 
W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub zranienia.  

 

OSTROŻNIE 

 

Nie wolno przewracać fotela lub poddawać go silnym wstrząsom. W 
przeciwnym razie może dojść do wypadku.  
Należy upewnić się, że wtyczka zasilania jest włożona poprawnie, oraz że 
nie występują na niej lub w gniazdku przedmioty mogące zakłócić pracę 
fotela. 
W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub pożaru.  
Nie wolno używać fotela bezpośrednio po posiłku. Mogą pojawić się 
nudności i wymioty.  
Nie wolno używać fotela pod wpływem alkoholu. Grozi to wypadkiem.  
Nie wolno używać fotela w pobliżu kuchenki lub innych źródeł ognia. 
Podczas użytkowania fotela nie wolno palić papierosów. Może dojść do 
pożaru.  
Nie wolno wchodzić/stawać na jakąkolwiek część fotela. Może dojść do 
wypadku i uszkodzenia ciała lub mienia.  
Nie wolno siadać na fotelu, ani z niego wstawać w momencie kiedy 
podnóżek jest podniesiony. Może dojść do wypadku i uszkodzenia ciała 
lub fotela.  
Należy korzystać tylko z akcesoriów zalecanych i dostarczonych przez 
producenta. Używanie nieoryginalnych akcesoriów może prowadzić do 
uszkodzenia fotela.  
Podczas masażu rąk i ramion, zdjąć zegarek, pierścionki, bransolety i 
inną biżuterię. W przeciwnym razie może dojść do zranienia.  
Nie wolno używać fotela z kolczykami w uszach, szalikiem oraz innymi 
ozdobami. W przeciwnym razie może dojść do zranienia.  
Nie wolno używać fotela z ciężkimi i twardymi ozdobami we włosach. W 
przeciwnym razie może dojść do zranienia.  
Przed rozpoczęciem masażu bioder i ud, należy wyjąć wszystkie 
przedmioty z kieszeni. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia 
ciała lub mienia.  
Nie wolno używać fotela nago. W przeciwnym razie może dojść do 
uszkodzenia skóry.  
Nie wolno używać fotela do masażu łokci, kolan, głowy i brzucha. Nie 
wolno pozwolić aby ręce dostały się pomiędzy kule masujące. W 
przeciwnym razie może dojść do zranienia.  
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Nie wolno ciągnąć za przewód zasilający ani wyłączać fotela podczas 
jego pracy. W przeciwnym razie może dojść do zranienia.  
Nie wolno używać fotela podczas snu. W przeciwnym razie może dojść 
do wypadku. 
Nie wolno wkładać rąk ani innych części ciała pod podnóżek fotela. W 
przeciwnym razie może dojść do zranienia.  
Jednocześnie z fotela nie może korzystać więcej niż jedna osoba. W 
przeciwnym razie może dojść do wypadku.  
Nie wolno rozciągać ani przebijać poszycia fotela. 
W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia ciała lub fotela.  
Nie wolno czyścić fotela używając rozpuszczalnika lub alkoholu. W 
przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia fotela.  
Nie wolno używać fotela w celach innych niż jest on przeznaczony. W 
przeciwnym razie może dojść do wypadku.  
W czasie korzystania z fotela nie wolno jednocześnie korzystać z innych 
narzędzi terapeutycznych.  
Nie wolno przemieszczać fotela w momencie kiedy siedzi na nim osoba. 
W przeciwnym razie może dojść do wypadku.  
Nie wolno przemieszczać fotela po łatwo rysujących się powierzchniach. 
W przeciwnym razie można spowodować zarysowanie powierzchni.  
Należy uważać aby przewód zasilający oraz pilot nie dostały się pod 
podnóżek lub między kule masujące. W przeciwnym razie może dojść do 
wypadku.  
W celu uniknięcia niebezpieczeństwa samoistnego wyłączania się fotela 
z powodu przegrzania, urządzenie powinno być podłączone poprzez 
zewnętrzny czasowy wyłącznik, który regularnie wyłączy i włączy 
urządzenie.  
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Przed pierwszym użyciem  
 
Sprawdź czy dostałeś wszystkie części w zestawie: 
 

                Korpus fotela              Poduszka                       Mata tylna 
 

 
 

 
 

 

Podłokietniki Masażery ramion       Klucz sześciokątny 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
Krótkie śruby do 

podłokietnika 
Długie śruby do 
podłokietnika 

Zaślepki 

 

 
Statyw na pilot 
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Dodatkowo 
• Instrukcja obsługi 
• Instrukcje montażu 
 

 
Nie używaj innych akcesoriów niż dostarczonych przez producenta. 

 

Instrukcje dotyczące wyboru miejsca 
 

Umieść fotel na równej powierzchni i upewnij 
się że dookoła fotela jest wystarczająco dużo 
wolnej przestrzeni.  

 

 

Kiedy oparcie się opuszcza, 
podnóżek się unosi. Zachowaj co 
najmniej 35 cm przestrzeni z 
przodu fotela oraz co najmniej 50 
cm z tyłu fotela.  

 

 

Aby zapobiec zarysowaniu 
powierzchni na której znajduje się 
fotel, należy używać maty 
zabezpieczającej.  

 

 

Unikaj umieszczania fotela w 
miejscach ciągłego silnego 
nasłonecznienia, a także w pobliżu 
silnych źródeł ciepła. W 
przeciwnym razie może dojść 
powstania przebarwień i 
odkształceń części fotela.  

 
	

Jak przemieszczać złożony fotel  
 
 

 

Podczas przenoszenia na fotelu nie mogą znajdować się osoby ani 
przedmioty. 

 

 

Nie przesuwać ani nie przestawiać na kółkach fotela po powierzchniach 
które mogą się zarysować.  
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Przed odłączeniem kabla zasilającego upewnić się czy podnóżek oraz 
oparcie są w pierwotnej pozycji. 

 

 
Fotel może być przenoszony przez dwie osoby. Jedna z osób łapie od przodu za 
podnóżek, druga osoba od tyłu za dół oparcia.  
Przenoś fotel powoli i ostrożnie.  

 
Szerokość przejścia powinna mieć 70 cm lub więcej.  

 
	

Jak rozłożyć oparcie fotela  

Unieś oparcie fotela zgodnie z kierunkiem strzałek i upewnij się że zatrzask 
bezpieczeństwa jest w pozycji zamkniętej (powinieneś usłyszeć charakterystyczne 
klikniecie).  
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W czasie rozkładania oparcia, zachowaj ostrożność aby ręce, palce ani 
inne części ciała nie dostały się pomiędzy siedzisko a oparcie. Upewnij 
się także, że nie dostały się tam przewód pilota i przewód zasilający.  

 

Instalacja masażera ramion 
	

 
 

Masażery ramion należy wstawić pomiędzy siedzisko, a ramę oraz podłączyć żółty 
wężyk.  

 
Podłącz wężyki zgodnie z kolorami (szary/czarny/żółty). Jeżeli ciężko przebiega proces 
podłączania wężyka, zacznij od początku, za każdym razem proces będzie przebiegał 
łatwiej, ponieważ wężyki staną się luźniejsze.  

Przykręcanie masażerów ramion 
	
Statyw do pilota przykręca się również podczas instalacji masażera ramion.  
Pilot zwykle jest instalowany po lewej strony. 
 

Przykręcanie samego masażera ramion Przykręcanie masażera ramion wraz ze 
statywem na pilot 
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Instalacja podłokietnika  
 

	

Ustaw odpowiednią pozycję przedniej części podłokietnika po uprzednim 
dopasowaniu tylnej części wraz z kołkami.  

Podczas instalacji prawej strony należy uwzględnić skrzynkę eklektyczną.  

 

Przykręcanie podłokietnika 

Mocno dokręć wszystkie śruby mocujące. 
Najpierw przykręć delikatnie śruby w kolejności 1-4, a następnie mocno dokręć śruby 
w takiej samej kolejności.  

 



	 13	

Przymocuj zaślepki śrub. 
Każdy otwór/śruba ma z góry określoną zaślepkę. Sprawdź oznaczenia na odwrocie 
zaślepek.  

Lewa strona Prawa strona 

 

 

Weź pod uwagę znacznik w zaślepkach, żeby trafiły w odpowiednie miejsca. 

 

Instalacja maty tylna oraz poduszki  

Zainstaluj matę tylną przy pomocy zamka błyskawicznego przy oparciu. Zamocuj 
poduszkę przy pomocy rzepów.  

Instalacja poduszki   Instalacja maty tylnej 
 

 
 

 

Przed użyciem należy dokładnie sprawdzić fotel, czy nie posiada 
jakichkolwiek przetarć lub rozdarć pokrycia na całej powierzchni 
(włączając spód fotela). W przypadku zauważenia uszkodzenia 
powierzchni pokrycia, należy niezwłocznie zaprzestać użytkowania, 
odłączyć fotel od sieci zasilającej i skontaktować się z serwisem lub 
sprzedawcą.  



	 14	

 

Budowa fotela 
	

 

 
1. Poduszka.  8. Przewód zasilający.  

9. Wtyczka przewodu. 
10. Strefa działania ramion masujących. 
11. Masażer barków. 
12. Masażer przedramion.  
13. Masażer pośladków oraz ud.  
14. Masażer łydek oraz stóp.  

2. Mata tylna. 
3. Oparcie pleców.  
4. Statyw na pilot. 
5. Podnóżek.  
6. Poduszki powietrzne w oparciu.  
6a. Włącznik/wyłącznik.  
7. Kółko. 
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Pilot 
 

 

Przed użyciem fotela 
	

• Podłącz przewód zasilający. 
• Sprawdź czy przewód zasilający wraz 

z wtyczką oraz przewód pilota nie są 
w żaden sposób uszkodzone. 

• Włącz fotel włącznikiem. 
• Włącznik znajduje się pod prawym 

podłokietnikiem. 

 

 

 

Nie podłączaj fotela do nieprzystosowanej sieci elektrycznej. Nie należy 
używać fotela, gdy przewód zasilający, wtyczka lub gniazdo sieci 
elektrycznej są uszkodzone.  

 

W przypadku wykrycia uszkodzeń, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą. 
W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub pożaru.  

 

1. Wyświetlacz dotykowy 
2. Przycisk "ON/OFF"  
Pojawi się ekran startowy i/lub 
położenie kul masujących. 
3. Przycisk "Stop" 
Zatrzymuje wszystkie operacje. 
4. Ustawienie podnóżka 
5. Ustawienie oparcia  
6. Wysuniecie podnóżka 
7. Wyświetla i pozwala dopasować siłę 
nacisku ramion masujących.  
8. Podgrzewanie 
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Wciśnij przycisk "ON/OFF" na pilocie by włączyć 
zasilanie. 

• Wyświetlacz się włączy.  
• Fotel ustawi się do pozycji przedstawionej po 

prawej stronie. (Można tą pozycje zmienić 
przyciskami do ustawiania pozycji). 

• Po 3 minutach bez podjęcia żadnej akcji, 
fotel automatycznie się wyłączy.  

 

 

 
	

Ułożenie oparcia oraz podnóżka 
	
Ułożenie podnóżka ustawia się przyciskami 
oznaczonymi numerem 1.  

 
• Jeżeli poduszki powietrze w podnóżku są 

włączone podnóżek nie zareaguje. By 
ustawić podnóżek należy wyłączyć 
poduszki powietrzne. 

Wysunięcie podnóżka można ustawić przyciskami 
oznaczonymi numerem 2. 

 

 

 
 
Wysunięcie podnóżka dodatkowo można 
zwiększyć wypychając go siłą nóg. Wystarczy 
docisnąć go stopami.  
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Ułożenie pozycji oparcia ustawia się za pomocą przycisków numer 4. na rysunku pilota 
w tym rozdziale. 

• Im bardziej oparcie znajduje się w leżącej pozycji, tym masaż jest intensywniej 
odczuwany.  
 

 

Ustawienia programu automatycznego 
	

Włącz fotel przyciskiem 1. 
Ustaw dogodną do masażu pozycje oparcia oraz 
podnóżka. 
Wybierz jeden z przycisków  

. 
Oznaczający kolejno: Programy 30 minutowe, 
Programy masażu skierowane na całe ciało, Programy 
rozciągające, Programy masażu skierowane na szyję i 
ramiona, Programy masażu skierowany na talię.  
Następnie wybierz preferowany program wciskając 
jego przycisk na wyświetlaczu.  
Przykład wybrania programu automatycznego 
„Refresh” na szyje oraz ramiona: 

 

 

 
Po wybraniu jednego z programów automatycznych, fotel 
rozpocznie proces skanowania linii kręgosłupa (Body Shape 
Detection). 
Podczas tego procesu należy wygodnie się ułożyć w fotelu oraz 
oprzeć głowę głowę o poduszkę, nie podnosząc jej do końca 
tego procesu.  
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Pojawienie się takiego komunikatu na 

wyświetlaczu, oznacza że proces 
przebiegł pomyślnie.  

 
Pojawienie się takiego komunikatu na 

wyświetlaczu, oznacza że proces 
przebiegł negatywnie. Należy powtórzyć 

proces wybierając ”RE-DETECTION”. 
 

 
 

Po rozpoczęciu się programu automatycznego na wyświetlaczu pojawią się różne 
parametry dotyczące masażu.  

 
Aby zmienić intensywność masażu ramionami masującymi w 
programie automatycznym użyj przycisk  lub  oznaczony 1. 
 

• Intensywność masażu można ustawić w 7 stopniowej 
skali.  

• Optymalna intensywność masaż jest na 4 czwartej 
pozycji.   

  
 

 
Aby ustawić kompleksowo intensywność masażu poduszkami 
powietrznymi użyj przycisk  lub  oznaczony 1. 
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Aby precyzyjniej dopasować ustawienia masażu 
poduszkami powietrznymi, wybierz przycisk 1.  
Następnie należy wybrać intensywność masażu 
poduszkami powietrznymi na konkretną partie 
ciała, użyj do tego celu przycisków  lub  
oznaczonymi 2.  
Kolejność partii ciała od góry: 

• Ramiona 
• Przedramiona 
• Lędźwie 
• Stopy 

Aby zatwierdzić wybór wybierz przycisk 3.  

 

 
Aby wybrać następna z technik manualnych masażu, wybierz 
przycisk 1.  
Aby powtórzyć aktualna technikę masażu manualnego 
wybierz przycisk 2. 

• Regulacja masażu poduszkami powietrznymi w 
powyższy sposób nie jest jest możliwa.  
 

 
 
 

Aby użyć opcję ”PULSE” lub ”HAND 
KNEAD” należy wybrać przycisk 1. 
Następnie wybierz jeden z przycisków 
”PULSE/HAND KNEAD” oznaczających 
kolejno: Masaż pulsacyjny i Imitacja 
ugniatania dłonmi z grupy oznaczonej 2.  
Zatwierdź to przyciskiem 3. 

• Jeżeli nie potwierdzisz wyboru 
przyciskiem 3. Proces się 
rozpocznie po 7 sekundach. 

• Opcje ”PULSE” oraz ”HAND 
KNEAD” nie mogą działać 
równolegle.  

 

 
Aby włączyć opcję rozciągania wybierz 
przycisk 1.  
Następnie wybierz jedną z opcji 
”KNEE/FOOT/DOUBLE” oznaczjącej 
kolejno: nogi, stopy oraz podwójne z 
grupy oznaczonej 2.  
Zatwierdź wybór przyciskiem 3. 

• Jeżeli nie potwierdzisz wyboru 
przyciskiem 3. proces się 
rozpocznie po 7 sekundach. 
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• Różne opcje rozciągania nie 
mogą działać równolegle.  

• Opcja rozciągania włączy się w 
momencie, w którym fotel ułoży 
się w odpowiedniej pozycji.  
 

 
 

Aby włączyć indywidualne opcje wybierz 
przycisk 1. pokazany po prawej stronie.  
Następnie wybierz jedną z opcji 
”OFF/CALF/PELVIS” oznaczających 
kolejno łydki, talię  z grupy oznaczonej 2. 
Zatwierdź wybór przyciskiem 3. 

• Jeżeli nie potwierdzisz wyboru 
przyciskiem 3. proces się 
rozpocznie po 7 sekundach. 

• Opcje ”CALF” oraz ”PELVIS nie 
mogą działać równolegle. 

• Opcja ”CALF” oraz opcje 
rozciągania nie mogą działać 
równolegle.  

 

 
Jedną z opcji zakończenia masażu na fotelu jest odczekanie czasu przewidzianego na 
program automatyczny.  
W zależności od wybranego programu automatycznego czas może się różnić.  

Program 
automatyczny Czas trwania 

Part massage 7 minut 
Auto Course  

Manual Course 16 minut 

30 min PRO course 30 minut 
Po zakończeniu czasu przewidzianego na program automatyczny: 

• Ramiona masujące wrócą do swojej pierwotnej pozycji. 
• Jeżeli funkcja automatycznego powracania do pozycji startowej jest włączona, 

fotel wróci do swojej pozycji wyjściowej.  
• W przeciwnym wypadku należy przyciskami odpowiedzialnymi za ustawienie 

pozycji fotela masującego ustawić pozycję, w której oparcie pleców jest 
maksymalnie podniesione do góry, a podnóżek ustawiony maksymalnie do 
dołu. 

• Jeżeli po 30 sekundach nie zostanie podjęta żadna akcja fotel zostanie 
wyłączony.  
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Możliwości ustawień w programie automatycznym: 
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Aby zapauzować program 
automatyczny, należy wybrać 
przycisk 1. lub 2.  

• Ramiona masujące 
zatrzymają się w 
pozycji, w której 
aktualnie przebywały. 

• Aby kontynuować 
masaż ponownie 
wybierz przycisk 1. lub 
2. 

 

 
 

Aby zakończyć całkowicie program 
automatyczny, w trakcie działania pauzy 
należy wybrać przycisk 3.  

• Ramiona masujące wrócą do swojej 
pozycji startowej.  

• Ustaw fotel w pozycji startowej.  

 
 

Aby wyłączyć zasilanie w fotelu 
masującym skorzystaj z włącznika 
głównego przedstawionego po 
prawej stronie. 

 
 

Ustawienia technik manualnych masażu 
Aby uruchomić konkretną technikę manualną masażu włącz fotel włącznikiem głównym 

oraz wybierz przycisk  na pilocie. 
• Włączy się wyświetlacz na pilocie.  
• Pozycja fotela masującego się zmieni. Należy ją dopasować do swoich potrzeb 

przyciskami odpowiedzialnymi za ustawienie pozycji fotela. 
• Jeżeli nie zostaną wybranie żadne operacje fotel masujący wyłączy się po 3 

minutach. 
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Z menu głównego należy wybrać . 

 
 
 
 
Wybierz jedną z kategorii technik manualnych masażu. 

 
 

Wybierz konkretną 
technikę manualną masażu 
i rozpocznij masaż.  

 
Przed rozpoczęciem masażu manualnymi technikami fotel 
rozpocznie proces zaznaczania pozycji ramion. 
Ważne jest żeby podczas tego procesu nie należy podnosić 
głowy.  
 
 

 
 

Po za zakończeniu procesu zaznaczenia pozycji ramion można 
od razu przejść przejść do masażu techniką manualną 
wybierając przycisk 1. lub poczekać 7 sekund.  
Aby powtórzyć proces rozpoznawania pozycji ramion, należy 
wybrać przycisk 2.  
Aby samodzielnie ustawić pozycję ramion należy wybrać 
przycisk 3.  
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Aby samodzielnie ustawić pozycję ramion należy 
posługiwać się przyciskami 4. oraz 5. 
Wybór należy zatwierdzić przyciskiem 6. 

 

 
Aby zwiększyć szybkość masażu 
należy wybrać przycisk 1.  
Następnie należy wybrać jeden z 
przycisków 
”SLOWEST/SLOW/NORMAL/FAST” 
oznaczających kolejno bardzo wolno 
,wolno, normalnie, szybko z grupy 
oznaczonej 2. 
Przyciskiem 3. należy potwierdzić 
swój wybór.   

 
Aby wybrać szerokość działania 
techniki manualnej masażu, należy 
wybrać przycisk 1. 
Następnie należy wybrać jeden z 
przycisków 
”NARROW/NORMAL/WIDE” 
oznaczających kolejno wąsko, 
normalnie, szeroko z grupy oznaczonej 
2.  
Przyciskiem 3. należy potwierdzić swój 
wybór. 

 

 
Aby wybrać zakres działania techniki 
manualnej masażu, należy wybrać 
przycisk 1.  
Następnie należy wybrać jeden z 
przycisków ”POINT/PART/WHOLE” 
oznaczającej kolejno punkt, cześć, całość 
z grupy oznaczonej 2.  
Przyciskiem 3. należy potwierdzić swój 
wybór.  
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Aby wybrać intensywność działania techniki manualnej 
masażu, należy wybrać przycisk  lub  oznaczony 1.   

• Intensywność masażu można regulować w 12 
skali.  

• Optymalny stopień intensywności masażu to 5.  
 

 

Masaż poduszkami powietrznymi 
Aby uruchomić masaż poduszkami powietrznymi włącz fotel włącznikiem głównym oraz 

wybierz przycisk  na pilocie. 
• Wyświetlacz się włączy.  
• Pozycja fotela masującego się zmieni. Należy ją dopasować do swoich potrzeb 

przyciskami odpowiedzialnymi za ustawienie pozycji fotela. 
• Jeżeli nie zostaną wybranie żadne operacje, fotel masujący wyłączy się po 3 

minutach. 
 

 

Z menu głównego należy wybrać . 

 
 
 
 Następnie wybierz ”AIR MASSAGE”. 
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Przed rozpoczęciem masażu poduszkami 
powietrznymi ustaw intensywność masażu 
na konkretne partie ciała.  
Następnie należy wybrać intensywność 
masażu poduszkami powietrznymi na 
konkretną partie ciała, użyj do tego celu 
przycisk  lub  .  
Kolejność partii ciała od góry: 

• Ramiona 
• Przedramiona 
• Lędźwie 
• Stopy 

 
Zatwierdź wybór przyciskiem ”OK”. 

 

 
 
 

 
 
Aby kompleksowo zmienić intensywność masażu 
poduszkami powietrznymi należy wybrać przycisk  lub 

 oznaczony 1. 
 

 
 

Aby precyzyjniej dopasować ustawienia 
masażu poduszkami powietrznymi, wybierz 
przycisk 1.  
Następnie należy wybrać intensywność 
masażu poduszkami powietrznymi na 
konkretną partie ciała, użyj do tego celu 
przycisków  lub  oznaczonymi 2.  
Kolejność partii ciała od góry: 

• Ramiona 
• Przedramiona 
• Lędźwie 
• Stopy 

Aby zatwierdzić wybór wybierz przycisk 3.  
 
Aby wyłączyć poduszki powietrzne w 
konkretnej partii ciała należy przyciskiem 

 dość do momentu w którym pojawi się 
napis „OFF”.  
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Aby włączyć opcję rozciągania wybierz 
przycisk 1.  
Następnie wybierz jeden z przycisków  
”KNEE/FOOD/DOUBLE” oznaczających 
kolejno nogi, stopy, podwójne z grupy 
oznaczonej 2.  
Zatwierdź wybór przyciskiem 3. 

• Jeżeli nie potwierdzisz wyboru 
przyciskiem 3. Proces się 
rozpocznie po 7 sekundach. 

• Różne opcje rozciągania nie mogą 
działać równolegle.  

• Opcja rozciągania włączy się w 
momencie  w którym fotel ułoży 
się w odpowiedniej pozycji.  

 

 

Aby opcję ”PULSE” lub  ”HAND KNEAD 
należy wybrać przycisk 1.  
Następnie wybierz jeden z przycisków 
”PULSE/HAND KNEAD” oznaczających 
kolejno masaż pulsacyjny, ugniatanie 
dłoni z grupy oznaczonej 2.  
 Zatwierdź to przyciskiem 3. 

• Jeżeli nie potwierdzisz wyboru 
przyciskiem 3. Proces się 
rozpocznie po 7 sekundach. 

• Opcje „”PULSE” oraz „”HAND 
KNEAD” nie mogą działać 
równolegle.  

 

Aby włączyć dodatkowe opcje wybierz 
przycisk 1.  
Następnie wybierz jeden z przycisków  
”CALF/PELVIS” oznaczających kolejno 
masaż łydek,masaż tali z grupy 
oznaczonej 2.  
 Zatwierdź wybór przyciskiem 3. 

• Jeżeli nie potwierdzisz wyboru 
przyciskiem 3. Proces się 
rozpocznie po 7 sekundach. 

• Opcje ”CALF” oraz ”PELVIS nie 
mogą działać równolegle. 

• Opcja ”CALF” oraz opcje 
rozciągania nie mogą działać 
równolegle.  
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Masaż konkretnych partii ciała 
Aby uruchomić masaż konkretnych partii ciała masażu włącz fotel włącznikiem 

głównym oraz wybierz przycisk  na pilocie. 
• Wyświetlacz na pilocie się zaświeci.  
• Pozycja fotela masującego się zmieni. Należy ją dopasować do swoich potrzeb 

przyciskami odpowiedzialnymi za ustawienie pozycji fotela. 
• Jeżeli nie zostaną wybranie żadne operacje fotel masujący wyłączy się po 3 

minutach. 
 

Następnie z menu głównego wybierz przycisk   a następnie konkretną partię 
ciała na której ma się skupić fotel masujący. 

 
Następnie fotel przejdzie do rozpoznawania wybranej partii ciała. 
Przykładowo przedstawimy proces uruchomienia masażu na ramiona: 
 

Wybierz przycisk 1. aby 
wybrać masaż na 
ramiona. 

Fotel masujący rozpozna 
automatycznie pozycję 
ramion.  

Po zakończeniu 
rozpoznawania pozycji 
ramion, fotel masujący 
przejdzie automatycznie 
do masażu. 
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Aby ustawić intensywność masażu konkretnej partii 
ciała użyj do tego celu przycisk  lub  oznaczony 1. 

 
Istnieje możliwość łączenie masażu na konkretne partie ciała wraz z masażem 
poduszkami powietrznymi. 
Aby ustawić intensywność działania poduszek powietrznych na konkretne partie ciała 
należy wybrać ”AIR”, następnie wybrać poziom intensywności na podane partie. 
Wybór należy zatwierdzić przyciskiem ”OK”. 
 
 

 
Aby wybrać konkretną technikę manualną masażu w masażu poduszkami 
powietrznymi powietrznymi należy wybrać ”SELECT PROGRAM”, następnie wybrać 
preferowaną manualną technikę masażu.  
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Blokada rodzicielska 
	

Aby ustawić blokadę rodzicielską na używanie fotela 
należy wybrać przycisk 1.  
Następnie przytrzymać przez 3 sekundy przycisk 2. 
Kiedy blokada zostanie założona fotel wyda sygnał 
dźwiękowy.  

• Podczas blokady rodzicielskiej, wszystkie 
funkcje fotela będą niedostępne.  

Aby odblokować fotel z blokady rodzicielskiej należy 
postępować zgodnie ze schematem: 

 

 
 

Zmiana masażu w trakcie działania fotela  
 

Aby zmienić program automatyczny w 

trakcie jego działania wybierz lub 

. 
Następnie wybierz jeden z programów 
automatycznych z menu głównego.  

• Czas który minął w poprzednim 
trybie zostanie zachowany i po 
wybraniu następnego programu 
automatycznego, zostanie 
kontynuowany.  
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Aby zmienić masaż na konkretną partię ciała w 

trakcie jego działania wybierz lub . 
Następnie wybierz masaż na inną partię ciała.  

• Czas który minął w poprzednim trybie 
zostanie zachowany i po wybraniu 
następnego programu 
automatycznego, zostanie 
kontynuowany. 

 

 

Aby zmienić manualną technikę masażu w trakcie jej działania wybierz lub . 
Następnie wybierz inną manualną technikę masażu.  

• Czas który minął w poprzednim trybie zostanie zachowany i po wybraniu 
następnego programu automatycznego, zostanie kontynuowany. 

 
 
 
 
 
 
 

Aby zmienić masaż poduszkami powietrznymi w trakcie jego działania wybierz 

lub . 
Następnie wybierz inny masaż poduszkami powietrznymi.  

• Czas który minął w poprzednim trybie zostanie zachowany i po wybraniu 
następnego programu automatycznego, zostanie kontynuowany. 
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Zapisywanie własnych programów automatycznych 
	

Aby rozpocząć zapisywanie własnych programów 
automatycznych wybierz przycisk 1.  

Następnie z menu głównego wybierz przycisk  a 
następnie ”MEMORY RECORD”. 

 
 

 

Następnie wybierz jeden z dostępnych trybów masażu. 
• Gdy proces zapisywania będzie działał, na wyświetlaczu będzie widoczna 

ikona. 

 
 
Aby zakończyć proces zapisywania własnego programu automatycznego należy 
poczekać do końca masażu, a następnie gdy pojawi się na ekranie ”AUTO CURSE 
REGISTER” wybrać ”YES”. Kiedy pojawi się informacja ”REGISTRATION COMPLETED” 
własny program automatyczny zostanie zapisany. W tym momencie można wyłączyć 
fotel masujący. 
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Aby usunąć własny program automatyczny z pamięci fotela należy włączyć fotel 
masujący a następnie z menu głównego wybrać  ”MEMORY”, a następnie ”DELETE 
MEMORY”.  

 
Następnie należy potwierdzić wybór przyciskiem ”YES” . 

 

Ogrzewanie fotela  
	
	

Aby włączyć ogrzewanie w fotelu 
masującym należy wybrać przycisk 1.  

• Ogrzewanie będzie oznaczone na 
wyświetlaczu ikoną. 

• Ogrzewanie może działać 
niezależnie od działania masażu.  
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Żeby wyłączyć ogrzewanie należy również 
wybrać przycisk 1.  

• Po godzinie ogrzewanie zostanie 
automatycznie wyłączone. 

 
  

Ustawienia menu fotela 
	
Menu szybkiego wyboru pozwala na szybki dostęp do podstawowych funkcji fotela. 
Nazwy tych funkcji są pogrubione, przez co bardzo czytelne.  
Aby włączyć menu szybkiego wyboru, należy wybrać z menu głównego , 
nastąpienie wybrać  ”ON” przy funkcji ”QUICK MODE”, a następnie potwierdzić swój 

wybór . 
Aby wrócić do podstawnego menu należy wybrać ”MODE CANCEL”. 

 
 
 

Aby zmienić język należy wybrać  z menu głównego, następnie wybrać jeden z 
dostępnych języków przy opcji ”LANGUAGE”. 

 
 

 
Funkcja automatycznego rozkładania się fotela polega na tym ze fotel masujący 
rozkłada się do pozycji pół leżącej. Po wyłączeniu, fotela masującego wraca do pozycji 
startowej.  
 

Aby uruchomić funkcje należy wybrać  z menu głównego, nastąpienie wybrać  

”ON” przy funkcji ”QUICK MODE”, a następnie potwierdzić swój wybór . 
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Jak przenosić rozłożony fotel  
	
Podnieś́ przednią część fotela i przesuń fotel do przodu.  

• 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.  

• Nie podnoś fotela za oparcie lub podnóżek. 
Zachowaj ostrożność podnosząc przednią część fotela. Jest bardzo ciężka.  

 

Pytania i odpowiedzi  
	

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.  
 

P9: Czy osoby poniżej 150cm(4'9") 
wzrostu lub powyżej 185cm(6'1")mogą 
używać fotela?  
 
Odp: Mogą, ale istnieje ryzyko błędnego 
odczytania pozycji ciała. Należy 
przestrzegać wskazówek: 
●Dla niższych osób należy ustawić 
oparcie pionowi i podnieść́ podnóżek.  
●Dla osób wysokich należy opuścić 
podnóżek i odchylić oparcie.  

P2: Czy są jakieś sposoby na zwiększenie 
siły masażu?  
Odp: Użyć funkcji RECLINING. 
Usiądź głęboko w fotelu i oprzyj się 
wygodnie.  
Usuń mate pod plecy.  

P10: Nie sięgam do podłokietników. Co 
robić?  
 
Odp: Ustaw oparcie pionowo i dopasuj 
pozycję ramion.  
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P3: Pilot stoi niestabilnie. Dlaczego?  
 
Odp: Sprawdź zamocowanie uchwytu. 
Jeżeli jest ono niestabilne, spróbuj 
dokręcić uchwyt śrubą regulacyjną, 
używając klucza sześciokątnego.  

P11: Po masażu moja skora się 
zaczerwienia. Dlaczego?  
 
Odp: To z powodu masażu. Z czasem 
skóra się uodporni na działanie masażu. 
Nie jest to groźne.  
 

P4: Pozycja podnóżka nie jest wygodna. 
co zrobić? 
 
Odp: Spróbuj manualnie dopasować 
pozycję podnóżka.   

P12: Fotel nie rozpoczyna operacji 
rozpoznawania ciała. Dlaczego? 
  
Odp: Funkcja jest niedostępna w funkcji 
masażu krótkiego, a także w funkcji 
rozciągania nóg.  
 

P5: Jestem pod opieką lekarza. Czy mogę 
używać fotela? 
 
Odp: Skontaktuj się z lekarzem. 

P13: Pozycja ramion nie jest 
dopasowana, nawet po procesie 
wykrywania kształtu ciała. Co zrobić? 
 
Odp: Ustaw pozycję ramion manualnie.   

P6: Czy można używać koca 
podgrzewającego?  
 
Opd:  Nie można. Może dojść do pożaru.  

P14: Czy oparcia rąk i ramion mogą być 
zdjęte podczas pracy fotela ? 
  
Odp: Nie mogą. Może dojść do 
uszkodzenia ciała lub mienia.  
 

P7: Co zrobić aby podnóżek wrócił do 
pozycji wyjściowej?  
 
Odp: Należy wyłączyć funkcję masażu 
powietrznego.  

P15: Podczas używania programu 
“DOUBLE STRETCH” lub “FOOT 
STRETCH” fotel wydaje dziwne dźwięki. 
Dlaczego ?  
 
Odp: Jest to normalny objaw pracy 
fotela.  
 

P8: Podnóżek nie ustawia się 
automatycznie do pozycji wyjściowej. Co 
zrobić ?  
 
Odp: Wyłącz fotel masujący.  
 

P16: Czy w trybie Auto można wyłączyć 
masaż powietrzny?  
 
Odp: Tak, można. 
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Wymiary fotela  
	

 

 

 
 

 
 

Rozwiązywanie problemów 
Mogą się pojawić następujące problemy. Nie wpływają one na żywotność produktu.  
● 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". 
● W przypadku funkcji "KNEAD", "TAPPING" i "WAVELET" prędkość masażu może być 
uzależniona od wyboru siły masażu. 
● “Ryczący” dźwięk pojawia się w przypadku przeciążenia silnika. 
● Hałas sprężarki pojawia się podczas masażu powietrznego. 
● Występuje dźwięk podczas napełniania poduszek powietrznych. 
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● Występuje dźwięk podczas masażu ramion. 
● Podczas opuszczania oparcia mogą pojawiać się zgrzyty. 
● Kule masujące nie są w stanie ugniatać równolegle strony lewej i prawej.  
 
 

Objawy  Sprawdź punkty  Rozwiązanie problemu  

Fotel się nie włącza.  

Czy przewód zasilający 
jest podłączony?  

Podłącz wtyczkę do 
gniazdka sieci 
elektrycznej.  

Czy włącznik jest 
przełączony w pozycję 
OFF?  

Przełącz włącznik w 
pozycję ON.  

Fotel nie reaguje a pilot 
wydaje dźwięki „bip bip”.  

Może to być objaw awarii 
fotela lub urządzeń 
zewnętrznych (sieci 
elektrycznej)  

Wyłącz fotel. Odłącz i 
podłącz do sieci 
elektrycznej.  Fotel nie reaguje Na 

pilocie miga kontrolka.  

Fotel zatrzymał się w 
połowie (Pilot nie działa).  

Czy oparcie nie dotyka 
ściany lub innej 
przeszkody?  

Odsuń fotel od 
przeszkody. Ponownie 
włącz fotel.  

Czy kule masujące nie są 
przeciążone?  

Odsuń fotel od 
przeszkody. Ponownie 
włącz fotel.  

Czy fotel był używany 
długi czas?  

Jeżeli fotel był długo 
używany mogło dojść do 
przegrzania i wyłączenia 
fotela przez system 
bezpieczeństwa. Odczekaj 
1 godzinę i wznów masaż.  

Oparcie nie składa się.  
Czy fotel jest podłączony 
do sieci elektrycznej?  

Podłącz fotel do sieci 
elektrycznej.  

Czy oparcie nie natrafiło 
na przeszkodę?  

Czy oparcie nie natrafiło 
na przeszkodę?  

Odsuń fotel od 
przeszkody.  

Jeżeli fotel nie działa poprawnie i notorycznie pojawiają się problemy, odłącz fotel od 
sieci elektrycznej i skontaktuj się z serwisem lub sprzedawcą.  

Gwarancja 
Jeżeli pojawią się jakieś problem, spróbuj rozwiązać ́je przy pomocy wskazówek w 
rozdziale ”Rozwiązywanie problemów”, jeżeli problemy będą się powtarzały skontaktuj 
się z serwisem lub sprzedawcą.  
 
Inne pytania: 
• Jeżeli masz jakiekolwiek pytania skontaktuj się ze swoim sprzedawcą.  
Czas produkcji części serwisowych. 
• Części do naprawy fotela są produkowane sześć lat po zakończeniu produkcji fotela.  
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Specyfikacja 
 

Nazwa Fotel do masażu 
Model JP-1000 
Nazwa rodzajowa Automatyczny fotel masujący 

Ocena 

Zasilanie(50/60 Hz) AC100V-240V 
Czas jednorazowego 
użycia 30 min 

Pobór mocy 130W (Standby: 0.3W) 
Voltaż 90W 

Dopasowanie kul 
masujących 

Ugniatanie 4 stopniowa regulacja (8-30 
cykli) 

Oklepywanie 4 stopniowa regulacja (250-650 
cykli) 

Góra/Dół 5.4cm/sekunda 
Siła masażu powietrznego  45kPa 
Stoper  7, 16, 30 min 

Kąt nachylenia 
Oparcie 110 ° -158 °  
Podnóżek 0 ° -84 °  

Wymiary 
Pozycja siedząca Szerokość 760 x Długość 1180 x 

Wysokość 1220 (mm) 

Pozycja leżąca    Szerokość 880 x Długość 2000 x 
Wysokość 700 (mm) 

Waga 74kg 
Tapicerka Skóra PCV 
Kraj pochodzenia Japonia 

 
 
 


