
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Fotela masującego Tokuyo iFancy 

 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. 

5. Rozwiązania zwykłych usterek 
▪ Naturalnym jest odgłos pracujących siłowników w momencie używania fotela masującego. 
▪ Jeżeli panel sterujący nie działa poprawnie, sprawdź czy fotel masujący jest podłączony poprawnie oraz 

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

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

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

Funkcje i działanie 

• Wyposażony w mechaniczne ramiona z zestawem 2 kul masujących. 
• Funkcja automatycznego skanowania linii kręgosłupa przed rozpoczęciem masażu 
• 4 technik masażu: shiatsu, ugniatanie, oklepywanie, masaż synchroniczny (oklepywanie z ugniataniem). 
• 4 tryby automatyczne: energetyczny, SPA, rozluźniający, 30 minutowy. 
• Możliwość wyboru zakresu prowadzenia masażu. 
• Możliwość regulacji szybkości prowadzenia masażu. 
• 3 tryby masażu poduszkami powietrznymi: całe ciało, dolne partie ciała, ramiona. 
• Możliwość regulacji intensywności masażu wibracyjnego - 3 poziomy. 
• Po wyłączeniu fotela, wraca on do pozycji siedzącej. 
• L - shape, możliwość prowadzenia masażu mechanicznego w zakresie od ud po szyję. 
• Zero - gravity, możliwość komfortowego odchylenia pozycji fotela masującego. 
• Zero - wall, technologia umożliwiająca zaoszczędzenie zajmowanego miejsca podczas masażu, poprzez 

ustawienie fotela masującego tuż przy ścianie, bez konieczności zabezpieczania miejsca na rozkładane 
oparcie. 

• Automatyczne ustawianie pozycji oparcia oraz podnóżka. 
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Użytkowanie 

1. Schemat pilota 
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2. Uruchomienie 

3. Schemat wyświetlacza 
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Kiedy program masujący zakończy się, oparcie fotela masującego pozostanie w pochylonej pozycji. Wciśnij 
przycisk „Włącznik” aby uruchomić kolejny program lub wyłączyć fotel masujący. 

Podłącz fotel masujący do sieci i przełącz włącznik znajdujący się z tyłu fotela  
na pozycję „I”. 

Po zakończonym masażu wyłącz fotel masujący przełączając włącznik znajdujący 
się z tyłu fotela na pozycję „O”. Jeżeli nie będziesz używał fotela masującego przez 
dłuższy czas, rozłącz go również z sieci.

Usiądź na fotelu masującym i aby go uruchomić wciśnij czerwony przycisk 
„Włącznik” na pilocie. Usłyszysz krótki dźwięk „bi”, fotel masujący powoli wysunie się 
do przodu, a wyświetlacz podświetli. Fotel masujący jest gotowy do użycia.  

Aby wyłączyć ponownie wciśnij czerwony przycisk „Włącznik” na pilocie, fotel cofnie 
się do pozycji początkowe, a wyświetlacz wygaśnie.

�

�

Dopasuj oparcie do najbardziej komfortowej dla Ciebie pozycji. 
Wciśnij przycisk regulacji położenia fotela masującego i kiedy już osiągniesz 
wygodną pozycję, ponownie go wciśnij aby zatrzymać się w danym ułożeniu. 

Możesz również użyć przycisku Zero - Gravity, który bezpośrednio przeniesie 
Cię do jednej z dwóch pozycji.� �

Pamiętaj! Możesz używać przycisków do regulacji pozycji fotela bez konieczności jego uruchamiania.

Fotel podłączony do sieci

Skanowania linii kręgosłupa

Po skanowaniu, fotel masujący gotowy do 
masażu

Pauza

Regulowanie oparcia

Program automatyczny (4 typy)

Trwająca technika masażu

�

�

�

�
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4. Operowanie funkcjami fotela masującego 
   
  Programy automatyczne 
Dostępne są 4 typy programów automatycznych, z których każdy zawiera inną technikę masażu. Wciśnij jeden 
z przycisków I, II, III, IV aby go uruchomić lub wyłączyć. W trakcie programu automatycznego możesz swobodnie 
regulować szybkość masażu i położenie oparcia 
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Kierunek ruchu ramion masujących

Poziom szybkości masażu na łydki i plecy

Masaż wibracyjny na łydki

Aktualna pozycja ramion masujących

Czas masażu

�
�

�

�

�

�

I Energetyczny Szyja i ramiona
Kombinacja masażu ugniatającego 
i oklepującego, polecana szczególnie dla 
osób pracujących w pozycji siedzącej.

II SPA Talia i pośladki
Wykorzystujący  głownie technikę 
oklepywania, dla poprawy krążenia krwi 
i jędrności skóry.

III Rozluźniający Górne partie ciała

Skupiający się na synchronicznym 
wykonywaniu techniki oklepywania z 
ugniataniem, polecany po dużym 
wysiłku fizycznym.

IV 30 minutowy Całe ciało
Kompleksowe zastosowanie wszystkich 
technik w trakcie długiego masażu, który 
przygotuje do snu.



  Techniki masażu - programy manualne 

Techniki masażu na fotelu masującym mogą być dowolnie konfigurowane, 
między dostępnymi możliwościami masażu ugniatającego, oklepującego, shiatsu, 
masażu łydek czy masażu wibracyjnego. 

  Ustawienie zakresu prowadzenia masażu 

W trakcie prowadzenia masażu manualnego można dowolnie go skierować, wybierając funkcje masażu 
częściowego lub punktowego.  

Storna �7

Masaż łydek Uciskanie poduszkami powietrznymi i masaż rolujący

Ugniatanie Technika ugniatania

Shiatsu
Technika Shiatsu  
(bez możliwości ustawienia szybkości)

Wibracje
Masaż wibracyjny w podnóżku. 
(Kolejno przyciskając go wyregulujesz jego siłę, 
tj. delikatny-średni-mocny-wyłączony)

Oklepywanie Technika oklepywania

�

�

�

�
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Częściowy

Możesz skierować masaż na dowolny zakres na plecach. Kolejno wciskając 
przycisk masażu częściowego,  przejdziesz pomiędzy zakresami: 

• plecy-talia-pośladki-plecy 

• talia 

• pośladki 
Automatycznie wybrana technika to shiatsu, jednak możesz wybrać inny 
program manualny.

Punktowy

Możesz skierować masaż na jeden punkt na plecach. Włącz dowolny 
program manualny, następnie w momencie najazdu ramion masujących 
na pożądane miejsce masażu, wciśnij przycisk masażu punktowego, 
a mechanizm zatrzyma się w tym punkcie i będzie prowadził masaż.

�

�



  Regulacja szybkości  

  Regulacja pozycji  

  Regulacja czasu 

Specyfikacja produktu 

Model: Tokuyo iFancy 
Napięcie: 220 / 240 V ~ 50 / 60 Hz 
Pobór mocy: 150 W 
Maksymalny czas użytkowania: 30 min.
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Zwiększenie szybkości masażu na plecy.

Zmniejszenie szybkości masażu na plecy.

Zwiększenie szybkości masażu na łydki.

Zmniejszenie szybkości masażu na łydki.

�

�
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Fotel przechodzi do pozycji siedzącej.

Fotel przechodzi do pozycji leżącej.

Fotel przechodzi do pozycji Zero - Gravity Kolejno 
przyciskając go przejdziesz do pozycji: G1 - G2 - siedzącej

�

�
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Ustawienie czasu trwania masażu.  
(5-10-15-20-25-30 minut)

Włącznik / Wyłącznik

Pauza. Wciśnij aby zatrzymać masaż. Ponownie wciśnij 
aby kontynuować.
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