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FONTOS!
A masszázsfotel használata előtt kérjük olvassa 
végig a következőket.

FIGYELEM! Az áramütés elkerülése érdekében: használat 
után és tisztítás előtt mindig húzza ki az eszköz hálózati csat-
lakozóját a konnektorból.

FIGYELMEZTETÉS! Tűzveszély, áramütés, égési továbbá 
személyi sérülések elkerülése érdekében:

1)  Soha ne hagyja az eszközt felügyelet nélkül, ha rá van
csatlakoztatva a villamoshálózatra. Húzza ki a hálózati
csatlakozót a konnektorból, amikor nem használja, illetve
ha egyes tartozékokat hozzá- vagy levesz a masszázsfotel-
ről.

2)  Amennyiben az eszközt gyermekek, rokkantak, szellemi
vagy testi fogyatékkal élők használják, illetve a masszázs-
fotelt a közelükben működtetik, hasonló körültekintéssel
kell eljárni.

3)  Csak ebben a kézikönyvben megadott céllal és kizárólag a
gyártó által ajánlott tartozékokkal vegye igénybe a masz-
százsfotelt.

4)  Soha ne használja akkor, ha nem rendeltetésszerűen
működik, szétesett, sérüléseket lát rajta, vízzel érintkezik,
illetve a villamoskábel vagy a hálózati csatlakozó sérült.
Ilyen esetekben vigye szervízbe, ahol átvizsgálják és az
esetleges hibákat kijavítják.

5)  Tartsa távol a villamoskábelt túlmelegedett felületektől.

6)  Soha ne használja a gépet eltömődött nyílásokkal, me-
lyekből rendszeresen távolítsa el a textil-, hajszálakat, és
hasonló szennyeződéseket.

7)  Ügyeljen arra, hogy az eszköz réseibe ne kerüljenek oda
nem való tárgyak és ne is próbáljon nem megfelelő tarto-
zékokat ide behelyezni.

8) A gépet a szabadban ne használja.

9)  Ne üzemeltesse olyan helyiségekben, ahol korábban aero-
sol-(spray-) termékeket vagy oxigént használtak.

10)  A gép kikapcsolásához állítsa az összes kapcsolót Off
állapotba és csak ezután húzza ki a hálózati csatlakozót a
konnektorból.

Gratulálunk!
Köszönjük, hogy a Casada termékcsalád masszázsfotele mellett döntött.

Őrülünk, hogy támogathatjuk személyes egészség megőrzési törekvéseit. Hogy pontosan tisztában 
legyen a termek működésével es rendeltetésszerű használatával, kérjük figyelmesen olvassa el a hasz-
nálati útmutatót.

Reméljük, hogy örömét leli személyes Skyliner II masszázs fotelében.
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Biztonsági útmutató
Kérjük használat előtt olvassa át figyelmesen a BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓT, hogy tisztában 
legyen a masszázsfotel rendeltetésszerű használatával.
•  Az alábbiakban felsorolt biztonsági intézkedések és figyelmeztetések hozzájárulnak ahhoz, 

hogy a masszázsfotel kifogástalan működtetése biztosítva legyen.
•  A nem rendeltetésszerű használatból fakadó veszélyekre a FIGYELMEZTETÉS és a FIGYELEM 

címszó alatt hívjuk fel a figyelmet. Olvassa át az összes FIGYELEMFELHÍVÓ és FIGYELMEZTETŐ 
bejegyzést és kövesse a kézikönyvben található összes utasítást.

FIGYELMEZ-
TETÉS

A szakszerűtlen kezelés a felhasználó sérüléséhez vezethet.

FIGYELEMA

szakszerűtlen kezelés a felhasználó sérüléséhez vagy termékkárosodáshoz 
vezethet.

Tilos NE SZERELJE SZÉT 

Az alábbiakban felsorolt személyek számára az eszköz nem javasolt.
Kérjük, hogy a következő egészségügyi korlátozottság valamelyikével rendelkező személyek a masszázsfotel 
használata előtt konzultáljanak orvosukkal.

FIGYEL-
MEZTETÉS

•  Pacemakerrel vagy egyéb a testbe beépített elektronikus eszközzel élők.
•  Orvosi kezelés alatt álló személyek, különösen azok, akik nem érzik jól magu-

kat.
•  Rosszindulatú daganatos, akut betegek, szívbetegségben és magas vérnyo-

másban szenvedők.
•  Felügyelet alatt állók.
•  Terhes és menstruáló nők.
•  Csontritkulás, ízületi merevség, funkciós zavarok, megrövidült fraktúrák.
•  Súlyos bőrbetegség vagy sérült bőrfelületek.
•  Magas láz.
•  A masszázsfotel fűthető felületekkel rendelkezik. A hőre érzékeny személyek 

különösen legyenek elővigyázatosak az eszköz használata során. (Felügyelet 
szükséges.)

•  Az eszköz nem javasolt olyan személyek (ide értve gyerekek) számára, akik kor-
látozott testi, érzékszervi vagy szellemi képességekkel, illetve nem megfelelő 
tapasztalattal, ismeretekkel rendelkeznek. Ők, amennyiben az eszköz haszná-
latát előírták számukra, ezt csak a felügyeletükre kirendelt valamely személy 
jelenlétében tehetik meg. 

•  A masszázsfotelt KIZÁRÓLAG 8 éven felüli gyermekek használhatják. 
•  Ez a korlátozott testi, érzékszervi vagy szellemi képességekkel, illetve nem 

megfelelő tapasztalattal, ismeretekkel rendelkezők számára akkor javasolt, 
ha az értük felelős személy jelen van, az igénybevétel esetleges veszélyeiről
tájékoztatta őket és ők az elmondottakat megértették.

Óvintézkedések a távirányítás során

FIGYELEM!

•  A távirányítót ne használja nedves kézzel és ne rángassa a villamoskábelt.
•  A működési zavarok megakadályozása érdekében ne csepegtessen vizet vagy 

egyéb folyadékot a távirányítóra.
•  Ne tegyen nehéz tárgyakat a távirányítóra.
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Biztonsági útmutató
A hálózati csatlakozásra és a villamoskábelekre vonatkozó biztonsági előírások

FIGYELEM

•  A masszázsfotel kizárólag a mellékelt villamossági tartozékokkal üzemeltethe-
tő.

•  Az áramellátás csak az eszközön feltüntetett jelzésnek megfelelően, kisfeszült-
ségű árammal biztosítható.

•  Az áramütés elkerülése érdekében a villamoskábelt ne nedves kézzel húzza ki 
a konnektorból.

•  Ne a villamoskábelt rángatva próbálja meg lecsatlakoztatni a fotelt az áramel-
látásról, hanem a hálózati csatlakozó segítségével.

•  Ügyeljen arra, hogy nehéz tárgyak ne nyomják össze a villamoskábelt, ne sérül-
jön, ne legyen megcsavarodva, erősen húzva, összetekeredve.

Előfeltételek

FIGYELEM

•  A fotel csak 40˚C alatti hőmérsékletű helyiségekben használható.
•  Párás, poros környezetben ne használja.
•  Vihar vagy zivatar esetén húzza ki a hál ózati csatlakozót a konnektor ból.
•  A gépet a szabadban ne használja.
•  Sima, egyenletes felületre állítsa.
•  Nyílt lángtól és magas hőmérséklettől távol tartandó.

A biztonságos használathoz szükséges előírások

FIGYELEM

•  120 kg testsúly alatt javasolt.
•  Egyéb terapeutikus eszközt a masszázsfotellel egyidejűleg ne használjon.
•  Csak a használati utasításban leírt célra alkalmazható.
•  A masszázsfotel megrongálódásának megelőzése érdekében egyidejűleg csak

egy (nem kettő vagy több) személy használhatja.
•  Közvetlenül étkezések után használata nem javasolt, mert kellemetlenséget

okozhat.
•  Az eszköz használata előtt kérjük vegye le a kiegészítőket a kezéről és ürítse ki 

a ruhazsebeket.
•  Ellenőrizze a masszázsfotel huzatát a támlák alatt és egyéb helyeken. Ameny-

nyiben sérüléseket lát, ne használja a gépet, és a javítás elvégeztetéséhez 
forduljon megfelelő végzettséggel rendelkező szakemberhez.

•  Ha az eszköz használata közben szokatlan, kellemetlen érzéseket tapasztal, 
kapcsolja ki a gépet és mellőzze használatát.

•  Kérjük, hogy a masszázsfotelt 20 percnél tovább ne használja.
•  Győződjön meg arról, hogy a fotel mögött nincs semmilyen akadály és meg-

felelő szabad hely áll rendelkezésre a háttámla illetve a lábtartó szögének 
beállításához.

•  Figyeljen arra, hogy a háttámlát vagy a lábtartót semmilyen túlzott nyomás 
ne érje. Tartsa távol a gyerekeket, a háziállatokat és más akadályozó tényező-
ket az állítható háttámlától és a mozgatható lábtartótól a termék sérülésének 
megakadályozása érdekében.

•  A használat során ügyeljen a megfelelő ülőpozícióra, ezzel elkerülhetők a 
személyi sérülések és az eszközben keletkező károk.

•  Ne húzza vagy tolja a fotelt és ne görgesse fapadlózaton vagy szőnyegen, 
ezzel is csökkenti a meghibásodás esélyét.
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Kezelőtábla

Optimális intézkedések a biztonságos használat érdekében

TILOS

•  Ne működtesse az eszközt, ha sérült, szabadon álló részeket vesz észre vagy 
áramszünet van.

•  Ne álljon a lábtartóra és ne terhelje nehéz tárgyakkal.
•  A gyermekek különösen nagy figyelmet igényelnek. Győződjön meg arról, 

hogy nem játszanak a masszásfotellel. Kérjük ne aludjon a masszázsfotelben.
•  Alkoholos befolyásoltság alatt a terméket lehetőleg ne használja.
•  Sérülések és az eszközben keletkező károk elkerülése érdekében ne tegye bele 

a kezét vagy idegen tárgyakat a gép réseibe.
•  Ha az üzemelés során füstöt vagy szokatlan szagot érez, azonnal hagyja abba a 

géphasználatot.

NE SZERELJE!

•  Üzemzavarok elkerülése érdekében kérjük, ne szerelje szét az eszközt.
•  Ne próbálja meg a gépet engedély nélkül megjavítani vagy szétszedni. 
•  Kérjük forduljon a hivatalos forgalmazóhoz vagy márkaképviselethez.

LEKAPCSO-
LÓDÁS A 

VILLAMOS 
HÁLÓZATRÓL

•  Karbantartás előtt húzza ki a villamoskábelt a konnektorból.
•  Áramütés és balesetmegelőzés érdekében soha ne nedves kézzel húzza ki 

vagy dugja be a hálózati csatlakozót a konnektorba.
•  A masszázsfotel használatának befejezése után húzza ki a hálózati csatlakozót 

a konnektorból.
•  A veszélyhelyzetek

POWER 
(4 másodpercig nyomva 

tartani) Automatamasszázs 
gomb

Háttámla
 leengedése

Lábtartó 
leengedése

Lábtartó meg-
hosszabbítása

Háttámla 
felemelése

Lábtartó 
megemelése

Lábtartó 
rövidítése

Jelölés ek és funkciók

Fejpárna

Hangszóró
Fejrész

Távirányítás

Karfa

Védőburkolat

Görgők

Gyorskezelő 
gombok

Háttámla

Ülőpárna

Lábtartó

Külső

Belső

Felső 
mechanizmus

Hátrész Melegí-
tőpárnák

Lábrész melegítő

Vállmasszázs-légzsákok

Hátmasszázs-légzsákok

Mobiltelefontartó
Mikrofon a hangirányításhoz

USB-csatlakozó Csípőmasszázs-
légzsákok 
Karmasszázs Légzsákok  
Ülőoldalsó masszázs-légzsákok

Lower mechanism
Lábmasszázs-légzsákok

Lábfejmasszázs-légzsákok

Lábfejgörgő masszázs
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Biztonsági útmutató
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Az irányítógombok elnevezései és funkciói

Funkciók és tulajdonságok

Kezelőtábla / Irányítógombok magyarázata

Power/Automata-masszázs gomb
A masszázsfotelt a Power gomb hosszú idejű megnyomásával (kb. 4 másodperc) 
lehet be- és kikapcsolni, rövid idejű megnyomásával pedig váltogathatók az 
automata masszázsprogramok.

Háttámla leengedése
Tartsa nyomva a gombot a háttámla leengedéséhez, és engedje el, ha a ma-
gasság megfelelő. Ha a támla a harmadik negyed pozíciójába ér, megáll és meg-
várja, míg az alsó mechanizmus elér egy biztonságos távolságot, mielőtt tovább 
süllyed lefelé.

Háttámla felemelése
Tartsa nyomva a gombot a háttámla egyenesbe állításához, és engedje el, ha 
elérte a kívánt magasságot.

Lábtartó leengedése
Tartsa nyomva a gombot a lábtartó leengedéséhez, és engedje el, ha a magasság 
megfelelő.

Lábtartó felemelése
Tartsa nyomva a gombot a lábtartó felemeléséhez, és engedje el, ha elérte a 
kívánt magasságot.

Lábtartó meghosszabbítása
A lábtartó kihúzásához tartsa nyomva a gombot; majd engedje el, ha az elért 
távolság megfelelő. (Győződjön meg arról, hogy ehhez elég hely van-e.)

Lábtartó visszatolása
A lábtartó visszatolásához tartsa nyomva a gombot; majd engedje el, ha elérte a 
kívánt távolságot.

1.  Egy gombnyomással előre-hátra állítható 
A fotel 28 cm-rel előrébb állítható, majd visszaengedhető. A fotel fekvőmechanizmusa helyet 
spórol és nagyon kényelmes pozíciót biztosít.
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Funkciók és tulajdonságok
2.  Zero gravitációs pozíció 

Ebben az úgynevezett súlytalan pozícióban, amikor a lábak valamivel magasabban vannak mint
a felsőtest, a testsúly egyenletesebben oszlik el, ezáltal a gerincre és az ízületekre nehezedő 
nyomás csökken.

3.  Automatikus/manuális lábtartómeghosszabbítás
A lábtartó automatikusan állítható, a felhasználó lábhosszához alkalmazkodva. A lábtartónak az 
Ön igényeinek megfelelő beállításához az erre szolgáló irányítógombot is használhatja. A felső 
lábrész manuálisan 7 centiméterrel, az alsó pedig automatikusan 15 centiméterrel meghosszab-
bítható az eltérő testmagasságú felhasználók számára.

4. Légnyomásmasszázs 
Teljes testes légnyomásmasszázs vállakra, karokra, hátra, derékra, csípőre, lábakra és lábfejekre.

5.  Görgőmasszázs
A három alsó lábgörgővel előidézett nyomással a reflexzóna minden irányból masszírozható.

6.  Sokrétű masszázstechnika 
A kézi masszázsok, mint nyomogató, ütögető, szinkron, tapping, shiatsu és 3D-shiatsu 
masszázstechnikák imitációja elősegíti a célzott feszültségoldást.

7.  Offline szóbeli irányítás
A szóbeli irányítás lehetővé teszi a masszázsprogramok egyszerűbb irányítását.

8.  Szinkronizált működés kettős mechanizmusrendszerrel 
A mély szövetimasszázst szolgáló 3D mechanizmus, illetve a derekat és csípőt érintő speciális 
mechanizmus kombinációja szinkronizált masszázsélményt nyújt, amely úgy hat, akárcsak egy
egyidejű négy kezes masszázs.

9.  Meghosszabbított flexibilis sínek
A mechanizmus 1160 milliméterről 1210 milliméterre való kibővítése lehetővé tette egy a 
tarkótól felsőcombig tartó háromdimenziós masszázs kivitelezését.massage from the neck to 
the thighs.

Offline hangirányítás

FU
N

C
TI

O
N

S 
A

N
D

 F
EA

TU
RE

S 
|

 O
FF

LI
N

E 
H

A
N

G
IR

Á
N

Y
ÍT

Á
S

A hangirányítást aktiválhatja oly módon, hogy a bal kartámlán található, hangirányító mikrofonnal 
ellátott négyzetalakú gombot megérinti, vagy azt mondja: ”Halló, masszőröm!”. Majd felhangzik a 
következő „Kérem közölje kívánságát!” mondat, amennyiben a hangirányítás korábban aktiválva 
lett. (A masszázsfotelnek működésben kell lennie).

Funkciók Ábra Angol Német Másik nyelv

Offline
Hangirányítás

Nyelv és beszélt
(gépi) nyelv Angol

Nyelv és beszélt
(gépi) nyelv Német

Standard nyelv
angol

Beszélt nyelv Nyelv és beszélt
(gépi) nyelv Angol

Nyelv és beszélt
(gépi) nyelv Német

Standard nyelv
angol

Hangerő
maximalizálása 
ill
nullára 
redukálása

Amikor a hangszóró
kikapcsol vagy
nullára van állítva,
akkor a fotel nem
beszél, de továbbra
is követi a
hangutasításokat
angolul

Amikor a hangszóró
kikapcsol vagy
nullára van állítva,
akkor a fotel nem
beszél, de továbbra
is követi a
hangutasításokat
németül

ON
Amennyiben másik
nyelvet választ, a
fotel nem fog
beszélni.
Ön azonban
továbbra is tud
utasításokat adni
(angolul).

Megjegyzés Szállításkor az angol az alapértelmezett nyelv. A beszélt (gépi) nyelv és a hangvezérlés is
angolul van.
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Használat előtt
Beállítás & pozícionálás az összeszereléshez

Szabad terület a masszázsfotel számára:
•  Győződjön meg arról, hogy az összeszereléshez elegendő szabad hely áll rendelkezésre. A hát-

támla megfelelő szögben való beállításához a fotel mögött 10 centiméter távolságot kell tartani. 
A lábtartó kihúzásához és az ülőtámla előre csúsztatásához pedig 60 centiméterre van szükség.

•  Rádió, televízió, videó és egyéb audiovizuális eszközöktől tartson 1 méteres távolságot a 
kölcsönös jelzavarás csökkentése érdekében.

10 cm

60 cm

FIGYELEM

•  A konnektor és a főkapcsoló közti távolság nem haladhatja meg az 1,5 méter 
távolságot, hogy a villamoskábel a masszázsfotel előre csúszása során ne 
sérüljön.

•  Ügyeljen arra, hogy a villamoskábel a használat során egyenes legyen, ellen-
kező esetben összetekeredik és megsérül.

•  A balesetek megelőzése érdekében győződjön meg arról, hogy a masszázsfo-
tel előre és hátra döntését a közelben tartózkodó gyerekek, háziállatok vagy 
egyéb zavaró tényezők nem akadályozzák.H
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Használat előtt
Padlófelület védelme
Ajánljuk egy szőnyeg vagy puha matrac leterítését, amely egyrészt kíméli a padlózatot, másrészt 
a fotel által kibocsátott hangok is csökkenthetők.

Környezet

Ne használja a masszázsfotelt nedves környezetben, mint például úszómedencék 
vagy fürdőszobák közelében. Ezáltal elkerülhetők az áramütés által bekövetkező 
balesetek.

Tűzveszély és a masszázsfotelben keletkező károk megelőzése érdekében tartsa 
távol felforrósodott felületektől.

Földelés

Az eszközt megfelelő módon kell földelni. Az áramütés veszélyének elhárítása 
érdekében a hálózati kapcsoló csak erre alkalmas, 3 eres földelt konnektorba he-
lyezhető, amely szabályosan van beszerelve, valamint az összes helyi előírásnak 
és rendeletnek megfelelően van földelve.

Szőnyeg/
Matraclózat

Padlózat

Összeszerelés
1. lépés: Vegyen ki minden elemet a kartonokból.
•  Kartonok kipakolása: Vegyen ki minden támlát, tartozékot a kartonokból.
•  Mielőtt elkezdi a fotel összeszerelését, győződjön meg arról, hogy minden elem megvan-e 

(ellenőrizze alaposan a csomagolásban lévő listát.)
2. lépés: Kartámlák összeszerelése
•  Csatlakoztassa a számozott légtömlőket a kartámla megfelelően számozott légbefúvó ven-

tilátoraihoz, majd kapcsolja össze a dugós csatlakozókat. (Az összetartozó dugós csatlakozók 
ugyanolyan színnel vannak jelölve.) Ismételje meg ezt a másik kartámlánál.

Kartámla

Ventilátorcsatlakozó
Légtömlő

Ventilátor

Ventilátorcsatlakozó
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2. lépés: Kartámlák összeszerelése
Emelje meg a kartámlát és a 2. számú akasztót tegye rá a horgonyra. Majd tolja bele lassan a 
kartámlát a széket tartó pálcasorba, amíg a 2. számú akasztó a 4. számúval teljesen összekapc-
solódik. Ezután az egyes számút csatlakoztassa ugyanígy a hármas számúhoz, és erősítse meg a 
kartámlát a csavarokkal (ugyanez az összeszerelési mód a másik oldalon is)

3. lépés: A vállrész összeszerelése
•  Kösse össze a hangszóró dobozán lévő dugós csatlakozókat a fejtartóvázon található megfele-

lő csatlakozásokkal, illessze be a vállrészt a fejtartóvázba, majd erősítse a légfúvókat a sze-
llőzőnyílásokba (ugyanez az összeszerelési mód a másik oldalon is).

•  Majd rögzítse 2 darab M4×16 csavarral és 5 darab M5×20 csavarral

Kartámla

2. sz. akasztó

1. sz. akasztó

4. sz. akasztó

3. sz. akasztó
Menetfúrás (Csavar)

Hatlapú csavar M6×20
Sima Rugóalátétlemez 6×14

Kartámla összekötőelem

Összekötőelem   kartámla/fejtámla 
Sima alátét 8×14
Hatlapú csavar M8×30
Rugóalátétlemez 8

Hangosbemondódoboz

Szellőzőnyílás

Ventilátor

Dugós csatlakozó

M4x16

M5x20

4. lépés: A lábfejrész rögzítése
Emelje meg a lábtartót, vezesse be a légtömlőt a ventilátorba és dugja be a ventilátordugót a 
ventilátor csatlakozójába, amely az ülőpárna elülső oldalán található. Majd győződjön meg arról, 
hogy jól meg vannak erősítve.

Illessze a lábtartó rögzítőtokját a lábfejtartó rögzítésébe, majd húzza azt a lábtartó forgótenge-
lyére. Ezután erősítsen egy DK biztonsági kapcsot a lábtartó tartócsapszegének végére, hogy a 
lábtartó a helyén maradjon, aztán zárja le a lábtartót és a főülést egy cipzárral

  
Ventilátor

Dugós csatlakozó a lábrész kábelbekötéséhez

Dugó a lábtartómegha-
jtó kábeléhez

Légtömlő

Lábfejtartórögzítés
Forgótengely Lábfejrész DK Biztonsági gyűrű

Láfejtartórögzítő tok

Használat előtt
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Használat előtt
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5. lépés: A távkapcsoló tartójának felszerelése
Vegye ki a csavart a lábazatból, tegye a távkapcsoló tartóját a lábazatba és rögzítse egy M4-es 
csavarral, majd helyezze fel fent a dekorelemet. 

6. lépés: A távkapcsoló tartójának felszerelése
Csatlakoztassa az irányítókábelt a masszázsfotel csatlakozójához, (egyengesse ki a stifteket a 
csatlakozónál a csatlakoztatás előtt). Hogy a dugót rögzíteni lehessen, húzza meg a csavartakaró 
kupakot az óra járásának megfelelően.

Csavartakaró kupak

Irányítókábel-konnektor

Távirányító -ká-
belcsatlakozó

A masszázsfotel eltolása vagy áthelyezése

7. lépés: Az utolsó csatlakoztatások
•  Dugja a villamoskábelt az eszköz hálózati aljzatába, majd csatlakoztassa a fotelt a villamosháló-

zatra.
•  Ezután kapcsolja be a főkapcsolót és használja a távkapcsolót a háttámla teljesen egyenes 

pozícióba állításához.

•  Állítsa egyenesbe a háttámlát.
•  Kapcsolja ki a főkapcsolót és húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.
•  Nyomja lefelé két másik személy segítségével a háttámlát és emelje meg a fotelt az elülső old-

alánál. Eközben fogja a fogantyút, amely elöl, a kartámla alsó részén helyezkedik el (lásd a ké-
pet).A görgők segítségével görgesse el a fotelt a kívánt helyre.

Villamoskábel

Csatlakozó aljzat

Biztosítékk
Főkapcsoló

FIGYELEM

•  Kérjük ne mozgassa a fotelt, ha valaki még benne tartózkodik.
•  Szállításhoz a fotelt ne a lábfejtartónál vagy a kartámlánál fogja meg. Tartsa 

erősen az alvázat és stabilizálja a háttámlát. (4 vagy több személy segítse a 
fotel mozgatását). H
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Csatlakoztatás az áramellátáshoz
•  Az eszközt az előírásoknak megfelelően földelt konnektorhoz 

csatlakoztassa. 
•  Aktiválja a masszázsfotel hátoldalán található főkapcsolót.

•  Használja a vezérlőt a háttámla legalacsonyabb pozícióba helyezéséhez, majd emelje fel a 
lábfejtartót és állítsa a legmagasabb pozícióba. Üzembeállítás előtt győződjön meg arról, hogy 
elegendő szabad hely áll rendelkezésre.

•  Az első üzembehelyezés után állítsa vissza a háttámlát és a lábfejtartót standard pozícióba. A 
kívánt masszázsprogram kiválasztásához kérjük olvassa el a kezelőtábla és a távirányítás haszná-
lati útmutatóját.

Beüzemelés

FIGYELEM

•  Kérjük a masszázsfotel bekapcsolása előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a 
villamoskábel nem sérült meg.

•  Mielőtt a masszázsfotelt a villamoshálózatra csatlakoztatja, kérjük győződjen 
meg arról, hogy a főkapcsoló le van kapcsolva.

FIGYELEM

•  Ha a lábfejrész magasra van állítva, ne üljön bele a masszázsfotelba
•  A masszázsfotelban keletkező károk megelőzése érdekében ne terhelje túl a 

lábfejrészt.

Mielőtt leül a fotelba
•  Mielőtt helyet foglal a masszázsfotelban, bizonyosodjon meg arról, hogy a lábfejtartó megfelelő 

módon van rögzítve.
•  Győződjön meg arról is, hogy a masszázsfotel vissza lett állítva az eredeti pozíciójába.
•  Ha egy elem nem a standardpozícióban van, kérjük kapcsolja ki a masszázsfotelt, hogy vissza 

lehessen állítani a kiinduló pozíciót.
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A lábfejtartó meghosszabbítása

Tartsa hosszan nyomva a  vagy  gombot a lábfejtartó meghosszabbításához, (bizonyosod-
jon meg arról, hogy ehhez elegendő hely áll rendelkezésre.) és állítsa a lábfejtartót a megfelelő 
pozícióba az optimális masszázsélmény eléréséhez. Engedje el a gombot a pozíció rögzítéséhez.

Lábfejtartó kihúzása

Lábfejtartó behúzása

A lábfejtartó alsó részéhez egy szenzor van rögzítve, mely automatikusan beállítja 
a hosszúságot, amint a fotelt beindítják.

FIGYEL-
MEZTETÉS

•  Kérjük ne tekintse játékszernek a masszázsfotelt és kerülje a szakszerűtlen
használatot.

•  Ügyeljen arra, hogy a háttámla és a lábfejtartó felemelése illetve leengedése
semmilyen akadályba ne ütközzön.

•  Ne dugja be a lábfejét, ujjait vagy más tárgyakat az ülés és háttámla/lábfejtartó 
közé, ha a fotel a támlák helyzetének változtatása miatt mozgásban van.

•  Mielőtt elhagyja a masszázsfotelt, kérjük győződjön meg arról, hogy az eredeti
pozíciójába vissza lett állítva.

Használat után
•  Tegye a távkapcsolót a tartójára.
•  Ha már nem használja a masszázsfotelt, kapcsolja ki a főkapcsolót, a hálózati csatlakozót pedig 

húzza ki a konnektorból, így megakadályozható, hogy a gyerekek véletlenül bekapcsolják.
•  Amennyiben hosszú ideig nem kívánja használni a masszázsfotelt, azt ajánljuk, hogy takarja le, 

tekerje fel a villamoskábelt és állítsa egy por- és páramentes helyre.
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Ápolás és karbantartás
Ápolási javaslatok
•  A háttámlán, kartámlán, lábfejtartón, műanyagrészeken valamint a légtömlőkön található foltok

kezelésére használjon enyhe tisztítóhabot, majd törölje le egy száraz ruhával.
•  A távkapcsolón, kapcsolószekrényen lévő foltokat egy száraz ruhával távolítsa el.
•  A háttámla kárpitja és a párnák kizárólag vízalapú kárpittisztítóval tisztíthatók, egy nedves ruha 

segítségével.
•  Tisztítás után hagyja a felületet megszáradni.
•  A lábfej- és vádlitartóhuzatot vegye le a tisztításhoz, mossa ki kézzel, kímélő tisztítószerrel és 

hagyja megszáradni.

FIGYEL-
MEZTETÉS

•  Gyerekek az eszközzel nem játszhatnak. Gyerekek a gépet felügyelet nélkül nem 
tisztíthatják és javíthatják.

•  Tisztítás és javítás előtt húzza ki a villamosvezetéket a konnektorból.
•  Áramütés és egyéb sérülések megelőzése érdekében a villamosvezetéket ne

érintse meg nedves kézzel.
•  Ügyeljen arra, hogy tisztítás során a kapcsolószekrénybe tisztítószer ne kerül-

jön.
•  Ne használjon benzolt, hígítót vagy más oldószert a terméken, mert ezek a

felületek kifehéredéséhez vagy az eszköz károsodásához vezethetnek.
•  A kárpitot ne vasalja.

Állagmegőrzés
Amennyiben hosszabb ideig nem használja a gépet, takarja le egy tiszta szövetanyaggal, hogy ne 
porosodjon.

FIGYELEM

•  Ne tegye ki hosszabb ideig tűző napsütésnek, mert ez a felületek kife-
héredéséhez, illetve egyéb műszaki hibákhoz vezethet.

Ajánljuk a napi használat során kérjük ellenőrizze a következő hibák előfordulását:
• Égett szag.
• A villamosvezeték megérintése során a villamosáram vibrál.
• A villamosvezeték forró.
• Más abnormális kísérőjelenségek.

FIGYELEM

•  Amennyiben a fent leírt problémák fennállnak, kérjük ne használja tovább az 
eszközt újabb meghibásodások és sérülések elkerülése érdekében.

•  Kapcsolja ki a főkapcsolót és húzza ki a hálózati csatlakozót. A javítás kérdésé-
ben forduljon a helyi forgalmazóhoz vagy szállítóhoz.

•  A fent leírt ápolási és szerelési munkálatok kivételével minden egyéb karban-
tartás elvégzésében a hivatalos forgalmazó vagy szervízcentrum illetékes.

FIGYEL-
MEZTETÉS

Tisztítás és javítás előtt húzza ki a villamosvezetéket a konnektorból.
Áramütés és egyéb sérülések megelőzése érdekében a villamosvezetéket ne 
érintse meg nedves kézzel.
Ne próbálja meg a gépet maga megjavítani vagy szétszedni. A szervízelést a hi-
vatalos szervízcentrummal végeztesse.
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Hibaelhárítás

Műszaki adatok

Nr. Hiba Lehetséges okok Lehetséges megoldás

1 A használat során zajokat 
lehet hallani

A hangok a levegőpumpa 
motorjából vagy más, a 
szövetborításhoz dörzsölő-
dő mechanikus részekből 
jönnek.

Nem igényel beavatkozást

2 A fotel nem indul

A hálózati kábel nincs 
az aljzatban

Helyezze a hálózati 
csatlakozót az aljzatba

A hálózati kapcsoló ki 
van kapcsolva Kapcsolja be a kapcsolót

A biztosíték kiégett Csak azonos típusú 
biztosítékra cserélje a 
biztosítékot

3 Nem jön hang a 
hangszóróból

A hangerő a legalacsonyabb 
szintre van állítva

Állítsa be megfelelően a 
hangerőt

A Bluetooth ki van kapcsolva Kapcsolja be a Bluetotth funkciót

A Bluetooth egy másik 
eszközhöz van csatlakoztatva

Csatlakoztassa a készüléket 
újra a Bluetooth-hoz.

4 A háttámla vagy a lábrész 
nem dönthetõ ill. emelhetõ

Túlzott nyomást gyakorol 
a háttámlára ill. a 
lábtartóra

Csökkentse a nyomást 
és próbálja újra.

Ha a hiba továbbra is fennáll, a javítás kérdésében forduljon a forgalmazóhoz.

  Fontos! Ne próbálja meg a terméket maga javítani. Vállalatunk a szakszerűtlen javításból eredő 
sérülésekért és károkért nem vállal felelősséget.
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Név: Titan masszázsfotel
Modell: TITAN
Feszültség: 220-240V~
Frekvencia: 50-60Hz
Teljesítmény: 180W 
Tanúsítvány

Az elektromos háztartási eszközökre vonatkozó érintésvédelmi osztály: 1. osztályú
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BRAINTRONICS®
A braintronics® Technologie audio stimuláció útján szinkronizálja az Ön agyhulláma-
it. Speciálisan kifejlesztett masszázs programokkal kombinálva ellazul az stressz által 
megkínzott teste. Teljesen mindegy, hogy Ön ellazulni, álmodni vagy tanulni szeretne 
– minden lehetséges.

GÖRGETÉS
A GÖRGETÉS az izomzat feszülésének és elernyedésének kellemes váltakozása, ezért 
különösen nyugtató és pihentető. Ezt a technikát gyakran alkalmazzák a masszírozás 
végén az izmok ellazításához és kikapcsolódás gyanánt.

GYÚRÁS
A GYÚRÁS során a bőrt és az izmokat hüvelykujjal és mutatóujjal vagy két kézzel mar-
kolásszák és gyúrják. Ezt a masszázstechnikát elsősorban az izommerevség lazítására 
használják.

LÉGNYOMÁS
A felemelkedő és lelappadó légpárnák egy pumpáló mozgást eredményeznek, ami ter-
mészetes izomreflexeket kelt. Különösen jótékony hatású a vádli és a lábfej területén.

SZÉN HŐ
A mélyre ható karbon infravörös fűtés tágítja az ereket, megnövekszik a vérellátás és 
csökkenti az izmok tónusát. Továbbá különlegesen kellemes hatással van az idegsejtek-
re, amelyek a fájdalmak az agy részére való jelentésére szolgálnak.

GYÚRÁS & VEREGETÉS (DUAL ACTION) 
Itt a dagasztó és kopogtató masszírozó technika egyesül, hogy egyidejűleg oldja a fe-
szültséget és serkentse a vérkeringést.

VEREGETÉS 
A VEREGETÉS során rövid ütögető mozdulatokat végeznek kézéllel, tenyérrel vagy ököl-
lel. Ez serkenti a bőr vérellátását és lazítja a feszült izmokat. A tüdő magasságában vég-
zett VEREGETÉS masszázs javítja a nyákoldást a tüdőben.

LÁBMASSZÍROZÓ
Kényelmi lábmasszázs – még a lábgörgők a sebessége is állítható.

Jellemzők
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Jellemzők
HANGERŐ
A hangerő szabályozása.

L-ALAK
Mélyre ható teljes testmasszázs a nyaktól egészen a fenékig.

S-ALAK
Ezeknél az automata programoknál a különösen testközeli masszírozó fejek az egész 
hátat masszírozzák egészen a fenékig. Az S-alakú mechanizmus a gerinc természetes 
felépítését utánozza.

HELYTAKARÉKOS
A fekvő pozícióhoz a masszázsfotel előre megy és ezáltal csak 5 cm faltávolságra van 
szüksége. Helytakarékos és kényelmes!

NEHÉZSÉGI ERŐ NÉLKÜL
Ön az űrhajósok részére kifejlesztett – „súlytalan érzés“ állapotába kerül.

AUTOMATIKA
A speciálisan kifejlesztett, teljes testre ható automatikus program különböző masszázs-
technikák széles választékát kínálja. Itt a meleg/fűtés funkció igény szerint bekapcsol-
ható.

HÁTRÉSZ
Minden mérethez hozzáigazítható masszázsterület. 

ARTRÓZIS HÚZÁS 
A trakció esetén egy enyhe nyújtó húzásról van szó. Ez stimulálja a porcokat és élénkíti 
a folyadék elvezetését, elősegítik a tápanyagok felvételét és enyhítik az artrózisos pa-
naszokat.
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FEKVŐ POZÍCIÓ
Az állítható háttámla és lábtámasz hozzájárulnak a test kellemes érzetet biztosító hely-
zetének egyéni beállításához.

VÁLLRÉSZ BEÁLLÍTÁSA
A váll területén található masszírozó fejek felfelé és lefelé mozgathatóak.

LEVEGŐ INTENZITÁSA
Az airbag masszázs intenzitása beállítható. 

LEVEGŐ INTENZITÁSA
Az airbag masszázs intenzitása beállítható. 

HÁT HÚZÓ MASSZÁZSA
Egy célirányos nyútjó masszázs, amely aktiválja a testet és élénkítő hatással van az egész 
szervezetre. 

SHIATSU 
A Shiatsu (ujjnyomás) a testterápia egy Japánban kifejlesztett formája. A masszázstech-
nika gyengéd, ritmikus, mélyre ható nyújtásokból és forgatásokból áll. A shiatsu célja, 
hogy serkentse a test bizonyos pontjait és mozgósítsa az izmokat.

VÁLLFOGÁS
Célzott gyúró masszázs a váll-/tarkó környékén – zseniális ezen testrész célzott bántal-
mai esetén.

DERÉK HÚZÁSA
Az alsó háttájék légpárnái gondoskodnak a medence kímélő nyújtásáról. Ideálisan hat 
feszülések ellen.

PONT
A masszírozó fejek punktuálisan tudnak masszírozni.

SEBESSÉG
A masszázs-sebesség beállítható.

SZÉLESSÉG
A két masszírozó fej közötti távolság beállítható (szoros, közepes és széles).

ZENE
További kikapcsolódás és élvezet a zene funkcióval.

BLUETOOTH
Kábel nélküli adatátvitel

AKUPRESSZÚRA PONTOK
Döntő akupresszúra pont masszírozása.

REFLEXZÓNÁK
A láb-reflexzóna masszázs regenerálja a láb izomzatát és harmonizáló hatással van szin-
te valamennyi szervre.

MASSZÍROZÓ KEZEK ÉRZET
A speciálisan kifejlesztett masszázsfejek a masszőr kezének mozgását utánozzák. Leg-
feljebb 41 fokos szögben akár 6,5 cm távolságra is ki tudnak nyúlni, és a kezekhez hason-
ló módon, hatékonyan masszírozni tudják a nyak-, a hát- és az ágyékcsigolyákat.

Jellemzők
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USB
USB TÖLTŐKÉSZÜLÉK
Amíg Ön ellazulva masszíroztatja magát, addig az integrált USB csatlakozás feltölti pl. 
az Ön mobiltelefonját.

GYORS HOZZÁFÉRÉS
A kartámlában található gyors starttal a legfontosabb funkciók egy kézmozdulattal ve-
zérelhetők.

DUPLA SZENZOROS TESTSZKENNER
A tarkó és a hát legfontosabb területeinek feltérképezéséhez a masszázsfotel először 
elvégez egy testszkennelést, hogy biztosítsa a masszázshoz szükséges optimális nyo-
mást. A szkenntechnológia felismeri háta magasságát. Az érték beállítása szükség ese-
tén a szkennelési folyamathoz kapcsolódóan módosítható. 

LAPOS LCD ÉRINTŐKÉPERNYŐS TÁVIRÁNYÍTÁS
Az érintőképernyő segítségével a kívánt masszázs kényelmesen kiválasztható és min-
den további beállításhoz igazítható. Az érintőkapcsolók segítségével navigálhat a me-
nüpontok között, és kiválaszthatja az Önnek megfelelő masszázst, amely a következő 
lehet: Tarkó/váll, Alsó hát, Automata, Manuális, Bővített, Levegőmasszázs. Igény esetén 
a masszázsidő további 5 perccel hosszabbítható, 5 perctől kezdve egészen 30 percig.

4D MASSZÁZS
A továbbfejlesztett 4D L-Track masszázzsal egy széleskörű, mély és ritmusosabb masz-
százs érhető el a hagyományos masszázsgörgőkhöz képest. Ez a masszázstechnika va-
lósághű kézi masszázst tesz lehetővé.

165° FEKVŐHELYZET
Elekromos, folyamatosan állítható háttámla 165 fokos dőlésszögig

2 ROBOTS

2 MASSZÁZSROBOT
Két egymástól különállóan működő masszázsgörgő

HANGIRÁNYÍTÁS
A kiválasztott funkciók aktiválásához használja a hangirányítást.
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EU megfelelőségi nyilatkozat
Megfelel az EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU es az RohS európai irányelveknek..

A kereskedő a fent leírt termékre a törvény által előirt jótállási időt biztosítja. A jótállás a vásárlás 
időpontjától érvényes. A dátumot a vásárláskor kapott blokkal kell igazolni. A kereskedő a Németorszá-
gon belül regisztrált azon termékeket, amelyeken hibákat észlelnek, költségmentesen megjavíttatja, 
illetve pótolja. Ez nem vonatkozik a gyorsan kopó részekre, mint például a szövet huzatokra. A jótállás 
érvényesítéséhez a hibás eszközt be kell küldeni a vásárláskor kapott blokkal együtt meg a jótállási idő 
lejárta előtt.

A jótállási igény megszűnik, amennyiben megállapításra kerül, hogy a hibát pl. külső behatás vagy nem 
a gyártó, vagy az erre jogosult kereskedelmi partner által elvégzett javítás, illetve átalakítás okozta. A 
kereskedő által nyújtott jótállás a termek javítására, illetve cseréjére korlátozódik. A jótállás kereten 
belül a gyártó, illetve a kereskedő nem vállal további felelősséget es nem felelős olyan karokért, 
amelyek a használati útmutató figyelmen kívül hagyása miatt es/vagy a termek hibás használata során 
keletkezett. Ha a gyártó a termék átvizsgálása során megállapítja, hogy a jótállási igény olyan hibára 
vonatkozik, amely nem tartozik a jótállásba, vagy a jótállási idő lejart, akkor a termek átvizsgálásának es 
javításának költségei vevőt terhelik.

Jogi tudnivaló: A tartalmak egyike sem képez gyógyászati kijelentést. Betegségek es más testi zavarok 
diagnózisa es terápiája orvosi, termeszét gyógyászi vagy terapeuta általi kezelést tesznek szükségessé. 
Az adatok kizárólag informatív jellegűek es nem pótolhatják az orvosi kezelést. Minden felhasználó 
köteles gondos ellenőrzés es adott esetben egy specialistával történő konzultáció után megállapítani, 
hogy az alkalmazás előnyös-e a konkrét esetben. Minden alkalmazás vagy terápia a felhasználó felelős-
ségére történik. Tartózkodunk bármilyen gyógyászati kijelentésektől vagy igeretektől.

Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Nemetorszag
info@casada.com
www.casada.com

A képek és a szövegek szerzői joga a CASADA International GmbH cég birtokában van, ezek további
felhasználása tilos a cég kifejezett hozzájárulása nélkül.
Copyright © 2021 CASADA International GmbH.
Minden jog fenntartva.

Jótállási feltételek
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