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Smartphones, die die NFC-Funktion unterstützen, 
können ganz einfach mit der Ladefläche des 
AlphaSonic III induktiv aufgeladen werden.

Smartphones that support the NFC-function can 
easily be charged inductively with the charging 
surface of the AlphaSonic III.
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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 használati útmutatót. 

Reméljük, hogy örömét leli személyes AlphaSonic III masszázs fotelében.

www.casada.com

2000. évi alapítása óta a CASADA név a kiváló minőségű wellness es fitnesz termékek védjegye.

Ma a CASADA termékek világszerte kaphatok. A megbízható és kiváló minőség mellett a fo-
lyamatos fejlesztés, az összetéveszthetetlen design és az életmentősig javítását célzó szigorú 
törekvés jellemzi a CASADA termekéit.
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Biztonsági előírások Ellenjavallatok
Mielőtt üzembe helyezi a masszázs fotelt, kérjük, a kifogástalan működés és az optimá-
lis hatásmód biztosítása érdekében figyelmesen olvassa el a következő tudnivalókat.
Kérjük, gondosan őrizze meg ezt a használati útmutatót!

• A masszázs fotel megfelel a jelenlegi műszaki elvarasoknak es az aktuális biztonsági előírásoknak.
•  A masszázs fotel fűtött elemekkel rendelkezik. Olyan személyek, akik hőre érzékenyen reagálnak, óva-

tosan használjak a készüléket. (ICE 60335-2-32)
•  A masszázs fotel nem igényel karbantartást. Az adott esetben szükséges javításokat csak az erre felha-

talmazott szakember végezheti.
•  A szakszerűtlen használat, valamint a nem felhatalmazott szakember által végzett javítás biztonsági 

okokból tilos es a garancia elvesztését vonja maga után.
• A balesetek elkerülése érdekében ujjaival ne nyúljon a masszázs görgők közé.
• Nedves kézzel soha ne érintse meg a hálózati dugót
• Kerülje a masszázs fotel vízzel, magas hőmérséklettel es közvetlen napsugárzással való érintkezését.
•  Ne használja a masszázs fotelt magas páratartalommal rendelkező helyiségekben, mint pl. a fürdőszo-

bában.
•  Kérjük, ne használja a masszázs fotelt, ha kis helyre beszorítva vagy olyan helyen, ahol el vannak takar-

va a ventilátorok es nem biztosított a friss levegő áramlása.
•  A rövidzárlat veszélyének elkerülése érdekében kérjük, válassza le a masszázs fotelt az áramellátásról, 

ha hosszabb ideig nem használja.
• Ne használjon sérült hálózati dugókat, kábeleket vagy meglazult foglalatokat.
•  A sérült hálózati dugókat/kábeleket csak a gyártó, a szerviz képviselet, illetve szakképzett személy 

pótolhatja.
• Működési zavarok eseten kérjük, azonnal válassza le a készüléket az áramellátásról.
•  A nem rendeltetés szerű vagy helytelen használat miatt bekövetkezett kár eseményekre a jótállás nem 

vonatkozik.
•  Hogy az izomzat es az idegek túl erőltetését elkerülje, ne lepje túl a javasolt napi 30 perces masz-

százsidőt.
•  A masszázs fotel megrongálódásának megelőzése érdekében soha ne használjon hegyes vagy éles 

tárgyakat.
•  Rövidzárlat vagy tűzveszély elkerülése érdekében feltétlenül a hálózati dugóhoz megfelelő csatlakozó al-

jzatokat használjon, es gondoskodjon arról, hogy a hálózati dugó teljesen illeszkedjen a csatlakozó aljzatba.
• Használat után es tisztítás előtt feltétlenül válassza le a masszázs fotelt az áramellátásról.
• A tisztítást es a karbantartást 14 év alatti gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik.
•  Amennyiben a használat során váratlan arám kimaradás lep fel, akkor a masszázs fotel megrongálódásának 

elkerülése érdekében kérjük, haladéktalanul állítsa a kapcsolót OFF allasba es húzza ki a hálózati dugót.
• Nedves es megrongálódott villamos kábelekkel tilos a masszazsfotelt működtetni tilos.
•  Ha 14 ev alatti gyermekek, fogyatékossággal élők vagy rosszabb egészségügyi állapotban levő személyek 

tartózkodnak a masszázs fotel közelében, illetve azt használják, akkor feltétlenül felügyelet szükséges.
• Kérjük, ne használja a masszázs fotelt közvetlenül az étkezések után vagy alkohol hatása alatt.
• Csak a használati utasításban leírt célra használja a termeket.
• Kérjük csak a mellékelt tartozékokat használja.
•  Kérjük a készülék megrongálódásának megelőzése érdekében ne álljon, üljön vagy ugráljon a lábtámaszon.
•  A készülék megrongálódásának vagy személyi sérülések elkerülése érdekében ne próbáljon meg a kar 

vagy a hát-támlára ülni.
•  Kérjük rendszeresen tartsa tisztan a masszázs fotelt es ügyeljen arra, hogy ne kerüljenek idegen tár-

gyak a fotel réseibe.
• Kérjük, ne rángassa a masszázs fotel hálózati csatlakozó zsinórját.
•  Kérjük a láb támasz vagy a hát támla beállítása során győződjön meg arról, hogy nem kerültek alá más 

tárgyak, es nem tartózkodnak a közvetlen közelben kiváltképp 14 év alatti gyermekek.
• A termek kizárólag otthoni használatra készült.
•  A flexibilis hálózati csatlakozó zsinór meg rongálódása eseten a cseréhez csak azonos flexibilis kábel 

használható, vagy, amelyet a gyártótól, illetve annak szerviz képviseletétől kell beszerezni.

Amennyiben nem biztos abban, hogy használhatja a masszázs fotelt, akkor mindenképpen 
konzultáljon orvosával.
•  A terhesség ideje alatt vagy a masszírozott területen fellepő következő panasz(ok) eseten a masz-

százs fotel használata tilos: Friss sérülések, trombózisos megbetegedések, gyulladások es bármi-
lyen típusú duzzanat, valamint rákos megbetegedések eseten. Barmely orvosi kezelés során vég-
zendő masszázs az orvossal történő egyeztetés után javasolt.

•  Testi, érzékszervi vagy pszichikai zavarokkal elő, illetve nem megfelelő tapasztalattal es ismeretek-
kel rendelkező személyek a masszázs fotelt csak a biztonságukért felelős személyek felügyelete es 
irányítása mellett használhatják.

•    A masszázs fotel használatából eredő kellemetlenségek vagy veszélyek megelőzése érdekében 
kérjük, hogy a következő személyek forduljanak orvoshoz a masszázs fotel használata előtt:

  - Fekvő betegek
  - Orvosi kezelés alatt álló személyek
  -  Hatpanaszokban szenvedő betegek, gerinc problémákkal  

vagy gerinc ferdüléssel küzdő személyek.
  - Szívritmus-szabályozót viselők

•  A masszázs során fellepő fájdalom érzetek eseten kérjük, haladéktalanul szakítsa meg a haszná-
latot.

•    Használat során fellépő sérülések esetén kérjük, azonnal forduljon orvoshoz.
•  Kérjük, ne masszírozzon bepirosodott, megdagadt vagy gyulladt bőr felületet.
•  Ez a masszázs fotel csak az otthoni wellness-masszázs céljára szolgál, nem orvosi masszázs készü-

lék es ezért nem tudja pótolni a szakorvosi kezelést.
•  Napi 30 perces kezelés javasolt a masszázs fotellel. Ugyanazt a testreszt legfeljebb 15 percig masz-

szírozza, mivel a túlzott masszázs miatt ellenkező hatás lephet fel.
•  Ez a termek 14 év alatti gyermekek szamara nem alkalmas.
•  14 év alatti gyermekek különösen nagy figyelmet igényelnek. Győződjön meg róla, hogy nem ját-

szanak a masszás fotellel.

ELLENJAVALLATOK „BRAINTRONICS®”
•  Pszichózisok (pl. skizofren vagy bipolaris zavarok, endogen depressziók)
• Személyiség zavarok
• Epilepszia es hasonló, rohamokkal járó megbetegedések
• Szívbetegségek
• A központi idegrendszer megbetegedései
• Trombózis
• ADS (figyelemzavar)
• A közelmúltban fellepett szív-infarktus vagy szélütés
• Szellemi fogyatékosság
• Szenvedély betegségek mint kábítószer-, alkohol- es gyógyszer függőség
• Pszichoaktív szerek rendszeres szedése
• Terhesség

TUDNIVALÓ: Etikai es jogi okokból ne alkalmazzon braintronics-ot gyermekeknél es fiataloknál a 
törvényes képviselő kifejezett hozzájárulása nélkül. Olyan személyek, akik a meditáció miatt hit tár-
saikkal konfliktusba kerülhetnek, tekintsenek el a használattól.
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Hibaelhárítás

Tárolás | Ápolás
•  Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, akkor javasolt a villamoskábelt feltekerni és a készüléket 

száraz helyen tárolni.

•  Soha ne tárolja a terméket magas hőmérsékleteken vagy nyílt láng közelében, es ne tegye ki hosszabb 
ideig közvetlen napfénynek.

•  Tisztításhoz kérjük, csak kereskedelmi forgalomban kapható műbőr ápoló szereket használjon. Soha ne 
tisztítsa hígítóval, benzollal vagy alkohollal.

MAGYARÁZAT

• Ez egy normál üzemi hang.

•  Győződjön meg arról, hogy a hálózati dugó 
helyesen be van dugva a dugaszoló aljzatba, 
es az arám kapcsoló be van kapcsolva. Elle-
nőrizze a távirányító kábelét.

•  Az előre beállított működési idő elerese 
vagy túl hosszú idejű használat után a fotel 
automatikusan kikapcsol. Ez biztosítja a fotel 
hosszabb élettartamát.

•  Győződjön meg róla, hogy a braintronics 
alkalmazás telepítve van es az Ön kontója 
aktiválva van. Ezen kívül ellenőrizze, hogy  
létrejött-e a Bluetooth kapcsolat az okostele-
fon és a masszázs fotel között.

HIBA

• Üzemelés közben a motor hangja hallható.

• Nem működik rendesen a távirányító.

• A készülék leáll.

• Nem indulnak el az braintronics® programok.

Műszaki adatok
Mérete:  állítva 52x82x124 cm
 fekve: 142x90x179 cm
Súly: 113 kg
Feszültség: AC 220-240V ~ 50/60Hz
Névleges teljesítmény: 150 W
Menetidő: 20 perc
Braintronics: 21 perc
Tanúsítványok:    

Felszereltség | Funkciók
 1. Fejpárna

 2. 3D-Digital Audio

 3. Felső kar légzsák

 4. Hát légzsák

 5. Kar légzsák

 6. Távirányító tartó

 7.  Kézmasszázs Magnes 
terápiával

 8. Ülőpárna

 9. Lábtámasz

 10. Háttámla

 11.  Gyorsválasztó gombok  
a kartámaszban

 12.  Vezeték nélküli  
mobiltelefon töltőállmás

 13. Kartámasz

 14. LED hangulatvilágítás

 15. Oldalsó huzat

10.

11.

13.

14.

15.

12.

1.

2.

4.

5.

6.

7.

3.

8.

9.

POWER INPUTON /O FF

16.
17.

19.

20.

18.

21. 22.

16.  Háttámla huzat

17. Távirányító

18.  Elektronika védőburkolata

19. Szállítóhenger

20.  Tápkábel

21.  Főkapcsoló

22.  Hálózati csatlakozás
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OLDALSÓ RÉSZEK ÖSSZESZERELÉSE

1.  Vegye ki az összes alkatrészt a dobozokból, és távolítsa el a csomagolóanyagot. Ügyeljen arra, 
hogy a csomagolóanyaggal együtt ne dobja ki az apró alkatrészeket. A beállításhoz egy Phillips 
csavarhúzóra vagy egy akkus csavarhúzóra van szükség egy kis rögzítéssel. Az akkus csavarhú-
zóval ügyeljen arra, hogy ne legyen túl erős, hogy a csavarok vagy menetes lyukak megsemmi-
sülhessenek.

2.  Az összeszerelés megkezdéséhez a széket először függőleges helyzetbe kell hozni. Fogja meg 
a távirányítót, és csatlakoztassa. A csatlakozás a karosszék előtt, az első ülésrész jobb oldalán 
található (1. ábra). Csatlakoztassa a fotelt az aljzathoz. Győződjön meg arról, hogy a tápkábel 
melletti főkapcsoló I állásban van. Nyomja meg kétszer a be / ki gombot, és a szék függőleges 
helyzetbe kerül. Ezután kapcsolja le újra a fotelt az áramról.

Ábra 1 Ábra 2

3.  Fogja meg az oldalsó részt, és akassza az elülső oldalt a készülékbe a keretre, amely az ülésrész 
elülső sarkában található (2. ábra).

4.  Miután a kartámasz elülső végét szilárdan felfüggesztette, csatlakoztassa a légtömlőket és 
-dugókat a fotel hátsó részén színkóddal vagy számmal jelölt társaikhoz (3. ábra).

Ábra 3 Ábra 4

5.  Helyezze el a hátsó oldalsó részt, és tegye rá a 2 műanyag csapra az oldalsó rész lyukaival. Győ-
ződjön meg arról, hogy a kábelek és tömlők nincsenek összenyomva (4. ábra).

6. Rögzítse az oldalsó panel hátulját 2x M5 csavarokkal (5. ábra).

7.  Most rögzítse az oldalsó panelt elöl 2x M5 csavarokkal. A menetek az elülső belső oldalon 
találhatók, ahol az oldalsó panel beakadt (6. ábra).
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Felépítés és összeszerelés

Ábra 5 Ábra 6

8.  Fogja meg a hozzá illő műanyag díszítőcsíkot, és illessze a fotel furatai fölé, majd csavarja 
be (7. ábra).

Ábra 7

LÁBRÉSZ RÖGZÍTÉSE 

1.  Nyissa ki a lábrész konzolját a csavar eltávolításával (2. ábra).

2.  Fogja meg a lábrészt és helyezze a fotel elé, és csatlakoztassa a vezetéket és a légtömlőt (1. 
ábra). Illessze a kábel és a tömlő felesleges hosszát a karosszékbe, és emelje fel a lábrészt a 
jobb és bal oldali két csavarral a konzol eszközébe.

1 2
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Felépítés és összeszerelés
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Felépítés és összeszerelés

3.  Zárja le a konzolt (3. ábra), és csavarja szorosan a korábban eltávolított csavarral (4. ábra). Ez 
mindkét oldalra vonatkozik.

4.  Győződjön meg arról, hogy a lábrész megfelelően van felszerelve. Fogja meg a lábrészét a 
kezében, és néhányszor kézzel mozgassa alulról felfelé. Ha semmi rendellenes nem található, 
a lábrész megfelelően van felszerelve.

3 4

INFORMÁCIÓ A PÁRNA ÉS A HÁTTÁMLA HUZAT HASZNÁLATÁRÓL ÉS ELTÁVOLÍTÁSÁRÓL

A hátsó párnát egy cipzár rögzíti a hátsó részhez (1. ábra), a fejpárnát pedig egy tépőzárral (2. 
ábra). A fejpárna használata csökkentheti a dagasztó masszázs intenzitását a nyakon és a vállon. 
Ha szükséges, maga döntheti el, hogyan használja.

1 2

Cipzár Tépőzár
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Felépítés és összeszerelés

PADLÓVÉDELEM 

A padló károsodásának elkerülése érdekében helyezze a masszázsszéket szőnyegre vagy más 
stabil felületre.

FIGYLELEM: Ügyeljen arra, hogy ne mozgassa a fotelt fapadlón, egyenetlen padlón vagy 
szűk helyen.

MASSÁZSFOTEL ÁTHELYEZÉSE

Győződjön meg arról, hogy nincsenek kábelek a padlón. Döntse bizonyos mértékig hátra a 
háttámlát (a kerekekre fókuszálva), csúsztassa előre vagy hátra a széket a kezével, végül lassan 
és óvatosan tegye vissza a kiindulási helyzetbe.

MEGJEGYZÉS: Mielőtt áthelyezné a készüléket, először kapcsolja ki, majd húzza ki a táp-
kábelt és a csatlakozókábelt is.

FIGYELEM: Kérjük, mozgassa a fotel legalább két emberrel. Az egyik személy meg tudja 
emelni a fotelt elölről, hogy a görgőkre helyezze!
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Távirányító

2.

3.

5.
6.
7.

8.

4.

9.

13.

14.

16.

17.

15.

11.

12.

1.

10.

Távirányító
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1. Kijelző: A színes TFT LCD kijelző mutatja a masszázs funkciókat működés közben.

2. Be / Ki: A masszázsfotel be- és kikapcsolása.

3. AUTO: Felhasználói felületet az automatikus funkció mód kiválasztásához. Erről további in-
formációt az "Automatikus program" pont alatt talál.

4. Zero – Gravity: Állítsa be a masszázsfotel dőlésszögét a Zero Gravity pozícióhoz. Összesen 
négy mód közül lehet választani (az első megnyomás 1 -es szint, a második megnyomás 2 
-es szint, a harmadik megnyomás 3 -as szint, a negyedik megnyomás pedig visszaállítja a 
masszázsszéket eredeti állapotába)

5. Felfelé mutató nyíl: Navigációs gomb felfelé: Válasszon egy elemet a menüben, vagy állít-
sa felfelé a masszázs helyzetét.

6. OK: Erősítse meg a masszázshoz kiválasztott masszázs funkciót.

7. Balra mutató nyíl: Navigációs gomb bal: Visszatérés az előző menübe, vagy a bal oldalon 
lévő elem kiválasztása.

8. Lefelé mutató nyíl: Navigációs gomb lefelé: Válasszon ki egy elemet a menüben lefelé, 
vagy állítsa lefelé a masszázs helyzetét.

9. Háttámla emelés: A masszázs során a lehető legkényelmesebb testtartás érdekében a 
háttámla felfelé állítható.

10. Lábtartó emelés: A masszázs során a lehető legkényelmesebb testtartás érdekében a láb-
tartó felfelé állítható a saját masszázs igényeinek megfelelően.

11. Lábtartó leengedése: A masszázs során a lehető legkényelmesebb testtartás érdeké-
ben a lábtartó lefelé állítható a saját masszázs igényeinek megfelelően.

12. Háttámla leengedése: A masszázs során a lehető legkényelmesebb testtartás érdekében a 
háttámla lefelé állítható.

13. Szünet gomb: Szünetelteti az összes futó masszázs funkciót. Nyomja meg ismét ezt a 
gombot az összes masszázsfunkció folytatásához.

14. Menü gomb: Megnyitja a főmenüt a menü kiválasztásához.

15. Jobbra mutató nyíl: Navigáció gomb jobb: Beléphet az almenübe, vagy kiválaszt egy ob-
jektumot jobbra.

16. Ergonómikus ülésfunkció: A kívánt masszázsszögtől függően a háttámla és a lábtartó ülés-
funkciója szinkronban igazodik egymáshoz.

17. Ergonómikus dőlésszög beállítása: A kívánt masszázsszögtől függően a háttámla és a 
lábtámasz dőlési funkciója szinkronban van egymással.
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ÁRAMELLÁTÁS BEKAPCSOLÁSA:

Konnektor dugja be a  
tápkábelt

kacsolja be a 
főkapcsolót

MASSZÁZSFUNKCIÓK VEZÉRLÉSE:

1. Készenlét

A masszázsfotel be- és kikapcsolása után a táv-
irányító készenléti üzemmódban van (azaz a 
LED lámpa nem világít), és nem tud semmilyen 
funkciót végrehajtani (kivéve a gyorsgombos 
kapcsolót). A kartámasz gyorsgombjaival állít-
hatja be a háttámla és a lábtartó dőlésszögét. A 
hangvezérlés gomb is itt aktiválható.

2. Bekapcsolás

Nyomja meg az ON / OFF gombot a szék elindításához. Lépjen a főmenübe. A háttámla alap-
helyzetben marad, a lábtámaszt kissé felemelve. A masszázs elindításához várja meg, amíg az 
automatikus kiválasztó menü egyik automatikus masszázsprogramja elindul. Ha 5 percen belül 
nincs kiválasztva "AUTO" funkció, a masszázsfotel automatikusan kikapcsol.

:

Gyors masszázs

Komfort masszázs

Lazító masszázs

Nyújtó masszázs

Teljes test masszázs

Nyak-váll masszázs

Automata program

A programot  -val kiválasztani és OK-t nyomni.
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Távirányító

TESTFELMÉRÉS

1. Dőlésszög

Az automatikus funkció kiválasztása után a háttámla és a lábtartó helyzete az előre beállított 
dőlésszögre áll. A masszázsfotel ezután automatikusan rögzíti a váll helyzetét és a test alakját.

MEGJEGYZÉS: A gyors masszázs funkció csak a váll helyzetét képes érzékelni, a többi mód 
a teljes testforma és helyzet felismerésére szolgál. Kérjük, várja meg, amíg az észlelés be-
fejeződik, vagy nyomja meg az "OK" gombot a lépés kihagyásához.

Automata visszaállítás
Figyelem!  

Ellenőrizze, hogy semmilyen 
tárgy ne legyen a masszázs-

fotel környezetében

Átugráshoz OK-t nyomni Átugráshoz OK-t nyomni

Test felmérése
Egy pillanat…

2. Vállpozíció

A vállpozíció rögzítése után hangjelzés hallható. Ha eltér a tényleges vállpozíciótól, állítsa a 11 
szint egyikére a "Fel" vagy "Le" gomb megnyomásával. Ha nincs meghatározva a váll helyzete, 
a masszázs alapértelmezés szerint a vállmagasságnak megfelelően indul. Ha 10 másodpercen 
belül nincs beállítás, a masszázs automatikusan elindul. Azonnali kezdéshez nyomja meg köz-
vetlenül az "OK" gombot.

MEGJEGYZÉS: A masszázs során a navigációs felület "bal" gombjával vagy "jobb gomb-
jával" kiválaszthatja a "vállbeállítás" menüt, megerősítheti az "OK" gombbal, és előhív-
hatja a vállbeállító felületet. A "fel" vagy "le" gombokkal is beállíthatja a váll helyzetét.

:

:

:

·

·

·

Gyors masszáz 
Gyúrás

Automata mód Váll pozíció

Hát sebesség Hát erősség

Felső légpárna Görgő sebesség

Beállítás Váll

A programot  -val kiválasztani és OK-t nyomni.
Kérjük, használja   -t a váll pozíciójának 
beállításához és nyomjon OK-t.

Alacsony vállpozíció

Megfelelő vállpozíció

Magas vállpozíció

Távirányító
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Gomb Leírás

A vállpozíció rögzítéséhez a masszázsprogram elindítása után válassza a "Váll-
pozíció beállítása" funkciót. A vállpozíció magasságának beállításához nyomja 
meg a "Fel" vagy "Le" gombot.

3. Masszázspozíció

•  Ha a masszázsprogramba való belépés után módosítani szeretné a masszázs helyzetét, nyom-
ja meg a távirányító "Menü" gombját, és válassza a "Kézi funkció" lehetőséget; válassza ki a kézi 
funkciók egyikét. Használja a "Bal gombot" az információs kijelzőhöz való visszatéréshez (azaz az 
információs kijelző a kézi funkció megjelenítéséhez változik).

•  Ha a masszázsterület rögzített pontot vagy részleges területet mutat, közvetlenül megnyomhatja 
a "Fel" vagy a "Le" gombot a kézi felhasználói felületen a masszázsrobot felfelé vagy lefelé moz-
gatásához.

•  Ha a masszázsterület nem mutat fix pontot vagy alterületet, válassza a "Masszázs beállítása" le-
hetőséget a kézi felhasználói felületen, majd a "Masszázs terület" lehetőséget egy fix pont vagy 
részterület kiválasztásához. A "bal gomb" visszatér az információs képernyőhöz. Ezután nyomja 
meg a "Fel" vagy "Le" gombot a masszázsrobot fel -le beállításához.

MEGJEGYZÉS: Ha a készülék automatikus programban van, akkor nem állíthatja be a 
masszázs helyzetét.

30:00 30:00

00:00

A programot  -val kiválasztani és OK-t nyomni.

Főmenü

Manuális mód

További funkciók

Adattároló

Lejtés szöge

Beállítás

Automata program

Manuális mód

Gyúrás 
erület: pont 
Szélesség: 2

Hát sebesség Hát erősség

Felső légpárna Görgő sebessé

Beállítás Váll

Gombokat  használni a pont- és részmass-
zázsok változtatásához.
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Távirányító

AUTOMATA PROGRAMOK

•  Nyomja meg a "menü gombot" a főmenü előhívásához. Nyomja meg a "Fel" vagy "Le" gombot az 
automatikus funkció kiválasztásához. Nyomja meg az "OK" gombot (vagy nyomja meg az "AUTO" 
gombot közvetlenül az információs kijelzőn) az automatikus masszázs funkció kiválasztásának 
megerősítéséhez.

•   21 speciális automatikus masszázs funkció áll rendelkezésre. Lépjen be az automatikus felhaszná-
lói felületbe. Nyomja meg a "Fel" vagy "Le" gombot az automatikus masszázsprogram kiválasztá-
sához. A program automatikusan visszatér az információs képernyőre, és megjelenik az automa-
tikus funkció információs kijelzője.

30:00 30:00

A programot  -val kiválasztani és OK-t nyomni.

További funkciók

Adattároló

Lejtés szöge

Beállítás

Manuális mód

Automata program

Főmenü Automata program

Lazító masszázs

Nyújtó masszázs

Teljes test masszázs

Nyak-váll masszázs

Komfort masszázs

Gyors masszázs

Funkciók Leírás

Gyors masszázs Az összes masszázs típus legrövídebb időn belül történő megtapasza-
pasztalása.

Komfort masszázs A legkényelmesebb masszázs élmény.

Relaxációs  
masszázs

A gyengéd és komfortos mélyszöveti masszázs előzi a fáradtságot és 
ellazítja a testet.

Nyújtó masszázs

Nyújtsa ki a lábát és a derekát a lábtámasz és a háttámla speciális er-
gonómikus mozdulataival. Ily módon hatékonyan megszüntetheti 
a fáradtság jeleit, enyhítheti az ízületi fájdalmakat és helyreállíthatja 
vitalitását.

Teljes testmasszázs Mélyen pihentető masszázs a testi revitalizáció érdekében.

Nyak és  
vállmasszázs

A nyak és a váll egyedülálló masszázstechnikájával a nyaki gerinc és 
a lapocka hatékony masszázsa végezhető el. Enyhíti a nyak és a váll 
fájdalmát, és csökkenti a fáradtság jeleit.

Távirányító
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A programot  -val kiválasztani és OK-t nyomni.



247246

Hát- és  
derékmasszázs

A hát- és derékmasszázs a hát- és derékfájdalmak enyhítésére össz-
pontosít.

Teljes test légzsák 
masszázsa

A teljes testre kiterjedő légzsákmasszázs biztosítja a test teljes ella-
zulását és mélyszöveti masszázsát, és teljesen megszabadítja testét a 
fáradtságtól és a fájdalomtól.

Stresszcsökkentés Az egész test mentesül a kimerültségi állapotoktól, ellazul, javul a vérke-
ringés, a hát és az izmok gyorsan megszabadulnak a fáradtságtól.

Energia
A jó éjszakai alvás után a test felfrissül; az egész test izmait masszíroz-
zák annak érdekében, hogy gyorsan felébresszék a test funkcióit, és új 
élettel teli napot kezdjenek.

Jó éjt masszázs
A tizenkét legfontosabb akupunktúrás pont masszázsa segíti a szerve-
zetet az egyensúly helyreállításában, és biztosítja az alvás minőségének 
gyors javulását.

Ízületi áplás Fejlessze végtagjainak és ízületeinek vitalitását toló, húzó, nyújtó és 
egyéb masszázsformákkal.

Nyak & Váll ápolás Az egyedölálló váll- és nyakmasszázs javítja a vérkeringést, továbbá 
enyhíti a nyak- és váll környéki fájdalmakat.

Gerinc masszázs A masszázs a gerinc megerősítését szolgálja, megakadályozza a porcko-
rongsérv kialakulását.

Irodai masszázs
Amennyiben hosszabb ideig tartózkodik az irodában, ez a program 
masszázs segítségével stimulálhatja a fizikai aktivitást és javíthatja a 
test funkcióit.

Sport Regeneráció Biztosítja, hogy edzés után gyorsan felépüljön a megterhelésből.

Szellemi felfrissülés A YUZHEN- és a DAZHU akupunktúrás pontok masszázsa elősegít az 
agy vérkeringését, enyhíti a nyak- és váll fájdalmait.

Gerincápolás Biztosítja, hogy a gerinc egészséges maradjon, hozzájárul a mozgáshi-
ány kezeléséhez.

Derékmasszázs A hangsúly az ágyéki gerinc funkcionalitásának javításán és a derék 
izomfeszültségének enyhítésén van.

Lábmasszázs Gyors enyhülés érezhető a lábak izomfájdalma és a test fáradtsága 
esetén. 

Élénkítő masszázs Javuló alvásminőség és jobb teljesítmény.
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Távirányító

MANUÁLIS BEÁLLÍTÁS

•  Nyomja meg a "Menu" gombot a főmenü előhívásához. Nyomja meg a „Fel” vagy „Le” gom-
bot a kézi funkció kiválasztásához, majd nyomja meg az „OK” gombot a kézi funkció megerő-
sítéséhez.

•  11 manuális masszázstechnika / -funkció: KI, gyúrás, ütögetés I, ütögetés II, egyidejű gyúrás és 
ütögetés, Shiatsu I, Shiatsu II, vállemelések, 3D I, 3D II, 3D III, 3D IV stb.

•  Miután belépett a kézi funkciók felületére, nyomja meg a "Fel" vagy "Le" gombot a kívánt kézi 
masszázs kiválasztásához. Nyomja meg az "OK" gombot a megerősítéshez. A masszázstech-
nika kiválasztása után nem tér vissza automatikusan az információs képernyőre. Nyomja meg 
a "Bal gombot", hogy visszatérjen az előző felülethez. Az információs kijelzőre való visszatérés 
után az információs kijelzőn megjelenik a kézi funkció.

30:0030:00

További funkciók

Adattároló

Lejtés szöge

Beállítás

Manuális mód

Automata program

Főmenü Manuális mód

Kopogtatás I

Kopogtatás II

Gyúrás & Kopogtatás

Shiatsu I

Gyúrás

Stop

Funkciók Leírás

Gyúrás Sebesség

5 Sebességi fokozat

5 Sebességi fokozat

Ütögetés Sebesség,szélesség

Egyidejű gyúrás és 
ütögetés Sebesség

Shiatsu Sebesség,szélesség

Vállemelés Sebesség

3D Sebesség,szélesség

MEGJEGYZÉS: 3D masszázs módban a 3D Ⅰ és 3D Ⅱ szélessége nem állítható be; a 3D Ⅲ 
és 3D Ⅳ esetében a szélessége állítható.

Távirányító
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A programot  -val kiválasztani és OK-t nyomni.A programot  -val kiválasztani és OK-t nyomni.
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TOVÁBBI FUNKCIÓK (FŐMENŰ GOMB – TOVÁBBI FUNKCIÓK)

•  Nyomja meg a "Menu" gombot a főmenü előhívásához. Nyomja meg a "Fel" vagy "Le" gom-
bot további funkciók kiválasztásához. Erősítse meg az "OK" gombbal a felhasználói felület 
megnyitásához.

•  Miután belépett a felhasználói felületre, nyomja meg a "Fel" vagy "Le" gombot a masszázs 
funkció kiválasztásához. Miután kiválasztotta az egyik funkciót, használja a "jobb gombot" 
a funkció be- vagy kikapcsolásához. Ezután nyomja meg az "OK" gombot a megerősítéshez. 
Nyomja meg a "Bal gombot", hogy visszatérjen az előző menübe.

::

További funkciók

Adattároló

Lejtés szöge

Beállítás

Manuális mód

Automata program

Főmenü További funkciók

KI

BE

Felső légpárna

Alsó légpárna

Hát melegítés

Vádli masszázs

1. Légzsákmasszázs – Felsőtest

 Váltson a "További funkciók" elemre a kijelzőn. Nyomja meg a "Fel" vagy "Le" gombot a fel-
sőtest légzsák masszázs funkciójának kiválasztásához. A jobb oldali gombbal aktiválja vagy 
deaktiválja a felsőtest légzsákos masszázs funkcióját. Ezután nyomja meg az "OK" gombot a 
megerősítéshez. Az előző menübe való visszatéréshez nyomja meg a "Bal" gombot.

:További funkciók

KI

BE

Felső légpárna

Alsó légpárna

Hát melegítés

Vádli masszázs

30:00

00:00

Automata program

Gyors masszázs 
Gyúrás

Hát sebesség Hát erősség

Felső légpárna Görgő sebessé

Beállítás Váll
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Távirányító

2. Légzsákmasszázs – Alsótest

A kezelőfelület előhívása: További funkciók. Nyomja meg a "Fel" vagy "Le" gombot az alsó test 
légzsákos masszázs funkciójának kiválasztásához. A "jobb gombbal" be- vagy kikapcsolhatja 
az alsó test légzsákos masszázs funkcióját. Nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez. Hasz-
nálja a "bal gombot", hogy visszatérjen az előző menü felületéhez.

:További funkciók

KI

BE

Felső légpárna

Alsó légpárna

Hát melegítés

Vádli masszázs

30:00

00:00

Automata mód

Gyors masszázs 
Gyúrás

Hát sebesség Hát erősség

Felső légpárna Görgő sebessé

Beállítás Váll

3. Hátmelegítő funkció

Hívja elő a felhasználói felületet a további funkciókhoz. Nyomja meg a "Fel" vagy "Le" gombot 
a hátrész felmelegedés funkció kiválasztásához, a felület 3 perces bemelegedési fázis után fel-
melegszik. Használja a "Jobb gombot" a funkció be- vagy kikapcsolásához. Ezután nyomja meg 
az "OK" gombot a megerősítéshez. Nyomja meg a "Bal gombot", hogy visszatérjen az előző 
menübe.

:További funkciók

KI

BE

Felső légpárna

Alsó légpárna

Hát melegítés

Vádli masszázs

30:00

00:00

Automata program

Gyors masszázs 
Gyúrás

Hát sebesség Hát erősség

Felső légpárna Görgő sebessé

Beállítás Váll

Távirányító
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A programot  -val kiválasztani és OK-t nyomni. A programot  -val kiválasztani és OK-t nyomni.

A programot  -val kiválasztani és OK-t nyomni. A programot -val kiválasztani és OK-t nyomni

A programot -val kiválasztani és OK-t nyomniA programot  -val kiválasztani és OK-t nyomni.

A programot  -val kiválasztani és OK-t nyomni. A programot -val kiválasztani és OK-t nyomni
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4. Vádlimasszázs – gyúrás

  Hívja fel a felhasználói felületet további funkciókhoz. Nyomja meg a "Fel" vagy "Le" gombot a láb-
masszázs funkció meghatározásához. Használja a "jobb gombot" a funkció be- vagy kikapcsolá-
sához. Ezután nyomja meg az "OK" gombot a megerősítéshez. Nyomja meg a "Bal gombot", hogy 
visszatérjen az előző menübe.

:További funkciók

KI

BE

Felső légpárna

Alsó légpárna

Hát melegítés

Vádli masszázs

30:00

00:00

Automata program

Gyors masszázs 
Gyúrás

Hát sebesség Hát erősség

Felső légpárna Görgő sebessé

Beállítás Váll

 INTELLIGENS MENTÉS

1. Mentés

•   Nyomja meg a "Menü gombot" a menü felület megjelenítéséhez. Nyomja meg a "Fel" vagy 
"Le" gombot az Intelligens tárolás ikon kiválasztásához. Nyomja meg az "OK" gombot a Smart 
Storage felhasználói felülethez való belépéshez.

•  Az intelligens tárolási folyamat magában foglalja: M1, M2, M3, M4 és M5 (5 tárolóhely).

•  Memória / memória visszahívás: mentse el a masszázs üzemmódot, a masszázstechnikát, a 
légzsák üzemmódot és az intenzitást tovább az aktuális üzemállapotot, a lábtámasz és a hát-
támla helyzetének dőlésszögeit, valamint egyéb masszázsfunkciókat.

:

További funkciók

Adattároló

Lejtés szöge

Beállítás

Manuális mód

Automata program

Főmenü

Felhasználó tárolás

Szabad adattár

Megszakítás
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Távirányító

2. Mentés

•  Miután belépett a Smart Save felhasználói felületre (Save), nyomja meg a "Fel" vagy "Le" gombot 
a menteni kívánt masszázs funkció kiválasztásához. A mentéshez erősítse meg az "OK" gombbal.

•  Lépjen a Smart Storage (Storage) felhasználói felületre. Nyomja meg a "Fel" vagy "Le" gombot 
az 5 memóriahely egyikének kiválasztásához. Válassza az "OK" lehetőséget a mentett masszázs 
funkció megerősítéséhez és elnevezéséhez; nyomja meg a "Bal gombot" az előző menübe való 
visszatéréshez.

:

Felhasználó

Apa

Anya

Fiú

Lány

Senki

Felhasználó tárolás

Szabad adattár

Megszakítás

Szabad adattár

M1

M2

M3

M5

M4

MEGJEGYZÉIS: Nevezze el a mentett masszázs funkciót és módszert (pl. Apa, anya, fia, lá-
nya vagy nincs).

3. Korzystanie z zapisanych masaży

Miután belépett a Smart Save felhasználói felületbe, nyomja meg a "Fel" vagy "Le" gombot a 
mentett masszázs funkció kiválasztásához. A "Bal" gomb megnyomásával visszatér az előző 
menü felületre.

:

Felhasználó tárolás

Szabad adattár

Megszakítás

Felhasználó tárolás

M1

M2

M3

M5

M4

Távirányító
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A programot -val kiválasztani és OK-t nyomniA programot  -val kiválasztani és OK-t nyomni.

A programot  -val kiválasztani és OK-t nyomni.

A programot  -val kiválasztani és OK-t nyomni.

A programot  -val kiválasztani és OK-t nyomni.
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DŐLÉSSZÖG

•    Nyomja meg a "Menu" gombot a főmenü előhívásához. Nyomja meg a Fel vagy Le gombot 
a dőlésszögbeállítás ikon kiválasztásához. Nyomja meg az "OK" gombot a szögbeállítás fel-
használói felületére való belépéshez.

•   Miután belépett a szögbeállító interfészbe, nyomja meg a "Fel" vagy "Le" gombot a kívánt 
szög kiválasztásához. A szög kiválasztása után nyomja meg az "OK" gombot a kiválasztott 
szögbeállítás megerősítéséhez. Nyomja meg a "Bal gombot", hogy visszatérjen az előző me-
nübe.

::

További funkciók

Adattároló

Lejtés szöge

Beállítás

Manuális mód

Automata program

Főmenü Lejtés szöge

Nulla gravitáció

Hát szöge

Láb szöge

Egész test szöge

1. Teljes test dőlésének beállítása

Hívja elő a felhasználói felületet a szög beállításához. Nyomja meg a "Fel" vagy "Le" gombot 
a háttámla és a lábtámasz szög funkciójának egyidejű beállításához. Az előző menübe való 
visszatéréshez nyomja meg a "Bal gombot".

::Lejtés szöge

Nulla gravitáció

Hát szöge

Láb szöge

Egész test szöge

Egész test szöge
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Távirányító

2. Lábrész beállítása

Nyomja meg a "Fel" vagy "Le" gombot a lábrész beállításának kiválasztásához. Ezután nyomja 
meg a „Fel” vagy „Le” gombot a lábtámasz dőlésszögének beállításához. Nyomja meg a "Bal 
gombot", hogy visszatérjen az előző menübe.

::Lejtés szöge

Nulla gravitáció

Hát szöge

Láb szöge

Egész test szöge

Láb szöge

3. Háttámla döntés

Hívja elő a dőlésszögbeállítás felületét. Nyomja meg a "Fel" vagy "Le" gombot a háttámla dőlés 
funkció kiválasztásához. Ezután nyomja meg a "Fel" vagy "Le" gombot a háttámla dőlésszögé-
nek beállításához a kívánt masszázsszöghez; nyomja meg a "bal gombot", hogy visszatérjen az 
előző menü felületéhez.

::Lejtés szöge

Nulla gravitáció

Hát szöge

Láb szöge

Egész test szöge

Hát szöge

Távirányító
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A programot  -val kiválasztani és OK-t nyomni.

Használja a -t a teljes test szögének 
beállításához.A programot  -val kiválasztani és OK-t nyomni.

A programot  -val kiválasztani és OK-t nyomni.

A programot  -val kiválasztani és OK-t nyomni. Használja a -t a láb szögének beállításához.

Használja a -t a teljes test szögének 
beállításáhozA programot  -val kiválasztani és OK-t nyomni.
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4. Zero Gravity

  Lépjen be a felhasználói felületre a szög beállításához. Nyomja meg a "Fel" vagy "Le" gombot 
a súlytalan állapot kiválasztásához; nyomja meg az "OK" gombot a zero gravitációs felhasz-
nálói felületre való belépéshez, majd nyomja meg a "Fel" vagy "Le" gombot, hogy kiválassza 
a KI, 1. szint, 2. szint vagy 3. szint zero gravitációs szöget. Ezután nyomja meg az "OK" gom-
bot a megerősítéshez; nyomja meg a "Bal gombot" az előző menübe való visszatéréshez.

:Lejtés szöge

Nulla gravitáció

Hát szöge

Láb szöge

Egész test szöge

:

3

2

1

KI

Nulla gravitáció

BEÁLLÍTÁSOK 

Nyomja meg a "Menü gombot" a főmenü megjelenítéséhez. A "Fel" vagy "Le" gombbal válasz-
sza ki a kívánt beállítási funkciót. Kattintson az egyik beállítási funkcióra, majd a „jobb oldali 
gombra” a kiválasztott beállítási funkció kiválasztásához. A megerősítéshez nyomja meg az 
"OK" gombot; nyomja meg a "Bal gombot" az előző menübe való visszatéréshez.

::

További funkciók

Adattároló

Lejtés szöge

Beállítás

Manuális mód

Automata program

Főmenü Beállítás

KI

BE

Nyelv

Bluetooth

Hangvezérlés

Készülék ID
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Távirányító

1. Nyelv

Lépjen a beállítások menübe. Nyomja meg a "Fel" vagy "Le" gombot a nyelv beállításának ki-
választásához. Nyomja meg a "Jobb gombot" a kívánt nyelv kiválasztásához; A "bal gombbal" 
visszatér az előző menü felületre (a funkció menthető, azaz kiválasztás, kikapcsolás és újraindí-
tás után az utolsó kiválasztott állapot megmarad).

::

További funkciók

Adattároló

Lejtés szöge

Beállítás

Manuális mód

Automata program

Főmenü Beállítás

English

Nyelv

Bluetooth

Hangvezérlés

Készülék ID

2. Bluetooth

•   Bluetooth beállítások (alapértelmezés szerint ki van kapcsolva): A masszázsfotel Bluetooth 
funkciójának aktiválása után a Bluetooth-képes audioeszköz (pl. mobiltelefon, MID tablet) 
csatlakoztatható a masszázsfotel Bluetooth moduljához.

•  Nyissa meg a felhasználói felületet a beállításokhoz. Nyomja meg a „Fel” vagy „Le” gombot a 
Bluetooth-beállítások kiválasztásához. Nyomja meg a "Jobb gombot" a Bluetooth be- és ki-
kapcsolásához. Nyomja meg az "OK" gombot a kívánt beállítás kiválasztásához; nyomja meg 
a "Bal gombot" az előző menübe való visszatéréshez.

::

További funkciók

Adattároló

Lejtés szöge

Beállítás

Manuális mód

Automata program

Főmenü Beállítás

KI

BE

Nyelv

Bluetooth

Hangvezérlés

Készülék ID

•    Nyissa meg okoskészülékének főmenüjét. Válassza a "Beállítások" és a "Bluetooth" lehetősé-
get. A Bluetooth funkció automatikusan új Bluetooth -eszközt keres. Amint felkéri Önt, hogy 
csatlakozzon az eszközhöz, erősítse meg ezt a kapcsolat létrehozásához. Indítsa el a "Zenele-
játszót" az okoseszközön, és válassza ki a lejátszani kívánt számot.

Távirányító
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A programot  -val kiválasztani és OK-t nyomni. A programot  -val kiválasztani és OK-t nyomni.

A programot  -val kiválasztani és OK-t nyomni. A programot  -val kiválasztani és OK-t nyomni.

A programot  -val kiválasztani és 
OK-t nyomni.

A programot  -val kiválasztani és 
OK-t nyomni.

A programot  -val kiválasztani és OK-t nyomni. A programot  -val kiválasztani és OK-t nyomni.
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3. Hangvezérlés (csak agolul elérhető)

 Lépjen a beállítások felhasználói felületére. Nyomja meg a "Fel" vagy "Le" gombot az in-
telligens hangvezérlés kiválasztásához. Nyomja meg a "jobb gombot" az intelligens hang-
vezérlés beállításainak eléréséhez. Nyomja meg az "OK" gombot a kívánt funkció be- vagy 
kikapcsolásához; (a hangvezérlés állapota mentésre kerül, azaz a kiválasztás, kikapcsolás és 
újraindítás után az utoljára kiválasztott állapot kerül elfogadásra); nyomja meg a "Bal gom-
bot" az előző menübe való visszatéréshez.

MEGJEGYZÉS: Ha az intelligens hangvezérlés ki van kapcsolva, a riasztási funkció nem 
hajtható végre.

:

További funkciók

Adattároló

Lejtés szöge

Beállítás

Manuális mód

Automata program

Főmenü Beállítás

KI

BE

Nyelv

Bluetooth

Hangvezérlés

Készülék ID

4. Eszköz Atonosítója

 Lépjen a beállítások felhasználói felületére. Nyomja meg a "Fel" vagy "Le" gombot az eszköz-
azonosító kiválasztásához és az aktuális eszköz eszközszámának ellenőrzéséhez.

:

További funkciók

Adattároló

Lejtés szöge

Beállítás

Manuális mód

Automata program

Főmenü Beállítás

2003140001Nyelv

Bluetooth

Hangvezérlés

Készülék ID
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Távirányító

MASSZÁZS BEÁLLÍTÁSA

•   Az információs kijelzőNnnyomja meg a "Bal gombot" vagy a "Jobb gombot" a masszázs beál-
lításához tartozó gomb kiválasztásához, majd nyomja meg az "OK" gombot a masszázs beál-
lítás felhasználói felületének megnyitásához.

•   Miután belépett a Masszázs beállítások ablakba, nyomja meg a "Fel" vagy "Le" gombot a 
kívánt masszázs funkció kiválasztásához. Miután kiválasztotta a kívánt masszázsbeállítási 
funkciók egyikét, nyomja meg a "jobb gombot" a masszázsszint kiválasztásának aktiválá-
sához. Ezután nyomja meg az "OK" gombot a kiválasztott szint megerősítéséhez. Nyomja 
meg a "Bal gombot", hogy visszatérjen az előző menübe.

:30:00

00:00

Automata program

Gyors masszázs 
Gyúrás

Hát sebesség Hát erősség

Felső légpárna Görgő sebessé

Beállítás Váll

Beállítás

1

2

3

4

5

Hát sebesség

Hát erősség

Masszázs területe

Masszázs szélessége

Légpárna erősség

Görgő sebesség

Funkciók Leírás

Hátmasszázs sebesség 5 fokozatban állítható

Hátmasszázs intenzítás 5 fokozatban állítható

Masszázs módok 5 módozat közül lehet választani: Pontmasszázs, lokalális terü-
let teljes hát, felső hát és alsó hátrész

Masszázs szélessége 5 szélességi fogkozatban álíltható

Légzsák intenzítás 5 intenzítási fokozatban álíltható

Görgők sebessége Válasszón a 4 módozat közül: beleértve a KI és az 1-3 között

Masszázs idő Válasszon a 4 módozat közül: +10perc, +5perc, -5perc, -10perc

MEGJEGYZÉS: Masszázsidő: Ha a megjelenített idő nem elegendő egy bizonyos idő ösz-
szeadásához és kivonásához, akkor a folyamat nem jelenik meg (az időkijelző felső ha-
tára 40 perc). Példa: Ha a távirányító megjelenítési ideje 39 perc, a masszázsidő beállí-
tási tartománya a következő: -5 perc, -10 perc ( + 10 perc vagy + 5 perc nem jeleníthető 
meg). A légzsák intenzitásának beállítása csak akkor használható, ha a légzsák funkció 
vagy az automatikus funkció be van kapcsolva.

Távirányító
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A programot  -val kiválasztani és OK-t nyomni. A programot  -val kiválasztani és OK-t nyomni.

A programot  -val kiválasztani és OK-t nyomni. A programot  -val kiválasztani és OK-t nyomni.

A programot  -val kiválasztani és OK-t nyomni. A programot  -val kiválasztani és OK-t nyomni.
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GOMBOK MAGYARRÁZATA

Gomb Leírás

Szünet gomb: Ez megszakítja az összes futó funkciót; nyomja meg újra a "Szü-
net" gombot a masszázs funkció folytatásához. Ha a szünetidő meghaladja a 
20 percet, az összes masszázsfunkció automatikusan kikapcsol.

Menü gomb: Nyomja meg a "menü gombot" a masszázs funkciók kiválasztá-
sához szükséges főmenü előhívásához. Nyomja meg a "Fel" vagy "Le" gombot 
a funkció kiválasztásához, erősítse meg az "OK" gombbal a következő kivá-
lasztási szint előhívásához; nyomja meg a "Bal gombot" az előző menübe való 
visszatéréshez.

Zero gravitációs gomb: Amint megnyomja, a lábtámasz és a háttámla hely-
zete automatikusan beállítható a súlytalanság helyzetébe. Három nulla gra-
vitációs mód és a fekvő OFF mód állítható.

Dőlésszög beállítása

Gomb Leírás

Lábtartó felemelés gomb: Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, hogy 
lassan felemelje a lábtartót. A folyamat leállításához engedje el a gombot.

Lábtámasz gomb: Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot, hogy lassan le-
engedje a lábtartót. A folyamat leállításához engedje el a gombot

Háttámla felfelé gomb: Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, hogy las-
san felemelje a háttámlát. A folyamat leállításához engedje el a gombot.

Háttámla le gomb: Tartsa lenyomva a gombot a háttámla lassú lefelé mozga-
tásához. A folyamat leállításához engedje el a gombot.

Ülés funkciógomb: Ha megnyomja és lenyomva tartja ezt a gombot, a hát-
támla lassan felemelkedik, és a lábtartó lassan mozog lefelé; amikor elengedi 
a gombot, a háttámla és a lábtartó FEL / LE mozgása leáll.

Fekvő funkció: ha ezt a gombot lenyomva tartja, a háttámla lassan mozog le-
felé, a lábtartó pedig lassan felfelé; amikor elengedi a gombot, a háttámla és a 
lábtartó FEL / LE mozgása leáll.
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Távirányító Alkalmazás és működés
GOMBKOMBINÁCIÓK A KARFÁBAN

3D

1.

2.

4.

5.

6.

7.

3.

8.

9.

11.

12.

1. Hangvezérlő mikrofon: Beépített mikrofon a hangvezérléshez.

2. AUTO gomb: Ezzel a gombbal aktiválhatja az automatikus masszázs funkciót.

3.  Hangvezérlés és riasztás gomb: Röviden megnyomva aktiválja a hangvezérlés funkciót,  
3 másodpercig nyomja meg a hangvezérlés funkció be- vagy kikapcsolásához.

4.  Hőalkalmazás gomb: Kattintson a gombra a hőkezelési funkció engedélyezéséhez vagy 
letiltásához.

5. Lábtartó le gomb: Állítsa lefelé a lábtartót.

6. Lábtámasz gomb: Állítsa felfelé a lábtámaszt.

7. "Masszázsszék felemelése" gomb: Az ülés szögének beállítása.

8. "Alsó masszázsfotel" gomb: A dőlésszög beállítása.

9. Vezeték nélküli töltőállomás: a mobiltelefon vezeték nélküli töltése.

10. 3D intenzitás gomb: Állítsa be a 3D robot masszázsintenzitását.

11.  Bekapcsoló gomb: Tartsa lenyomva 2 másodpercig a masszázsszék be-  
vagy kikapcsolásához.

A
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A
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A
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Gomb Leírás

Be / Ki gomb: röviden nyomja meg ezt a gombot a működés szünetelte-
téséhez; ha 3 másodpercig lenyomva tartja, a készülék be- és kikapcsol. 
Ha a szünet ideje a masszázs alatt meghaladja a 20 percet, az összes masz-
százsfunkció automatikusan kikapcsol.

- +
3D intenzitásszabályozó: A 3D masszázsrobot masszázsintenzitásának 
beállítása (az óramutató járásával ellentétes irányban "-", az óramutató já-
rásával megegyező "+"). Az intenzitás tartomány 1-5.

Ülés funkció: ha ezt a gombot lenyomva tartja, a háttámla lassan felemel-
kedik, és a lábtartó lassan mozog lefelé; amikor elengedi a gombot, a hát-
támla és a lábtartó mozgása leáll.

Fekvő funkció: ha ezt a gombot lenyomva tartja, a háttámla lassan mozog 
lefelé, a lábtartó pedig lassan felfelé; amikor elengedi a gombot, a háttámla 
és a lábtartó mozgása leáll.

Lábtámasz gomb: Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, hogy lassan 
felemelje a lábtartót. Engedje el ezt a folyamatot.

Lábtámasz gomb: Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot, hogy lassan 
leengedje a lábtartót. Hagyja abba ezt a folyamatot.

Hőalkalmazás gomb: Erre a gombra kattintva engedélyezheti vagy letilt-
hatja a hőkezelési funkciót.

Hangvezérlés és ébresztés gomb: Röviden megnyomva aktiválja a hang-
vezérlés funkciót, 3 másodpercig nyomja meg a hangvezérlés funkció be- 
vagy kikapcsolásához. Ha 6 másodpercen belül nem ismer fel érvényes 
hangbemenetet, a hangfunkció automatikusan kikapcsol (ez a gomb csak 
akkor érvényes, ha a hangvezérlés be van kapcsolva).

Automatikus üzemmód gomb: Ezzel a gombbal válthat az automatikus 
masszázsfunkciók között.

Alkalmazás és működés
A
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HANGVEZÉRLÉS

Tartsa lenyomva a gombot legalább 3 másodpercig  
a karfán (hangvezérlés be / ki). 

Győződjön meg arról, hogy a készülék hangvezérlés módban van. 
Mielőtt kiadná a következő parancsokat, kiáltsa: „Hi Alice” vagy „Hey Alice”:

Nr. Voice control entry Answer entry

1 Massage on | Masszázs be Válasz: Ok, massage on

2 Massage close | Masszázs ki Válasz: Ok, massage close

3 Comfort massage | Komfort Masszázs Válasz: Ok, comfort massage

4 Relax massage | Feszültségoldó masszázs Válasz: Ok, relax massage

5 Full body massage | Teljes testmasszázs Válasz: Ok, full body massage

6 Neck massage | Nyakmasszázs Válasz: Ok, neck and shoulder massage

7 Back and waist massage | Hát- és derékmasszázs Válasz: Ok, back and waist massage

8 Stretch massage | Nyújtó masszázs Válasz: Ok, stretch massage

9 Open the air pressure | Légnyomás nyit Válasz: Ok, open the air pressure

10 Close the air pressure | Légnyomás zár Válasz: Ok, close the air pressure

11 Up the seat position | Úlőhelyzet fel Válasz: Ok, up the seat position

12 Down the seat position | Ülőhelyezet le Válasz: OK, down the seat position

13 Change the other mode | Váltson másik módra Válasz: OK, change the other mode

14 Go little down | Kicsit lejjebb Válasz: Ok, go little down

15 Go little up | Kicsit feljebb Válasz: Ok, go little up

MEGJEGYZÉS: A 14 és 15 parancs csak a 13 parancs után használható.

HANGVEZÉRLÉSS 

Amikor a masszázsfotel be van kapcsolva vagy készenléti üzemmódban van, a hangjelzés "Hi Alice" 
vagy "Hey Alice" megszólal a hangvezérlés funkció aktiválásához. Nyomja meg 3 másodpercig a hang-
vezérlés be- vagy kikapcsolásához. A funkció sikeres aktiválása után a masszázsszék ezt válaszolja: "Itt 
vagyok". Ha hat másodpercen belül beír egy megfelelő hangvezérlési bejegyzést, akkor a megfelelő 
hangvezérlési funkció végrehajtható, miután a masszázsszékről választ kapott; Ha hat másodpercen 
belül nem ad meg helyes hangvezérlési bejegyzést, a hangvezérlés automatikusan kikapcsol, és újra 
be kell kapcsolni.

MEGJEGYZÉS: Amikor aktiválja a hangvezérlés funkciót, kérjük, használja az angol nyelvet, a be-
szédsebesség mérsékelt, a hangutasításoknak követniük kell a hangbevitelt.

Alkalmazás és működés
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GÖRGETÉS
A GÖRGETÉS az izomzat feszülésének és elernyedésének kellemes váltakozása, ezért külö-
nösen 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 markolás-
szák és gyúrják. Ezt a masszázstechnikát elsősorban az izommerevség lazítására használják.

LÉGNYOMÁS
A felemelkedő és lelappadó légpárnák egy pumpáló mozgást eredményeznek, ami termé-
szetes 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 idegsejtekre, amelyek a fáj-
dalmak az agy részére való jelentésére szolgálnak.

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

VEREGETÉS
A VEREGETÉS során rövid ütögető mozdulatokat végeznek kézéllel, tenyérrel vagy ököllel. Ez 
serkenti a bőr vérellátását és lazítja a feszült izmokat. A tüdő magasságában végzett VERE-
GETÉS masszázs javítja a nyákoldást a tüdőben.

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

L-ALAK
Mélyre ható teljes testmasszázs a nyaktól egészen a fenékig.
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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 szük-
sége. Helytakarékos és kényelmes!

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

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

MEMÓRIA
Az intelligens Memory funkcióval az ön fotelja pontosan emlékszik az Ön kedvenc masz-
százsára és szkennelés nélkül rögtön elindul. 

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 panaszokat.

BEÁLLÍTHATÓ LÁBTÁMASZ
A lábtámasz is meghosszabítható és így minden testmagassághoz egyénre szabottan hoz-
záigazítható. 
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BEÁLLÍTHATÓ PÁRNA
Szükség esetén felhelyezhető a dupla párna a tarkó- és a vállmasszázs intenzitásának csök-
kentésére. 

FEKVŐ POZÍCIÓ
Az állítható háttámla és lábtámasz hozzájárulnak a test kellemes érzetet biztosító helyzeté-
nek egyéni beállításához.

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.

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

LEVEGŐ INTENZITÁSA
Az airbag masszázs intenzitása beállítható.

LEVEGŐ TERÜLET
Légzsák masszázs az egész test számára. A különböző területek egyénileg szabályozhatóak.

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

3D MASSZÁZS 
Ennek az új technikának során a masszázsrobot nem csupán fel és le, hanem előre és hátra 
is mozog.

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

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

DERÉK HÚZÁSA
Az alsó háttájék légpárnái gondoskodnak a medence kímélő nyújtásáról. Ideálisan hat fe-
szülések 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.
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REFLEXZÓNÁK
A láb-reflexzóna masszázs regenerálja a láb izomzatát és harmonizáló hatással van szinte 
valamennyi szervre.

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

GYORS HOZZÁFÉRÉS
A kartámlában található gyors starttal a legfontosabb funkciók egy kézmozdulattal vezé-
relhetők.

DUPLA SZENZOROS TESTSZKENNER
A tarkó és a hát legfontosabb területeinek feltérképezéséhez a masszázsfotel elő-
ször elvégez egy testszkennelést, hogy biztosítsa a masszázshoz szükséges opti-
mális nyomást. A szkenntechnológia felismeri háta magasságát. Az érték beállítása 
szükség esetén a szkennelési folyamathoz kapcsolódóan módosítható. 

HANGIRÁNYÍTÁS
A kiválasztott funkciók aktiválásához használja a hangirányítást.

KÁBEL NÉLKÜLI TÖLTÉS
Mobiltelefonok vezeték nélküli töltése (NFC).

MÁGNESTERÁPIA
A bal és jobb oldali kézfelület légzsákjai speciális masszázsfunkcióval rendelkeznek, mégpe-
dig mágnesesterápiával.

VÁDLI GYÚRÁS
A légzsákoknál levő nyomó-gyúró masszázs funkciói gondoskodnak róla, hogy a hosszan 
tartó állásból fakadó fájdalmak enyhüljenek a lábszár izmaiban
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EU megfelelőségi nyilatkozat
Megfelel az EMC 2014/30/EU es az LVD 2014/35/EU és 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 fele-
lősségére 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 © 2019 CASADA International GmbH.
Minden jog fenntartva.

Jótállási feltételek
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