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ÚTMUTATÓ 

 

 

 

 

 

 
 
 



Távirányító 

 

 

Kezelőgombok megnevezései és funkciói: 

 

ANGOL MAGYAR 

  

TIMER IDŐZÍTŐ 

 THIGH ZSÁMOLY 

STERN COMB FELÜLET 

LUMBAR DERÉK FELÜLET 

BACK  HÁT, GERINC 

FELÜLET 

INTENSI

TY 

INTENZITÁS 

MODE PROGRAM 

HEAT MELEGÍTÉS 

ON / OFF KIKAPCSOLÁS/BEK

APCSOLÁS 

AUTO AUTOMATIKUS 

ÜZEMMÓD 



 
 
 
 

TERMÉKISMERTETŐ, INFORMÁCIÓK 

- 8 db vibrációs motor  ( 4 db a háttámlán, 2 db az ülőfelületen, 2 db a 

lábzsámolyon ) 

- 4 masszázs program 

- Állítható intenzitás 

- 4 masszázs zóna, minden zóna működik külön-külön is 

- Elő beállítás 25 perc 

 

HASZNÁLAT: 

 

1、 Csatlakoztassa az adaptert egy konnektorba, amely a hátoldalon a 

masszázs párnán található, majd csatlakoztassa az adaptert a 

fali aljzatba (lásd ábra). 

 

Ábra: A 

 

 

 

 

2、 Kapcsolja be a távirányítón a POWER ON, bekapcsolás után kivilágosodik a 

LED lámpa. 

3、 Kapcsoljon be minden zóna masszázs gombot, nyomja meg a gerinc, láb, 

ágyék vagy zsámoly részre.  Ha a LED világít a 

masszázs zóna aktiválódik. Ha ismételten megnyomja a gombot, akkor a 

kikapcsolja az adott zónát. 

4、 A masszázs program indítása: nyomja meg a Mode (program) gombot. Ha 

változtatni akarja a programozást, nyomja meg az 

egyik gombot, a kiválasztott program  jelzőfénye kigyullad. 

HEAT - fűtés 

TIMER - beállított időtartamú masszázs 

AUTO -  masszírozni kezd minden bekapcsolt területen. 



5、 Intenzitást úgy állít, hogy a masszázs intenzitás (INTENSITY) gombot nyomja 

meg.  A kiválasztott intenzitás számnál világít a lámpa. 

Megjegyzés: Ha kellemetlenül érzi magát, vagy fájdalmat érez, 

azonnal hagyja abba a masszázst!  

6、 FIGYELEM: Az Ön biztonsága miatt beépítésre került egy 

automatikus kapcsoló, amely megszakítja a masszázst  25 perces folyamatos 

használat után! 

7、、、、 Ne használja folyamatosan több min 25 percig a masszázs funkciót!  
 

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK: 
 

Bármely villamos készülék biztonsági előírását fontos betartani! 

• 1./  A termék használatához  transzformált 12V feszültség 

szükséges.  Győződjön meg arról, hogy a fotel ennek megfelelő 

paraméterekkel csatlakozik. 

• 2./  Használat után és tisztításkor mindig kapcsolja ki! 

• 3./  Ne érintse meg, ha a termékre víz került! Ebben az esetben azonnal 

kapcsolja ki! 

• 4./  A készüléket soha ne hagyja bekapcsolva felügyelet nélkül, vagy ha 

valamelyik részér leszereli, előtte ki kell húzni a konnektorból! 

• 5./  Kültéri használatra nem alkalmas! 

• 6./  Ne helyezze át a fotelt a kábelnél fogva! 

• 7./  Ne helyezze a kábelt a megmelegített részre! 

• 8./  Ha a fotelt gyerekek, testi sérültek vagy fogyatékosok használják, ne 

hagyja felügyelet nélkül őket a használat során! 

• 9./  Ez a készülék nem játék, gyerekeknek nem alkalmas felügyelet nélküli 

használatra! 

• 10./  Ne használja a készüléket olyan helyeken ahol nagy az aeroszol vagy 

oxigén molekulák koncentrációja! 

• 11./  Ne használja a szem, vagy egyéb érzékeny testrészek közelében! 

• 12./  Ha ki akarja kapcsolni, akkor nyomja meg a POWER OFF gombot, 

győződjön meg hogy minden funkció ki van-e kapcsolva, majd utána húzza ki 

a konnektorból! 

• 13./  Ne rakja a kábelt meleg felületre! Általában is ügyeljen a csatlakozó 

kábelek épségére! 



• 14-/  Ezt a készüléket csak a leírásnak megfelelően használja, ne használjon 

hozzá nem tartozó eszközöket és kellékeket!  

 

 

EGÉSZSÉGÜGYI FIGYELMEZTETÉS: 
 

• 1. Ha van valamilyen egészségügyi problémája, a készülék használata előtt 

beszélje meg az orvosával! 

• 2. Pacemakerrel ellátott személyeknek nem ajánlott a készülék használata! 

• 3. Ha masszírozás után hosszabb ideig fájdalmakat érez a izomzatán, ne 

használja a készüléket, beszélje meg a tüneteket orvosával! Tartós fájdalom 

lehet esetleg súlyosabb állapot tünete is!  

 

KARBANTARTÁS, TÁROLÁS: 
 
Helyezze a készüléket az eredeti csomagolásba, vagy tegye száraz, 
hideg helyre ha hosszabb ideig kívánja használaton kívül tárolni. 
Ne használjon mellette éles tárgyakat, hogy ki ne vágódjon a bőr 
kárpitozás. 
 

TISZTÍTÁS: 

 

1. Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék áramtalanítva van, és hagyja 

kihűlni. 

2. A tisztításnál ne mártsa be semmi féle folyadékba, csak nedves samponos 

törlővel tisztítsa meg a felületét. Végül mindig törülje szárazra! 

3. A tisztításhoz ne használjon semmi durva anyagot, kefét, benzint, petróleumot, 

bútor vagy üveg fényezőt, festék hígítót, vagy 45 °C -nál melegebb vizet.  

4. A tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék nincs az árammal 

csatlakoztatva! Ne használjon semmiféle durva kémiai tisztítószert! 

 

Reméljük a készülék használata hosszú ideig sok örömet szerez az Ön 
számára, ennek érdekében kérjük a használati útmutatóban leírtakat 
szíveskedjen folyamatosan betartani! 
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