
Smartphony, které podporují funkci NFC, lze snadno indukčně nabíjet pomocí 
nabíjecí plochy AlphaSonic III.

Smartphony, které podporují funkci NFC, lze snadno indukčně nabíjet pomocí 
nabíjecí plochy AlphaSonic III.
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Gratulujeme
Zakoupením tohoto masá ního k esla jste prokázali pov domí o svém zdraví.

Abyste mohli dlouhodob  t it z v hod tohoto za ízení, ádáme vás, abyste si pe liv  p e etli a 
dodr ovali bezpe nostní pokyny.

Pevn  doufáme, e se vám bude pou ívání va eho osobního AlphaSonic III líbit.
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Bezpečnostní instrukce
Před použitím masážního křesla si prosím pozorně přečtěte následující pokyny, abyste 
zajistili jeho správnou funkci a optimální účinnost. Uschovejte si prosím tento návod pro 
další použití!

• Masážní křeslo odpovídá uznávaným technickým zásadám a nejnovějším bezpečnostním předpisům.
• Masážní křeslo je vybaveno vyhřívanými sekcemi. Osoby citlivé na teplo by měly být při používání 
výrobku opatrní. (ICE 60335-2-32)
• Masážní křeslo nevyžaduje údržbu. Případné opravy smí provádět pouze autorizovaní odborníci.
• Nesprávné použití a neautorizované opravy nejsou z bezpečnostních důvodů povoleny a vedou ke ztrátě 
záruky.
• Abyste předešli zranění, nevkládejte prsty mezi masážní válečky.
• Nikdy se nedotýkejte síťové zástrčky mokrýma rukama.
• Zabraňte kontaktu masážního křesla s vodou, vysokými teplotami nebo přímým slunečním zářením.
• Nepoužívejte masážní křeslo v prostředí s vysokou vlhkostí, např. v koupelně.
• Masážní křeslo nepoužívejte v prostoru s nedostatečným prostorem nebo v prostoru, kde je zakrytá 
ventilace a není zaručen přívod čerstvého vzduchu.
• Abyste předešli nebezpečí zkratu, odpojte masážní křeslo od napájení, pokud ho nebudete delší dobu 
používat.
• Nepoužívejte poškozené kabely, zástrčky nebo uvolněné zásuvky.
• Pokud jsou kabely/zástrčky poškozené, musí je vyměnit výrobce, servisní zástupce nebo kvalifikovaný 
personál.
• V případě poruchy okamžitě odpojte výrobek od sítě.
• Společnost se zříká jakékoli odpovědnosti za škody, pokud je výrobek používán nevhodně nebo 
nesprávně.
• Nepřekračujte doporučenou denní dobu masáže 30 minut, abyste předešli nadměrnému namáhání svalů 
a nervů.
• Aby nedošlo k poškození masážního křesla, nikdy nepoužívejte špičaté nebo ostré předměty.
• Aby se snížilo nebezpečí zkratu nebo požáru, je nezbytné používat pouze zásuvky, které odpovídají 
zástrčce a ujistěte se, že je zástrčka zcela zasunuta do zásuvky.

• Po použití a před čištěním odpojte masážní křeslo od napájení.
• Nedovolte dětem mladším 14 let čistit nebo udržovat výrobek bez dozoru.
• Pokud během používání dojde k neočekávanému výpadku proudu, okamžitě přepněte vypínač do polohy 
OFF a odpojte zástrčku, aby nedošlo k poškození masážního křesla.
• Masážní křeslo nepoužívejte, pokud jsou elektrické kabely mokré nebo poškozené.
• Děti do 14 let, osoby se zdravotním postižením a křehké osoby musí být v blízkosti masážního křesla 
nebo při používání masážního křesla neustále pod dohledem.
• Masážní křeslo nepoužívejte bezprostředně po jídle nebo pod vlivem alkoholu.
• Používejte výrobek pouze k účelu popsanému v návodu k obsluze.
• Používejte pouze příslušenství dodané dodavatelem.
• Abyste předešli poškození, nestůjte, nesedejte a neodrážejte se na opěrce nohou.
• Abyste předešli poškození nebo zranění, nepokoušejte se sedět na loketních opěrkách nebo opěradle.
• Masážní křeslo pravidelně čistěte a zabraňte pronikání cizích těles do štěrbin masážního křesla.

•  Netahejte prosím přímo za síťový kabel.
• Při nastavování polohy opěrky nohou nebo zádové opěrky dbejte na to, aby se pod ní nenacházely žádné 
jiné předměty, zejména žádné děti do 14 let.
• Výrobek je určen pouze pro domácí použití.
• Pokud dojde k poškození ohebného napájecího kabelu, je nutné použít jiný ohebný kabel určený pro stejný 
účel nebo zakoupit vhodný náhradní kabel u výrobce nebo jeho servisního místa.

Kontraindikace
Pokud si nejste jisti, zda byste měli masážní křeslo používat, rozhodně se poraďte se svým lékařem.
•  Používání masážního křesla je zakázáno během těhotenství nebo v případě jedné nebo několika z

následujících potíží: Nedávná poranění, trombotická onemocnění, jakékoli druhy zánětů a otoků a 
rakovina. Pokud podstupujete léčbu nemocí nebo stavů, doporučuje se, abyste se před masáží poradili
s lékařem.
• Osoby s fyzickým, kognitivním nebo mentálním postižením nebo osoby bez zkušeností a znalostí by
měly toto křeslo používat pouze pod dohledem a vedením osob odpovědných za jejich bezpečnost.
• Abychom se vyhnuli jakémukoli nepohodlí nebo nebezpečí při používání masážního křesla, požádali 
bychom následující osoby, aby se před použitím výrobku poradili s lékařem:
- Nechodící osoby
- Osoby podstupující lékařskou péči
- Pacienti s bolestmi zad a osoby s problémy s páteří / zakřivením páteře.
- Osoby s kardiostimulátorem
• Pokud během masáže pocítíte bolest, okamžitě přestaňte přípravek používat.
• Pokud se při používání křesla zraníte, okamžitě vyhledejte lékařské ošetření.
• Nemasírujte zarudlé, oteklé nebo zanícené oblasti pokožky.
• Toto masážní křeslo je určeno pouze pro domácí wellness masáže a nejedná se o lékařský masážní
přístroj. Nelze jej proto použít jako náhradu za odborné lékařské ošetření.
• Doporučujeme používat masážní křeslo po dobu 30 minut denně. Jednotlivé partie těla by se měly
masírovat maximálně 15 minut v kuse, protože nadměrné masírování může být jinak
kontraproduktivní.
• Tento výrobek není vhodný pro děti mladší 14 let.
• Děti do 14 let musí být pod dohledem. Zajistěte, aby si děti nehrály s masážním křeslem.

"KONTRAINDIKACE BRAINTRONICS®
• • Psychózy (např. schizofrenie, bipolární porucha, endogenní deprese)

• Poruchy osobnosti
• Epilepsie    a    podobné     záchvatové    poruchy
• Srdeční onemocnění
• Nemoci    centrálního    nervového    systému
• Trombóza
• Endogenní deprese
• ADHD (nedostatečně aktivní)
• Nedávný srdeční infarkt nebo mozková mrtvice
 •  Mentální postižení
•    Závislos         t        na            drogách      nebo      alkoholu    nebo     závislost     na    lécích
• Pravidelný příjem psychofarmak
• Těhotenství

POZNÁMKA: Z etických a právních důvodů by braintronics® neměl být používán u dětí a mladých lidí 
bez výslovného souhlasu zákonných zástupců. Osoby, u kterých může být meditace v rozporu s 
náboženským přesvědčením, by se měly zdržet používání produktu.
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Odstraňování problémů

Skladování | Údržba
• Není-li zařízení delší dobu používáno, je třeba napájecí kabel svinout a zařízení uskladnit v suchém 

prostředí.
• Nikdy neskladujte zařízení při vysokých teplotách nebo v blízkosti otevřeného ohně. Vyhněte se 
dlouhodobému vystavení slunečnímu záření.

•  K čištění používejte pouze komerčně dostupné prostředky pro péči o umělou kůži. Nikdy jej nečistěte 
ředidlem, benzenem nebo alkoholem.

VYSVĚTLENÍ

•  Jedná se o normální provozní hluk.

• Ujistěte se, že je síťová zástrčka správně zasunuta do
zásuvky a že je zapnutý síťový vypínač. Zkontrolujte
prosím kabel dálkového ovládání.

• Křeslo se automaticky vypne po dosažení předem
nastavené doby chodu nebo po nadměrném
používání. Díky tomu má židle dlouhou životnost.

• Ujistěte se, že je nainstalována aplikace braintronics a 
že je váš účet aktivován. Kromě toho zkontrolujte, zda 
spojení Bluetooth® mezi vaším chytrým telefonem a 
masážním křeslem přetrvává.

CHYBA

• Během používání je slyšet hluk 
motoru.

•  Dálkové ovládání nefunguje 
správně.

•  Zařízení přestane fungovat.

• Programy braintronics® se nespustí.

Specifikace
Rozměry:   

Váha:
Příkon: 

sed:          142 x 82 x 124 cm 
leh:             204 x 82 x 90 x cm 
113 kg
 220-240V ~  50/60Hz 

Nominální výkon: 150 W
Čas masáže:  20 minutes 
braintronics®: 21 minutes
Certifikáty: 

Vybavení | Funkce
1.  Podhlavník
2.  3D digitální zvuk
3.  Součást airbagu v 

horní části paže
4.  Součást zadního 

airbagu
5.  Komponenta airbagu
6.  Slot pro umístění 

dálkového ovladače
7.  Masáž rukou s 

magnetoterapií

8. Sedací polštář

9.  Opěrka nohou
10.  Opěrka zad
11.  Klávesová zkratka loketní 

opěrky 
12.  Bezdrátová nabíječka 

telefonu
13.  Loketní opěrka
14.  Atmosférická LED světla
15.  Boční kryt

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. Kryt opěradla
17. Dálkový ovladač
18. Bezpečnostní kryt 

elektroniky
19. Transportní kolečka
20. Napájecí kabel
21. Hlavní vypínač
22. Síťový vstup
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NÁVOD K MONTÁŽI OPĚRKY LOKETNÍ

Vyjměte všechny díly z krabic a odstraňte obalový materiál. Ujistěte se, že s obalovým materiálem 
nevyhazujete žádné malé části. K montáži potřebujete křížový šroubovák nebo aku šroubovák se 
sadou bitů. Při použití akumulátorového šroubováku se prosím ujistěte, že není nastaven příliš 
vysoko, protože by mohlo dojít ke zničení šroubů nebo závitových otvorů.

1. Před zahájením montáže musí být židle nejprve nastavena do vzpřímené polohy. Vezměte 
dálkové ovládání a připojte jej. Připojení naleznete na pravé straně v přední části sedadla, když 
stojíte před židlí (obrázek 1). Nyní zapojte křeslo do elektrické zásuvky. Ujistěte se, že hlavní 
vypínač vedle napájecího kabelu je v poloze I. Dvakrát stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí, aby se 
křeslo posunulo do vzpřímené polohy. Poté odpojte křeslo ze zásuvky napájení.

Obrázek 1 Obrázek 2

2.  Připojte vzduchové hadice a zátky k odpovídajícím dílům (které jsou barevně označeny nebo 
očíslovány) na zadní straně křesla (obrázek 2).

3. Vezměte boční část a zavěste ji do držáku na rámu židle pomocí háčků uprostřed (obrázek 3).

Obrázek 3 Obrázek 4

4. Umístěte zadní boční panel na 2 plastové kolíky s otvory v bočním panelu. Ujistěte se, že kabely 
a hadice nejsou přimáčknuté (obrázek 4).

5.  Upevněte zadní stranu bočního panelu pomocí 2 šroubů M5 (obrázek 5).

6.  Dále použijte 2 šrouby M5 k zajištění boční části. Závity jsou umístěny na vnitřní straně vpředu 
(obrázek 6).
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Montáž a instalace
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Montáž a instalace

Obrázek 5 Obrázek 6

7. Použijte odpovídající ozdobný kryt, umístěte jej klipem přes otvory na křesle a zaklapněte na 
místo (obrázek 7).

Obrázek 7

INSTALACE MODULU PRO MASÁŽE NOHOU 

1. Uvolněte držák nožní části odstraněním křížových šroubů (obrázek 2).

2.  Umístěte opěrku nohou před křeslo a připojte vodiče a vzduchovou hadici (obrázek 1). 
Zvedněte stupačku do držáku pomocí dvou šroubů vlevo a vpravo.

1 2
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Montáž a instalace

3. Zavřete držák (obrázek 3) a utáhněte jej dříve vyjmutým šroubem (obrázek 4). Aplikujte to na 
každou stranu.

4. Ujistěte se, že je opěrka nohou správně nainstalována. Uchopte opěrku nohou a několikrát ji 
ručně posuňte zdola nahoru. Pokud nezaznamenáte nic neobvyklého, je podnožka správně 
nainstalována.

3 4

NÁVOD NA DEMONTÁŽ A POUŽITÍ HLAVOVÉHO POLŠTÁRU A OPĚRKY ZAD

Použití podhlavníku může snížit intenzitu masírování šíje a ramen. O použití podhlavníku se můžete 
rozhodnout podle vlastních potřeb (doporučujeme podhlavník). Opěradlo a zádový polštář jsou 
spojeny zipem (1). Polštář hlavy a opěradlo jsou spojeny suchým zipem (2).

1 2
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Montáž a instalace

OCHRANA PODLAHY

Dlouhodobý silný tlak masážního křesla může způsobit poškrábání podlahy. Na podlahu, kde je 
masážní křeslo umístěno, tedy položte koberec nebo polštář, abyste tomuto poškození zabránili.

POZNÁMKA: Masážní křeslo s kolečky nepohybujte po nerovném povrchu nebo v úzkém 
prostoru.

POKYNY K POHYBU S KŘESLEM

Ujistěte se, že na podlaze nejsou žádné kabely. Sklopte opěradlo do určité míry dozadu (přičemž 
jeho těžiště zůstává na kolečkách), rukama posuňte židli dopředu nebo dozadu a nakonec ji 
pomalu a jemně vraťte do základní polohy.

POZNÁMKA: Před přesunem křesla musíte vypnout a odpojit napájecí kabel.

POZNÁMKA: Posuňte židli alespoň ve dvou osobách. Jedna osoba by měla zvednout židli 
zepředu, aby ji mohla postavit na kolečka!

Zip Zapínání na 
suchý zip
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Dálkové ovládání

2.

3.

5.
6.
7.

8.

4.

9.

13.

14.

16.

17.

15.

11.

12.

1.

10.

Dálkové ovládání
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Displej: TFT barevný LCD displej zobrazující masážní funkce v běžícím stavu.

On / Off: Zapíná a vypíná masážní křeslo.

Tlačítko AUTO: Vstup do rozhraní výběru režimu automatické funkce. Další informace 
naleznete v části „Automatický program“.

Tlačítko Zero-Gravity: Upravte úhel masážního křesla pro nulovou gravitaci. Na výběr jsou 
celkem čtyři režimy (tj. 1. stisknutí je Úroveň 1; 2. stisknutí je Úroveň 2; 3. stisknutí je 
Úroveň 3; a 4. stisknutí uvede masážní křeslo do původního stavu).

Klávesa NAHORU: Navigační klávesa nahoru vybírá objekt v nabídce směrem nahoru nebo 
upravuje polohu masáže směrem nahoru.

OK: Potvrďte vybranou masážní funkci pro masáž.

Levé tlačítko: Levé navigační tlačítko se vrátí do předchozí nabídky nebo vyberte objekt 
směrem doleva.

Tlačítko dolů: Navigační tlačítko dolů vyberte objekt v nabídce směrem dolů nebo upravte 
polohu masáže směrem dolů.

Vysunout opěrku nohou: Stisknutím a podržením tohoto tlačítka vytáhnete opěrku nohou. 
Uvolněním zastavíte.

Tlačítko nahoru opěrka nohou: Nastavte opěrku nohou nahoru podle vlastních masážních 
potřeb pro co nejpohodlnější masážní pozici.

Tlačítko spouštění opěrky nohou: Nastavte opěrku nohou dolů podle vlastních masážních 
potřeb pro co nejpohodlnější masážní pozici.

Zatažení opěrky nohou: Stisknutím a podržením tohoto tlačítka zasunete opěrku nohou. 
Uvolněním zastavíte.

Tlačítko Pozastavit: Pozastaví všechny aktuálně používané masážní funkce. Dalším 
stisknutím tohoto tlačítka můžete pokračovat ve spuštění všech masážních funkcí před 
takovou pauzou.

Tlačítko Menu: Vstup do rozhraní výběru hlavní nabídky.

Pravé tlačítko: Pravé navigační tlačítko: vstup do podnabídky nebo výběr objektu směrem 
doprava.

Tlačítko polohování sed. pro sezení: Podle požadovaného úhlu masáže nastavte současně 
funkci sezení sedadel zádové opěrky a opěrky nohou pro nejpohodlnější masážní polohu 
vsedě.

Tlačítko polohování leh: Podle požadovaného úhlu masáže současně upravte táhlo lehací 
funkce zádové opěrky a opěrky nohou pro co nejpohodlnější masážní polohu vleže.
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Plugging Product 
connection

Power switch

2.

Stisknutím spínače spustíte masáž. Vstupte na úvodní obrazovku. Opěrka zad zůstane ve výchozí 
poloze a opěrka nohou se mírně zvedne. Počkejte, až kterýkoli z programů automatických funkcí v 
rozhraní automatického výběru funkcí spustí masáž. Pokud do 5 minut nezvolíte žádnou funkci 
"AUTO", masážní křeslo se automaticky vypne.

Fast massage

Comfort massage

Relax massage

Stretch massage

Full body massage

Neck & shoulder massage

Auto ProgramME

Select the object with  and press OK
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SNÍMÁNÍ TĚLA

1. Nastavení úhlu ležení

Po zvolení jakékoli automatické funkce se poloha opěradla a opěrky nohou přizpůsobí 
přednastaveným úhlům. Po nastavení úhlu masážní křeslo automaticky provede detekci polohy 
ramen a tvaru těla.

POZNÁMKA: Funkce rychlé masáže dokáže detekovat pouze polohu ramen, ostatní režimy 
jsou pro celotělový tvar a detekci polohy. Počkejte na dokončení této detekce nebo alternativně 
stiskněte "OK" pro přeskočení kroku.

Auto lying down
Attention! 

Ensure that there are 
no objects around 
the massage chair.

Press OK to skip Press OK to skip

Body sensing
Just a moment...

2. Nastavení polohy ramen

Po zjištění polohy ramen bzučák pípne. Pokud existuje rozdíl od skutečné polohy ramen, upravte 
ji na jednu z 11 úrovní stisknutím tlačítka „Nahoru“ nebo „Dolů“. Masáž se spustí ve výchozím 
nastavení, pokud není detekována žádná poloha ramen. Pokud do 10 sekund neprovedete žádné 
nastavení, masážní funkce se spustí automaticky. Pro okamžité spuštění stiskněte přímo „OK“.

POZNÁMKA: Během masáže můžete stisknutím tlačítka „Vlevo“ nebo „Vpravo“ na 
navigačním rozhraní vybrat nabídku „Nastavení ramene“, potvrdit tlačítkem „OK“ a vyvolat 
rozhraní pro nastavení ramen. Pro úpravu polohy ramen můžete také použít klávesu 
"Nahoru" nebo "Dolů".

·

·

·

Fast massage 
Knead

Auto Mode Shoulder position

Back speed Back intensity

Upper air Roll speed

Adjustment Shoulder

Low shoulder position

Suitable shoulder position

High shoulder position

Dálkové ovládání Dálkové ovládání

Select the object with  and press OK Please use  to adjust the shoulder  
position and press OK



5554

D
Á

LK
O

V
É 

O
V

LÁ
D

Á
N

Í

Tlačítko Popis

Pro zjištění polohy ramen po spuštění masážních programů zvolte funkci 
"Nastavení polohy ramen". Stisknutím tlačítka „Nahoru“ nebo „Dolů“ můžete 
upravit výšku polohy ramen.

3. Masážní pozice

• Po zadání masážních programů můžete upravit polohu masáže stisknutím tlačítka „Menu“ na 
dálkovém ovladači a výběrem „Ruční funkce“; vyberte jednu z manuálních funkcí. Pomocí tlačítka 
"Vlevo" se vraťte na informační obrazovku (t.j. informační obrazovka se změní na obrazovku 
manuální funkce).

• Když masážní oblast zobrazuje pevný bod nebo částečnou oblast, můžete přímo stisknout tlačítko 
„Nahoru“ nebo „Tlačítko „Dolů“ v rozhraní manuální funkce a nastavit masážní robot nahoru nebo 
dolů.

• Pokud oblast masáže nezobrazuje ani pevný bod, ani částečnou oblast, vyberte v rozhraní manuálních 
funkcí "úprava" a poté "Masážní oblast" pro výběr pevného bodu nebo částečné oblasti. Tlačítko 
"Vlevo" vás vrátí na informační obrazovku. Dále je třeba stisknout „Nahoru“ nebo „Dolů“, aby se 
masážní robot pohyboval nahoru a dolů.

POZNÁMKA: Pokud je masážní křeslo v režimu automatického programu, nemůžete nastavit 
masážní polohu.

30:00 30:00

00:00

Select the object with  and press OK

Main Menu

Manual Mode

Other functions

Customise

Angle adjustment

Setting

Auto ProgramME

Manual Mode

Knead 
Range: Spot 
Width: 2

Back speed Back intensity

Upper air Roll speed

Adjustment Shoulder
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AUTOMATICKÝ PROGRAM

• Stiskněte tlačítko "Menu" pro vstup do hlavního menu. Stiskněte tlačítko "Nahoru" nebo "Dolů" pro 
výběr automatické funkce. Stiskněte "OK" (nebo stiskněte tlačítko "AUTO" přímo na informačním 
displeji) pro potvrzení výběru funkce automatické masáže.

• K dispozici je 21 jednotlivých automatických masážních funkcí. Otevřete rozhraní automatické 
masáže. Stisknutím tlačítka "nahoru" nebo tlačítka "dolů" vyberte libovolný automatický masážní 
program. Automaticky se vrátí na informační obrazovku, načež se zobrazí informační obrazovka pro 
automatickou funkci.

30:00 30:00

Other functions

Customise

Angle adjustment

Setting

Manual Mode

Auto ProgramME

Main Menu Auto ProgramME

Relax massage

Stretch massage

Full body massage

Neck & shoulder massage

Comfort massage

Fast massage

Funkce Popis

Fast massage 
(demo version) Zažijte rychle všechny masážní účinky.

Comfortable
massage Nejpohodlnější masážní zážitek.

Relaxing
massage

Jemná a pohodlná hloubková masáž ke zmírnění únavy těla a uvolnění 
těla.

Stretching
massage

Protáhněte nohy a pas přes opěrku nohou a zádovou opěrku, abyste účinně 
odstranili únavu, zmírnili bolesti kloubů a obnovili vitalitu.

Full body
massage Hluboká masáž pro omlazení vašeho těla.

Neck & shoulder
massage

Díky jedinečné masážní technice šíje a ramen lze provádět účinnou masáž 
krční páteře a lopatky, aby se zmírnily bolesti šíje a ramen a snížila únava 
krku a ramen..

Dálkové ovládání Dálkové ovládání

Use  to adjust the massage position at the 
Spot and Partial.

Select the object with  and press OK Select the object with  and press OK
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Back & waist
massage

Zaměřte se na masáž zad a pasu, abyste zmírnili bolest zad a pasu.

Full airbag
massage

Zaměřte se na celotělovou airbagovou masáž, abyste dosáhli úplné 
relaxace a hloubkové masáže těla a plně zbavili únavy a bolesti z vašeho 
těla.

Stress Relieving Obnovte celé tělo od únavy a bolesti; dosáhnout relaxace, zlepšit 
mikrocirkulaci a rychle zmírnit únavu zad a končetin.

Energy
Po nočním odpočinku si tělo může odpočinout; masírují se svaly celého 
těla, aby se rychle probudily tělesné funkce a nastartoval se nový den 
vitality.

Good-night
Sleep

Prostřednictvím masáže dvanácti hlavních akupunkturních bodů pro 
zdravotnictví pomáhá tělu upravit rovnováhu, rychle zlepšit váš spánek a 
kvalitu spánku.

Joint Care Pečujte o zdraví všech svých končetin a kloubů tlačením, taháním, 
protahováním a dalšími masážními režimy.

Neck & shoulder
care

Jedinečná masážní technika ramen a šíje pomáhá podporovat krevní oběh, 
zmírňuje bolesti šíje a ramen.

Spine massage IZlepšete hrb a hrudník dolů; masáž pro každý obratel; péče o zdraví páteře; 
a zlepšit protruzi meziobratlové ploténky

Office Regimen Při dlouhodobém sezení v kanceláři může tato funkce zvýšit fyzické cvičení 
pomocí masáže a zlepšit tělesné funkce.

Sport Recovery Rychle se zotavíte z fyzické únavy po cvičení.

Brain Refresh Zbavte se bolesti krku a ramen; podporovat prokrvení mozku masáží bodů 
YUZHEN a DAZHU.

Spine Care Pečujte o zdraví páteře a provádějte zlepšení při nedostatku pohybu.

Waist Care Zaměřte se na zlepšení zdraví bederní páteře a zmírnění ztuhlosti svalů pasu.

Legs Care Rychle uleví od bolesti dolních končetin a svalové únavy.

Rejuvenation Zlepšete kvalitu spánku a efektivitu práce.
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MANUÁLNÍ FUNKCE

• Stisknutím tlačítka „Menu“ vstoupíte do rozhraní hlavní nabídky. Stiskněte tlačítko "Nahoru" 
nebo "Tlačítko dolů" pro výběr manuální funkce a stiskněte "OK" pro vstup do rozhraní manuální 
funkce.

• 11 manuálních masážních technik/funkcí: OFF, hnětení, Tapping I, Tapping II, současné hnětení 
a poklepávání, Shiatsu I, Shiatsu II, zvedání ramen, 3D I, 3D II, 3D III, 3D IV atd.

• Po vstupu do rozhraní manuálních funkcí stiskněte tlačítko „Nahoru“ nebo „Tlačítko dolů“ pro 
výběr požadované ruční masážní techniky. Stiskněte "OK" pro potvrzení. Po výběru techniky se 
automaticky nevrátíte do informačního rozhraní. Stisknutím "levého tlačítka" se vrátíte do 
předchozího rozhraní. Po návratu do informačního rozhraní zjistíte, že jste vstoupili do 
informačního rozhraní manuální funkce.

30:0030:00

Other functions

Customise

Angle adjustment

Setting

Manual Mode

Auto ProgramME

Main Menu Manual mode

Tap I

Tap II

Knead & Tap

Shiatsu I

Knead

Stop

Funkce Popis

Kneading Rychlost

5 rychlostních stupňů 

5 rychlostních stupňů 

Tapping Rychlost, šířka

Simultaneous kneading and tapping Rychlost

Shiatsu Rychlost, šířka

Shoulder lifting Rychlost

3D Rychlost, šířka

*Nastavení šířky není možné u funkcí hnětení a klepání.

**                                           V režimu 3D masáže šířka 3D 

Dálkové ovládání Dálkové ovládání

Select the object with  and press OK Select the object with  and press OK

     a 3D          nelze upravit;
šířka 3         a 3D                je nastavitelná.
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DALŠÍ FUNKCE (HLAVNÍ TLAČÍTKO – DALŠÍ FUNKCE)

• Stisknutím tlačítka „Menu“ vstoupíte do rozhraní hlavní nabídky. Stisknutím tlačítka „Nahoru“ 
nebo „Klávesy dolů“ vyberte další funkční ikony. Stiskněte "OK" pro vstup do jiného funkčního
rozhraní.

•  Po vstupu do jiného funkčního rozhraní stiskněte "tlačítko nahoru" nebo "tlačítko dolů" pro výběr 
masážní funkce. Po výběru kterékoli z funkcí použijte "Pravé tlačítko" k povolení nebo zakázání 
funkce. Poté stiskněte "OK" pro potvrzení. Stisknutím „levého tlačítka“ se vrátíte do předchozího 
rozhraní nabídky.

Other functions

Customise

Angle adjustment

Setting

Manual Mode

Auto ProgramME

Main Menu Other functions

OFF

ON

Upper air

Lower air

Back heat

Calf knead

1. Airbagová masáž horní části těla

Přejděte na další funkce na displeji. Stisknutím tlačítka "Nahoru" nebo "Dolů" vyberte masážní 
funkci airbagu pro horní část těla. Pomocí tlačítka „Vpravo“ aktivujte nebo deaktivujte masážní 
funkci airbagu pro horní část těla. Poté stiskněte "OK" pro potvrzení. Chcete-li se vrátit do 
předchozího rozhraní nabídky, stiskněte tlačítko „Vlevo“.

Other functions

OFF

ON

Upper air

Lower air

Back heat

Calf knead

30:00

00:00

Auto Mode

Fast massage 
Knead

Back speed Back intensity

Upper air Roll speed

Adjustment Shoulder

D
Á

LK
O

V
É 

O
V

LÁ
D

Á
N

Í

2. Airbagová masáž dolní části těla

Přejděte na rozhraní: Další funkce. Stisknutím tlačítka „Nahoru“ nebo „Dolů“ vyberte masážní 
funkci airbagu pro spodní část těla. Stisknutím tlačítka „Vpravo“ zapnete nebo vypnete masážní 
funkci airbagu pro spodní část těla.Pro potvrzení stiskněte tlačítko OK. Stisknutím tlačítka 
„Vlevo“ se vrátíte do předchozího rozhraní nabídky.

Other functions

OFF

ON

Upper air

Lower air

Back heat

Calf knead

30:00

00:00

Auto Mode

Fast massage 
Knead

Back speed Back intensity

Upper air Roll speed

Adjustment Shoulder

3. Vyhřívání zad

Vstupte do rozhraní pro další funkce. Stisknutím tlačítka "Nahoru" nebo "Dolů" vyberte funkci 
zahřívání zad, povrch zad se zahřeje po 3 minutách zahřívání. Pro aktivaci nebo deaktivaci funkce 
použijte „pravé tlačítko“. Poté stiskněte "OK" pro potvrzení. Stisknutím tlačítka „Vlevo“ se vrátíte 
do předchozího rozhraní nabídky.

Other functions

OFF

ON

Upper air

Lower air

Back heat

Calf knead

30:00

00:00

Auto Mode

Fast massage 
Knead

Back speed Back intensity

Upper air Roll speed

Adjustment Shoulder

Dálkové ovládání Dálkové ovládání

Select the object with  and press OK Select the object with  and press OK

Select the object with  and press OK Select the object with  and press OK

Select the object with  and press OK Select the object with  and press OK

Select the object with  and press OK Select the object with  and press OK
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4.Hnětení nohou

Vstupte do rozhraní jiné funkce. Stiskněte tlačítko "Nahoru" nebo "Dolů" pro výběr funkce hnětení 
nohou. Pro aktivaci nebo deaktivaci této funkce použijte „pravé tlačítko“. Poté stiskněte "OK" pro 
potvrzení. Stisknutím „levého tlačítka“ se vrátíte do předchozího rozhraní nabídky.

Other functions

OFF

ON

Upper air

Lower air

Back heat

Calf knead

30:00

00:00

Auto Mode

Fast massage 
Knead

Back speed Back intensity

Upper air Roll speed

Adjustment Shoulder

 INTELIGENTNÍ ÚLOŽIŠTĚ

1.Úložný prostor

• Stiskněte tlačítko "Menu" pro vstup do rozhraní nabídky. Stisknutím tlačítka "Nahoru" nebo 
"Dolů" vyberte ikonu inteligentní paměti. Stiskněte "OK" pro vstup do rozhraní inteligentní 
paměti.

• Funkce inteligentní paměti zahrnuje: M1, M2, M3, M4 a M5 (5 paměťových pozic).

• Storage/Memory Call: Uložení režimu masáže, masážní techniky, režimu a intenzity airbagu 
podle aktuálního stavu běhu, poloh a úhlů opěrky nohou a zádové opěrky a dalších masážních 
funkcí.

Other functions

Customise

Angle adjustment

Setting

Manual Mode

Auto ProgramME

Main Menu

Memory Use

Memory Save

Cancel
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2. Uložení paměti

• Po vstupu do rozhraní inteligentního úložiště stiskněte tlačítko „Nahoru“ nebo „Dolů“ a vyberte 
masážní funkci, kterou chcete uložit. Pro uložení potvrďte tlačítkem "OK".

• Vstupte do rozhraní inteligentní paměti (uložení do paměti). Stisknutím tlačítka "Nahoru" nebo 
"Dolů" vyberte jedno z 5 paměťových míst. Zvolte "OK" pro potvrzení a označení uložené masážní 
funkce; stiskněte tlačítko "Vlevo" pro návrat do předchozího rozhraní nabídky.

User

Dad

Mom

Son

Daughter

None

Memory Use

Memory Save

Cancel

Memory Save

M1

M2

M3

M5

M4

POZNÁMKA:  Označte uloženou masážní funkci a metodu (např. otec, matka, syn, dcera nebo 
žádný).

3. Využití paměti

Po otevření rozhraní inteligentního úložiště stiskněte tlačítko „Nahoru“ nebo „Dolů“ a vyberte 
uloženou masážní funkci. Stisknutím tlačítka „Vlevo“ se vrátíte do předchozího rozhraní 
nabídky.

Memory Use

Memory Save

Cancel

Memory Save

M1

M2

M3

M5

M4

Dálkové ovládání Dálkové ovládání

Select the object with  and press OK Select the object with  and press OK

Select the object with  and press OK

Select the object with  and press OK

Select the object with  and press OK
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NASTAVENÍ ÚHLU
• Stisknutím tlačítka „Menu“ vstoupíte do rozhraní hlavní nabídky. Stisknutím tlačítka „Nahoru“ 

nebo „Klávesy dolů“ vyberte ikonu nastavení úhlu. Stiskněte "OK" pro vstup do rozhraní pro 
nastavení úhlu.

• Po vstupu do rozhraní pro nastavení úhlu stiskněte "tlačítko nahoru" nebo "tlačítko dolů" pro 
výběr požadované funkce nastavení úhlu. Po výběru libovolného úhlu stiskněte "OK" pro 
potvrzení zvoleného nastavení úhlu. Stisknutím „levého tlačítka“ se vrátíte do předchozího 
rozhraní nabídky.

Other functions

Customise

Angle adjustment

Setting

Manual Mode

Auto ProgramME

Main Menu Angle adjustment

Zero-G

Back angle

Calf angle

Whole body angle

1. Úhel pro celé tělo polohování

Vstupte do rozhraní pro nastavení úhlu. Stisknutím tlačítka „Nahoru“ nebo „Klávesy dolů“ 
vyberte funkci úhlu pro celé tělo. Poté stiskněte tlačítko „Up Key“ nebo „Down Key“ pro 
nastavení úhlu pro celé tělo na požadovaný úhel; stiskněte "Left Button" pro návrat do 
předchozího rozhraní nabídky.

Angle adjustment

Zero-G

Back angle

Calf angle

Whole body angle

Whole body angle
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2.Úhel nohou polohování

Vstupte do rozhraní pro nastavení úhlu. Stisknutím tlačítka „Up Key“ nebo „Down Key“ vyberte 
funkci úhlu opěrky nohou. Poté stiskněte tlačítko "Nahoru" nebo "Dolů" pro nastavení úhlu 
opěrky nohou na požadovaný úhel masáže; stiskněte "Left Button" pro návrat do předchozího 
rozhraní nabídky.

Angle adjustment

Zero-G

Back angle

Calf angle

Whole body angle

Calf angle

3. Úhel opěradla polohování

Vstupte do rozhraní pro nastavení úhlu. Stisknutím tlačítka „Up Key“ nebo „Down Key“ vyberte 
funkci sklonu opěradla. Poté stiskněte tlačítko „Nahoru“ nebo „Tlačítko dolů“ pro nastavení úhlu 
ležení opěradla na požadovaný masážní úhel; stiskněte "Left Button" pro návrat do předchozího 
rozhraní nabídky.

Angle adjustment

Zero-G

Back angle

Calf angle

Whole body angle

Back angle

Dálkové ovládání Dálkové ovládání

Select the object with  and press OKSelect the object with  and press OK

Select the object with  and press OK Use the  to adjust the whole body angle

Select the object with  and press OK Use the  to adjust the calf angle

Select the object with  and press OK Use the  to adjust the back angle
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4.Nulová gravitace

Vstupte do rozhraní pro nastavení úhlu. Stisknutím tlačítka "nahoru" nebo "klávesy dolů" 
vyberte funkci nulové gravitace; stiskněte "OK" pro vstup do rozhraní nulové gravitace a poté 
stiskněte "klávesu nahoru" nebo "klávesu dolů" pro výběr OFF, kteroukoli z úrovní 1, 2 nebo 3 
pro úhel nulové gravitace. Poté stiskněte "OK" pro potvrzení; stiskněte "Left Button" pro návrat 
do předchozího rozhraní nabídky.

Angle adjustment

Zero-G

Back angle

Calf angle

Whole body angle

3

2

1

OFF

Zero-G

NASTAVENÍ

Stiskněte tlačítko "Menu" pro vstup do hlavního menu. Pomocí tlačítka "Nahoru" nebo "Dolů" 
vyberte požadovanou funkci nastavení. Vyberte jednu z funkcí nastavení a poté stisknutím tlačítka 
„Vpravo“ vyberte vybranou funkci nastavení. Stiskněte tlačítko "OK" pro potvrzení; stiskněte 
tlačítko "Vlevo" pro návrat do předchozího rozhraní nabídky.

Other functions

Customise

Angle adjustment

Setting

Manual Mode

Auto ProgramME

Main Menu Setting

OFF

ON

Language

Bluetooth

Voice control

ID CODE
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1. Jazyk

Vstupte do hlavní nabídky. Stisknutím tlačítka "Nahoru" nebo "Dolů" vyberte nastavení jazyka. 
Stiskněte tlačítko "Vpravo" pro výběr požadovaného jazyka; pomocí "levé klávesy" se vrátíte do 
předchozího rozhraní nabídky (funkci lze uložit, tj. po výběru, vypnutí a restartu zůstane zachován 
naposledy zvolený stav).

Other functions

Customise

Angle adjustment

Setting

Manual Mode

Auto ProgramME

Main Menu Setting

English

Language

Bluetooth

Voice control

ID CODE

2. Bluetooth

• Nastavení Bluetooth (ve výchozím nastavení VYPNUTO): Po aktivaci funkce Bluetooth 
masážního křesla lze zdrojové audio zařízení s podporou Bluetooth (např. mobilní telefon, tablet) 
propojit s modulem Bluetooth masážního křesla a přehrávat hudbu zdrojové audio zařízení lze 
bezdrátově přenášet do audio systému masážního křesla přes Bluetooth pro přehrávání hudby.

• Vstupte do rozhraní nastavení. Stisknutím tlačítka „Nahoru“ nebo „Klávesy dolů“ vyberte 
nastavení Bluetooth. Stisknutím „pravého tlačítka“ vstoupíte do rozhraní Bluetooth ON/OFF. 
Stiskněte "OK" pro výběr požadovaného ON nebo OFF; stiskněte "Left Button" pro návrat do 
předchozího rozhraní nabídky.

Other functions

Customise

Angle adjustment

Setting

Manual Mode

Auto ProgramME

Main Menu Setting

OFF

ON

Language

Bluetooth

Voice control

ID CODE

• Vyberte hlavní nabídku svého chytrého zařízení. Vyberte „Nastavení“ a možnost „Bluetooth“. 
Funkce Bluetooth automaticky vyhledá nové zařízení Bluetooth. Jakmile budete vyzváni k 
připojení k zařízení, potvrďte to, abyste se mohli připojit. Spusťte „Music Player“ na chytrém 
zařízení a vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.

Dálkové ovládání Dálkové ovládání

Select the object with  and press OK Select the object with  and press OK

Select the object with  and press OK Select the object with  and press OK

Select the object with  and press OK Select the object with  and press OK

Select the object with  and press OK Select the object with  and press OK

German
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3.Inteligentní hlasové ovládání (DOSTUPNÉ POUZE V ANGLIČTINĚ)

Vstupte do rozhraní pro nastavení. Stisknutím tlačítka "Nahoru" nebo "Dolů" vyberte 
inteligentní hlasové ovládání. Stisknutím tlačítka „Vpravo“ získáte přístup k nastavení 
inteligentního hlasového ovládání. Stiskněte "OK" pro zapnutí nebo vypnutí požadované 
funkce; (stav hlasového ovládání se uloží, tj. po výběru, vypnutí a restartu se převezme 
naposledy zvolený stav); stiskněte "Left key" pro návrat do předchozího rozhraní nabídky.

POZNÁMKA: Funkce buzení není k dispozici, když je inteligentní hlasové ovládání
deaktivováno.

Other functions

Customise

Angle adjustment

Setting

Manual Mode

Auto ProgramME

Main Menu Setting

OFF

ON

Language

Bluetooth

Voice control

ID CODE

4. ID produktu

Vstupte do rozhraní nastavení. Stisknutím tlačítka „Up Key“ nebo „Down Key“ vyberte ID 
zařízení a zkontrolujte číslo zařízení aktuálního zařízení.

Other functions

Customise

Angle adjustment

Setting

Manual Mode

Auto ProgramME

Main Menu Setting

2003140001Language

Bluetooth

Voice control

ID CODE
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ÚPRAVA MASÁŽE NASTAVENÍ

•  Ve stavu informačního rozhraní stiskněte "Left Button" nebo "Right Button" pro výběr tlačítka 
pro nastavení masáže a stiskněte "OK" pro vstup do rozhraní pro nastavení masáže.

• Po vstupu do rozhraní nastavení masáže stiskněte tlačítko „Nahoru“ nebo „Tlačítko dolů“ pro 
výběr požadované funkce nastavení masáže. Po výběru jedné z požadovaných funkcí nastavení 
masáže použijte "pravé tlačítko" pro vstup do rozhraní pro výběr úrovně masáže. Poté stiskněte 
"OK" pro potvrzení zvolené úrovně. Stisknutím „levého tlačítka“ se vrátíte do předchozího 
rozhraní nabídky.

30:00

00:00

Auto Mode

Fast massage 
Knead

Back speed Back intensity

Upper air Roll speed

Adjustment Shoulder

Adjustment

1

2

3

4

5

Back Speed

Back intensity

Massage area

Massage width

Air intensity

Roll Speed

Funkce Popis

Rychlost masáže zad 5 nastavitelných rychlostních stupňů

Intenzita masáže zad 5 nastavitelných stupňů intenzity

Masážní rozsah Máte na výběr z 5 režimů: pevný bod, místní oblast, celá záda, 
horní část zad a spodní část zad

Šířka masáže Nastavitelných 5 úrovní šířky

Intenzita airbagu 5 nastavitelných stupňů intenzity

Rychlost nožního válce Vyberte si ze 4 režimů včetně OFF a Level 1-3

Čas na masáž Vyberte si ze 4 režimů: +10min, +5min, -5min, -10min

POZNAMKA: Podle zbývajícího času masáže, kdy zobrazený čas nestačí na sčítání a odečítání 
určitého času, se operace nezobrazí (horní hranice zobrazení času je 40 minut). Například: 
Pokud je doba zobrazení na dálkovém ovladači 39 minut, rozsah nastavení doby masáže bude: 
-5min, -10min (+10min nebo +5min nelze zobrazit). Nastavení intenzity airbagu lze použít 
pouze v případě, že je aktivována funkce airbagu nebo automatická funkce.

Dálkové ovládání Dálkové ovládání

Select the object with  and press OKSelect the object with  and press OK

Select the object with  and press OK

Select the object with  and press OK

Select the object with  and press OK

Select the object with  and press OK Select the object with  and press OK
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Použití a ovládání
KLÍČOVÉ OVLÁDACÍ PRVKY V PODLOŽNÍ OPĚRCE

3D

1.

2.

4.

5.

6.

7.

3.

8.

9.

10.

11.

1. Mikrofon pro hlasové ovládání: Vestavěný mikrofon pro hlasové ovládání.
2.  Tlačítko AUTO: Stisknutím aktivujete funkci automatické masáže.
3. Hlasové ovládání a tlačítko pro probuzení: Krátkým stisknutím aktivujete funkci hlasového ovládání, 

dlouhým stisknutím na 3 sekundy zapnete nebo vypnete funkci hlasového ovládání.
4. Tlačítko tepelného ošetření: Klepnutím na toto tlačítko aktivujete nebo deaktivujete funkci tepelného 

ošetření.
5. Tlačítko spouštění opěrky nohou: Nastavte opěrku nohou směrem dolů.
6. Tlačítko nahoru opěrky nohou: Nastavte opěrku nohou nahoru.
7. Klíč usazení táhla: Nastavte úhel sedu táhla.
8. Klíč pro ležení táhla: Nastavte úhel ležení táhla.
9. Bezdrátová nabíječka telefonu: bezdrátové nabíjení mobilního telefonu. 
10. Knoflík 3D intenzity: upravte intenzitu masáže 3D robota.
11.  Vypínač: Podržte jej po dobu 2 sekund pro zapnutí nebo vypnutí masážního křesla.
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Tlačítko Popis

Tlačítko napájení: Krátkým stisknutím tohoto tlačítka pozastavíte operaci; pokud jej 
podržíte po dobu 3 sekund, napájení se zapne/vypne. Pokud doba pauzy během 
masáže přesáhne 20 minut, všechny masážní funkce se automaticky vypnou.

- +
3D intenzita: Upravte intenzitu masáže 3D manipulátoru (proti směru hodinových 
ručiček „–“, zatímco ve směru hodinových ručiček „+“). Rozsah intenzity je  1-5.

Linkage sitting key: By holding down this key, the backrest will rise slowly and 
the leg rest will move downward slowly; by releasing it, the movement of the 
backrest and the leg rest will be stopped.

Klávesa pro ležení: Podržením této klávesy se opěradlo bude pomalu pohybovat dolů 
a opěrka nohou se bude pomalu zvedat; jejím uvolněním se pohyb zádové opěrky a 
opěrky nohou zastaví.

Tlačítko zvednutí opěrky nohou: Podržením tlačítka se opěrka nohou pomalu 
zvedne. Uvolněním této akce zastavíte.

Tlačítko spouštění opěrky nohou: Podržením tlačítka spustíte opěrku nohou 
pomalu dolů. Uvolněním této akce zastavíte.

Tlačítko tepelného ošetření: Klepnutím na tlačítko aktivujete nebo deaktivujete 
funkci tepelného ošetření.

Tlačítko probuzení hlasového ovládání: Krátkým stisknutím aktivujete funkci 
hlasového ovládání, dlouhým stisknutím na 3 sekundy zapnete nebo vypnete funkci 
hlasového ovládání. Pokud není do 6 sekund rozpoznán žádný platný hlasový záznam, 
hlasová funkce se automaticky vypne (Toto tlačítko je účinné pouze při zapnutém 
hlasovém spínači).
Tlačítko automatického režimu: Stisknutím přepnete mezi automatickými 
masážními funkcemi.

Použití a ovládání
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VSTUP HLASOVÉHO OVLÁDÁNÍ ODPOVĚĎ 

"Massage on"        - Zapnutí masáže "Ok, massage on"

"Massage close"    - Vypnutí masáže "Ok, massage close"

"Comfort massage" - Comfortní program "Ok, comfort massage"

"Relax massage"      - Relaxační program "Ok, relax massage"

"Full body massage"   - Celotělový program  "Ok, full body massage"

"Neck massage"         - Ramena a šíje program "Ok, neck and shoulder massage"

"Back and waist massage"    - Bederní program "Ok, back and waist massage"

"Stretch massage"    - Protahovací program "Ok, stretch massage"

"Open the air pressure"   - Zapnutí vzduchových masáži  "Ok, open the air pressure"

"Close the air pressure"    - Vypnutí vzduchových masáží "Ok, close the air pressure"

"Up the seat position"   - Polohování do pozice sed "Ok, up the seat position"

"Down the seat position"  - Polohování do pozice leh  "Ok, down the seat position"

"Change the other mode"   - Změna režimu "Ok, change the other mode"

"Go little down"   - Posun trochu dolu  "Ok, go little down"

"Go little up"    - Posun trochu nahoru "Ok, go little up"

Použití a ovládání
REŽIM HLASOVÉHO OVLÁDÁNÍ  | k dispozici pouze v angličtině

Stisknutí    tlačítka na loketní opěrce po dobu alespoň 3 sekund zapnete nebo vypnete funkci hlasového 
ovládání. Pokud je masážní křeslo zapnuté nebo v pohotovostním režimu, můžete aktivovat hlasové 
ovládání vyslovením „Hi Alice“ nebo „Hey Alice“. Jakmile je funkce aktivována, masážní křeslo odpoví 
„Jsem tady“. Pokud do šesti sekund neprovedete příslušný hlasový příkaz, funkce hlasového ovládání se 
automaticky vypne a je třeba ji znovu aktivovat.

POZNÁMKA

Při probuzení funkce hlasového 
ovládání použijte prosím angličtinu, 
rychlost řeči je mírná, hlasové povely 
by měly následovat po hlasovém 
zadání.
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ROLLING
Příjemné střídání relaxace a uvolnění svalů – skvěle se hodí i pro závěrečnou masáž, pro 
uvolnění a regeneraci svalů.

KNEADING
Kůže a svaly se buď sevřou a hnětou mezi palcem a ukazováčkem nebo oběma rukama. Tato 
masážní technika se používá zejména ke zmírnění napětí.

AIR COMPRESSION
Navíjející se a vzdalující se airbagy mají pumpovací pohyb, který vytváří přirozené svalové 
reflexy. To je zvláště výhodné v oblasti lýtek a nohou.

CARBON HEATING
Hluboce pronikající uhlíkové infračervené teplo, cévy se rozšiřují, zvyšuje se průtok krve a 
snižuje se svalový tonus. Kromě toho má velmi příznivý účinek na nervové buňky, které jsou 
zodpovědné za hlášení bolesti do mozkun.

KNEAD & TAP (DUAL ACTION) 
Techniky hnětení a klepání se kombinují tak, aby uvolňovaly napětí a zároveň 
stimulovaly krevní oběh.

TAPPING
Krátké poklepávací pohyby se provádějí hranou ruky, dlaní nebo pěstí. To podporuje krevní 
oběh v kůži a změkčuje napjaté svaly. Pokud se poklep provádí ve výšce plic, může to zlepšit 
uvolňování hlenu v plicích.

SOLE ROLLER
Masáž nohou stimuluje nervová zakončení a některé orgány těla, čímž se uvolňují i svaly.

L-SHAPE
Můžete očekávat hlubokou masáž celého těla od šíje až po hýždě.

S-LINE
S tímto automatickým programem pracují masážní hlavice velmi blízko vašeho těla, masírují 
celá záda až k vašim hýždím. Mechanika ve tvaru S je zkonstruována podle přirozené anatomie 
páteře.

ZERO SPACE
Pro polohu vleže se masážní křeslo pohybuje dopředu, a proto vyžaduje velmi malou 
vzdálenost od stěny za ním. Úspora místa a pohodlné!

ZERO GRAVITY
Stavíte se do pozice astronauta – ten „beztížný pocit“.

AUTOMATIC
22 speciálně vyvinutých automatických programů pro celé tělo, které nabízejí širokou škálu 
různých masážních technik. Kromě toho můžete také zapnout funkci topení, pokud chcete.

MEMORY
Pomocí inteligentní paměťové funkce si masážní křeslo přesně zapamatuje vaši oblíbenou 
masáž a začne okamžitě bez skenování.

BACK AREA
Individuální použitelný na masážní plochu jakékoli velikosti.

ARTHROSE TRACTION
Trakční artróza spočívá v jemném natahovacím tlaku. Působí stimulačně na chrupavky, čímž 
podporuje transport tělesných tekutin, vstřebávání živin a dokáže zmírnit příznaky artrózy.

ADJUSTABLE FOOTREST
Opěrka nohou se dá prodloužit, takto se přizpůsobí různým tělesným velikostem.

Speciality
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ADJUSTABLE PILLOW
V případě potřeby lze umístit dvojitý polštář pro snížení intenzity masáže krku a ramen.

RECLINING POSITION
Nastavitelnost zádové a nožní opěrky přispívá k osobní pohodě polohy těla.

BRAINTRONICS®

Technologie Braintronics® synchronizuje vaše mozkové vlny prostřednictvím zvukové 
stimulace. V kombinaci se speciálně vyvinutým masážním programem si vaše stresem 
zatížené tělo odpočine. Nezáleží na tom, zda chcete relaxovat, snít nebo se učit – všechno 
je možné.

ADJUST SHOULDER
Masážní hlavice lze posunout nahoru nebo dolů do vhodné polohy v oblasti ramen.

AIR INTENSITY
Nastavitelná intenzita airbagové masáže.

AIR AREA
Celotělová airbagová masáž. Různé oblasti jsou individuálně volitelné.

BACK STRETCH ROLLING
Cílené protahovací masáže aktivují tělo a působí povzbudivě na celé tělo.

3D MASSAGE 
V této nové technice se masážní robot pohybuje nejen nahoru a dolů, ale také dopředu a 
dozadu.

Speciality

SHIATSU
Shiatsu (tisk prstů) je forma tělesné terapie pocházející z Japonska. Masážní technika se skládá 
z měkkých, rytmických, dalekosáhlých strečinků a rotací. Cílem Shiatsu je simulace 
jednotlivých částí těla a mobilizace svalů.

SHOULDER GRASP
Cílená masáž hnětením v oblasti ramen/šíje – ideální pro uvolnění napětí a bolesti v této oblasti.

WAIST STRETCH
Airbagy v dolní oblasti zad zajišťují jemné protažení pánve. Účinně působí proti napětí.

SPOT
Masážní hlavice mohou masírovat konkrétní místo.

SPEED
Rychlost masáže je nastavitelná.

WIDTH
Vzdálenost mezi oběma masážními hlavicemi lze nastavit (úzká, střední a široká).

MUSIC
Další relaxace a zábava s hudební funkcí.

BLUETOOTH
Bezdrátový přenos dat.

ACUPRESSURE POINTS 
Masírují se klíčové akupresurní body.
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Speciality

REFLEXOLOGY 
Reflexní terapie regeneruje svaly chodidel a působí harmonizačně na téměř všechny orgány v 
těle.

HUMAN HANDS FEELING
Speciálně navržené masážní hlavice napodobují pohyb rukou profesionálního maséra. 
Maximální napínací prostor je 6,5 cm a maximální úhel natažení je 41 stupňů, takže 
mechanické ruce mohou účinně masírovat lidský krční obratel, hrudní obratel a bederní 
obratel.

QUICK START
Jedním dotykem vám tlačítka rychlého startu na loketní opěrce umožní ovládat nejdůležitější 
funkce.

DUAL SENSOR BODY SCAN 
Masážní křeslo provádí sken těla pro zachycení hlavních oblastí krku a zad, aby byl zajištěn 
optimální tlak po celou dobu masáže. Technologie skenování detekuje výšku vašich ramen, 
kterou lze po skenování v případě potřeby upravit.

VOICE CONTROL
Pomocí hlasového ovládání aktivujte vybrané funkce.

WIRELESS CHARGER
Funkce bezdrátového nabíjení pro chytré telefony NFC.

MAGNETIC THERAPY FUNCTION
Vzduchové vaky pro levou a pravou dlaň mají unikátní masážní funkci využívající terapii 
magnetickým polem.

CALF KNEADING
Funkce hnětení a tlakové masáže v nožních airbagech zajišťují uvolnění napětí svalů nohou, 
které může být způsobeno dlouhým stáním..
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Copyright Images and text are subject to the copyright of CASADA International GmbH and may 
not be used without express consent. 
Copyright © 2022 CASADA International GmbH. 
All rights reserved

EU-prohlášení o shodě
Splňuje evropské regulační normy EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU a předpisy RohS

Záruční podmínky
Prodejce garantuje zákonnou záruční dobu na výrobek popsaný na zadní straně. Záruka je platná od data 
nákupu. Datum nákupu musí být doloženo dokladem o koupi. Prodejce bezplatně opraví nebo vymění 
vadné produkty registrované v Německu. To nezahrnuje části podléhající opotřebení, jako jsou látkové 
potahy. To vyžaduje, aby vadné zařízení bylo zasláno s dokladem o koupi před uplynutím záruční doby.
Záruka zaniká, pokud se vyskytla vada např. vlivem vnějších vlivů nebo v důsledku opravy či úpravy 
neprovedené výrobcem nebo autorizovaným prodejcem. Záruka prodejce je omezena na opravu nebo 
výměnu produktu. V rámci této záruky nenese výrobce ani prodejce žádnou další odpovědnost a nenese 
odpovědnost za škody způsobené nedodržením návodu k použití a/nebo nesprávným použitím produktu. 
Pokud výrobce po prohlídce výrobku zjistí, že se záruční reklamace nevztahuje na závadu, na kterou se 
vztahuje záruka, nebo že záruční doba uplynula, nese náklady na kontrolu a opravu zákazník.

Právní upozornění: Žádný obsah nemá žádnou léčivou hodnotu. Diagnostika a terapie nemocí a jiných 
tělesných poruch vyžaduje léčbu lékařem, alternativním lékařem nebo terapeutem. Výpisy jsou výhradně 
informativní a neměly by být používány jako náhrada lékařského ošetření. Každý uživatel je instruován, 
aby pečlivě zhodnotil svou situaci a v případě potřeby konzultoval s lékařem, aby určil, zda je použití 
produktu v jeho konkrétním případě podporováno. Každé použití nebo terapie je prováděna na vlastní 
riziko uživatele. Distancujeme se od jakýchkoli léčebných vlastností nebo závazků..

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






