
Masszázsfotel MX 30.0

Gratulálunk, hogy cégünktől egy masszázsfotelt vásárolt. Annak érdekében, hogy a szék
hosszú ideig örömet okozzon, és megfeleljen elvárásainak, használat előtt olvassa el az

alábbi utasításokat, majd gondosan őrizze meg későbbi használatra. Ha kölcsönadja vagy
odaadja a széket valakinek, mindig adja át neki, beleértve ezt a kézikönyvet is. A termék

nem kereskedelmi használatra készült.

A készülék használata előtt olvassa el a használati útmutatót.

● Ne használjon más olyan alkatrészt vagy tartozékot, amelyet a szállítás
nem tartalmaz.
● Ha a széken a kicsomagoláskor meghibásodások mutatkoznak, soha ne
helyezze üzembe, és azonnal forduljon az üzlethez. Ha továbbra is
használja a széket, a későbbiekben személyi vagy anyagi károk
keletkezhetnek, amelyekért a szállító nem vállal felelősséget.
● Ha bármilyen hiba lép fel, azonnal hagyja abba a készülék használatát.
● Csatlakoztassa a széket egy földelt konnektorhoz.
● Ne húzza ki a dugót nedves kézzel.
● Használat után és tisztítás előtt húzza ki a széket. Ez megakadályozza
sérülést vagy a készülék károsodását.
● Soha ne használja a széket szabadban, erkélyen vagy teraszon.
● Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek vagy hosszú távú
közvetlen napsugárzásnak.
● Ne használja a készüléket magas hőmérsékletű vagy páratartalmú
helyiségekben.
● Ne használja a készüléket nagyon poros helyiségekben.
● Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol nincs elég hely a
szükséges szellőzéshez.
● Ne használja a készüléket, ha a bőre megsérült vagy sérült.
● Ne használja a készüléket, ha valamelyik burkolat eltört vagy sérült.
● Ne használja a készüléket, ha a fűtési és szellőzőnyílás le van takarva



vagy el van tömve.
● Javasoljuk, hogy a készüléket ne használja masszázsonként 20 percnél
tovább.
● Ne használja a készüléket folyamatos üzemben.
● A sérülések elkerülése érdekében ne állítsa túl magasra a masszázs
funkciókat.
● Tartsa távol a gyerekeket a szék mozgó alkatrészektől.
● A szék közelében lévő gyermekeknek állandó felnőtt felügyelete alatt kell
lenniük.
● Ha rosszul érzi magát, hagyja abba a termék használatát.

● Csontritkulás, szívbetegség, szívritmus-szabályozó mellett, láz, terhesség,
menstruáció idején nem ajánljuk a használatát.

● A készülék nem alkalmas csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű
személyek számára.

● A készüléket nedves testű személyek nem használhatják.
● Kerülje el, hogy éles szélű tárgyak érintkezzenek a székkel.
● Ne használjon nedves ruhát stb. az elektromos alkatrészek, például kapcsolók

vagy csatlakozók tisztítására.
● Tisztítsa meg a készüléket száraz ruhával. Soha ne használjon hígítót, benzint

vagy alkoholt a tisztításhoz.
● Áramkimaradás közben ne közelítse meg a terméket, hogy elkerülje a

sérüléseket az áramellátás helyreállása után.
● Ne szerelje szét és ne javítsa a készüléket saját maga.
● Ne húzza vagy tolja a széket egyenetlen felületen.
● Ha a vezérlőegység nem működik, először ellenőrizze, hogy a csatlakozódugó

a megfelelő helyzetben van-e, és hogy csatlakoztatva van-e a hálózati
csatlakozóhoz.

● A beállított program befejezése után a készülék automatikusan kikapcsol.
● Ha a készülék túl sokáig üzemel, a hőmérséklet-védelmi rendszer

automatikusan kikapcsolhatja a széket.
● Ha a készülék automatikusan kikapcsol, körülbelül 30 perc elteltével újra

használatra késznek kell lennie.

Ennek a masszázsfotelnek a pozitív hatásai sokrétűek. Az általános relaxáción
kívül programtól, időtartamtól és intenzitástól függően az alábbi eredmények
érhetők el.

● Az egész test vitalizálása
● A vérkeringés javítása
● Az izomfeszültség feloldása
● Idegfájdalom csillapítása
● Izomfájdalom csökkentése

1. A szék intelligens mechanikus 3D "kezekkel" van felszerelve. Ezek az
egységek minden irányba mozoghatnak, hogy a lehető legpontosabban
utánozzák a természetet

masáž.



2. A váll területén az érzékelők automatikusan felismerik a test körvonalait és a masszázs pontokat.
3. A szék masszázsprogramok széles választékával van felszerelve.

4. A légnyomás-technológia lehetővé teszi a csípőnyújtó és -forgató gyakorlatokat. 5. Öt különböző
intenzitási szint közül választhat minden típusú masszázshoz. 6. A masszírozó tenyér távolsága öt
fokozatban állítható.

7. Légpárnák állnak rendelkezésre kéz- és láb masszázshoz.

8. A kézmasszázs egység 26 légpárnából, a lábfej pedig 38 légpárnából áll.

9. Három légpárna közül választhat.

10. Légpárnás masszírozó egységek is kaphatók a nyak és a vállak, a fenék és a comb hátsó
részére.

11. Nyolc párna van a nyakra és a vállakra, és tizenhat a fenékre és a combra. 12. A hátsó rész
üléseinek fűtése szén-dioxidot használ infravörös hőforrásként. 13. A lábakon lévő elemek
állíthatóak, így kényelmesen az igényeidhez igazíthatod a széket.

14. A lábelem és a háttámla dőlésszöge állítható.

15. A vezérlővel közvetlenül vezérelheti a flash meghajtón lévő MP3 fájlok lejátszását. 16. A készülék
kikapcsolása után a masszírozó kezek visszaállnak eredeti helyzetbe, így Ön kényelmesen ülhet.

Masszázs típusok:

- vállmasszázs
- dagasztó masszázs
- ütögetős masszázs
- Gyúró és ütögető masszázs
- 3D masszázs
- Shiatsu masszázs



1. nyakpárna
2. vezérlőegység
3. légmasszázs egység (kar)
4. ülőpárna
5. vádli párna
6. lábtartók
7. támasztópárna
8. karfa
9. távirányító zseb
10. hátlap
11. kar a vezérlőegységhez
12. mp3 lejátszó doboz
13. szállító hengerek
14. tápkábel és csatlakozó
15. fejhallgató-csatlakozó
16. tápcsatlakozó
17. hálózati kapcsoló
18. biztosíték



A gép bekapcsolása:

● Dugja be a hálózati csatlakozót a szék háttámláján
található aljzatba (1), és kapcsolja be a készüléket

hálózati kapcsoló(2).

Lábegység és háttámla állítás
● A lábtámasz dőlésszögének módosításához használja a "Lábtámasz" feliratú

nyíl gombokat. Nyomja meg a fel vagy le gombot a szög megváltoztatásához.

● A háttámla dőlésszögének módosításához használja a "Háttámla" feliratú
nyíl gombokat. Nyomja meg a fel vagy le gombot a szög
megváltoztatásához..

● Lehetősége van mindkét egység egyidejű beállítására is. Ehhez használja a
"Pozíció beállítása" feliratú nyíl gombokat. Ha a „fel” gombot használja, a



háttámla leereszkedik, és a lábegység felemelkedik. Ha megnyomja a "le"
gombot, a háttámla lehajlik.

Indítsa el a masszázst:
● Nyomja meg a piros bekapcsológombot a masszázs funkció elindításához.
● Az ülés helyzete/magassága és a kapott masszázspontok automatikusan

meghatározásra kerülnek.
● Várja meg, amíg az automatikus felismerés befejeződik.
● A folyamatok befejezése után ismételt hangjelzés hallható.
● Most már kézzel is beállíthatja a masszázsegységet.
● Ha nem végez kézi beállítást, a masszázsprogram 10 másodperc elteltével

automatikusan elindul.

1. A masszázsgolyók felfelé mozgatásához nyomja meg a
"Fel" nyíl gombot a "Váll beállítása" vezérlőegységen

2. A masszázsgolyók lefelé mozgatásához nyomja meg a gombot
"lefelé" nyíl a vezérlőegységen "Váll beállítása"

A masszázs leállításához: ● Nyomja meg a piros bekapcsoló gombot az



összes folyamatban lévő masszázs leállításához. ● A háttámla és a
talpmasszázs egység visszatér eredeti helyzetébe. ● Ezt az eljárást is a
szokásos masszázs idő után kell elvégezni.

Pihenés Nyugtató masszázs
az egész testre

F1 Auto

Vitalizáció Mély masszázs a
fájdalom enyhítésére

helyeken.

F2 Auto

Masszázs fájdalom ellen Mély masszázs a
fájdalom enyhítésére

helyeken.

F3 Auto

Oldja a feszültséget

Teljes test masszázs
légpárnán

Ellazítja az izmokat és
aktiválja a testet.

Ez a masszázs a
felsőtestre, a fenékre és
a combokra koncentrál.

F4 Auto

F5 Auto

Csípő masszázs Az ilyen típusú
masszázs során a
csípőt használják
a légpárnák balról
jobbra forognak.

Eközben más párnák
"csípő masszázst"

hajtanak végre.

F6 Auto



Csípő-, fenék- és derék
masszázs

A csípő masszázsra
összpontosít. Az
üléspárna és a

mechanizmusok kéz a
kézben működnek,
hogy rugalmasabbá
tegyék a csípőjét, a

fenekét és a hát alsó
részét.

F7 Auto

A csípő nyújtása Ez a program egy
nyújtási folyamaton
keresztül ellazítja az
izmokat. A vádlik a
lábfejben vannak

légpárnákkal szilárdan
rögzítve az egységhez. A

háttámla vízszintes
helyzetbe mozdul és

a lábegység lefelé húzza
a lábakat. Ez az

hatékony a
finom nyújtás.

F8 Auto

Manuális masszázs

Funkció Masszázstípus Kijelző Állítási lehetőség

Manuális
masszázs

Shiatsu Sebesség és
hatótáv

Manuális
masszázs

Gyúró masszázs Sebesség

Manuális
masszázs

Gyengéd
ütögető

masszázs

Sebesség

Manuális masszázs Kombináció: Gyúrás és gyengéd ütögetés
masszázs

sebesség



Manuális masszázs Ütő Masszázs Sebesség és hatótáv

Beállítási lehetőségek

Sebesség Speed 5 fokozatban
állítható

Hatótávolság Width 3 fokozatban
állítható

3D masszázs 3D H1 - H4 Válassz egyet a
négy közül

programok és
határozd meg

magad
intenzitása és

sebesség.

Hát Masszázs "Back Stretch"
Ez a masszázs minden manuális programhoz hozzáadható, kivéve a váll masszázst.

Pontos masszázs

Részleges masszázs

Teljes masszázs

Masszűzs fent Masszázs egység
fel.

Masszázs lent Masszázs egység
le.



További masszázstípusok

Talpmasszázs /
lapos láb

A láb- és vádli
masszázs segítségével
történik
légpárnák.

Felsőtest masszázs Tento typ masáže
se zaměřuje na šíji
a
ramena, boky a hýždě.

Kar masszázs A karmasszázs
légpárnák
segítségével
történik. Az
intenzitás állítható.

Láb masszázs

Hőterápia

A görgők a
lábegységbe vannak
beépítve.
A talpmasszázs
intenzitása állítható.

Körülbelül három perc
múlva érezhető a
hőfejlődés a háton.

Hátmasszázs
intenzitása állítható

Figyelem:

Az automatikus masszázs során beállíthatja a légpárnás masszázs erősségét.
légpárnás masszázs az „ARM”, „UPPER BODY” vagy „FOOT” gomb
megnyomásával.



Zenevezérlés:

kapcsolja be/ki a zenét

előző dal

következő dal

hangerő hozzáadása

hangerő elvevése

A masszázsfotel szállítása:

● Szállítás előtt ne felejtse kihúzni a hálózati csatlakozót!
● Először győződjön meg arról, hogy minden kábel és tömlő nincs a padlótól.
● Most döntse hátra a széket a háttámlánál fogva.
● A szék súlypontja közvetlenül a szállító kerekek felett van.

Útmutató a háttámla rögzítéséhez:

● Az egyszerű összeszerelés érdekében célszerű a széket előre
függőleges helyzetbe állítani.
● Összeszerelés előtt ellenőrizze, hogy a háttámla minden



alkatrésze jól össze van-e csavarozva, és minden feszes, és
minden rendben van-e. Ezenkívül ellenőrizze, hogy a levegő
vezetékek nem sérültek-e, és a kábelek sértetlenek-e.
● Nyissa ki teljesen a háttámla alsó részén található cipzárt.
● Illessze a csatlakozókat a szék megfelelő meneteihez.
● Győződjön meg arról, hogy a vékonyabb csatlakozó alul, a
vastagabb pedig felül.
● Nyissa ki a bal oldali nagy fedél alján található kart.
● Tegye ugyanezt a jobb oldali kis burkolattal.
● A háttámla székhez való rögzítéséhez először helyezze a
háttámla támláját a háttámla támláján lévő kijelölt helyzetbe.
● Most már ráhelyezheti az elülső részt a szerelt csatlakozó
alkatrészekre.
●Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a kábeleket!
● Most helyezze be a két csavart, és húzza meg őket kézzel.
● Most már csatlakoztathatja a tápellátást és a levegő ellátást a
megfelelő csatlakozásokhoz.
● Húzza meg a csavarokat, és helyezze fel a fedelet.
● A hátsó csavarkötéshez először helyezze fel az alátétet, és
húzza meg az anyát a meneten.


