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Dziękujemy za zakup tego produktu. Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, aby wiedzieć 

jak prawidłowo korzystać z tego produktu. Należy zwrócić większą uwagę na niektóre ważne ostrzeżenia 

dotyczące bezpieczeństwa i odpowiednio przechowywać tę instrukcję obsługi, aby w razie potrzeby się do 

niej odnieść. 

Uwaga: Nasza firma zastrzega sobie prawo do zmiany projektu i opisu tego produktu bez powiadomienia. 

Należy odnieść się do rzeczywistej kolorystyki tego produktu. 
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Bezpieczeństwo i konserwacja 
 
1. Ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa.   
 
• Zabrania się dotykania ruchomej części tego produktu przez dzieci. 
• Należy używać dobrze uziemionego zasilacza odpowiedniego dla tego produktu. 
• Należy wyciągnąć wtyczkę po użyciu lub przed czyszczeniem, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia 
produktu. 
• Produkt musi być obsługiwany zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. 
• Zabrania się używania akcesoriów, które nie są zalecane. 
• Zabrania się używania produktu na zewnątrz. 
• Przez rozpoczęciem użytkowania należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. 
• Wszelkie inne zastosowania niewymienione w niniejszej instrukcji są zabronione. 
• Zaleca się korzystać z produktu jednorazowo przez 20 minut.  
• Zabrania się używania produktu, jeśli skóra jest zniszczona lub uszkodzona. 
• Zabrania się używania produktu, jeśli pokrowiec lub skóra są uszkodzone. 
• Zabrania się używania produktu, jeśli otwór chłodnicy jest zakryty lub zablokowany. 
• Zabrania się umieszczania jakichkolwiek przedmiotów na tym produkcie.  
• Nie wolno zasypiać podczas korzystania z tego produktu. 
• Zabrania się korzystania z tego produktu w stanie nietrzeźwości lub złego samopoczucia. 
• Nie należy używać produktu w ciągu godziny po posiłku. 
• Zabrania się zbytniego podkręcania funkcji masażu, aby uniknąć obrażeń. 

2. Środowisko, w którym produkt będzie używany. 

• Zabrania się używania produktu w wysokiej temperaturze i w wilgotnym środowisku, takim jak łazienka. 

• Zabrania się używania produktu, gdy temperatura otoczenia gwałtownie się zmienia. 

• Zabrania się korzystania z produktu w mocno zapylonym lub żrącym środowisku.  

• Zabrania się z korzystania z produktu w miejscach, w których nie ma wystarczającej przestrzeni lub 

odpowiedniej wentylacji. 

3. Osoby, które nie mogą korzystać z tego produktu. 

• Osoby cierpiące na osteoporozę nie mogą korzystać z tego produktu. 

• Osoby cierpiące na chorobę serca lub stosujące elektroniczny sprzęt medyczny, taki jak rozrusznik 

serca, nie mogą korzystać z tego produktu. 

• Osoby cierpiące na gorączkę nie mogą korzystać z tego produktu. 
• Kobiety w ciąży lub kobiety w okresie menstruacyjnym nie mogą korzystać z tego produktu. 
• Osoby, które doznały obrażeń lub chorób skóry nie mogą korzystać z tego produktu. 
• Dzieci poniżej 14 roku życia lub osoby niezrównoważone psychiczne bez nadzoru nie mogą korzystać 
z tego urządzenia. 



• Osoby, którym lekarz zalecił odpoczynek lub które źle się czują nie mogą korzystać z tego produktu. 
• Osoby, których ciała są mokre, nie mogą korzystać z tego produktu. 
• Urządzenie ma podgrzewaną powierzchnię. Osoby niewrażliwe na ciepło muszą zachować ostrożność 
podczas korzystania z urządzenia. 
 

4. Bezpieczeństwo. 
• Należy sprawdzić czy napięcie jest zgodne ze specyfikacją tego produktu. 
• Zabrania się wyciągania wtyczki mokrą ręką. 
• Nie wolno dopuścić do przedostania się wody do wnętrza tego produktu, aby uniknąć porażenia prądem 
lub uszkodzenia produktu. 
• Należy uważać, aby nie uszkodzić przewodów i nie zmieniać obwodu tego produktu. 
• Nie wolno używać mokrej ściereczki do czyszczenia części elektrycznych, takich jak przełącznik i wtyczka. 
• Zabrania się zbliżania do tego produktu w przypadku odcięcia zasilania, aby uniknąć obrażeń w przypadku 
wznowienia zasilania. 
• Należy zaprzestać używania tego produktu, jeśli nie działa normalnie i natychmiast skontaktować się z 
lokalnym przedstawicielem. 
• Należy zaprzestać używania tego produktu w przypadku złego samopoczucia i skonsultować się z 
lekarzem. 
• To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych możliwościach 
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, ani przez osoby bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia chyba, 
że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo udzieliła odpowiedniego instruktażu z zakresu obsługi tego 
urządzenia. 
• Dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się urządzeniem. 
• Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego punkt serwisowy 
lub osoby o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia. 

 
5. Konserwacja. 

 
• Ten produkt powinien być konserwowany przez wyznaczonych agentów, a użytkownicy nie mogą go 
samodzielnie demontować ani konserwować. 
• Należy pamiętać o odłączeniu zasilania po użyciu. 
• Zabrania się korzystania z tego produktu w przypadku poluzowania gniazdka. 
• W przypadku pozostawienia nieużywanego produktu przez długi czas, należy zwinąć przewody i 
pozostawić ten produkt w suchym i czystym miejscu. 
• Nie należy pozostawiać tego produktu w wysokiej temperaturze lub w pobliżu ognia i unikać 
długotrwałego bezpośredniego nasłonecznienia. 
• Jeśli odłączony przewód/przewód zasilający jest uszkodzony, wówczas musi zostać wymieniony przez 
producenta, punkt serwisowy lub osoby o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia. 
• Produkt należy czyścić przy użyciu suchej szmatki. Zabrania się stosowania rozpuszczalnika, benzenu i 
alkoholu. 
• Elementy mechaniczne tego produktu zostały specjalnie zaprojektowane i wykonane i nie wymagają 

szczególnej konserwacji. 



• Zabrania się stosowania (nieprzetłumaczalne) do wywierania nacisku na ten produkt. 
• Zabrania się ciągnięcia tego produktu po nierównym podłożu. 
• Należy go podnieść przed przeniesieniem. 

6. Rozwiązywanie zwykłych awarii. 
 
• Normalnym zjawiskiem jest wydawanie dźwięku przez silnik podczas użytkowania. 
• Jeżeli pilot nie działa prawidłowo, należy sprawdzić czy wtyczka i gniazdko są mocno podłączone i upewnić 

się, że przełącznik jest włączony. 
• Jeśli znamionowy czas pracy dobiegnie końca, produkt automatycznie aktywuje przycisk wyłączania; jeśli 

produkt będzie pracował w sposób ciągły przez długi czas, zabezpieczenie temperaturowe spowoduje 
automatyczne wyłączenie produktu, który może być ponownie używany po półgodzinnym przestoju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa i funkcja komponentów 



 

 

 

 

 

 

1. Zagłówek  



2. Elementy poduszek powietrznych na ramiona 

3. Kieszeń na ręcznego pilota 

4. Elementy poduszek powietrznych na ręce 

5. Poduszka siedziska  

6. Oparcie na łydki 

7. Podnóżek  

8. Płytka uszczelniająca oparcia na łydki 

9. Poduszka oparcia fotela 
10. Podłokietnik 
11. Ozdoba podłokietnika 

12. Osłona boczna 

13. Osłona tylna 

14. Pilot zdalnego sterowania 

15. Pokrywa płytki drukowanej 

16. Przewód zasilający 

17. Gniazdo zasilania pilota 

18. Przycisk zasilania 

19. Skrzynka bezpieczników 

20. Gniazdo przewodu zasilającego 
 

Funkcja 

• Ten produkt został wyposażony w zestaw mechanicznych rąk masujących z napędem na cztery koła, które mogą 

poruszać się w górę i w dół podczas rozciągania do przodu i do tyłu. 

• Zaprojektowany z wykorzystaniem pięciu rodzajów masażu emulacyjnego, takich jak: shiatsu, ugniatanie, 

klepanie, ostukiwanie, jednoczesne ugniatanie i klepanie. 

• Zestaw z sześcioma rodzajami charakterystycznego automasażu: komfort, ulga, masaż relaksacyjny, masaż szyi 

i ramion, masaż pleców i talii, masaż poprawiający doznania. 

• Zestaw z 1 funkcją zapamiętywania. 

• Wybierz ręcznie rodzaj masażu górnej części ciała za pomocą pięciu opcji punktu masażu, w tym ustalona 

pozycja, częściowa pozycja, całe plecy, szyja i ramiona, plecy i talia. Z trzema poziomami regulacji prędkości. W 

ustalonej pozycji wałek do masażu może poruszać się w górę i w dół, aby dokładnie ustawić punkt masażu. W 

stanie klepania, shiatsu i ostukiwania, szerokość między dwoma wałkami ugniatającymi jest ustawiana na trzech 

poziomach: szerokim, średnim i wąskim. 

• Funkcja masażu powietrznego z trzema trybami: ciśnienie powietrza na całym ciele, ciśnienie powietrza na 

ramionach, ciśnienie powietrza na nogach, z 3 poziomami regulacji intensywności. 

• Część na nogi została wyposażona w funkcję masażu wałkami. U dołu stóp znajdują się dwie pary wypustek 

przeznaczone do masażu obrotowego palców u stóp; masaż polegający na drapaniu łuku i pięt. 



• Funkcja podgrzewania oparcia fotela wykorzystuje włókno węglowe jako źródło ogrzewania promieniowaniem 

podczerwonym. 

• Podnóżek można przedłużyć, aby dopasować do różnych długości nóg. 

• Należy ustawić tylko funkcję regulacji podnoszenia oparcia na łydki i oparcia fotela. Oparcie na łydki 

automatycznie odłączy mechanizm po zetknięciu z ciałem obcym. 

• Brak miejsca, osiągnięcie maksymalnej oszczędności miejsca, projekt z trzema trybami auto-relining? 

• Profil w kształcie litery L dopasowany do kształtów ciała może odciążyć ciało po powrocie do oryginalnego 

położenia. 

• Fotel zostanie ponownie uruchomiony po wyłączeniu. Ręce do masażu również zostaną ponownie uruchomione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sposób użycia  
 
Uwaga: Określone wyświetlacze odnoszą się do rzeczywistego produktu! 



 

 
 
 

 

 
 

 
1. Włącz zasilanie 
 



 
Włóż wtyczkę do gniazdka            Pozycja wyłącznika zasilania 

 
2. Rozpocznij masaż 
 1) Wciśnij przycisk zasilania i rozpocznij masaż. 
 2) Automatyczne wykrywanie położenia ramion i punktu akupresury, oczekiwanie na zakończenie testu. 
 3) Jeśli położenie wałków do masażu i ramion nie jest takie samo, możesz wcisnąć przycisk góra dół, aby ustawić 
wałek w odpowiedniej pozycji. Dostępne jest 10 stopni regulacji położenia ramion. Jeśli położenie ramion nie 
zostanie ustawione w ciągu 10 sekund, uruchomiony zostanie automasaż. 
 

Przycisk Opis Wyświetlacz 

 
Pozycja ramiona "do góry" 

Wciśnij, aby podnieść ręce mechaniczne do 
odpowiedniej pozycji. 

 

 
Pozycja ramiona "do dołu" 

Wciśnij, aby opuścić ręce mechaniczne do 
odpowiedniej pozycji. 

 
 

 

 
 

Podczas wykrywania lampka kontrolna pilota z PP miga, wciśnij dowolny przycisk spośród 6 trybów 
automatycznych (komfort, ulga, masaż relaksacyjny, masaż szyi i ramion, masaż pleców i talii, masaż 
poprawiający doznania) lub wybierz program zapamiętywania, aby przejść do rodzaju masażu zapisanego w 
fotelu. 

4) Wybierz funkcję masażu, aby rozpocząć masaż. 
• Funkcja zapamiętywania masażu: wybierz opcję zapamiętywania, aby powrócić do poprzedniego trybu 
zapisywania masażu. 

 

Przycisk Opis Wyświetlacz 

Program 

zapamiętywania 

 

 

Poprzedni tryb 
zapamiętywania 
masażu. 

 
 

 

 
 
• Charakterystyczny automasaż 



Funkcja           Przycisk Opis Wyświetlacz 
 

 

Mocno wymasuj punkty akupresury, skutecznie 

łagodząc ból 

A1 

 

 

Rozluźnij ciało A2 

Charakterystyczny  

Popraw ciśnienie krwi A3 

automasaż 

 

Koncentracja na masażu szyi i ramion A4 

 

 

Koncentracja na masażu pleców i talii A5 

 

 

Ciesz się wszystkimi zaletami masażu przez 5 minut A0 

 

• Masaż manualny górnej części ciała 

Funkcja Przycisk Opis Wyświetlacz 
  

Ugniatanie: prędkość  
  

Klepanie: prędkość, 
szerokość 

 

Technika  

Jednoczesne 
ugniatanie i klepanie: 
prędkość  

  Shiatsu: prędkość, 
szerokość  

  Ostukiwanie: prędkość, 
szerokość 

 

Prędkość 

 

Prędkość: 3 poziomy 
regulacji  

 

Szerokość 

 

Szerokość: 3 poziomy 
regulacji 

 

 
 

 
 
 



 
Sposób użycia 
 

Funkcja Przycisk 
Opis Wyświetlacz 

 

 

Ręce do masażu pozostaną w 
jednej ustalonej pozycji 

H0 

Rozciąganie 
pleców 

Ręce do masażu będą przesuwać 
się w górę i w dół w częściowej 
pozycji 

H1 

 Ręce do masażu będą przesuwać 
się w górę i w dół po całej okolicy 
pleców 

H2 

  Ręce do masażu będą poruszać się 
w górę i w dół po szyi i ramionach 

H3 

 Ręce do masażu będą poruszać się 
w górę i w dół po plecach i talii 

H4 

Regulacja pozycji 
masażu (w 
ustalonej pozycji 
i w częściowej 
pozycji można 
dostosować 
pozycję masażu) 

  
Ręce do masażu poruszają się w 
górę 

 

 

 

Ręce do masażu poruszają się w 
dół 

 

• Funkcja masażu powietrznego 
Funkcja Przycisk 

Opis Wyświetlacz 

 

 
Masaż powietrzny obszaru ramion, łydek i stóp 

 

Tryb 
powietrzny 
 

 
Masaż powietrzny rąk 

 

 
Masaż powietrzny łydek i stóp 

 

 



Intensywność 
 
Intensywność: wysoka, średnia, niska 

 
• Inna funkcja ręczna 

Funkcja Przycisk Opis Wyświetlacz 

Wałek do masażu stóp 

 

Wałek; przycisk wałka, 
z 3 poziomami 

prędkości 
  

Podgrzewanie 

 

Podgrzewanie oparcia 
z daleką podczerwienią 
daje uczucie ciepła po 
upływie 3 minut od 
uruchomienia 
 

 

• Regulacja położenia oparcia fotela i oparcia na łydki 

Funkcja Przycisk Opis 

Podnoszenie oparcia na łydki 

 

Wciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby powoli 
podnieść oparcie na łydki. Zwolnij przycisk, aby 
wyłączyć. Jeśli oparcie na łydki zostało 
podniesione na maksymalną wysokość, 
zostanie to zasygnalizowane komunikatem 
„di...di”. 

Opuszczanie oparcia na łydki 

 

Wciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby powoli 
obniżyć oparcie na łydki. 
Jeśli oparcie na łydki zostało maksymalnie 
obniżone, zostanie to zasygnalizowane 
komunikatem „di...di”. 

Podnoszenie oparcia fotela 

 

Wciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby powoli 
podnieść oparcie fotela. 
Jeśli oparcie fotela zostało podniesione na 
maksymalną wysokość,  zostanie to 
zasygnalizowane komunikatem „di...di”. 

Obniżanie oparcia fotela 

 

Wciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby  powoli 
obniżyć oparcie fotela. 
Zwolnij przycisk, aby zatrzymać. 
Jeśli oparcie fotela zostało maksymalnie 
obniżone, zostanie to zasygnalizowane 
komunikatem „di...di”. 



Automatyczny tryb leżenia 

 

Dzięki trzem trybom cyrkulacji, urządzenie 
przełączy się w automatyczny tryb leżenia po 
wciśnięciu przycisku. 

 

3. Wyłącz zasilanie, przerwij masaż 
• Wciśnij przycisk zasilania w trakcie masażu; wszystkie funkcje masażu zostaną natychmiast wyłączone, 

oparcie fotela i podnóżek automatycznie powrócą do początkowego położenia, a w międzyczasie 
możesz ustawić funkcję zapamiętywania. Wyłącz fotel po zakończeniu masażu; możesz wcisnąć 
przycisk funkcji zapamiętywania, aby zapisać masaż w pamięci fotela, natomiast masaż oparcia fotela i 
części na stopy zostanie zresetowany. 

• Funkcja zapamiętywania: wyświetlacz z migającymi instrukcjami „EA”; tym razem wciśnij przycisk; po 
wyłączeniu fotela rozpocznie się zapisywanie trybu masażu. Zdalny ekran wyświetli E1. Ponownie 
wciśnij przycisk włącznika, aby wyłączyć fotel oraz ręce do masażu, oparcie fotela i część na stopy. 
Odczekaj 10 minut po automatycznym wyłączeniu fotela, rąk do masażu, oparcia fotela i części na stopy. 

Funkcja Przycisk Wyświetlacz 

Funkcja 
zapamiętywania  E1 

 
 

• Odłącz urządzenie od zasilania. 
Rysunek (Odłączenie zasilania) 

 
             Pozycja wyłącznika zasilania                                                           Sposób odłączania zasilania 

 
4. Instalacja oparcia na łydki 
• Otwór montażowy półki. (Rysunek 1) 
• Umieść rękaw izolacyjny po obu stronach haczyka oparcia na łydki. (Na zewnątrz) (Rysunek 2) 

 
 

Rysunek 1                                                                     Rysunek 2 
 

• Umieść płaską podkładkę w wałku wtykowym. (Rysunek 3)  



• Otwór montażowy haków oparcia na łydki i otwór montażowy półki powinny zostać dopasowane; umieść płaską 

podkładkę w wałku wtykowym (po obu stronach). Wtyki są dopasowane do otworów śrubowych, tym samym 

ułatwiając instalację. (Rysunek 4) 

 
                            Rysunek 3                                                                               Rysunek 4 

 

• Użyj kluczy imbusowych, aby dokręcić dwie śruby o wewnętrznym sześciokącie. (Rysunek 5) 

 

 
                 Rysunek 5 

Uwaga 
• Podczas pracy maszyny, w pozycji leżącej i podczas podnoszenia oparcia na łydki, nie można wywierać 

nacisku na oparcie na łydki, aby zapobiec szkodliwemu wpływowi na zdrowie ludzi. (Rysunek 1) 
• Należy upewnić się, że mechaniczne ręce nie są umieszczone w części siedziska. W przeciwnym razie 

spowoduje to dyskomfort podczas siedzenia na fotelu. (Rysunek 2) 

 

                                      (Rysunek 1)                                                       (Rysunek 2) 
 
 



 
5. Instrukcja obsługi i demontażu poduszek pod głowę i oparcia fotela 

• Składana podkładka pod poduszkę. Użytkownicy mogą wybrać ilość warstw, aby zapewnić najlepszą 

intensywność masażu pleców. 

• Należy zdjąć poduszkę pod głowę przed położeniem się na plecach, aby zmniejszyć intensywność masażu 

pleców. 

• Poduszka oparcia i oparcie fotela są ze sobą połączone zamkiem błyskawicznym (1), natomiast poduszki pod 

głowę i oparcie fotela są ze sobą zszyte (2). 

 

                                                                        Zamek błyskawiczny                              Szwy 
 
 

6. Zabezpieczenie podłogi 
• Ciężkie fotele do masażu należy umieścić na drewnianej podłodze wyłożonej dywanem, aby uniknąć ryzyka 
uszkodzenia nawierzchni. 

 
 

 
 

Ostrzeżenie: Nie jeździj fotelami wyposażonymi w kółka po drewnianej podłodze, nierównym podłożu lub w wąskim 

miejscu. Do podniesienia fotela potrzebne są dwie osoby. Podczas podnoszenia jako punkt podparcia przyjmij płytkę 

uszczelniającą oparcia na łydki i rowki oparcia fotela (zabrania się bezpośredniego podnoszenia podłokietnika). 

 

 

7. Przenoszenie fotela 



 
Wciśnij przycisk na pilocie, aby rozpocząć podnoszenie oparcia na łydki na najwyższy poziom, następnie odłącz 
zasilanie i przewód pilota. Przechyl oparcie do pewnego stopnia do tyłu (z środkiem ciężkości spoczywającym na 
kołach), popchnij fotel do przodu lub do tyłu i przywróć fotel do oryginalnego położenia. 
 

 

Uwaga: Podczas przenoszenia fotela należy najpierw odłączyć zasilanie, a następnie odłączyć przewód zasilający 

i przewód pilota.  

 
Specyfikacja produktu 

Model: A190  

Nazwa: Fotel do masażu  

Napięcie znamionowe: 110-120V~ 60 Hz 

                                      220-240V~50Hz/60Hz v 

Znamionowy pobór mocy: 150 W  

Czas znamionowy: 20 min  

Struktura bezpieczeństwa: Klasa I 

Wprowadzenie do materiałów: PVC, PA, części stalowe oraz części 

elektryczne i elektronowe. 

 

MATERIAŁ PU SKÓRA TKANINA DREWNO 
     

 

 

 



 

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE SKÓRY SYNTETYCZNEJ PU 

Skóra syntetyczna PU jest wykonana z żywicy poliuretanowej po powlekaniu, suszeniu i utwardzeniu. 
W porównaniu z prawdziwą skórą, skóra syntetyczna PU jest bardziej odporna na działanie kwasów, 
zasad, ciepła i promieni słonecznych. Jednakże ze względu na swoje właściwości fizyczne i chemiczne 
nie należy umieszczać jej w miejscu, w którym występuje kurz, gdzie będzie narażona na działanie 
wysokiej temperatury, wysokiej wilgotności, niskiej temperatury lub silnego nasłonecznienia oraz w 
środowisku, w którym będzie narażona na działanie kwasów, zasad i roztworów alkalicznych. W 
przeciwnym razie skóra będzie łatwo pękać, szybko się starzeć i hydrolizować. 

§ Metody czyszczenia skóry syntetycznej PU i środki ostrożności: 

1. Substancja organiczna, roztwór tłuszczu i związki, zwłaszcza rozpuszczalnik o silnym działaniu, 

np. alkohol czy terpentyna, nie mogą być stosowane do czyszczenia powierzchni PU; w przeciwnym 

razie powierzchnia PU będzie się niszczyć. 

2. Do czyszczenia powierzchni PU nie można używać słodkiej wody lub proszku do prania, ponieważ 

może to doprowadzić do jej pękania. 

3. Do czyszczenia powierzchni PU należy używać przyjaznego dla środowiska preparatu, który nie 

zawiera środka ściernego i którego wartość PH wynosi 5-7. 

4. Do czyszczenia bardzo brudnych powierzchni PU należy używać miękkiej szmatki zamoczonej w 

białku jajka; nie należy używać szczotki. 

5. Najpopularniejszymi preparatami do czyszczenia skóry na rynku są: preparat do czyszczenia 

skóry i środek ochronny do skóry Meipingwang; preparat do czyszczenia skóry Amway, itp. 

§ Metody konserwacji skóry syntetycznej PU i środki ostrożności: 

1. Należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia, ponieważ zbyt suche lub zbyt wilgotne 

środowisko przyspiesza starzenie się skóry. 

2. Skórzana sofa nie powinna być wystawiana na działanie promieni słonecznych lub powietrze z 

klimatyzatora; w przeciwnym razie skórzana powierzchnia stanie się twarda. Bezpośrednie 

wystawienie na działanie promieni słonecznych spowoduje wyblaknięcie koloru skóry. 

3. Latem ciało bardziej się poci, a skóra wchłania pot. Substancja organiczna znajdująca się w pocie 

i skóra wchodzą w reakcję chemiczną w wysokiej temperaturze i w wilgotnym środowisku, w wyniku 



czego wydzielają specyficzny zapach. W związku z tym, do częstego wycierania sofy należy używać 

zwilżonej miękkiej ściereczki. 

4. Do wycierania sofy nie należy używać środków czyszczących na bazie zasadowej, ponieważ 

podczas produkcji skóry zachodzi reakcja kwasów, natomiast zasady zmniejszają elastyczność 

skóry, a zatem podczas czyszczenia skóra może pękać. 


