FOTEL DO MASAŻU
Antori L790
Instrukcja obsługi

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. 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.
• Produkt może być używany sporadycznie; zabrania się korzystania z produktu przez długi czas.
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.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Ostrzeżenie
• Podczas podnoszenia podnóżka nie wolno wywierać nacisku na podnóżek, aby uniknąć przewrócenia się fotela do
masażu i uszkodzenia produktu lub spowodowania obrażeń.

Zabronione wywieranie
nacisku

Ostrzeżenie
• Przed zajęciem miejsca na fotelu do masażu należy upewnić się, że ręka do masażu nie znajduje się w
pozycji siedzącej, aby uniknąć uszkodzenia produktu lub spowodowania obrażeń pośladków.

• Zabrania się wyciągania przewodu pilota lub przewodu zasilania w trybie gotowości lub po włączeniu
produktu, aby uniknąć uszkodzenia produktu lub porażenia prądem. Zalecamy odłączenie przewodu pilota i
przewodu zasilania po użyciu fotela.

Ostrzeżenie
• Po włączeniu funkcji odciążania należy upewnić się, że pod fotelem do masażu, pod oparciem na łydki i za
oparciem fotela nie znajdują się dzieci ani zwierzęta, aby uniknąć uszkodzenia produktu lub spowodowania
obrażeń ciała.

Nazwa i funkcja komponentów

1. Poduszka pod głowę
2. Głośniki cyfrowe 3D (z mikrofonem po lewej stronie)
3. Jonizator powietrza
4. Element poduszek powietrznych na ramiona
5. Element poduszek powietrznych na ręce
6. Przycisk skrótu
7. Element poduszek powietrznych na biodra
8. Poduszka siedziska
9. Oparcie na łydki
10. Podnóżek
11. Poduszka oparcia fotela
12. Poduszka powietrzna w oparciu fotela
13. Pilot zdalnego sterowania
14. Kieszeń na pilota
15. Podłokietnik
16. Panel boczny
17. Osłona tylna
18. Kontrolki LED
19. Pokrywa płytki drukowanej
20. Koła
21. Przewód zasilający i wtyczka
22. Gniazdo przewodu zasilającego
23. Przycisk zasilania

Funkcja
• Ten produkt został wyposażony w inteligentną i cichą rękę do masażu 3D, która może poruszać się w górę
i w dół, pchać do przodu i do tyłu.
• Może automatycznie wykrywać położenie ramion i być ręcznie ustawiana.
• Może wykonywać masaż wykrywając krzywiznę ciała i położenie punktu ucisku palca do masażu oraz
długość ręki masującej.
• Posiada osiem specjalnych funkcji automasażu: szybki, komfortowy, relaksacyjny, rozciągający, całego
ciała, ramion i szyi, pleców i talii oraz pełny masaż powietrzny.
• Trzy funkcje zapamiętywania: I program zapamiętywania, II program zapamiętywania, III program
zapamiętywania.
• Funkcja manualnego masażu górnej części ciała; dostępnych jest pięć rodzajów pozycji masażu: całego
ciała, części ciała, ustalonego punktu, górnej części pleców i dolnej części pleców; ramion, ugniatanie,
ostukiwanie, shiatsu, ugniatanie i ostukiwanie oraz 3D; sześć technik masażu; podczas masażu techniką
ostukiwania i shiatsu dostępne jest pięć poziomów regulacji prędkości i szerokości ręki robota masującego.
• Funkcja masażu powietrznego: funkcja masażu powietrznego rąk (z 8 poduszkami powietrznymi), funkcja
masażu powietrznego ramion (z 4 poduszkami powietrznymi) i trzystopniowa regulacja intensywności
masażu powietrznego.
• Funkcja masażu powietrznego dolnej części ciała, funkcja masażu powietrznego talii (z 4 poduszkami
powietrznymi), funkcja masażu powietrznego nóg i bioder (z 26 poduszkami powietrznymi), funkcja masażu
powietrznego stóp (z 18 poduszkami powietrznymi) oraz trzystopniowa regulacja intensywności masażu
powietrznego.
• Funkcja podgrzewania oparcia fotela i łydek wykorzystuje włókno węglowe jako źródło ogrzewania
promieniowaniem podczerwonym.
• Ten produkt został wyposażony w funkcję „zero wall”; fotel przesunie się do przodu, gdy oparcie zostanie
rozłożone.
• Szyna oparcia fotela wykorzystuje technologię szyny „SL”, która idealnie dopasowuje się do krzywizny
pleców, dzięki czemu można delektować się masażem w kierunku od głowy do ud.
• Inteligentna funkcja sterowania i rozpoznawania głosu (z głośnikiem umieszczonym po lewej stronie).
• System odtwarzania muzyki: posiada cyfrowy głośnik 3D umieszczony w prawej i lewej ręce.
• Można także odtwarzać muzykę łącząc się z Bluetooth przez smartfona lub inne inteligentne urządzenie.
• Funkcja skręcania talii: wykorzystuje lewą i prawą poduszkę powietrzną w celu rozluźnienia talii i napięcia
mięśni talii.
• Prawy podłokietnik posiada przycisk ujemnych jonów tlenu, przycisk podnoszenia, przycisk pochylania,
przycisk odciążania, przycisk zatrzymania, przycisk automatycznego trybu, przycisk regulacji położenia
stóp i przycisk regulacji położenia łydek.
• Regulacja podnoszenia i obniżania nóg, regulacja podnoszenia i obniżania nóg i pleców, odciążanie I i
odciążanie II.
• Funkcja masażu przy użyciu wałka do masażu: w dolnej części stóp, dwa rodzaje masażu obrotowego
nasady palców u stóp; masaż polegający na drapaniu łuku i pięt.
• Podnóżek jest wyposażony w automatyczny czujnik wykrywający długość nóg. Po podniesieniu lub
obniżeniu łydek pod odpowiednim kątem, podnóżek automatycznie wykryje długość nóg i najbardziej
dogodny obszar do przeprowadzenia masażu.
• Ozdoba kontrolki LED podłokietnika.
• Konfiguracja jonizatora na prawym podłokietniku.
• Funkcja automatycznego wyłączania robota masującego
• Konfiguracja pilota do obsługi kolorowego ekranu TFT.

Zdalny interfejs

Wyświetlacz pilota zdalnego sterowania

Uwaga: Na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania widać kolor, funkcję masażu i ikonę funkcji
masażu. Należy używać odpowiednich produktów!
1. Kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny TFT
2. Wyświetlacz statusu masażu
3. Wyświetlacz ujemnych jonów tlenu
4. Wyświetlacz czasu
5. Wyświetlacz statusu odciążania
6. Wyświetlacz regulacji położenia pleców
7. Wyświetlacz ciśnienia powietrza na rękach
8. Wyświetlacz ciśnienia powietrza na nogach i stopach
9. Wyświetlacz statusu wałków do masażu stóp
10. Regulacja prędkości
11. Regulacja
12. Regulacja położenia ramion
13. Wyświetlacz statusu Bluetooth
14. Wyświetlacz trybów masażu
15. Wyświetlacz pozycji masażu
16. Wyświetlacz podgrzewania nóg i pleców
17. Regulacja szerokości
18. Regulacja intensywności masażu
19. Regulacja ciśnienia powietrza na rękach
20. Regulacja ciśnienia powietrza w dolnej części ciała
21. Pasek stanu
Przyciski ręcznego pilota

1. Przycisk zasilania: włączanie lub wyłączanie fotela do masażu
2. Przycisk regulacji: przejście do interfejsu wyboru funkcji masażu
3. Przycisk „Auto”: przejście do interfejsu wyboru trybu automatycznego
4. Przycisk menu: przejście do interfejsu menu głównego
5. Przycisk „W górę”: przycisk nawigacyjny „w górę”
6. Przycisk OK: OK
7. Przycisk „W lewo”: przycisk nawigacyjny „w lewo”
8. Przycisk podnoszenia oparcia fotela: ustawianie podnoszenia oparcia fotela
9. Przycisk opuszczania oparcia fotela: ustawianie opuszczania oparcia fotela
10. Przycisk „W dół”: przycisk nawigacyjny „w dół”
11. Przycisk siadania: ustawianie pozycji siedzącej
12. Przycisk leżenia: ustawianie pozycji leżącej
13. Przycisk odciążania: ustawianie odciążenia fotela do masażu
14. Przycisk pauzy: wstrzymanie wszystkich funkcji
15. Przycisk ręczny: przejście do interfejsu wyboru trybu ręcznego
16. Przycisk powrotu: powrót do interfejsu informacji o masażu
17. Przycisk „W prawo”: przycisk nawigacyjny "w prawo"
18. Przycisk podnoszenia oparcia na łydki: podnoszenie oparcia na łydki
19. Przycisk opuszczania oparcia na łydki: opuszczanie oparcia na łydki
20. Przycisk skracania podnóżka: skracanie podnóżka
21. Przycisk rozsuwania podnóżka: rozsuwanie podnóżka

Sposób użycia
1. Włączanie zasilania

2.

3. Położenie przycisku włączania zasilania

1.
2. Ustawienie funkcji masażu
1) Stan gotowości
• Zostaje uruchomiony, jeśli fotel do masażu nie może przejść do żadnego trybu.

2) Rozpoczęcie masażu
• Wciśnij przycisk zasilania, aby rozpocząć masaż, przejdź do ekranu startowego, oparcie fotela pozostanie
w pozycji domyślnej, oparcie na łydki lekko się podniesie; wybierz określony tryb masażu, aby rozpocząć
masaż.
Fotel do masażu automatycznie się wyłączy, jeśli tryb automatyczny nie zostanie wybrany w ciągu 5 minut.

• Wybierz jeden tryb automatyczny; kąt położenia oparcia fotela i oparcia na łydki zostanie wyregulowany.
• Po wyregulowaniu kąta, fotel do masażu automatycznie wykryje położenie ramion i ciała (uwaga: tryb
szybki wykrywa tylko położenie ramion; inne tryby wykrywają położenie całego ciała i ramion). Po
wciśnięciu przycisku „OK” fotel do masażu rozpocznie masaż bez wykrywania położenia ramion i ciała.

• Po wykryciu położenia ramion, sygnalizowanego dźwiękiem „di-di-di”, można dostosować położenie
ramion wciskając przycisk w górę lub w dół, zgodnie ze wzrostem użytkownika. Dostępne jest 11 stopni
regulacji położenia ramion. Domyślny masaż automatycznie się rozpocznie, jeśli stopień regulacji nie
zostanie ustawiony w ciągu 10 sekund. Można również bezpośrednio wcisnąć przycisk „OK”, aby ustawić
funkcję masażu. Domyślny masaż rozpocznie się, jeśli fotel do masażu nie wykryje położenia ramion.

Przycisk

Opis
Przesuń wałki do masażu w górę do odpowiedniej pozycji.
Przesuń wałki do masażu w dół do odpowiedniej pozycji.

• Po wejściu w tryby masażu, położenie ramion można ustawić w interfejsie regulacji położenia ramion.

3) Przycisk pauzy
• Podczas masażu wciśnij przycisk „Pauza”, po czym wszystkie funkcje masażu zostaną zatrzymane;
wciśnij przycisk ponownie, aby wznowić masaż. Jeśli czas przerwy przekroczy 20 minut, wszystkie funkcje
masażu zostaną wyłączone.

4) Przycisk Menu
• Wciśnij przycisk „Menu”, aby przejść do interfejsu wyboru funkcji masażu, który obejmuje funkcję
automatyczną, tryb ręczny, regulację, dostosowanie, ustawianie oraz interfejs zawierający informacje na temat
funkcji urządzenia.
• Wciśnij przycisk „W górę” lub „W dół”, aby potwierdzić wybór interfejsu. Wciśnij przycisk „powrotu”, aby
powrócić do interfejsu zawierającego informacje na temat funkcji.

5) Funkcja automatyczna (wciśnij przycisk automatyczny, aby przejść do interfejsu funkcji
automatycznych)
• Wciśnij przycisk „Menu”, aby przejść do interfejsu menu głównego i wybrać ikonę funkcji automatycznej:
dostępne jest osiem rodzajów automasażu, takich jak szybki, komfortowy, relaksacyjny, trakcyjny, całego
ciała, ramion i szyi, pleców i talii oraz masaż powietrzny.
• Wciśnij przycisk „W górę” lub „W dół”, aby wybrać funkcję masażu, wciśnij przycisk „OK”, aby potwierdzić
swój wybór. Wciśnij przycisk „Powrót”, aby powrócić do interfejsu informacji o wyborze funkcji.

Uwaga: Wybrana funkcja automasażu zostanie wyświetlona na pasku stanu funkcji masażu.

Funkcja
Szybki
masaż
Masaż
komfortowy
Masaż
relaksacyjny
Masaż
trakcyjny

Opis
Umożliwia maksymalne delektowanie się masażem.
Najbardziej komfortowy rodzaj masażu.
Delikatny i komfortowy masaż, który rozluźnia ciało i łagodzi zmęczenie.
Wykorzystuje nacisk poduszek powietrznych na talię, w celu obrotu, tworząc
funkcję masażu skręcającego, który rozluźnia mięśnie talii.

Masaż całego Dogłębny masaż, przywracający witalność.
ciała
Tryb masażu szyi i ramion, łagodzi ból mięśni i zmęczenie.
Masaż szyi i
ramion
Masaż pleców i Koncentruje się na plecach i talii, łagodząc ból.
talii
Masaż
Koncentruje się na ramionach, rękach, kolanach, nogach oraz stopach,
powietrzny rozluźniając całe ciało.
całego ciała
•

6) Tryb ręczny (wciśnij przycisk trybu ręcznego, aby przejść do interfejsu trybu ręcznego)
• Wciśnij przycisk „Menu”, aby przejść do interfejsu menu głównego i wybierz ikonę trybu ręcznego, która
zawiera: tryb masażu, pozycję masażu, jak również funkcję masażu powietrznego i innych masaży.
• Wciśnij przycisk „W prawo” lub „W lewo”, aby zmienić podmenu, a następnie wciśnij przycisk „W górę” lub
„W dół”, aby wybrać funkcję masażu i w końcu wciśnij przycisk „Powrót”, aby powrócić do interfejsu informacji.

01) Tryb ręczny (przycisk trybu ręcznego)
• Tryb ręczny: obejmuje sześć trybów masażu, takich jak ugniatanie, ostukiwanie, ugniatanie i ostukiwanie,
shiatsu, 3D oraz podnoszenie ramion. W trybie ostukiwania i shiatsu szerokość można regulować. W innych
trybach masażu można regulować prędkość, z wyjątkiem zatrzymania.
• Wciśnij przycisk „W górę” lub „W dół”, aby wybrać ikonę trybu masażu; wciśnij przycisk „OK”, aby potwierdzić
swój
wybór.

Uwaga: kliknij ikonę zatrzymania, aby wyłączyć wszystkie funkcje; wybierz jeden tryb masażu, aby
rozpocząć masaż.

Funkcja

Opis

Ugniatanie

Prędkość

Ostukiwanie

Prędkość i szerokość

Ugniatanie i ostukiwanie

Prędkość

Shiatsu

Prędkość i szerokość

5 stopni regulacji prędkości
5 stopni regulacji szerokości

Podnoszenie ramion

Prędkość

3D

Prędkość i szerokość

02) Tryb ręczny (przycisk pozycji masażu)
• Tryb ręczny (pozycja masażu): masaż określonego obszaru, masaż części ciała, masaż całych pleców,
masaż górnej części pleców i masaż dolnej części pleców.
• Wciśnij przycisk „W górę” lub „W dół”, aby wybrać ikonę funkcji masażu częściowego, wciśnij przycisk „OK”,
aby

potwierdzić.

Masaż ustalonego obszaru

Masaż całych pleców

Masaż górnej części pleców

Masaż częściowy

Masaż dolnej części pleców

Funkcja
Masaż
określonego
obszaru
Masaż
częściowy

Opis

Masaż wykonywany na określonym
obszarze ciała
Masaż częściowy w małym zakresie

W przypadku wyboru trybu masażu
określonego obszaru i masażu
częściowego, wciśnij przycisk „W górę” i „W
dół”, aby ustawić zakres masażu.

Masaż górnej Masaż górnej części pleców
części pleców
Masaż dolnej Masaż dolnej części pleców
części pleców
Masaż całych Masaż całych pleców
pleców
03) Tryb ręczny (przycisk masażu powietrznego)
• Tryb ręczny (masaż powietrzny): obejmuje funkcję masażu powietrznego górnej i dolnej części ciała.
• Wciśnij przycisk „W górę” lub „W dół”, aby wybrać inną funkcję masażu powietrznego; wciśnij przycisk „OK”,
aby potwierdzić.

Funkcja
Masaż powietrzny górnej
części ciała
Masaż powietrzny dolnej
części ciała

Opis
Włączenie lub wyłączenie funkcji masażu powietrznego
górnej części ciała
Włączenie lub wyłączenie funkcji masażu powietrznego
dolnej części ciała

04) Tryb ręczny (dodatkowy - przycisk ręczny)
• Tryb ręczny (dodatkowy): obejmuje masaż rozgrzewający, masaż wałkami do stóp, masaż ujemnymi jonami
tlenu, masaż za pośrednictwem Bluetooth i inne funkcje masażu.
• Wciśnij przycisk „W górę” lub „W dół”, aby wybrać funkcję masażu, wciśnij przycisk „OK”, aby włączyć lub
wyłączyć funkcję masażu.

•

Tryb ręczny (dodatkowy - podgrzewanie pleców)
• Wciśnij przycisk „Potwierdź”, aby włączyć lub wyłączyć funkcję masażu rozgrzewającego.
• Wciśnij przycisk „W górę” lub „W dół”, aby wybrać inną funkcję masażu; wciśnij przycisk „Powrót”, aby
powrócić do interfejsu informacji.

• Tryb ręczny (dodatkowy - wałek do masażu stóp)
• Wciśnij przycisk „Potwierdź”, aby włączyć lub wyłączyć funkcję masażu wałkami do stóp.
• Wciśnij przycisk „W górę” lub „W dół”, aby wybrać inną funkcję masażu; wciśnij przycisk „Powrót”, aby
powrócić do interfejsu informacji.

•

Tryb ręczny (dodatkowy - ujemne jony tlenu)
• Wciśnij przycisk „Potwierdź”, aby włączyć lub wyłączyć funkcję masażu ujemnymi jonami tlenu.
• Wciśnij przycisk „W górę” lub „W dół”, aby wybrać inną funkcję masażu; wciśnij przycisk „Powrót”, aby
powrócić do interfejsu informacji.

• Tryb ręczny (dodatkowy - Bluetooth)
•
Wciśnij przycisk „Potwierdź”, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Bluetooth.
• Podłączenie się przez Bluetooth w fotelu do masażu z urządzeniem źródłowym wyposażonym w
Bluetooth.
• Funkcja Bluetooth inteligentnego urządzenia może być wykorzystywana do bezprzewodowego
odtwarzania muzyki.
• Wciśnij przycisk „W górę” lub „W dół”, aby wybrać inną funkcję masażu; wciśnij przycisk „Powrót”, aby
powrócić do interfejsu informacji.

07) Funkcja regulacji (przycisk regulacji - wciśnij przycisk „regulacji”, aby przejść do interfejsu
funkcji regulacji)
• Wciśnij przycisk „Menu”, aby przejść do interfejsu menu głównego i wybierz ikonę funkcji regulacji:
obejmuje tryb masażu, zakres masażu, intensywność masażu i inne funkcje regulacji ustawień masażu.
• Wciśnij przycisk „W prawo” lub „W lewo”, aby przejść do podmenu funkcji i wybierz funkcję masażu
w menu, a następnie wciśnij przycisk „W górę” lub „W dół”, aby wybrać funkcję regulacji.
• Wciśnij przycisk „OK”, aby potwierdzić lub wciśnij przycisk „Powrót”, aby powrócić do interfejsu
informacji.

W interfejsie informacji wciśnij przycisk „Regulacja”, aby przejść do interfejsu regulacji.

01) Funkcja regulacji (przycisk regulacji - tryb masażu)
• Funkcja regulacji (tryb masażu): regulacja trybu masażu obejmuje prędkość, szerokość, intensywność,
itp.
• Wciśnij przycisk „W górę” lub „W dół”, aby wybrać funkcję prędkości lub szerokości; wciśnij przycisk „OK”,
aby ustawić poziomy prędkości i szerokości.

Uwaga:
• Prędkość: pięć poziomów regulacji prędkości masażu.
• Szerokość: pięć poziomów regulacji szerokości masażu polegającym na ostukiwaniu i masażu shiatsu.
02) Funkcja regulacji (przycisk regulacji - zakres masażu)
• Funkcja regulacji (zakres masażu): zakres masażu określonej części ciała lub masażu częściowego;
wciśnij przycisk „W górę”, aby podnieść lub zatrzymać głowicę masującą; wciśnij przycisk „W dół”, aby
obniżyć lub zatrzymać głowicę masującą.
• Wciśnij przycisk „W górę” lub „W dół”, aby ustawić zakres masażu.

03) Funkcja regulacji (przycisk regulacji - intensywność)
• Funkcja regulacji (przycisk regulacji - intensywność): obejmuje masaż powietrzny górnej części ciała, masaż
powietrzny dolnej części ciała i masaż wałkami do stóp. Dostępne są trzy poziomy regulacji.
• Wciśnij przycisk „W górę” lub „W dół”, aby wybrać intensywność masażu powietrznego lub intensywność
masażu wałkami do stóp; wciśnij przycisk „OK”, aby ustawić intensywność.

04) Funkcja regulacji (przycisk regulacji - inna regulacja)
• Funkcja regulacji (inna regulacja): obecny czas. Wciśnij przycisk „Potwierdź” jeden raz, aby wydłużyć czas
o 5 minut. Jeśli czas przekracza 40 minut, funkcja zostanie wyzerowana. • Wciśnij przycisk „OK”, aby
ustawić czas (wciśnij przycisk „OK” jeden raz, aby wydłużyć czas o minimum 5 minut lub o maksymalnie 40
minut).

8) Dostosowywanie
• Wciśnij przycisk „Menu”, aby przejść do głównego menu, wybierz funkcję „dostosowywania”, aby
przejść do interfejsu funkcji dostosowywania, obejmującego funkcję zapisywania i przesyłania, takie jak:
zapamiętywanie programu I, zapamiętywanie programu II, zapamiętywanie programu III.
• Wciśnij przycisk „W lewo” lub „W prawo”, aby wybrać funkcję zapisywania lub przesyłania; wciśnij
przycisk „OK”, aby potwierdzić.
• Wciśnij przycisk „W górę” lub „W dół”, aby wybrać program zapamiętywania I, program
zapamiętywania II lub program zapamiętywania III.
• Zapisywanie: zapisywanie wszystkich aktualnych trybów masażu, funkcji masażu powietrznego, kąta
i innych funkcji masażu.
• Przesyłanie: odzyskiwanie poprzedniego trybu masażu, funkcji masażu powietrznego, kąta i innych
funkcji masażu.
• Wciśnij przycisk „Powrót”, aby powrócić do interfejsu informacji.

9) Ustawianie
• Wciśnij przycisk „Menu”, aby przejść do interfejsu menu głównego, wybierz ikonę funkcji „ustawianie”,
przejdź do interfejsu ustawień obejmującego język, podświetlenie, ekran blokady, itp.
• Wciśnij przycisk „W lewo” lub „W prawo”, aby przejść do podmenu. • Wciśnij przycisk „W górę” lub „W
dół”, aby wybrać funkcję lub wciśnij przycisk „Powrót”, aby powrócić do interfejsu informacji.

01) Ustawianie (język)
• Ustawianie (język): ustaw język chiński lub angielski.
• Wciśnij przycisk „W górę” lub „W dół”, aby wybrać jeden język; wciśnij przycisk „OK”, aby potwierdzić.

02) Ustawianie (ekran blokady)
•
Ustawianie (ekran blokady): obejmuje blokadę czasu, automatyczną blokadę bez działania w ciągu 2
sekund.
•
Wciśnij przycisk „OK” na pilocie zdalnego sterowania, aby ustawić czas blokady ekranu. Odliczanie
czasu blokady ekranu rozpocznie się po 15 sekundach, 30 sekundach, 1 minucie, 2 minutach.
03) Ustawianie (podświetlanie)
• Ustawianie (podświetlanie): pięć poziomów regulacji natężenia światła.
• Wciśnij przycisk „Powrót”, aby powrócić do interfejsu informacji.

10) Informacje o urządzeniu
• Wciśnij przycisk „Menu”, aby przejść do interfejsu menu głównego i wybrać funkcję informacji o
urządzeniu, wyświetlić aktualne informacje o urządzeniu.
• Wciśnij przycisk „W górę” lub „W dół”, aby wybrać; wciśnij przycisk „OK”, aby potwierdzić.
• Wciśnij przycisk „Powrót”, aby powrócić do interfejsu informacji.

11) Przycisk odciążania
• Wciśnij przycisk „Odciążanie”, aby ustawić pozycję odciążania; wybierz „odciążanie I” lub „odciążanie II”
zgodnie z wymaganiami.

Funkcja

Opis
Odciążanie I: ustaw kąt odciążania I.
Odciążanie II: ustaw kąt odciążania II.

12) Przycisk „Powrót”

• Po ustawieniu funkcji masażu, jeśli chcesz powrócić do interfejsu informacji, wciśnij przycisk „Powrót”.

13) Przycisk regulacji kąta
Funkcja

Opis
Przycisk podnoszenia oparcia na łydki: wciśnij, aby podnieść, zwolnij, aby zatrzymać;
po zakończeniu automatycznie wykryje długość stóp.

Przycisk opuszczania oparcia na łydki: wciśnij, aby opuścić, zwolnij, aby zatrzymać;
po zakończeniu automatycznie wykryje długość stóp.

Przycisk podnoszenia oparcia fotela: wciśnij, aby podnieść; zwolnij, aby zatrzymać.

Przycisk opuszczania oparcia fotela: wciśnij, aby opuścić; zwolnij, aby zatrzymać.

Przycisk „Link up”: wciśnij, aby podnieść oparcie fotela i opuścić oparcie na łydki,
zwolnij, aby zatrzymać; po zakończeniu automatycznie wykryje długość stóp.

Przycisk „Link down”: wciśnij, aby opuścić oparcie fotela i podnieść oparcie na łydki,
zwolnij, aby zatrzymać; po zakończeniu automatycznie wykryje długość stóp.

Przycisk odciążania: wciśnij, aby ustawić położenie oparcia na łydki i położenie
oparcia fotela na odciążanie w dwóch trybach.

Przycisk skracania podnóżka: wciśnij, aby ręcznie ustawić skrócenie podnóżka;
zwolnij, aby zatrzymać.

Przycisk wydłużania podnóżka: wciśnij, aby ręcznie ustawić wydłużenie podnóżka,
zwolnij, aby zatrzymać.

3. Przycisk skracania poręczy

1. Przycisk zasilania: wciśnij przycisk, aby włączyć albo wyłączyć fotel do masażu.
2. Przycisk 3D regulacji intensywności: regulacja intensywności 3D.
3. Przycisk rozkładania podnóżka: dostosuj długość podnóżka.
4. Przycisk ujemnych jonów tlenu: włącz lub wyłącz ujemne jony tlenu.
5. Przycisk podgrzewania: włącz lub wyłącz podgrzewanie.
6. Przycisk automatyczny: włącz lub wyłącz funkcję masażu.
7. Przycisk „Link down”: ustaw kąt leżenia.
8. Przycisk sterowania głosem: włącz funkcję masażu ze sterowaniem głosem.
9. Przycisk odciążania: ustaw kąt odciążania.

Funkcja

Opis
Przycisk zasilania: wciśnij przez 1 sekundę, aby wyłączyć, wciśnij przez 3 sekundy,
aby włączyć lub wyłączyć. Jeśli czas przerwy przekroczy 20 minut, wszystkie funkcje
masażu zostają automatycznie wyłączone.
Przycisk 3D regulacji intensywności: intensywność masażu 3D; oznacza to, że
głowica masująca jest wysuwana do przodu lub całość jest chowana.

Przycisk skracania podnóżka: wciśnij, aby podnieść podnóżek i go skrócić, zwolnij,
aby zatrzymać.

Przycisk wydłużania podnóżka: wciśnij, aby opuścić podnóżek i go wydłużyć, zwolnij,
aby zatrzymać.

Przycisk „Link up”: przycisk podnoszenia oparcia fotela wraz z opuszczaniem oparcia
na łydki; zwolnij, aby zatrzymać; po zakończeniu automatycznie wykryje długość stóp.

Przycisk „Link down”: wciśnij przycisk, aby obniżyć oparcie fotela wraz z
podniesieniem oparcia na łydki, zwolnij, aby zatrzymać; po zakończeniu
automatycznie wykryje długość stóp.

Przycisk podgrzewania: Włącz lub wyłącz funkcję podgrzewania.

Przycisk ujemnych jonów tlenu: włącz lub wyłącz funkcję ujemnych jonów tlenu.

Przycisk sterowania głosem: włącz lub wyłącz funkcję masażu ze sterowaniem
głosem.

Przycisk trybu automatycznego: wciśnij, aby włączyć funkcję automasażu.

Przycisk odciążania: automatycznie ustaw położenie oparcia na łydki i oparcia
fotela do pozycji odciążania; dostępne są dwa tryby odciążania.

4. Sterowanie głosem
• Gdy fotel do masażu jest wyłączony lub znajduje się w trybie gotowości, wypowiedz słowa „Alice Alice”,
aby uruchomić funkcję sterowania głosem.
• Po pomyślnym uruchomieniu, fotel do masażu odpowie „Jestem tutaj”. W tym momencie polecenie
głosowe odpowiadające funkcji jest realizowane w ciągu 6 sekund. Po odpowiedzi fotela do masażu
można realizować odpowiednią funkcję sterowania głosem; jeśli przez ponad 6 sekund nie zrealizował
żadnej funkcji sterowania głosem, funkcja sterowania głosem automatycznie się wyłącza i należy ją
ponownie włączyć.
• Uwaga: Po uruchomieniu funkcji sterowania głosem należy użyć języka mandaryńskiego?, szybkość
mowy jest umiarkowana, polecenia głosowe powinny następować po wprowadzeniu języka.

Sterowanie głosem
Pobudzające słowa: „Cześć Alicja”. Odpowiedź: Jestem tutaj.
Numer
seryjny
1

Sterowanie głosem
Włączenie masażu

Udzielenie odpowiedzi
Odpowiedź: ok, włączenie masażu

Wyłączenie masażu

Odpowiedź: ok, wyłączenie masażu

3

Masaż komfortowy

Odpowiedź: ok, masaż komfortowy

4

Masaż relaksacyjny.

Odpowiedź: ok, masaż relaksacyjny

5

Masaż całego ciała.

Odpowiedź: ok, masaż całego ciała

6

Masaż szyi i ramion.

Odpowiedź: ok, masaż szyi i ramion

7

Masaż pleców i talii.

Odpowiedź: ok, masaż pleców i talii

8

Masaż rozciągający.

Odpowiedź: ok, masaż rozciągający

9

Masaż określonej części
ciała

Odpowiedź: ok, masaż określonej części ciała

10

Zmiana na inny tryb

11

Przesuń się trochę w dół

2

12
13
14
15

Odpowiedź: ok, zmiana na inny tryb
Odpowiedź: ok, przesuwam się trochę w dół

Przesuń się trochę do góry
Odpowiedź: ok, przesuwam się trochę do góry
Otwórz przepływ ciśnienia
powietrza
Zamknij przepływ ciśnienia
powietrza
Wstań?

Odpowiedź: ok, otworzenie przepływu ciśnienia powietrza.
Odpowiedź: ok, zamknięcie przepływu ciśnienia powietrza
Odpowiedź: ok, wstaję?

16

Usiądź?

17

Zakończenie regulacji

Odpowiedź: ok, siadam?
Odpowiedź: ok, zakończenie regulacji

5. Odłącz zasilanie, wstrzymaj masaż
• Podczas masażu wciśnij przycisk zasilania, aby natychmiast wyłączyć wszystkie funkcje masażu; oparcie
fotela i podnóżek są resetowane, czas masażu jest wydłużany, a wszystkie funkcje masażu są niezwłocznie
wyłączane, natomiast oparcie fotela i podnóżek nie są resetowane.
• Odłącz zasilanie od całej maszyny, rysunek (schemat ideowy odłączania zasilania od całej maszyny).

1. Schemat ideowy odłączania zasilania od całej maszyny
2. Schemat ideowy odłączania wszystkich przewodów maszyny.
3. Schemat ideowy odłączania wtyczki zasilania.

6. Obsługa odtwarzacza Bluetooth
1. Wprowadź ustawienia inteligentnego urządzenia i otwórz funkcję Bluetooth, aby wyszukać nowe
urządzenia Bluetooth.
2. Po wykryciu Bluetooth o nazwie (1MCM-XXXX) wybierz go, aby sparować z fotelem.
3. Włącz odtwarzacz muzyki w inteligentnym urządzeniu.

7. Instalacja podłokietnika
1. Zlokalizuj wtyczkę złącza odpowiadającą podłokietnikowi na dole ramy i wyjmij ją z ramy (Rysunek 1).
2. Przeprowadź wtyczkę odpowiadającą każdej parze wtyczek (dokowanie zgodnie ze znakiem
umieszczonym na przewodzie) przez środek tylnego końca ramy (Rysunek 2).

Rysunek 1

Rysunek 2

3. Wtyczka przyłączeniowa i przewód powietrza na podłokietniku są podłączane w dolnej części pojazdu,
a wtyczka jest umieszczana w odpowiednim i bezpiecznym miejscu (Rysunek 3).
4. Po zadokowaniu trachea? i wtyczki, umieść ją pod pojazdem i uważaj, aby trachea? się nie zapadła
(Rysunek 4).

Rysunek 3

Rysunek 4

5. Przytrzymaj poręcz obiema rękami, zaczep przedni koniec podłokietnika, zawieś go w stalowej ramie i
dociśnij przedni koniec poręczy (Rysunek 5).
6. Następnie zadokuj przewód lampy na tylnym końcu podłokietnika i złącza w kapsule kosmicznej? i włóż
go do kapsuły kosmicznej?; następnie włóż tylny koniec podłokietnika do kapsuły kosmicznej?. Mocno
dokręć (pamiętaj, że kapsuła kosmiczna poręczy musi być równomiernie rozmieszczona) (Rysunek 6).

Rysunek 5

Rysunek 6

7. Zabezpiecz tylną część podłokietnika za pomocą śruby M6*M20 (Rysunek 7).
8. Następnie przymocuj części ramion za pomocą śruby M5*16 (Rysunek 8.).

Rysunek 7

Rysunek 8

9. Dopasuj otwory montażowe na stalowej ramie na przednim końcu podłokietnika i dokręć podłokietniki
do stalowej ramy za pomocą dwóch śrub M5*16 (Rysunek 9).
10. Zamontuj osłonę tylnego otworu na śrubę (Rysunek 10).

Rysunek 9

Rysunek 10

8. Instalacja oparcia na łydki
1. Odłącz przewód przyłączeniowy i przewód powietrza umieszczone na stalowej rurze (Rysunek 1).
2. Podłącz przewód przyłączeniowy i przewód powietrza oraz złącze w dolnym końcu ramy i sprawdź
dokowanie. Następnie przeprowadź kabel dokujący i przewód powietrza z dolnego końca ramy do dolnej
części ramy, nie zapominając o wtyczce. Unikaj tracheal dying? podczas wkładania (Rysunek 2).

3. Umieść wewnętrzną tuleję obrotową i zewnętrzną tuleję obrotową po lewej stronie oparcia na łydki i
po prawej stronie oparcia na podudzie (uwaga: większa część musi być skierowana do wewnątrz)
(Rysunek 3).
4. Otwórz osłonę zawiasu przytrzymującego oparcie na łydki na lewym i prawym mocowaniu fotela do
masażu (Rysunek 4).

• Następnie zawieś oparcie na podudzie (lewy i prawy wałek) na płytce zawiasu ramy nośnej (Rysunek
5).
• Zakryj osłonę wału obrotowego, wciśnij ruchomą osłonę oparcia na łydki, a następnie dokręć
ruchomą osłonę oparcia na łydki za pomocą dwóch śrub M5x 14-12.9 i płaskiej podkładki 6x12x1.5
przy użyciu dostarczonego klucza imbusowego nr 4. (Rys. 6)

7. Po dokręceniu śruby umieść tylny otwór oparcia na łydki we wtyku, a następnie dociśnij przedni koniec
osłony oparcia na łydki i wał obrotowy; osłona jest całkowicie równoległa, a oparcie na łydki jest
zainstalowane (Rysunek 7).

9. Instrukcja obsługi i demontażu poduszek pod głowę i oparcia fotela
• Stosowanie poduszek pod głowę może zmniejszyć intensywność masażu ugniatającego szyi i ramion, w
zależności od potrzeb. Poduszka oparcia i oparcie fotela są ze sobą połączone zamkiem błyskawicznym
(1), natomiast poduszka pod głowę i oparcie fotela są ze sobą zszyte (2).

Zamek błyskawiczny

Szwy

10. 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).

11. Przenoszenie fotela
Upewnij się, że wszystkie przewody znajdują się wysoko nad ziemią, przechyl oparcie do pewnego stopnia
do tyłu (ze środkiem ciężkości spoczywającym na kołach), popchnij fotel do przodu lub do tyłu i przywróć
fotel do oryginalnego położenia.

Podnoszenie

Opuszczanie

Uwaga: Przed przenoszeniem należy najpierw wyłączyć zasilanie, a następnie odłączyć przewód zasilający i przewód
pilota.

Specyfikacja produktu
Model: A701
Konfiguracja: 2
Nazwa: Fotel do masażu
Napięcie znamionowe: 110-120V- 60Hz
220-240V- 50Hz/60Hz v
Znamionowy pobór mocy: 220W
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.

