
Masážní křeslo MX 30.0

Gratulujeme k zakoupení masážního křesla od naší společnosti. Aby Vám křeslo dlouho
přinášelo radost a splnilo Vaše očekávání, prostudujte si prosím před používáním

následující návod, který poté pečlivě uschovejte pro možnost pozdějšího nahlédnutí. Pokud
křeslo někomu půjčíte nebo darujete, vždy mu ho předejte včetně tohoto návodu.

Produkt není určen pro komerční použití.

● Před použitím spotřebiče si přečtěte návod k obsluze.
● Nepoužívejte žádné další díly nebo příslušenství, které nejsou součástí dodávky.
● Pokud křeslo při vybalení vykazuje nějaké vady, tak ho nikdy neuvádějte do provozu a

ihned kontaktujte obchod. Pokud přesto budete křeslo používat, může následně dojít k
poškození zdraví osob nebo poškození majetku, za které dodavatel nezodpovídá.

● Pokud se vyskytne jakákoli závada, okamžitě přestaňte spotřebič používat.
● Křeslo zapojte do uzemněné zásuvky.
● Zástrčku nevytahujte mokrýma rukama.
● Po použití a před čištěním křeslo odpojte ze sítě. Tím se zabrání

zranění nebo poškození spotřebiče.
● Křeslo nikdy nepoužívejte venku, na balkoně nebo terase.
● Nevystavujte přístroj vysokým teplotám ani dlouhodobému přímému slunečnímu záření.
● Spotřebič nepoužívejte v místnostech s vysokou teplotou a nebo vlhkostí.
● Spotřebič nepoužívejte ve velmi zaprášených místnostech.
● Spotřebič nepoužívejte v místech, kde není dostatek prostoru pro potřebné větrání.
● Spotřebič nepoužívejte pokud je kůže porušená nebo poškozená.
● Spotřebič nepoužívejte pokud je některý z krytů rozbitý nebo poškozený.
● Spotřebič nepoužívejte pokud je otvor pro vytápění a větrání zakrytý nebo zablokovaný.
● Doporučuje se nepoužívat přístroj déle než 20 minut na jednu masáž.
● Nepoužívejte spotřebič v nepřetržitém provozu.
● Nenastavujte masážní funkce příliš vysoko, aby nedošlo ke zranění.
● Udržujte děti mimo dosah všech pohyblivých částí křesla.



● Děti v blízkosti křesla musí být pod neustálým dohledem dospělé osoby.
● Pokud se necítíte dobře, přestaňte přípravek používat.
● Nedoporučujeme používat při osteoporóze, srdečních onemocněních, pokud máte

kardiostimulátor, při horečce, během těhotenství nebo menstruace.
● Spotřebič není určen pro osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními

schopnostmi.
● Zařízení by neměly používat osoby s mokrým tělem.
● Zabraňte kontaktu předmětů s ostrými hranami s křeslem.
● K čištění elektrických součástí, jako jsou spínače nebo zástrčky, nepoužívejte mokrý

hadřík apod.
● Přístroj čistěte suchým hadříkem. Nikdy nepoužívejte ředidlo, benzin nebo alkohol k

čištění.
● Při výpadku proudu se k výrobku nepřibližujte, abyste se po obnovení napájení nezranili.
● Přístroj nerozebírejte a neservisujte sami.
● Křeslo netahejte ani netlačte po nerovném povrchu.
● Pokud řídicí jednotka nefunguje, nejprve zkontrolujte, zda je zástrčka ve správné poloze

a zda je připojena do síťové zástrčky.
● Po dokončení nastaveného programu se spotřebič automaticky vypne.
● Pokud je spotřebič v provozu příliš dlouho, může systém teplotní ochrany automaticky

vypnout křeslo.
● Pokud se spotřebič automaticky vypne, měl by být přibližně po 30 minutách opět

připraven k použití.

Pozitivní účinky používání tohoto masážního křesla jsou rozmanité. Kromě obecné
relaxace lze v závislosti na programu, délce trvání a intenzitě dosáhnout následujících
výsledků.

● Vitalizace celého těla
● Zlepšení krevního oběhu
● Uvolnění svalového napětí
● Uvolnění nervové bolesti
● Snížení bolesti svalů



1. Křeslo je vybaveno inteligentními mechanickými 3D "rukama". Tyto jednotky
se mohou pohybovat všemi směry, aby co nejvěrněji napodobovaly přirozenou
masáž.

2. V oblasti ramen snímače automaticky rozpoznají obrysy těla a masážní body.
3. Křeslo je vybaveno širokou škálou masážních programů.
4. Technologie tlaku vzduchu umožňuje cvičení na protažení a rotaci kyčlí.
5. Můžete si vybrat z pěti různých stupňů intenzity pro všechny typy masáží.
6. Vzdálenost mezi masážními dlaněmi lze nastavit v pěti krocích.
7. Pro masáž rukou a nohou jsou k dispozici vzduchové polštáře.
8. Masážní jednotka na ruce se skládá z 26 vzduchových polštářů a jednotka pro nohy

se skládá z 38.
9. Můžete si vybrat mezi třemi vzduchovými polštáři.
10. Masážní jednotky se vzduchovými polštáři jsou k dispozici také pro krk a ramena,

hýždě a zadní část stehen.
11. Pro krk a ramena je osm polštářů a pro hýždě a stehna šestnáct polštářů.
12. Vyhřívání sedadel v oblasti zad využívá jako zdroj infračerveného tepla uhlík.
13. Prvky na nohách jsou nastavitelné, takže si křeslo můžete pohodlně přizpůsobit

svým potřebám.
14. Sklon prvku nohou a opěradla lze nastavit.
15. Ovládací prvek umožňuje přímo ovládat přehrávání souborů MP3 na flash disku.
16. Po vypnutí spotřebiče se masážní ruce vrátí do původní polohy, abyste mohli

pohodlně sedět.

Typy masáží:

- masáž ramen
- hnětací masáž
- poklepová masáž
- Hnětací a poklepová masáž
- 3D masáž
- Masáž shiatsu



1. polštářek na krk
2. řídící jednotka
3. vzduchová masážní jednotka (rameno)
4. polštář sedadla
5. podložka pod lýtka
6. opěrky nohou
7. opěrný polštář
8. loketní opěrka
9. kapsa na dálkové ovládání
10. zadní kryt
11. rameno pro řídící jednotku
12. box pro mp3 přehrávač
13. přepravní válečky
14. napájecí kabel a zástrčka
15. zásuvka pro sluchátka
16. napájecí konektor
17. síťový vypínač
18. pojistka



Zapnutí stroje
● Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky(1) na zadní straně křesla a zapněte přístroj

síťovým vypínačem(2).

Nastavení jednotky nohou a opěradla
● Chcete-li změnit úhel sklonu opěrky nohou, použijte tlačítka se šipkami

označená jako "Opěrka nohou". Stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů pro změnu
úhlu.

● Změna úhlu sklonu opěradla, použijte tlačítka se šipkami označená jako
"Opěradlo". Stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů pro změnu úhlu.

● Máte také možnost nastavit obě jednotky současně. K tomu použijte tlačítka se
šipkami označená jako "Nastavení polohy". Pokud použijete tlačítko "nahoru",
opěradlo se sníží a nožní jednotka se zvedne. Pokud stisknete tlačítko "dolů",
opěradlo se sklopí.



Zahájení masáže:

● Stisknutím červeného tlačítka napájení spustíte masážní funkci.
● Poloha / výška sedadla a z ní vyplývající masážní body se určují automaticky.
● Vyčkejte na dokončení automatické detekce.
● Po dokončení těchto procesů zazní opakovaný signál.
● Nyní můžete ručně nastavit masážní jednotku.
● Pokud není provedeno žádné ruční nastavení, masážní program se spustí

automaticky po 10 sekundách.

1. Chcete-li masážní kuličky posunout nahoru, stiskněte tlačítko
šipka "nahoru" na ovládací jednotce "Shoulder adjust"

2. Chcete-li masážní kuličky posunout dolů, stiskněte tlačítko
šipka "dolů" na ovládací jednotce "Shoulder adjust"

Zastavení masáže:

● Stisknutím červeného tlačítka napájení zastavíte všechny probíhající masáže.
● Opěradlo i masážní jednotka nohou se vrátí do výchozí polohy.
● Tento proces se provádí také po uplynutí pravidelné doby masáže.



Relaxace Zklidňující masáž celého
těla.

F1 Auto

Vitalizace Hloubková masáž pro
uvolnění bolestivých

míst.

F2 Auto

Masáž proti bolesti Hloubková masáž pro
uvolnění bolestivých

míst.

F3 Auto

Uvolnění napětí Uvolňuje svaly a aktivuje
tělo.

F4 Auto

Masáž celého těla na
vzduchovém polštáři

Tato masáž se zaměřuje
na horní část těla, hýždě

a stehna.

F5 Auto

Masáž kyčlí Při tomto typu masáže se
boky pomocí

vzduchových polštářů
otáčejí zleva doprava.
Jiné polštáře mezitím

provádějí "masáž kyčlí".

F6 Auto

Masáž kyčle, hýždě a
dolní části zad

Zaměřuje se na masáž
kyčlí. Polštář sedadla a

mechanismy pracují ruku
v ruce, aby byly boky,

hýždě a spodní část zad
pružnější.

F7 Auto

Protahování kyčlí Tento program uvolňuje
svaly prostřednictvím

protahovacího procesu.
Lýtka jsou v nožní

jednotce pevně fixována
vzduchovými polštáři.

Opěradlo se posune do
vodorovné polohy a

jednotka nohou stáhne
nohy dolů. Tím se

dosáhne účinného a
jemného protažení.

F8 Auto



Manuální masáž

Funkce Typ masáže Zobrazení Možnosti
nastavení

Manuální masáž Shiatsu Rychlost a rozsah

Manuální masáž Hnětací masáž Rychlost

Manuální masáž Jemná poklepová
masáž

Rozsah

Manuální masáž Kombinace: Hnětení
a jemná poklepová

masáž

Rychlost

Manuální masáž Poklepová masáž Rychlost a rozsah

Možnosti nastavení

Rychlost Speed Nastavitelné v 5
stupních

Rozsah Width Nastavitelné ve
3 stupních

3D masáž 3D H1 - H4 Vyberte si jeden
ze čtyř

programů a
sami určete
intenzitu a
rychlost.



Masáž zad "Back Stretch"
Tuto masáž lze přidat ke všem manuálním programům kromě masáže ramen.

Bodová masáž

Částečná masáž

Celková masáž

Masáž výše Masážní jednotka
nahoru.

Masáž níže Masážní jednotka dolu

Další typy masáže

Masáž nohou / plosek
nohou

Masáž chodidel a lýtek
se provádí pomocí
vzduchových polštářů.

Masáž horní části těla Tento typ masáže se
zaměřuje na šíji a
ramena, boky a hýždě.

Masáž paží Masáž paží se provádí
pomocí vzduchových
polštářů. Intenzitu lze
nastavit.

Masáž nohou V nožní jednotce jsou
integrovány válečky.
Intenzita masáže nohou
lze nastavit.

Tepelná terapie Vývoj tepla na zádech je
cítit přibližně po třech
minutách.

Masáž zad Intenzitu lze nastavit.



Upozornění:

Během automatické masáže můžete nastavit sílu masáže vzduchovým polštářem.
masáž vzduchovým polštářem stisknutím tlačítka "ARM", "UPPER BODY" nebo
"FOOT".

Ovládání hudby:

zapnutí / vypnutí hudby

předchozí píseň

následná píseň

přidání hlasitosti

ubrání hlasitosti

Přeprava masážního křesla:

● Před přepravou nezapomeňte vytáhnout síťovou zástrčku!
● Nejprve se ujistěte, že jsou všechny kabely a hadice v dostatečné vzdálenosti od

podlahy.
● Nyní křeslo nakloňte za opěradlo dozadu.
● Těžiště křesla je přímo nad přepravními koly.



Pokyny pro upevnění opěrky:

● Pro snadnou montáž je vhodné křeslo předem postavit do vzpřímené polohy.
● Před montáží zkontrolujte, zda jsou všechny části opěrky dobře sešroubovány a

zda je vše pevně utaženo a že je vše v pořádku. Kromě toho zkontrolujte, zda
nejsou poškozeny vzduchové rozvody a kabely jsou nepoškozené.

● Zcela otevřete zip na spodní straně opěrky.
● Nasaďte konektory na odpovídající závity na židli.
● Ujistěte se, že tenčí konektor je dole a silnější nahoře.
● Páčkou na spodní straně levého velkého krytu jej otevřete.
● Totéž proveďte s malým krytem vpravo.
● Chcete-li připevnit opěradlo ke křeslu, nejprve umístěte zadní část opěradla do

určeného místa na zadní straně opěrky.
● Nyní můžete přední díl nasadit na namontované spojovací díly.
● Dávejte pozor, abyste kabely nepoškodili!
● Nyní vložte oba šrouby a utáhněte je rukou.
● Nyní můžete připojit napájení a přívod vzduchu k příslušným přípojkám.
● Utáhněte šrouby a nasaďte kryt.
● U zadního šroubového spoje nejprve nasaďte podložku a utáhněte matici na

závitu.


