
Maxxus Masážní křeslo MX 8.0z

Bezpečnostní pokyny

Před použitím masážního křesla se seznamte s celým návodem k obsluze, zejména s
bezpečnostními pokyny, pokyny pro údržbu a čištění a pokyny pro použití. Ujistěte se, že
každý, kdo toto masážní křeslo používá, je také s těmito informacemi obeznámen.

Dbejte na přesné dodržování pokynů pro údržbu a bezpečnost uvedených v této příručce.
Toto masážní křeslo smí být používáno pouze k určenému účelu. Použití k jinému než
určenému účelu může vést k riziku nehody, poškození zdraví nebo poškození masážního
křesla za které distributor nenese žádnou odpovědnost.

Připojení napájení

● Pro provoz spotřebiče je nutné síťové napětí 220-230 V.
● Masážní křeslo smí být připojeno pouze k uzemněné, samostatně jištěné zásuvce

16A, pomocí síťového kabelu, který je součástí dodávky.



● Pokud chcete změnit umístění masážního křesla, vždy odpojte síťovou zástrčku ze
zásuvky.

● Před čištěním, údržbou nebo jinými pracemi vždy odpojte síťovou zástrčku ze
zásuvky.

● Při použití prodlužovacího kabelu se ujistěte, že odpovídá směrnicím a předpisům.
● Síťový kabel vždy pokládejte tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození nebo

nebezpečí zakopnutí.
● Elektrická zařízení, jako jsou chytré telefony, osobní počítače, televizory (LCD,

plazmové, elektronkové atd.), herní konzole atd., vyzařují během provozu a v
pohotovostním režimu elektromagnetické záření. Tato zařízení uchovávejte mimo
masážní zařízení, protože mohou způsobit poruchu nebo rušení.

● Z bezpečnostních důvodů vždy odpojte síťový kabel ze zásuvky, pokud přístroj
nepoužíváte.

Další instrukce

● Vyberte si rovný, čistý a snadno přístupný povrch. Zajistěte optimální volný prostor a
maximální bezpečnost na všech stranách masážního křesla

● Během používání zajistěte dobrou ventilaci a optimální přísun kyslíku.
● Masážní křeslo není vhodné pro venkovní použití, proto je jeho skladování a

používání možné pouze v temperovaných, suchých a čistých prostorách.
● Teplotní rozmezí pro provoz a skladování by se mělo pohybovat mezi minimálně 10°

a maximálně 30° Celsia.
● Provoz a skladování masážního křesla ve vlhkých prostorách, jako jsou bazény,

sauny, koupelny apod., není možný.
● Dbejte na to, aby byl masážní přístroj během provozu a mimo provoz vždy umístěn

na pevném, rovném a čistém povrchu. Nerovný povrch je třeba odstranit nebo
vyrovnat.

● K ochraně citlivých podlah, jako je dřevo, laminát, dlaždice atd., například před
poškrábáním, se doporučuje umístit pod zařízení trvale ochrannou podložku. Ujistěte
se, že je podložka zajištěna proti případnému uklouznutí.

● Nepokládejte masážní křeslo přímo na světlé nebo bílé koberce nebo předložky,
protože by je nohy přístroje mohly odřít.

● Dbejte na to, aby se masážní křeslo včetně síťového kabelu nedostalo do kontaktu s
horkými předměty a aby byla dodržena dostatečná bezpečnostní vzdálenost od
všech zdrojů tepla, např. topných těles, sporáků, otevřených krbů apod.

Bezpečnostní pokyny

● Pokud masážní křeslo nepoužíváte, odpojte síťový kabel, abyste zabránili
nesprávnému nebo nekontrolovanému použití třetími osobami, např. dětmi.

● Před prvním použitím masážního křesla byste se měli poradit se svým lékařem.
● Osoby s následujícími zdravotními potížemi/diagnózami by měly předem projednat a

upřesnit používání masážního křesla s ošetřujícím lékařem: Osteoporóza, srdeční



onemocnění, kardiostimulátor, horečka, těhotenství, otevřené rány, zlomené kosti,
pohmožděniny a podvrtnutí, kožní onemocnění, problémy se zády a páteří.

● V případě onemocnění nebo diagnóz, které nejsou uvedeny ve výše uvedeném
seznamu, se před prvním použitím poraďte se svým lékařem.

● Používání masážního křesla osobami, které mají narušené tělesné, vnímací nebo
psychické schopnosti nebo které nemají dostatečné zkušenosti a znalosti týkající se
používání masážního křesla, by mělo být vždy prováděno pod dohledem zkušené
osoby odpovědné za bezpečnost uživatele.

● V případě fyzického nepohodlí, bolesti a/nebo dýchacích potíží masáž okamžitě
přerušte.

● Masáže vždy začínejte s nízkou zátěží a v průběhu používání ji rovnoměrně zvyšujte.
● Jeden uživatel by měl masážní křeslo používat maximálně 1x denně a ne déle než

20 minut.
● Masážní křeslo používejte nejdříve 1 hodinu po jídle.
● Během masáže nespěte.
● Ujistěte se, že během masáže nosíte vhodné oblečení.
● Masážní křeslo lze používat pouze tehdy, když je tělo uživatele suché. Křeslo se

nesmí používat bezprostředně po sprchování/koupání.
● Během používání masážního křesla nepoužívejte žádné příslušenství.
● Toto masážní křeslo může používat vždy pouze jedna osoba.
● Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou masážní křeslo a napájecí kabel v

bezvadném stavu. Masážní křeslo nikdy nepoužívejte, pokud je na něm nebo na
napájecím kabelu jakákoli závada nebo porucha.

● Masážní křeslo nepoužívejte, pokud je potah nebo imitace kůže poškozená.
● Smí se používat pouze originální náhradní díly.
● Masážní křeslo je třeba po každém použití vyčistit. Zejména odstraňte veškeré

nečistoty způsobené tělesným potem nebo jinými tekutinami.
● Vždy dbejte na to, aby do masážního křesla v žádném případě nepronikly tekutiny

(nápoje, tělesný pot apod.), protože to může vést ke korozi a poškození
mechanických a elektronických součástí.

● Toto masážní křeslo není vhodné pro děti.
● Během používání musí třetí strany - zejména děti a zvířata - zachovávat dostatečnou

vzdálenost.
● Před každým použitím zkontrolujte, zda se pod masážním křeslem nenacházejí

nějaké předměty, a v každém případě je odstraňte.
● Vždy dbejte na to, aby masážní křeslo nebylo zneužíváno dětmi jako hračka nebo

prolézačka.
● Nikdy neprovádějte žádné konstrukční změny na masážním křesle. Tím se okamžitě

zruší platnost záruční a pozáruční reklamace.
● Konstrukce tohoto masážního křesla vychází z nejnovějších technických a

bezpečnostních norem. Toto masážní křeslo mohou používat pouze dospělí!
Extrémní, nesprávné a/nebo neplánované použití může vést k poškození zdraví!







Přehled - Masážní křeslo

1. polštář
2. digitální 3D reproduktor
3. vzduchový polštář pro rameno/horní část paže
4. vzduchový polštář pro předloktí
5. dálkové ovládání
6. polštář sedadla
7. vzduchový polštář pro lýtko
8. prostor pro masáž nohou
9. kryt opěrky nohou
10. zádový polštář
11. loketní opěrka
12. boční kryt
13. opěrka nohou
14. kryt opěradla
15. úložná kapsa na dálkové ovládání
16. hlavní kryt
17. přepravní kola
18. síťový kabel
19. pojistka
20. zásuvka dálkového ovládání
21. síťový vypínač
22. zásuvka pro připojení síťového kabelu



Přehled - Dálkové ovládání



1. LCD displej
2. tlačítko zapnutí/vypnutí
3. tlačítko pauzy -  Zastaví nebo spustí všechny masážní funkce.
4. tlačítko pro nastavení času
5. tlačítko pro nastavení polohy naklápění - K dispozici jsou tři automatické polohy.
6. tlačítko pro výběr masážních programů
7. tlačítko režimu tlaku vzduchu (vzduchové polštáře)
8. tlačítko pro výběr manuálního masážního režimu - Tlačítko pro výběr pěti různých
masážních režimů: Shiatsu, hnětací masáž, lehká poklepová masáž, poklepová masáž,
kombinovaná masáž hnětení a poklepávání.
9. tlačítko pro masáž nohou válečkem
10. tlačítka pro nastavení masáže krku - Stisknutím tohoto tlačítka můžete regulovat
maximální úroveň masáže krku. (NAHORU = vyšší, DOLŮ = nižší)
11. tlačítko pro nastavení polohy vleže I. - Stisknutím tohoto tlačítka zvednete opěradlo a
snížíte opěrku nohou.
12. tlačítko pro nastavení polohy vleže II. - Stisknutím tohoto tlačítka se opěradlo snížíte a
zvednete opěrku nohou.
13. tlačítko pro nastavení intenzity tlaku vzduchu
14. tlačítko infračerveného ohřevu - Zapíná nebo vypíná infračervené vyhřívání v oblasti zad.

Připojení k elektrické síti



Zahájení masáže

● Masážní křeslo zapněte hlavním vypínačem. Hlavní vypínač se nachází přímo vedle
zásuvky pro připojení síťového kabelu (viz obrázek výše).

● Stiskněte tlačítko on/off na dálkovém ovladači.
● Masážní křeslo nyní automaticky provede skenování těla. Masážní křeslo určuje tvar

těla a optimální výšku ramen/krku pro masáž, stejně jako akupresurní body.
● Pokud se výška ramen/krku určená masážním křeslem liší od vaší skutečné výšky

ramen/krku, můžete toto nastavení upravit stisknutím tlačítek (šipek) "nahoru" nebo
"dolu". K dispozici je 10 různých úrovní nastavení výšky. Pokud nastavení nezměníte
do 10 sekund, křeslo použije pro výšku masáže ramen/krku polohu určenou během
skenování těla.

Během skenování těla se na displeji zobrazí symbol nastavení ramene/krku a zazní signální
tón. Skenování těla můžete také vynechat ihned po jeho zahájení. Za tímto účelem přejděte
přímo k následujícímu kroku.

Stisknutím tlačítka příslušného programu zvolte jeden ze 6 přednastavených masážních
programů.

Masážní programy

Tlačítko Popis Zobrazení

Comfort Masáž celého těla pro uvolnění svalů. F1 Auto

Relax Hloubková masáž nejdůležitějších akupresurních bodů pro
uvolnění a snížení bolesti.

F2 Auto

Energy Dokonale sladěná masáž celého těla pro zvýšení energie.
Ideální po spánku nebo odpočinku.

F3 Auto

Waist & buttock Tato masáž se zaměřuje na oblast pasu a hýždí. F4 Auto

Neck & shoulder Tato masáž se zaměřuje na oblast ramen a šíje. F5 Auto

Full body Relaxační masáž celého těla. F6 Auto



Manuální nastavení masáže

Fukce Tlačítko Typ masáže Zobrazení Možnosti nastavení

Manuální masáž Mode Shiatsu Rychlost a rozsah

Manuální masáž Mode Hnětací masáž Rychlost

Manuální masáž Mode Jemná poklepová masáž Rozsah

Manuální masáž Mode Kombinace: Hnětení a jemná
poklepová masáž

Rychlost

Manuální masáž Mode Poklepová masáž Rychlost a rozsah

Možnosti nastavení

Rychlost Speed Nastavitelné ve 3 úrovních

Rozsah Width Nastavitelné ve 3 úrovních

Stisknutím tlačítka “Mode” můžete zvolit různé režimy manuální masáže. Prostřednictvím
tlačítka "Speed" můžete nastavit rychlost masáže ve 3 úrovních pro masáže Shiatsu,
hnětací masáž, kombinaci hnětení a jemného poklepávání a poklepovou masáž. Pomocí
tlačítka "Width" můžete měnit rozsah masáže (vzdálenost mezi masážními válečky) ve 3
úrovních pro masáže Shiatsu, hnětací masáž, jemnou poklepovou masáž a poklepovou
masáž.



Poloha manuální masáže

Funkce Tlačítko Popis Zobrazení Možnost(i)
úpravy

Poloha
masáže

Masáž v pevném bodě.
ano

Částečná masáž určité části těla.
ano

Masáž celé horní části těla.
ne

Částečná masáž v oblasti horní části zad.
ne

Částečná masáž v oblasti dolní části zad.
ne

Možnost nastavení

Masírovat výše Přesune masáž směrem nahoru.

Masirovat níže Přesune masáž směrem dolů.



Tlaková masáž vzduchem (vzduchové polštáře)

Funkce Tlačítko Popis Zobrazení Možnost(i)
úpravy

Tlaková masáž
vzduchem

Tlaková masáž
rukou a nohou.

Ve 3 úrovních
nebo vypnuto.

Tlaková masáž
rukou.

Ve 3 úrovních
nebo vypnuto.

Tlaková masáž
nohou.

Ve 3 úrovních
nebo vypnuto.

Nastavení intenzity tlakové masáže

Intenzita Zapnutí nebo
vypnutí tlakové
vzduchové
masáže a
nastavení
intenzity tlakové
vzduchové
masáže.

Ve 3 úrovních
nebo vypnuto.

Masáž chodidel

Funkce Tlačítko Popis Zobrazení Možnost(i)
úpravy

Masáž chodidel Zapnutí/vypnutí
válečkové
masáže
chodidel a
nastavení
intenzity

Ve 3 stupních
nebo vypnuto.



Infračervené vyhřívání v oblasti zad

Funkce Tlačítko Popis Zobrazení Možnost(i)
úpravy

Funkce
vyhřívání

Zapnutí nebo
vypnutí
infračerveného
ohřevu v oblasti
zad.

Plný tepelný
výkon cca 3
minutách od
zapnutí.

Funkce pozastavení

Funkce Tlačítko Popis

Zvedání Když toto tlačítko podržíte stisknuté, opěradlo se zvedne a
opěrka nohou se současně sníží. Po dosažení maximální
polohy se ozve zvukový signál a zastaví se pohyb opěradla
nahoru i pohyb opěrky nohou dolů. Chcete-li pohyb v určité
poloze zastavit, stiskněte toto tlačítko znovu.

Snižování Pokud toto tlačítko podržíte stisknuté, opěradlo se sníží a
současně se zvedne opěrka nohou. Po dosažení maximální
polohy se ozve zvukový signál a pokračuje pohyb opěrky
nohou nahoru i opěrky zad dolů. Chcete-li pohyb v určité
poloze zastavit, stiskněte toto tlačítko znovu.

Nulová
gravitace

Stisknutím tohoto tlačítka lze zvolit tři přednastavené polohy
ležení.



Vypnutí masážního křesla

Po dokončení aktuální masáže vypněte masážní křeslo hlavním vypínačem.

Bezpečnostní upozornění:

Abyste zabránili používání masážního křesla třetími osobami (např. dětmi) bez dozoru,
odpojte síťový kabel tak, že nejprve odpojíte zástrčku kabelu ze zásuvky a poté kabel
odpojíte i z masážního křesla. Síťový kabel skladujte odděleně od masážního křesla.

Funkce Bluetooth Audio a reproduktor

Toto masážní křeslo je vybaveno přijímačem Bluetooth 4.0. Zapněte masážní křeslo, poté
vyhledejte nová zařízení Bluetooth prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu. Vaše
masážní křeslo se zobrazí s označením "IMCM-.....". Výběr hudby a nastavení hlasitosti
reproduktorů integrovaných v masážním křesle se ovládá externě prostřednictvím chytrého
telefonu nebo tabletu, který používáte.



Polštář a zádový polštář

Pomocí polštáře můžete regulovat intenzitu masáže krku a ramen. Můžete se rozhodnout,
zda chcete použít polštářek pod hlavu (doporučeno), nebo ne. Zádový polštář je spojen s
opěradlem pomocí zipu (viz obrázek 1). Polštářek pod hlavu a polštářek na záda se upevňují
pomocí suchých zipů (viz obrázek 2).



Poznámka: Na nerovných površích nebo citlivých podlahových krytinách by masážní křeslo
nemělo být tlačeno, ale neseno alespoň dvěma osobami.

Ochrana podlahy: Vzhledem k tomu, že křeslo má velmi vysokou vlastní hmotnost,
doporučujeme pod něj umístit ochranu podlahy u citlivých podlah, např. parket, laminátu
atd.. K tomuto účelu můžete použít koberec, ale také ochranné podložky.





Vzdálenost mezi opěradlem ve vzpřímené poloze a nábytkem nebo stěnami za ním musí být
nejméně 275 mm, jinak může dojít k poškození masážního křesla, stěn nebo nábytku při
spuštění opěradla.

Technické údaje

Model: Masážní křeslo MX 8.0z
Jmenovité napětí: 220-240 V
Frekvence: ~ 50/60Hz
Jmenovitá spotřeba energie: 115 W
Hlučnost: ≤ 55 dB
Úroveň bezpečnosti: Třída 1
Oblast použití: Domovní oblast - výhradně soukromé použití



Rozložený pohled a seznam dílů

Číslo dílu Název Množství Číslo dílu Název Množství

1 Opěrka nohou 1 11 Dekorativní lišty 1/1

2 Přední panel 1 12 Masážní jednotka 1

3 Zvedací válec 1 13 Kryty, opěradlo 1

4 Základní rám 1 14 Rám sedadla 1

5 Boční kryt, přední
strana

1/1 15 Zádová opěrka 1

6 Boční kryt 1/1 16 Pouzdro, horní
část

1

7 Boční kryt držáku 1/1 17 Polštář 1

8 Řídící jednotka 1 18 Potah sedadla 1

9 Zadní kryt 1 19 Loketní opěrka,
pravá

1

10 Loketní opěrka,levá 1 20 Kryt, rám sedadla 1




