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Ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος. Παρακαλώ διαβάστε αυτές τις 
οδηγίες λειτουργίας προκειμένου να ξέρετε  πώς να χρησιμοποιήσετε αυτό το 
προϊόν σωστά πριν από τη λειτουργία. Παρακαλώ δώστε περισσότερη προσοχή σε  
κάποια σημαντική προειδοποίηση ασφάλειας και κρατήστε αυτό το βιβλίο για  
μελλοντική χρήση. 
Σημείωση: Η επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει το σχέδιο και την 
περιγραφή αυτού του προϊόντος χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.
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1. Απαραίτητες Προειδοποιήσεις Ασφαλείας.
Μην επιτρέπετε σε παιδιά να αγγίζουν τα κινούμενα μέρη.
Παρακαλούμε γειώστε σωστά την παροχή ρεύματος αυτού του προϊόντος.
Παρακαλούμε αφαιρέστε το φις μετά από την χρήση ή πριν την καθαριότητα, για
να αποφύγετε ζημιά στο προϊόν.
Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.
Μην χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά που δεν προτείνονται.
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους.
Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά πριν από την χρήση.
Απαγορεύεται οποιοδήποτε άλλη χρήση από αυτή που προτείνεται.
20 λεπτά χρήσης είναι ο προτεινόμενος χρόνος.
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν με φθαρμένη ταπετσαρία.
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν με φθαρμένα μαξιλάρια.
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν με κλειστούς αεραγωγούς.
Μην πετάτε οποιοδήποτε αντικείμενο μέσα στο προϊόν.
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για ύπνο.
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν υπό επήρεια αλκοόλ ή όταν δεν αισθάνεστε καλά.
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν μία ώρα μετά το γεύμα.
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν υπερβολικά, κίνδυνος τραυματισμού.

  2. Περιβάλλον χρήσης.
Παρακαλούμε, μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κάτω από υψηλή θερμοκρασία και σε
υγρό περιβάλλον όπως το μπάνιο.
Παρακαλούμε, μην χρησιμοποιείτε το προϊόν ενώ η περιβαντολλογική θερμοκρασία
αλλάζει αισθητά.
Παρακαλούμε, μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε πολύ σκονισμένο ή θερμό περιβάλλον.
Παρακαλούμε, μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν δεν υπάρχει αρκετός χώρος ή μή
καλός εξαερισμός.

  3. Άτομα για τα οποία δεν είναι κατάλληλη η χρήση του προϊόντος.
Άτομα που πάσχουν από οστεοπόρωση δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το προϊόν.
Άτομα που πάσχουν από καρδιακές παθήσεις ή που έχουν ηλεκτρική συσκευή στο 
σώμα τους όπως ο βηματοδότης δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το προϊόν.
Άτομα που έχουν πυρετό δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το προϊόν.
Έγκυες γυναίκες ή γυναίκες που είναι σε έμμηνο ρύση δεν πρέπει να χρησιμοποιούν 
 το προϊόν.
Άτομα που έχουν ή πάσχουν από κάποιο είδος δερματοπάθειας δεν πρέπει να 

Παιδιά κάτω των 14 ετών ή άτομα μη ικανά να ενεργοποιήσουν το προϊόν, δεν πρέπει
να χρησιμοποιούν το προϊόν.
Άτομα που έχουν οποιαδήποτε απαγόρευση από τον γιατρό τους ή τα άτομα που
αισθάνονται αδιάθετα, δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το προϊόν.
Άτομα των οποίων τα σώματα είναι υγρά, δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το προϊόν.
Άτομα που είναι ευαίσθητα στην θερμοκρασία, δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το προϊόν.

  4. Ασφάλεια.
Ελέγξτε την τάση αν είναι η κατάλληλη στην προδιαγραφή του προϊόντος,
Μην τοποθετείτε ή αφαιρείτε το φις με υγρά χέρια.
Μην χρησιμοποιείτε υγρά στο προϊόν, για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας
και την ζημιά στο προϊόν.

Ασφάλεια και συντήρηση

χρησιμοποιούν το προϊόν.
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Μην τροποποιείτε την καλωδίωση και μην αλλάζετε το κύκλωμα αυτού του προϊόντος.
Μην χρησιμοποιείτε υγρά υφάσματα για να καθαρίσετε τα ηλεκτρικά μέρη του προϊόντος.
Να είστε μακριά από το προϊόν στην περίπτωση διακοπής ρεύματος για την αποφυγή
τραυματισμού, αν η ισχύς επιστρέψει ξαφνικά.
Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν ενώ αυτό λειτουργεί ανώμαλα, και επικοινωνήστε
αμέσως με την αντιπροσωπεία.
Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν αν αισθάνεστε αδιαθεσία και συμβουλευθείτε

Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών)
με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και
γνώσης, εκτός κι αν επιβλέπονται ή λαμβάνουν οδηγίες σχετικά με την χρήση του προϊόντος
από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με το προϊόν.
Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τεχνικό της
αντιπροσωπείας ή ανάλογο εξειδικευμένο τεχνικό προκειμένου να αποφευχθεί κίνδυνος.

   5. Συντήρηση.
Αυτό το προϊόν πρέπει να συντηρηθεί από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς. Οι χρήστες
απαγορεύεται να αποσυναρμολογούν ή να το συντηρούν μόνοι τους.
Παρακαλούμε μην ξεχνάτε να αφαιρείτε το φις μετά την χρήση.
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν με φθαρμένο φις.
Αν το προϊόν αφεθεί για πολύ καιρό αχρησιμοποίητο, παρακαλούμε μαζέψτε την
καλωδίωση και διατηρήστε το σε περιβάλλον ξηρό και χωρίς υπερβολική σκόνη.
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κάτω από υπερβολική θερμοκρασία ή κοντά σε φωτιά και
αποφύγετε την μακροπρόθεσμη έκθεση σε άμεση ηλιοφάνεια.
Παρακαλούμε καθαρίστε το προϊόν με ένα στεγνό ύφασμα. Μην χρησιμοποιείτε

Τα μηχανικά μέρη αυτού του προϊόντος είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα με
ειδικό τρόπο ώστε να μην είναι απαραίτητη η ειδική συντήρηση.
Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για την μεταφορά του προϊόντος.
Μην μεταφέρετε το προϊόν πάνω σε ανώμαλο έδαφος, πρέπει πρώτα να ανυψωθεί
πριν την μετακίνηση.
Χρησιμοποιείστε το προϊόν περιοδικά, μην το χρησιμοποείτε συνεχώς για πολύ ώρα.

  6. Λύσεις συνηθισμένων δυσλειτουργιών.
Είναι φυσιολογικό να ακούγεται ο κινητήρας κατά την διάρκεια λειτουργίας.
Αν το χειριστήριο δεν λειτουργεί κανονικά, ελέγξτε το φις και την επαφή ώστε να
συνδέονται σωστά και βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι ανοικτός.
Αν ο εκτιμώμενος χρόνος τελειώσει, το προϊόν θα ενεργοποιήσει αυτόματα την
διακοπή λειτουργίας. Αν το προϊόν λειτουργεί συνεχώς για πολύ ώρα, ο θερμικός
αυτοματισμός θα κλείσει αυτόματα την λειτουργία. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί πάλι,
μετά από μισή ώρα.

Ασφάλεια και συντήρηση

άμεσα τον γιατρό σας.

απορρυπαντικά, βενζίνη ή οινόπνευμα για καθαρισμό.
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Ονομασία και Λειτουργία μερών

1.Μαξιλάρι αυχένα
2.Επάνω αερόσακοι χεριών
3.Αερόσακοι χεριών
4.Μαξιλάρι καθίσματος
5.Πλαίσιο ανάπαυσης ποδιών
6.Πλαίσιο ανάπαυσης πελμάτων
7.Πλαίσιο τοποθέτησης κνημών
8.Μαξιλάρι πλάτης
9.Πολύχρωμος φωτισμός LED
10.Θήκη χειριστηρίου
11.Υποβραχιόνιο
12.Πλαϊνό κάλυμμα
13.Πίσω κάλυμμα
14.Χειριστήριο
15.Κάλυμμα κιβωτίου ελέγχου
16.Διακόπτης ασφαλείας
17.Τροχός μεταφοράς
18.Καλώδιο παροχής
19.Υποδοχή καλωδίου παροχής
20.Ασφαλειοθήκη
21.Κεντρικός διακόπτης
22.Υποδοχή χειριστηρίου
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Λειτουργία:
Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισμένο με ένα “έξυπνο” μηχανισμό τεσσάρων τροχών

που μπορούν να κινούνται κατακόρυφα αθόρυβα.
Σχεδιαμένο με μεθόδους προσομοίωσης μασάζ shiatsu, kneading, flapping,knocking,
ταυτόχρονο kneading και flapping.
Ρυθμίστε την αυτόματη ανίχνευση ώμων και θέσης.
Ρυθμίστε με την χαρακτηριστική αυτόματη λειτουργία μασάζ: την μείωσης του πόνου,
την άνεση, την ευκολία, την βελτίωση της εμπειρίας μασάζ, το πάνω μέρος του σώματος,

Ρυθμίστε μέσω της μνήμης τις λειτουργίες M1 και M2.
Χειροκίνητο μασάζ για το πάνω μέρος του σώματος με τρεις επιλογές, σταθερή, μερική
και συνολικό μασάζ, με πέντε ρυθμιζόμενα επίπεδα ταχύτητας στην κατάσταση 
λειτουργίας των flapping,shiatsu και knocking. Το πλάτος μεταξύ των δύο σφαιρών

   kneading είναι ρυθμιζόμενο σε τρία επίπεδα: πλατύ, μεσαίο και στενό. Στο μερικό και
στο σταθερό σημείο, τα χέρια μασάζ μπορούν να μετακινηθούν προς τα επάνω και 

Η λειτουργία μασάζ με πίεση αέρα γίνεται με τρεις τρόπους: μασάζ πλήρους σώματος
   με πίεση αέρα, χεριών (βραχιόνων με 4 αερόσακους, χεριών με 8 αερόσακους),ποδιών

με 16 αερόσακους σε τρεις προαιτερικές εντάσεις.
Το μασάζ ποδιών έχει σχεδιαστεί με λειτουργία δύο ζευγών κυλίνδρων στο κάτω μέρος
του ποδιού, στα δάκτυλα. Στην καμάρα και στην φτέρνα με μασάζ μαστοειδούς 
απόξεσης.
Λειτουργία θέρμανσης πλάτης: Από ανθρακονήματα με υπέρυθρη πηγή θερμότητας.
Πλαϊνό διαμορφωμένο υποβραχιόνιο με μπλε LED πολύχρωμο λαμπτήρα.
Το υποπόδιο μπορεί να επεκταθεί για να κάθονται άτομα οποιουδήποτε ύψους.
Το πλαίσιο της πλάτης κατά την μετακίνησή του χρησιμοποιεί τεχνολογία απόκλισης
από τον τοίχο, κρατώντας μηδενικό χώρο, για μέγιστη εξοικοκόμηση χώρου.
Η ρύθμιση ανύψωσης ποδιών και το πλαίσιο της πλάτης προσαρμόζονται και 
καθορίζουν την λειτουργία αυτόματης ρύθμισης.
Το σε σχήμα L σύστημα μετακίνησης  μασάζ μπορεί να πραγματοποιήσει μασάζ 
ακόμα και όταν η πλάτη είναι κατεβασμένη.

Λειτουργία

το κάτω μέρος του σώματος, με τα έξι είδη της αυτόματης λειτουργίας.

προς τα κάτω για να ρυθμίσετε το σημείο μασάζ με ακρίβεια.
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Μέθοδος χρήσης

Σημείωση: Οι ειδικές ενδείξεις αναφέρονται στο
πραγματικό αντικείμενο αυτού του προϊόντος!
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Memory

Memory

Μέθοδος χρήσης

1. Συνδέστε την τροφοδοσία ρεύματος.

Διάγραμμα πρίζας Διάγραμμα θέσης διακόπτη και παροχής

2. Ξεκινώντας το μασάζ.
1). Πιέστε το πλήκτρο power, η πολυθρόνα θα ανακλίνει αυτόματα και θα ξεκινήσει το μασάζ.
2). Το μασάζ με αυτόματο εντοπισμό θέσης ώμων και σημείων βελονισμού, αναμένει την

ολοκλήρωση του ελέγχου.
3). Αν υπάρχει διαφορά μεταξύ των σφαιρών  μασάζ και της πραγματικής θέσης των ώμων,

μπορείτε να πιέσετε τα πλήκτρα up και down για την διόρθωση της θέσης. Η θέση ώμων
έχει 10 θέσεις ρύθμισης.  Θα ξεκινήσει το αυτόματο μασάζ αν δεν υπάρχει ρύθμιση της
θέσης των ώμων για 10 δευτερόλεπτα.

Πλήκτρο Περιγραφή Ένδειξη

Μετακινεί τις μπάλες προς τα επάνω στην σωστή θέση

Μετακινεί τις μπάλες προς τα κάτω στην σωστή θέση

Shoulder
adjustΥψηλή θέση ώμων   

Μεσαία θέση ώμων
Χαμηλή θέση ώμων

4) Επιλέξτε την λειτουργία του μασάζ
    Λειτουργία μνήμης μασάζ

Λειτουργία Πλήκτρο Ένδειξη

Μνήμη
μασάζ

Πιέστε το πλήκτρο “Upper body / M1” ή “Lower body /M2” για 3 δευτερόλεπτα, στη
συνέχεια τίθεται σε λειτουργία η λειτουργία μασάζ “M1” ή “M2”, και θα επαναφέρει την
προηγούμενη λειτουργία μασάζ από την μνήμη.
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Χαρακτηρισμός αυτόματου μασάζ

Auto F1

Auto F2

Auto F3

Auto F0

Auto F4

Auto F5

Μέθοδος χρήσης

Λειτουργία Πλήκτρο Χαρακτηριστικά Ένδειξη

Χαρακτηρισμός 
αυτόματου 
μασάζ

Βαθύ μασάζ σημείων βελονισμού με
αποτελεσματική ανακούφιση από τον πόνο

Φυσική χαλάρωση του σώματος

Προώθηση της κυκλοφορίας του αίματος

Γρήγορη γνωριμία με όλα τα είδη μασάζ (πιέστε
για 2 δευτερόλεπτα το πλήκτρο της ταχύτητας)

Εστιασμένο μασάζ στο πάνω μέρος του σώματος

Εστιασμένο μασάζ στο κάτω μέρος του σώματος

Χειροκίνητο μασάζ στο πάνω και στο κάτω μέρος του σώματος
1) Χειροκίνητο μασάζ στο πάνω μέρος του σώματος

Λειτουργία Πλήκτρο Ρύθμιση σφαιρών μασάζ Ένδειξη

Τεχνική

Ταχύτητα

Πλάτος

Shiatsu

Flap

Kne ad& �ap

Knock

Knead

Ταχύτητα και Πλάτος

Ταχύτητα

Ταχύτητα και Πλάτος

Ταχύτητα

Ταχύτητα και Πλάτος

Τρεις κατηγορίες ρύθμισης ταχύτητας

Τρεις κατηγορίες ρύθμισης πλάτους

Speed

Width
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Λειτουργία μασάζ με πίεση αέρα

Ρύθμιση σημείου μασάζ (σε
σταθερό σημείο, με μερικούς
τρόπους ρύθμισης θέσης)

Other manual function

Μέθοδος χρήσης

Λειτουργία Πλήκτρο Περιγραφή Ένδειξη

Διατάσεις
πλάτης

Bac k St retc h

Bac k St retc h

Bac k St retc h

Τα χέρια μασάζ
κινούνται επάνω
Τα χέρια μασάζ
κινούνται κάτω

Λειτουργία Πλήκτρο Περιγραφή Ένδειξη
Λειτουργία
πίεσης αέρα

Ένταση

Τρεις τρόποι πίεσης αέρα (πλήρους σώματος, 
χέρια και πόδια) για το κάτω μέρος του σώματος

Με τρεις βαθμούς ρύθμισης

Λειτουργία Πλήκτρο Περιγραφή Ένδειξη

Κύλινδροι

Θέρμανση

Κύλινδροι πέλματος: διακόπτης κυλίνδρων, με 3
επίπεδα ρύθμισης της ταχύτητας
Υπέρυθρη θέρμανση πλάτης, παρέχει ζεστή 
αίσθηση 3 λεπτά μετά την εκκίνηση

Bac k St retc h

Bac k St retc h

H0

H1

H2

H3

H4

Σταθερό σημείο μασάζ εμπρός και πίσω

Μερική περιοχή μασάζ πλάτης

Συνολικό μασάζ πλάτης

Μασάζ άνω μέρους πλάτης

Μασάζ κάτω μέρους πλάτης
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Ελέγξτε την ασφάλεια παροχής ρεύματος,
αν υπάρχει αυξημένη ένταση η ασφάλεια
θα διακόψει την λειτουργία, πιέστε την
και πάλι για να λειτουργήσει. Προστατεύει

Μέθοδος χρήσης

3. Κλείσιμο της παροχής ρεύματος, ολοκλήρωση του μασάζ

3) Κλείνοντας την παροχή ρεύματος σε όλο το μηχάνημα
    Εικόνα (Switch power off)

Διάγραμμα θέσης διακόπτη και παροχής Διάγραμμα πρίζας

WARNING

Άλλες χειροκίνητες λειτουργίες

Λειτουργία Πλήκτρο Περιγραφή

Ανέβασμα,
κατέβασμα

 

Αυτόματη
θέση

Για να ανεβάσετε το υποπόδιο, πιέστε αυτό το πλήκτρο, το
υποπόδιο θα ανέβει αργά. Αφήστε το για να σταματήσει.

Με τρεις τρόπους λειτουργία κυκλοφορίας, όταν πιέσετε το
πλήκτρο, θα μετατραπεί σε αυτόματη λειτουργία καθορισμού

1) Πιέστε το πλήκτρο power κατά την λειτουργία του μασάζ, όλες οι λειτουργίες μασάζ
θα σταματήσουν αμέσως, η πλάτη και το υποπόδιο θα επανέλθουν στην αρχική
θέση αυτόματα, εν τω μεταξύ,  μπορείτε να ρυθμίσετε την λειτουργία μνήμης. Μετά
την ολοκλήρη του χρόνου, όλες οι λειτουργίες μασάζ θα έχουν ολοκληρωθεί, και
μπορείτε να ρυθμίσετε την λειτουργία της μνήμης αλλά η πλάτη και το υποπόδιο

2)Λειτουργία αποθήκευσης στη μνήμη: Μετά την ολοκλήρη του χρόνου ή την 
απενεργοποίηση, το χειριστήριο δείχνει "Memory" και αναβοσβήνει, θυμίζοντάς σας
είτε να αποθηκεύσετε την λειτουργία μασάζ, είτε να απενεργοποιήσετε. Μπορείτε να
πιέσετε τα πλήκτρα “M1” ή “M2” αν θέλετε, αποθηκεύοντας την λειτουργία μασάζ.

υποπόδιου

Ανέβασμα,
κατέβασμα
πλάτης

Για να κατεβάσετε το υποπόδιο, πιέστε αυτό το πλήκτρο, το
υποπόδιο θα κατέβει αργά. Αφήστε το για να σταματήσει.

Για να κατεβάσετε την πλάτη, πιέστε αυτό το πλήκτρο, η
πλάτη θα κατέβει αργά. Αφήστε το για να σταματήσει.
Για να ανεβάσετε την πλάτη, πιέστε αυτό το πλήκτρο, η
πλάτη θα ανέβει αργά. Αφήστε το για να σταματήσει.

    δεν θα επιστρέψουν στην αρχική θέση.

από τους χρήστες από ηλεκτροπληξία.
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Μέθοδος χρήσης

Ανοίξτε την συσκευασία και τοποθετήστε την πολυθρόνα στο έδαφος. (εικόνα 1)              
Αφαιρέστε το μαξιλάρι πλάτης (Σημείωση: παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο

    θερμότητας έχει αφαιρεθεί πριν την αφαίρεση). (εικόνα 2)

Εικόνα 1 Εικόνα 2
Ανοίξτε το φερμουάρ του καλύμματος της πλάτης, τοποθετήστε το κάλυμμα στο πάνω

    μέρος της πολυθρόνας (σημείωση: παρακαλούμε αποφύγετε να οποιαδήποτε ζημιά
    ή σκόνη στο κάλυμμα (εικόνα 3).

Το κάλυμμα του υποπόδιου έχει σχεδιασμό υποδοχής κάρτας, κάντε μία προσπάθεια
    να το τραβήξετε όταν αποσυναρμολογείτε (εικόνα 4).

Εικόνα 3 Εικόνα 4

Pull

Ξεβιδώστε τις 8 βίδες του εμπρός καλύμματος (ΔΕΝ χρειάζετε να ξεβιδώσετε τις 4 
    βίδες στο κάτω μέρος). (εικόνα 5) 

Ανοίξτε το εμπρός κάλυμμα, αποσυνδέστε την σωλήνα του αέρα και το καλώδιο
    τροφοδοσίας που αντιστοιχεί στο υποβραχιόνιο. (εικόνα 6)

Εικόνα 5 Εικόνα 6

4. Μέθοδος αποσυναρμολόγησης υποβραχιόνιου
Σημείωση: αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται μόνο για για την εύκολη μετακίνηση σε 
μικρό χώρο. Παρακαλούμε μην τα αποσυναρμολογείτε αυθαίρετα.



. Ξεβιδώστε την βίδα στο μπροστινό άκρο του υποβραχιόνιου (σημείωση: η βίδα
    είναι στην πλευρά του πλαισίου). (εικόνα 7)

. Ξεβιδώστε την βίδα στο μπροστινό άκρο του υποβραχιόνιου (σημείωση: να είστε
    προσεκτικοί για να μην χαθεί το πλαστικό σταθεροποίησης). (εικόνα 8)

Εικόνα 7 Εικόνα 8
. Ξεβιδώστε την βίδα στο πίσω άκρο του υποβραχιόνιου (σημείωση: το φερμουάρ

    πλάτης πρέπει να έχει ανοίξει τελείως). (εικόνα 9)
. Απαλά σηκώστε το μπροστινό άκρο του υποβραχιόνιου, τρβήξτε την πόρπη. 
(εικόνα 10)

Εικόνα 9 Εικόνα 10

Σηκώ
στε απαλά

 
 

. Τραβήξτε απαλά προς τα εμπρός το πίσω άκρο του υποβραχιόνιου για να
      αφαιρέσετε το κάλυμμα, στη συνέχεια, ανασηκώστε το πίσω μέρος του 
      υποβραχιόνιου για να αφαιρέσετε την πόρπη. (εικόνα 11)

. Αποσυνδέστε τον σύνδεσμο του άνω αεραγωγού υποβραχιόνιου (εικόνα 12),
  το υποβραχιόνιο έχει αφαιρεθεί εντελώς.

Pull forward gently

Εικόνα 11 Εικόνα 12

Μέθοδος χρήσης
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Συνδέστε τον σύνδεσμο του αεραγωγού υποβραχιόνιου στο επάνω άκρο του. (εικόνα 1)  
Βάλτε τον αεραγωγό και το καλώδιο τροφοδοσίας στο πλαίσιο (αποφύγετε το στρίμωγμα 
του σωλήνα αέρα). (εικόνα 2)

Εικόνα 1 Εικόνα 2
Στερεώστε το πίσω μέρος του υποβραχιόνιου στο πλαίσιο (παρακαλώ σημειώστε ότι

    υπάρχουν δύο, και τοποθετήστε τα το άνω σημείο). (εικόνα 3)
 Εισάγετε το πίσω μέρος του υποβραχιόνιου στο κάλυμμα του άνω βραχίονα. (εικόνα 4)

Εικόνα 3 Εικόνα 4
 Στερεώστε την εμπρός άκρη του υποβραχιόνιου στο πλαίσιο και ασφαλίστε την 
 πόρπη. (figure 5)
Πιέστε απαλά το υποβραχιόνιο προς τα κάτω, ελέγξτε αν ο γάντζος κλείδωσε σωστά. 
(figure 6)

Τοποθετήστε το πλαστικό μεταξύ του υποβραχιόνιου και του υποπόδιου, κατόπιν,
    σφίξτε τις πάνω και τις κάτω βίδες. (εικόνα 7)

Σφίξτε τις βίδες στο πίσω άκρο του υποβραχιόνιου. (εικόνα 8)

Εικόνα 5 Εικόνα 6

Π
ΙΕΣΤΕ Π

ΡΟ
Σ 

ΤΑ
 ΚΑ

ΤΩ
 Α

Π
Α

Λ
Α

5. Μέθοδος συναρμολόγησης υποβραχιόνιου

Μέθοδος χρήσης
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Εικόνα 7 Εικόνα 8
Συνδέστε το ρακόρ του σωλήνα αέρα και το καλώδιο τροφοδοσίας (σημείωση: δεν 

    υπάρχουν σημάδια στο σωλήνα και το μέγεθος του συνδέσμου καλωδίου είναι 
    διαφορετικό, δεν θα το μπερδέψετε). (εικόνα 9)

Τραβήξτε το σωλήνα αέρα στο υποπόδιο και περάστε το καλώδιο μέσα από την οπή
     του μπροστινού καλύμματος, στη συνέχεια, σφίξτε τις βίδες του καλύμματος 
     (εικόνα 10) 

Εικόνα 9 Εικόνα 10
Ενώστε το φερμουάρ του καλύμματος της πλάτης (εικόνα 11). 
Συνδέστε το βύσμα της θερμότητας από το πίσω μαξιλάρι μέσα από την οπή στην

    πλάτη του καθίσματος (εικόνα 12).

Εικόνα 11 Εικόνα 12

Το κάλυμμα του υποπόδιου έχει 
σχεδιασμό υποδοχής κάρτας, κάντε 
μία προσπάθεια να το πιέσετε όταν το 
συναρμολογείτε (σημείωση: 
παρακαλούμε κρατήστε το κάλυμμα 
σφιχτό στο πλάι), η συναρμολόγηση 
του υποβραχιόνιου έχει ολοκληρωθεί 
(εικόνα 13).

Πιέστε

Εικόνα 13

Μέθοδος χρήσης
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6. Συναρμολόγηση υποπόδιου
Συναρμολογήστε τον περιστρεφόμενο άξονα στο υποπόδιο αρχικά, παρατηρήστε η τρύπα

   πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένη ώστε να τοποθετηθεί ο άξονας σχήματος R (διάγραμμα 1)
Αφού συναρμολογήσετε το υποπόδιο με τον ευθυγραμμισμένο σταθερό άξονα, κατόπιν,
εισάγετε (διάγραμμα 2)

(διάγραμμα) 1 (διάγραμμα) 2

Τοποθετήστε τον άξονα R, κατόπιν ματακινηθείτε στην άλλη πλευρά του υποπόδιου και
τοποθετήστε τον άξονα R (διάγραμμα 3)
Ολοκληρώστε (διάγραμμα 4)

(διάγραμμα) 3 (διάγραμμα) 4

Όταν η πολυθρόνα είναι σε κατάσταση λειτουργίας, με κλίση και το υποπόδιο
    σε άρση, δεν μπορεί να εφαρμοστεί βαρύτητα στην κνήμη, για να αποφευχθεί
    να κάνει η πολυθρόνα απρόβλεπτη ζημιά στον χρήστη (διάγραμμα 1).

Βεβαιωθείτε ότι ο μηχανισμός του μασάζ δεν είναι στο τμήμα του καθίσματος
   διαφορετικά θα είναι άβολα στο γλουτό, την στιγμή που θα καθίσετε (διαγραμμα 2).

Σημείωση

(διάγραμμα) 1 (διάγραμμα) 2

Μέθοδος χρήσης
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Μέθοδος χρήσης

8. Προστασία δαπέδου
Η τοποθέτηση μιας βαριάς πολυθρόνας μασάζ σε ξύλινο πάτωμα για πολύ καιρό μπορεί
να βλάψει το πάτωμα, γι’ αυτό παρακαλούμε να τοποθετήσετε ένα χαλί για να αποφευχθεί

Προσοχή: Μην μετακινείτε την πολυθρόνα με τους τροχούς σε ξύλινο πάτωμα, ανώμαλο
έδαφος ή σε στενό χώρο. Χρειάζονται δύο άτομα για να άρουν την πολυθρόνα. Κατά την
άρση της πολυθρόνας κρατήστε την από τα πλαϊνά καλύμματα (μην την σηκώσετε από
τα υποβραχιόνια).

7. Το μαξιλάρι και η ταπετσαρία πλάτης αφαιρούνται χειροκίνητα
Χρησιμοποιώντας τα μαξιλάρια μπορεί να μειωθεί η ένταση του kneading μασάζ στους
ώμους και τον αυχένα, ανάλογα με τις ανάγκες σας αποφασίστε αν το μαξιλάρι της 
πλάτης είναι απαραίτητο (προτείνουμε τη χρήση του). Η πλάτη του καθίσματος και το
μαξιλάρι της πλάτης συνδέονται με φερμουάρ (1), η προστασία για το κεφάλι, και η

Φερμουάρ Συγκολλητική ταινία

προστασία της πλάτης συνδέονται με συγκολλητική ταινία.

η ζημιά.
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Σημείωση: Πριν την μετακίνηση, κλείστε την παροχή ρεύματος και αφαιρέστε το 
φις από την πρίζα.

Προδιαγραφές προϊόντος

9. Μέθοδος μετακίνησης
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο παροχής δεν βρίσκεται στο πάτωμα, γύρτε την πλάτη σε
κατάλληλη γωνία (με το κέντρο βάρους της πολτθρόνας στους τροχούς μεταφοράς),
πιέστε προς τα εμπρός και στο τέλος επαναφέρετε την πολυθρόνα στην κανονική
θέση με απαλές και ήρεμες κινήσεις.

Μοντέλο: A38
Ονομασία: Πολυθρόνα μασάζ
Τάση: 110-120V~ 60Hz
           220-240V~ 50Hz/60Hz
Ισχύς:150W
Προτεινόμενος χρόνος λειτουργίας: 20 Λεπτά
Σχεδιασμός ασφαλείας: Class I

Υλικά κατασκευής: PVC, PA, χαλύβδινα μέρη, ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά
μέρη

MATERIAL           PU         LEATHER         CLOTH        WOOD

Μέθοδος χρήσης



Ε Γ Γ ΥΗΣΗ

Εταιρία:
Κατάστημα πώλησης

(παρακαλούμε σφραγίστε κατωτέρω)
Μοντέλο:
Επώνυμο:
Όνομα:
∆ιεύθυνση:
Περιοχή:
Τηλέφωνο
Κινητό:
Ημερομηνία αγοράς:

∆ύο (2) έτη από την ημερομηνία αγοράς

1. Εγγύηση και χρονική διάρκεια αυτής:
Η ΜΕΚΜΑ Α.Ε. αναλαμβάνει να επισκευάσει το μηχάνημα δωρεάν σε περίπτωση βλάβης 
που οφείλεται αποκλειστικά σε σφάλμα κατασκευής. Η εγγύηση καλύπτει το κόστος των 
ανταλλακτικών και την εργασία αποκατάστασης της βλάβης.
Η χρονική διάρκεια της εγγύησης είναι: ΔΥΟ (2) έτη, και  δεν παρατείνεται για οποιαδήποτε 
αιτία.
2. Όροι εγγύησης:
Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο εφ’ όσον:
1. Επιδειχθεί από τον αγοραστή η νόμιμη απόδειξη αγοράς του μηχανήματος (Τιμολόγιο 
– Δελτίο Αποστολής ή Δελτίο Λιανικής Πώλησης) που αναφέρει την ημερομηνία αγοράς, 
τον τύπο του μηχανήματος και τον αριθμό κατασκευής serial number (αν υπάρχει).
Οπωσδήποτε αποκλείεται η μεταβίβαση της εγγύησης σε τρίτον.
2. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει αυτή και κατά την απόλυτη κρίση της την 
αντικατάσταση ή την επισκευή των ανταλλακτικών, καθώς επίσης, τον τρόπο, τον χρόνο 
και τον τρόπο επισκευής. Ρητώς αναφέρεταιότι αποκλείεται κάθε είδους απαίτηση για 
αποζημίωση, λόγω προσωρινής έλλειψης ανταλλακτικών και καθυστέρησης 
αποκατάστασης της βλάβης.
3. Εκπλήρωση της εγγύησης.
Η επισκευή του μηχανήματος μπορεί να γίνει:
1. Στο συνεργείο της εταιρείας μας. Η μεταφορά του μηχανήματος προς και από το 
συνεργείο, γίνεται με ευθύνηκαι έξοδα του πελάτη.
4. Εξαιρέσεις από την εγγύηση: Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει πλαστικά, ταπετσαρίες ή 
ελαστικά μέρη. ΔΕΝ ισχύει οπωσδήποτε η παρούσα εγγύηση, στις παρακάτω περιπτώσεις:
1. Όταν η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής χρήσης, κακής συντήρησης.
2. Όταν η συσκευή ανοιχτεί ή επισκευαστεί από τρίτους.
3. Όταν η βλάβη προέρχεται από αμέλεια του χρήστη.
4. Όταν έχει χρησιμοποιηθεί ρεύμα διαφορετικής τάσης.
5. Όταν γενικώς δεν έχουν ακολουθηθεί οι υποδείξεις των οδηγιών χρήσης.
6. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε γυμναστήρια, γυμναστικούς συλλόγους και studio’s
SERVICE: Γρ. Λαμπράκη 21 – Λυκόβρυση Τ.Κ. 14123 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. (210) 27.58.228 –   Fax (210) 27.74.798

Εγγύηση  
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