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VALDYMO PULTAS
 

AUTO

1. Įjungimo/išjungimo mygtukas
(valdymo pulto viršuje)
• Paspauskite šį mygtuką, kad įjungtumėte masažinį 

krėslą. Masažinio krėslo pakojis ir atlošas pajudės į 
pradinę padėtį. Valdymo pulte užsidegs pagrindinis 
ekranas. 

• Paspauskite šį mygtuką vėl, kad išjungtumėte visas 
masažo funkcijas. Masažinis mechanizmas, atlošas ir
pakojis sugrįš į pradinę padėtį. Masažinis krėslas 
išjungtas.

2. Pagrindinis ekranas 
Galimi 6 masažo režimai :
• Kaklo / pečių
• Apatinės nugaros dalies
• Automatinis
• Rankinio valdymo
• Prailgintas
• Oro pagalvių masažas

3. Sensoriniai mygtukai

LIETIMUI JAUTRUS EKRANAS
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SENSORINIAI MYGTUKAI

VALDYMO PULTAS

AUTO

Paspauskite šį mygtuką, kad
pasirinktumėte skirtingas
masažinio krėslo padėties 
pozicijas. 

Paspauskite šį mygtuką, kad 
sugrąžintumėte masažinį 
krėslą į pradinę padėtį. 

AUTO: Paspauskite šį 
mygtuką, kad pradėtumėte 
automatinę masažo 
programą. 

Pagrindinis ekranas:
Paspauskite norėdami grįžti į 
pagrindinį meniu.
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VALDYMO PULTAS
PEČIŲ SKENAVIMAS:

Pirmiausia pasirinkite vieną iš masažo funkcijų “Neck/shoulder" / "Lower Back" / "Auto" / "Manual" kad
masažinis mechanizmas prisitaiktų tiksliausioje pozicijoje. Skenavimas veikia tik vieną kartą, kai masažinis 
krėslas kaskart įjungiamas. Garsinis signalas (supypsėjimas) parodo, kad skenavimas baigtas. 
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VALDYMO PULTAS

1. PAKOJIS:  
Paspauskite šį mygtuką, kad pakeltumėte, nuleistumėte, prailgintumėte ar sutrumpintumėte 
pakojį. Pakojo prailginimas gali būti reguliuojamas.

2. ATLOŠO REGULIAVIMO MYGTUKAS: 
Paspauskite šį mygtuką, norėdami pakelti ar nuleisti atlošą. Paspauskite dar kartą, norėdami 
sustabdyti jį norimoje pozicijoje. 

3. ZERO-G MYGTUKAS: 
Paspauskite šį mygtuką, norėdami aktyvuoti Zero-Gravity poziciją (labiausiai atpalaiduojanti ir
patogiausia pozicija). Paspauskite dar kartą, norėdami grįžti į paskutinę poziciją. Mygtukas 
negali būti aktyvuotas "Stretch" funkcija.

4. LED MYGTUKAS: 
Paspauskite šį mygtuką, norėdami įjungti ar išjungti LED šviesas.

Paspauskite šią ikoną, kad grižtumėte į pradinį 
meniu.

1
2

34

POZICIJA:
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Puslapis yra rodomas, pasirenkamos 4 masažo rūšys:
Neck/shoulder (kaklas/pečiai), Lowerback (apatinė nugaros dalis)
Auto (automatinis), Manual (rankinio valdymo):

• 4D masažinis mechanizmas Intensyvumas gali būti reguliuojamas 8 lygiais.
( Automatinėse programose intensyvumo lygis jau yra nustatytas).

• Spaudymo masažas, oro pagalvių intensyvumas ir bilsnojimas gali būti reguliuojami 5 lygiais. 
• Grįžimo mygtukas yra puslapio viršuje kairėje pusėje. Paspauskite jį, norėdami grįžti į ankstesnį 

puslapį.
• Pagrindinis puslapio mygtukas yra puslapio viršuje dešinėje pusėje. Paspauskite jį, norėdami 

grįžti į pagrindinį puslapį arba į veikiančią masažo programą.
• Likęs masažo laikas yra rodomas puslapio viršuje, kairėje pusėje.
• LAIKAS: 15 min yra standartinis masažo nustatytas laikas. Palieskite laikrodį, norėdami pakeisti 

masažo laiką 15 | 20 | 25 | 30 min.
• Tuo metu veikiantis masažas yra rodomas puslapio viršuje, dešinėje pusėje. 4 simboliai reiškia: 

Spaudymo masažą, Bilsnojimo masažą, Shiatsu masažą, Rutulinį masažą. 

VALDYMO PULTAS
1. PEČIŲ/KAKLO MASAŽAS:

• Pagrindiniame pulto meniu puslapyje pasirinkite funkciją “Neck/shoulder" 
• Yra 4 šio masažo rūšys.
•Pasirinkus masažo rūšį, pradedamas masažas. Valdymo pultas perjungiamas į reguliavimo 

puslapį. 



6

VALDYMO PULTAS
2. APATINĖ NUGAROS DALIS

• Galimos 4 automatinės masažo programos. Pasirinkite vieną iš jų, kad pradėtumėte masažą. 
• Paspauskite šią ikoną, kad atidarytumėte sąsają "Lower back".

3. AUTOMATINĖS PROGRAMOS
• Paspauskite šią ikoną, kad atidarytumėte sąsają “auto”.
• Galimos 8 automatinės masažo programos.  Pasirinkite vieną iš jų, kad pradėtumėte masažą. 
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VALDYMO PULTAS
4. RANKINIS VALDYMAS

Paspauskite šią ikoną, kad ijungtumėte rankinį valdymą.
• Yra 4 masažo programos, skirtos skirtingoms kūno zonoms.
• Pasirinkite norimą masažo programą ir ji prasidės.
• Programos Kneading | Tapping | Shiatsu turi 2 skirtingas masažo technikas.  

PPPAAASSSTTTAAABBBAAA: Paspauskite Kneading, Tapping, ar Shiatsu norėdami įjungti 1 režimą. Paspauskite 
dar kartą, norėdami įjungti 2 režimą. Paspauskite mygtuką dar kartą, norėdami atšaukti 
pasirinkimą. Rutulinis masažas turi tik vieną režimą. 
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VALDYMO PULTAS
YPATUMAI:

• Kai 4D masažinis mechanizmas būna kaklo/pečių/nugaros zonose, masažo intensyvumas 
reguliuojamas automatiškai, kad visi judesiai būtų atliekami švelniai ir atsargiai.

• Minkymo masažo stiprumas ir bilsnojimo greitis gali būti reguliuojamas 5 lygiais. Išskyrus Full 
Back poziciją, intensyvumas kaklo/pečių/nugaros/šlaunų pozicijose negali būti reguliuojamas. 
Oro suspaudimo intensyvumas reguliuojamas 5 lygiais. 

• Masažinio mechanizmo reguliavimas: 
Tai gali būti daroma Full Back pozicijoje, valdant masažinio mechanizmo judesius aukštyn/
žemyn ir reguliuojant daromo masažo plotį. Galimas taškinis ar pasirinkto nugaros ploto 
masažas.

• Taškinis masažas atliekamas konkrečioje norimoje vietoje. Galimos minkymo, bilsnojimo ir 
shiatsu masažo technikos.

• Pasirinkto nugaros ploto masažas daromas 8 cm intervale norimoje vietoje. Galimos minkymo, 
bilsnojimo, shiatsu ir rutulinio masažo technikos.



9

VALDYMO PULTAS
5. IŠPLĖSTINĖS MASAŽO FUNKCIJOS

• Pagrindiniame lange pasirinkite "Advanced".
• Pasirinkite iš 4 pagrindinių programų: Warmth, Fast Air, 3D calf, minkymo ar pėdų minkymo. 

Visas šias funkcijas galima naudoti vienu metu.

Pasirinkus norimą, pradedamas masažas:
Warmth:  Masažinis krėslas turi šildymo funkciją. Dėl to masažas tampa daug 

efektyvesnis. 
Fast Air:  Specialus oro pagalvių masažas rankoms ir vidurinei kūno daliai. Negali būti 

naudojamas kartu su “Air massage” funkcija.
Calves:  Minkymo masažas blauzdoms.
Foot massage:  Pėdų masažas.

6. ORO PAGALVIŲ MASAŽAS
• Pagrindinime lange pasirinkite "Air pressure massage".
• Pasirinkite kūno vietas: pečiai, rankos, apatinė nugaros dalis, blauzdos. Galima kombinuoti skirtingų 

kūno vietų masažą oro pagalvėmis. Oro pagalvių suspaudimas gali būti reguliuojamas.

PASTABA:

 Gali būti kombinuojama su “MANUAL” funkcija

.
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VALDYMO PULTAS
7. NUSTATYMAI

MYGTUKAI:
• Language selection (kalbos pasirinkimas)
• Volume (garsas)
• Adjust the "Sleep Time" of the Screen (ekrano “užmigdymo” laikas)
• Screen brightness adjustment (ekrano šviesumo nustatymas)

8. ATGAL

Paspauskite mygtuką     esantį viršuje, dešinėje pusėje, kad grįžtumėte į ankstesnį 

puslapį. 
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VALDYMO PULTAS
9. GREITO VALDYMO PULTAS                       

USB lizdas

įjungimo/išjungimo mygtukas

ZeroG mygtukas

4D masažo +/– 
intensyvumo reguliavimas

Auto: mygtukas pradėti automatines demo 
programas

Pauzė: mygtukas sustabdyti ir vėl paleisti masažo funkcijas

10. BLUETOOTH MUZIKOS GARSIAKALBIŲ NAUDOJIMAS

1. Įjunkite Bluetooth funkciją savo prietaise (pvz, mob.tel, planšetė).

2. Suraskite prietaisą pavadinimu “Aura music” ir prisijunkite (Slapt: 9999)

3. Ryšys nustatytas. Galite klausytis muzikos iš savo prietaiso per Bluetooth 
garsiakalbius.

PO NAUDOJIMO

1. Išjunkite masažinį krėslą.

2. Nustatykite pagrindinį jungiklį į “O” poziciją.

3. Išjukite maitinimo laidą iš elektros tinklo.

ĮSPĖJIMAS
Jei nesinaudojate masažiniu krėslu, laikykite pagrindinį jungiklį išjungtą. Nejunkite 
masažinio krėslo į elektros tinklą.

AUTO Z-G
4D

4D
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BRAINTRONICS®

Naudojant audio stimuliacijos ir masažo kombinaciją Braintronics®, smegenų 

bangos gali būti veikiamos, norint pasiekti skirtingus smegenų poilsio lygius. Ar 

norite pagerinti koncentraciją, ar atsipalaiduoti ir palepinti save - viskas įmanoma 

su Casada masažiniais krėslais. 

SHIATSU

Shiatsu (spaudant pirštais) yra masažo forma, atsiradusi Japonijoje. Masažo technika 

susideda iš švelnių, ritmiškų ir toli siekiančių judesių bei pasukimų. Ši masažo rūšis 

stimuliuoja atskiras kūno vietas ir mobilizuoja raumenis.  

3D MASAŽAS

Nauja technika, kai naudojami ne tik vertikalūs, horizontalūs, bet ir tūriniai 

paspaudimo judesiai.

MASAŽAS SPAUDANT

Oda ir raumenys yra arba tvirtai suspaudžiami ir masažuojami tarp nykščio ir 

rodomojo piršto, arba abejomis rankomis. Ši masažo technika naudojama sumažinti 

įtampai. 

BILSNOJIMAS 

Šis masažas atliekamas plaštakų kraštais, delnais arba kumščiais. Jis pagerina 

kraujo cirkuliaciją ir atpalaiduoja įtemptus raumenis. Jei yra bilsnojama plaučių 

aukštyje, tai padeda pašalinti prie plaučių prilipusias gleives.

DVIGUBAS VEIKIMAS

Minkymo ir bilsnojimo masažo būdai yra kartu suderinti, siekiant sumažinti įtampą 

ir tuo pačiu skatinti kraujotaką. 

RUTULINIS MASAŽAS

Rutulinis masažas atpalaiduoja ir ramina. Puikiai tinka pavargusiems raumenims ir 

skatina jų regeneraciją.

ANGLIES PLUOŠTO ŠILDYMAS 

Gilus anglies pluošto infraraudonųjų spindulių šildymas suaktyvina kraujotaką ir 

sumažina raumenų įtampą. Teigiamai veikia nervines ląsteles, kurios yra atsakingos 

už skausmo perdavimą į smegenis.

MASAŽINIS VOLELIS

Unikalios formos mechanizmas preciziškai masažuoja ir atpalaiduoja pėdas. 

YPATYBĖS
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ORO PAGALVIŲ MASAŽAS

Išsipučiančios ir išsileidžiančios oro pagalvės labai naudingos blauzdoms ir 

pėdoms.  

L-FORMA 

 Galite tikėtis gilaus viso kūno masažo nuo kaklo iki sėdmenų.

S-LINE 

Automatinė programa, masažuojanti visą nugarą bei sėdmenis. S formos mecha-

nizmas yra anatomiškai pritaikytas prie žmogaus stuburo formos. Tokiu būdu visi 

raumenys, esantys greta stuburo yra puikiai masažuojami.

MAŽAI VIETOS 

Masažiniam krėslui judant į priekį ir verčiantis į horizontalią padėtį, reikia mažo 

atstumo nuo sienos. Kompaktiška ir labai patogu! 

ZERO GRAVITY 

Pajuskite “nesvarumo” būseną.

AUTOMATINĖS MASAŽO PROGRAMOS

Automatinės programos su plačiu masažo rūšių pasirinkimu skirtos visam kūnui. 

Galima šildymo funkcija. 

MASAŽINIS PLOTAS

Galimybė individualiai nustatyti masažinį plotą. 

REGULIUOJAMAS PAKOJIS

Pakojis gali būti prailgintas, priklausomai nuo žmogaus ūgio.

PASVIRIMO KAMPO REGULIAVIMAS 

Galimybė reguliuoti nugaros atlošo ir pakojo pasvirimo kampą.

PEČIŲ MASAŽO NUSTATYMAS

Masažinio mechanizmo pozicija pečių srityje gali būti individualiai reguliuojama. 

YPATYBĖS
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ORO PAGALVIŲ INTENSYVUMAS 

Reguliuojamas oro pagalvių masažo intensyvumas. 

ORO PAGALVIŲ MASAŽO ZONOS 

Trys oro pagalvių masažo zonos (viso kūno/rankų ir kojų/apatinės kūno dalies).  

TAŠKINIS MASAŽAS

Galimybė sustabdyti masažines galvutes konkrečiai pasirinktos vietos masažui.

GREITIS

Masažo greitis gali būti reguliuojamas.

MASAŽO PLOTIS

Atstumas tarp masažinių galvučių gali būti reguliuojamas (siauras, vidutinis, 

platus).

MUZIKOS FUNKCIJA

Galimybė klausytis norimos muzikos per integruotus garsiakalbius.

BLUETOOTH 

Bevielis duomenų perdavimas.

ŽMOGAUS RANKŲ POJŪTIS

Ypatingos formos masažinės galvutės suteikia žmogaus rankų pojūtį. Maksimalus 

tempimas yra 6,5 cm, o maksimalus tempimo kampas yra 45 laipsniai, todėl 

masažinis mechanizmas veikia labai efektyviai. 

USB
USB-LIZDAS

Kol mėgausitės masažu, integruotame USB lizde galėsite pakrauti savo mobilųjį 

telefoną ar planšetinį kompiuterį. 

YPATYBĖS
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GREITAS VALDYMAS

Pagrindinių funkcijų pultelis, esantis porankyje, užtikrina lengvą ir paprastą masažinio 

krėslo valdymą.

ARTROZĖS PREVENCIJA

Masažas švelniai tempiant ir spaudžiant. Pagerinama skysčių apytaka, stimuliuojamos 

kremzlės. Sumažinami artrozės simptomai. 

           
ŠVELNUS TEMPIMAS 

Masažinio krėslo apatinėje dalyje esančios oro pagalvės užtikrina švelnų dubens 

ištempimą, kuris sumažina sausgyslių įtampą.   

ŠILDOMOS MASAŽINĖS GALVUTĖS
Unikalios masažinės galvutės su integruotu šildymu suteikia pojūtį, tarsi Jūsų kūnas 
būtų masažuojamas karštais masažiniais akmenimis. Užtikrinamas didesnis nei 
įprastai šildymo plotas - nuo kaklo, nugaros iki pat šlaunų. 

DVIGUBAS KŪNO SKENAVIMAS

Skenavimo metu gaunamas kūno “žemėlapis”. Tokiu būdu optimizuojamas masažas 

skirtingose kūno vietose, atsižvelgiant į kiekvieną svorio, ūgio ir nugaros išlinkimo

detalę. 

BLUETOOTH AMFITEATRINĖ GARSO SISTEMA

Masažinis krėslas turi integruotą garso sistemą, kuri sumažina aplinkos triukšmą ir leidžia 

masažuotis klausantis patinkančios muzikos. Rekomenduojama pradėti klausytis nuo 

nedidelio garsumo lygio, o vėliau, jei pageidausite, jį padidinkite.

PLONAS LIETIMUI JAUTRUS LCD VALDYMO PULTAS

Galite pasirinkti norimą masažą ir kitus papildomus masažinio krėslo nustatymus. Galite 

rankiniu būdu nustatyti norimą masažo trukmę nuo 5 iki 30 minučių.  

Tikslinių nugaros ruožų masažas turi raminantį poveikį visam kūnui.

NUGAROS RUOŽŲ MASAŽAS

Tikslinių nugaros ruožų masažas turi raminantį poveikį visam kūnui.

YPATYBĖS
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PEČIŲ SUGRIEBIMAS

Tikslinis spaudymo masažas pečių/kaklo srityse - idealus pasirinkimas norint 

sumažinti skausmą ir įtampą.

AKUPRESŪRINIAI TAŠKAI

Masažuojami pagrindiniai akupresūriniai taškai, esantys blauzdose ir pėdose.

REFLEKSOLOGIJA 

Atpalaiduojami pėdų raumenys, o stimuliuojami refleksologiniai taškai turi 

teigiamą įtaką visų vidaus organų darbui. 

YPATYBĖS


