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Šiandien CASADA plačiai žinoma visame pasaulyje. Pastovus prietaisų tobulinimas,
išskirtinis dizainas ir gyvenimo kokybės gerinimo siekiamybė – tai išskirtinės CASADA
produkcijos savybės, įtakojančios jos patikimumą ir aukštą kokybę.
DĖMESIO!
Perskaitykite instrukciją ir vadovaukitės jos nurodymais! Ši produkcija skirta tik asmeniniam
naudojimui namų sąlygomis ir negali būti eksploatuojama medicininėse įstaigose. Produkcija
nėra medicininės paskirties ir nėra skirta ligų gydymui.
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SVEIKINAME ĮSIGIJUS MASAŽINĮ KRĖSLĄ!
SAUGUMO INSTRUKCIJOS

Tikimės, kad Jums patiks Jūsų asmeninis Titan krėslas.

PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTIS MASAŽINIU KRĖSLU BŪTINAI
PERSKAITYKITE INSTRUKCIJĄ IR JĄ IŠSAUGOKITE.

Masažinis krėslas – tai nuostabus sprendimas mažinantis nuovargį ir stresą. Masažuojantis krėsle
pajusite, kaip atsipalaiduoja visi kūno raumenys ir Jus užvaldo kokybiško poilsio akimirkos.

PAVOJINGA! Siekiant išvengti galimo elektros srovės nutekėjimo ir
jo pasekmių, visada išjunkite krėslą iš elektros lizdo iškart po
naudojimo prieš prietaiso valymą.

1) Draudžiama įjungtą prietaisą palikti be priežiūros. Krėslą būtina
išjungti nuo elektros maitinimo montuojant ar išmontuojant jo
dalis ir kai krėslas nėra naudojamas.

Saugos taisyklės ir kontraindikacijos ......................................................... 4

2) Draudžiama paliki krėslą įjungtą į elektros lizdą be priežiūros,

Valdymo pultas .................................................................................. 6

kai šalia yra vaikų ar neįgalių asmenų.

3) Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį. Nenaudokite krėslo priedų
ar kitų jo komponentų iš kitų gamintojų.

4) Draudžiama naudotis prietaisu, jeigu yra pažeistas maitinimo

laidas ar kita jo dali;, jei sutrikęs krėslo veikimas ar jo fizinė
būklė. Pastebėjus gedimą, būtina informuoti gamintoją ar
įgaliotus jo atstovus ir pristatyti prietaisą remontui/apžiūrai.

Valdymas balsu .................................................................................. 9
Krėslo surinkimo instrukcija .................................................................. 10
Krėslo transportavimas ........................................................................ 15
Prijungimas prie elektros šaltinio ........................................................... 16

6) Griežtai draudžiama naudoti krėslą su išjungta/užblokuota

Padėties nustatymas........................................................................... 17

7) Draudžiama kišti bet kokius pašalinius daiktus į bet kurias

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

Masažinio krėslo dalys .......................................................................... 7

5) Būtina vengti maitinimo laido patekimo ant įšylančių paviršių.
ventiliacijos anga. Būtina reguliariai valyti ventiliuojamas
angas nuo plaukų, pūkų ar kitų užteršimų.
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Turinys

masažinio krėslo angas.

8) Draudžiama naudoti krėslą lauko sąlygomis.

Displėjus ........................................................................................ 17
Priežiūra ir aptarnavimas ..................................................................... 20
Sutrikimų nustatymas ir šalinimas ........................................................... 21

9) Masažinėje patalpoje nenaudokite oro gaiviklių ar kitų purškalų.

Techniniai duomenys .......................................................................... 21

10) Norint išjungti prietaisą, nustatykite jungiklio padėtį į

Ypatybės ........................................................................................ 22

«Išjungti» ir ištraukite prietaisą iš elektros lizdo.

ES atitikties deklaracija .................................................................. 27
Garantijos pažymėjimas ...................................................................... 27

TURINYS

DĖMESIO! Siekiant sumažinti nudegimo ar kitų elektros srovės
sužalojimų:
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Saugos taisyklės ir kontraindikacijos
Prieš pradėdami naudotis masažiniu krėslu būtinai perskaitykite instrukciją ir ją išsaugokite.

Saugos taisyklės ir kontraindikacijos
Elektros maitinimo lizdo ir elektros laidų saugumo priemonės

• Žemiau nurodytos apsaugos priemonės ir įspėjimai leis užtikrinti kokybišką ir ilgalaikį prietaiso
veikimą.
• Veiksniai, kurie gali įtakoti krėslo veikimą ar kūno sužalojimus, pateikiami kaip «ĮSPĖJIMAS» ir
«DĖMESIO». Įdėmiai perskaitykite žemiau pateikiamus apibūdinimus ir griežtai vadovaukitės jose
nurodytomis taisyklėmis.

ĮSPĖJIMAS

DĖMESIO

Netinkamas naudojimas gali turėti įtakos kūno sužalojimams.

Netinkamas naudojimas gali turėti įtakos kūno sužalojimams ir prietaiso
gedimams.

Draudžiama

DĖMESIO

Saugos priemonių rekomendacijos

Neardyti

Kontraindikacijos
Asmenims, turintiems vieną ar daugiau iš žemiau nurodytų sveikatos sutrikimų, prieš naudojimąsi
masažiniu krėslu rekomenduojama pasikonsultuoti su gydytoju.

• Prietaisas turi būti naudojamas tik su elektros maitinimo bloku, kuris
pridedamas su masažiniu krėslu komplekte.
• Prietaisas turi būti jungiamas tik į nurodytos įtampos elektros lizdą.
• Netraukite maitinimo laido iš elektros lizdo šlapiomis rankomis.
• Neužspauskite prietaiso maitinimo laido.
• Negadinkite, nesukite ir netempkite masažinio krėslo maitinimo laido.
• Jeigu maitinimo laidas ar maitinimo laido kištukas yra pažeisti, juos pakeisti
gali tik gamintojo įgalioti asmenys.

DĖMESIO

• Nenaudokite prietaiso patalpoje, kurioje temperatūra siekia 40°C.
• Nenaudokite prietaiso drėgnose patalpose.
• Atjunkite prietaisą iš maitinimo lizdo žaibuojant ar griaudžiant.
• Draudžiama krėslą naudoti atvirose erdvėse.
• Prietaisas turi stovėti ant lygių grindų paviršiaus.
• Nenaudokite prietaiso šalia ugnies židinių.
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ĮSPĖJIMAS

Priemonės

DĖMESIO

• Draudžiama valdymo pultą liesti šlapiomis rankomis ar tempti pulto laidą.
• Siekiant išvengti prietaiso veikimo sutrikimų, nerekomenduojama gerti
skysčių masažo metu.
• Draudžiama dėti ant valdymo pulto ir kitų dalių sunkius daiktus.

DĖMESIO

• Prietaisas skirtas asmenims, kurių svoris neviršija 120 kg.
• Nenaudokite kitų masažo prietaisų tuo pačiu metu.
• Naudokite masažinį krėslą tik pagal paskirtį, kaip tai nurodoma instrukcijoje.
• Vienu metu prietaisu gali naudotis tik vienas žmogus.
• Nerekomenduojama naudotis prietaisu iškart po valgymo.
• Prieš naudojimą rekomenduojama nusiimti aksesuarus nuo rankų, ištraukti
daiktus iš kišenių.
• Jeigu masažo metu jaučiate diskomfortą, nedelsiant nutraukite masažo terapiją.
• Masažiniu krėslu patartina naudotis ne ilgiau nei 30 minučių per dieną.
• Prieš reguliuojant krėslo nugaros padėtį, įsitikinkite, kad už krėslo nėra jokių
trikdžių.
• Įsitikinkite, kad ant pakojo ir nugaros atlošo nėra padidinto krūvio; Saugokite
prietaiso dalis nuo vaikų, gyvūnų ar kitų krėslo veikimą galinčių įtakoti veiksnių.
• Prietaiso naudojimo metu svarbu tinkamai užimti kūno poziciją, siekiant išvengti
traumų ir krėslo funkcionalumų sutrikimų.
• Siekiant išvengti prietaiso gedimų,draudžiama tempti krėslą mediniais paviršiais,
kilimais ar kitais nelygiais paviršiais.

SAUGOS TAISYKLĖS IR KONTAINDIKACIJOS

SAUGOS TAISYKLĖS IR KONTRAINDIKACIJOS

Rekomendacijos saugiam naudojimui
• Asmenys, turintys širdies stimuliatorių ar bet kurį kitą organizmo gyvybines
funkcijas palaikantį elektros prietaisą.
• Asmenys, kurie šiuo metu turi gydymo kursą ar jaučiasi blogai.
• Asmenys, sergantys piktybiniais navikais, ūmiomis širdies ligomis ar sunkia
hipertenzija.
• Nėščios arba menstruacijas turinčios moterys.
• Asmenys, sergantys osteoporoze, turintys sąnarių deformaciją ar judėjimo
funkcijos sutrikimus, neseniai patirtus kaulų lūžius.
• Asmenys, sergantys sunkiomis odos ligomis.
• Karščiuojantys asmenys.
• Asmenys, turintys padidėjusi jautrumą šilumai, turėtų naudotis krėslu tik su
kito asmens priežiūra.
• Nerekomenduojama naudotis masažiniu krėslu asmenims, turintiems
jutiminių ar psichinių sutrikimų, jei nėra prižiūrimi asmens, atsakingo už jų
saugumą.
• Masažinį krėslą gali naudoti vaikai nuo 8 m. ir vyresni bei asmenys, turintys
ribotas fizinius, jutiminius ar psichinius gebėjimus, stokojančiam patirties
bei žinių, nebent jis tai darytų prižiūrimas už jų saugumą atsakingo asmens
arba jo išmokytas.
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Masažinio krėslo dalys

Saugos taisyklės ir kontraindikacijos

Išorinė dalis

Rekomendacijos saugiam naudojimui
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NEARDYTI

PRIETAISO
ATJUNGIMAS IŠ

• Neardykite ir neremontuokite prietaiso patys.
• Prietaiso remonto ir sutrikimų šalinimo darbus gali atlikti tik gamintojas arba jo
įgalioti asmenys.

• Prieš prietaiso valymą būtina ištraukti maitinimo laidą iš elektros lizdo.
• Nelieskite maitinimo laido šlapiomis ar drėgnomis rankomis.
• Ištraukite prietaisą iš elektros maitinimo iškart po naudojimo.

Pagalvėlė
Garso kolonėlės

Greitojo
valdymo
mygtukai
Nugaros
pagalvėlė

Rėmas

Displėjus
Porankis

Sėdėjimo
pagalvėlė
Pakojis
Pėdų
masažuoklis

Apsauginis užvalkalas
Ratukai

Vidinė dalis

MAITINIMO

Oro pagalvėlės pečiams

LIZDO

Valdymo pultas

Oro pagalvėlės nugarai
Viršutinis
mechanizmas
Nugaros
šildymas

Dėklas mobiliam telefonui
Mikrofonas valdymui balsu
USB jungtis įkrovimui
Oro pagalvėlės juosmens
sričiai
Oro pagalvėlės rankoms

Kojų
šildymas

ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO
MYGTUKAS
(norint įjungti/išjungti
prietaisą paspauskite ir
palaikykite mygtuką)

„Nuleisti
pakojį“

„Nuleisti
atlošą“
„Pakelti“
atlošą“

„Pailginti
pakojį“
„Pakelti
pakojį“

„Sutrumpinti
pakojį“

Oro pagalvėlės klubams
Oro pagalvėlės
blauzdoms
Oro pagalvėlės pėdų
masažui
Voleliai pėdų masažui

MASAŽINIO KRĖSLO DALYS

SAUGOS TAISYKLĖS IR KONTAINDIKACIJOS | VALDYMO PULTAS

• Nesinaudokite masažiniu krėslu, jei pastebėjote veikimo sutrikimus,
netinkamą maitinimo laidų būklę ar įvyko elektros nutekėjimas.
• Nesistokite ant pakojo ir nedėkite ant jo sunkių daiktų.
• Vaikai gali naudotis masažiniu krėslu tik su suaugusiųjų asmenų priežiūra.
• Nerekomenduojama naudotis masažiniu krėslu vartojus alkoholinių gėrimų.
• Saugokite masažinį krėslą nuo aštrių daiktų ir svetimkūnių ir reguliariai jį
DRAUDŽIAMA
valykite.
• Jeigu pastebėjote, kad masažo metu atsiranda svilėsio ar dūmų kvapas,
nedelsiant baikite seansą.
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Valdymo pulto funkcijos

Valdymas balsu

Valdymo pulto instrukcija
Valdymas balsu galimas tik anglų arba vokiečių kalbomis.
Įjungti/išjungti /automatiškas masažo paleidimas
Norėdami įjungti/išjungti masažinį krėslą, paspauskite ir palaikykite mygtuką.
Norėdami nustatyti automatiškai parenkamą masažo programą, kelis kartus greitai
paspauskite mygtuką.
Mygtukas „Nuleisti nugaros atlošą“
Paspauskite ir palaikykite mygtuką, norėdami nuleisti nugaros atlošą. Padėtis
užfiksuojama baigiant mygtuko paspaudimą.

Valdymas balsu aktyvuojamas palietus kvadratinį mygtuką, esantį šalia mikrofono kairiojo porankio
srityje (prieš tai būtina įjunti masažinį krėslą).
Funkcija

Vaizdas

Anglų k.

Vokiečių k.

Mygtukas „Pakelti nugaros atlošą“
Paspauskite ir palaikykite mygtuką, norėdami pakelti nugaros atlošą. Padėtis
užsifiksuoja baigiant mygtuko paspaudimą.
Mygtukas „Nuleisti pakojį“
Paspauskite ir palaikykite mygtuką, norėdami nuleisti pakojį. Padėtis užsifiksuoja
baigiant mygtuko paspaudimą.
Mygtukas „Pakelti pakojį“
Paspauskite ir palaikykite mygtuką, norėdami pakelti pakojį. Padėtis užsifiksuoja
baigiant mygtuko paspaudimą.
Mygtukas „Pailginti pakojį“
Paspauskite ir palaikykite mygtuką, norėdami pailginti pakojį. Padėtis užsifiksuoja
baigiant mygtuko paspaudimą. (Prieš mygtuko paspaudimą įsitikinkite, kad yra
pakankamai vietos pakojui)

VALDYMAS BALSU

Pastaba

MASAŽINIO KRĖSLO DALYS

Mygtukas „Sutrumpinti pakojį“
Paspauskite ir palaikykite mygtuką, norėdami sutrumpinti pakojį. Padėtis
užsifiksuoja baigiant mygtuko paspaudimą.

Kai garsas
išjungtas
arba garso
lygis yra
žemas
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Krėslo surinkimo instrukcija

Krėslo surinkimo instrukcija

Masažinio krėslo surinkimas

Grindų apsauga

Vietos parinkimas masažiniam krėslui:
• Įsitikinkite, kad aplink užtenka vietos masažiniam krėslui statyti: būtina numatyti 10 cm nugaros
atlošui nuleisti; 60 cm pakojo išskleidimui ir krėslo padėties pakeitimui išsislenkant į priekį.
• Masažinis krėslas turi būti statomas ne arčiau kaip 1 m iki televizoriaus, radijo ar kito
audio/video prietaiso, siekiant išvengti signalų trikdžių.

Norint sumažinti nuo masažinio krėslo skleidžiamo garso lygį ir apsaugoti grindų dangą,
rekomenduojama patiesti po prietaisų kilimą.

10 cm
60 cm
Kilimas
Grindys
Aplinka
Nesinaudokite prietaisu drėgnose patalpose, tokiose kaip vonia, baseino erdvė ir kt.

Laikykite prietaisą toliau nuo įšylančių patalpų ir paviršių.
Įžeminimas
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I žingsnis. Atidarykite pakuotę ir išimkite masažinio krėslo dalis.
• Prieš krėslo surinkimą įsitikinkite, kad visi priedai yra komplekte pagal nurodytą pakuotės
turinį.
II žingsnis: Prijunkite porankį
• Prijunkite sunumeruotus oro padavimo žarneles į atitinkamai sužymėtas jungtis krėslo porankiuose ir
prijunkite prie kištukinių jungčių (kištukinės jungtis yra skirtingų spalvų).
Porankis
Oro išleidimo
kaiščiai
Oro
žarnelės
DĖMESIO

Siekiant išvengti sutrikimų, naudodami prietaisą
Oro išleidimo anga
Orinio vožtuvo jungtis

KRĖSLO SURINKIMO INSTRUKCIJA

KRĖSLO SURINKIMO INSTRUKCIJA

Rekomenduojama įžeminti prietaisą, jungiant laido kištuką į trifazį elektros lizdą
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Krėslo surinkimo instrukcija

Krėslo surinkimo instrukcija

II žingsnis: Prijunkite porankį
Vertikaliai laikydami porankį, užmaukite laikiklį nr. 2 į laikiklio griovelį, lėtai įstumkite porankį į kėdės
jungtį, kol laikiklis nr. 2 visiškai užsifiksuos griovelyje nr. 4. Įdėkite laikiklį nr. 1 į laikiklio griovelį nr. 3 ir
galiausiai pritvirtinkite porankį varžtais. Pakartokite veiksmus su antru porankiu.

Ketvirtas žingsnis: Prijunkite pakojį
Pakelkite kojos atramą, įkiškite oro padavimo žarnelę į ventiliacijos angą ir įkiškite kištuką sėdynės
pagrindo priekyje. Įsitikinkite, kad jie pritvirtinti.

Jungiamasis priedas
Porankis
Jungtis nr. 2
Jungtis nr.
1

Oro padavimo
žarnelė

porankis/
Galvos atrama
8×14
M8×30
8

Paprasta veržlė
Šešiakampis varžtas
Elastinė poveržlė

Orlaidė
Kojų atramos kištukinė jungtis

Jungtis nr. 4

Jungtis nr. 3
Varžto įsukimo vieta
Porankio fiksavimo griovelis

Pakojo kištukinis laidas

Pritvirtinkite įvorę prie laikiklio, o pakojį - prie besisukančio veleno. Sekančiu žingsniu pritvirtinkite
DK-žiedą prie veleno galo, kad galutinai užtvirtintumėte pakojį ir sujunkite jį su masažinio krėslo
rėmu užsegdami užtrauktuką.

KRĖSLO SURINKIMO INSTRUKCIJA

Šešiakampis varžtas M6×20
Plokščia veržlė 6×14
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Pakojo tvirtinimo vieta

III žingsnis. Prijunkite garso kolonėlę
• Prijunkite garso kolonėlės kištukines jungtis prie atitinkamų krėslo rėmo jungčių, įdėkite garso
kolonėlę į rėmą ir prijunkite oro žarnelę prie atitinkamų jungčių. Pakartokite veiksmą kitoje krėslo
pusėje.
• Užtvirtinkite sujungimą su 2 vnt. M4×16 dydžio ir 5 vnt. M5×20 dydžio varžtais.

Pakojo sukamasis
velenas

Atraminis žiedas DK

Įvorės tvirtinimo vieta

Garso kolonėlė
Priedo prijungimo jungtis

M5x20

Oro padavimas

Orlaidė
M4x16
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VII žingsnis. Galutinis etapas
• Prijunkite krėslo maitinimo laidą prie lizdo, nustatykite maitinimo mygtuką į padėtį „Įjungta“ ir
naudodamiesi valdymo pultu pakelkite nugaros atlošą į visiškai vertikalią padėtį.

Maitinimo laidas
Elektros maitinimo išvesties
jungtis
Saugiklis
Pagrindinis
maitinimo
mygtukas

Krėslo transportavimas

KRĖSLO SURINKIMO INSTRUKCIJA

VI žingsnis. Displėjaus laikiklis
Prijunkite valdymo pulto laidą prie masažinės kėdės (prieš jungdami sulygiuokite kaiščius su
prievadu), užsukite jungties galvutę, kad patikimai pritvirtintumėte jungtį.
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• Nustatykite nugaros atlošą į vertikalią padėtį.
• Nustatykite pagrindinio maitinimo mygtuko padėtį į „Išjungta“ ir atjunkite krėslą iš elektros lizdo.
Transportavimui pasitelkite papildomą asmenį, kuris laikytų krėslo viršutinę arba apatinę dalį, kol
kitas asmuo suims specialų laikiklį, skirtą krėslo transportavimui.
• Masažiniame krėsle įmontuotų ratuku dėka, perstumkite krėslą į pasirinktą vietą.

Užsukama jungties
galvutė
Kištukinė valdymo skydelio
jungtis
Valdiklio
kabelio jungties
prievadas

DĖMESIO

• Nestumkite masažinio krėslo vienas.
• Nestumkite masažinio krėslo, jei juo kas nors tuo metu naudojasi.
• Nestumkite masažinio krėslo, jei galite pažeisti grindų dangą.
• Laikykite masažinį krėslą tvirtai, kai jį perstumiate į kitą vietą.

KRĖSLO TRANSPORTAVIMAS

IV žingsnis. Įdėkite displėjaus laikiklį
Išimkite varžtą, įdėkite jutiklinio ekrano valdymo skydelį į laikiklį ir užfiksuokite jį M4 varžtu,
uždedami ant viršaus rėmelį.

I

Krėslo surinkimo instrukcija

KRĖSLO SURINKIMO INSTRUKCIJA

Krėslo surinkimo instrukcija
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Įjungimas į elektros šaltinį

Padėties nustatymas

• Masažinį krėslą galima jungti tik prie įžeminto trifazio elektros lizdo.
• Įjunkite maitinimą paspausdami maitinimo mygtuką dešinėje kėdės pusėje.

Paspauskite ir palaikykite mygtuką
arba
norint išskleisti arba sureguliuoti pakojo ilgį
(įsitikinkite, kad tam yra pakankamai vietos). Norint užfiksuoti pakojo padėtį – baikite mygtuko
paspaudimą.

DĖMESIO

• Prieš įjungdami masažinę kėdę, įsitikinkite, kad nepažeistas maitinimo laidas.
• Prieš prijungdami prietaisą prie elektros šaltinio, įsitikinkite, kad maitinimo
mygtukas yra įjungtoje padėtyje.

• Naudojant valdymo pultą nustatykite nugaros atlošą į žemiausią padėtį, pakelkite ir išskleiskite
pakojį, nustatydami aukščiausią jo padėtį.
• Prieš atlikdami šį veiksmą įsitikinkite, kad aplink nėra jokių kliūčių. Užbaigę masažą, įsitikinkite,
kad pakojis ir atlošas yra grąžinti į pradinę padėtį.
• Norėdami pasirinkti masažo programą, perskaitykite valdymo pulto ir displėjaus naudojimosi
instrukcijas.

Suskleisti pakojį

Kojos atramos apačioje yra įrengtas jutiklis, kuris automatiškai sureguliuoja jo ilgį įjungus
masažinę kėdę.

ĮSPĖJIMAS

Po naudojimo:
• Įdėkite displėjų į laikiklį.
Nustatykite maitinimo mygtuką į išjungtą padėtį ir atjunkite kėdę iš elektros lizdo, kad vaikai
.

Prieš sėsdami į krėslą:
• Įsitikinkite, kad kojos atrama yra tinkamai pritvirtinta ir masažinė kėdė yra pradinėje padėtyje.
• Jei kuri nors dalis neužsifiksavo pradinėje padėtyje pagal nutylėjimą, išjunkite masažo kėdę, kad
dalys automatiškai grįžtų į pradinę padėtį.

Displėjus
Dukart spustelėkite, jei norite
atlikti pakartotiną kūno
nuskaitymą.

• Nesėskite ant pakojo jei šis yra pakeltas.
• Nespauskite kojų atramos dalies.

Masažas baigiasi ir
kėdė grįžta į pradinę
padėtį.

Du kartus paspauskite mygtuką
kūno skanavimui

Išsiplėtimas

DĖMESIO

Greitis
Plotis
3D jėga
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• Neleiskite vaikams žaisti ant masažinės kėdės ir griežtai laikykitės prietaiso
naudojimosi instrukcijų.
• Keldami ar nuleisdami nugaros atlošą ir kojos atramą, įsitikinkite, kad nėra
kliūčių.
• Nekiškite pėdų, pirštų ar kitų daiktų į tarpus tarp sėdynės ir atlošo / kojos
atramos, kai tos kėdės dalys juda arba grįžta į pradinę padėtį.
• Prieš atsistodami, įsitikinkite, kad masažo kėdė yra grąžinta į pradinę padėtį.

Kompresijos
jėga
Kojos

Atstatyti pabaigoje

Švelnus

Atpalaiduojantis Energizuojantis

Masažas
pristabdytas.
Jei ši funkcija įjungta, kėdė
grįžta į pradinę padėtį baigus
masažą.
Jei išjungta, kėdė po masažo
lieka nustatytoje padėtyje.

Pagrindinės masažo rūšys:
Švelnus / Atpalaiduojantis /
Energizuojantis

РЕГ УЛИРУЮЩАЯСЯ | ДИСПЛЕЙ

ПОДК ЛЮЧЕНИЕ К ИСТОЧНИК У ПИТАНИЯ | ЗАПУСК
КРЕСЛА

Masažinio krėslo įjungimas

Išskleisti pakojį
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Displėjus

Displėjus
|1 & |5

(Pradinis
vaizdas 1 (1)) arba braukite pirštu į kairę displėjuje, kol
pamatysite pradinį displėjaus vaizdą 2 (2)

Tempimas

Atpalaidavimas

Kvėpavimas

Paspauskite, norėdami pradėti masažą.

|2

Skyriuje „Auto“ (5) yra 12 iš anksto nustatytų automatinio
sveikatingumo
masažo
programų:
Išplėtimas,
Atsipalaidavimas, Kvėpavimas, Bosas, Ponia, Vyresnysis,
Kaklas ir Pečiai, Juosmuo ir sėdmenys, Nugara,
Tailandietiškas, Senovinis ir Atpalaiduojantis.
А

ко

Р

ч

ко

Регулировка 3D Интенсивность

Nugaros šildymas:

Частично
Разминание Роликовый

Точечно

Kojų šildymas:

Ширина
Широко

Скорость

Средне
Шиацу

3D-Шиацу

Все тело

Плечи

Спина

Бедра

Интенсивность
компрессии

Спина обогрев

Ролики для ног

Ноги обогрев

|7
Skyriuje „Reguliavimas“ (8) galite reguliuoti „Zero Gravity“,
masažo laiką ir nugaros atlošą. Kojos atramą galima reguliuoti
aukštyn / žemyn, pailginti arba sutrumpinti.
Zero Gravity (nesvarumas):

Ноги

|8

Регуллировка
Zero Gravity

Спинка

Off

1

2

10мин

20мин

30мин

Ноги

Колени

Masažo laikas:
Atlošas:
Kojos:

Стопы

Keliai:

Настройки

|4

|9

Яркость экрана

Расши рение

Bluetooth

.
Plotis:

Босс

Леди

Plačiai, Vidutiniškai, Siaurai. Plotis
nereguliuojamas, jei pasirinktas
rutulinis masažas ar spaudimas.
5 lygiai (0 / Išjungta. 5) ir Išjungta. -

Pėdos:

Zero 1, Zero 2 ir Off (išjungti
nesvarumo rėžimą).
10 min, 20 min ir 30 min.
Paspauskite ir palaikykite
mygtuką, norėdami atsilošti.
Paspauskite ir palaikykite
mygtuką, norėdami pakelti
arba nuleisti kojų sritį.
Paspauskite ir palaikykite
mygtuką,
norėdami
pakelti/nuleisti kelių sritį.
Paspauskite ir palaikykite
mygtuką,
norėdami
išskleisti/suskleisti pakojį.

Skiltyje Nustatymai (9) rasite ekrano ryškumo, kalbos,
„Bluetooth“, įkrovimo, garso ir displėjaus valdymo nustatymus.
Norėdami pamatyti išsamią informaciją, spustelėkite simbolį.

Язык

Diapazonas:

Бег

Нажмите дважды для
сканирования тела

3 lygiai ir „Off“ (išjungti
šildymą).
3 lygiai ir „Off“ (išjungti
šildymą).

Узко

Параметры
Компрессия

Время массажа

|3

Часть
Целиком

Постукивание Похлопывание

Prieš kiekvieną iš anksto nustatytą / automatinį masažą
atliekamas kūno nuskaitymas (3), po kurio programa
automatiškai persijungia į parinktos programos ekraną (4).
Pasibaigus masažui, kėdės padėtis atstatoma automatiškai.

|6

Ручные программы массажа
Техники

Зарядка

|10

Užbaigus masažą, kėdės nustatymai atnaujinami ir ekrane
rodomas perkrovimo simbolis (10).

Сброс

Мудрость

.

Greitis:

Шея и плечи

Поясница и ягодицы

Спина

.
|5
„Kojos“.
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3 lygiai i r „ Off“ (išjungti
„Visas kūnas“ ar

Тайский

DISPLĖJUS

DISPLĖJUS

|5
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Masažinio krėslo priežiūra:
• Norėdami pašalinti dėmes nuo rėmo, porankio, kojų atramos, plastikinių dalių ar pašalinti jas nuo oro
žarnelių, valymą atlikite švelniomis valymo putomis ir nusausinkite vietas skudurėliu.
• Norėdami pašalinti dėmes ant valdymo pulto ir maitinimo šaltinių, dėmę nuvalykite sausa šluoste.
• Norėdami pašalinti dėmes nuo krėslo galinės dalies pagalvėlių, naudokite tik vandens pagrindo
apmušalų valymo priemonę, nuvalykite dėmes drėgna šluoste ir leiskite išdžiūti.

ĮSPĖJIMAS

• Vaikams draudžiama žaisti atlikti prietaiso valymą be suaugusiųjų priežiūros.
• Prieš atliekant valymą, įsitikinkite, kad prietaisas atjungtas nuo maitinimo
lizdo. Nelieskite maitinimo laido šlapiomis rankomis. Pasirūpinkite, kad valymo
metu į maitinimo šaltinį nepatektų skysčių.
• Prietaisui valyti nenaudokite skiediklių ar kitų tirpiklių, nes tai gali pakeisti
krėslo spalvą arba sugadinti apmušalą.
• Draudžiama lyginti krėslo apmušalą.

Sutrikimų nustatymas ir šalinimas
Nr.

1

Problema/sutrikimas

Naudojant girdimas ūžesys

2

3

Prietaisas neveikia

Nugaros atlošas ar pakojis
nesireguliuoja

PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS

Naudojant prietaisą kasdien, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus::
• Dūmų kvapas.
• Palietus maitinimo laidą, įrenginys staiga įsijungia / išsijungia.
• Maitinimo laidas yra karštas.
• Kiti sutrikimai.
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DĖMESIO

ĮSPĖJIMAS

Tinkamai įkiškite maitinimo
laido kištuką į elektros
lizdą.

Perdegė saugiklis

Pakeiskite saugiklį identišku
gamintojo naudojamam.

Nustatytas minimalus garso
lygis

Padidinkite garsą

Išjungtas Bluetooth

Atlošas ar pakojis turi per
didelę apkrovą

Įjunkite Bluetooth
Prijunkite krėslą prie
Bluetooth
Sumažinkite svorio apkrovą
ant pasirinktos prietaiso
dalies.

Pastebėjus sudėtingesnio lygio gėdimus nedelsiant kreipkitės į gamintojo įgaliotus atstovus.
Svarbu: nebandykite patys taisyti šio gaminio! Gamintojas neatsako už sužalojimus ar prietaisui
padarytą žalą, atlikus remonto darbus patiems.

Techniniai duomenys
Prieš atlikdami techninę apžiūrą, atjunkite maitinimo laidą. Norėdami išvengti
elektros smūgio ar traumų, nelieskite maitinimo laido šlapiomis rankomis.
Nebandykite patys ardyti ar taisyti gaminio. Kreipkitės į gamintojo įgaliotą
atstovą gedimams ar sutrikimams pašalinti.

Šiuo atveju nieko daryti
nereikia.

Pakeiskite maitinimo
mygtuko padėtį į „Įjungta“.

Krėslas prisijungęs prie
kito Bluetooth įrenginio

4

Sutrikimo šalinimas

Išjungtas pagrindinio
maitinimo mygtukas

Garso kolonėlė neveikia

• Nepalikite prietaiso ant tiesioginių saulės spindulių. Tai gali pakeisti krėslo
spalvą arba įą sugadinti.

• Jei kyla aukščiau išvardytų problemų, prašome nutraukti prietaiso naudojimą,
kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų ar sužalojimų.
• Norėdami atlikti techninę apžiūrą, nustatykite maitinimo mygtuko padėtį į
„Išjungta“, atjunkite įrenginį nuo elektros lizdo ir pastebėjus gedimą susisiekite su
gamintojo įgaliotais atstovais.
• Esant remonto poreikiui, tai gali atlikti tik gamintojo įgalioti asmenys.

Triukšmą gali sukelti oro
siurblio variklis ar kitos
mechaninės dalys,
besitrinančios prie audinio.
Prietaisas neįjungtas į
elektros lizdą.

Saugojimo būdai:
Jei ilgą laiką prietaisas stovi nenaudojamas, uždenkite jį švaria medžiaga, kad nesikauptų dulkės.

DĖMESIO

Sutrikimų priežastys

Pavadinimas:
Modelis:
Įtampa:
Galingumas:
Sertifikatai:
Saugumo lygis: I

Masažinis krėslas Titan
TITAN
220-240V~,50-60Hz
180W

SUTRIKIMŲ NUSTATYMAS IR ŠALINIMAS | TECHNINIAI DUOMENYS

Priežiūra ir aptarnavimas
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Ypatybės
BRAINTRONICS®

Ypatybės
L-FORMA
Galite tikėtis viso kūno masažo nuo kaklo iki sėdmenų

S-LINE
Šios automatinės programos metu masažinės galvutės masažuoja visą nugarą nuo pat
viršaus iki sėdmenų. S formos krypties funkcijos veikimas pagrįstas natūralia stuburo
anatomija.

MASAŽAS SPAUDANT
Oda ir raumenys yra arba tvirtai suspaudžiami ir masažuojami tarp nykščio ir
rodomojo piršto, arba abejomis rankomis. Ši masažo technika yra
naudojama sumažinti įtampai.

ZERO SPACE
Masažiniam krėslui judant į priekį ir verčiantis į horizontalią padėtį reikia tik 10 cm
atstumo nuo sienos. Kompaktiška ir labai patogu!

ZERO GRAVITY
Tarsi kosmonautas išbandykite “nesvarumo būseną”. Masažo metu, esant
horizontalioje padėtyje, jūsų galva bus žemiau kojų lygio.

AUTOMATINĖS PROGRAMOS
Specialiai sukurtos viso kūno automatinės programos, apimančios įvairiausias
masažo technikas. Funkcija papildomai leidžia įjungti šildymą atskiroms kūno
zonoms.

NUGAROS PLOTAS
Individualus nugaros masažinio ploto pasirinkimas

ARTROZĖS TEMPIMAS
BILSNOJIMAS

Švelnus tempimas ir spaudimas maloniai veikia kojų sritį stimuliuojant kremzles,
gerinant skysčių cirkuliaciją, maistinių medžiagų pasisavinimą organizme ir artrozės
simptomų palengvinimas.

ATLOŠO IR PAKOJO POZICIJOS
Reguliuojamos atlošo ir pakojo pozicijos leis masažiniame krėsle visada jaustis
patogiai.
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GARSAS

YPATYBĖS

YPATYBĖS

PEČIŲ JUOSTA
Reguliuojamos masažinės galvutės pečių juostoje aukštyn/žemyn.
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Ypatybės

Ypatybės
MUZIKA

BLUETOOTH

SHIATSU

USB

USB LIZDAS

GREITIS

YPATYBĖS

YPATYBĖS

PLOTIS
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Ypatybės

ES atitikties deklaracija
Atitinka ES standartus EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU.

Naudodamiesi displėjumi, galite patogiai pasirinkti norimą masažą
ir sureguliuoti visus kitus nustatymus. Meniu galite naršyti spustelėdami
mygtukais „Kaklas / Pečiai“, „Apatinė nugaros dalis“, „Automatinis“,
„Rankinis“, „Iš anksto“ arba limfodrenažinis masažas. Pasirinktinai galite
nustatyti masažo laiką iki 5 minučių, pradedant nuo 5 minučių iki 30
minučių.

3D MASAŽAS

GARANTIJOS PAŽYMĖJIMAS
Tinkamai naudojant, gaminiui suteikiama _____ metų eksploatavimo garantija

PIRKĖJAS (-A):
DATA:

YPATYBĖS

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA | GARANTIJOS PAŽYMĖJIMAS

SERIJOS NR:
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Gamintojas
Obermeiers Feld 3 33104 Paderborn,
Germany
www.casada.com
Įgaliotas atstovas Lietuvoje
VILNIUJE:
UAB VAIKIS Kaimelio g. 13, 2 aukštas
Mob: +370-640 83271
El.paštas: info@vaikis.eu
www.vaikis.eu

