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Enne tooli kasutamist lugege palun käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi.
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1. See patenteeritud väikese müratasemega eriti õhuke 3D massaažitool võimaldab
masseerida selga muljumise, raputamise, koputamise, shiatsu jms meetoditel, mis
on väga sarnased professionaalse massööri poolt pakutava massaažiga.
2. Toolil on automaatne kehatuvastusfunktsioon, tänu millele saab täpselt sobivat
massaaži pakkuda erineva pikkuse ja suurusega inimestele.
3. Massaažitoolil on ka soojendusfunktsioon, mille abil saab pakkuda
soojusteraapiat kaelale, õlgadele, vöökohale ja tuharatele, leevendada valu ja
parandada vereringet.
4. Ühe nupuvajutusega aktiveeritav nullgravitatsiooniga lamamisfunktsioon, mis
leevendab efektiivselt selgroole ja liigestele avalduvat survet, võimaldades
kasutajal kogeda nullgravitatsiooni lähedast tunnet.
5. Tool käib lamavasse asendisse nii, et peaotsa kaugus seinast ei muutu. Seljatugi
ja tooli raam liiguvad koos, mistõttu on tool väga ruumisäästlik ja kehasõbraliku
disainiga, pakkudes maksimaalset mugavust.
6. Jalgade täismassaaž, kus jalarullikud ja õhkpatjade kerge surve stimuleerivad
jalataldu.
7. Jalgade osas on tool varustatud mitme komplekti õhkpatjadega, mille abil
teostatakse jalgade pulseerivat õhusurvemassaaži, mis stimuleerib vereringet ja
taastab jalgade elujõu.
8. Õhusurvega teostatav pigistusmassaaž käsivartele, mis parandab vereringet
kapillaarides.
9. Massaažitoolil on mitu komplekti õhkpatju vöökoha ja puusade piirkonnas, mis
katavad täielikult vöökoha, puusade ja reite piirkonna ja mille abil saab teostada
vaheldumisi erinevatele piirkondadele teostada õhusurve-pigistusmassaaži, mis
vähendab tõhusalt üldist väsimust.
10.
Jalatuge saab välja ja tagasi sisse lükata 22 cm ulatuses, mistõttu sobib tool
erineva pikkusega inimestele.
11.
Mugava värvilise LCD-ekraaniga kaugjuhtimispuldile kuvatakse masseeritav
kehaosa ja massaaži liik.
12.
Hiina meditsiinile omase ainulaadne vöökoha soojusteraapia parandab
vereringet, et leevendada seljavalu ning toetada põrna ja mao funktsioone.
13.
Tooli peaosas on õhusurvemassaaži funktsioon, mis leevendab tõhusalt
vaimset väsimust ning füüsilist ja vaimset pinget.
14.
Juhtmevaba Bluetooth-pleieri kohandub teostatava massaažiga, aidates
muusika abil leevendada vaimset väsimust.

Märkus. Tootja jätab endale õiguse toote disaini ilma ette teatamata muuta.
Kasutusjuhendis toodud pildid on vaid illustratiivsed. Palun vaadake
tegelikku toodet.
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Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas tuleviku tarbeks alles.
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Ohutusjuhised

Ohutusjuhised

Palun lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi, kuna see aitab tagada
massaažitooli õige paigaldamise ja kasutamise.
Ohutusjuhiste all on toodud oluline ohutusteave, mis on märgitud sümbolitega „Hoiatus“ ja
„Ettevaatust“.
Mõlema sümboli juures on toodud oluline ohutusteave, mida tuleb hoolega järgida.

▲

Hoiatus

Ettevaatust

Selle sümboliga toodud teabe mittejärgimisel võib kaasneda surma või
vigastuste oht.
Selle sümboliga toodud teabe mittejärgimisel võib kaasneda vigastuste või
kahjustuste oht.

Sümboli tähendus
Seadme demonteerimine on
keelatud.

Järgige tööjuhiseid.

Juhtme õige kasutamine.

Hoiatus

Eespool kirjeldatud sümptomitega isikud ei tohiks massaažitooli kasutada või
võivad seda kasutada vaid arsti soovitusel. Tooli kasutamiseks on soovitatav
küsida ka kasutaja nõusolekut.

Enne massaažitooli istumist veenduge, et tooli osade vahel ei oleks
mistahes võõrkehi.
Seljatoe kasutamisel, jalatoe üles ja alla laskmisel või pikendamisel
veenduge, et tooli juures (taga, all või ees) ei oleks teisi inimesi või
objekte.
Füüsilise kõrvalekalde või kasutamisel tekkinud kõrvalekalde korral
lõpetage kohe massaažitooli kasutamine ja konsulteerige arstiga.
Peamassaaži korral pöörake tähelepanu massaažirullikute liikumisele,
kuna pea ei tohiks saada liiga pikka ega liiga tugevat massaaži.
Olge kaelapiirkonna massaažiga ettevaatlik.
Vältige kaela liigset masseerimist.
Ärge masseerige tooli abil kõhtu ega põlvi.
Kui soovite massaaži ajal toolilt lahkuda, peate enne püsti tõusmist
massaažprogrammi peatama.
Ärge kasutage massaažitooli koos teiste seadmetega.
Ärge laske lastel ega lemmikloomadel toolil või selle ümber mängida
(eriti kui tool on kasutuses), seljatoel, käe- ega jalatugedel istuda ega
seista.
Piiratud liikumisvabadusega või suhtlemisoskustega inimesi tuleb
massaaži ajal kogu aeg hoolikalt jälgida.
Enne tooli liigutamist tuleb selja- ja jalatugi liigutada tagasi algasendisse.

Õnnetused/
vigastused

Tooli koostamisel peab tool olema välja lülitatud ja pistik vooluvõrgust eemaldatud.
Sisestage tooli toitepistik sobivasse ja töökorras olevasse seinakontakti. Veenduge, et
Tulekahju ja
pistik on korralikult seinakontakti sisestatud, et vältida lühise tekkimise ohtu.
elektrilöögi oht
Kui tooli ei kasutata, seisake kõik massaažifunktsioonid, keerake võti asendisse OFF
ja seejärel eemaldage pistik vooluvõrgust.

Järgnev teave tuleb kindlasti tuleviku tarbeks alles hoida.

Osteoporoosi, selgroolülide murru ning ägedate valulike haigustega (nt nikastused
või lihase venitus) isikud.
Südamehaiged (sh südamestimulaatoriga või muid meditsiinilisi
elektroonikaseadmeid kasutavad patsiendid).
Vähihaiged.
Tajumishäiretega isikud, kellel on vere- ja kehavedelike ringlus tugevalt häiritud (nt
diabeetikud).
Ebatavalise või kõverdunud selgrooga isikud.
Lülivaheketta väljasopistusega isikud.
Rasedad ja äsja sünnitanud naised ja kehva tervisega isikud.
Trauma, nt tromboosi, akuutsete veenilaiendite ja erinevate nahapõletikega isikud.
Inimesed, kes ei suuda eristada temperatuuri. Kõrge palavikuga isikud (äge põletik,
nt kuumahood, külmavärinad, vererõhu muutused, füüsiline nõrkus).
Üle 80-aastased isikud.
Tooli ei tohi kasutada ka häiritud teadvuse või vaimse puudega isikud või isikud,
kes ei ole võimelised tooli funktsioone juhtima.
Isikud, kes ei suuda enda eest hoolt kanda, ning imikud ja alkoholi mõju all olevad
isikud. Ärge kasutage seadet, kui seade või te ise olete märg.
Seadet ei tohi kasutada isikud, kes ei taju kuumust või kes on kuumusele
allergilised.
Ärge jääge massaažitoolis magama.

Hoiatus

Tooli massaažipatju ei tohi hoiustamiseks kokku voltida.
Tooli ei tohi lasta tühjalt pikka aega töötada.
Vooluvõrku ühendatud tooli ei tohi kunagi jätta järelevalveta.

Kasutajaks
sobimatud
isikud.
Õnnetuse või
füüsilise
ebamugavuse
oht.

Katkisi ja liiga lõdvalt ühenduvat toitejuhet, pistikut ega seinakontakti ei tohi
kasutada.
Tulekahju, elektrilöögi ja tooli kahjustuste vältimiseks ärge kasutage muid
elektriallikaid kui ainult nimipinget.
Toitejuhet ei tohi kasutada, kui see on katki, modifitseeritud, sõlmes,
väändunud või raske koorma all muljuda saanud.
Ärge kunagi kasutage tooli, kui selle toitejuhe või pistik on kahjustada
saanud.
Hoidke toitejuhe eemal pliidist või muudest kuumusallikatest.

Õnnetused

Tulekahju ja
elektrilöögi oht

Kui massaažitool ei tööta korralikult või on katki, sellele on sattunud
veepritsmeid või kukub see vette, laske tool professionaalil korda teha või
saatke tool tootja poolt volitatud remonditöökotta. Tooli modifitseerimine,
demonteerimine ja hooldusremondi teostamine on keelatud.
Kui tooli toitejuhe või pistik on kahjustunud, ärge asendage seda ise, vaid
Demonteerimine
võtke pistiku asendamiseks ühendust tootja või tootja volitatud edasimüüjaga.
ja hooldus
Elektrišoki või vigastuste vältimiseks ärge avage ega demonteerige
massaažitooli mistahes osa, kuna toolil ei ole ühtegi osa, mida kasutaja ise
hooldama peaks.
Kontrollige, et tooli kangas või nahk ei oleks tooli tagaosas ega mujal katki
ega rebenenud. Kui kattematerjal on katki – ja isegi kui auk on väike –,
lõpetage kohe tooli kasutamine, eemaldage toitejuhe vooluvõrgust ja laske
kate ära parandada.

Ettevalmistus

Ettevalmistus

Keelatud tegevus.
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Ohutusjuhised

Ohutusjuhised
Ettevaatust

Ettevaatust
Kasutage massaažitooli tasasel pinnal.

Ümberkukkumise vältimiseks

Maksimaalne soovituslik kasutusaeg on 20 minutit. 5 minutit
iga asendi jaoks, alustades kerge massaažiga. Pikk
massaaž samas asendis võib põhjustada ebamugavust.

Liiga pikk massaaž ei ole kehale
hea

Enne tooli istumist kontrollige vigastuste vältimiseks kogu
tool üle ja vaadake, et massaažipunktid oleksid õiges
asendis.
Juhtimispult tuleks aegsasti panna selleks ettenähtud kotti:
ärge pange seda mujale, vältige selle pigistamist või
kukkumist.

Õnnetuste vältimiseks

Enne pistiku sisestamist toitevõrku veenduge, et toitelüliti on
asendis OFF.
Lülitage kõik juhtseadised välja, enne kui toitejuhtme
seinakontaktist eemaldate.

Õnnetuste vältimiseks toite
sisselülitamisel

Veenduge, et pistik on korralikult seinakontakti sisestatud.

Lühiste ja tulekahju ohu
vältimiseks

Kontrollige, et juhtmed ei oleks kahjustunud ning et
juhtmetel ei oleks vett ega prahti.

Ärge suruge massaažipunkte kätega ega astuge neile peale.
Ärge pange käsi töötavate massaažipunktide vahele.
Ärge pange käsi ega jalgu tooli mehaaniliste komponentide
vahele.
Ärge pange ega kinnitage midagi massaažitooli pilusse.
Ärge seiske ega istuge selja-, käe- ega jalatoel ning ärge
pange nendele mistahes esemeid.
Ärge liigutage tooli sel ajal, kui see töötab.
Ärge seiske toolil sel ajal, kui see töötab.
Ärge tõmmake tooli toitejuhet seinast ega lülitage toidet välja,
kui tool töötab.
Ärge pange oma käsi või pead jalatoe vahele või selle alla.
Ärge kasutage massaažitooli, kui kannate juuksekaunistusi.
Enne tuhara- ja puusamassaaži eemaldage taskutest kõvad
esemed.
Kui tool on lamamisasendis, ärge istuge seljatoel ega suruge
sellele.
Ärge kasutage massaažitooli paljal nahal või väga õhukeste
riietega – õhukesed riided võivad küll aidata saavutada parema
massaažiefekti, kuid võivad ka põhjustada nahaärritust või
külmakahjustusi.
Veenduge, et töötava massaažitooli lähedal olevatel inimestel
ei oleks avaraid rõivaid ega ehteid.
Hoidke pikad lahtised juuksed töötavast massaažitoolist eemal

Elektrilöögi vältimiseks lekete
või rikete tagajärjel

Veenduge, et maandusjuhe paigaldataks nõuetekohaselt
(mittenõuetekohane paigaldus võib põhjustada elektrilöögi.
Kui te ei oska juhet ise paigaldada, kutsuge kohale
professionaalne elektrik.)
Ärge kasutage pistiku adapterit. (Kui komplekti kuuluv pistik
ei sobi seinakontakti, ärge vahetage pistikut ise, vaid kutsuge
professionaalne elektrik, kes asendab pistiku sellisega, mis
sobib seinakontakti.)

Lekke ja elektrilöögi
vältimiseks

Elektrilöögi vältimiseks

Enne tooli puhastamist eemaldage see vooluvõrgust.
ärast tooli kasutamise lõpetamist eemaldage see vooluvõrgust.
Kui elektrisüsteem on kahjustunud, eemaldage tool vooluvõrgust. Elektrilöögi ja tulekahju
vältimiseks
Pistiku eemaldamiseks seinakontaktist hoidke kinni pistikut –
ärge sikutage pistiku eemaldamiseks juhet.
Pärast massaaži lõppemist lülitage tooli toidet välja ja
tõmmake pistik seinakontaktist.
Tõmmake toitejuhe seinakontaktist välja kohe, kui toimub
elektrikatkestus.

Õnnetuste vältimiseks
See aitab vältida tooli
kahjustusi või õnnetusi siis,
kui elekter tagasi tuleb.

Maandusjuhised
Õnnetuste ja vigastuste vältimiseks

※Tooli toitejuhtmel on maandus. Pistik tuleb sisestada sobivasse seinakontakti, mis on
nõuetekohaselt paigaldatud ja
sobib pistikule.

Kaitsme vahetamine
※Kui kaitse on läbi põlenud, lülitage seade lülitist välja
ning tõmmake toitepistik seinast. Avage kaitsme peal olev
kate, mis asub lülituskarbis. Asendage läbi põlenud kaitse
sama suure kaitsmega ja seejärel sulgege kaas. Kaitsme
vahetamiseks võite kutsuda ka elektriku.

Hoidke tool eemal kuumusest, niiskusest, teravatest,
söövitavatest, süttivatest ja plahvatusohtlikest esemetest.
Elektrilise soojendusteki või muude soojendustoodete
kasutamine massaažitoolis on keelatud.
Hoidke massaažitool eemal pliidist või muudest
kuumusallikatest.
Ärge paigutage tooli otsese päikesevalguse kätte või
muudesse kõrge temperatuuriga kohtadesse.
Ärge paigutage tooli tolmusesse või söövitavat gaasi täis
keskkonda.
Ärge paigutage tooli väga väikesesse ruumi või kehva
õhuringlusega kohta.
Ärge kasutage tooli välitingimustes.

Hoida kuivana. Ärge kasutage ega hoiustage tooli märjas
keskkonnas, näiteks ujumisbasseini lähedal ega vannitoas.
Hoidke tool ja kaugjuhtimispult kogu aeg kuivana.
Ärge kasutage tooli, kui kasutaja keha on märg.

Polstri kulumise või värvuse
muutumise ning kõvanenud ja rikutud
polüuretaankatte vältimiseks

!
▲

Kohad, kus maandusjuhe
ei tohi paikneda

Gaasitoru: plahvatuse või tulekahju oht.
Telefonijuhe ja piksevarras: elektrilöögi ja tulekahju oht
äikese ajal.
Veetoru: maandusjuhe on plastmassi juures kasutu

Ettevalmistus

Ettevalmistus

Paigaldage maandusjuhe õigesti. Pistiku
peab sisendama maandusega
seinakontakti, maanduskontakt ei tohi
olla väändunud või ära võetud.
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Konstruktsiooni sisemised osad

Konstruktsiooni välimised osad

Sisekonstruktsioon

Väliskonstruktsioon
Parema õla massaažielement
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Kõlar

Peatugi
Seljatoe padi

Vasaku õla
massaažielement

Juhtimispaneel
Parem käetugi

Soojendusega
massaažirullikud

Õla õhkpadi
Vasak käetugi

Iste
Jalatugi
Ratas

Käte õhkpadjad

Istme soojenduskangas

Jala külgmine õhkpadi
Fast
Relax
AUTO

MENU

Juhtimispuldi tasku

OK

Heating

Air

Manual

Roller

Tagakate

Zero-G

Juhtimispult

Toitelüliti

Jala tagaosa
õhkpadjad
Jalatoe õhkpadi

Toiteplokk

Soojendusega
jalarullikud

Toitejuhtme pistikupesa
Kaitsme asukoht

Ettevalmistus

Ettevalmistus

Jalatugi

Vöökoha
soojenduskangas
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Mehaaniliste komponentide nimekiri

Mehaaniliste komponentide diagramm
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Mehaaniliste komponentide nimekiri

Koosteskeem
Nimetus

Nr

Kogus

Nr

Nimetus

Kogus

Jalakoost

1

22

Jalarullik

2

2

Eesmine kaitsekate

1

23

Vasakpoolne kate

1

3

Parempoolne käetoe
koost

2

24

Parempoolne kate

1

4

Juhtimispaneel

1

25

Tagumine jalapadi

2

5

Padi

1

26

Õhkpumba koost

2

6

Seljatoe padi

1

27

Vasaku käetoe koost

1

7

Seljatoe esiosa

1

28

Juhtimispult

1

8

Eesmine kate

1

9

Eesmine õõtsekoost

1

10

Eesmine jalapadi

2

11

Rullik

1

12

Jalgade tugiplaat

1

13

Jalaosa elektriline käiviti

1

14

Seljaosa elektriline käiviti

1

15

Seljaosa raami koost

1

16

Massaažiseade

1

17

Õlakoost

1

18

Tagakate

1

19

Toiteploki koost

1

20

Tagumine kate

1

21

Seljaosa õõtsekoost

1

Ettevalmistus

Ettevalmistus

1
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Paigaldamine

Paigaldamine
Paigaldamine(1)

10

Paigaldamine(2)

1. Võtke pappkastist välja tooli põhikorpus ja lisatarvikud.
①Võtke pappkastist välja lisatarvikute kastid ja tooli korpus, tõstest tooli vähemalt

kahekesi.

Kontrollige paigalduskohta
Veenduge, et ruumi oleks piisavalt, et tool lamavasse asendisse lasta.

②Veenduge, et kõik lisatarvikud on olemas.

Vahetult seina lähedal.
Soovitus: jätke seinaga vahet
vähemalt 1 cm, et vältida
plastpindade kraapimist.

Vähemalt 50 cm
seinast
Massaažitooli
korpus

Tooli väljavõtmiseks
transpordikastist
haarab üks inimene
tooli vasak- ja
parempoolsest
metallraamist, teine
tagumisest kattest.

AUTO

Padjad

OK

Heating

Air

Maapinnal olev osa

Manual

Roller

Zero-G

Toitejuhe

Juhtimispult

4 M8*40 kruvi

Kuuskantvõti

Kuna tool on raske, võib see pikaajalisel ühe koha peal seismisel põranda rikkuda.
Asetage põranda kaitseks maha rätik või muu pehme ese.

Ettevaatust.
③Võtke käetugede kastist välja vasak ja
parem käetugi, asetage need lauale või
põrandale lapikult maha (vältige
kriimustuste teket).

Lekete ja elektrilöögi vältimiseks ärge kasutage tooli märjas keskkonnas, näiteks
basseini lähedal või vannitoas.
Kasutage tooli tasasel pinnal, et vältida selle ümberkukkumist, müra teket või
muid ettenägematuid probleeme.
Vasak käetugi

④Kõige suurema komponendi välja võtmiseks
transpordikastist haarake sellest paremalt ja
vasakult poolt kinni ja tõstke jalatugi kastist välja.

Jalatoe koost

Parem käetugi

Tooli polstri deformeerumise vältimiseks ärge kasutage tooli otsese
päikesevalguse käes, pliidi või muu kuumusallika lähedal.

Paigaldamine

Paigaldamine

Fast
Relax
MENU
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Paigaldamine

Paigaldamine
Paigaldamine(3)
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Paigaldamine(4)

2. Toitejuhtme paigaldamine ja tooli tõstmine isteasendisse
① Ühendage juhtimispuldi pistik istme parempoolsesse pistikupesasse, jälgides pistikul olevat süvendi ja pesas
oleva kumeruse asukohti; pingutage ühendus mutriga.
② Sisestage toitejuhtme üks ots lülituskarbis olevasse pistikusse ja teine ots seinakontakti. Lülitage lülituskarbis
olevast nupust seade sisse.
③ Vajutage juhtimispuldil sisse- ja väljalülitamisnuppu ON/OFF, pult on nüüd sisse lülitatud. Sama nupu teistkordsel
vajutamisel lülitub pult välja, tool liigub isteasendisse.
④ Pärast tooli naasmist isteasendisse lülitage tool välja ja tõmmake toitejuhe seinast.

②

①

Kumerus

①Ühendage seljatoe padja paremal pool olev õhutoru istme paremal pool oleva õhudüüsiga.

②Padja mõlemal küljel olevad lukud kinnitatakse seljatoel olevate lukkudega, tõmmates
lukku ettepoole mööda seljatoe alaosa.
③ Seljatoe padja eesmine alumine lukk ühendatakse istme lukuga.

①

Juhtimispuldi
juhtme pistik
Süvend

Kaugjuhtimispuldi
pistikupesa

④

4. Seljatoe padja paigaldamine

②

②

③

④

Fast
Relax
AUTO

MENU

Seljatoe padjal on
lukud mõlemal küljel:
need tuleb ühendada
seljatoe lukkudega
ja tõmmata ettepoole
mööda seljatoe alaosa.

③

OK

Heating

Air

Manual

Roller

Zero-G

Paigaldamine

① Käetugi asub tooli korpuse küljel.
② Sisestage käetoe piirajaplaat tooli istmeraami külgmise kandilise toru otsa.

③ Sisestage tooli küljel olevat neli kandilist sammast käetoe ülaosas olevasse nelja kandilisse
auku.
④ Joondage käetoel olevad kaks fikseerimisauku tooli raami küljel asuvate aukudega ja jälgige, et
käetugi sobituks sinna korralikult, seejärel kinnitage käetugi 2 M8*40 kruvi ja suurte seibide abil,
kasutades selleks kuuskantvõtit.
⑤ Ühendage istmel olev õhuvoolik ja juhtmed.
⑥ Paigaldage samamoodi ka teine käetugi.
tugevalt fikseeritud. Vastasel juhul võib käetugi tooli küljest ära kukkuda.

④

②

④

Käetugi

M8*40

⑤

③

①Asetage juhtimispuldi juhe istmepadja alla vasakule poole, seljatoe padja mõlemal
küljel asuv lukk jääb käetoe taha.
②Kinnitage juhtimispuldi kotil olev takjapaelkinnitus vasaku käetoe siseküljel oleva
takjapaelkinnitusega ning asetage juhtimispuldi kott vasaku käetoe välisküljele.
③Asetage juhtimispult kotti.
Soovitus: paigutage juhtimispuldi juhe istmele siis, kui te paigaldate seljatoe patja.

①
Istme
küljelukud
jäävad
käetoe
taha.

②

③
Fast
Relax
AUTO

MENU

OK

Heating

Air

Manual

Roller

Zero-G



OK

Jätke ühtlane vahe

5. Juhtimispuldi koti ja juhtimispuldi paigaldamine



Ärgeõhuvoolikut paigaldamise ajal pigistage, kuna see võib põhjustada õhulekke
▲ ETTEVAATUST.
või õhkpatjade mittetäitumise. Veenduge, et komponendid ja kruvid oleksid

① Õhuvoolik

③
Seljatoe padja
alumine eesmine lukk
kinnitub istme luku
külge

Sisestage toolil olev
kandilised sambad käetoes
olevatesse aukudesse.

Veenduge, et kinnitused
on korralikult fikseeritud.



Paigaldamine

3. Vasaku ja parema käetoe paigaldamine
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Paigaldamine

Paigaldamine
Paigaldamine(5)

Paigaldamine(6)

6. Jalatoe paigaldamine
①Kruvige poldid tooli jalaosas asuvatelt kinnititelt.
②Ühendage elektrijuhtmed pistikusse.
③Sisestage jalaosas asuv õhutoru tugevalt tooli mootoril olevasse õhudüüsi.
④Tõstke pöördteljega jalatoe plaat kinnitite juurde ja lükake telg kinnitite külge ning lükake telje
surveplaat alla.
⑤Kinnitage tugevalt kruvidega.
⑥Kinnitage jalatoe nahkkatte lukk tooli luku külge.

▲ Märkus. Õhutoru ja juhtmete ühendamisel ei tohiks need omavahel kokku väänduda.
Pistikupesa

① Kruvi

7. Pärast tooli koostamist
1

Sisestage toitejuhtme üks ots lülituskarbil
olevasse auku (vt parempoolne pilt).

2 Sisestage juhtme teises otsas asuv pistik

seinakontakti.

Kinniti

Lülituskilbi
pistikupesa

3 Lülitage tool lülituskilbi taga olevast nupust

1

sisse. (Lülitage O/I nupust sisse ja välja, sisse
lülitamiseks vajutage nupu I märgistusega
osa alla.)
4 Massaaži-, lõdvestus- jms funktsioonide

Gaasidüüs

Sisestage toitejuhtme pistik
lülituskarbi
pistikupesasse.

nautimiseks kasutage kaugjuhtimispulti.

Veenduge, et lüliti on välja lülitatud,
enne kui hakkate tooli toitepistikut
seinakontakti sisestama.

Juhtmete
pistik
Õhuvoolik

2

Soovitused
Kui inimene istub tooli, kohandage padja
asukohta nii, et padja keskosa asub kõrva
ülemise serva juures. Nii on padi õiges
asukohas, et mugavalt pead masseerida.

Paigaldamine

Paigaldamine

② Juhtmed ③ Õhuvoolik

Pöörlev
telg

3

④

Pöörleva telje
surveplaat

4
Fast
Relax
AUTO

MENU

OK

Heating

Air

Manual

Roller

Zero-G

Juhtimispult

④ Tõstke jalatugi üles ja
asetage pöörlev telg
kinniti külge.
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⑤ Lükake telje surveplaat alla
ja kinnitage kruvidega.

⑥Kinnitage jalatoe lukk korralikult.
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Seadistamine enne massaaži

Seadistamine enne massaaži
Asukoht

Kontrollige asukohta

Massaažitooli liigutamine

Tooli jaoks vajaminev ruum

Ettevaatust
Lekete ja elektrilöögi vältimiseks ärge
kasutage tooli märjas keskkonnas,
näiteks basseini lähedal või vannitoas.

Ettevaatust

Vahetult seina lähedal.
Soovitus: vähemalt 1 cm seinast.

Õnnetuste ja kahjustuste vältimiseks ei
tohi massaažitooli töötamise ajal liigutada.

Massaažitooli liigutamine

Kontrollige alasid tooli ees ja taga
Vähemalt 50 cm jalatoest ettepoole.

Kontrollige ümbrust

Massaaž

Kui seljatugi alla laskub ja jalatugi üles
tõuseb, kontrollige järgmist:
(1) tooli ümber ei tohi olla inimesi ega
esemeid.
(2) toolil peab olema piisavalt ruumi
liikuda.

Tavaline
1

(1) Puhastage pistikult regulaarselt tolmu,
kasutades selleks kuiva lappi.

Enne massaaži
Veenduge, et massaažirullikud tooli seljatoe
ülaosas on peatunud,
seejärel istuge aeglaselt tooli.

Suruge tooli peaosa alla, nii et tool vajub
jalaste tagaosas asuvatele ratastele. Seejärel
lükake tool soovitud kohta ja asetage see
ettevaatlikult tagasi maha.

(2) Toitejuhet ei tohi kahjustada,
modifitseerida, painutada, venitada,
sõlme siduda ega jätta seda raske eseme
(eriti tooli) alla.

Kui massaažipunkt nõelravi
punktidetektori kasutamisel õlgade
asendit tuvastada ei suuda, liigub see
vaikimisi seljatoe keskosasse.
Õige asend: selg toetub
tooli seljatoele, pea
padjale.
Kui keha skaneerimine
algab, kostub kaugjuhtimispuldist üks helisignaal. Kui kuulete puldist
tulevat helisignaali, saate üles-alla noole
abil õlgade asendit manuaalselt
reguleerida.

Vältige õlgade asendi vale tuvastamist,
kuna see mõjutab teostatava massaaži
mugavust.
Soovitus
Kui tunnete, et
kaelamassaaž ei ole
piisavalt tugev,
kohendage kaela all
olevat patja ja alustage
massaaži uuesti.

Kuna tool on raske, võib see
pikaajalisel ühe koha peal seismisel
põranda rikkuda. Asetage
põranda kaitseks
maha tekk või muu
pehme ese.

Check
Mitte rohkem kui 40 kraadi

▲

Ratas

Selleks et vältida kriimustuste tekkimist
kunstnahale, hoidke tooli liigutamiseks
jalatuge (vt pilti).
Kui seljatugi on massaaži ajal alla
lastud, siis käetuge liigutada ei saa.

Massaaž

Siduge juhtmed kokku ja asetage need
istmele, et need tooli liigutamise käigus
kahjustada ei saaks.
Järsud liigutused või kukkumine võivad tooli
sisemisi komponente kahjustada.
Ärge kasutage tooli liigutamiseks ratast, kui
tool asub puitpõrandal või muul kergesti
kahjustuval pinnal. Tooli tõstmiseks on vaja
kahte või enamat inimest.
Veenduge, et tooli toide on välja lülitatud,
pistik seinakontaktist välja tõmmatud ja ei
puuduta põrandat.
Kõige parem on tooli tõsta
siis, kui see on isteasendis,
nii ei ole ohtu, et seljatugi
vastu maad kukub.

Kasutage tooli tasasel pinnal, et vältida
selle ümberkukkumist, müra teket või
muid ettenägematuid probleeme.

Kontrollige toitejuhet ja pistikut

Seadistamine enne massaaži

Massaažipunkti valest
asendist tingitud võimalike
vigastuste vältimiseks.

Tooli polstri hea seisukorra säilimiseks
ärge kasutage tooli otsese
päikesevalguse käes, pliidi või muu
kuumusallika lähedal.

Jalatuge ette ja seljatuge alla lükates
kontrollige, et tooli lähedal ei oleks inimesi,
lemmikloomi ega esemeid.

16

17

Manuaalne juhtimine

Manuaalne juhtimine
Manuaalne juhtimine

1. Ooterežiimis olles vajutage nuppu ON/OFF, et tool sisse lülitada. Seejärel vajutage menüünuppu
MENU või mõnda muud nuppu, et valida mistahes automaatne massaažiprogramm, misjärel
masin tuvastab kasutaja õlgade kõrguse ja alustab massaaži. Kui tool on sisse lülitatud, vajutage
nuppu ON/OFF, misjärel lülitub tool välja ja liigub algasendisse – jalatugi liigub alla kõige
madalamasse asendisse ning seljatugi tõuseb üles, kontroller lülitub välja 3–5 sekundi jooksul.

Fast
Relax
20 min

MENU

Speed：
Width：

3D:

AUTO

Intensity：

Set function with Menu button.

Paus

Menüü

AUTO

MENU

Automaatrežiim
Üles

Kinnitusnupp
Vasak

Parem

OK

OK

Heating
Air

Alla

Heating

Jalarullikute nupp

Roller

Air

Manual

Manuaalne

Zero-G

8. Kui tool on sisse lülitatud, vajutage seda nuppu, et lülitada jalgade, istme, vöökoha ja selja
soojenduselemendid sisse ja välja ning soojusastet reguleerida.
9. Käivitusfaasis vajutage seda nuppu järgmiste valikute valimiseks: kogu tool, ülemine osa, alumine
osa, stopp.
on 5 massaažiprogrammi: muljumine, tugevam koputamine, õrnem koputamine,
muljumine ja tugevam koputamine ja shiatsu, vastav tähis kuvatakse ekraanile.
massaažirežiimis, vajutage seda nuppu, et reguleerida rulliku kiirust kiire ja aeglase režiimi
vahel või lülitage rullik välja; muudes režiimides olles vajutage seda nuppu, et viia tool
holograafilisse jalamassaaži režiimi, kus rullik töötab kiires töörežiimis.
12. Selle nupu all hoidmisel liigub jalatugi üles, nupu vabastamisel jalatoe liikumine peatub.
Massaažitooli asendi reguleerimise ajal kuvatakse puldi ekraanile reguleerimist tähistav sümbol
„…“.

Seljatugi üles ja
jalatugi alla

13. Selle nupu all hoidmisel liigub seljatugi üles, jalatugi liigub alla, nupu vabastamisel seljatoe ja
jalatoe liikumine peatub. Massaažitooli asendi reguleerimise ajal kuvatakse puldi ekraanile
reguleerimist tähistav sümbol „…“.

Jalatugi üles ja
seljatugi alla
Jalatugi alla

7. Kui tool on sisse lülitatud, algasendis (jalatugi välja tõmbamata) ja menüürežiimis, vajutage
seda nuppu, et kinnitada menüüpunkti valik ja kuvada järgmine menüü. Vastasel juhul ei saa
kasutada jalatoe teleskoopilist reguleerimist.

11. Kui tool on sisse lülitatud ja automaatmassaaži, holograafilises jalgade või kogu keha

Roller

Jalatugi üles
Nullgravitatsioon

5. Käivitusfaasis vajutage seda nuppu iga kord, kui soovite muuta mõnda automaatprogrammi.
Valikus on järgmised programmid: hommikumassaaž, une-eelne massaaž, Tai massaaž,
mugavusmassaaž ja Hiina massaaž, vastav tähis kuvatakse ekraanile.

10. Käivitusfaasis vajutage seda nuppu, kui soovite muuta mõnda manuaalset programmi. Valikus

Manual

Õhusurve
Küte

4. Põhirežiimis olles vajutage seda nuppu, et liikuda menüüsse, kus kasutaja saab valida massaažitooli erinevate funktsioonide vahel. Põhirežiimi naasmiseks vajutage nuppu MENU uuesti.

Zero-G

14. Selle nupu vajutamisel käivitusfaasis läheb tool nullgravitatsiooni režiimi, nupu teistkordsel
vajutamisel lähtestab tool end sisselülitatud olekusse. Pärast massaaži kuvatakse põhiekraanile
nullgravitatsiooni režiimi hetkeolek.
15. Selle nupu all hoidmisel liigub jalatugi alla, nupu vabastamisel jalatoe liikumine peatub.
Massaažitooli asendi reguleerimise ajal kuvatakse puldi ekraanile reguleerimist tähistav sümbol
„…“.
16. Selle nupu all hoidmisel liigub seljatugi alla, jalatugi liigub üles, nupu vabastamisel seljatoe ja
jalatoe liikumine peatub. Istumisasendi reguleerimisel kuvatakse puldi ekraanile reguleerimist
tähistav sümbol „...“.

Massaaž

Massaaž

Fast
Relax

Kiirlõdvestus

2. Käivitusfaasis vajutage seda nuppu funktsiooni peatamiseks. Nupu teistkordsel vajutamisel
funktsioon jätkub.
3. Käivitusfaasis vajutage seda nuppu, et käivitada automaatne kiirlõdvestuse massaažiprogramm.
Programmi vaikimisi kestus on 8 minutit.

6. Puldil on neli navigatsiooninuppu: üles, alla, vasakule ja paremale. Neid saab menüürežiimis
olles kasutada menüüs navigeerimiseks. Üles-alla nuppe saab kasutada menüüpunktide kiireks
valimiseks ning vasakule-paremale nuppe saab kasutada eelmise ja järgmise menüütaseme
valimiseks. Üles-alla nupud: põhimenüüs – massaažiseadme asendi manuaalne reguleerimine
õlgade kõrguse tuvastamise ajal ja fikseeritud punkti, asendi reguleerimine, ja õlgade kõrguse
tuvastamine on lõpetatud, mittemanuaalne fikseeritud punkti asendi režiim, jalatoe
teleskoopiline reguleerimine. Vasakule-paremale nupud: vasak nupp põhimenüüs – õhusurve
reguleerimine; parem nupp mitte põhimenüüs – veaalarmi sisse ja välja lülitamine; põhimenüüs
– massaaži kiiruse reguleerimine ja alarmi välja lülitamine.

Zero

On/Off
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Manuaalne juhtimine

Manuaalne juhtimine

LCD-ekraani sümbolite kirjeldus

LCD-ekraani sümbolite kirjeldus
Põhiekraan
20 min

Kiirus:
Laius:

Vajutades sisse- ja väljalülitamisnuppu siis, kui tool on sisse lülitatud,
kuulete ühte lühikest ja järsku helisignaali. LCD-ekraanile kuvatakse
pärast 2–3-sekundilist käivitusfaasi põhiekraan ja tool läheb ooterežiimi.
Põhiekraanil kuvatakse massaaži asend, meetod, aeg, programmi olek
jne – kogu info ajakohastatakse siis, kui tool tööle hakkab.

Menüü
Automaatne

Asend

Manuaalne

Intensiivsus

Õhk

3D:

Funktsioone vaata nupu MENU abil

Massaažiprogramm

Zero

Õrn koputus

Zero

Tugev koputus

Massaaži kiirus (aeglane, keskmine, kiire)

Shiatsu

Massaažiala laius (kitsas, keskmine, lai)

Nullgravitatsioon

Õhusurve intensiivsus (nõrk, keskmine, tugev)

Allesjäänud

3D intensiivsus (3 astet)

Hommikumassaaž

Manuaalne

Une-eelne massaaž

Õhk

Tai massaaž

Rullik

Mugavusmassaaž

Soojendus

Hiina massaaž

Seaded

Erimassaaž

Valige režiim nupu OK abil

Automaatrežiim: automaatrežiimi valimiseks vajutage nuppu MENU ja
seejärel nuppu OK. Valige järgmiste massaažiprogrammide vahel:
hommikumassaaž, une-eelne massaaž, Tai massaaž, mugavusmassaaž, Hiina massaaž ja erimassaaž. Automaatrežiimi erimassaaži
all on neli valikut: sportlane, ostleja, kael ja õlad ning selg ja vöökoht.

Sportlane
Ostleja

Kael ja õlad
Selg ja vöökoht

Menüü
Automaatne

Režiim

Manuaalne

Asend

Õhk

Laius

Rullik

Kiirus

Muljumine

Kitsas
Aeglane

Overall

Õrnem
koputamine

Osaline

Tugevam
koputamine
Muljumine ja
õrnem
koputamine

Keskmine
Manuaalrežiim: manuaalrežiimi
Fikseeritud
Soojendus
3D
3D +
Keskmine
Punkt
valimiseks vajutage nuppu MENU ja
Lai
Seaded
3D Kiire
seejärel nuppu OK. Manuaalrežiimis
Valige režiim nupu OK abil
saate valida viie seadistuse vahel:
režiim, asend, laius, kiirus ja 3 D. Valige soovitud funktsioon ja vajutage järgmisse
menüütasandisse liikumiseks nuppu OK. Seal saate valida soovitud massaažiprogrammi ja
asendi, reguleerida massaažiala laiust, massaaži kiirust ja 3D intensiivsust.

Shiatsu

Kui massaažitool on manuaalses fikseeritud töörežiimis, saab kasutaja üles-alla nuppude abil
reguleerida massaažiasendit, reguleerimise ajal ilmub ekraanile märge „Massaažiasendi
seadistamine...“.
Massaažitool liigub teatud ulatuses olemasoleva asendi piires.
Märkus.
1. Massaažiprogrammi valimisel on vaikimisi seadeks kogu keha massaaž, tool teostab vaid
keha ühe skaneerimise.
2. Pärast õlakõrguse tuvastamist saab kasutaja seadistada massaažiasendi, kiiruse ja laiuse.

Menüü

Seda funktsiooni ei saa valida holograafilise
käte- ja õlamassaaži ajal. Funktsioon töötab
automaatse holograafilise jala- ja
kehamassaaži korral, muudel juhtudel valige
kiire ja õrn holograafiline jala- ja kehamassaaž, kus rullik töötab kiiremini.

Menüü
Automaatne

Seljasoojendus

Manuaalne

Vöökoha soojendus

Start

Õhk

Istmikusoojendus

Stopp

Rullik

Jalgade soojendus

Automaatne

Kiire

Manuaalne

Õrn

Õhk

Stopp

Rullik
Soojendus
Seaded
Valige režiim nupu OK abil

Soojendus：pärast menüünupu MENU vajutamist saate
navigatsiooninuppude abil valida soovitud soojendusfunktsiooni.
Valikud on järgmised: seljasoojendus, vöökoha soojendus,
istmikusoojendus ja jalgade soojendus. Iga valiku all on
alamvalikuks start ja stopp. Start Igal osa kohta kuvatakse
ekraanile vastav soojenduse olek.

Soojendus
Seaded
Valige režiim nupu OK abil

Seaded：vajutage
menüünuppu MENU,
valige navigatsiooninuppude abil
soovitud valik (kas
jalatoe reguleerimine
või taimer).

Menüü

Jalatoe
pikkuse
Automaatne reguleerimine
Manuaalne
Taimer
Õhk

Rullik
Soojendus

Pikenda

10 min

Lühenda

20 min
30 min

Seaded
Valige režiim nupu OK abil

Jalatoe pikkuse reguleerimine: selle valiku abil saab jalatuge pikendada, lühendada ja soovitud asendis
peatada. Nupu OK vajutamisel jääb jalatugi seisma.
Taimer: valikud 10 min, 20 min ja 30 min. Vaikimisi ajaks on määratud 20 minutit. Kui aeg saab täis, lülitub tool
automaatselt välja.

Pärast toite sisselülitamist alustab massaažitool nõelravi punktide
asendite tuvastamist ja ekraanile kuvatakse teade „Nõelravi punktide
seadistamine...“. Pärast nõelravi punktide asendite tuvastamist on 5
sekundi vältel kuulda viite helisignaali, samal ajal kui massaažiseade
liigub õlgade piirkonda. Kui kasutajale tundub massaažiseadme
asend vale, saab seda reguleerida üles-alla navigatsiooninuppudega,
reguleerimise ajal kuvatakse ekraanile teade „Nõelravi punktide
seadistamine...“. Vaikimisi ajaks on määratud 20 minutit. (Massaaži
lõppedes lülitub massaažitool välja ja liigub algasendisse.)

08 min

Auto-Chinese

Kiirus:
Laius:
Intensiivsus:

3D:

Zero

Nõelravi punktide seadistamine...

Massaaž

Massaaž

Automaatne

Vajutage põhiekraanil olles nuppu MENU, misjärel kuvatakse
ekraanile menüü, kust kasutaja saab valida soovitud massaaži ja
seadistused. Menüüst väljumiseks vajutage menüüekraanil olles
uuesti nuppu MENU, misjärel kuvatakse ekraanile põhiekraan.

Õhkpadi: vajutage menüünuppu MENU ja valige
navigatsiooninuppude abil valik „Õhusurve“,
seejärel vajutage nuppu OK. Õhusurve all on kaks
valikut: „Asend“ ja „Intensiivsus“. Valige soovitud
funktsioon ja vajutage nuppu OK, et liikuda edasi
järgmisse menüüsse ja valida soovitud valik.
Jalarullik: Vajutage
menüünuppu MENU,
valige navigatsiooninupu
abil jalarullikumassaaž ja
vajutage nuppu OK,
seejärel valige kas režiim
„Kiire“, „Õrn“ või stopp ja
vajutage uuesti nuppu OK.

Valige režiim nupu OK abil

Soojendus

Menüüliides

Alumine

Seaded

Massaaži asend

massaažiaeg

Menüü

Ülemine

Tugev

Soojendus

Muljumine

Üldine
Nõrk
Keskmine

Rullik

Intensiivsus:
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Juhtpaneeli kasutamine

Juhtpaneeli kasutamine

22

Juhtpaneeli kasutamine
1. Käivitusnupp – sellel nupul on sama funktsioon nagu puldil oleval nupul. Nupu
vajutamisel käivitub tool umbes 3 sekundiga. Märgutuli: 1. töötab, pausile panduna
vilgub; 2. ooterežiimile minnes vilgub 5 sekundi jooksul, muul ajal väljas.
2. Kui tool on sisse lülitatud, kuid mitte väljasirutatud asendis, vajutage seda nuppu, et
viia tool väljasirutatud asendisse. Muus olukorras nuppu kasutada ei saa. Märgutuli:
tuli põleb asendi muutmise ajal, muul ajal on tuli kustus.
3. Kui tool on sisse lülitatud, kuid mitte traditsioonilise Hiina meditsiini (TCM) režiimis,
vajutage seda nuppu, et viia TCM režiimi. Muus olukorras nuppu kasutada ei saa.
Märgutuli: tuli põleb, kui TCM režiim töötab, muul ajal on tuli kustus.
Käivitusnupp

Venitus

Kogu keha õhusurve

Aeg

Nullgravitatsioon

5. Kui tool on sisse lülitatud, lisab selle nupu üks vajutus allesjäänud massaažiajale +5
minutit. Kokku saab lisada kuni 20 minutit massaažiaega. Nuppu saab vajutada
maksimaalselt 4 korda, pärast seda nupp ei toimi.
6. Kui tool on sisse lülitatud, saab selle nupu abil reguleerida tooli asendi
nullgravitatsiooni lähedaseks. Nupu teistkordsel vajutamisel, liigub tool tagasi
tööasendisse.

Massaaž

Massaaž

Meditsiin

4. Kui tool on sisse lülitatud, kuid kogu keha õhusurve ei ole valitud, vajutage seda nuppu
– tool lülitab sisse kogu keha õhusurve. Muul ajal nuppu kasutada ei saa. Märgutuli:
tuli põleb, kui kogu keha õhusurverežiim töötab, muul ajal on tuli kustus.
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Kasutusjuhised ja funktsioonide pildid

Kasutusjuhised ja funktsioonide pildid
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Funktsioonide pildid

ON/OFF

Jalatugi üles

Toitelüliti

3

4

a

Kui seda nuppu juhtimispuldil
vajutada, liigub jalatugi üles.
Nupu vabastades jalatugi
peatub ja jalatoe nurk
lukustub fikseeritud
asendisse.

Jalatoe pikendamine ja lühendamine

Jalatoe nurka saab fikseerida igasse
asendisse, samuti saab jalatuge pikendada
16 cm võrra, mistõttu sobib tool erineva
pikkusega kasutajatele.

Jalatugi alla

1. Toite sisselülitamine

1

① Sisestage toitejuhtme üks ots pistikusse „a“.
② Sisestage toitejuhtme pistik seinakontakti.
③ Lülitage massaažitool lülituskilbil olevast

toitelülitist sisse.
④ Vajutage juhtimispuldil sisse- ja väljalülitamis-

Massaaž

2. Massaaž
① Kasutage kaugjuhtimispulti vastavalt puldi
kasutusjuhendile. Massaažiprogrammide
kohta leiate rohkem infot puldi kasutusjuhiste
alt.
② Massaaži lõppedes liigub massaažiseade
algasendisse ja kaugjuhtimispuldi ekraanile
kuvatakse kiri „Väljalülitamine“.

Fast
Relax

Seljatugi üles ja jalatugi alla

OK

Air

Manual

Roller

Kaugjuhtimispult

Zero-G

3. Toite väljalülitamine
1

3

Hoiatus

2

Kui vajutate juhtimispuldil seda
nuppu, liigub seljatugi alla ja
jalatugi üles. Nupu vabastamisel selja- ja jalatugi
peatuvad ning nende
kaldenurgad lukustatakse
fikseeritud asendisse.

AUTO

MENU

Heating

Jalatugi üles ja seljatugi alla

①Kui tooli toide on sisse lülitatud, vajutage tooli
väljalülitamiseks sisse- ja väljalülitamisnuppu,
misjärel tool liigub automaatselt algasendisse.
②Kui tooli rullikud on liikunud algasendisse,
lülitage tool selle taga- ja allosas olevast
toitelülitist välja.
③Tõmmake tooli toitepistik seinakontaktist välja.

1. Enne kasutamist tõmmake padjad
1.Enne tooli istumist veenduge, et käe-, jalaüles, et kontrollida, et polüurja seljatoe ning tooli istumisosa vahel ei
etaanist kate oleks terve. Kahjusoleks esemeid.
tuste korral ärge tooli kasutage,
2.Enne tooli kasutamist veenduge, et tool
tõmmake selle toitepistik seinast ja
on lähtestatud olekus.
Tähelepanu 3.Massaažitooli kasutamise ajal ärge seiske
laske kate ära parandada.
2. Sisestage tooli toitepistik ainult
toolil püsti.
nõuetekohasesse seinakontakti.

Kui vajutate juhtimispuldil seda
nuppu, liigub seljatugi üles ja
jalatugi alla. Nupu vabastamisel
seljatugi ja jalatugi
peatuvad ning nende
kaldenurk lukustatakse
fikseeritud asendisse.

Nullgravitatsioon

Vajutage nuppu ZERO, misjärel liigub
seljatugi alla ja jalatugi tõuseb üles ning
tool läheb automaatselt nullgravitatsiooni
asendisse. Nupu teistkordsel vajutamisel
seljatugi ja jalatugi
peatuvad ja lukustuvad
fikseeritud asendisse.
Ükskõik mis nurga alla
selja- ja jalatugi jäävad – kasutajale on
ikkagi tagatud mugav massaaž.

Käte massaaž
Käetugedel on sisseehitatud
pulseeriv survemassaaži
funktsioon.
Pange käsi käetoele siis,
kui see parajasti õhku täis
ei lähe. Pärast seda, kui
käetugi on õhku täis
pumbatud, saab käsivart ja
labakätt masseerida tooli
asendist sõltumata –
mugavat kätemassaaži
saab teostada tooli kõigi
asendite korral.

Õlamassaaž

Õlgade piirkonnas on
toolil mitmekihilised
sopistustega
õhkpadjad. Õlgade
venitusmassaaž aitab
leevendada
õlapiirkonna pinget.

Jalamassaaži funktsioon
Tooli jalaosal on igakülgne
rull- ja õhkpadja massaaži
funktsioon, mis stimuleerib
jalataldu ja kogu keha,
reguleerides ja taastades
siseelundkonna
funktsioone. Parandab
tõhusalt organismi
vastupanu ja immuunsust.

1. Vigastuste ja kahjustuste vältimiseks veenduge, et seljatoe taga ei oleks inimesi, lemmikloomi ega
esemeid.
2. Seljatoe reguleerimisel jälgige selja- ja käetoe vahelist vahet.
3. Kui jalatugi liigub, ärge seiske toolil ega lahkuge sellelt. Kui jalatoe liikumine põhjustab toolile kahjustusi, ärge
takistage selle liikumist.
4. Rohkem infot leiate juhtimispuldi kasutusjuhistest.

Massaaž

nuppu ON/OFF (puldist kostub üks helisignaal).
Puldi ekraanile kuvatakse põhiekraan.

2

Kui seda nuppu juhtimispuldil
vajutada, liigub jalatugi alla.
Nupu vabastades jalatugi
peatub ja jalatoe nurk
lukustub fikseeritud
asendisse.
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Pärast massaaži

Puhastamine ja hooldus

Massaažitooli kasutamise lõpetamisel
1 Veenduge, et selja- ja jalatoe lähedal ei oleks

inimesi, lemmikloomi ega esemeid.

Plastosad

Kunstnahk
Üldpuhastus

4 Lülitage toide välja.

1 Kastke lapp neutraalsesse
●

Puhastage kergelt lapiga, mis on puhas,
pehme ja kuiv.

puhastusvahendisse, väänake

Neutraalne
puhastusvahend

1
●

kuivaks ja puhastage pind.
2 Pühkige pind puhta veega
●

Puhastamiseks ei tohi
kasutada vedeldit,
bensiini, alkoholi ega
muid keemilisi
vahendeid.

2 Liigutage puldi abil tooli selja- ja jalatugi

algasendisse. (Või vajutage sisse- ja
väljalülitamisnuppu, et selja- ja jalatugi
liiguksid ise algasendisse.

5

Tõmmake pistik seinakontaktist välja.
(Tähelepanu! Jälgige, et pistik oleks
otse.)

niisutatud lapiga.

Vesi

3
●

2
●

3 Puhastage õrnalt pehme lapiga.
●

2
●

Juhtimispuldi puhastamine
1 Pigistage pehme lapp kuivaks ja pühkige
●

pult puhtaks.

2 Laske kuivada.
●

Vesi

1
●

Puhastamiseks ei tohi kasutada vedeldit,
bensiini, alkoholi ega muid keemilisi
vahendeid.
Fast
Relax
AUTO

MENU

4 Laske
●

kuivada (fööni kasutamine
kuivatamiseks on keelatud).

OK

Heating

Roller

Air

Manual

Kaugjuhtimispult

Zero-G

6

Puhastage tooli vastavalt vajadusele.

Lapi materjal
1 Kastke lapp neutraalse puhastus●

3

Liigutage tool algasendisse ja asetage pult
tagasi vasakul käetoel olevasse puldi kotti.

Fast
Relax
AUTO

MENU

OK

Heating

Roller

Zero-G

Air

Manual

vahendi lahjasse lahusesse, väänake kuivaks ja puhastage pind.

Tähelepanu.

Pärast tooli kasutamist vajutage sisse- ja
väljalülitamisnuppu ON/OFF, et lõpetada
kõik massaažitoimingud ja lasta toolil
liikuda tagasi algasendisse. Veenduge, et
tool on vooluvõrgust lahti ühendatud, et
vältida võimalike vigastuste teket lastele või
lemmikloomadele.
Pärast tooli kasutamise lõpetamist lülitage
toide välja ja tõmmake tooli toitepistik
seinakontaktist välja. Vältige niiskust ja
mustuse kogunemist ning vananenud
isolatsiooni kasutamist, kuna need võivad
põhjustada toolile kahjustusi.

Puhastamiseks ei tohi kasutada
vedeldit, bensiini, alkoholi ega
muid keemilisi vahendeid.

Neutraalne
puhastusvahend

1
●

2 Pühkige määrdunud kohad lahja
●

neutraalse puhastusvahendi lahusega puhtaks (vältige liigset nühkimist).

※Liigne puhastamine võib tooli

2
●

pinda kahjustada.

3 Pühkige pind puhta veega
●

niisutatud lapiga..

4 Laske kuivada.
●

Vesi

3
●

Puhastamisest
Enne tooli puhastamist tõmmake tooli
toitepistik seinakontaktist välja, ärge
puudutage pistikut märgade kätega.
Veenduge, et toitepistikut seinakontakti
lükates on teie käed kuivad.
Eespool nimetatud juhiste mittejärgimisel
võib tagajärjeks olla elektrilöök või põletus.

Hooldus

Massaaž

Või
1
●

Vesi

3 Laske kuivada.
●

Kui kunstnahk määrdub
1 Kastke pehme lapp 3–5-protsendilisse neutraalse
●
puhastusvahendi lahusesse, pigistage lapp kuivaks ja seejärel puhastage õrnalt pind.
●
2 Seejärel peske lapp puhta veega puhtaks,
väänake välja ja pühkige pind niiske lapiga üle.

Neutraalne
puhastusvahend
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Tehnilised andmed

Veaotsing
KKK ja veaotsing
Probleem

Massaažitool ei hakka
tööle, kuigi on sisse
lülitatud.

Võimalik põhjus

Tehnilised andmed
Veaotsing

Nimi

Massaažitool

Võimsus

Valige massaažiprogramm.

Mudel

RK1906

Veenduge, et pistik on korralikult
seinakontakti sisestatud.

Korpus: 71/90,4 kg
Käetugi: 23/28,6 kg
Jalatugi: 28/31,1kg

Sisendpinge

□120V～ 60Hz
□220V～ 50/60Hz
□240V～ 50Hz

Netokaal/
brutokaal

Ohutusklass

KlassⅠ

Pakendi
mõõtmed

Korpus: 1490×780×940 mm
Käetugi: 1270×440×800 mm
Jalatugi: 600×575×615 mm

Kontrollige, kas juhtimispult on sisse
lülitatud või mitte.

Lülitage pult sisse.

Massaažiprogramm ei ole valitud.

Kehv ühendus pistiku ja seinakontakti
vahel.
Juhe või pistik on kahjustunud.
Kaitse on läbi põlenud.

Kutsuge kontrollimiseks ja
parandamiseks kohale tootja
esindaja või volitatud remonditehnik.
Asendage kaitse sama väärtusega
kaitsmega.
Kutsuge kontrollimiseks ja parandamiseks kohale tootja esindaja või
volitatud remonditehnik.

Massaažiseadmest tuleb
töötamise ajal helisignaal.

Tegemist on õhkpumba, mootori või
mehaaniliste osade signaaliga.

Tavapärane signaal, mida võib
eirata.

Vasak ja parem rullik on
erineval kõrgusel.

Massaažirullikud töötavad kordamööda.

Tavapärane olukord, mida võib
eirata.

Tegemist võib olla liiga pika tööajaga.

Lülitage tooli toide välja, et seade
saaks enne järgmist tööperioodi
vähemalt pool tundi puhata.

Tooli sisemised komponendid on pika
tööaja tõttu paigast nihkunud. Tegemist
on tavapärase nähtusega.

Kutsuge kontrollimiseks ja parandamiseks kohale tootja esindaja või
volitatud remonditehnik.

Elektritoite äkiline kadumine.

Lülitage seade uuesti sisse.

Ettenähtud maksimaalne tööaeg on täis
saanud.

Lülitage tooli toide välja, et seade
saaks enne järgmist tööperioodi
vähemalt pool tundi puhata.

Kontrollige, et selja- ja jalatoe ümbruses
ei oleks takistusi; tool on üle koormatud;
ohutuse tõttu peatub massaažitool
sellistes olukordades automaatselt.

Eemaldage takistused; lülitage
tooli toide välja, et seade saaks
enne järgmist tööperioodi
vähemalt pool tundi puhata.

Liiga pikk tööperiood; ettenähtud
maksimaalne tööaeg on täis saanud.

Kutsuge kontrollimiseks ja parandamiseks kohale tootja esindaja või
volitatud remonditehnik.

Võimalik ülekoormus.

Lülitage tooli toide välja, et seade
saaks enne järgmist tööperioodi
vähemalt pool tundi puhata.

Muu ebatavaline põhjus.

Lõpetage tooli kasutamine ning
kutsuge probleemi lahendamiseks
appi volitatud hooldustehnik.

Massaažiprogramm
peatub ootamatult
töötamise ajal.
Ei seljatugi ega jalatugi ei
liigu alla.
Tool ei liigu algasendisse.

Toitejuhe või pistik
on kuumad.

Märkus. Kui probleemide põhjuseks ei ole eespool toodud põhjused, lülitage tooli toide välja
ja eemaldage pistik seinakontaktist. Seejärel võtke tooli parandamiseks ühendust
tootja või volitatud hooldustehnikuga.
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Muu

Muu

Sisemise vooluringi viga.

Heli muutub töötamise
ajal äkki valjemaks.
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