
Enne tooli kasutamist lugege palun käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi.

AL-8900S
Kasutusjuhend

Massaažitool



1. Sellel riiklikult patenteeritud 4D massaažitoolil on tagaosas painduv ja kiikuv massaaži-
mehhanism, mille abil võimaldab tool masseerida selga muljumise, õrna ja tugevama
koputamise, shiatsu ja kiire hõõrumise meetoditel, tekitades inimkätega teostatava
pigistamisefekti, mis tagab lõõgastava massaaži kogu kehale.
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3. Eriti pikk L-kujuline rööbastega raam tagab selle, et massaažirullikud liiguvad tooli ülaosast
kuni reiteni välja, teostades massaaži kogu kehale mistahes nurga alt.

4. Kuna tooli korpus tooli lamavasse asendisse liigutamisel praktiliselt tahapoole ei nihku, saab
tooli ruumisäästlikult paigutada seina lähedale – tänu vähesele ruumivajadusele saate
massaaži nautida näiteks ka kodus.

5. Lamamisasendisse saab tooli liigutada vaid ühe nupuvajutusega ning nullgravitatsiooni
funktsioon aitab tõhusalt leevendada pinget selgroole ja liigestele – nautige füüsilist ja
vaimset lõdvestust. Ülestõstetud jalatugi asub veidike kõrgemal kasutaja südame asukohast
allalastud seljatoel, mis tagab aju parema hapnikuga varustatuse.

6. Mugav juhtmevaba tehnoloogiaga kaugjuhtimispult, millel on värviline LCD-ekraan, kuhu
kuvatakse reaalajas massaažiasend, tehnikad ja olek ning mille abil saab
massaažiprogrammi vastavalt kasutaja soovil kohandada.

7. Bluetooth tehnoloogia abil ühildub tool mobiiltelefonide, tahvelarvutite ja muude
mobiilseadmetega, mistõttu saab massaaži ideaalselt juhtida juhtmevabalt läbi rakenduse.

8. Juhtmevaba Bluetooth-pleier kohandub teostatava massaažiga, aidates muusika abil
leevendada vaimset väsimust.

9. Innovatiivne jalgade muljumise tehnoloogia, mis leevendab jalavalu, parandab jalgade tervist
ja elujõudu.

10. Kõiki jalaosasid hõlmav rull- ja õhusurvemassaaž stimuleerib rullikute soojendusfunktsiooni
abil jalgade reflektsioonitsoone.

11. Õhusurvega teostatav pigistusmassaaž käsivartele, mis parandab vereringet kapillaarides.
12. 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.

13. Jalatuge saab pikendada ja lühendada 22 cm ulatuses, mistõttu sobib tool erineva
pikkusega inimestele.

14. Ionisaatori õhupuhastustehnoloogia tõmbab endasse õhus olevad kahjulikud ained ja
parandab õhu kvaliteeti.

15. Nutikas hääljuhtimistehnoloogia võimaldab kasutajal nautida veelgi mugavamat massaaži.

Massaažitoolil on ka soojendusfunktsioon, mille abil saab pakkuda soojusteraapiat
kaelale, õlgadele, vöökohale ja tuharatele, leevendada valu ja parandada vereringet.

Massaažitool 
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Märkus: Tootja jätab endale õiguse toote disaini teatamata muuta. Kasutusjuhendis
toodud pildid on vaid illustratiivsed. Palun vaadake tegelikku toodet.

1.Täname, et olete valinud massaažitooli AL-8900S. .
2.Enne tooli kasutamist lugege palun käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi. 
3.Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas tuleviku tarbeks alles.
4.Järgige hoolega kasutusjuhendis toodud ohutusjuhiseid. 

Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas tuleviku tarbeks alles.
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Osteoporoosiga isikud
Südamehaiged, sh südamestimulaatori või mu meditsiinilise kehasisese 
elektroonikaseadmega isikud.
Rasedad ja isikud, kes ei ole terved, peaksid enne tooli kasutamist 
konsulteerima arstiga.
Ärge kasutage tooli, kui teil esineb nahakahjustusi.  
Palavikuga isikutel on keelatud tooli kasutada.
Tajuhäiretega isikutel on keelatud tooli kasutada. 
Üle 80-aastastel isikutel on keelatud tooli kasutada.
Lapstel ja alkoholi mõju all olevatel isikutel on keelatud tooli kasutada. 
Ärge jääge toolis magama.
Ärge kasutage tooli, kui teie keha on märg.
Soojuse suhtes tundlikud või allergilised inimesed peavad tooli kasutamisel 
olema ettevaatlikud või loobuma tooli kasutamisest.

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.

Keelatud tegevus.

Järgige tööjuhiseid.

Seadme demonteerimine on 
keelatud.

Juhtme õige kasutamine.

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

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

▲

Sümboli tähendus

Järgnev teave tuleb tuleviku tarbeks alles hoida.

Hoiatus 

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.
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 
võtke pistiku asendamiseks ühendust tootja või tootja volitatud 
edasimüüjaga.
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 nahk või kangas ei oleks tooli tagaosas ega mujal katki 
ega rebenenud. Kui kattematerjalis on isegi vaid väike auk, lõpetage kohe 
tooli kasutamine, tõmmake toitejuhe seinast ja laske kate ära parandada.

Demonteeri-
mine ja 
hooldus

Tooli 
kasutamiseks 
sobimatud 
isikud

Õnnetused

Tulekahju ja 
elektrilöögi oht

Tulekahju ja 
elektrilöögi oht

Õnnetused/
vigastused

Sisestage tooli toitepistik sobivasse ja töökorras olevasse 
seinakontakti. Veenduge, et pistik on korralikult seinakontakti 
sisestatud, et vältida lühise tekkimise ohtu.
Kui tooli ei kasutata, lõpetage massaažiprogrammid ja lülitage seade 
sisse- ja väljalülitamise lülitist välja ning tõmmake pistik seinakontaktist.
Massaažitooli on keelatud kasutada, kui tooli ventilatsiooniavad on 
blokeeritud.
Tooli massaažipatju ei tohi hoiustamiseks kokku voltida.
Tooli ei tohi lasta tühjalt pikka aega töötada.

Ohutusjuhised Ohutusjuhised

Ettevalm
istus

Ettevalm
istus

Veenduge, et tooli selja- ja jalatoe üles või alla liigutamisel ning jalatoe 
pikendamise või lühendamise ajal ei oleks tooli ümber (all, taga või 
ees) lapsi, lemmikloomi ega esemeid.
Kui tunnete end massaažitooli kasutamise ajal ebamugavalt, lõpetage 
tooli kasutamine kohe ja konsulteerige arstiga.
Ärge masseerige pead liiga tugevalt.
Ärge kasutage tooli kõhu ega põlvede masseerimiseks, olge 
kaelamassaaži ajal ettevaatlik. Ärge laske lastel ega lemmikloomadel 
tooliga mängida, eriti siis, kui tool töötab. Tooli selja- ja käetugedel on 
seismine keelatud.
Liikumisraskustega inimesi või inimesi, kes ennast väljendada ei saa, 
tuleb massaaži ajal rangelt ja kogu aeg jälgida.
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Juhtimispult tuleks aegsasti panna selleks ettenähtud kotti: ärge 
pange seda mujale, vältige selle pigistamist või kukkumist.

Kui elektrisüsteem on kahjustunud, eemaldage tool vooluvõrgust.

Ettevaatust

Pärast massaaži lõppemist lülitage tooli toidet välja ja 
tõmmake pistik seinakontaktist.

Tõmmake toitejuhe seinakontaktist välja kohe, kui toimub 
elektrikatkestus.

Ärge kasutage ega hoiustage tooli märjas keskkonnas, 
näiteks ujumisbasseini lähedal ega vannitoas.
Hoidke tool ja kaugjuhtimispult kogu aeg kuivana.

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.)

Enne tooli puhastamist eemaldage see vooluvõrgust. 
Pärast tooli kasutamise lõpetamist eemaldage see vooluvõrgust.

Pistiku eemaldamiseks seinakontaktist hoidke kinni pistikut – 
ärge sikutage pistiku eemaldamiseks juhet.

Ohutusjuhised Ohutusjuhised

Ettevalm
istus

Ettevalm
istus

Lekke ja elektrilöögi 
vältimiseks

Elektrilöögi vältimiseks

Elektrilöögi ja tulekahju 
vältimiseks

Õnnetuste vältimiseks

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

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

ei tohi paikneda

Maandusjuhised

Kaitsme vahetamine

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

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

Paigutage tool 10 cm seinast eemale, et toolil oleks 
lamamisasendisse liikudes piisavalt ruumi.

Kasutage massaažitooli tasasel pinnal.

Ettevaatust

Hoidke massaažitool eemal pliidist või muudest kuumusallikatest. 
Ärge paigutage tooli otsese päikesevalguse kätte või 
muudesse kõrge temperatuuriga kohtadesse.

Ümberkukkumise vältimiseks

Maksimaalne soovituslik kasutusaeg on 20 minutit. 5 
minutit iga asendi jaoks, alustades kerge massaažiga. 
Pikk massaaž samas asendis võib põhjustada 
ebamugavust.
Enne tooli istumist kontrollige vigastuste vältimiseks 
kogu tool üle ja vaadake, et massaažipunktid oleksid 
õiges asendis.

Liiga pikk massaaž ei ole kehale 
hea.

Elektrilöögi vältimiseks lekete 
või rikete tagajärjel

Polstri kulumise või värvuse 
muutumise ning kõvanenud ja 
rikutud polüuretaankatte 
vältimiseks

Ärge kasutage tooli välitingimustes.

Veenduge, et pistik on korralikult seinakontakti sisestatud. Lühiste ja tulekahju ohu 
vältimiseks

Õnnetuste vältimiseks toite 
sisselülitamisel

Lülitage kõik juhtseadised välja, enne kui toitejuhtme 
seinakontaktist eemaldate.

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

Enne pistiku sisestamist toitevõrku veenduge, et 
toitelüliti on asendis OFF.

Piisava ruumi tagamiseks

Õnnetuste vältimiseks

Õnnetuste ja vigastuste 
vältimiseks

Paigaldage maandusjuhe õigesti. Pistiku 
peab sisendama maandusega seina-
kontakti, maanduskontakt ei tohi olla 
väändunud või ära võetud.
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 seiske toolil sel ajal, kui see töötab. 
Ärge liigutage tooli 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.

Hoidke tool eemal kuumusest, niiskusest, teravatest, 
söövitavatest, süttivatest ja plahvatusohtlikest esemetest.
Elektrilise soojendusteki või muude soojendustoodete 
kasutamine massaažitoolis on keelatud.
Ärge paigutage tooli tolmusesse või söövitavat gaasi täis 
keskkonda.
Ärge paigutage tooli väga väikesesse ruumi või kehva 
õhuringlusega kohta.
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Valgustus

LED-tuli Juhtimispaneel

Iste

Jalgade soojendusplaat

Jala külgmine õhkpadi 

Hääljuhtimine

Ionisaator

Jalarullik ja shiatsu 
massaaži seade

Jalgade väänamise 
seade 

Ettevalm
istus

Konstruktsiooni sisemised osad

SisekonstruktsioonVäliskonstruktsioon

Konstruktsiooni välimised osad
Ettevalm

istus

Seljatoe padi

Kõlar

Vasaku õla 
massaažielement

Parema õla massaažielement

Parem käetugi

Jalatugi

Jalatugi

Peatugi

Vasak käetugi

Ratas

Kaugjuhtimispult

Juhtimispuldi tasku
Toitelüliti

Toiteplokk

Toitejuhtme pistikupesa

Seljatugi

Kaitsme asukoht

Soojendav massaažielement

Õla õhkpadi

Vöökoha õhkpadi

Külgmised õhkpadjad

Jalatoe õhkpadi

Jalarullik ja shiatsu 
massaaži seade

Käte õhkpadjad

MENU

OK

Quick
relaxation

AUTO

Õlapadi 
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Nr Kogus KogusNimetusNr

Kaugjuhtimispult

Parempoolne kate

Vasakpoolne kate

Vasaku käetoe koost

Toiteploki koost

Massaažiseade

Nimetus

Parempoolne käetoe koost

Rööbas

Jalatoeelektriline käiviti

Istmeraami 
ülemine koost
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Massaažitooli 
põhikorpuse välja 
võtmine kastist: kaks 
inimest võtavad kinni 
tooli metallraamist 
paremalt ja vasakult 
poolt, üks inimene 
võtab seljatoest.

Paigaldamine(1)

Paigaldamine

Paigaldam
ine

Paigaldamine

Paigaldamine(2)

Paigaldam
ine

1. Võtke pappkastist välja tooli põhikorpus ja lisatarvikud.
①

②

Võtke pappkastist välja lisatarvikute kastid ja tooli korpus, tõstest tooli vähemalt 
kolmekesi.
Veenduge, et kõik lisatarvikud on olemas.

Massaažitooli
põhikorpus

Lisatarvikud

Peatugi

Seljatoe padiJuhtimispuldi kott Toitejuhe           Juhtimispult

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

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

Parem käetugi Vasak käetugi

Jalatoe koost

Kontrollige paigalduskohta
Veenduge, et oleks piisavalt ruumi tooli lamavasse asendisse laskmiseks.

Vähemalt 50 
cm seinast.

Vähemalt 10 
cm seinast.

Padjad Maapinnal olev 

Kuna tool on raske, võib see pikaajalisel ühe koha peal seismisel põranda 
rikkuda.

Ettevaatust.

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.

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

MENU

OK

Quick
relaxation

AUTO

Õlapadi

USB-juhe
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Õhuvoolikud kinnitatakse 
õhudüüside külge ja 
elektrijuhtme pistik 

④

①

②

③

④

⑥

Kruvige jalatoe kinniti küljes asuv polt lahti. 
Ühendage jalatoe õhuvoolik tugevalt tooli korpusel asuvate vastavate õhudüüside külge.
Ühendage elektrijuhe korralikult pistikusse.
Tõstke jalatoe kinnititel olev surveplaat üles, tõstke üles jalatugi, asetage pöörlev telg tooli
korpuse küljes asuvate kinnitite külge ning lükake surveplaat alla.
Kinnitage jalatugi tugevalt kruviga.
Kinnitage jalatoe kunstnahast osa takjapaelkinnituse abil tooli külge.

⑤

▲ Hoiatus. Veenduge, et õhuvoolik ja juhtmed ei oleks kokku keerdunud.

②

Tooli korpuse küljel 
asuv pöörlev tugi

Fikseerimisava

Fikseerimisplaat

① ②

Käetoe siseplaat

Õhuvoolik 
Elektrijuhe

1 2

②
③

Silindriline pistik

Paigaldamise järjekord

⑤

▲HOIATUS: Ärge paigaldamise ajal õhuvoolikuid pigistage. See võib põhjustada õhulekke
või õhkpatjade mittetäitumise.
Veenduge, et surveplaat ja LED-tulede juhe oleksid korralikult kinnitatud,
vastasel juhul võib käetugi tooli küljest ära kukkuda või LED-tuled mitte põleda.

②
③

④Sisestage käetoe tagaosa fikseerimisplaat tooli korpusel olevasse avasse.
⑤Eemaldage käetoel olev kummikork, sisestage auku kruvi ja pingutage see korralikult, seejärel

suruge kummikork tagasi peale.

①Tõstke käetugi üles ja kinnitage see tooli korpuse küljel asuva pöörleva toe külge.
Ühendage elektrijuhe pistikusse.
Kinnitage käetoe õhuvoolik tugevalt istmel olevate õhuvoolikutega: must õhuvoolik tuleb
kinnitada numbriga 1 tähistatud vooliku külge ning hall õhuvoolik numbriga 2 tähistatud vooliku
külge.

④

①

④

⑤

⑥ Kinnitage jalatoe rippuv takjapael-
kinnitus istme külge.

Paigaldam
ine

Paigaldamine(3)

Paigaldamine Paigaldamine

Paigaldamine(4)

Paigaldam
ine

2. Jalatoe koostamine

Kinniti

Polt

ÕhudüüsPistikupesa

Telg

Elektrijuhtme pistik 
Õhuvoolik

Õhuvoolik  ③PElektrijuhe

Telje 
surveplaat

Tõstke jalatugi, 
et lükata kinniti 
külge

3. Vasaku ja parema käetoe paigaldamine

Lükake telje surveplaat 
alla ja kinnitage kruviga.

③
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5. Pärast tooli koostamist

1

2

3

1

2

3

4

4

4. Seljatoe padja, õlapadja, peatoe ja juhtimispuldi
koti paigaldamine

Kinnitage seljatugi ja 
istme eesmine osa 
lukuga istme külge.

5

6

①

②

③

④

⑤

Lülituskilbi 
pistikupesa

Tooli algasend

▲

Seljatoe padi Peatugi

Seljatoe 
padja luku 
asukoht

Paigaldamine(5)

Paigaldamine

Paigaldam
ine

Paigaldamine

Paigaldamine(6)

Paigaldam
ine

Juhtimispuldi tasku

Paigutage seljatoe padi, õlapadi ja peatugi
seljatoele ja kinnitage need lukkude ja
takjapaelkinnituste abil.

Soovitused
Selleks, et tool koguks keha kohta õiged andmed ja tagaks
mugava massaaži, joondage tooli istudes peatoe alumine 
äär oma kõrvadega ning alles seejärel kinnitage peatugi 
tooli külge.

Backrest

Kinnitage seljatoe 
padi lukuga 
seljatoe külge.

Kinnitage seljatoe 
padi seljatoe külge 
mõlemal pool 
asetsevate lukkude 
abil 

Peatugi

Seljatoe padi

Seljatoe padja 
paigaldamisel jälgige, 
et padja keskosa 
joonduks seljatoe 
keskosaga.

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

Kinnitage padi 
ja õlapadi 
seljatoe külge 
takjapaelkinnitu
sega.

Õlapadi

Õlapadi

Kaugjuhtimispult

MENU

OK

Quick
relaxation

AUTO

56

Pange juhtimispuldi koti 
takjapaelkinnitus läbi vasaku 
käetoe sisemise õhkpadja 
ülaosa ning riputage kott 

a

▲
USB can be used for charging when 
power on. Do not use the mobile 
device during charging.

Voltage: 5V    Electric current: 1A

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

Sisestage juhtme teises otsas asuv pistik seinakontakti.

Lülitage tool lülituskilbi taga olevast nupust sisse. 
(Lülitage O/I nupust sisse ja välja, sisse lülita-
miseks vajutage nupu I märgistusega osa alla.)

Tooli välja lülitamisel liigub tool tagasi püstisesse 
asendisse.

Massaažiprogrammide mugavaks valimiseks 
kasutage käetoe sisse ehitatud juhtimispaneeli 
või kaugjuhtimispulti ning nautige lõdvestavat ja 
mugavat massaaži.

Sisselülitatud olekus saab USB-pesa kasutada 
mobiiltelefoni laadimiseks. Ärge mobiiltelefoni 
laadimise ajal liigutage.
Kui kaugjuhtimispult ei lähe tööle või on patarei 
tühjaks saamas, laadige pulti tooliga kaasas 
oleva USB-juhtmega.

USB-pesa 

USB-pesa



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

1
Kui tunnete, et 
massaaž ei ole 
piisavalt tugev, 
võite eemaldada 
padja ja õlapadja.

▲
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RatasMitte rohkem kui 40 kraadi.

Check

Soovitus

Seadistamine enne massaaži

Ettevaatust

Paigalduskoht Kontrollige paigalduskohta

Lekete ja elektrilöögi vältimiseks ärge 
kasutage tooli märjas keskkonnas, 
näiteks basseini lähedal või vannitoas.
Tooli polstri hea seisukorra säilimiseks 
ärge kasutage tooli otsese 
päikesevalguse käes, pliidi või muu 
kuumusallika lähedal.

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

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

Kontrollige toitejuhet ja pistikut

Tooli jaoks vajaminev ruum 

Vähemalt 10cm seinast.

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

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

Vähemalt 50 cm jalatoest ettepoole.

Kontrollige ümbrust
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.

Seadistamine enne massaaži

Massaažitooli liigutamine Seadistamine enne massaaži

Ettevaatust

Õnnetuste ja kahjustuste vältimiseks ei 
tohi massaažitooli töötamise ajal liigutada.

M
assaaž

Massaažitooli liigutamine

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.

Normally

Selleks et vältida kriimustuste tekkimist 
kunstnahale, hoidke tooli liigutamiseks 
jalatuge (vt pilti).

Kui seljatugi on massaaži ajal alla 
lastud, siis käetuge liigutada ei saa.

Vältige õlgade asendi vale tuvastamist, 
kuna see mõjutab teostatava massaaži 
mugavust.

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

M
assaaž

Enne massaaži
Veenduge, et massaaži-
rullikud tooli seljatoe üla-
osas on peatunud, see-
järel istuge aeglaselt tooli.

Massaažipunkti valest 
asendist tingitud võimalike 
vigastuste vältimiseks.

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.
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Manuaalne juhtimine

3

① kiirdemo:       süttib märgutuli, vaikimisi tööaeg on 8 minutit.

② traditsiooniline:      süttib märgutuli, vaikimisi tööaeg on 20 minutit.

③ venitus:        süttib märgutuli, vaikimisi tööaeg on 20 minutit.

④ Rütmimassaaž:  süttib märgutuli, vaikimisi tööaeg on 20 minutit.

. Kui tool on sisse lülitatud, vajutage seda nuppu, et muuta või valida 

1. Ooterežiimis olles vajutage tooli sisselülitamiseks sisse- ja väljalülitamisnuppu ON/
OFF. Seejärel valige menüüst või massaažinuppude abil soovitud programm. Tooli
väljalülitamiseks vajutage jälle sisse- ja väljalülitamisnuppu ON/OFF, misjärel
massaažitool lülitub välja ja massaažirullikud naasevad algasendisse, jalatugi liigub
alla ja seljatugi üles püstiasendisse.

2. Vajutage seda nuppu kõigi massaažitoimingute lõpetamiseks – pärast seda ei saa
puldi teisi nuppe enam kasutada. Puldi sisselülitamiseks peate vajutama

Hädaseiskamisnupp

Jalatugi üles

Jalatugi alla

Seljatugi üles/
jalatugi alla

Jalatugi üles/
seljatugi alla

Nullgravitatsioon

Kiirdemo

  Traditsiooniline Hiina 
massaaž

Rütmimassaaž  
Venitus

Automaatrežiim 

Manuaalne juhtimine

Sisse- ja 
väljalülitamisnupp 

Manuaalne juhtimine

M
assaaž

M
a
s
s
a
g

e
 o

p
e
ra

tio
n

HealthDemo Stretch Rhythm

4. Selle nupu allhoidmisel liigub jalatugi üles, nupu vabastamisel jalatoe liikumine peatub.
See funktsioon ei ole saadaval venitusrežiimis.

5. Selle nupu allhoidmisel liigub seljatugi üles ja jalatugi alla, nupu vabastamisel seljatoe
ja jalatoe liikumine peatub. See funktsioon ei ole saadaval venitusrežiimis.

6. Selle nupu allhoidmisel liigub jalatugi alla, nupu vabastamisel jalatoe liikumine peatub.

See funktsioon ei ole saadaval venitusrežiimis.

7. Selle nupu allhoidmisel liigub seljatugi alla ja jalatugi üles, nupu vabastamisel seljatoe
ja jalatoe liikumine peatub. See funktsioon ei ole saadaval venitusrežiimis.

8. Kui tool on sisse lülitatud, vajutage seda nuppu üks kord, et viia tool nullgravitatsiooni
esimesse asendisse. Nupu teistkordsel vajutamisel liigub tool nullgravitatsiooni teise
asendisse. Nupu vajutamisel kolmandat korda liigub tool unerežiimi. Nupu vajutamisel
neljandat korda liigub tool tagasi istuvasse asendisse.
Seejärel algab tsükkel otsast peale.
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1. Kui tooli toitejuhe on vooluvõrku ühendatud, vajutage sisse- ja väljalülitusnuppu

kuvatakse ekraanile. Vaikimisi tööaeg on 8 minutit.

vähemalt 4 sekundit ja tool lülitub sisse. Samal ajal süttib puldil Bluetooth märgutuli,
misjärel saate valida menüüst või nuppude abil automaatse või manuaalse
massaažiprogrammi, pärast mida toimub keha skaneerimine ja massaaž algab. Tooli
välja lülitamiseks vajutage sisse- ja väljalülitusnuppu 4 sekundit, massaažitool peatub ja
lülitub välja, tooli seljaosa massaažiseade liigub algasendisse, jala-tugi liigub alla ja
seljatugi üles ning kaugjuhtimispult lülitub 3–5 sekundi pärast välja.

2 Vajutage seda nuppu kiirlõdvestusprogrammi käivitamiseks, programmi olek 

5.

3. Kui tool on sisse lülitatud, vajutage seda nuppu kõikide funktsioonide peatamiseks.
Ühtegi teist nuppu pärast selle nupu kasutamist enam kasutada ei saa. Kaugjuhtimis-
puldi sisse lülitamiseks ja massaaži jätkamiseks vajutage sisse- ja väljalülitusnuppu.

MENU

Quick
relaxation

AUTO

OK

Manuaalne juhtimine

Manuaalne juhtimine Manuaalne juhtimine

M
assaaž

M
assaaž

Hädaseiskamisnupp

MENU

OK

Quick
relaxation

AUTO

Zero

Speed：

Width：

Intensity：

4D：

20 min

Set function by pressing Menu key.

Sisse/välja 
Kiirlõdvestus

Menüü

Kinnitusnupp

Vasak 

Jalatugi alla

Jalatugi üles

Automaatrežiim 

Üles

Parem

Alla

Jalatugi üles ja 
seljatugi alla
Nullgravitatsioon

jalatugi alla
Seljatugi üles ja 

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

Kui tool on sisse lülitatud, vajutage seda nuppu automaatprogrammi valimiseks.
Toolil on kuus automaatset massaažiprogrammi: taastav massaaž, leevendav
massaaž, venitus, ergutav massaaž, muusikaga sünkroniseeritud massaaž ja
rahustav massaaž. Valitud programmi ikoon kuvatakse puldi ekraani ülaosasse.

6. Puldil on neli navigatsiooninuppu: üles, alla, vasakule ja paremale. Menüürežiimis
olles saab navigatsiooninuppudega menüüs kiirelt ülemisi ja alumisi menüüpunkte
valida. Manuaalrežiimis saab üles-alla nuppe kasutada massaažiseadme asendi
kohandamiseks õlakõrguse tuvastamise ajal ning kindla kehapunkti massaaži ajal.

7. Kui tool on sisse lülitatud ja menüürežiimis, vajutage seda nuppu, et kinnitada
menüüpunkti valik ja siseneda alammenüüsse.
Põhiekraanil olles vajutage seda nuppu ioniseerimisfunktsiooni sisse lülitamiseks.
Nupu teistkordsel vajutamisel lülitub ioniseerimisfunktsioon välja.

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

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

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

11. Selle nupu all hoidmisel liigub seljatugi alla ja jalatugi liigub üles, nupu
vabastamisel seljatoe ja jalatoe liikumine peatub. Istumisasendi reguleerimisel
kuvatakse puldi ekraanile reguleerimist tähistav sümbol „...“.

12. Kui tool on sisse lülitatud, vajutage seda nuppu üks kord, et viia tool
nullgravitatsiooni esimesse asendisse. Nupu teistkordsel vajutamisel liigub tool
nullgravitatsiooni teise asendisse. Nupu vajutamisel kolmandat korda liigub tool
unerežiimi. Nupu vajutamisel neljandat korda liigub tool tagasi istuvasse asendisse.
Seejärel algab tsükkel otsast peale.

Kaugjuhtimispuldi esmakordne sidumine Bluetoothiga
1.Lülitage massaažitool lülitist sisse, kaugjuhtimispult tuleb pärast algseadistamist suunata

lülituskilbi parema ülemise nurga suunas. Hoidke 4 sekundi vältel all nuppe MENU + OK,
ekraanile kuvatakse Bluetoothiga sidumise märk.

2.Kui sidumine on edukas, kuvatakse ekraani ülaosasse Bluetoothi märk.
3.Pärast edukat sidumist lülitage palun pult välja ja uuesti sisse, misjärel saate massaažitooli

kaugjuhtimispuldist juhtida.
4.Kui puldi järgmine kord sisse lülitate, seob pult end Bluetooth funktsiooniga automaatselt.

Kaugjuhtimispuldi lähtestamineUSB-pesa 

Märkus. Tavaliselt seadistatakse tool teile tarnimisel, kuid kui puldi Bluetooth funktsioon pärast 
puldi algseadistamist ei toimi, järgige palun eespool toodud samme Bluetoothi sidumiseks. Kui pult 
sisse ei lülitu või kui patareid on tühjad, laadige pulti tooliga kaasas oleva USB-juhtmega.
Kaugjuhtimispuldi lähtestamine
Kui kaugjuhtimispuldi ekraan hangub, leidke terav ese, millega puldi lähtestamiseks vajutada puldi 
lähtestamisavasse.
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Taastav 

Leevendav

Venitus

Muusikaga 
sünkroniseerimine

Ergutav

Rahustav

Erimassaaž 

Zero

Massaaži kiirus (1., 2., 3., 4. ja 5. tase) 
Oleku kuvamine Massaaži laius (kitsas, keskmine, lai)
Õhusurve intensiivsus (1., 2., 3., 4. ja 5. tase)   
Oleku kuvamine 4D (1., 2., 3., 4. ja 5. tase)

Režiim

Asend

Laius

Kiirus

4D

Muljumine

Õrnem 
koputus

Tugevam 
koputus
Muljumine ja 
õrnem 
koputamine
Shiatsu

Soojendus: Vajutage nuppu MENU, 
valige navigatsiooninuppudega valik 
„Soojendus“, vajutage nuppu OK, 
valige soojendusfunktsioon (Selg 
SEES, Jalalabad SEES, TEMP+ või 
TEMP–).

Õhkpadjamassaaž: pärast menüünupu MENU vajutamist 
valige navigatsiooninuppude abil valik „Õhkpadi“ ja vajutage 
nuppu OK. Õhkpatjadel saab reguleerida asendit ja 
intensiivsust. Valige soovitud funktsioon ja vajutage nuppu OK, 
et liikuda alammenüüsse ja valida massaažiasend (kogu keha, 
ülakeha, vöökoht ja istmik, jalad ja jalalabad). Massaaži 
tugevust saab valida 5 tugevusastme vahel.

Jalarullik: vajutage nuppu 
MENU ja valige navigat-
siooninuppudega valik 
„Rullik“. Valikute „Kiire“, 
„Õrn“ või „Stopp“ valimi-
seks vajutage nuppu OK.

Kui tool on sisse lülitatud, siis 
automaatprogrammi esmakordsel 
kasutamisel hakkab tool keha 
skaneerima ja ekraanile kuvatakse 
teade „Keha skaneerimine...“. Kui keha 
skaneerimine on lõpetatud, kostub 5 

Seaded: Vajutage nuppu MENU, 
seejärel valige navigatsiooni-
nuppude abil valik „Seaded“, mille all 
saate valida keele või LED-tulede 
sisse- ja väljalülitamise.

4D+

4D-

简体中文

Inglise

한국어

Manuaalrežiim: vajutage menüünuppu 
MENU, valige navigatsiooninuppude abil viie 
valiku vahelt soovitud seaded: programm, 
asend, laius, kiirus, 4D. Valige soovitud 
seadistus ja vajutage nuppu OK, et siseneda 
alammenüüsse. Massaažiprogrammid on 
järgmised: muljumine, õrnem koputus, 
tugevam koputus, muljumine ja õrnem koputus 
ning shiatsu. Asendite hulgast saab valida 
kogu keha, osalise või punktmassaaži vahel.

Määrake funktsioon nupu MENU abil

Kiirus：

Laius：

Intensiivsus：

4D：

20 min

Null-
gravitatsioon

Ioniseerimis-
funktsiooni märk

Käetoe LED-tule 
olek

Jalgade 
muljumise märk

Zero

M
assaaž

Manuaalne juhtimine

LCD-ekraani sümbolite kirjeldus

M
assaaž

Manuaalne juhtimine

LCD-ekraani sümbolite kirjeldus

Põhiekraan

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.

Muljumine 

Tugevam 
koputus 

Nullgravitatsioon
Allesjäänud
massaažiaeg

Õrnem 
koputus 

Shiatsu

M
assaažiprogram

m

Massaažiasend

Soojendus

Vajutage põhiekraanil olles nuppu MENU, misjärel kuvatakse ekraanile 
menüü, kust kasutaja saab valida soovitud massaažiprogrammi. 
Menüüst väljumiseks vajutage menüüekraanil olles uuesti nuppu 
MENU, misjärel kuvatakse ekraanile põhiekraan.
Automaatrežiim: vajutage nuppu MENU, seejärel valige soovitud 
automaatrežiim (taastav, leevendav, venitus, muusikaga 
sünkroniseerimine, ergutav, rahustav või erimassaaž) ja vajutage 
nuppu OK. Erimassaaži all on kus valikut: värskendav, energiat andev, 
virgutav, aktiivne, lõdvestav, turgutav.

Menüüliides

Automaatrežiim 

Manuaalne 

Õhkpadi  

Rullik 

Soojendus

Taimer

Stopp

Seaded 

Menüü

Valige navigatsiooninuppudega

Värskendav 

Energiat andev 

Virgutav 

Aktiivne 

Lõdvestav

Turgutav

Automaatrežiim 

Manuaalne 

Õhkpadi  

Rullik

Soojendus

Taimer

Stopp

Seaded

Menüü

Valige navigatsiooninuppudega

Automaatne  

Manuaalne 

Õhkpadi 

Rullik

Soojendus 

Taimer 

Stopp

Seaded 

Menüü

Valige navigatsiooninuppudega

1. tase

3. tase

4. tase

5. tase

2. tase

Kitsas  Osaline 

Middle

Wide

Punkt 

Kogu 
keha 

Asend 

Intensiiv-
sus

Kogu keha 

Ülakeha  

Vöökoht 
ja istmik 

Jalad ja 
jalalabad

1. tase

3. tase

4. tase

5. tase

2. tase

Automaatne  

Manuaalne  

Õhkpadi 

Rullik

Soojendus

Taimer

Stopp

Seaded 

Menüü

Valige navigatsiooninuppudega

Kiire 

Õrn 

Stopp

Automaatne  

Manuaalne 

Õhkpadi 

Rullik

Soojendus 

Taimer 

Stopp

Seaded 

Menüü

Valige navigatsiooninuppudega

Selg SEES

Jalalabad SEES 

TEMP+

TEMP-

Automaatne  

Manuaalne  

Õhkpadi 

Rullik

Soojendus

Taimer

Stopp

Seaded 

Menüü

Valige navigatsiooninuppudega

10 min

20 min

30 min

Taimer: vajutage nuppu MENU, 
valige navigatsiooninuppudega 
valida massaaži kestuse: 10, 20 
või 30 minutit. Vaikimisi 
seadistuseks on 20 minutit, pärast 
mida tool automaatselt välja 
lülitub.

Automaatne  

Manuaalne 

Õhkpadi 

Rullik

Soojendus

Taimer

Stopp

Seaded

Menüü

Keel 

LED-tuled

Väljas

Sees 

Stopp: vajutage menüünuppu 
MENU, valige navigatsiooni-
nuppude abil valik „Stopp“, misjärel 
massaažiprogramm peatub ja puldi 
ekraanile kuvatakse põhiekraan.

20 min

Määrake funktsioon nupu MENU abil

Automaatne ergutav massaaž

Kiirus：

Laius：

Intensiivsus：

4D：

Temperatuur Massaaži-
seadme soojenduse aste

helisignaali (üks iga sekundi kohta). Sellel hetkel on massaažirullikud õlgade 
juures ning kasutaja saab neid üles-alla navigatsiooninuppude abil endale 
sobivaks kohandada. Kohandamise ajal kuvatakse puldi ekraanile teade 
„Õlgade kõrguse reguleerimine...“. Vaikimisi tööajaks on määratud 20 minutit. 
Pärast massaaži lõppemist lülitub tool välja ja liigub tagasi algasendisse.

Valige navigatsiooninuppudega
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a

1
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① Kasutage vastavalt puldi kasutusjuhendile.
Massaažiprogrammide kohta leiate rohkem
infot kaugjuhtimispuldi kasutusjuhiste alt.

② Massaaži lõppedes liigub massaažiseade
algasendisse ja kaugjuhtimispuldi ekraanile
kuvatakse teade „Väljalülitamine“.

④ Vajutage juhtimispuldil sisse- ja väljalülitamis-
nuppu ON/OFF (puldist kostub üks helisignaal).
Puldi ekraanile kuvatakse põhiekraan.

4

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

toitelülitist sisse.

Kasutusjuhised ja funktsioonide pildid

M
assaaž

Sisse- ja väljalülitamine

1. Toite sisselülitamine

Toitelüliti

2. Massaaž

3. Toite väljalülitamine
①

②

③

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

1. Enne kasutamist tõmmake
padjad üles, et kontrollida, et
polüuretaanist kate oleks terve.
Kahjustuste korral ärge tooli
kasutage, tõmmake selle
toitepistik seinast ja laske kate
ära parandada.

2. Sisestage tooli toitepistik ainult
nõuetekohasesse seinakontakti.

Hoiatus Tähele-
panu

1.

2.

on lähtestatud olekus.
4.Massaažitooli kasutamise ajal ärge seiske

toolil püsti.

Enne tooli istumist veenduge, et käe-, jala- 
ja seljatoe ning tooli istumisosa vahel ei 
oleks esemeid.
Jalatoel on ohutusseade: kui jala ja 
jalalaba vahel on takistus, peatub jalatoe 
sissetõmbumine automaatselt.

3.Enne tooli kasutamist veenduge, et tool

M
assaaž

Kasutusjuhised ja funktsioonide pildid

Funktsioonide pildid

Jalatugi üles
Selle nupu vajutamisel liigub 
jalatugi üles. Nupu vabastades 
jalatugi peatub ja jalatoe nurk 
lukustub fikseeritud 
asendisse.

Jalatugi alla
Selle nupu vajutamisel liigub 
jalatugi alla. Nupu vabastades 
jalatugi peatub ja jalatoe nurk 
lukustub
fikseeritud asendisse.

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

Seljatugi üles ja jalatugi alla 
Selle nupu vajutamisel liigub 
seljatugi üles ja jalatugi alla. Nupu 
vabastamisel seljatugi ja jalatugi 
peatuvad ning nende 
kaldenurk lukustatakse
fikseeritud asendisse.

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 püüdke selle liikumist takistada.
4. Rohkem infot leiate juhtimispuldi kasutusjuhistest.

Nullgravitatsioon
Selle nupu vajutamisel 
liigub seljatugi alla ja 
jalatugi tõuseb üles. 
Nii liigub tool 
mugavasse null-
gravitatsiooni 
asendisse. Nupu 
eistkordsel vajutamisel liigub tool 
magamisasendisse. Nupu vajutamisel 
kolmandat korda liigub tool algasendisse. 
Seljatugi tõuseb üles ja jalatugi liigub alla. 

Soovitused. 
Nullgravitatsiooni 
asend on välja 
töötatud NASA 
kosmosekapsli 
eeskujul, kus selja, 
istme ja jalatoe 
kolme osa nurka 
saab muuta, nii et jalatugi liigub üles ja iste 
alla, jättes keha ja jalgade vahele 128-
kraadise (+/–7 kraadi) nurga. Nii asetsevad 
süda ja põlved samal tasemel, viies vereringe 
surve miinimumini ning kogu keharaskuse 
tuharatele. Tänu nullgravitatsiooni asendi 
disainile jaotub kogu raskusjõud 
massaažitoolile, vähendades survet 
südamele ja selgroole, mistõttu saab selles 
asendis parima massaažielamuse, kuna 
kasutaja keha on täiesti lõdvestunud, 
loomulikus ja mugavas asendis.

Juhtimispaneel 

Jalatoe pikendamine ja lühendamine 
Jalatuge saab automaatselt pikendada ja 
lühendada 22 cm ulatuses.

Kaugjuhtimispult

MENU

OK

Quick
relaxation

AUTO

Uue kurvilise disainiga rööbas, 
kombineeritud selja ja tuharate massaaž
Massaažitoolil on 4D kurvilise disainiga 
rööpatehnoloogia, mis koos patenteeritud 
4D massaažiseadmega võimaldab 
pakkuda integreeritud, mitme nurga alt 
teostatavat selja- ja tuharamassaaži.
Selle tooli puhul on liigutud edasi 
tavalisest L-kujulisest rööpast,
mis ei võimalda täis-
lamavasse asendisse
liikumist ega venitust,
ning mille tulemusena 
on saavutatud parim massaažiefekt.
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Pärast seda, kui tool liigub tagasi algasendisse, 
pange pult vasakul käetoel olevasse juhtimis-
puldi kotti.

Toolist üles tõustes hoidke kahe käega 
käetugedest kinni ja tõuske aeglaselt püsti, 
tõstke jalad jalatoest välja ja toetuge tõustes 
kahe jalaga kindlalt maa peale. Pange seljatoe 
padi ja peatugi tagasi algsesse asendisse.

5

51

2

4

6

7

3

Õige Vale

Jalgade muljumise funktsioon
Uudne jalgade muljumise 
tehnoloogia võimaldab 
jalalihastele pakkuda 
muljumis- ja 
hõõrumismassaaži, mis aitab 
tõhusalt leevendada jalavalu 
ja taastada jalgade elujõu.

Ioniseerimisfunktsioon
Toolil on ionisaatori
Õhupuhastustehnoloogia, 
mis püüab õhust kinni 
kahjulikud osakesed ning 
puhastab seeläbi õhku. 
See võib tuua ka parema 
une, soodustada ainevahetust, tõsta organismi 
vastupanuvõimet, omada steriliseerivat mõju jne.

Jalalabade 
soojendusteraapia
Uuenduslik kahesuunaline
jalalabade muljumistehnika, 
mis koos 
soojendusfunktsiooniga 
taastab jalatalla funktsioone 
ning pakub parima ja tervist 
taastava massaažielamuse.

Muusikateraapia
Tooli peatoe sees on mitu kõlarit. Bluetooth-pleier 
integreerib muusika valitud massaažitehnikaga, 
tagades sünkroniseeritud teraapia – 
massaažirullikud liiguvad vastavalt muusika 
rütmile. Enda valitud muusika saatel 
lõdvestumine parandab
vereringet ja leevendab väsimust.

Kasutusjuhised ja funktsioonide pildid

Funktsioonide pildid

M
assaaž

M
assaaž

Käte massaaž 
Massaažitoolil on kosmosekapsli 
toolist inspireeritud käetugi, millel 
on sisseehitatud pulseeriva õhu-
survega  assaažifunktsioon. 
Asetage käed käetoe õhkpatjade 
vahele. Pärast seda, kui õhk-
padjad on õhuga täitunud, saate 
nautida käsivarte ja käelabade 
muljumismassaaži. Käte 
mugavat massaaži saab teos-
tada tooli mistahes nurga korral.

Pärast massaaži

Või

Veenduge, et selja- ja jalatoe lähedal ei oleks 
inimesi, lemmikloomi ega esemeid.

Liigutage puldi abil tooli selja- ja jalatugi 
algasendisse.  (Või vajutage sisse- ja 
väljalülitamisnuppu, et selja- ja jalatugi 
liiguksid ise algasendisse.)

Lülitage toide välja.

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

Puhastage tooli vastavalt vajadusele.

Tähelepanu!

Pärast kasutamise lõpetamist vajutage 
sisse- ja väljalülitamisnuppu ON/OFF, et 
lõpetada kõik massaažitoimingud ja laske 
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.

Massaažitooli kasutamise lõpetamisel 

Õlamassaaž 

Venitusfunktsiooni 
tarbeks asuvad mõlema 
õla piirkonnas mitme-
kihilised õhkpadjad. 4D 
massaažirullikud 
lükkavad keha edasi, 
samal ajal kui õhkpadjad 
toetavad õlgu, et tagada 
keha mõnus venitamine.

MENU

OK

Quick
relaxation

AUTO

Hääljuhtimine
Hääljuhtimise 
kasutamiseks peate 
esmalt ütlema käsu: 
„Lülita hääljuhtimine 
sisse“, misjärel 
tuvastab tool teie edasised käsud. Pärast 
seda, kui tool on teie käsu õigesti 
tuvastanud, kuulete kõlaritest vastavat 
kinnitust. Käsud ja vastused on järgmised:

Tähelepanu!
1.Hääljuhtimise väljalülitamiseks öelge „Lülita

hääljuhtimine välja“ ja „Lülita massaažitool välja“.
Kui tahate tooli taas sisse lülitada, öelge „Lülita
hääljuhtimine sisse“.

2.Pärast häälkäskluse aktiveerimist kostub kõlarist 1
sekundi pärast kinnitus, pärast mida võite öelda
järgmise käsu.

3.Pärast hääljuhtimise sisselülitamist on
massaažitooli vaikimisi 3 minutit uue käskluse
ootel. Pärast 3 minutit lülitub hääljuhtimisfunktsioon
välja. Kui soovite seda uuesti käivitada, öelge
uuesti „Lülita hääljuhtimine sisse“.

4.Kasutage standardkeelt, rääkige rahulikult.

Massaažitool lülitub välja

Käsklus
Lülita hääl-
juhtimine sisse
Hiina massaaž

Valu leevendamine

Venitus

Kogemus

Lõdvestus

Nullgravitatsioon
Lülita hääljuhtimine välja
Lülita massaaži-
tool välja

Kinnitus
Hääljuhtimine on sisse 
lülitatud
Hiina massaaž on valitud

Valu leevendamine on 
valitud

Venitus on valitud

Kogemus on valitud

Lõdvestus on valitud

Nullgravitatsioon

Hääljuhtimine on välja lülitatud
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●2

●3

●4

●1

●2

●3

●1

●2

Juhtimispuldi puhastamine

Puhastamine ja hooldus

Kunstnahk

Lapi materjal

Plastosad

Kastke pehme lapp 3–5-protsendilisse 
neutraalse puhastusvahendi lahusesse, 
väänake kuivaks ja puhastage pind.
Seejärel peske lapp puhta veega 
puhtaks, väänake välja ja pühkige 
puhastusvahend pinnalt niiske lapiga ära.

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

Puhastage õrnalt kuiva lapiga.
Laske kuivada (fööni kasutamine 
kuivatamiseks on keelatud).

●3

●4
●1 ●2 ●3

●1

●2

●3

●4

Puhastamisest
Enne tooli puhastamist eemaldage tooli 
toitejuhe vooluvõrgust, ärge katsuge 
pistikut märgade kätega.
Veenduge, et toitepistikut seinakontakti 
lükates on teie käed kuivad.
Eespool nimetatud juhiste mittejärgimisel 
võib tagajärjeks olla elektrilöök või 
põletus.

●

●2

●1

3

Kastke lapp neutraalse puhastusvahendi 
lahjasse lahusesse, väänake kuivaks ja 
puhastage pind.
(Lahusti, bensiini ja alkoholi kasutamine 
puhastamiseks on keelatud.)
Pühkige määrdunud kohad
lahja neutraalse puhastusvahendi lahu-
sega puhtaks (vältige liigset nühkimist).
Liigne puhastamine võib tooli
pinda kahjustada.
Pühkige pind puhta veega 
niisutatud lapiga puhtaks.
Laske kuivada.

Kastke lapp neutraalsesse 

puhastusvahendisse, väänake 

kuivaks ja puhastage pind.

Pühkige pind puhta veega 

niisutatud lapiga.

Laske kuivada.

Pigistage pehme lapp kuivaks ja pühkige 
pult puhtaks.

Laske kuivada. 
Kütuse, lahusti või 
alkoholi kasutamine 
puhastamiseks on 
keelatud.

●1H
ooldus

M
uu

Veaotsing

KKK ja veaotsing

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.

Probleem Võimalik põhjus Veaotsing

Massaažitool ei hakka 
tööle, kuigi on sisse 
lülitatud.

Massaažiprogramm 
peatub ootamatult 
töötamise ajal.

Kontrollige, kas juhtimispult on sisse 
lülitatud või mitte.

Ettenähtud maksimaalne tööaeg on 
täis saanud.

Lülitage pult sisse.

Massaažiprogramm ei ole valitud. Valige massaažiprogramm.

Tavapärane signaal, mida võib 
eirata.

Tavapärane olukord, mida võib eirata.

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

Lülitage seade uuesti sisse.

Kehv ühendus pistiku ja seinakontakti 
vahel.

Tegemist on õhkpumba, mootori 
või mehaaniliste osade signaaliga.

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

Heli muutub töötamise 
ajal äkki valjemaks.

Eemaldage takistused; 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.

Ei seljatugi ega jalatugi ei 
liigu alla.

Kutsuge kontrollimiseks ja paran-
damiseks kohale tootja esindaja 
või volitatud remonditehnik.

Liiga pikk tööperiood; ettenähtud 
maksimaalne tööaeg on täis saanud.

Tool ei liigu algasendisse.

Massaažirullikud töötavad kordamööda.Vasak ja parem rullik on 
erineval kõrgusel.

Veenduge, et pistik on korralikult 
seinakontakti sisestatud.

Massaažiseadmest tuleb 
töötamise ajal helisignaal.

Tegemist võib olla liiga pika tööajaga.

Kutsuge kontrollimiseks ja paranda-
miseks kohale tootja esindaja või 
volitatud remonditehnik.

Toitejuhe või pistik 
on kuumad.

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

Juhe või pistik on kahjustunud.
Kutsuge kontrollimiseks ja paran-
damiseks kohale tootja esindaja või 
volitatud remonditehnik.

Kaitse on läbi põlenud. Asendage kaitse sama väärtusega 
kaitsmega.

Sisemise vooluringi viga.
Kutsuge kontrollimiseks ja 
parandamiseks kohale tootja 
esindaja või volitatud remonditehnik.

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

Lõpetage tooli kasutamine ning 
kutsuge probleemi lahendamiseks 
appi volitatud hooldustehnik.

Võimalik ülekoormus.

Muu ebatavaline põhjus.

Kui kunstnahk määrdub

(Kemikaalide või meditsiiniliste 
puhastusvahendite kasutamine 
on keelatud.)

Kaugjuhtimispult

MENU

OK

Quick
relaxation

AUTO
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AL-8900S

280WMassaažitool

Tehnilised andmed

Tehnilised andmed

M
uu

Nimi

Mudel

Sisendpinge

Ohutusklass

□AC120V，60Hz
□AC220V，50/60Hz
□AC240V，50Hz

Klass I

Netokaal/
brutokaal

Pakendi 
mõõtmed

Võimsus

Korpus: 100/121 kg 
Käetugi:14,8/19 kg
Jalatugi: 31,5/35,5 kg

Korpus:1520×795×955 mm 
Käetugi: 980×395×715 mm 
Jalatugi: 585 × 570 × 615 mm

（P×L×K)
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