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Intelligentne massaažitool 

RK7602 

Toimimise kirjeldus 

1. Seljatugi algatab ise sujuva 4D-liikumise, millega rakendab masseerimismeetodeid, nagu 

sõtkumine, kloppimine, punktmassaaž, koputamine ja shiatsu. Surve tekitamine 

tigureduktoriga tugevdab tõhusalt õlamassaaži ja võimaldab kasutada kombineeritud 

sõtkumismeetodit, mis sarnaneb käsimassaažile. Nautige samasugust mugavust nagu 

käsimassaažil. 

2. Seadmel on täiustatud puutesurveandur, mis kasutab keha tuvastamiseks ja järgimiseks 

patenteeritud meetodit, kehakuju kaardistamist, survetundlikku mälu, ning mis võimaldab 

täpset ja tugevat massaaži mitmesuguse pikkuse ja kehatüübiga inimestele. 

3. Kohanev hüperboolne siin kõrvaldab istumisasendiga seotud probleemid: kaarduv 

hüperboolne siin teeb pikali laskumise sujuvamaks. 

4. Ühe nupuga käivitatav nullgravitatsiooniga tahapoole naaldumine vähendab tõhusalt 

lülisambale ja liigestele avalduvat survet ja võimaldab kogeda tõelise kaalutuse tunnet. 

5. Ettepoole libistamisel ei vaja tool seljatagust ruumi, nii et selle saab asetada seina lähedale. 

See hoiab kokku kodust ruumi ja võimaldab massaaži täielikku nautimist piiratud alal. 

6. Seadmel on mugavalt kasutatav 7-tolline puutepaneeliga käsijuhtseade, mis suudab 

reaalajas näidata masseerimiskohta ja -meetodit ning olekut, ja millega saab kohandada 

massaažiprogrammi. Sellel on ka kiire ja lihtne juhtseade, millega saab kiiresti masseerima 

asuda. 

7. Sääremarjarullikuga, soojendusega ja pulseeriva õhusurvega uuenduslik tehnoloogia 

jalalihaste masseerimiseks parandab vereringet, leevendab jalavalusid ja taastab jala elujõu. 

8. Jalatugi on teleskoopiline, automaatselt reguleeritav kuni 19 cm ulatuses ja sobib eri 

pikkusega inimestele. 

9. Jalalabade rullimine ja õhusurvega mõjutamine stimuleerib jalataldadel olevaid 

refleksipunkte, vabastab inimkeha meridiaanid ja nende harud, reguleerib ja taastab 

inimkeha elundite talitluse. 

10. Käetugi teeb kogu käsivarrele pulseerivat õhusurvemassaaži, mis muljub käsivart ja teeb 

peopesa akupunktuuri punktidele punktmassaaži, parandab vereringet ja leevendab käte 

tuimust. Käetoe ülemises osas on USB-pesa ja juhtmevaba laadimine, mis tagavad 

mobiiltelefoni aku pideva laetuse. 

11. Vöökohal ja istme külgedel on mitu õhkpadjakomplekti, mis võimaldavad õhkpatjadel 

avaldada eri kohtades vahelduvat survet ja kõrvaldada kiiresti väsimuse. 

12. Vöökohale rakendatakse hiina traditsioonilise massaaži võttena hüpertermiat, mis parandab 

vereringet, leevendab valusid vöökohas ja kannab hoolt põrna ja mao eest. 

13. Juhtmevaba Bluetoothiga pleier parandab tõhusalt meeleolu ja leevendab vaimset väsimust. 

14. Tehisintellektiga hääljuhtimissüsteem võimaldab vabastada käed ja juhtida vabalt massaaži. 

15. Käetoe alumises osas on õhustikku loova pildiga LED-lamp, mis tekitab masseerimisel 

õdusa keskkonna. 

 



 

 

 

 

1. Täname teid meie massaažitooli RK7602 ostmise eest! 

2. Enne tooli kasutama hakkamist lugege hoolikalt ja arusaamisega läbi kasutusjuhend. 

3. Hoidke kasutusjuhendit heas seisukorras, et saaksite seda vajaduse korral üle vaadata. 

4. Kõige suuremat tähelepanu pöörake punktile „Ettevaatusabinõud“. 

 

Märkus. Jätame endale õiguse toodete konstruktsiooni ja selgituste muutmiseks eelneva 

teavituseta. Juhendis olevad pildid on esitatud üksnes viitamiseks ja võivad erineda tegelikest 

toodetest. 
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Ettevaatusabinõud 
 

 

 

 
 

Palun lugege juhend enne kasutamist hoolikalt läbi, paigaldage seade ja kasutage seda vastavalt 

juhendi nõuetele. 

Ettevaatusabinõud on ette nähtud ohu ning kahjustuste ulatuse ja tõsiduse selgitamiseks. Valest 

kasutamisest ja valedest eeldustest tulenevad olukorrad võib jagada kaheks: [Hoiatus!] ja 

[Ettevaatust!]. 

Mõlemad on olulised ohutushoiatused, palun pöörake neile tähelepanu. 

 
 

Hoiatus! See tähis hoiatab kehavigastuse tekkimise või surma eest. 

 

Ettevaatust! See tähis hoiatab võimaliku vigastuse või kahjustuse eest. 

 
 

Tähiste tähendus 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pärast alljärgneva läbilugemist hoidke seda igal ajal kättesaadavana. 
 

 

Hoiatus! 
 

● Osteoporoosi, lülisambamurdude ja valu tekitavate ägedate haiguste (nt nihestuste 

või lihaspinge) all kannatavad patsiendid. 

● Südamehaiged (sh rütmurite või muude meditsiiniliste elektroonikaseadmete 

kasutajad). Pahaloomuliste kasvajatega patsiendid. Isikud, kellel on diabeedist või 

muudest perifeerse vereringe häiretest tingitud tajuhäired. 

● Ebanormaalse või kõverdunud lülisambaga isikud. 

● Lülivaheketta songaga isikud. 

● Rasedad, äsjasünnitanud ja halva tervisega inimesed. 

● Mitmesuguste traumade, tromboosi, ägedate veresoonte kasvajate, mitmesuguste 

nahapõletike jne all kannatavad inimesed. 

● Inimesed, kellel on kadunud temperatuuritaju. 

● Kõrge palaviku nähtudega (äge põletik, väsimus, külmavärinad, vererõhu 

muutused, füüsiline nõrkus) inimesed. 

● Üle 80-aastased eakad. 

● Seadet ei tohi kasutada vaimse puudega inimesed ega need, kes ei ole võimelised 

seadmega töötama. 

● Seadet ei tohi kasutada inimesed, kes ei suuda enese eest hoolitseda, väikelapsed 

ja joobes isikud. 

● Kui seade või seda kasutavad inimesed on märjad, ei tohi seadet kasutada. 

● Ilma kuumatundlikkuseta või allergilised inimesed peavad seadme kasutamisel 

olema ettevaatlikud või selle kasutamist vältima. 

● Ärge jääge toolis magama. 

Ülaltoodud sümptomitega inimesed ei tohi seadet kasutada või peavad enne 

selle kasutamist konsulteerima arstiga. Kui tegemist on kasutatud tootega, 

tuleb läbi viia korralik ülevaatus. 

Kui seade ei 

sobi 

kasutajale, 

võib see 

põhjustada 

õnnetusi või 

tekitada 

füüsilisi 

vaevusi. 
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See tähis osutab keelatud käitumisele. 
See tähis tähendab, et seadet 
ei tohi ise lahti võtta. 

See tähis tähendab, et tuleb järgida 
juhiseid. 

See tähis näitab, kuidas 
kasutada toitejuhet õigesti. 

 



 

Ettevaatusabinõud 
 

 

 

 

 

 

Hoiatus! 

 
● Enne toolile istumist veenduge, et seadme osade vahel pole võõrkehi. 
● Seljatoe või säärte tõstmisel ning sääreosa pikendamisel veenduge, et tooli 

ümber (taga, all või ees) ei oleks inimesi ega esemeid. 
● Kui kasutamise ajal esineb kõrvalekaldeid, lõpetage kohe kasutamine ja 

pöörduge arsti poole. 
● Pea ümbruse masseerimisel pöörake tähelepanu massaažipea liikumisele, 

ärge masseerige pead liiga palju. 
● Kaela ümbruse masseerimisel olge eriti ettevaatlik ja vältige kaela liiga 

tugevat masseerimist. 
● Ärge kasutage seadet kõhu või põlvede masseerimiseks. 
● Kui soovite massaaži ajal toolist lahkuda, tuleb massaažitool enne 

lahkumist peatada. 
● Ärge kasutage samal ajal muid seadmeid. 
● Lapsed või lemmikloomad ei tohi mängida tooli peal ega selle ümbruses (eriti 

kasutamise ajal); ärge istuge ega seiske selja-, käe- või jalatugedel. 
● Kui seadet kasutavad piiratud liikuvusega või suhtlemisoskuseta inimesed, 

tuleb nende eest tähelepanelikult ja pidevalt hoolt kanda. 
● Enne seadme teisaldamist tuleb seljatugi ja jalatoed viia tagasi algse nurga 

alla. 
 

 

Õnnetused ja 
vigastused 

● Seadme paigaldamisel lülitage toitelüliti pärast tooli algasendisse viimist 
välja ja eemaldage pistikupesast pistik. 

● Seadme pistikut tohib ühendada vaid sobiva pistikupesaga. Lühise- või 
tulekahjuohu vähendamiseks lükake pistik kogu ulatuses pesasse. 

● Kui seadet ei kasutata, eemaldage pistik pesast.Enne pistiku pesast 
eemaldamist lülitage välja kõik massaažitoimingud ja lülitid. 
 
 

Tulekahju ja 
elektrilöögid 

● Massaažitoolil on keelatud hoida patju ja muid esemeid. 
● Seadme pikaajaline koormuseta töötamine on keelatud. 
● Seadme järelevalveta jätmine pärast toiteallikaga ühendamist on keelatud. 

 

 

Õnnetus-
juhtumid 
 

● Elektrilöögi ja lühise vältimiseks ärge kasutage seadet, kui pistik või 
pistikupesa loksub. 

● Tulekahju, elektrilöögi või rikete vältimiseks tohib kasutada ainult 
nimipinget. 

● Toitejuhe ei tohi olla katki, ümber tehtud, väändunud, venitatud, sõlmes või 
raskete esemete surve all (erilist tähelepanu tuleb pöörata seadme alla 
jäämisele) jne. 

● Kui toitejuhe või -pistik on katki või ei tööta korralikult, ei tohi toodet kasutada. 
● Hoidke toitejuhet eemal soojusallikatest. 

 

 

Tulekahju ja 
elektrilöögid 
 

● Kui seade ei tööta korralikult, on maha kukkunud või kahjustunud, on 
veega üle pritsitud või vette kukkunud, peavad seda parandama 
spetsialistid või tuleb see saata selleks ettenähtud remondikeskusesse. 
Seadet ei tohi ise muuta, lahti võtta ega parandada. 

● Kui toitejuhe on katki, tuleb selle asendamiseks kasutada ettenähtud 
toitejuhet või osta eriotstarbelised seadmeosad tootjalt või 
teeninduskeskusest. 

● Elektrilöögi ja traumade vältimiseks ärge avage ega võtke seadet lahti ilma 
loata. Seadmes ei ole kasutaja hooldatavaid osi. 

● Enne kasutamist tõstke seljatoe padi üles ja kontrollige, et seljatoe nahk 
ega riie poleks katki. Kahjustuste (ükskõik kui väikeste) esinemise korral 
lõpetage kohe seadme kasutamine ja eemaldage pistik pesast. Kutsuge 
parandaja. 
 

Lahtivõtmine ja 
parandamine 
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Ettevaatusabinõud 
 

 

 

 

 

 

Ettevaatust! 

 

● Kasutage seadet tasasel pinnal. Juhusliku ümberkukkumise vältimiseks. 

● Alustage kerge massaažiga. Soovitatav kasutamise kestus on 
20 minutit, samas asendis tohib masseerida 5 minutit. 

Pikaajaline pidev kasutamine mõjub 
kahjulikult. 

● Enne aeglaselt toolile istumist veenduge, et massaažipea on 
õiges asendis. 

● Tahvelarvuti käsijuhtseadme muljumise või mahakukkumise 
vältimiseks paigutage need õigel ajal  tahvelarvuti toele ja ärge 
jätke juhuslikesse kohtadesse. Juhuslike kahjustuste vältimiseks. 

 
● Enne pistikupesaga ühendamist veenduge, et toitelüliti on välja 

lülitatud. 

● Kui seadet ei kasutata, lülitage kõik massaažitoimingud ja lülitid 
enne pistiku pesast eemaldamist välja. 

● Veenduge, et toitepistik on täielikult pesas. 
Vastasel juhul võib voolu tagasitulek 
põhjustada õnnetusi. 

● Kontrollige, et toitejuhe ei oleks katki. Pistik ei tohi olla märg 
ega määrdunud. 

Lühise- ja tulekahjuohu vähendamiseks. 

● Ohutuse tagamiseks paigaldage 
maandusjuhe õigesti. Pistik tuleb ühendada 
maandusjuhtmega pesasse. 
Maandusklemmi ei tohi painutada ega ära 
murda. 

Selle nõude eiramisel võib lekke või tõrke 
tagajärjel saada elektrilöögi. 

 

● Ärge vajutage massaažipäid käte ega jalgadega ning ärge 
astuge neile peale. 

● Ärge pange käsi töötavate massaažipeade vahele. 
● Ärge pange käsi ega jalgu liikuvate mehhanismide vahele. 
● Ärge laske esemetel kukkuda ega kiiluda seadme piludesse. 
● Selja-, käe- või jalatoel ei tohi istuda, seista ega nendele midagi 

panna. 
● Ärge seiske seadme kasutamise ajal selle peal. 
● Ärge eemaldage kasutamise ajal pesast pistikut ega lülitage 

välja toitelülitit. 
● Ärge pange käsi ega pead sääremarjade masseerimise alasse 

või selle alla. 
● Peas ei tohi olla kõvu juuksetarvikuid. 
● Tuharate ja reite masseerimisel ei tohi püksitaskutes olla kõvu 

esemeid. 
● Käetoe välimuse kahjustamise vältimiseks ärge minge selle 

vastu kõvade või teravate esemetega. 
● Kui massaažitooli seljatugi on kallutatud asendis, ei tohi sellel 

istuda ega seda tugevalt vajutada. 
● Ärge kasutage tooli alasti või kui teil on seljas ainult õhukesed 

riided. Ehkki õhukesed riided võivad massaaži mõju 
suurendada, võivad need põhjustada nahaärritust, valu või 
madalatemperatuurilisi põletusi. 

● Toodet ei tohi kasutada kohe pärast sööki, sest see võib 
tekitada füüsilisi vaevusi. 

● Ärge kasutage seadet, kui kannate avaraid rõivaid või rippuvaid 
ehteid. 

● Hoidke pikki juukseid massaažiseadmest eemal. 

Juuksed tuleb hoida massaažiseadmest 
eemal. 

 

● Hoidke seade eemal kuumusest, niiskusest, teravatest 
esemetest ning korrodeerivatest, tuleohtlikest ja 
plahvatusohtlikest keskkondadest. 

● Seadme peale on keelatud panna soojendavaid esemeid, nt 
elektritekke. 

Vastasel juhul võib riie pleekida, muuta värvi 
või kõveneda ning lagundada kunstnaha. 

● Ärge paigutage seadet ahju või kütteseadmete (nt radiaatorite) 
lähedusse. 

● Ärge paigutage seadet otsese päikesevalguse kätte või kohta, 
kus temperatuur on kõrgem kui 40 °C. 

● Ärge paigutage seadet väga tolmusesse või söövitavat gaasi 
sisaldavasse keskkonda. 

● Ärge paigutage seadet väiksesse ruumi ega kasutage halva 
õhuringlusega kohas. 

● Ärge kasutage seadet õues. 

 
Ettevaatust! 

 Toodet tuleb hoida kuivana ja mitte kasutada ega hoida 
seda ujumisbasseini juures, vannitoas ega muudes väga 
niisketes kohtades. 

Toolile ega juhtseadmele ei tohi pritsida vett. Toodet 
ei tohi kasutada märja kehaga. 

 

Lekke või 
elektrilöögi 
vältimiseks. 

 Tagada maandusjuhtme õige paigaldamine. (Vale maandus võib 
põhjustada elektrilöögi. Kui teil on kahtlusi masina 
maandamise õigsuse osas, pöörduge kontrolliks 
kvalifitseeritud elektriku poole.) 

Mitte kasutada pistikuadaptereid. (Kui masina pistik ei 
sobi pistikupesaga, ei tohi pistikut kohandada, vaid tuleb 
lasta elektrikul paigaldada sobiv pistikupesa.) 

 

 
 

Elektrilöögiohu 
vähendamiseks. 

 Enne masina puhastamist tuleb toitepistik pesast välja 

võtta. Pärast Masina kasutamist tuleb toitepistik pesast 

välja tõmmata. 

 

 

 
Tulekahju või 
elektrilöögi 
vältimiseks. 

Voolukatkestuse korral tuleb seade viivitamatult vooluvõrgust 

lahutada. 
Pistik tuleb pistikust hoides pesast välja tõmmata. Pistiku 
eemaldamisel ei tohi tõmmata juhtmest. 

Pärast iga massaaži tuleb toitelüliti välja lülitada ja 
eemaldada pistik pesast. 

Õnnetuste vältimiseks. 

 

Voolukatkestuse korral tuleb seade viivitamatult vooluvõrgust 

lahutada. 

Vastasel juhul võib voolu 
tagasitulek põhjustada 
õnnetuse või vigastuse. 
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Ettevaatusabinõud 
 

 
 

 

Ettevaatust! 

 

● Hoidke toodet kuivana ja ärge kasutage ega hoidke seda 
ujumisbasseini juures, vannitoas ega muudes väga 
niisketes kohtades. 

● Toolile ega juhtseadmele ei tohi pritsida vett. 
● Ärge kasutage toodet, kui keha on märg. 

Lekke või elektrilöögi vältimiseks. 

 

● Veenduge maandusjuhtme õiges paigaldamises. (Vale 
maandus võib põhjustada elektrilöögi. Kui teil on kahtlusi 
seadme maandamise õigsuses, pöörduge kontrolliks 
kvalifitseeritud elektriku poole.) 

● Ärge kasutage pistikuadaptereid. (Kui seadme pistik ei sobi 
pistikupesaga, ei tohi pistikut kohandada, vaid tuleb lasta 
elektrikul paigaldada sobiv pistikupesa.) 

Elektrilöögiohu vähendamiseks. 

 

● Enne seadme puhastamist võtke toitepistik pesast välja. 
Pärast seadme kasutamist eemaldage toitepistik pesast. 

Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks. 
● Voolukatkestuse korral eemaldage seade kohe 

vooluvõrgust. 

● Tõmmake pistik pesast välja pistikust hoides. Pistiku 
eemaldamisel ei tohi tõmmata juhtmest. 

● Pärast iga massaaži lülitage toitelüliti välja ja eemaldage 
pistik pesast. 

Õnnetuste vältimiseks. 

● Voolukatkestuse korral eemaldage seade kohe 
vooluvõrgust. 

Vastasel juhul võib voolu tagasitulek 
põhjustada õnnetuse või vigastuse. 

 

Maandamisjuhend 

※Seadmel on maandatud pistikuga kaabel. Pistik tuleb ühendada 

korralikult paigaldatud ja maandatud pistikupesaga, mis vastab 

pistiku nõuetele. 

 

 

Sulavkaitsme asendamine 

※Sulavkaitsme läbipõlemise korral tõmmake kõigepealt 

välja toitepistik ja lülitage välja toitelüliti. Seejärel avage 

kruvikeerajaga lülituskarbil olev kaitsmekarbi kate, vahetage 

kaitse välja samasuguse vastu ning pange kaitsmekarbi 

kate tagasi. Asendamise võib usaldada ka elektrikule. 

 

 

 

Kohad, kuhu ei tohi 

paigutada 

maandusjuhet. 

 

Gaasitoru: võib tekkida plahvatus või tulekahju. 

Telefoniliinid ja piksevardad: välk võib põhjustada elektrilöögi 

ja tulekahju. 

Veetoru: maandusjuhe ei tööta, kui veetoru sisaldab plasti. 
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Väliskonstruktsiooni osade nimetused 

 

 

 

 

Väliskonstruktsioon 

Parema õla 
massaažiseade Kõlar 

Padi 

Vasaku õla 
massaažiseade 

Seljatoe padi 

Kaugjuhtimistahvel 

USB-laadimispesa 

Mobiiltelefoni juhtmevaba 
laadimise ala 

Vasak käetugi 

Meeleolu loov LED-valgus 

Rullik 

Sääretugi 

Iste 

Istme õhkpadi 

Parem käetugi 

Sisseehitatud 
kaugjuhtimispaneel 

Jalatugi 

Seljatugi 

Toitelüliti 

Toiteplokk 

Sulavkaitsme 
pesa 

Toitejuhtme  
pesa 
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Sisekonstruktsiooni osade nimetused 

 

 

 

 

Sisekonstruktsioon 

Massaažirullik 

 

Õlgade õhkpadi 

 

 Vöökoha õhkpadi 

 
Vöökohta 

soojendav riie 

Käe õhkpadi 

Istme külje õhkpadi 

Sääretuge  
soojendav riie 

Sääre tagakülje 
rullik 

Sääre külje 

õhkpadi 

Jalgade 
õhkpadi 

 

Jalarullikud ja 
shiatsu punktid 
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Mehaaniliste seadmeosade joonis 

 

 

 

 
Mehhaaniline koostejoonis
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Mehaaniliste seadmeosade nimetused 

 

 

 
Mehaaniliste seadmeosade nimekiri  

 

NR NIMETUS KOGUS NR NIMETUS KOGUS 

1 Toiteploki koost 1 22 Õlaosa koost 1 

2 Parema käetoe koost 1  
  

3 Seljatoe kate 1  
  

4 Istmeraami koost 1  
  

5 Sääretoe ajam 1  
  

6 Istme ajam 1  
  

7 Parem tiib 1  
  

8 Vasak tiib 1  
  

9 Sääretoe koost 1  
  

10 Vasaku käetoe koost 1  
  

11 
Tahvelarvuti kanduri 
koost 

1  
  

12 Kaugjuhtimistahvel 1  
  

13 Istmepadi 1  
  

14 Padi 1  
  

15 Seljatoe padi 1  
  

16 Sääretoe ajam 1  
  

17 Õlapadi 1  
  

18 
Ajami mitmeosalise 
aasaga osa 

1  
  

19 Seljatoe padi 1  
  

20 Seljatoe koost 1  
  

21 Massaažimehhanism 1  
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Paigaldamine 

Paigaldamine 1 

 

 

 

 

 

 

 

1. etapp. Eemaldage pakendikarbist jalatugi, põhikorpus ja tarvikud. 

① Hoidke sääre- ja jalatugesid paremalt ja vasakult küljelt mõlema käega ning tõstke sääre- ja 

jalatoed istme põhikorpusest välja. 

 

 

 

Sääretugi 

 

② Võtke välja karp tarvikutega ja muud osad ning tõstke 

rohkem kui kahe inimesega massaažitooli korpus välja. 

③ Kontrollige ja veenduge, et kõik detailid on olemas 

(kontrollige ükshaaval pakkenimekirja järgi). 

 

Massaažitooli 
põhikorpus 

 

 

 

 
 

Märkus. Sellest kohast 
liigutamine on keelatud 

 

 

 

 

 
 
Tahvelarvuti Tahvelarvuti  Toitejuhe Vasak õlakate Parem õlakate 

kandur 
 

 

③ Tõstke vasak- ja parempoolne käetugi 

välja ja pange lapiti lauale või põrandale. 
(Vältige kriimustamist.) 

 
Vasak käetugi Parem käetugi 

Üks inimene hoiab 

mõlema käega seljatoe 

käepidemest ja teine 

inimene hoiab mõlema 

käega seljatoe alumisest 

osast ning tõstavad selle 

aeglaselt välja. 
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Paigaldamine 

Paigaldamine 2 

 

 

 

 

 

 
 

 
Leidke paigalduskoht. 

Veenduge, et saate seadet kallutada. 

 

Jätke tooli ja seina 
vahele vähemalt 
50 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korpuse all põrandal olev pehmendus, näiteks padi 

 

 

Näpunäide. 

Põranda kahjustamise vältimiseks on soovitatav panna korpuse alla padi vms. 
Põrandale asetamisel tuleb sinna panna matt, mis katab korpuse all oleva põranda. 

 

Tähelepanu! 

● Ärge kasutage ega hoidke toodet ujumisbasseini juures, vannitoas ega muudes väga 
niisketes kohtades. 

- Lekke, elektrilöögi või rikke vältimiseks. 

● Kasutage tasasel pinnal. 

- Vältige seadme juhuslikku ümberkukkumist. 

● Ärge paigutage seadet ahju, radiaatorite ja muude kütteseadmete lähedale. 

- See võib põhjustada riide pleekimist, värvimuutust või kunstnaha kõvenemist, 
lagunemist jne.
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Vähemalt 2 cm 

seinast eemal 



 

Paigaldamine 

Paigaldamine 3 

 

 

 

 

  

 

 
 

2. etapp. Lähtestage massaažitool. 
①Ühendage kaabli üks ots toiteploki pesaga ja teine pistikupesaga ning lülitage sisse toiteplokil olev toitelüliti: massaažitool 
on nüüd sisse lülitatud. ②Asetage kaugjuhtimispaneeli pistiku soon kohakuti kaugjuhtimispaneeli pistikupesa eendiga tooli 
vasakul küljel, lükake lõpuni sisse ja keerake mutter kõvasti kinni. 
③Lülitage kaugjuhtimiseks ettenähtud tahvelarvuti toitenupust sisse ja seejärel välja: nüüd tõuseb seljatugi üles ja iste liigub 
alla. Pange kaugjuhtimispult pärast seljatoe lähteasendisse viimist ajutiselt istmele. ④Pärast seljatoe lähteasendisse viimist 
lülitage toitelüliti välja ja eemaldage pistik pesast.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Oluline koht 

 

 

Pistiku soon 

Tahvelarvuti ja kaabli pistik 

 

3. etapp. Vasaku ja parema õlakatte paigaldamine 

Pange parem õlakate väljastpoolt tooli õlakoha lähedale. 

②Sisestage õlakatte 6 lukustusava ja 3 lukku 6 lukustuseendi ja3 luku sisse väljastpoolt 

tooli õlaosa. Samal ajal tõmmake juhtmekimp õlakatte seest selles oleva sälgu kaudu välja. Selleks et lukud jääksid kindlalt kinni, 
lükake õlakatet kõvasti sissepoole. 

③Paigaldage samamoodi vasak õlakate (puudub juhtmekimp) 

 

Parem õlakate 

Kaugjuhti-

mispaneeli 

kaabli pesa 

Lukk 

 

Sälk 

 Lukustus-

ava 

 

Lukustuseend 

Lukk 

 

Juhtmekimp 
Juhtmekimp 

Parema õlakatte sees 

 

Tooli õlaosa väljastpoolt 
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Paigaldamine 

Paigaldamine 4 

 

 

 

 

 

 

 

4. etapp. Vasak- ja parempoolse käetoe paigaldamine 

①Keerake kaks M6x20 kruvi istme mõlema külje raudraami esiosa sisse.②Pange parem käetugi seadme põhiosa külje 

lähedale ja ühendage tooli õlaosa juhtmekimp juhtmekimbu pistikupesaga, mis on tooli õlaosa küljel.③Lükake käetoe otsas 

olev fikseeritud telg üleval õlaosa sees olevasse kinnituspilusse. Sisestage üleval õlaosa sees olevasse fikseeritud avasse 

piiraja.④Lükake käetoe alumises osas olevad kinnitused istmeraami küljel olevasse kinnituspilusse. ⑤Sisestage käetoe 

õhuvoolik kindlalt istme õhuventiili külge ja lükake juhtmekimp kindlalt sisse.⑥Suunake käetoe küljel olev fikseeritud plaat 

istmeraami küljel olevasse fikseeritud platvormi, seejärel keerake üks M6x20 kruvi ja suur vahetihend ristpeaga 
kruvikeerajaga kindlalt kinni.⑦Paigaldage vasak käetugi, järgides ülaltoodud etappe. Vasakus käetoes ei ole juhtmekimpu. 

 

Märkus. Ärge muljuge paigaldamise ajal õhuvoolikut. Muljumine võib põhjustada õhulekkeid või ei lase õhkpatja täis puhuda. 
Veenduge, et kinnitusplaat ja juhtmekimp on korralikult ühendatud, vastasel juhul kukub käetugi küljest või mugav 
käsijuhtseade, kõlar ja Bluetooth ei hakka tööle. 

Kaks M6x20 kruvi 

 

 

 

 

 

 

Fikseeritud ava 

Piirajad 
 

Fikseeritud telg 

Juhtmekimbu pistikupesa 

 

 
Fikseeritud  
plaat 
 

Õhuvoolik ja  
juhtmekimp 
 
 
Parem käetugi  Kinnitused 
 

5. etapp. Sääre- ja jalatugede paigaldamine. 

① Keerake kinni sääre- ja jalatugede riputusaasad.② Pange juhtmekimbu pistik pesasse.③ Ühendage sääretoe 

õhuvoolik kindlalt seadme põhikorpuse õhuotsakuga. ④ Tõstke üles riputusaasa ülemise pöördvõlli surveplaat, tõstke 

sääre- ja jalatoed üles, pange pöördvõll põhikorpuse riputusaasa sisse ja lükake pöördvõlli surveplaat alla. ⑤ Keerake 

kruvi kinni. 
 

Märkus. Õhuvooliku ja juhtmekimbu ühenduste tegemisel ei tohi need kokku põimuda. 
 

Kinnituspilu 

Juhtmekimp 

Fikseeritud 

platvorm 

Õhuventiil ja juhtme-
kimbu pistikupesa 

Kinnituspilu 

① Kruvi 

 

Pistiku- Õhu- 
pesa otsik Riputusaasad 

② Juhtme ③ Õhuvoolik 
 kimp 

Võll 

 

Juhtme-

kimbu 

pistik 

Õhu-

voolik ④ Pöördvõlli 

surveplaat 

 

④ 

Tõstke jalatugi üles ja 

lükake võll riputusaasa 

sisse 

 

⑤ 
Laske pöördvõlli surveplaat 

alla ja keerake kruvid kinni 
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Paigaldamine 

Paigaldamine 5 

 

 

 

 

 

   

 

6. etapp. Tahvelarvuti ja käsijuhtseadme kanduri paigaldamine 

① Sisestage kandurplaadi varras vasaku käetoe kanduripesasse. Lükake seda vastavalt kanduri ja pesa ava kujule, kuni 

kanduri põhjakruvi läheb oma kohale. 

② Pange juhttahvel kandurisse. 

 

① 

Kanduri pesa 

 

Kandur 

 

 

 

 

 

Vasak käetugi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. etapp. Ühendage õhuvoolik küttekaabliga ja paigaldage seljatoe padi. 

Ühendage istmeosa ja vöökoha õhkpadja õhuvoolik, ühendage vöökoha küttekaabel ja viimaks tõmmake 
kinni seljatoe padja tõmblukk. 

Näpunäide 

Kui inimene istub toolil ja padja allosa on kõrvaga samal kõrgusel, on padi kokkupuutes 
kuklaga. Sellisel juhul tuvastatakse keha kuju täpsemini ja masseerimine on mugav.

Seljatoe padja paigaldamisel 
tuleb tähele panna järgmist: 
seljatoe padja keskmine nahkosa 
peab asuma tooli seljatoe keskel. 

Istme ja seljatoe padja 

küttekaabli ühendus. 

 

Seljatoe padja ülaosas olevad 

kaks õhuvoolikut ja kaks 

õhuotsikut ühendatakse omavahel. 

Seljatoe padi ja seljatoe 
kaks külge ühendatakse 
tõmblukuga. 

Seljatoe padi ja istme 
esikülg ühendatakse 

tõmblukuga. 

tõmblukuga. 

 

Ühendage seljatoe padja 
esikülg ja sääretugi 
tõmblukuga. 

Ühendage sääretugi ja 
istme esikülg takjaribaga. 
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Paigaldamine 

Paigaldamine 6 

 

 

 

 

 

 
 

 

8. etapp. Toimingud pärast paigaldamist. 

 Pange toitepistik seljatoe all oleva toiteploki 

pistikupesasse (pilt). 

 Sisestage toitejuhtme teine toitepistik 

pistikupesasse. 

 Lülitage sisse toiteploki tagaküljel olev 

toitelüliti. 

 (Toitelüliti „O/I“, ühendamiseks vajutage „I“.) 

Massaažifunktsiooni valimiseks kasutage 
käsijuhtseadet või tahvelarvutit. Nautige toote 
pakutavat lõdvestavat ja mugavat massaaži. 

 
Enne toitepistiku ühendamist 
pistikupesaga veenduge, et toitelüliti on 
väljalülitusasendis. 

 

 

Toiteploki pistikupesa 

Ühendage toitejuhe 
toiteploki 
pistikupesaga. 
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Massaažieelne reguleerimine 

 

 

 

 

 Keskkond 
 

Ettevaatust! 
 
Lekke või elektrilöögi vältimiseks ärge 

kasutage tooli märjas keskkonnas, näiteks 

ujumisbasseini või vannitoa lähedal. 

 

Polstri lagunemise vältimiseks ärge 

kasutage päikese käes ega ahju või 

muu soojusallika ligidal. 

 

Tooli ümberkukkumise, müra tekke või 

muu ootamatu tõrke vältimiseks 

kasutage tooli tasasel pinnal. 

 

Kontrollige üle tooli ette jäävad kohad. 

Veenduge, et selja- või sääretoe 

etteliigutamisel ei jää selle ette inimesi, 

loomi ega esemeid. 

 

 

 

 

 

 

Kontrollige toitekaablit ja pistikut. 

(1) Puhastage pistik õigeaegselt 

tolmust (kuiva lapiga). 

Ärge kahjustage, kohandage, väänake, 

venitage, siduge toitekaablit ega jätke 

raskete asjade (eriti tooli) ala. 

 

 

 

 

 

 

Ruumi suurus tooli kasutamisel 

Vahetult seina juures. 
Näpunäited: vähemalt 2 cm seinast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vähemalt 50 cm sääretugede ees. 

Kontrollige ümbruskontrollimine. 

Seljatoe või sääretoe taha või ette 
liigutamisel pöörake tähelepanu 
järgmisele. 

(1) Veenduge, et üheski suunas ei ole 
inimesi ega asju. 

(2) Kontrollige ruumi suurust. 

Kontrollige 

Keskkonna kontrollimine 
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Massaažieelne reguleerimine 

 

 

 

 

Tooli liigutamine 
 

 

Ettevaatust! 

 
Õnnetuste ja kahjustuste vältimiseks 
ärge liigutage töötavat tooli. 

 

 
 

Teisaldamine 

 Kahjustuste vältimiseks liigutamisel siduge 

kaablid kokku ja pange istme sisse. 

 Kui tool põrkab millegi vastu, võib see 

kahjustada tooli sisemisi osi. 

 Kui põrand on valmistatud puidust või 

muust kergesti kahjustatavast materjalist, 
ärge kasutage rullikut. Tooli peab tõstma 
vähemalt kaks inimest. 

 Veenduge, et toide on välja lülitatud 

ja pistik ei puuduta põrandat. (On 
parem, kui tool on püstasendis: nii ei 
lähe seljatugi vastu põrandat.) 

 

 

 

 

 

Tavaolukord 

 
 

Vajutage peats alla, nii et raskus langeb 
tagumistele rullikutele. Seejärel lükake 
tool sujuvalt sihtkohta ja asetage 
aeglaselt maha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitte rohkem kui 40° Rullik 
 

Tooli liigutamisel hoidke jalatuge nii, 
nagu on näidatud pildil, siis ei teki 
nahkmaterjalile kriimustusi. 
 

Massaažitooli seljatoe liigutamise ajal 
ei saa käetuge liigutada. 

 

 

 

 

 

 

Enne reguleerimist 

Enne aeglaselt toolile 
istumist veenduge, et 
massaažipea on õiges 
asendis. 

 Vältige massaažipea  

valest asendist tingitud  
vigastusi. 

Akupunktuuri punkti impulsi asukoha 
tuvastamine ja kinnitamine 
Kui massaažipea ei suuda akupunktuuri 
punkti impulsi asukoha tuvastamisel seda 
leida, peaks õlad asuma seljatoe  
keskjoonel. 

Õige asend: selg peab 
olema vastu tooli seljatuge, 
pea tuleb asetada seljatoe 
padjale. 
Akupunktuuri punkti impulsi  
asukoha automaatse tuvastamise korral annab 
käsijuhtseade sellest märku. 
Kui õlgade kõrgust tuleb reguleerida, ilmub 
käsijuhtseadmele märguanne „Õlgade kõrguse 
reguleerimine“. Õlgade kõrgust saab 
kohandada liidesel olevate üles ja alla näitavate 
noolte kohaselt. 
Vältige massaažipea kasutamist olukorras, 
kus akupunktuuri punkti impulsi asukoht pole 
täpselt määratud, sest see halvendab 
masseerimismugavust. 
 

 

Näpunäide 
 
 

Kui on tunda, et 
massaaž pole 
piisavalt tugev, 
eemaldage enne 
massaaži padi ja 
õlapadjad. 
 
 
 

 
Kuna tool on raske, võib see 
pikaajalisel kasutamisel 
kahjustada põrandat. 
Põranda kaitsmiseks 
pange tooli alla tekk 
või mõni muu pehme 
kate. 

Massaažieelne reguleerimine 
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Sisseehitatud kaugjuhtimispaneeli käsklused 
 

 

 

 

Sisseehitatud kaugjuhtimispaneeli  
käsklused 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Seljatugi üles ja  
sääretugi alla 

Sääretugi üles ja 

seljatugi alla 

 

 

 

Sääred ja  
jalalabad üles Sääred ja jalalabad alla 

 

 

 

 

Automaatprogramm 
 

 

 
 

Kiirus 

Kaalutus 

 

 

 

Hädaseiskamine 
 

Toitelüliti 
  

A
U

T
O

 

17 

M
a
s
s
e
e
rim

in
e 



 

Sisseehitatud kaugjuhtimispaneeli käsklused 
 

 

 

 

 
 

Näpunäited: kui on aktiveeritud järgmised funktsioonid, kuvavad tahvelarvuti ja käsijuhtseade 
olekut sünkroonselt. 

1. Ooterežiimis vajutage sisselülitusnupp umbes kolmeks sekundiks alla ja 

massaažitool läheb alglaadimisolekusse. Kui massaažitool tuleb alglaadimisolekus 

välja lülitada, vajutage massaažitooli algasendisse viimiseks toitelüliti umbes 

kolmeks sekundiks alla. Kui on tegemist hädaseiskamisolukorraga, veenduge 

ohutuses ja lülitage massaažitool toitelülitist välja. 

2. Vajutage seda nuppu, et reguleerida massaažitooli asendit 1. taseme kaalutuse, 

2. taseme kaalutuse ja 3. taseme kaalutuse peale. Juhtseadme liidesel kuvatakse 

vastav kaalutuse ikoon. Kaalutuse korral null. Põleb raskusjõu indikaator. 

 

3. Käimasoleva toimingu peatamiseks vajutage sellele nupule ning toiteindikaator ja 

hädaseiskamisindikaator hakkavad alglaadimist näidates vilkuma. Väljalülitamiseks 

vajutage toitenuppu, muud nupud ei toimi. 

4. Käsitsijuhtimise korral vajutage seda nuppu, et reguleerida sõtkumise, kloppimise 

ja koputamise kiirust. Reguleeritava kiiruse tasemeid on kokku viis. Tahvelarvuti 

käeshoitavas liideses kuvatakse vastava kiirustaseme ikoon. 

5. Alglaadimisolekus muudab juhttahvel automaatprogrammi ning näitab vastavat 

märgutuld ja kuva. Saadaval on viis automaatset massaažiprotseduuri: hiina 

traditsiooniline massaaž tervise säilitamiseks, valu harmooniline leevendamine, 

lihaste ja luude venitamine, eakate tervise hoidmine, kiire lõdvestus. 

Automaatse massaažiprogrammi esmakordsel käivitamisel pärast seadme 

käivitamist määratakse automaatselt õlgade kõrgus ja kuvatakse see. Vt juhttahvli 

juhendit. 

 

6. Selle nupu all hoidmisel alglaadimisolekus tõusevad sääred üles. Nupu 

vabastamisel jäävad sääred seisma, nurk lukustatakse sellesse asendisse. 

 
7. Selle nupu all hoidmisel alglaadimisolekus laskuvad sääred alla. Nupu 

vabastamisel jäävad sääred seisma, nurk lukustatakse sellesse asendisse. 

 

8. Nupu all hoidmisel tõuseb seljatugi üles ja sääretugi laskub alla. Nupu 

vabastamisel jäävad seljatugi ja sääretugi seisma. 

 
9. Nupu all hoidmisel laskub seljatugi alla ning sääretugi tõuseb üles. Nupu 

vabastamisel jäävad seljatugi ja sääretugi seisma. 
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Töötamine kaugjuhtimistahvliga 
 

 

 
 

 Töötamine kaugjuhtimistahvliga  

 
Kaugjuhtimistahvli ülemine pind  SISSE/VÄLJA nupp 

 

 

 

 

 

Kaugjuhtimistahvel 

 

 

 

 

 

LCD-puuteekraan 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pärast tooli sisselülitamist läheb juhtimistahvel vaikimisi tööle ja kuvatakse 
alglaadimiskuva. Oodake veidi aega põhikuvale minekuni ja vajutage juhtimistahvli 
käsijuhtseadme paremas ülemises nurgas olevat toitelülitit, mis lülitab juhtimistahvli 
käsijuhtseadme ekraani sisse või välja. 
 
 
 

Põhikuva 1 
 
 
 

Sisse/välja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navigeerimis-
ikoonid. 
Põhikuva 
vahetamiseks 
libistada 
vasakule või 
paremale.  

Kiirdemo Hiina massaaž Venitamine Valuleevendus 
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Töötamine kaugjuhtimistahvliga 
 

 

 

 
 

Töötamine kaugjuhtimistahvliga  

 
 

Sisselülitatud olekus viib selle 
ikooni vajutamine kiirdemorežiimi, 
vaikimisi on selle 
automaatprogrammi tööaeg 
8 minutit. 

 
 

Sisselülitatud olekus viib selle 
ikooni vajutamine venitusrežiimi, 
vaikimisi on selle 
automaatprogrammi tööaeg 
20 minutit. 

 

Põhikuva 1 

Kiirdemo, hiina massaaži, venitamise ja valuleevenduse kuva 

 
Avalehe nupp 

 

 

 

 

 

Akupunktuuri 
punktide ja 
lihastele 
avalduva mõju 
selgitus 

 

Nupp „Sisse/välja“, mille vajutamisel 
süttib ikoon, massaažitool lülitub sisse 
ja seda saab kasutada. 
 

 

Asendi reguleerimise nupp, 
vajutamisel minnakse asendi 
muutmise kuvale. 
 

 

„Avaleht“. Selle nupu vajutamisel 
naastakse avalehele. 
 
 

Nupp „Soojendus“ süttib punaselt ja 
soojendus lülitub sisse, korduva 
vajutamise korral lülitub nupp välja. 
 
4D-reguleerimisnupp, kokku viis taset. 
Reguleerimiseks tuleb vajutada pluss- 
ja miinusmärke. 
 
 
Inimkeha akupunktuuri punktide ja 
lihaste masseerimine 

 
Nupp ”Paus”, mis vajutamisel süttib. Kõik 
masseerimistoimingud peatuvad, kuval saab kasutada 
ainult käivitus- ja sisselülitusnuppu. Normaalse 
masseerimise alustamiseks tuleb vajutada käivitusnuppu. 

 
Nupp ”Lähtest” pärast töö lõppu. Seda saab sisse või 
välja lülitada. Sisselülitamisel läheb massaažitool pärast 
masseerimise lõppu lähteasendisse. Väljalülitamisel ei 
lähe tool lähteasendisse. Kui on aktiveeritud keskpäeva- 
või öörežiim, on see funktsioon vaikimisi sisse lülitatud. 
Kõigi muude automaatprogrammide korral on nupp 
punast värvi ja vaikimisi välja lülitatud. 
 
 

Allesjäänud massaažiaja näitamise ja reguleerimise 
nupp. Näitab käimasolevaks massaažitoiminguks 
allesjäänud aega, mida saab pikendada või lühendada 
nooltega ”Üles” või ”Alla”. 
 

 
Õhusurve reguleerimise nupp, kokku viis taset. 
Õhusurve reguleerimiseks tuleb vajutada pluss- või 
miinusmärki. Kõige väiksema survega on 1. tase. 
 
 
 
Lehekülje vahetamise nupp. Vaikimisi avatakse 
akupunktuuri punktide kuva. Kuvatava sisu 
vahetamiseks klõpsake seda ikooni või nipsake 
inimkehal. 

Sisselülitatud olekus viib selle ikooni 

vajutamine hiina massaaži režiimi, 

vaikimisi on selle automaat-

programmi tööaeg 20 minutit. 

Sisselülitatud olekus viib selle ikooni 

vajutamine valuleevendusrežiimi, 

vaikimisi on selle automaat-

programmi tööaeg 20 minutit. 

Lähtestamise  
peatamise nupp 

Sisse/välja 

Paus 

Asendi reguleerimine 

Kellaaja reguleerimine 
 
Soojendusnupp 
4D-reguleerimisnupp 

Õhusurve  
reguleerimise olek 
 
 

Lehekülje vahetamine 

Quick Demo 

Acupoint efficacy 
Ganshu:Could regulate 

hepatitis, 
cholecystitis,lumbar and back 
pain 
Trapezius:Strain easily cause 
periarthritis of shoulder, high and 
low shoulder,migraine 

Pressure 
strength 

Pressure 
strength 

Restore 
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Töötamine kaugjuhtimistahvliga 
 
 
 
 
 
 
  

Töötamine kaugjuhtimistahvliga 

 

Kaalutuse 1. taseme nupp, millele 

vajutamisel lülitatakse sisse kaalutuse 

1. tase. Seljatugi laskub alla ja jalatugi 

tõuseb üles. 

„Magamine“, millele vajutamisel süttib 

ikoon ja tool viiakse 

magamisasendisse. Seljatugi laskub 

alla ja jalatugi tõuseb üles. 

Kaalutuse 2. taseme nupp, millele 

vajutamisel lülitatakse sisse kaalutuse 

1. tase. Seljatugi laskub veelgi allapoole 

ja jalatugi jätkab ülespoole tõusmist. 

Algasendisse viimise nupp, mille ikoon 

vajutamisel süttib. Tooli seljatugi 

tõuseb üles ja jalatugi laskub alla. 

Sääretoe lühendamine 

Sääretoe pikendamine 

Sääretugi alla 

Sääretugi üles 

Seljatugi alla ja 
sääretugi üles 

Seljatugi üles ja 
sääretugi alla 
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Töötamine kaugjuhtimistahvliga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Põhikuva 2 
 
 

 

Sisse/välja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navigeerimis-
ikoonid. Põhikuva 
vahetamiseks 
libistada 
vasakule või 
paremale.  

Töötamine kaugjuhtimistahvliga 

 

Lõdvestav massaaž Erimassaaž Käsimassaaž Muu 

Sisselülitatud olekus vajutamisel 

süttib ikoon ja minnakse lõdvestava 

massaaži režiimi. Vaikimisi on 

tööaeg 20 minutit. 

 

 

 

 

 

Lõdvestava massaaži kuva 

Sisselülitatud olekus viib selle ikooni 

vajutamine erimassaaži režiimi 

(üksikasju vt erimassaaži kuva 

juhendist). 

 

 

 

 

 

Erimassaaži kuva 

Sisselülitatud olekus viib selle ikooni 

vajutamine käsitsi juhitavate 

programmide kuvale (üksikasju vt 

käsimassaaži kuva juhendist). 

 

 

 

 

 
 

Käsimassaaži kuva 

Sisselülitatud olekus viib selle ikooni 

vajutamine personaalkeskuse kuvale 

(üksikasju vt personaalkeskuse kuva 

juhendist). 

 

 

 

 

 

 
Personaalkeskuse kuva 
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Töötamine kaugjuhtimistahvliga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Põhikuva 2 
Erimassaaž  

Töötamine kaugjuhtimistahvliga 

 

Nupule vajutamisel sisselülitatud 
olekus süttib ikoon, sisse 
lülitatakse „Pea ja kael“. 
 
 
Nupule vajutamisel sisselülitatud 
olekus süttib ikoon, sisse 
lülitatakse „Tuharad“. 
 
 
Nupule vajutamisel sisselülitatud 
olekus süttib ikoon, sisse 
lülitatakse s„Elujõud“. 

Nupule vajutamisel sisselülitatud 
olekus süttib ikoon, sisse lülitatakse 
„Eakas“. 
 
Nupule vajutamisel sisselülitatud 
olekus süttib ikoon, sisse lülitatakse 
„Spordist taastumine“. 
 
 
Nupule vajutamisel sisselülitatud 
olekus süttib ikoon, sisse lülitatakse 
„Seljahooldus“. 
 
 
Nupule vajutamisel sisselülitatud 
olekus süttib ikoon, sisse lülitatakse 
„Keskpäev“. 

Nupule vajutamisel sisselülitatud 
olekus süttib ikoon, sisse 
lülitatakse „Nimmekoht“. 
 
 
Nupule vajutamisel sisselülitatud 
olekus süttib ikoon, sisse 
lülitatakse „Jooga“. 
 
Nupule vajutamisel sisselülitatud 
olekus süttib ikoon, sisse 
lülitatakse „Hommik“. 
 
 
Nupule vajutamisel sisselülitatud 
olekus süttib ikoon, sisse 
lülitatakse „Öö“. 

Põhikuva 2 

Käsimassaaži kuva 

Käsimassaaži  Režiimi kuvamisala 

kuvamisala 

Nupule vajutamisel sisselülitatud 
olekus süttib ikoon, kuvatakse menüü 
viie massaažimeetodiga 
(“Koputamine”, “Kloppimine”, 
“Sõtkumine”, "Shiatsu”, "Sõtkumine ja 
kloppimine”). 
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Töötamine kaugjuhtimistahvliga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Põhikuva 2 
Käsimassaaži kuva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Töötamine kaugjuhtimistahvliga 

 

Käsimassaaži  Režiimi kuvamisala 

kuvamisala 

Sisselülitatud olekus vajutamisel 
süttib ikoon, kuvatakse valik kogu 
keha massaažiks, osaliseks 
massaažiks ja fikseeritud 
punktidega massaažiks. Osalise 
massaaži nupu vajutamisel 
kuvatakse üles- ja allaliikumise 
nupud ning kogu keha ja osalise 
massaaži nupud kaovad. 
Fikseeritud punkti massaaži nupu 
uuesti vajutamisel kaovad üles- ja 
allaliikumise nupud ning ilmuvad 
kogu keha ja osalise massaaži 
nupud. 

Käsimassaaži  Soojenduse kuvamisala 

kuvamisala 

Sisselülitatud olekus vajutamisel 

süttib ikoon, kuvatakse valik 

vöökoha soojendamiseks ja 

säärte soojendamiseks. 

Soojendamise sisse- või 

väljalülitamiseks tuleb vajutada 

vastavat nuppu. 

Käsimassaaži  Õhusurvemassaaži 

kuvamisala piirkondade kuvamisala 

Sisselülitatud olekus vajutamisel 

süttib ikoon, kuvatakse 

õhksurvega masseeritavate 

piirkondade valikud „Kogu 

keha“, „Ülakeha“, „Vöökoht ja 

selg“ ning „Sääred ja jalalabad“. 

Vastava nupu vajutamisel saab 

pärast ikooni süttimist nautida 

õhusurvemassaaži. 
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Töötamine kaugjuhtimistahvliga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Põhikuva 2 
Käsimassaaži kuva 
 
Kiirus Laius 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Põhikuva 2 
Personaalkeskuse kuva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personaalkeskuse  Režiimi kuvamisala 
kuvamisala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personaalkeskuse  Režiimi kuvamisala 
kuvamisala 

Töötamine kaugjuhtimistahvliga 

 

Käsimassaaži 

kuvamisala 

4D-reguleerimine 

Reguleerimise 

kuvamisala 

Õhusurve tugevuse 

reguleerimine 

 

Rulliku kiiruse 

reguleerimine 

 

Selle nupu vajutamisel 

sisselülitatud olekus süttib ikoon 

ja kuvatakse mitmesugused 

reguleerimisnupud. Saate 

reguleerida masseerimiskiirust, -

laiust ja -aega, 4D-d, õhusurve 

tugevust ja rulliku kiirust. Selja 

masseerimise kiirusel, õhusurvel 

ja 4D- on viis taset, 4D laiusel on 

kolm taset ja jalalabade rulliku 

kiirusel on kaks taset. Taseme 

muutmiseks tuleb vajutada pluss- 

ja miinusmärke. 

Selle nupu vajutamisel 

sisselülitatud olekus süttib ikoon, 

kuvatakse keelemenüü, kus saab 

valida korea, inglise või hiina 

keele. 

Sisselülitatud olekus ikooni 

vajutamisel see süttib ning 

puutehelisaab sisse või välja 

lülitada. 
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Töötamine kaugjuhtimistahvliga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Selle nupu vajutamisel 
sisselülitatud olekus süttib ikoon ja 
kuvatakse taustavaliku menüü. 
Tausta saab valida vasak- ja 
parempoolsete kolmnurksete 
nuppude vajutamisega. 

 
 
 
 
 
 
 

Personaalkeskuse kuvamisala 
 
 
 
 
 
 
 

Kehaskannimiskuva 
 
 
 
 
 
 
 

 

Töötamine kaugjuhtimistahvliga 

 

Kui keha skannimine on lõpetatud, minnakse 
õlgade kõrguse käsitsi reguleerimise kuvale. 
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Hääljuhtimise kasutamine 
 

 
 
 

Hääljuhtimise kasutamine 
 
 
 

Nutika hääljuhtimise kasutamine  (hääljuhtimisega) 
 
 

Juhttahvli toitenupu või kantava käsijuhtseadme toitenupu vajutamine ooterežiimis lülitab seadme 
sisse ja sel ajal läheb häältuvastussüsteem ootele. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selleks et süsteem tunneks ära häälkäskluse, tuleb häältuvastuse kasutamisel öelda „KIRI 
KIRI“. Kui masseerimise lõpuni on jäänud 3 minutit ja hääljuhtimine on sisse lülitatud, lülitab 
süsteem selle toite automaatselt välja. Hääljuhtimise aktiveerimiseks tuleb uuesti vajutada 
toitenuppu. Kui massaažitool tunneb käskluse ära, antakse edukast tuvastamisest kõlarite 
kaudu häälega tagasisidet. 
Järgmiste häälkäskluste andmiseks tuleb kasutada standardset mandariini keelt. Kui 
käsklusi ei tunta ära, tuleb teha kahesekundiline paus ja rääkida järgmine kord valjemini. 
 
 
 
 
Häälkäskluste andmine 
 

Häälkäsklus 

Hello, KIRI (Tere KIRI!) 

Stop massage (Lõpeta massaaž) 

Volume up (Suurenda helitugevust) 

Volume down (Vähenda helitugevust) 

Quick demo (Kiirdemo) 

Change a new mode (Mine uude režiimi) 

Chinese massage (Hiina massaaž) 

Pain Relief mode (Valuleevendusrežiim) 

Stretch mode (Venitusrežiim) 

Neck Shoulder mode (Kaela ja õlgade režiim) 

Glutes mode (Tuharate režiim) 

Back waist mode (Selja ja vöökoha režiim) 

Sports recovery mode (Spordist taastumise režiim) 

Senior Mode (Eakate režiim) 

Relax mode (Lõdvestusrežiim) 

Vitality mode (Elujõurežiim) 
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Hääljuhtimise kasutamine 
 
 
 
 
 
 
 

Hääljuhtimise kasutamine 
 

Häälkäskluste andmine 
 

Häälkäsklus 

A new technique (Uus meetod) 

Air pressure massage (Õhusurvemassaaž) 

Switch off air pressure massage (Lülita õhusurvemassaaž välja) 

Backrest up (Seljatugi üles) 

Backrest down (Seljatugi alla) 

Legrest up (Sääretugi üles) 

Legrest down (Sääretugi alla) 

Leg extension (Pikenda sääretuge) 

Leg retraction (Lühenda sääretuge) 

Speed up (Suurenda kiirust) 

Slow down (Vähenda kiirust) 

4D Plus (4D tase kõrgemaks) 

4D Minus (4D tase madalamaks) 

Strong air (Suurenda õhusurvet) 

Weak air (Vähenda õhusurvet) 

Zero gravity (Kaalutus) 

Position reset (Lähtesta asend) 

Deep zero gravity (Sügav kaalutus) 

Sleep position (Magamisasend) 

Foot rollers (Jalalabade rullikud) 

Switch off foot rollers (Lülita jalalabade rullikud välja) 

Emergency stop (Hädaseiskamine) 

Switch off voice function (Lülita hääljuhtimine välja) 

Full body massage (Kogu keha massaaž) 

Partial massage (Osaline massaaž) 

Point massage (Punktmassaaž) 

Rollers up (Rullikud üles) 

Rollers down (Rullikud alla) 

Make it wider (Laienda) 

Make it narrower (Ahenda) 

Heat function (Soojendamine) 

Switch off heat function (Lülita soojendamine välja) 

Pause massage (Peata masseerimine) 

Continue massage (Jätka masseerimist) 

 

Ettevaatust! 1.See on intelligentne funktsioon, mis tuvastab käskluse võtmesõnade järgi. 

2. Seda funktsiooni uuendatakse automaatselt, võib muutuda ilma meeldetuletuseta. 
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Kasutusjuhend ja toimimist illustreerivad pildid 
 
 
 
 
 
 

Sisse/välja 
 

 
Toitelüliti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 etapp. Toite sisselülitamine 

① Veenduge, et toitejuhtme ühes otsas on 

avadega pistik. 

② Sisestage toitepistik pistikupesasse. 

③ Lülitage sisse toiteplokil olev toitelüliti, 

massaažitool lülitub sisse. 

④ Vajutage kaugjuhtimispaneelil nuppu 

„SISSE/VÄLJA“ või kiirklahve: 
massaažitool on töövalmis ja seda saab 
kasutada pärast meeldetuletuse 
kadumist. 

 
 

2. etapp. Massaaž 

① Kaugjuhtimistahvli kasutusjuhendi järgi tuleb 

valida sobiv masseerimisviis. 
Massaažimeetodite üksikasju vt juhttahvli 
kasutusjuhendist. 

② Pärast massaaži lõppemist viiakse 

massaažiseade algasendisse ja 
kaugjuhtimistahvel näitab töö lõpetamist. 

 

Sisseehitatud  Juhtimistahvel 
kaugjuhtimispaneel 

3. etapp. Toite väljalülitamine 

① Väljalülitamise olekus vajutage uuesti 

tahvli kaugjuhtimispaneeli, et seade 
välja lülitada, ning seade salvestab selle 
automaatselt. 

② Pärast salvestamise lõppemist lülitage 

välja toiteploki tagaküljel olev toitelüliti. 

③ Lõpuks võtke toitepistik pesast välja. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Hoiatus! Ette- 

 vaatust!

① Tõstke padi ja seljatoe padi enne 

kasutamist üles ja kontrollige, et 

seljatoe nahk ega riie poleks katki. 

Kahjustuste (ükskõik kui väikeste) 

esinemisel tuleb seadme kasutamine 

kohe lõpetada ja eemaldada pistik 

pesast. Tuleb kutsuda usaldusväärne 

hooldustöötaja. 

② Seadme pistikut tohib ühendada vaid 

sobiva pistikupesaga. 

① Enne toolile istumist veenduge, et seadmes (sh 
käetoes, sääre- ja jalatugedes, seljatoes, istmes 
jne) pole võõrkehi. 

② Jalatugedel on ohutusseadmed: kui säärte või 
jalalabade vahele satub võõrkeha, lõpetavad 
jalatoed automaatselt liikumise. 

③ Enne toolile istumist tuleb veenduda, et 
massaažiseade on oma kohal. 

④ Seadme kasutamise ajal ei tohi sellel seista. 
⑤ Toiteploki ülemisel kattel on muljumisvastane 

ohutusseade. Kui midagi satub toiteploki ja 
tagumise katte vahele või kui toiteploki ülemisel 
kattel on raske ese, lõpetab seljatugi liikumise. 
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Kasutusjuhend ja toimimist illustreerivad pildid 
 
 
 
 
 
 
 

Toimimist illustreerivad pildid 
 
 

Kaalutus 

Nupu „ “ vajutamisel  

laskub seljatugi alla ja  
sääretugi tõuseb üles.  
Nii saavutab tool  
mugava asendi,  
milles on esimese  
kuni kolmanda taseme 
kaalutus. Tooli viimiseks 
algasendisse tuleb seda nuppu 
kolmandat korda vajutada. 
Seljatugi tõuseb üles ja 
sääretugi laskub alla. 
 
 
 
 

Näpunäited. 

Kaalutus  
põhineb NASA  
kosmosekapsli  
lõdvestus- 
põhimõttel, mis  
saavutatakse  
kolme osa (seljatoe,  
istme ja sääretoe)  
kombineerimisega mitmesuguste nurkade 
all. Jalad tõstetakse üles ja istet 
langetatakse, nii et keha ja jalgade 
vaheline nurk on 128 kraadi (±7 kraadi).Nii 
on süda ja põlved samal 
horisontaaltasandil, vererõhk väheneb ja 
kehasurve liigub tuharate piirkonda. Samal 
ajal suurendab kaalutusnurga all olek 
inimkeha ja massaažitooli puutepinda, nii 
et kõigi kehaosade surve jaotub 
massaažitoolile ühtlaselt. See vähendab 
südamele ja lülisambale avalduvat survet 
ning toob kaasa mugava 
masseerimiskogemuse ja tekitab täielikult 
lõdvestava, loomuliku ja mugava 
massaažiasendi. 

Sääretugi üles 

Selle juhtseadme nupu 
vajutamisel tõuseb sääretugi 
üles. Nupu vabastamisel jääb 
sääretugi seisma, nurk 
lukustatakse sellesse 
asendisse. 

Sääretugi alla 

Selle juhtseadme nupu 
vajutamisel laskub sääretugi 
alla. Nupu vabastamisel  
jääb sääretugi seisma,  
nurk lukustatakse sellesse 
asendisse. 

Sääretugi üles ja seljatugi alla 

Selle juhtseadme nupu 
vajutamisel laskub seljatugi alla ja 
sääretugi tõuseb üles. Nupu 
vabastamisel jäävad  
seljatugi ja sääretugi  
seisma, nurk lukusta- 
takse sellesse asendisse. 

Seljatugi üles ja sääretugi alla 

Selle juhtseadme nupu vajutamisel 
tõuseb seljatugi üles ja sääretugi 
laskub alla. Nupu vabasta- 
misel jäävad seljatugi  
ja sääretugi seisma,  
nurk lukustatakse  
sellesse asendisse. 

Sääretoe pikendamine ja lühendamine 

Kui sääretugi jõuab maapinna  
suhtes teatud nurga alla,  
saab selle pikkust  
19 cm ulatuses  
sobival määral  
suurendada või  
vähendada. 

1. Vigastuste ja varaliste kahjude vältimiseks veenduge, et tooli ümber pole inimesi, lemmikloomi ega 

asju. 

2. Seljatoe reguleerimisel jälgige hoolega seljatoe ja käetugede vahele jäävat tühikut. 

3. Sääretoe liikumise ajal ärge seiske sellel ega lahkuge istmelt. Ärge takistage sääretoe liikumist: see 

kahjustab tooli. 

4. Üksikasjalikumat teavet vt juhtseadme juhendist. 
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Kasutusjuhend ja toimimist illustreerivad pildid 
 
 
 
 
 
 

Toimimist illustreerivad pildid 

Käsivarte massaaž 

Käetugedele on sisse 
ehitatud pulseeriv 
survemassaaž, mis 
muljub käsivart ja teeb 
peopesa akupunktuuri 
punktidele 
punktmassaaži, 
parandab vereringet ja 
leevendada käte tuimust. 

Õlgade massaaž 

Mõlema õla jaoks 
kasutatakse mitmekihilisi 
survet avaldavaid 
õhkpatju. Saab teha 
õlgade venitusmassaaži 
ja leevendada õlgade 
väsimust. 

Vöökoha soojendamine 

Vöökohas kasutatakse 
traditsioonilisel hiina 
meditsiinil põhinevat 
hüpertermiat, mis 
parandab vereringet, 
leevendab valusid 
vöökohas ning kannab 
hoolt põrna ja mao eest. 

Jalalabade rullikumassaaž 

Jalalabade tugi teeb 
rullikumassaaži ja 
õhusurvemassaaži. See 
parandab tallarefleksi 
stimuleerimise kaudu 
tõhusalt keha 
vastupanuvõimet ja 
immuunsust, puhastab 
kehameridiaanid ja 
parandab elundite talitlust. 

Sääremarjade massaaž 

Uuenduslik sääremarjade 
massaaž hõlmab säärte 
sõtkumist ja hõõrumist 
koos sääremarjade 
rullimise, soojendamise ja 
õhusurveimpulssidega 
muljumisega. Jalalihaseid 
masseeritakse nii, et 
paraneb vereringe, 
leevenevad jalavalud ja 
lihaste energia taastub 
tõhusalt. 

Jalgade kinnijäämist vältiv 
ohutusmeede 

Jalatoe nurga reguleerimisel tuvastab 
massaažitool automaatselt inimese jalgade 
pikkuse. Sel ajal ei tohi panna jalgu jalatoe 
väliskattele, sest see segab jalgade 
pikkuse määramist ja toob kaasa tõrked 
jalatoe liigutamisel. Juhttahvli automaat-
programmi kuval on ka meeldetuletus 
jalgade kinnijäämise vältimise kotha. 

Jalgade kinnijäämist 

kontrollitakse 

kolmest kohast. 

Massaažitooli väljalülitamisel ärge toetage 
jalgu ega muid kehaosi jalatoele, sest jalatugi 
jääb seisma. Kui tool jääb algasendisse 
minekul sellesse olekusse, ei jõua sääre- ja 
jalatoed ettenähtud asendisse. 

Märkus. Toite sisselülitamisel peaks 
massaažitool minema täielikult 
lähteolekusse. Seade tuleb uuesti sisse 
lülitada, vastasel juhul tekib jalgade 
kinnijäämist vältiva funktsiooni tõrge. 

Toiteplokil on muljumisvastane funktsioon: kui 
vastu toiteploki katet surub raske ese või 
takistus, lõpetab seljatugi liikumise ja jätkab 
liikumist pärast raske eseme või takistuse 
eemaldamist. 
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Massaažitooli viimine algolekusse 
 

Veenduge, et tooli seljatoe või jalatoe 

liikumisulatuses pole inimesi, 

lemmikloomi ega asju. 

Viige seljatugi ja jalatugi 

käsijuhtseadmega aeglaselt 

algasendisse. Seljatugi ja jalatugi liiguvad 

aeglaselt algasendisse ka lülitinupu 

allavajutamisel. 

või 

Pärast algasendisse viimist tuleb 

käsijuhtseade panna tagasi vasaku 

käetoe kandurile. 

Lülitage toitelüliti välja. 

Võtta toitepistik pesast välja. 

(Tähelepanu! Pistikut tuleb hoida õigesti!) 

Puhastage ja korrastage seade. 

Tähelepanu! 

Pärast massaaži vajutage kogu 
masseerimise seiskamiseks nuppu 
„Sisse/välja“ ja oodake, kuni massaažirullikud 
on kokku kogutud ja oma kohale asetatud. 
Pärast kasutamist tuleb laste ja 
lemmikloomade juhusliku vigastamise 
vältimiseks veenduda, et seade on lahutatud 
elektrivõrgust. 

 
Pärast kasutamist tuleb keskkonna kaitseks 
ja energia säästmiseks toitelüliti välja lülitada 
ja eemaldada pistik pesast. Pistiku 
eemaldamisel ei tohi tõmmata juhtmest. 
Tuleb vältida niiskusest, tolmust ja 
isolatsiooni lagunemisest tingitud kahjustusi. 
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Puhastamine ja hooldus 
 
 
 
 
 
 

Kunstnahk Plastosad 
 

Üldine puhastamine 
Puhastage puhta, pehme ja kuiva lapiga kergelt 
pühkides. 
 

(Kemikaalide või meditsiiniliste 

puhastusvahendite kasutamine ei 

ole lubatud). 

 

Katte määrdumine 

 Kastke pehme lapp neutraalse puhastusvahendi 

3–5% lahusesse, väänake välja ning seejärel 

eemaldage õrnalt pinnal olev plekk. 

Peske lapp, väänake välja ja pühkige 

puhastusvahend ära. 

 

Puhastage õrnalt kuiva lapiga. 
 

Laske kuivada (puhuri kasutamine on keelatud). 

 

Lapp 

Kastke lapp nõrga neutraalse 

puhastusvahendi lahusesse, väänake välja 

ja puhastage pind. 

 

(Lahustid, gaas ja alkohol 

on keelatud.) 

Harjake määrdunud osi 

nõrga neutraalse 

puhastusvahendiga 

(vältige liigset harjamist). 

 

Liigne puhastamine võib kahjustada riiet. 

 
 

Pühkige vette kastetud ja väljaväänatud 

lapiga. 
 

Laske kuivada. 

 

Kastke lapp neutraalsesse 

puhastusvahendisse, väänake välja 

ja puhastage pind. 

Pühkige vette kastetud ja 

väljaväänatud lapiga. 

Laske kuivada. 

Juhtseadme puhastamine 

Pühkige väljaväänatud pehme 

lapiga. 

Laske kuivada. 

Aerosoolide, lahustite või 

alkoholi kasutamine on 

keelatud. 

 

Juhttahvel 

Puhastamisest 

Enne puhastamist võtke toitepistik pesast välja. 
Ärge puudutage pistikut märgade kätega. 

Veenduge, et käed on pistikut pesasse pannes 
kuivad. 

 
Nimetatud juhendi eiramisel võib kasutaja 
saada elektrilöögi või põletusi. 
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Tõrgete kõrvaldamise juhend 
 
 
 
 
 

 

KKK ja tõrgete kõrvaldamine  
 

Tõrge Võimalik põhjus Tõrke kõrvaldamine 

Massaažitool ei hakka 
pärast toite sisselülitamist 
tööle. 

Kontrollige, kas juhtseade on sisse 
lülitatud või mitte. 

Lülitage juhtseade lülitist sisse. 

Masseerimisfunktsiooni ei ole valitud. Valige masseerimisfunktsioon. 

Kontrollige, kas pistiku ja 
pistikupesa vahel on halb ühendus. 

Veenduge, et pistik ja pistikupesa 
on ühendatud. 

Juhe või pistik on kahjustatud. 
Laske tootjal või määratud või 
volitatud hooldustöötajal 
kontrollida ja asendada. 

Sulavkaitse on läbi põlenud. 
Asendage samasuguste tehniliste 
andmetega sulavkaitsmega. 

Sisemises ahelas on midagi valesti. 
Laske määratud või volitatud 
hooldustöötajal kontrollida ja 
asendada. 

Töötamise ajal kostab 
massaažiseadmest 
piiksumist. 

Heli võib tekitada pump, mootor 
või mehaanilised osad. 

Tavapärane heli, pole vaja 
tähele panna. 

Vasak rullik ja parem 
rullik on eri kõrgusel. 

Massaažirullikud töötavad vaheldumisi. 
Tavapärane töö, ei ole vaja tähele 
panna. 

Töötamise ajal suureneb 
ootamatult helitugevus. 

Kontrollige, kas see on tingitud 
pikaajalisest töötamisest. 

Lülitage toide välja ja laske 
massaažiseadmel enne 
järgmist sisselülitamist 
vähemalt pool tundi seista. 

Sisemised osad on pikaajalise 
töötamise tõttu kulunud. See on 
tavapärane. 

Laske määratud või volitatud 
hooldustöötajal kontrollida ja 
asendada. 

Masseerimine lakkab 
järsku töötamast. 

Elektrikatkestus. Ühendage uuesti elektritoitega. 

Seatud aeg on lõppenud. 

Lülitage toide välja ja laske 
massaažiseadmel enne 
järgmist sisselülitamist 
vähemalt pool tundi seista. 

Seljatuge ja sääretuge ei 
saa alla lasta. 

Kontrollige, kas tegemist ei ole 
takistuste või tooli ülekoormusega. 
Mõnikord lõpetab massaažiseade 
turvalisuse tagamiseks automaatselt 
töö. 
Toiteploki peal on rasked esemed. 

Eemaldage takistused. Lülitage 
toide välja ja laske 
massaažiseadmel enne järgmist 
sisselülitamist vähemalt pool 
tundi seista. 

Tool ei lähe algasendisse. 
Liigne töötamine, on ületatud seatud 
tööaeg. 

Laske tootjal või määratud või 
volitatud hooldustöötajal 
kontrollida ja asendada. 

Juhe või pistik on 
kuum. 

Võimalik ülekoormus. 

Lülitage toide välja ja laske 
massaažiseadmel enne 
järgmist sisselülitamist 
vähemalt pool tundi seista. 

Muud kõrvalekalded. 
Lõpetage kasutamine. Küsige 
abi määratud hooldustöötajalt. 

 

Märkus. Kui tõrked ei ole tingitud ülaltoodud põhjustest, lülitage toitelüliti välja ja 

eemaldage pistik pesast. Seejärel tuleb tooli parandamiseks ühendust võtta 

tootjaga või või volitatud hooldusettevõttega. 
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Tehnilised andmed 
 
 
 

Tehnilised andmed 
 

Nimetus Intelligentne massaažitool Võimsus 260 W 

Mudel RK7602 

NW/GW 
Põhikorpus: 103/122 kg 

Käetugi: 13/17,5 kg 

Sisendpinge 

 120 V～ 60 Hz 

 220 V～ 50/60 Hz 

 240 V～ 50 Hz 
Pakendi 

mõõtmed 

Põhikorpus:1485 × 805 × 965 m

m 

Käetugi: 1015 × 425 × 620 mm 

（P×L×K) 
Ohutusklass 

I klass 
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