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Gratulálunk!
Köszönjük, hogy a Casada termékcsalád masszázsfotele mellett döntött. Örülünk, hogy támogathatjuk 
személyes egészségmegőrzési törekvéseit. 

Hogy pontosan tisztában legyen a termék működésével és rendeltetésszerű használatával, kérjük 
figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. 

Reméljük, hogy örömét leli személyes AURA masszázsfotelében.

www.casada.com

2000. évi alapítása óta a CASADA név a kiváló minőségű wellness és fitnesz termékek védjegye.

Ma a CASADA termékek világszerte kaphatók. A megbízható és kiváló minőség mellett a folyamatos 
fejlesztés, az összetéveszthetetlen design és az életminőség javítását célzó szigorú törekvés
jellemzi a CASADA termékeit.
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Biztonsági előírások Ellenjavallatok
Mielőtt üzembe helyezi a masszázsfotelt, kérjük, a kifogástalan működés és az optimá-
lis hatásmód biztosítása érdekében figyelmesen olvassa el a következő tudnivalókat. 
Kérjük, gondosan őrizze meg ezt a használati útmutatót!

•  A masszázsfotel megfelel a jelenlegi műszaki elvárásoknak és az aktuális biztonsági előírásoknak.
•  A masszázsfotel fűtött elemekkel rendelkezik.  Olyan személyek, akik hőre érzékenyen reagálnak, óvato-

san használják a készüléket. (ICE 60335-2-32)
•  A masszázsfotel nem igényel karbantartást. Az adott esetben szükséges javításokat csak az erre felhatal-

mazott szakember végezheti. 
•  A szakszerűtlen használat, valamint a nem felhatalmazott szakember által végzett javítás biztonsági 

okokból tilos és a garancia elvesztését vonja maga után.
• A balesetek elkerülése érdekében ujjaival ne nyúljon a masszázsgörgők közé.
• Nedves kézzel soha ne érintse meg a hálózati dugót
• Kerülje a masszázsfotel vízzel, magas hőmérséklettel és közvetlen napsugárzással való érintkezését.
•  Ne használja a masszázsfotelt magas páratartalommal rendelkező helyiségekben, mint pl. a fürdőszobá-

ban.
•  Kérjük, ne használja a masszázsfotelt, ha kis helyre beszorítva  vagy olyan helyen, ahol el vannak takarva 

a ventilátorok és nem biztosított a friss levegő áramlása.
•  A rövidzárlat veszélyének elkerülése érdekében kérjük, válassza le a masszázsfotelt az áramellátásról, ha 

hosszabb ideig nem használja.
• Ne használjon sérült hálózati dugókat, kábeleket vagy meglazult foglalatokat. 
•  A sérült hálózati dugókat/kábeleket csak a gyártó, a szervizképviselet, illetve szakképzett személy pótol-

hatja.
• Működési zavarok esetén kérjük, azonnal válassza le a készüléket az áramellátásról.
•  A nem rendeltetésszerű vagy helytelen használat miatt bekövetkezett káreseményekre a jótállás nem 

vonatkozik.
•  Hogy az izomzat és az idegek túlerőltetését elkerülje, ne lépje túl a javasolt napi 30 perces masszázsidőt.
•  A masszázsfotel megrongálódásának megelőzése érdekében soha ne használjon hegyes vagy éles tár-

gyakat.
•   Rövidzárlat vagy tűzveszély elkerülése érdekében feltétlenül a hálózati dugóhoz megfelelő csatlakozó-

aljzatokat használjon, és gondoskodjon arról, hogy a hálózati dugó teljesen illeszkedjen a csatlakozó al-
jzatba.

• Használat után és tisztítás előtt feltétlenül válassza le a masszázsfotelt az áramellátásról.
• A tisztítást és a karbantartást 14 év alatti gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik.
•  Amennyiben a használat során váratlan áramkimaradás lép fel, akkor a masszázsfotel megrongálódá-

sának elkerülése érdekében kérjük, haladéktalanul állítsa a kapcsolót OFF állásba és húzza ki a hálózati 
dugót.

• Nedves és megrongálódott villamos kábelekkel tilos a masszázsfotelt működtetni tilos.
•  Ha 14 év alatti gyermekek, fogyatékossággal élők vagy rosszabb egészségügyi állapotban lévő személyek 

tartózkodnak a masszázsfotel közelében, illetve azt használják, akkor feltétlenül felügyelet szükséges.
• Kérjük, ne használja a masszázsfotelt közvetlenül az étkezések után vagy alkohol hatása alatt.
• Csak a használati utasításban leírt célra használja a terméket.
• Kérjük csak a mellékelt tartozékokat használja.
•  Kérjük a készülék megrongálódásának megelőzése érdekében ne álljon, üljön vagy ugráljon a lábtáma-

szon.
•  A készülék megrongálódásának vagy személyi sérülések elkerülése érdekében ne próbáljon meg a kar- 

vagy a háttámlára ülni.
•  Kérjük rendszeresen tartsa tisztán a masszázsfotelt és ügyeljen arra, hogy ne kerüljenek idegen tárgyak 

a fotel réseibe.
• Kérjük, ne rángassa a masszázsfotel hálózati csatlakozózsinórjának közvetlen meghúzását. 
•   Kérjük a lábtámasz vagy a háttámla beállítása során győződjön meg arról, hogy nem kerültek alá más 

tárgyak, és nem tartózkodnak a közvetlen közelben kiváltképp 14 év alatti gyermekek.
• A termék kizárólag otthoni használatra készült.
•  A flexibilis hálózati csatlakozózsinór megrongálódása esetén a cseréhez csak  azonos flexibilis kábel hasz-

nálható, vagy, amelyet a gyártótól, illetve annak szervizképviseletétől kell beszerezni.

Amennyiben nem biztos abban, hogy használhatja a masszázsfotelt, akkor mindenképpen 
konzultáljon orvosával.
•  A terhesség ideje alatt vagy a masszírozott területen fellépő következő panasz(ok) esetén a masszázs-

fotel használata tilos: Friss sérülések,trombózisos megbetegedések, gyulladások és bármilyen típusú 
duzzanat, valamint rákos megbetegedések esetén. Bármely orvosi kezelés során végzendő masszázs 
az orvossal történő egyeztetés után javasolt.

•  Testi, érzékszervi vagy pszichikai zavarokkal élő, illetve nem megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel 
rendelkező személyek a masszázsfotelt csak a biztonságukért felelős személyek felügyelete és irányí-
tása mellett használhatják.

•  A masszázsfotel használatából eredő kellemetlenségek vagy veszélyek megelőzése érdekében kér-
jük, hogy a következő személyek forduljanak orvoshoz a masszázsfotel használata előtt:

  - Fekvő betegek
  - Orvosi kezelés alatt álló személyek
  -    Hátpanaszokban szenvedő betegek, gerincproblémákkal vagy gerincferdüléssel küzdő 

személyek.
  - Szívritmus-szabályozót viselők
• A masszázs során fellépő fájdalomérzetek esetén kérjük, haladéktalanul szakítsa meg a használatot. 
• Használat során fellépő sérülések esetén kérjük, azonnal forduljon orvoshoz.
• Kérjük, ne masszírozzon bepirosodott, megdagadt vagy gyulladt bőrfelületet.
•  Ez a masszázsfotel csak az otthoni wellness-masszázs céljára szolgál, nem orvosi masszázskészülék és 

ezért nem tudja pótolni a szakorvosi kezelést.
•  Napi 30 perces kezelés javasolt a masszázsfotellel. Ugyanazt a testrészt legfeljebb 15 percig masszí-

rozza, mivel a túlzott masszázs miatt  ellenkező hatás léphet fel.
• Ez a termék 14 év alatti gyermekek számára nem alkalmas.
•  14 év alatti gyermekek különösen nagy figyelmet igényelnek. Győződjön meg róla, hogy nem játsza-

nak a masszásfotellel.

ELLENJAVALLATOK „BRAINTRONICS“
• Pszichózisok (pl. skizofrén vagy bipoláris zavarok, endogén depressziók)
• Személyiségzavarok
• Epilepszia és hasonló, rohamokkal járó megbetegedések
• Szívbetegségek
• A központi idegrendszer megbetegedései
• Trombózis
• ADS (figyelemzavar)
• A közelmúltban fellépett szívinfarktus vagy szélütés
• Szellemi fogyatékosság
• Szenvedélybetegségek mint kábítószer-, alkohol- és gyógyszerfüggőség
• Pszichoaktív szerek rendszeres szedése
• Terhesség
 

TUDNIVALÓ: Etikai és jogi okokból ne alkalmazzon braintronics-ot gyermekeknél és fiataloknál a tör-
vényes képviselő kifejezett hozzájárulása nélkül. Olyan személyek, akik a meditáció miatt hittársaikkal 
konfliktusba kerülhetnek, tekintsenek el a használattól.

Elektromágneses mezők (EMM)
Ez a Casada termék az elektromágneses mezőkre (EMM) vonatkozó összes előírásnak megfelel. 
Rendeltetésszerű  és a használati útmutatóban leírtaknak megfelelő alkalmazás esetén a termék a ma 
rendelkezésre álló tudományos ismeretek alapján megbízhatóan használható.
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Felszereltség | funkciók
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1 1. Fejpárna

 2. Bluetooth hangszóró

 3. Hátpárna

 4. Gyors start gomb

 5. Ülőpárna

 6. Vállmasszázs

 7. Braintronics® logó LED

 8. Kartámasz

 9. Távirányítás

 10. Oldalsó rész

 11. Lábtartó

10

2 légzsák

12 légzsák

6 légzsák
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A használat előtti teendők
1. 1. A fotelt jól megközelíthető helyen állítsa fel

 •  Ügyeljen arra, hogy a háttámla beállításához legyen elegendő 
hely a fotel körül. 

 •  A padló sérülésének megelőzése és a zajártalom csökkentése 
érdekében kérjük, tegyen egy szőnyeget a masszázsfotel alá.

 •  Ügyeljen arra, hogy a masszázsfotel elülső és hátsó oldalánál ne 
legyenek akadályok.

 • Kérjük ne nedves vagy egyenetlen talajon állítsa fel a fotelt.

 •   A jelzavarás csökkentése érdekében a fotelt a tévé-, illetve 
rádiókészüléktől 1 méteres távolságban állítsa fel. 

•  Úgy válassza ki a fotel helyét, hogy ne tegye ki közvetlen nap-
sütésnek vagy magas hőmérsékletnek. Különben a bőrhuzat 
megfakulhat vagy megkeményedhet.

Figyelem!

Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne lógjon a fotel alá! Ne tegyen kárt a hálózati kábelben!

2. 2. A fotel mozgatása

•  Ahogy az ábra is mutatja, nyomja lefelé a fotel háttámláját, és 45 
fokos szögben hajtsa a kerekek irányába.

• Lassan állítsa a masszázsfotelt a kívánt pozícióba. 

•  Lassan és óvatosan eressze le a fotelt, amíg pontosan a talajon 
nem áll.

Figyelem!

•  A fotel elmozgatása előtt állítsa vissza a lábtartót az eredeti helyzetébe.

• Ne mozgassa a fotelt, ha azon ülnek vagy használatban van.

•  A fotel mozgatása károsíthatja a padlót. Padló védő használata ajánlott (pl. lábtörlő vagy szőnyeg).

•  Ne ejtse le a hirtelen a fotelt mozgatás közben mivel ez kárt tehet benne.

•  Javasoljuk, hogy két ember legyen jelen a fotel mozgatásakor, és különösen óvatosan járjanak el.
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Távirányító

Érintőképernyős távirányító

1.  BE/KI gomb
 (a távirányító felső oldalán)
  •  Nyomja meg ezt a gombot, ezzel elindítja a mass-

zázsfotelt. A háttámla és a lábtartó automatikusan a 
startpozícióba áll. A képernyőn megjelenik a funkci-
ógombok kiosztása. 

     •  A gomb ismételt megnyomásával meg tudja állítani 
az összes masszázsfunkciót. A masszázskiválasztás, a 
háttámla és a lábtartó visszaáll a kiinduló pozícióba. A 
masszázsfotel már üzemen kívül van. 

2. Főképernyő
  6 masszázslehetőség áll az Ön rendelkezésére:
 • Tarkó/váll
  • A hát alsó része
 • Automata
  • Manuális
  • Bővített
  • Légnyomás masszázs

Beállítások:
Ezt az opciót a képernyő főoldalának felső jobb sarkában 
találja. 

AUTO

ON / OFF GOMB

ÉRINTŐKÉPERNYŐ 

SZENZOROS NYOMÓGOMBOK 
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Távirányító

AUTO

SZENZOROS NYOMÓGOMBOK

A gomb megnyomásával a 
masszázsfotel  különféle 
pozíciói, illetve a Zero G 
beállítás közül választhat.

Visszaállítás: Nyomja meg 
ezt a gombot, hogy ismét 
vissza tudja állítani a kiinduló 
pozíciót.

AUTO: 
A gomb megnyomásával 
elindíthatja az „automata” 
masszázsüzemmódot (a 
standardbeállítás a „Demo” 
elnevezést kapta).

Főképernyő: A főmenübe 
való visszatéréshez nyomja 
meg ezt a gombot. 

1| TÁVOLÍTSA EL A CSOMAGOLÁST ÉS VEGYE KI AZ ALKATRÉSZEKET

Felépítés és összeszerelés

Hálózati 
kábel 

Imbuszkulcs Hatlapfejű csavar 10x
Alátét 10x
Pótalkatrészek: 
Hatlapfejű csavar 2x
Alátét 2x

Zárókupak  2x
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Felépítés és összeszerelés
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Masszázsfotel

Ruhacsíkokat Oldalsó burkolat

Lábtartó Baloldali elem Jobboldali elem

1.1|  Az összeszerelés elkezdéséhez távolítsa el először az oldalsó elemek burkolatát, közben húzza 
a huzatot.

1.2|   Csatlakoztassa a hálózati kábelt és kapcsolja be a főkapcsolót úgy, hogy a fotel a kiindulópo-
zícióba álljon.

2| A LÁBTARTÓ ÖSSZESZERELÉSE
   Kösse össze a lábtartó csatlakozó vezetékét, majd a légtömlőt.

A fotel helyzete az áramkörrel való összekapcsolás előtt és után

Felépítés és összeszerelés
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2.1|  Rögzítse a lábtartót az ülőfelületnél, majd fixálja a záróelemmel. 

3.1|   A kábelt és a légtömlőt húzza át az átvezető nyíláson és a megfelelő csatlakozóval kösse össze.

3| AZ OLDALSÓ ELEMEK ÖSSZESZERELÉSE
    Fordítsa az (A) jelzésű oldalsó elemet a masszázsfotelhez. Ezután tolja be a fotelon kialakított 

helyre. 

Sitzteil

Verschlusselement

Fußteil

Húzza át a kábelt az 
átvezető nyíláson

A B
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3.2|  Rögzítse az oldalsó elemet négy csavar segítségével.

3.3|  Az oldalburkolat ismételt rögzítéséhez ütögesse a kezével erősen az oldalelem szegélyét.

4.1|  Az üléshuzat a jobb és baloldalon egy-egy cipzárral van rögzítve.

4.2|  Az ülőpárna tépőzár segítségével van a háttámlához rögzítve.

Felépítés és összeszerelés
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4| ÜLÉSHUZAT FELHÚZÁSA
   Rögzítse a cipzárt az ülőfelület és a lábtartó között.

Cipzár Tépőzár

Tisztítás |ápolás|tárolás 
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A| A MŰBŐR TISZTÍTÁSA

A műbőrt puha, száraz ruhával 
törölgesse. Kérjük, ne tisztítsa olyan oldószerrel, amely hígítót, benzint vagy alkoholt tartalmaz. 
Ügyeljen arra, hogy a tisztítószer a műbőrben ne tegyen kárt. Kérjük, figyelmesen olvassa el a tisztí-
tószer használati útmutatóját.
Ha a műbőr erősen szennyezett, a következőképpen tisztítsa:

1.  Nedvesítsen be egy puha ruhát forró vízzel vagy egy a kereskedelmi forgalomban kapható semle-
ges mosószerrel és csavarja ki.

2. Bizonyosodjon meg róla, hogy a ruhát alaposan kicsavarta. 
 3. Tisztítsa meg a műbőr felületet a ruhával. 
 4. Ügyeljen arra, hogy a ruhát a törölgetés közben többször kiöblítse.
 5. Természetes módon hagyja a műbőrt megszáradni. Ne hajszárítóval szárítsa. 

•  A műbőr felülete nem megfelelő tisztítószer használata során kifakulhat vagy elszíneződhet. Tesz-
telje a tisztítószert egy kis helyen, mielőtt a teljes felületen használni kezdi. 

•  A műbőr alkohol-, hígító-, illetve benzin tartalmú tisztítószerrel való kezelése elszíneződéshez, vagy 
végül a szín teljes eltűnéséhez vezethet.

B| A MŰANYAG ALKATRÉSZEK TISZTÍTÁSA

1.  Egy puha ruhát mártson semleges tisztítószerrel elkevert meleg vízbe, jól csavarja ki és törölgesse 
le a műanyag alkatrészeket. 

2.  Ne tisztítsa a műanyag alkatrészeket olyan oldószerrel, amely hígítót, benzint vagy alkoholt tartalmaz. 
3. Tiszta vízbe mártott és kicsavart mikroszálas vagy puha ruhával törölgesse le őket. 
4. A műanyag alkatrészeket levegőn hagyja megszáradni. 

C| TÁROLÁS

•  Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, akkor javasolt a villamoskábelt feltekerni és a készülé-
ket száraz helyen tárolni.

•  Soha ne tárolja a terméket magas hőmérsékleteken vagy nyílt láng közelében, és ne tegye ki hosz-
szabb ideig közvetlen napfénynek.

•  Tisztításhoz kérjük, csak kereskedelmi forgalomban kapható műbőrápoló szereket használjon. Soha 
ne tisztítsa hígítóval, benzollal vagy alkohollal.

•  Amennyiben a készülék nem sima felületen áll, akkor ne görgesse vagy tolja; emelje meg a mozga-
táshoz.

•  Kérjük használat után tartson szünetet, és ne használja a készüléket megszakítás nélkül többször 
egymás után.
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EU megfelelőségi nyilatkozat
Megfelel az EMC 2014/30/EU és az LVD 2014/35/EU európai irányelveknek.
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A kereskedő a fent leírt termékre a törvény által előírt jótállási időt biztosítja. A jótállás a vásárlás idő-
pontjától érvényes. A dátumot a vásárláskor kapott blokkal kell igazolni. A kereskedő a Németországon
belül regisztrált azon termékeket, amelyeken hibákat észlelnek, költségmentesen megjavíttatja, illetve 
pótolja. Ez nem vonatkozik a gyorsan kopó részekre, mint például a szövethuzatokra. A jótállás érvénye-
sítéséhez a hibás eszközt be kell küldeni a vásárláskor kapott blokkal együtt még a jótállási idő lejárta 
előtt.

A jótállási igény megszűnik, amennyiben megállapításra kerül, hogy a hibát pl. külső behatás vagy nem a
gyártó, vagy az erre jogosult kereskedelmi partner által elvégzett javítás, illetve átalakítás okozta. 
A kereskedő által nyújtott jótállás a termék javítására, illetve cseréjére korlátozódik. A jótállás keretén be-
lül a gyártó, illetve a kereskedő nem vállal további felelősséget és nem felelős olyan károkért, amelyek a 
használati útmutató figyelmen kívül hagyása miatt és/vagy a termék hibás használata során keletkezett. 

Ha a gyártó a termék átvizsgálása során megállapítja, hogy a jótállási igény olyan hibára vonatkozik, 
amely nem tartozik a jótállásba, vagy a jótállási idő lejárt, akkor a termék átvizsgálásának és javításának 
költségeia vevőt terhelik.

Jogi tudnivaló: A tartalmak egyike sem képez gyógyászati kijelentést. Betegségek és más testi zavarok
diagnózisa és terápiája orvosi, természetgyógyászi vagy terapeuta általi kezelést tesznek szükségessé.
Az adatok kizárólag informatív jellegűek és nem pótolhatják az orvosi kezelést. Minden felhasználó köte-
les gondos ellenőrzés és adott esetben egy specialistával történő konzultáció után megállapítani, hogy
az alkalmazás előnyös-e a konkrét esetben. Minden alkalmazás vagy terápia a felhasználó felelősségére
történik. Tartózkodunk bármilyen gyógyászati kijelentésektől vagy ígéretektől. Jogi útmutató: Az itt le-
írtakat ne tekintse a gyógyulására vonatkozó ígéretnek. A betegségek és egyéb testi zavarok diagnosz-
tizálása és gyógyítása az orvosok, természetgyógyászok, terapeuták feladata. Az itt szereplő adatok ki-
zárólag informatív célt szolgálnak, és nem helyettesítik az orvosi kezelést. Az eszköz használatba vétele 
előtt minden felhasználó köteles gondosan mérlegelni és szakemberrel történő esetleges konzultáció 
után eldönteni, hogy az adott esetben az eszköz használata javasolt-e. Az eszköz terápiás célú felhaszná-
lása saját felelősségre történik. Elhatárolódunk minden gyógyulásra vonatkozó állítástól vagy ígérettől.

Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Németország
info@casada.com
www.casada.com

A képek és a szövegek szerzői joga a CASADA International GmbH cég birtokában van, ezek további 
felhasználása tilos a cég kifejezett hozzájárulása nélkül. 
Copyright © 2019 CASADA International GmbH. 
Minden jog fenntartva.

Jótállási feltételek
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Hibaelhárítás
MAGYARÁZAT 

• Ez egy normál üzemi hang.

•  Győződjön meg arról, hogy a hálózati dugó 
helyesen be van dugva a dugaszoló aljzatba, 
és az áramkapcsoló be van kapcsolva. Elle-
nőrizze a távirányító kábelét.

•   Az előre beállított működési idő elérése 
vagy túl hosszú idejű használat után a fotel 
automatikusan kikapcsol. Ez biztosítja a fotel 
hosszabb élettartamát.

•  Győződjön meg róla, hogy a braintronics 
alkalmazás telepítve van és az Ön kontója 
aktiválva van. Ezen kívül ellenőrizze, hogy 
létrejött-e a Bluetooth® kapcsolat az okoste-
lefon és a masszázsfotel között.

HIBA

• Üzemelés közben a motor hangja hallható.

• Nem működik rendesen a távirányító.

• A készülék leáll.

•  Nem indulnak el az braintronics programok.

Műszaki adatok
Mérete:    egyenesen: 155(H)x81(Sz)x122(M) cm 
    fekve: 202(H)x81(SZ)x119(M) cm
Súly:   111 kg
Max. terhelés:    120 kg
Feszültség:   AC 220-240V ~ 50/60Hz
Névleges teljesítmény: 250 W
Futásidő:   15 perc 
Braintronics:   21 perc
Tanúsítványok: 
    






