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Gratulálunk!
Köszönjük, hogy a Casada termékcsalád masszázsfotele mellett döntött.

 Őrülünk, hogy támogathatjuk személyes egészség megőrzési törekvéseit. Hogy pontosan tisztában 
legyen a termek működésével es rendeltetésszerű használatával, kérjük figyelmesen olvassa el a hasz-
nálati útmutatót. 

Reméljük, hogy örömét leli személyes Skyliner II masszázs fotelében.

www.casada.com

2000. évi alapítása óta a CASADA név a kiváló minőségű wellness es fitnesz termékek védjegye.
Ma a CASADA termékek világszerte kaphatok. A megbízható és kiváló minőség mellett a folyamatos 
fejlesztés, az összetéveszthetetlen design és az életmentősig javítását célzó szigorú törekvés jellemzi a 
CASADA termekéit.
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Biztonsági előírások Ellenjavallatok
Mielőtt üzembe helyezi a masszázs fotelt, 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 masszázs fotel megfelel a jelenlegi műszaki elvarasoknak es az aktuális biztonsági előírásoknak.
•  A masszázs fotel fűtött elemekkel rendelkezik. Olyan személyek, akik hőre érzékenyen reagálnak, óva-

tosan használjak a készüléket. (ICE 60335-2-32)
•  A masszázs fotel nem igényel karbantartást. Az adott esetben szükséges javításokat csak az erre felha-

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

okokból tilos es a garancia elvesztését vonja maga után.
• A balesetek elkerülése érdekében ujjaival ne nyúljon a masszázs görgők közé.
• Nedves kézzel soha ne érintse meg a hálózati dugót
• Kerülje a masszázs fotel vízzel, magas hőmérséklettel es közvetlen napsugárzással való érintkezését.
•  Ne használja a masszázs fotelt magas páratartalommal rendelkező helyiségekben, mint pl. a fürdőszo-

bában.
•  Kérjük, ne használja a masszázs fotelt, ha kis helyre beszorítva vagy olyan helyen, ahol el vannak takar-

va a ventilátorok es nem biztosított a friss levegő áramlása.
•  A rövidzárlat veszélyének elkerülése érdekében kérjük, válassza le a masszázs fotelt 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 szerviz képviselet, illetve szakképzett személy pó-

tolhatja.
• Működési zavarok eseten kérjük, azonnal válassza le a készüléket az áramellátásról.
•  A nem rendeltetés szerű vagy helytelen használat miatt bekövetkezett kár eseményekre a jótállás nem 

vonatkozik.
• Hogy az izomzat es az idegek túl erőltetését elkerülje, ne lepje túl a javasolt napi 30 perces masszázsidőt.
•  A masszázs fotel megrongálódásának megelőzése érdekében soha ne használjon hegyes vagy éles 

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

aljzatokat használjon, es gondoskodjon arról, hogy a hálózati dugó teljesen illeszkedjen a csatlakozó 
aljzatba.

• Használat után es tisztítás előtt feltétlenül válassza le a masszázs fotelt az áramellátásról.
• A tisztítást es a karbantartást 14 év alatti gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik.
•  Amennyiben a használat során váratlan arám kimaradás lep fel, akkor a masszázs fotel megrongálódá-

sának elkerülése érdekében kérjük, haladéktalanul állítsa a kapcsolót OFF allasba es húzza ki a hálózati 
dugót.

•  Nedves es megrongálódott villamos kábelekkel tilos a masszazsfotelt működtetni tilos.
•  Ha 14 ev alatti gyermekek, fogyatékossággal élők vagy rosszabb egészségügyi állapotban levő sze-

mélyek tartózkodnak a masszázs fotel közelében, illetve azt használják, akkor feltétlenül felügyelet 
szükséges.

• Kérjük, ne használja a masszázs fotelt közvetlenül az étkezések után vagy alkohol hatása alatt.
• Csak a használati utasításban leírt célra használja a termeket.
• Kérjük csak a mellékelt tartozékokat használja.
•  Kérjük a készülék megrongálódásának megelőzése érdekében ne álljon, üljön vagy ugráljon a lábtá-

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

vagy a hát-támlára ülni.
•  Kérjük rendszeresen tartsa tisztan a masszázs fotelt es ügyeljen arra, hogy ne kerüljenek idegen tárgyak 

a fotel réseibe.
• Kérjük, ne rángassa a masszázs fotel hálózati csatlakozó zsinórját.
•  Kérjük a láb támasz vagy a hát támla beállítása során győződjön meg arról, hogy nem kerültek alá más 

tárgyak, es nem tartózkodnak a közvetlen közelben kiváltképp 14 év alatti gyermekek.
•  A termek kizárólag otthoni használatra készült.
•  A flexibilis hálózati csatlakozó zsinór meg rongálódása eseten a cseréhez csak azonos flexibilis kábel 

használható, vagy, amelyet a gyártótól, illetve annak szerviz képviseletétől kell beszerezni.

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

százs fotel használata tilos: Friss sérülések, trombózisos megbetegedések, gyulladások es bármi-
lyen típusú duzzanat, valamint rákos megbetegedések eseten. Barmely orvosi kezelés során vég-
zendő masszázs az orvossal történő egyeztetés után javasolt.

•  Testi, érzékszervi vagy pszichikai zavarokkal elő, illetve nem megfelelő tapasztalattal es ismeretek-
kel rendelkező személyek a masszázs fotelt csak a biztonságukért felelős személyek felügyelete es 
irányítása mellett használhatják.

•  A masszázs fotel használatából eredő kellemetlenségek vagy veszélyek megelőzése érdekében 
kérjük, hogy a következő személyek forduljanak orvoshoz a masszázs fotel használata előtt:

  - Fekvő betegek
  - Orvosi kezelés alatt álló személyek
  -  Hatpanaszokban szenvedő betegek, gerinc problémákkal vagy gerinc ferdüléssel küzdő 

személyek.
  - Szívritmus-szabályozót viselők
•  A masszázs során fellepő fájdalom érzetek eseten kérjük, haladéktalanul szakítsa meg a haszná-

latot.
• Használat során fellépő sérülések esetén kérjük, azonnal forduljon orvoshoz.
• Kérjük, ne masszírozzon bepirosodott, megdagadt vagy gyulladt bőr felületet.
•  Ez a masszázs fotel csak az otthoni wellness-masszázs céljára szolgál, nem orvosi masszázs készü-

lék es ezért nem tudja pótolni a szakorvosi kezelést.
•  Napi 30 perces kezelés javasolt a masszázs fotellel. Ugyanazt a testreszt legfeljebb 15 percig masz-

szírozza, mivel a túlzott masszázs miatt ellenkező hatás lephet fel.
• Ez a termek 14 év alatti gyermekek szamara nem alkalmas.
•  14 év alatti gyermekek különösen nagy figyelmet igényelnek. Győződjön meg róla, hogy nem ját-

szanak a masszás fotellel.

ELLENJAVALLATOK „BRAINTRONICS“
• Pszichózisok (pl. skizofren vagy bipolaris zavarok, endogen depressziók)
• Személyiség zavarok
• Epilepszia es hasonló, rohamokkal járó megbetegedések
• Szívbetegségek
• A központi idegrendszer megbetegedései
• Trombózis
• ADS (figyelemzavar)
• A közelmúltban fellepett szív-infarktus vagy szélütés
• Szellemi fogyatékosság
• Szenvedély betegségek mint kábítószer-, alkohol- es gyógyszer függőség
• Pszichoaktív szerek rendszeres szedése
• Terhesség

TUDNIVALÓ: Etikai es jogi okokból ne alkalmazzon braintronics-ot gyermekeknél es fiataloknál a 
törvényes képviselő kifejezett hozzájárulása nélkül. Olyan személyek, akik a meditáció miatt hit tár-
saikkal konfliktusba kerülhetnek, tekintsenek el a használattól.
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Felhasználási útmutató
ÚTMUTATÓ 

Saját biztonsága és a masszázsfotelben esetlegesen keletkező kár elkerülése érdekében ne gyakoroljon 
erős nyomást a kihúzott lábtámaszra. 

ÚTMUTATÓ  

A masszázs megkezdése előtt minden esetben győződjön meg arról, hogy a masszázsgörgők ki lettek 
húzva, és nem maradtak az ülőfelületben. 

Felszereltség | funkciók
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16.  Hátfal

17.  Oldalsó dekorációs taka-
róelem

18.  Távkapcsoló

19.  Védőhuzat

20.  Villamoskábel

21.  Hálózati csatlakozó 

22.  Elektromos csatlakozó 
doboz

1. Fejpárna

 2. 3D digitális hangszóró

 3. Váll-légzsák

 4. Hátpárna

 5. Ágyék-légzsák

 6. Ionos légfúvó

 7. Gyorsstart gomb

 8. USB-töltőcsatlakozó

 9. Kar-légzsák

 10. Oldalzseb

 11. Ülőpárna

 12. Vádlimasszázs

 13. Kartámasz

14.  LED-megvilágítás

15. Lábmasszázs

1
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4
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7
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POWER INPUT

16

20
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19

21 22

18

Erős nyomásnak 
kitenni tilos! 
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Felépítés és összeszerelés
1. Kartámasz összeszerelése

•  Először vegye ki az összekötő aljzatokat és a légfúvócsövet a kartámaszból. Az fog ide illeni, amelyik a 
masszázsfotel vázában található. (1. ábra)

• Ezután kapcsolja össze az összes csatlakozót a (színekkel jelzett) hozzáillő darabokkal. (2. ábra)

•  A váz alsó részén lévő összekötőelemek szorosan oda vannak rögzítve a kartámaszon elhelyezett 
kapcsolóelemhez. Majd a légfúvócsövet is helyezze a helyes pozícióba. (3. ábra)

•  A megfelelő csatlakozóvezetékek összekötése után vezesse át kézzel, nagyon óvatosan, az acélváz 
mögötti acélcső közepét a váz alsó részébe, eközben figyeljen arra, hogy a légfúvócső sértetlen 
maradjon.  (4. ábra)

1. ábra 2. ábra

Felépítés és összeszerelés

•  Akassza a hátsó oldalfalon (belső oldal) lévő csapszeget a fotelen található erre kialakított helyre.  
(5. ábra)

•  Fogja meg az ülésen lévő elülső összekapcsolóelemet, és enyhén megnyomva akassza be a megfelelő 
helyre. (6. ábra) 

•  Rögzítse az elülső tartóelemet két darab (M5X10) csavarral. (7. ábra)

• Rögzítse az oldalelem hátsó részét 5 darab (M4x10) csavarral. (8. ábra)
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3. ábra

5. ábra

7. ábra

4. ábra

6. ábra

8. ábra

Csavar

Vezetés

•  Először akassza fel a szemellenzőket a keskeny oldalukkal az oldalelem felé, majd kapcsolja is össze 
őket. (9. ábra)

•  Rögzítse a szemellenzőt belső oldalával a vállrészhez egy ST4,2x16 csavarral. Mindkét oldalsó rész 
összeszerelésének lépései megegyeznek. (10. ábra)

9. ábra 10. ábra
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Felépítés és összeszerelés

•   Tolja az alsó és a külső tokot a lábrészen található tartóra. Ügyeljen arra, hogy a fej felőli oldal a láb-
rész felé mutat. (3. ábra)

•  Nyissa ki a forgópántokat jobbra és balra az ülés belső oldalán. (4. ábra)

1. ábra 2. ábra

2. A lábtartó összeszerelése 

•  Állítsa be a lábtartót az ülés elé, majd kösse össze a légfúvócsövet és a csatlakozót az ülésen lévő 
megfelelő részekkel. (1 + 2. ábra)

• Tolja vissza a légfúvócső és a hálózati kábel maradék részét az ülésben található erre kialakított helyre. 

Felépítés és összeszerelés

• Akassza be a lábrészt a tokokkal együtt a forgópántokba. (5. ábra)

• Hajtsa be a forgópántokat és rögzítse őket egy darab M5 csavarral. (6. ábra)

•  Végül takarja le a forgópántokat a műanyag fedéllel. (7. ábra)
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3. ábra

5. ábra

7. ábra

4. ábra

6. ábra

3. Érintőképernyő-tartó összeszerelése

•  Helyezze be a tartót az oldalsó elembe és rögzítse 3 darab M4 csavarral. (1+2. ábra)

1. ábra 2. ábra
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Felépítés és összeszerelés

3. ábra 4. ábra

•   Pattintsa be a tartó műanyaglábazatát a masszázsfotel szerelőfelületére. (3+4. ábra)

Felépítés és összeszerelés

4. Párna- és háttámlahuzat kezelése

•  A párna használata esetén a tarkón, illetve a vállon végzett nyomómasszázs intenzitása csökkenhet, 
ezért szövethuzat használatát javasoljuk.

•  A háttámla huzata és a háttámla zipzárral (1), a párna és a háttámlahuzat tépőzárral (2) van egymás-
hoz rögzítve.

5. Védőintézkedések a padló sérülései ellen

•  A padlót érő sérülések elkerülése érdekében állítsa a masszázsfotelt szőnyegre vagy egyéb stabil 
felületre. 
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FIGYELEM:   Ügyeljen arra, hogy a masszázsfotelt ne állítsa parkettára, egyenetlen felületre, és ne 
helyezze el szűk helyiségben. 

Zipzár Tépőzár

 Utalás:  A távirányító csatlakozója a tartójának belső oldalán, az ülőpárna alatt található. Csatlakoz-
tassa a vezetéket és biztosítsa azt a menetes gyűrűvel.

6. Kikapcsolás, a masszázs befejezése

•  Az elektromos csatlakozó doboz (1) masszázs közbeni megnyomásával minden masszázsfunkció 
azonnal leáll. A háttámla és a vádlimasszázs-egység visszaáll eredeti helyzetébe. A masszázsidő lejár-
tával az összes masszázsfunkció azonnal leáll. 

•  A teljes masszázsfotel energiaellátásának kikapcsolása. (2) (3) 

1 2 3
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7. Masszázsfotel átállítása

•  Ügyeljen arra, hogy hálózati kábelek ne legyenek a földön. Hajtsa a háttámlát egy adott szögben hát-
rafelé (miközben a súlypont a görgőkre esik), tolja a fotelt a kezével előre vagy hátra, és végül állítsa 
lassan és finoman vissza a kiindulópozícióba.  
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Felépítés és összeszerelés

ÚTMUTATÓ:  A fotel áthelyezése előtt először kapcsolja ki a készüléket, majd húzza ki a hálózati 
kábelt, valamint az összekötőkábelt. 

ÚTMUTATÓ:  Kérjük, a fotelt minimum két ember mozgassa. A második személy a fotelt előről fele-
melheti, hogy pontosan a görgőkre helyezhető legyen. 

A| A MŰBŐR TISZTITASA
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, figyel-
mesen olvassa el a tisztítószer 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. Tesztel-
je 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 tartal-

maz. 
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, es ne tegye ki hosz-

szabb ideig közvetlen napfénynek.
•  Tisztításhoz kérjük, csak kereskedelmi forgalomban kapható műbőr ápoló 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, es ne használja a készüléket megszakítás nélkül többször 

egymás után.
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Tisztítás | ápolás | tárolás
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EU megfelelőségi nyilatkozat
Megfelel az EMC 2014/30/EU es az LVD 2014/35/EU európai irányelveknek.
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A kereskedő a fent leírt termékre a törvény által előirt jótállási időt biztosítja. A jótállás a vásárlás 
időpontjától érvényes. A dátumot a vásárláskor kapott blokkal kell igazolni. A kereskedő a Németorszá-
gon belül regisztrált azon termékeket, amelyeken hibákat észlelnek, költségmentesen megjavíttatja, 
illetve pótolja. Ez nem vonatkozik a gyorsan kopó részekre, mint például a szövet huzatokra. A jótállás 
érvényesítéséhez a hibás eszközt be kell küldeni a vásárláskor kapott blokkal együtt meg 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 termek javítására, illetve cseréjére korlátozódik. A jótállás kereten 
belül a gyártó, illetve a kereskedő nem vállal további felelősséget es nem felelős olyan karokért, 
amelyek a használati útmutató figyelmen kívül hagyása miatt es/vagy a termek 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 lejart, akkor a termek átvizsgálásának es 
javításának költségei vevőt terhelik.

Jogi tudnivaló: A tartalmak egyike sem képez gyógyászati kijelentést. Betegségek es más testi zavarok 
diagnózisa es terápiája orvosi, termeszét gyógyászi vagy terapeuta általi kezelést tesznek szükségessé.
Az adatok kizárólag informatív jellegűek es nem pótolhatják az orvosi kezelést. Minden felhasználó 
köteles gondos ellenőrzés es adott esetben egy specialistával történő konzultáció után megállapítani, 
hogy az alkalmazás előnyös-e a konkrét esetben. Minden alkalmazás vagy terápia a felhasználó felelős-
ségére történik. Tartózkodunk bármilyen gyógyászati kijelentésektől vagy igeretektől.

Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Nemetorszag
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, 
es az arám kapcsoló be van kapcsolva. Elle-
nőrizze a távirányító kábelét.

•  Az előre beállított működési idő elerese 
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 es az Ön kontója 
aktiválva van. Ezen kívül ellenőrizze, hogy lét-
rejött-e a Bluetooth kapcsolat az okostelefon 
és a masszázs fotel 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:   80x148x120 cm
 fekve:    80x180x105 cm
Súly:    141 kg
Max. terhelés:    120 kg
Feszültség:    AC 220-240V ~ 50/60Hz
Névleges teljesítmény: 220 W
Menetidő:    20 perc
Braintronics:    21 perc
Tanúsítványok:
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