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Gratulálunk!
A masszázsfotel megvásárlásával Ön egészségtudatos életmódról tett bizonyítékot.
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Annak érdekében, hogy ne kelljen hosszú ideig lemondania a fotel előnyeiről, kérjük, hogy figyelmesen olvassa el és vegye figyelembe a biztonsági tudnivalókat.
Reméljük, hogy örömét leli személyes Hilton III masszázsfotelében.

Tartalomjegyzék
Biztonsági tudnivalók............................................................................................................................................. 90
Ellenjavallatok............................................................................................................................................................ 91
Hibakeresés................................................................................................................................................................ 92
Felépítés....................................................................................................................................................................... 93
Távirányító................................................................................................................................................................... 94

< timetorelax

Kijelző........................................................................................................................................................................... 95
Jellegzetességek....................................................................................................................................................... 98
Műszaki adatok......................................................................................................................................................... 100

A megbízható és kiváló minőség mellett a folyamatos továbbfejlesztés, az összetéveszthetetlen design és az életminőség javítására való szigorú törekvés tüntetik ki a CASADA termékeit.

88

EU – megfelelőségi nyilatkozat........................................................................................................................... 100
Jótállási feltételek..................................................................................................................................................... 100

TAR TALOMJEGYZÉK

2000. évi alapítása óta a CASADA név kiváló minőségű wellness és fitnesz termékeket jelöl.
Ma a CASADA készülékek világszerte kaphatók.
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Ellenjavallatok

Mielőtt üzembe helyezi a masszázsfotelt, kérjük, a kifogástalan működés és az optimális hatásmód biztosítása érdekében figyelmesen olvassa el a következő tudnivalókat. Kérjük, gondosan őrizze meg ezt a használati utasítást!
• A masszázsfotel megfelel a műszaki tudományok elismert alapelveinek és az aktuális biztonsági előírásoknak.
• A masszázsfotel fűtött területekkel rendelkezik. Olyan személyek, akik hőre érzékenyen reagálnak,
óvatosan használják a készüléket. (ICE 60335-2-32)
• A masszázsfotel nem igényel karbantartást. Az adott esetben szükséges javításokat csak egy felhatalmazott szakember végezheti.
• A szakszerűtlen használat, valamint a nem felhatalmazott szakember által végzett javítás biztonsági
okokból tilos és a garancia elvesztéséhez vezet.
• Balesetek elkerülése érdekében ujjaival ne nyúljon a masszázsgörgők közé.
• Nedves kezekkel soha ne érintse meg a hálózati dugót.
• Kerülje a masszázsfotel vízzel, magas hőmérsékletekkel és közvetlen napsugárzással való érintkezését.
• Ne használja a masszázsfotelt magas légpáratartalommal rendelkező helyiségekben, mint pl. a fürdőszobában.
• Kérjük, ne használja a masszázsfotelt, ha kis helyre van beszorítva vagy olyan helyen áll, ahol el vannak takarva a ventilátorok és nem biztosított a friss levegő beáramlása.
• Rövidzárlat veszélyének elkerülésére kérjük, válassza le a masszázsfotelt az áramellátásról, ha hos�szabb ideig nem használja.
• Ne használjon sérült hálózati dugókat, kábeleket vagy meglazult foglalatokat.
• A sérült hálózati dugókat/kábeleket a gyártónak, egy szervizképviseletnek vagy szakképzett személyzetnek kell pótolnia.
• Működési zavarok esetén kérjük, azonnal válassza le a készüléket az áramellátásról.
• Nem rendeltetésszerűen vagy helytelen használat folytán keletkezett károkra nézve kizárt a jótállás.
• Az izomzat és az idegek túlzott megerőltetésének elkerülésére ne lépje túl a javasolt napi 30 perces
masszázsidőt.
• A masszázsfotel megrongálódásának elkerülése érdekében soha ne használjon hegyes vagy éles
tárgyakat.
• Rövidzárlat vagy tűz veszélyének elkerülésére feltétlenül a hálózati dugóhoz megfelelő dugaszoló
aljzatokat használjon, és gondoskodjon arról, hogy a hálózati dugó teljesen be legyen dugva a dugaszoló aljzatba.
• 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 megrongálódásának elkerülése érdekében kérjük, haladéktalanul állítsa a kapcsolót OFF állásba és húzza ki a
hálózati dugót.
• Nedves és megrongálódott villamos kábelekkel tilos a masszázsfotel használata.
• Ha 14 év alatti gyermekek, fogyatékossággal élő vagy beteges személyek tartózkodnak a masszázsfotel közelében vagy 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 szállító tartozékait használja.
• Kérjük, a készülék megrongálódásának elkerülése érdekében ne álljon, üljön vagy ugorjon a lábtámaszra.
• 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 jussanak idegen tárgyak
a fotel réseibe.
• Kérjük, kerülje a masszázsfotel hálózati csatlakozózsinórjának közvetlen meghúzását.
• Kérjük, a lábtámasz vagy a háttámla beállításánál gondoskodjon arról, hogy ne legyenek más tárgyak azok alatt.
• A termék kizárólag otthoni használatra készült.
• A rugalmas hálózati csatlakozózsinór megrongálódása esetén cseréhez egy megfelelő rugalmas kábelt kell használni, vagy a gyártótól vagy annak szervizképviseletétől egy megfelelő rugalmas kábelt
kell beszerezni.

Amennyiben nem biztos abban, hogy használhatja-e a masszázsfotelt, akkor mindenképpen
forduljon orvoshoz.
• A terhesség ideje alatt vagy a következő panaszok egyike/többje esetén tilos a masszázsfotel használata: Friss sérülések, trombózisos megbetegedések, gyulladások és bármilyen típusú duzzadások,
valamint rákos megbetegedések esetén. Sérülések és betegségek kezelésének ideje alatt a kezelőorvossal történő egyeztetés javasolt.
• Testi, érzékszervi vagy pszichikai problémákkal élő, vagy hiányos tapasztalatokkal és ismeretekkel
rendelkező személyek a masszázsfotelt csak a biztonságukért felelős személyek felügyelete mellett
használhatják.
• Kellemetlenségek vagy a masszázsfotel használatából eredő veszélyek elkerülésére kérjük, hogy a
következő személyek forduljanak orvoshoz a masszázsfotel használata előtt:
		
- Fekvő betegek
		
- Orvosi kezelés alatt álló személyek
		
- Hátpanaszokkal rendelkező betegek és gerincproblémákban vagy -ferdülésben szenvedő személyek
		
- Szívritmus-szabályozóval élő személyek
•A
 masszázs során fellépő fájdalomérzetek esetén kérjük, haladéktalanul szakítsa meg a használatot.
•H
 asználat során fellépő sérülések esetén kérjük, azonnal forduljon orvoshoz.
•K
 érjük, ne masszírozzon bepirosodott, megdagadt vagy gyulladt bőrterületeket.
• Ez a masszázsfotel csak az otthoni wellness-masszázs céljára szolgál, nem orvosi masszázskészülék
és ezért nem pótolhatja a szakorvosi kezelést.
• Napi 30 perces kezelés javasolt a masszázsfotellel. Ugyanazt a részt a testen legfeljebb 15 percig
javasolt masszírozni, mivel a túlzott masszázs miatt az ellenkező hatás léphet fel.
• E zt a terméket 14 év alatti gyermekek nem használhatják.
• 14 alatti gyermekek felügyelete szükséges. Gondoskodjon arról, hogy ne játsszanak a masszázsfotellel.
ELLENJAVALLATOK „BRAINTRONICS“
• Pszichózisok (pl. skizofrén vagy bipoláris zavarok, endogén depressziók)
• Személyiségzavarok
• Epilepszia és hasonló, rohamokkal járó megbetegedések
• Szívbetegségek
• A központi idegrendszer megbetegedései
• Trombózis
• Endogén depressziók
• ADS (figyelemzavar)
• Rövid ideje 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 törvényes képviselő hozzájárulása nélkül. Olyan személyek, akiknél meditáció által hitbeli konfliktusok
léphetnek fel, kerüljék az alkalmazást.

E L L EN JAVA LL ATOK

B IZ TON SÁGI TUDNI VALÓK
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Biztonsági tudnivalók
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Hibakeresés

Összeszerelés

Szokatlan hiba esetében kérjük, balesetek elkerülése érdekében szakítsa meg a használatot és húzza
ki a hálózati dugót. Amennyiben a következő intézkedések nem vezetnek eredményre, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálati központhoz.

I. A CSOMAGOLÁS KINYITÁSA ÉS A TARTOZÉKOK KIVÉTELE

HIBA

HIBA ELHÁRÍTÁSA

Bedugott hálózati dugó ellenére nem lehetséges a masszázsfotel használata.

1. 
Ellenőrizze hogy helyesen be van-e dugva a
masszázsfotel hálózati csatlakozózsinórja, valamint a távirányító csatlakozója.
2. Ellenőrizze, hogy „ON“ állásba van-e állítva a
masszázsfotel kapcsolója.

A masszázsfotel nem reagál a távirányítóra.

A masszázsfotel és a távirányító nem használhatók.

1. 
Ellenőrizze hogy helyesen be van-e dugva a
masszázsfotel hálózati csatlakozózsinórja, valamint a távirányító csatlakozója.
2. A masszázsfotel túlmelegedés esetén automatikusan kikapcsol. Válassza le a masszázsfotelt az
áramellátásról, és hagyja 30 – 50 percig lehűlni.

A masszázsprogram lefutása után a masszázsfotel
automatikusan készenléti állapotba kapcsol. Kérjük, a masszázsfotel bekapcsolásához nyomja meg
a Power nyomógombot.

1. Nyissa ki a ragasztószalagot a masszázsfotel külső csomagolásán és felfelé húzva emelje azt le.
2. Először vegye ki a masszázsfotel csomagolóanyagát.
3. Vegye ki a tartozékokat tartalmazó csomagot.
4. A tartozékok csomagjának tartalma: Használati utasítás, hálózati csatlakozózsinór, távirányító.
II. ELLENŐRIZZE A TELJES MASSZÁZSFOTELT ÉS SIMÍTSA KI A HUZATOT
			
III. A MASSZÁZSFOTEL FELÁLLÍTÁSA
			
1. Emelje ki a masszázsfotelt az alsó csomagolásból és a következő szakaszban
leírtaknak megfelelően állítsa fel a helyiségben.
			
2. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a háttámla és a fal, valamint a lábrész és az
esetleges bútorok között legyen 5 – 10 cm távolság. Más esetben nem lehet a
háttámlát és a lábrészt teljesen kitolni.
5 – 10 cm

			
			

IV. A MASSZÁZSFOTEL MOZGATÁSA
1. A bal oldali ábrának megfelelően tartsa mindkét kezével megfogva a háttámlát, és kb. 45°-ban döntse hátra a masszázsfotelt. Óvatosan tolja előre vagy
hátra a masszázsfotelt a szállítógörgőkön, és állítsa egy megfelelő helyre.
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A masszázsfotel fűtött területekkel rendelkezik. Olyan személyek, akik hőre érzékenyen reagálnak, óvatosan használják a készüléket. (ICE 60335-2-32)

Ö SSZ E SZEREL ÉS

H I BAK ERES ÉS

Tudnivaló:
• Kérjük, ne billentse meg egyedül a fotelt.
• Ne mozdítsa el a fotelt, ha azon ül valaki.
• Ha a fotel elmozdítása megrongálhatja a padlót, akkor kérjük, kerülje a fotel elmozdítását.
• Tartsa szorosan megfogva a fotelt annak érdekében, hogy ne essen le.
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Távirányító
1

2

3

Távirányító
6

5

4

7

8

Beállítható szélesség
A masszázsgörgők egymáshoz való távolságának beállítása.

9

10

Beállítható sebesség
A 3-fokozatú masszázssebesség beállítása veregetéshez & gyúráshoz & dupla akcióhoz & shiatsu masszázshoz.

11

A légnyomás intenzitásának beállítása
Légnyomás intenzitás beállító gombja, 3 fokozatban állítható.

DEMO

Auto

Ready
Timer

Légnyomás-masszázs
A nyomógomb megnyomásával lehetséges az egyes masszírozott területek
kiválasztása: lábak/vádlik } karok } vállak } lábak/vádlik/karok } lábak/vádlik/
karok/vállak.
A nyomógomb hosszabb ideig tartó megnyomásával a különböző területek
kombinációja választható ki.

12
Pause

13

Min

Kneading

Yoga

25

+

Partial

Relax

Tapping
Spe

A ir

ed

14
15

Lábgörgő
A lábmasszírozó görgők elindítása vagy leállítása.

16

Be- / kikapcsolás
A masszázsfotel be- és kikapcsolása. A gomb ismételt megnyomása esetén a mas�százsfotel valamennyi funkciója kikapcsol, és a készülék visszatér alaphelyzetébe.
23

22

21

TÁV IR ÁNYÍTÓ

19

18

17

[1] Beállítható szélesség

[14] Gyúrás + veregetés

[2] Beállítható szélesség

[15] Veregetés

[3] A légnyomás intenzitásának beállítása

[16] Görgetés

[4] Légnyomás-masszázs

[17] Háttámla/lábtámasz vezérlése

[5] Lábgörgő

[18] Nulla gravitáció 2

[6] Be- / kikapcsolás

[19] Kijelző

[7] Szünet

[20] Nulla gravitáció 1

[8] Időzítő

[21] Masszírozó fejek vezérlése felfelé

[9] Alvás üzemmód

[22] Pontmasszázs

[10] Melegítő terület a hátrészen
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20

Időzítő
A kívánt masszázsidő kiválasztása. 5 – 30 perc állítható be.
Standard működési idő: 15 perc.
Alvás üzemmód
Ha az automatikus program kezdetén vagy annak folyamán megnyomja ezt a
nyomógombot, akkor a fotel a program végén nem kiindulási helyzetébe áll vissza,
hanem fekvő helyzetben marad.
Melegítő terület a hátrészen
A hő-funkció elindítása / leállítása a hátrészen.
DEMO

[24] Masszírozási terület

[12] Shiatsu

[25] Automatikus terület

Demonstrációs program
Öt perces rövid program.
Shiatsu
A shiatsu masszázs a test terápiájának egy Japánban kifejlesztett formája, amely a
hagyományos kínai gyógyászatra nyúlik vissza.
Gyúrás
Gyúrásnál a masszírozó fejek felfelé és lefelé is forognak. Ez stimulálja a szöveteket
és elősegíti vérkeringésüket.

[23] Masszírozó fejek vezérlése lefelé

[11] Demonstrációs program
[13] Gyúrás

Szünet
Minden funkció szünetel. A nyomógomb ismételt megnyomása esetén a kiválasztott funkciók folytatják működésüket.

Kneading

+
Tapping

Gyúrás + veregetés
A gyúrás és a veregetés egy kombinációja, beállítható intenzitással és sebességgel.

TÁV IR ÁNYÍTÓ

24
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Távirányító

Kijelző

i ng
Roll

Görgetés
A görgetés a görgők fel- és lefelé való mozgása által nyújtja és tehermentesíti a gerincoszlopot.

ing
Tapp

Veregetés
A veregető masszázs elősegíti a vérkeringés és ellazítja a feszült izmokat.

Nulla gravitáció
Súlytalan állapot Minden megnyomással a két különböző automatikus fekvő pozíció
Relax
egyikére vált a készülék.
Masszírozó fejek vezérlése felfelé
A manuális programok során ennek a nyomógombnak a megnyomásával lehetséges a masszírozó fejek fel- vagy lefelé irányuló helyzetének beállítása.
Pontmasszázs
A pontszerű masszázzsal a hát kívánt részének masszírozásához Ön saját maga tudja
a területet és a technikát kiválasztani.
A masszázs területének kiválasztása
A pontmasszázs aktiválása esetén a masszírozandó területet kézi üzemmódban a
következő sorrendben tudja kiválasztani:
Pontmasszázs } hát } ágyék } ülés } hát & ágyék } ágyék & ülés } egész hát
1. automatikus terület – frissítés:
Küzdje le a fáradtság jeleit és szerezze vissza energiáját.
2. automatikus terület – mélyen fekvő szövetek:
Görcsök és izomfájdalmak elkerülésére összpontosítson az izomszövetek mélyen
fekvő rétegeire.
3. automatikus terület – nyújtás:
Ez a speciálisan kifejlesztett nyújtó masszázsprogram a nyújtás kellemes érzetére
emlékeztet. A változatos nyújtási technikák enyhe masszázskombinációja elkényezteti a stressz hatása alatt álló testet.

TÁV IR ÁNYÍTÓ

4. automatikus terület – regeneráció:
Az átható masszázstechnikák (nyomás és gyúrás) kímélik az ízületeket. Ideális mas�százs hátának és lábainak erősítésére és tehermentesítésére.
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Relax

3

Auto

4
Ready

Timer

5

Pause

Min

Yoga

A lábrész vezérlése
A lábtámasz beállításához nyomja meg és tartsa megnyomva ezt a
nyomógombot.

Yoga

2

Jóga
A célzatos nyújtó masszázs aktiválja testét és élénkítő hatással van az egész szervezetre.
Lazítás
Dőljön egyszerűen hátra, kapcsolódjon ki, pihenje ki magát és lazuljon el.

6

14
Partial

13
Air

ed
Spe

12

11

10

9

7

8

[1] Működésben van az automatikus üzemmód
[2] A mindenkori kiválasztott automatikus program kijelzése
[3] A masszírozó program fennmaradó futásideje
[4] Aktiválva van a „Szünet“ funkció
[5] Aktiválva van a hő funkció
[6] A légzsák mindenkor kiválasztott helyzetének kijelzése
[7] Légzsák intenzitás
[8] A hátrész beállításának kijelzése
[9] A masszírozó görgők aktuális pozíciójának kijelzése
[10] A lábrész beállításának kijelzése
[11] Az „Alvás“ funkció be-/kikapcsolása
[12] A beállított sebesség kijelzése
[13] A mindenkori beállított masszírozási terület kijelzése
[14] A végrehajtott masszázstechnika kijelzése

K IJE L ZŐ

A hátrész vezérlése
Ezekkel a nyomógombokkal történik a háttámla és a lábrész
vezérlése.

1
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GÖRGETÉS
A GÖRGETÉS az izomzat feszülésének és elernyedésének kellemes váltakozása, ezért különösen
nyugtató és pihentető. Ezt a technikát gyakran alkalmazzák a masszírozás végén az izmok ellazításához és kikapcsolódás gyanánt.

HÁTRÉSZ
Minden mérethez hozzáigazítható masszázsterület.

GYÚRÁS
A GYÚRÁS során a bőrt és az izmokat hüvelykujjal és mutatóujjal vagy két kézzel markolásszák és
gyúrják. Ezt a masszázstechnikát elsősorban az izommerevség lazítására használják.

BEÁLLÍTHATÓ LÁBTÁMASZ
A lábtámasz is meghosszabítható és így minden testmagassághoz egyénre szabottan hozzáigazítható.

LÉGNYOMÁS
A felemelkedő és lelappadó légpárnák egy pumpáló mozgást eredményeznek, ami természetes
izomreflexeket kelt. Különösen jótékony hatású a vádli és a lábfej területén.

FEKVŐ POZÍCIÓ
Az állítható háttámla és lábtámasz hozzájárulnak a test kellemes érzetet biztosító helyzetének
egyéni beállításához.

HŐ
Mélyreható és hőkisugárzó funkció, amely mellett tökéletesen ki lehet kapcsolódni. A mélyre hatás
révén ez a funkció különösen jótékony hatású izomfeszültség esetén.
VEREGETÉS
A VEREGETÉS során rövid ütögető mozdulatokat végeznek kézéllel, tenyérrel vagy ököllel. Ez serkenti a bőr vérellátását és lazítja a feszült izmokat. A tüdő magasságában végzett VEREGETÉS masszázs
javítja a nyákoldást a tüdőben.
GYÚRÁS & VEREGETÉS (DUAL ACTION)
Itt a dagasztó és kopogtató masszírozó technika egyesül, hogy egyidejűleg oldja a feszültséget és
serkentse a vérkeringést.
SHIATSU
A Shiatsu (ujjnyomás) a testterápia egy Japánban kifejlesztett formája. A masszázstechnika gyengéd, ritmikus, mélyre ható nyújtásokból és forgatásokból áll. A shiatsu célja, hogy serkentse a test
bizonyos pontjait és mozgósítsa az izmokat.
LÁBMASSZÍROZÓ
Kényelmi lábmasszázs – még a lábgörgők a sebessége is állítható.

L-ALAK
Mélyre ható teljes testmasszázs a nyaktól egészen a fenékig.
HELYTAKARÉKOS
A fekvő pozícióhoz a masszázsfotel előre megy és ezáltal csak 5 cm faltávolságra van szüksége.
Helytakarékos és kényelmes!

SPECIALS

NEHÉZSÉGI ERŐ NÉLKÜL
Ön az űrhajósok részére kifejlesztett – „súlytalan érzés“ állapotába kerül.
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3D MASSZÁZS
Ennek az új technikának során a masszázsrobot nem csupán fel és le, hanem előre és hátra is mozog.

BEÁLLÍTHATÓ PÁRNA
Szükség esetén felhelyezhető a dupla párna a tarkó- és a vállmasszázs intenzitásának csökkentésére.

brainwave
stimulation
system

BRAINTRONICS
A braintronics Technologie audio stimuláció útján szinkronizálja az Ön agyhullámait. Speciálisan
kifejlesztett masszázs programokkal kombinálva ellazul az stressz által megkínzott teste. Teljesen
mindegy, hogy Ön ellazulni, álmodni vagy tanulni szeretne – minden lehetséges.
LEVEGŐTERÜLET
Airbag masszázs 3 területhez (teljes test, karok és lábak, alsótest).

PONT
A masszírozó fejek punktuálisan tudnak masszírozni.

JÓGA
A célzott nyújtó masszázs aktiválja az Ön egész testét és élénkítő hatást fejt ki a teljes szervezetre.

SEBESSÉG
A masszázs-sebesség beállítható.

SZÉLESSÉG
A két masszírozó fej közötti távolság beállítható (szoros, közepes és széles).

AKUPRESSZÚRA PONTOK
Döntő akupresszúra pont (a felső combokon, a vádlikon és a bokákon) masszírozása.

BLUETOOTH
Kábel nélküli adatátvitel.

SPECIALS
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Warranty conditions

Mérete állva:		
140 x 80 x 116 cm
Mérete fektetve:		
173 x 80 x 88 cm
Súlya:			86 kg
Feszültség:		
220-240 V ~ 50/60 Hz
Névleges teljesítmény:
max. 230 W
Automatikus futásidő:
15 perc
Braintronics:		
21 perc
Tanúsítványok:

Az eladó által nyújtott jótállás a termék javítására, ill. cseréjére korlátozódik. A jótállás keretében a
gyártó, ill. az eladó nem vállal további felelősséget, és nem felel olyan károkért, amelyek a használati
utasítás figyelmen kívül hagyása és/vagy a termék visszaélésszerű használata folytán keletkeznek. Ha
az eladó a termék átvizsgálásánál megállapítja, hogy a jótállási igény olyan hibára vonatkozik, amely
nem tartozik a jótállásba, vagy lejárt a jótállási idő, akkor a termék átvizsgálásának és javításának költségei az ügyfelet terhelik.
A Casada cég mint gyártó garantálja, hogy kifogástalan árut szállít a vásárlónak/partnernek. Az igazolt
gyártási hibák bejelentésük és visszaigazolásuk után cserére jogosítanak fel.
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
köteles 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.

EU – megfelelőségi nyilatkozat
Megfelel az EMC 2014/30/EU és az LVD 2014/35/EU európai irányelveknek.

Jótállási feltételek
A kereskedő a túloldalon leírt termékre a törvény által előírt jótállási időt biztosítja. A jótállás a vásárlás
dátumától érvényes. A vásárlás dátumát a vásárlási blokkal kell igazolni. A kereskedő a Németországon
belül regisztrált termékeket, amelyeken hibákat állapítottak meg, költségmentesen megjavítja, ill. pótolja.
Ennek feltétele a meghibásodott készülék beküldése a számlával együtt, a jótállási vagy garanciális idő
lejárta előtt. A jótállási igény megszűnik, amennyiben a megállapított hiba pl. külső behatás, vagy nem
a gyártó vagy egy felhatalmazott szerződéses forgalmazó által végzett javítási vagy átalakítási munkák
következtében lépett fel.
A jótállás nem foglalja magába a következő pontokat:

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 © 2018 CASADA International GmbH.
Minden jog fenntartva.
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• Gyorsan kopó alkatrészek, mint pl. lekopó anyagok, szövetborítások, borítások/huzatok
• Motorzörejek 72 db-ig 30 cm távolságban
• Szakszerűtlen használat általi kopás
• Iparszerű használat pl. vásárokon, többszöri használat időközben tartott 40 perces pihenő szünetek
nélkül
• Hő, nedvesség vagy folyadékok a készülékre gyakorolt hatásai
• Hegyes és/vagy éles tárgyak okozta károk
• Szándékos rongálás, a rendeltetésszerűtől eltérő használat, túlterhelés vagy baleset okozta károk
• Háziállatok által okozott károk vagy szennyeződések
• Test- vagy hajápoló szerek által okozott szennyeződések
• Sav-, oldószer- vagy alkoholtartalmú szerek használata folytán keletkezett károk
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Műszaki adatok
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HILTON III MANUAL
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