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A masszírozó készülék megvásárlásával Ön egészségtudatosságát igazolja.
Annak érdekében, hogy hosszú ideig tudja használni a készülék nyújtotta előnyöket, kérjük, hogy figyelmesen olvassa el és kövesse a biztonsági utasításokat.
Kívánjuk, hogy lelje örömét az Ön személyes Quattromed V készülékében.
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Biztonsági utasítások
A masszírozó készülék használatba vétele előtt, olvassa el figyelmesen az
alábbi utasításokat a kifogástalan működés és az optimális hatás érdekében.
Kérjük őrizze meg ezt a használati útmutatót!
• E z a masszírozó készülék megfelel a technika elismert alapelveinek és az aktuális
biztonsági előírásoknak.
• E z a készülék nem igényel karbantartást. Az esetleg szükséges javításokat kizárólag
erre felhatalmazott szakemberek végezhetik. A nem megfelelő használat, valamint
a jogosulatlan javítás biztonsági okokból tilos, és a garancia, ill. a jótállás elvesztését
eredményezi.
• Soha ne nyúljon vizes kézzel a hálózati csatlakozódugóhoz.
• K
 érjük, ne hagyja, hogy a készüléket víz, magas hőmérséklet és közvetlen napsugár
érje.
• H
 a hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozódugót
a csatlakozóaljzatból, hogy megelőzze a rövidzárlat veszélyét.
• N
e használjon sérült hálózati csatlakozódugót, hálózati kábelt vagy laza
foglalatokat. Ha a csatlakozódugó vagy a hálózati kábel sérült, akkor azt a gyártóval,
a szervizképviselettel vagy szakképzett személlyel kell kicseréltetni.
• Működési zavar esetén azonnal szüntesse meg az áramellátást.
• A nem rendeltetésszerű vagy helytelen használat kizárja a kártérítési kötelezettséget.

• Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
• A tisztítást és a karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
• O
 lyan személyek, akik hőre érzékenyen reagálnak, óvatosan járjanak el a készülék
használatánál.
• A készülék üzemeltetése csak a vele szállított tartozékokkal megengedett.
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 kifejezett hozzájárulása nélkül. Olyan személyek,
akiknél meditáció által hitbeli konfliktusok léphetnek fel, kerüljék az alkalmazást.
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• M
 inden masszázst – a kézmasszázst is – mellőzni kell, ha Ön terhes és/vagy Önnél
az alábbi panaszok közül egy vagy több figyelhető meg a masszírozás területén:
friss sérülés, trombózisos betegség, mindenféle gyulladás és duzzanat, valamint
rákos megbetegedés. Ha betegségek és bántalmak miatt orvosi kezelés alatt áll,
azt javasoljuk, hogy a masszírozás előtt egyeztessen kezelőorvosával.
• Ne használja a készüléket vezetés közben.
• A
mennyiben Ön elektromos segédeszközöket, például szívritmus szabályzót
használ, mindenképpen kérdezze meg orvosát a masszírozás előtt.
• A mellékelt csomagolóanyagot nem szabad játékszernek használni.
• A
 készüléket 8 év feletti gyermekek és korlátozott testi, szellemi vagy érzékszervi
képességekkel, illetve hiányos szakismerettel rendelkező személyek csak felügyelet
mellett vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó tájékoztatás és a
használathoz fűződő veszélyek megértése után használhatják.

B IZ TON SÁGI UTAS Í TÁ SOK

B IZ TON SÁGI UTA SÍ TÁS O K

• A
 z izmok és az idegek túlzott stimulációjának elkerülése érdekében, ne lépje túl a
30 perces ajánlott masszírozási időt.
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A csomag tartalma

Redukciós párna

Nyakpárna
Távirányító

Hálózati
tápegység

Imbuszkulccsal
Hátrész

Bag távirányító
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• Hálózati tápegység 24 volt

• Ülőrész

• Használati útmutató

• Redukciós párna

• Nyakpárna

• Távirányító

• Hátrész

• Imbuszkulccsal

A CSO MAG TAR TA LMA

Ülőrész
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Hibakeresés

Felállítás | Üzembe helyezés
1. Nyissa ki a dobozt, vegye ki a tápegységet és tegye le a közelben.
2. Óvatosan húzza ki a textiltáskát a dobozból, cipzározza ki és vegye ki a védőfóliába csomagolt
Quatromed V készüléket és az ülőpárnát.
3. Vegye le a védőfóliát.
4. A BIZTONSÁGI CSAVAR ELTÁVOLÍTÁSA
A mellékelt imbuszkulccsal tekerje ki a masszázskészülék hátoldalán található csavart.
A Quattromed V védelme érdekében a szállítás során egy biztonsági csavar található a
hátoldalán. Kérjük, távolítsa el ezt az első használat előtt.

HIBA

MEGOLDÁS

•A
 készülék csatlakoztatva van az áramhálózathoz, ugyanakkor sem a készülék,
sem a távirányító nem működik.

• Ellenőrizze, hogy minden dugós összeköttetés megfelelően lett-e párosítva.
• Bizonyosodjon meg róla, hogy a tápegység teljesen csatlakozik-e.
• Tartós használat mellett a készülék
túlhevülhet. Ezért kapcsolja ki, álassza
le az áramhálózatról és hagyja teljesen
lehülni azt.

•A
 készülék csatlakoztatva van az áramhálózathoz. Az üőrész rezgése működik,
de nem lehet leállítani. A távirányító és a
masszázs nem működik.

• Ellenőrizze, hogya rezgés és a tápegység
minden dugós összeköttetése megfelelően lett-e párosítva.

•A
 készülék csatlakoztatva van az áramhálózathoz. A rezgő masszázs nem működik.

• Ellenőrizze, hogya rezgés minden dugós
összeköttetése megfelelően lett-e párosítva.

FIGYELEM! A csavart nem tesszük vissza!
5.A matrac / a borító egy cipzárral, a nyakpárna (1. ábra) a fejrésznél pedig egy tépőzárral elválasztható
a hátrészről. Az első használat előtt távolítsa el a védőkartont a borító és az eszköz közül. A kipárnázott
hátmatrac egy kíméletesebb masszázsről gondoskodik. Az intenzív masszázs érdekében távolítsa el a
hátmatracot.
6. A hát- és az ülőrész a szállításkor nincsen összekapcsolva. A párhuzamos használathoz vegye ki a
távirányítót az ülőrész zsebéből és ezután rögzítse mindkét részt a rajtuk lévő cipzárral. (2. ábra)
7. Végezetül az ábra szerint dugja össze a vezetéket. (3. ábra)
8. Helyezze a Quattromed V-t egy megfelelő székre, vagy fotelre. A masszírozó készülék egy háttámlapánttal van ellátva. Ez lehetővé teszi Önnek a készülék stabil elhelyezését a széken vagy fotelon. Ehhez
állítsa a masszírozó készülék hátrészét az ülőalkalmatosság háttámlájához, tekerje körbe rajta a háttámlapántot és rögzítse ebben az állásban a tépőzár segítségével.
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(Ábra 1)

(Ábra 2)

(Ábra 3)

(Ábra 4)

H I BAK ERES ÉS

F EL ÁL L ÍTÁS | ÜZEMBE HELYEZÉS

9. Végezetül kapcsolja össze a tápegységet a csatlakozóvezetékkel (4. ábra) a hátrészen, dugja a hálózati
dugót a konnektorba és kapcsolja be a Quattromed V-t az „On/Off”-gombbal.
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Jellemzők

Jellemzők
A Quattromed V összesen négy masszírozó fejjel és „Shiatsu, Tapping és
Rolling“ masszázstechnikával masszíroz. A mozgatható szilikon masszírozó fejek, valamint két további fix masszírozó fej masszírozzák a hát
izomzatát. A kellemes, pihentető mélyre ható melegről hitelesített jade
kövekkel ellátott masszírozófejek gondoskodnak.

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.
SEBESSÉG
A masszázs-sebesség beállítható.

A hátoldalra rögzített felső pánt a Quattromed V felállításához és pozicionálásához nyújt segítséget és nem alkalmas arra, hogy annál fogva vigyék. Szállítás során feltétlenül ügyeljen arra, hogy a masszírozó eszközt
mindkét kezében erősen tartva vigye. Az alsó tépőzárak a Quattromed
V rögzítésére szolgálnak a kívánt ülőalkalmatosságon és biztos állást
nyújtanak a masszírozó alkalmazás során.

Praktikus és egyszerűen eltávolítható a Quattromed V párnája/huzata a
hátrészen található cipzár és tépőzár segítségével tisztítás vagy intenzívebb masszírozás céljából.

VIBRÁCIÓ
A vibráció egyenletes, egészen mélyre hatoló rezgésbe hozza a test részeit. Élénkíti a szövetek
keringését.
JÁDE HŐ
A jáde a természetes hőtárolók és hővezetők közé tartozik. A célnak megfelelően integrált
masszírozó fejek mélyre ható meleget nyújtanak és lazító hatással vannak.
AUTOMATIKA
A speciálisan kifejlesztett, teljes testre ható automatikus program különböző masszázstechnikák széles választékát kínálja. Itt a meleg/fűtés funkció igény szerint bekapcsolható.
PONT
A masszírozó fejek punktuálisan tudnak masszírozni.

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.
A talpon történő vibrációs masszírozáshoz oldja le az ülőrészt a cipzáron
keresztül és helyezze kényelmesen a lábfej alá.

SZÉLESSÉG
A két masszírozó fej közötti távolság beállítható (szoros, közepes és széles).
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3D MASSZÁZS
Ennek az új technikának során a masszázsrobot nem csupán fel és le, hanem előre és hátra is
mozog.
BRAINTRONICS ®

brainwave
stimulation system

A braintronics® technológia audiostimuláció segítségével szinkronizálja az Ön
agyhullámait. Egy speciálisan kifejlesztett masszázsprogram kombinációjával
pihenteti az Ön stressztől terhes szervezetét.

BLUETOOTH
Kábel nélküli adatátvitelv.

J EL L EM ZŐK

J EL L EM ZŐK

MAGASSÁG
A masszázstechnika magasságkorlátozásának szabályozása 2 fokozatban.
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Távirányító
1. POWER
2. AUTOMATA PROGRAMOK
3. MAGASSÁG SZABÁLYOZÁSA
4. MELEG
5. VIBRATION
6. SHIATSU
7. TAPPING
8. LASSÚ-GYORS [SLOW | FAST]

1
2
4
5
9
11
9

9. LASSÚ-GYORS | GYORS – LASSÚ
[SLOW | FAST] – [FAST | SLOW]
10. WIDTH
11. LO | HI
12. UP | DOWN
13. FULLBACK
14. UPPER
15. LOWER

3

6
7
10
8
11
12
8

TÁV IR ÁNYÍTÓ
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15
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1| P OWER
Az eszjöz be- és kikapcsolása.
2| AUTOMATA PROGRAMOK
A masszírozó eszköznek 3 automata programja van. Nyomja meg [Program] és válasszon CALM
(nyugtató - kék LED), REFRESH (frissítő- zöld LED), RECOVERY (lendületes - piros LED). Minden
választás után leáll a motor. A masszírozó eszköz az automata programot először csak utána
kezdi.
CALM:

Dőljön egyszerűen hátra, kapcsolódjon ki, pihenje ki magát és lazuljon el.

REFRESH:

Küzdje le a fáradtság jeleit és szerezze vissza energiáját.

RECOVERY:

Átható masszázstechnika. Ideális masszázs hátának
erősítésére és tehermentesítésére.

3| M AGASSÁG ÁLLÍTÁS
Ha a(z) [automata program] / [FULLBACK] / [UPPER] / [LOWER] közül választott, nyomja meg
a [Height] gombot, hogy aktiválja a magasság állítás funkciót. A maximális magassághoz való
visszatéréshez nyomja meg ismét a [Height] gombot.
4| M
 ELEGÍTÉS
A [Heating] funkció a [Tapping]/[Shiatsu]/[Auto] programok kezdetén aktív. A meleg
masszázs közbeni le- és ismételt visszakapcsolásához nyomja meg a gombot ismét.
5| V IBRÁCIÓ
A [Vibration] a [Tapping]/[Shiatsu]/[Auto]/[Area] funkcióknál mindig be - és lekapcsolható.
Nyomja meg a [Vibration] gombot, a vibráció funkció bekapcsolásához. A vibráció 1,5 perces
ritmusokban halad.
6| S
 HIATSU
Nyomja meg a [Shiatsu] gombot, a Shiatsu- funkció bekapcsolásához. Az állandó sebesség
közepes. Ha az eszköz Auto üzemmódban van, akkor ez leállítja az Auto üzemmódot. A
befejezéshez nyomja meg ismét a [Shiatsu] gombot.

TÁVIR ÁNYÍ TÓ

7| TAPPING (VEREGETÉS)
Nyomja meg a [Tapping]gombot, a [Tapping] funkció bekapcsolásához. Az állandó intenzitás
közepes. Ha az eszköz Auto üzemmódban van, akkor ez leállítja az Auto üzemmódot. A
befejezéshez nyomja meg ismét a [Tapping] gombot.
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8| S LOW (LASSÚ) | FAST (GYORS)
Az ütögetés sebessége három fokozatban állítható: Gyors-közepes-lassú. A lassú [Slow] és
gyors [Fast] funkciók csak akkor működnek, ha a [Tapping]-ot választotta. Nyomja [Slow]
gombot, hogy csökkentse az ütögetés sebességét és a [Fast] gombot a növeléséhez.

Távirányító
9| S
 LOW – FAST | FAST – SLOW
A [Slow – Fast] és [Fast – Slow] funkciók csak akkor működnek, ha a [Tapping]-ot választotta.
Nyomja meg a két gomb egyikét és a masszázs ideje automatikusan változik lassúról
gyorsra és gyorsról lassúra.
10| W IDTH
A [Width] funkció csak akkor működik, ha a [Tapping]-ot választotta. A [Shiatsu]nál a [Width] funkció nem lehetséges. A [Width] gomb minden megnyomásával a
masszázsgörgők szélessége 3 lépésben állítható, a keskenytől a szélesig. A [Width] gomb 4.
megnyomásával aktiválja a szélességbeállításokon történő automatikus átfutást.
11| L
 O | HI
A Shiatsu intenzitása három fokozatban állítható: Gyors-közepes-lassú. A [LO Shiatsu Speed]
és a [HI Shiatsu Speed] funkciók csak akkor futnak, ha kiválasztja a [Shiatsu]-t. Nyomja meg a
[LO Shiatsu Speed] a Shiatsu intenzitásának csökkentéséhez és a [HI Shiatsu Speed] gombot
a növeléséhez.
12| U P | DOWN
A masszázsgörgők vezérlőgombja a hátán történő pontos beállításhoz.A pontmasszázs
közben ennek a gombnak a nyomva tartásávalváltoztathatja a masszázs területét felfelé
vagy lefelé.
13| FULLBACK
Alapprogram a teljes hátra. A program a „Rolling“ masszázstechnikával masszírozza az egyes
háttájékokat. A [Tapping]/[Shiatsu]/[Heating]/[Vibration] funkciók választhatóan bekapcsolhatók.
14| U PPER (FELJEBB)
Alapprogram a hát felső részéhez. A program a „Rolling“ masszázstechnikával masszírozza
az egyes háttájékokat. A [Tapping]/[Shiatsu]/[Heating]/[Vibration] funkciók választhatóan
bekapcsolhatók.
15| LOWER (LEJJEBB)
Alapprogram a hát alsó részéhez. A program a „Rolling“ masszázstechnikával masszírozza
az alsó háttájékokat. A [Tapping]/[Shiatsu]/[Heating]/[Vibration] funkciók választhatóan
bekapcsolhatók.

TÁVIR ÁNYÍ TÓ

Távirányító
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Tárolás | tisztítás

Garanciális rendelkezések

Rendszeres karbantartással Ön növeli a Quattromed V élettartamát, ugyanakkor minden esetben biztonságos működésről gondoskodik.

3. A készüléket kereskedelmi forgalomban kapható műbőr-ápoló termékkel és száraz, puha törlőkendővel tisztítsa.

A kereskedő a hátoldalon leírt termékre a törvényben meghatározott jótállási időt biztosítja. A garancia a
vásárlás napjától érvényes. A vásárlás időpontja a vásárlást igazoló bizonylattal igazolható.
A kereskedő a Németországban nyilvántartásba vett termékeket, amelyeknél hibát állapítottak meg, díjmentesen megjavítja vagy kicseréli. Ennek feltétele a hibás termék beküldése a vásárlást igazoló bizonylattal együtt a jótállási vagy garanciális idő lejárta előtt.
A garancia érvényét veszti, amennyiben egy hiba megállapítása után a garanciaigény például külső hatások vagy olyan javítás vagy módosítás eredményeként merül fel, amit nem a gyártó vagy a hivatalos
forgalmazója hajtott végre.

4. Kérjük, ne merítse a Quattromed V készüléket vízbe vagy más folyadékba a tisztítás során.

A garancia nem érvényes az alábbi esetekben:

5. A tisztítás után hagyja teljesen megszáradni a Quattromed V készüléket.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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2. Tartsa távol a Quattromed V készüléket folyadékoktól és nyílt lángtól.

6. Ügyeljen arra, hogy a gombokon keresztül ne kerüljön folyadék a távirányítóba.
7. Ha nem használja a Quattromed V készüléket, akkor válassza le az áramellátásról.

Technikai adatok
Hátrész méretei:		

75 x 45 x 20 cm

Ülőrész méretei:		

7,5 x 45 x 42 cm

Súly:		

10 kg

AC adapter feszültség:
Bemenet:		
Kimenet:		

100 -240 V~, 50/60 Hz
24 V , 2500 mA

A termék feszültsége:		

24 V

Névleges teljesítmény:
üzemben:		60 watt
Automatikus működési idő:		
15 perc
Tanúsítványok:		

kopó alkatrészek, mint pl. súrlódó anyagok, dolgozó műanyag részek, szövethuzatok, párnák/huzatok
max. 72 db motorzaj 30 cm-en
nem megfelelő használatból eredő elhasználódás
kereskedelmi használat, pl. tömeges használat, többszöri használat időnként 40 perces szünetek nélkül
ha a készüléket hő, nedvesség vagy folyadék éri
hegyes és/vagy éles tárgyak okozta károk
szándékos rongálás, nem rendeltetésszerű használat, túlterhelés vagy baleseti károk
háziállatok által okozott károk és szennyeződés
pl. test- vagy hajápolószerek révén kialakult szennyeződés
sav-, oldószer- vagy alkohol-tartalmú szerek használatából eredő károk

Az eladó által vállalt garancia a termék javítására, illetve cseréjére korlátozódik. E garancia keretében a
gyártó, illetve az eladó nem vállal további felelősséget és nem felelős a használati útmutató figyelmen
kívül hagyásából és/vagy a termék helytelen használatából eredő károkért.
Amennyiben a gyártó a termék vizsgálatánál megállapítja, hogy a garanciális követelés olyan hibára vonatkozik, amelyre nem érvényes a garancia, illetve a jótállási idő lejárt, az ellenőrzés és a javítás költségeit
a vevő köteles viselni.
Casada, mint gyártó, hibátlan áru kiszállítását garantálja a vevők/partnerek részére.
Bizonyított gyártási hibák bejelentés és visszaigazolás után cserére jogosultak.
Jogi nyilatkozat: Valamennyi tartalom nem gyógyító hatásra vonatkozó kijelentés. Betegségek és más fizikai rendellenességek diagnosztizálása és gyógyítása orvosok, természetgyógyászok vagy terapeuták által
végzett kezelést igényel. Az adatok kizárólag tájékoztató jellegűek és nem használhatók orvosi kezelés
helyettesítésére. Minden felhasználót arra kérnek, hogy alapos vizsgálattal, és ha szükséges, szakemberrel
való konzultációt követően állapítsák meg, hogy az alkalmazások az adott esetben előnyösek-e. Bármely
alkalmazás vagy terápia a felhasználó saját felelősségére történik. Elhatároljuk magunkat bármely gyógyító hatásra vonatkozó kijelentéstől vagy ígérettől.
Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Németország
info@casada.com
www.casada.com

EU megfelelőségi nyilatkozat
Megfelel az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó 2014/30/EU és a kisfeszültségi villamossági termékekről szóló 2014/35/EU irányelvnek.

Copyright A képek és a szöveg a CASADA International GmbH szerzői jogi oltalma alatt áll és nem használható a cég kifejezett jóváhagyása nélkül.
Copyright © 2018 CASADA International GmbH.
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1. Ajánlott tárolás: Száraz, pormentes helyen.
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