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Gratulálunk!
Köszönjük, hogy a Casada termékcsalád masszázsfotele mellett döntött.
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Őrülünk, hogy támogathatjuk személyes egészség megőrzési törekvéseit. Hogy pontosan tisztában
legyen a termek működésével es rendeltetésszerű használatával, kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.
Reméljük, hogy örömét leli személyes Skyliner II masszázs fotelében.
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ÉRINTŐKÉPERNYŐS MANUÁLIS IRÁNYÍTÁS

FELHASZNÁLÁS
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1
2
3

1. Az érintőképernyős távirányítás működési módjai
1.1 A
 masszázs megkezdése

4

Manual

Customise

Angle

Setting

Ease Ache
Relax
2

Kapcsolja be a fotelt a távirányító segítségével. A fotel kis szögben egy könnyű fekvő pozíciót vesz
fel és Önnek lehetősége van kiválasztani az automata programokat. Ha 5 percen belül nem lesz
egyetlen masszázsfunkció sem kiválasztva, a masszázsfotel automatikusan kikapcsol.

Fast

16min

Ease Ache

06

5

8

Comfort

Waist Stretch

9

Recovery

Knees Relax

6

Upper Air

Lower Air
Full Air

10
11
12

ÚTMUTATÓ: A z érintőképernyős távirányító rendszerezi a színekre, masszázsfunkciókra és mas�százsüzemmódokra vonatkozó szimbólumokat. Kérjük, figyelje a képernyőn látható
ábrákat!

Miután kiválasztotta az automata módozatok egyikét, a háttámla és a vádlitámasz beáll a beprogramozott szögbe.
A dőlésszög beállása után a masszázsfotel automatikusan tovább mozog az Ön vállpozíciójának és
akupresszúrás pontjainak felismerésével. (Figyelem: A gyors módozat csak a vállpozíciót ismeri fel, a
többi módozatban az akupresszúrás pontok és a vállpozíció is felmérésre kerül.) Nem teljes szkennelés
esetén nyomja meg az "X" gombot, hogy az említett pozíciók felmérésének átugrásával az automata
sztenderd masszázsfunkciókat használni tudja.

1. Bluetooth funkció és kijelző
2. Időbeállítás és kijelző
3. Státusz kijelző
4. A váll helyzetének feljebb vagy lejjebb állítása
5. Masszázsstátusz információs kijelző
6. Légnyomásintenzitás kijelző

TÁV IR ÁNYÍTÁS

8. Be-/kikapcsolás
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9. Automata masszázsprogramok
10. Kikapcsolás gombot
11. 3D-masszázsfunkció gombok
12. Szünet gombok

A szkennelés befejezése után 10 másodpercen át megszólal egy pityegő hang. Ekkor nyomja meg az
"OK" gombot, a masszázsfejek puhán a vállához gördülnek. Ha eközben úgy érzi, a masszázsfejek nem
simulnak kellően az érintett vállrégióhoz, a "váll felfelé vagy lefelé" gomb megnyomásával beállíthatja
a megfelelő pozíciót. 11 fokozat áll a rendelkezésére. Ha nincs szükség egyéb beállításokra, a megadott
masszázspont automatikusan aktiválódik.

TÁV IR ÁNYÍTÁS

7. Manuális masszázsfunkció gombok: rögzítés, egyedi beállítások, dőlésszög beállítása
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4. Automatafunkció
Az automata módozatban négy különböző masszázs variáció található. Annak érdekében, hogy kiválaszthassa a megfelelő automata masszázs funkciót, nyomja meg a "MORE" szimbólumot. Összesen 23
automata masszázs funkció áll rendelkezésre. Az automata masszázs az "AUTO" szimbólum kiválasztásával lehetséges. Az automata masszázs alatt a sebességet és a szélességet nem lehet állítani.
Stress Relieving

16min

Waist Care

Manual

Customise

VIP Auto Program

16min

Waist Care

Energy
Angle

Setting

VIP

Good-night Sleep

Stress Relieving

Energy
2

Funkció

2

Joint Care

Healthcare

Special

Spine Massage

Thai Massage

Nyomja meg ezt a gombot, hogy megerősítse a masszázsfejek pozícióját.

Upper Air

Auto mód

Funkció

Start

A gomb szüneteltetés közbeni megnyomásával a megszakított masszázsfunkció tovább folytatódik.

Healthcare

TÁV IR ÁNYÍTÁS

3. Felsőtestmasszázs intenzitás (3D gomb)
Az információs felület menüjében válassza ki a “–” vagy “+”, illetve a 3D szimbólumot, így beállíthatja a
felső hátizomzatot érintő masszázsintenzitás 5 fokozatának egyikét.

Fokozat 1 Fokozat 2 Fokozat 3 Fokozat 4 Fokozat 5

Special

ÚTMUTATÓ: Masszázsintenzitás: 3D-masszázsintenzitás, ez azt jelenti, hogy a masszázsfejek előre felé
mozdulnak, vagy pedig a teljes felületen mozognak. A masszázs intenzitása egy bizonyos masszázsterületet érintő intenzitásra van beállítva. Az akupresszúrás pontok felismerésre kerülnek, az egyes mas�százspontok intenzitása tesztelhető. Egy bizonyos masszázspont intenzitását ezzel a gombbal automatikusan és manuálisan is beállíthatja.

Lower Air

Relaxation

Spine Massage

Funkció

Leírás

Stress
Relieving

STRESSZ LEÉPÍTÉSE: Megszabadít a fáradság érzetétől és ellazítja az izmait. Javítja a hát
és a végtagok mikro tápanyag ellátását és rövid idő alatt leépíti a stresszt.

Morning
Energy

JÓ REGGELT ENERGIA: Ébressze fel hirtelen minden testfunkcióját, amikor a teljes
izomzatát masszírozza, hogy így kezdjen el egy új napot.

Good-night JÓ ÉJSZAKÁT: Ez a masszázs éppúgy javítja a test egyensúlyát, mint a 12 akupunktúra
Sleep
pont masszírozásán keresztül az alvás minőségét.
VIP

Működés közben nyomja meg ezt a gombot, ha minden futó masszázsfunkciót szüneteltetni szeretne.

Upper Air

Lower Air
More

2. " Szünet" gomb
Amennyiben a készülék használata közben az összes funkciót átmenetileg le kívánja állítani, nyomja
meg a "Szünet" gombot. Majd a masszázs folytatásához nyomja meg ismét. Ha a szünet hossza
meghaladja a 20 percet, a masszázskészülék automatikusan kikapcsol.

Szünet

Joint Care

Frozen Shoulder

Nyomja meg ezt a gombot, hogy a masszázsfejeket alacsonyabb pozícióba tudja állítani.
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Good-night Sleep

Frozen Shoulder

Nyomja meg ezt a gombot, hogy a masszázsfejeket magasabb pozícióba tudja állítani.

Start/Szünet gomb

06

Joint Care

IZÜLETEK KEZELÉSE: Az izületek alapos átmozgatása tolással, húzással, nyújtással és
más masszázstípusokkal.

Frozen
Shoulder

MEREV VÁLLAK: A nyak és vállak egyedülálló masszázs módusza oldja a nyaki és váll
görcsöket és javítja a vérellátást a fejben.

Spine
Massage

GERINCOSZLOP MASSZÁZS: Itt az egyes hétrészek kerülnek masszírozásra, azzal a
céllal, hogy támogassák az Ön egészségét és megelőzzenek egy porckorong megbetegedést.

Office
Regimen

IRODA KÚRA: Növelje a masszázzsal a fizikai teljesítő képességét, erősítse a testfunkcióit az ülés okozta túlzott terhelés esetén.

Sport
Recovery

SPORT KIKAPCSOLÓDÁS: A tréning után gyors visszatérés a szervezet teljesítő képességéhez.

Brain
Refresh

FEJ- ÉS NYAK MASSZÁZS: Ellazítja a nyaki- és vállizmokat és a Yuzhen és Dazhu akupunktúra pontok masszírozásán keresztül támogatja az agy vérellátását.

Spine Care

GERINCOSZLOP: A gerincoszlop jó érzetéről gondoskodik és korrigálja a mozgás
hiányosságait.

Waist Care

DERÉK: A súlypont a gerincoszlop teljesítőképességének fokozásán és a merev csípőizomzat lazításán van.

Legs Care

LÁBAK: Gyorsan megszűnteti az izomlázat és az izom fáradtságot az alsó testtájakon és
a lábakban.

Health
recharge

A VITALITÁS ÉLÉNKÍTÉSE: erősíti a szundikálás minőségét és a munkavégzés hatékonyságát.

Meridian
Treatment

MERIDIÁN KEZELÉS: Fedezd fel a meridiánokat, optimalizáld a mikro tápanyag ellátást
és a szervezet immunitását gyorsan és egyszerűen.

Keep Fit

FITTNEK MARADNI: Javítsa a test általános vérkeringését, hogy támogathassa a vitalitást és a védettséget.

Bottom
toning

FENÉK FESZESÍTÉS: Masszírozza és formálja hatékonyan a feneket és a lábakat és csökkentse a testzsírok lerakódását.

MASSZÁZS: A 12 akupunktúrás pont masszírozásával a legrövidebb
Restoration REGENERÁCIÓS
időn belül felébreszt minden testfunkciót, regenerálja a test erejét és fáradtság esetén
Massage
is regenerál.
Tiredness
Relief

TEHERMENTESÍTÉS FÁRADTSÁG ESETÉN: Fáradtságot csökkenteni, visszanyerni a
vitalitást, ami a sport után termelt tejsavat kimossa a vérből.
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Gomb

06
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Relaxation

Full-body
Stretch

TELJES TEST NYÚJTÁS: A testet thai masszázzsal nyújtani, hogy a rugalmasságát
növelni lehessen.

Thai
Massage

THAI MASSZÁZS: Egy mélymasszázzsal a teljes testen átfogóan csökkenteni a fáradtságot és az izomfájdalmakat.

Chinese
Massage

KÍNAI MASSZÁZS: A hagyományos kínai orvoslás tanait követve egyensúlyozza ki az
izomfunkcióit, hogy eljusson a test teljesítőképességéhez.

Total Relax

TELJES ELLAZULÁS: Teljes ellazulás, gyúráson és ütégetésen keresztül elért nyugtató,
teljes testmasszázs, azzal a céllal, hogy leépítse a fáradtságot.

Airbag

LÉGNYOMÁSOS MASSZÁZS: A testnyomásos masszázsra fordított figyelemmel a szervezet teljesen el tud lazulni, a fáradtságérzet megszűnik és az idegzet megnyugszik.

Fokozatok
fokozat 1 fokozat 2 fokozat 3 fokozat 4 fokozat 5

Gyorsaság
fokozat 1 fokozat 2 fokozat 3 fokozat 4 fokozat 5

ÚTMUTATÓ: H
 a automata funkció került kiválasztásra, és ezt a masszázsfunkció kijelző is mutatja, követni tudja az adott funkció aktuális állását.
5. Manuális
Nyomja meg ezt a gombot
hogy a manuális masszázsfunkciókra vonatkozó felhasználói felületet
(menüpontokat) elő tudja hívni. A lehetséges beállítások: intenzitás és szélesség, hátnyújtás, felső
légzsákmasszázs, alsó légzsákmasszázs, vádlinyomás, lábfejgörgők, negatív oxigénionok, melegítés és
egyéb masszázsfunkciók.
A felhasználói felület (menüpontok) bezárásához nyomja meg ezt a gombot

.

Gomb

Funkció

3D masszázs

A 3D módozatnak 4 különböző fajtája van, valamint beállítható a gyorsaság
és intenzitás is.

Nyomkodás

Gyorsaság és intenzitás beállítása igény szerint.

Nyomkodás &
ütögetés

Nyomó és ütögető funkció kombinációja. Gyorsaság és intenzitás beállítása
igény szerint.

Vállak

A vállnyomó funkció tehermentesíti a tarkó- és vállizomzatot. A gyorsaság és
intenzitás beállítása igény szerint itt is lehetséges.

Ütögetés

Ennek a gombnak a kétszeres megnyomásával két különböző ütögető mas�százsmódszer választható ki. A gyorsaság, szélesség és intenzitás beállítása
ugyancsak lehetséges.

Shiatsu

Két eltérő shiatsu masszázsmódszer lehívására van lehetőség ennek a
gombnak a többszöri megnyomásával. Ezen felül beállítható a gyorsaság, a
szélesség és az intenzitás is.

5.2 Manuális – hátnyújtás
Manuális masszázsfunkciókra vonatkozó felhasználói felület (menüpontok)

Felhasználói felület (menüpontok) a manuális
masszázsfunkciók beállításához

•M
 anuális (masszázsterület): A következő masszázsfunkciókat foglalja magában: pontszerű, parcionális, teljes, felső hát vagy alsó háti terület.
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5.1 Manuális – kezelés

• E gy masszázsterület aktív masszázsfunkció nélküli kiválasztása esetén a Rolling (Nyújtó) funkció
aktiválásra kerül.

A manuális masszázsfunkciókra vonatkozó felhasználói felületen (menüpontok) a hátnyújtás, gyorsaság- és szélességbeállítások közül választhat.

A manuális felhasználói felület (menüpontok) bezárásához nyomja meg ezt a gombot.

.

• Manuális (kezelés): 6 különböző masszázstechnika áll rendelkezésre: nyomogatás, ütögetés, nyomogatás és ütögetés, shiatsu, 3D és váll. Az ütögető és a shiatsu masszázs kiválasztása esetén a robotmas�százsfejek szélessége beállítható. Minden masszázsfajta esetén beállítható a gyorsaság. A felhasználói
.
felületet (menüpontok) egy gombnyomással el tudja hagyni

Manuális masszázsfunkció – felhasználói felület (menüpontok) hátnyújtás

TÁV IR ÁNYÍTÁS
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• E gyedi masszázs kiválasztásához nyomja meg a megfelelő nyújtás-módozat szimbólumot
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Gomb

Funkció

7. Manuális beállítás – vádli masszázs

Pontszerű

A gomb egyszeri megnyomásával megjelenik egy pont a képernyőn. A mas�százskészülék erre az egy pontra fixálódik.

Lokális

A gomb ismételt megnyomásával két nyilat lát a képernyőn. A masszázskészülék kb. 8 cm-es területen mozog.

• A vádlimasszázs be- és kikapcsolásához nyomja meg ezt a gombot
. A masszázsnak három fokozata van. A gombok
/
megnyomásával kiválaszthatja a megfelelő funkciót. Nyomja meg ezt a
szimbólumot a felhasználói felület (menüpontok) elhagyásához
.

Felső hát

Felső hátmasszázs.

Alsó hát

Alsó hátmasszázs

Teljes hát

A hát teljes felületének masszírozása.

Felfelé irányuló

Tartsa lenyomva ezt a gombot, hogy a pontszerű vagy lokális pozícióhoz
képest a masszírozandó területet feljebb állíthassa.

Lefelé irányuló

Tartsa lenyomva ezt a gombot, hogy a pontszerű vagy lokális pozícióhoz
képest a masszírozandó területet lejjebb állíthassa.

Vádlimasszázs módozatai
1

2

3

előre

hátra

pozitív inverzió

A "Calf Knead" gomb megnyomásával kiválaszthatja a rotáló masszázst. A harmadik módozatban
a masszázs iránya előre és hátrafelé váltakozik.
Manuális masszázsfunkció – vádlimasszázs

6. Manuális – levegőmasszázs
• Manuális (levegőnyomás): Ez a program felső- illetve alsótest levegőmasszázst tartalmaz. Nyomja
meg a levegőnyomásfunkció szimbólumát, hogy ezt a funkciót be- illetve kikapcsolhassa. Az intenzi/
szimbólumok kiválasztásával történik.
tás szabályozása a
• A

Gomb

Funkció
A vádlimasszázs-funkció be- ill. leállítása a gomb megnyomásával.

szimbólum kiválasztásával bezárhatja a felhasználói felületet (menüpontok).
8. Manuális beállítás – lábfejgörgők
fokozat 1

fokozat 2

fokozat 3

amennyiben a lábfejgörgők masszázsfunkcióját el kívánja indítani,
• Nyomja

meg ezt a gombot
vagy be akarja fejezni, illetve a sebességét szeretné testre szabni. Három fokozat áll rendelkezésre. A
szimbólumra
/
való kattintással bezárhatja a felhasználói felületet (menüpontok) .

TÁV IR ÁNYÍTÁS

A levegőmasszázs módozat során
mindhárom fokozat beállítható.
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Gomb

Funkció

Upper Air – felső
légzsáknyomás

Felsőtest levegőmasszázs funkció be- és kikapcsolása.

Lower Air – alsó
légzsáknyomás

Alsótest levegőmasszázs funkció be- és kikapcsolása.

Sebesség
1. fokozat

2. fokozat

3. fokozat

Manuális masszázsfunkció – lábfejgörgők

Gomb

Funkció
A lábfejgörgők masszázsfunkciójának be- és kikapcsolásához nyomja meg ezt
a gombot.

TÁV IR ÁNYÍTÁS

Intenzitás
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9. Manuális beállítás – negatív oxigénionok

11. Rögzítőfunkció

• Nyomja meg a "Negatív ionok" szimbólumot, hogy ezt a masszázsfunkciót be- ill. ki tudja kapcsolni. A
.
felhasználói felület (menüpontok) elhagyásához nyomja meg ezt a gombot

amennyiben elő kívánja hívni az egyes egyedileg beállítható prog• Nyomja meg ezt a gombot
ramok rögzítőfunkcióját. Itt a következő lehetőségek közül választhat: rögzítőfunkció I, rögzítőfunkció
II, rögzítőfunkció III, valamint egyéb rögzítő és előhívható beállítások.
• A gomb megnyomásával kiválaszthatja a rögzítő és előhívó masszázsfunkciót.
• Rögzítés: Rögzítse az összes személyre szabott beállításait, mint masszázsadatok, levegőnyomás,
dőlésszög stb.
• Előhívás: hívja elő a korábban elmentett masszázstechnikákat, valamint a levegőnyomást, dőlésszöget és egyéb beállításokat.
• A felhasználói felület (menüpontok) elhagyásához nyomja meg ezt a gombot

.

Manuális masszázsfunkció – negatív
oxigénionok
Gomb

Funkció

Negatív
oxigénionok

A gomb megnyomásával a negatív oxigénionos masszázs be- ill. kikapcsolható.

10. Manuális beállítás – hátmelegítés
.Az infravörös sugárzásnak
• meleg masszázs el- ill. leállításához nyomja meg ezt a gombot
szimbólumot a felmaximum 3 perc szükséges, hogy elérje az ideális hőmérsékletet. Válassza a
használói felület (menüpontok) elhagyásához.

Felhasználói felület (menüpontok) a programrögzítés kiválasztásához

Programrögzítés főoldal

12. Dőlésszögbeállítás
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Manuális masszázsfunkció – hátmelegítés

Gomb

Funkció
A gomb megnyomásával a melegítő funkció be- ill. kikapcsolható.
Felhasználói felület (menüpontok) Dőlésszögbeállítások

Dőlésszög főoldal

TÁV IR ÁNYÍTÁS

TÁV IR ÁNYÍTÁS

.Itt a követ• A dőlésszögbeállítás kiválasztóablakának megnyitásához válassza ezt a szimbólumot
kező funkciók beállításai érhetők el: háttámla & vádliegység felfelé, háttámla & vádliegység lefelé, vádlitámasz felfelé, vádlitámasz lefelé, nulla gravitáció, a láb- és lábfejrész meghosszabbítása. A felhasználói felület (menüpontok) elhagyásához nyomja meg ezt a gombot
.
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Távirányítás

Távirányítás
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13. Fekvőhelyzet beállítása

16. Beállítások

Gomb

Funkció
Lábak felemelése: A vádli-egység háttámlától független felemeléséhez tartsa
nyomva ezt a gombot, és engedje el, ha meg akarja állítani. Miután a vádli-egység felemelkedett, a lábfejrész ehhez automatikusan alkalmazkodik.

ha elő akarja hívni a felhasználófelületet (menüpontok) a beállítások
• Nyomja meg ezt a gombot
kiválasztásához: hátsó megvilágítás, nyugalmi idő, gombkihangosítás erőssége, sorozatszám, nyelvkiválasztás és egyéb beállítások.
• Nyomja meg ezt a gombot

ha el akarja hagyni ezt az oldalt.

Lábak leengedése: A vádli-egység háttámlától független leengedéséhez
tartsa nyomva ezt a gombot, és engedje el, ha meg akarja állítani. Miután a
vádli-egység leereszkedett, a lábfejrész ehhez automatikusan alkalmazkodik.
Háttámla & vádliegység: A háttámla és vádli-egység egyidejű felemeléséhez
tartsa nyomva ezt a gombot, és engedje el, ha meg akarja állítani. Miután a
háttámla és vádli-egység beállítása befejeződött, a lábfejrész ehhez automatikusan alkalmazkodik.
Háttámla & vádliegység: A háttámla és vádli-egység egyidejű leengedéséhez
tartsa nyomva ezt a gombot, és engedje el, ha meg akarja állítani. Miután a
háttámla és vádli-egység beállítása befejeződött, a lábfejrész ehhez automatikusan alkalmazkodik.

Főoldal beállítások
16.1 Fényerő

Gomb

Funkció
Nulla gravitáció I: A vádli- és háttámla automatikusan a Nulla gravitáció I
pozícióba áll.
Nulla gravitáció II: A vádli- és háttámla automatikusan a Nulla gravitáció II
pozícióba áll.

15. Lábfej- és lábmasszázs
Gomb

Funkció
Felfelé gomb: A vádlimasszázs-egység térdmagasságig történő manuális
megemeléséhez nyomja meg és tartsa benyomva ezt a gombot. A megállításhoz engedje el.

TÁV IR ÁNYÍTÁS

Lefelé gomb: A vádlimasszázs-egység alsó vádlipozícióig tartó manuális
leengedéséhez nyomja meg és tartsa benyomva ezt a gombot. A megállításhoz engedje el.
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Felfelé gomb: A lábfejmasszázs-egység lassú leállásának manuális beállításához nyomja meg és tartsa benyomva ezt a gombot. A megállításhoz engedje
el.
Lefelé gomb: A lábfejmasszázs-egység lassú elindulásának manuális beállításához nyomja meg és tartsa benyomva ezt a gombot. A megállításhoz
engedje el.

• A háttérvilágítás mértékének beállításához válassza ki a csúszkás érintőkijelzőt, és húzza az
ujjával balra vagy jobbra. Állítsa 100%-ra, amennyiben a legnagyobb fényerőre van szüksége.
16.2 Nyugalmi idő
• Nyomja meg a Sleep Time gombot és állítsa be 1 percre, 3 percre, 10 percre vagy 30 percre.
16.3 Lenémítás
/
ha a hangot le akarja némítani, és nyomja meg újból,
• Nyomja meg ezt a gombot
hogyha a hangot ismét bekapcsolja.
16.4 Nyelv
• Nyelvkiválasztás
16.5 Sorozatszám
• Itt aktuális információkat talál, például a legújabb készülékekről.

TÁV IR ÁNYÍTÁS

14. Nulla gravitációs pozíció beállítások
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17. Bluetooth

19. Gyors start gombok

• A Bluetooth be- és kikapcsolásához nyomja meg ezt a gombot

.

Gomb

• Miután a Bluetooth-képes audiovizuális eszközök (pl. mobiltelefon, MID, tablett, stb.) a masszázsfotel
Bluetooth moduljával összekapcsolódtak, a fenti eszközökről lejátszott zene vezeték nélkül a mas�százsfotel audiovizuális rendszerébe importálható, és a Bluetooth-n keresztül lejátszható.

Funkció
Be/ki gomb: A gomb rövid megnyomásával megállíthatja a masszázst, 3 másodpercig tartó hosszabb megnyomásával a gomb nyitott pozícióba kerül.
Ha 20 percnél hosszabb ideig szünetelteti a masszázs alatt, akkor a masszázsfunkciók automatikusan leállnak.

Bluetooth váltás

Oxigén ionizátor: A negatív oxigénionok aktiválásának be- és kikapcsolásához nyomja meg ezt a gombot.

Bluetooth
ikapcsolva

Háttámla & vádliegység: A háttámla és vádli-egység egyidejű felemeléséhez
tartsa nyomva ezt a gombot, engedje el, ha meg akarja állítani. A háttámla
és vádli-egység beállítása után a vádliszenzor automatikusan felismeri a láb
teljes hosszát.

Bluetooth
ekapcsolva

Háttámla & vádliegység: A háttámla és vádli-egység egyidejű leengedéséhez
tartsa nyomva ezt a gombot, engedje el, ha meg akarja állítani. A háttámla
és vádli-egység beállítása után a vádliszenzor automatikusan felismeri a láb
teljes hosszát.

Bluetooth-opció nem elérhető.

Nulla gravitáció gomb: A gomb megnyomásával a vádli- és háttámla automatikusan súlytalansági pozícióba állítódik. Két súlytalansági beállítás létezik.
Felfelé gomb: A lábfejmasszázs-egység lassú leállásának manuális beállításához nyomja meg és tartsa benyomva ezt a gombot. A megállításhoz engedje
el.

18. Időbeállítások

Lefelé gomb: A lábfejmasszázs-egység lassú elindulásának manuális beállításához nyomja meg és tartsa benyomva ezt a gombot. A megállításhoz
engedje el.

. A gomb minden egyes
A masszázs időtartamának kiválasztásához nyomja meg ezt a gombot
megnyomásával az üzemidő 5 perccel nő, amely nem lépheti át a 40 percet. Amennyiben ezt az időtartamot átlépi, a kijelző visszaállítódik 5 percre.

Felfelé gomb: A vádlimasszázs-egység térdmagasságig történő manuális
mozgatásához nyomja meg és tartsa benyomva ezt a gombot. A megállításhoz engedje el.

Időbeállítás

Lefelé gomb: A vádlimasszázs-egység manuális leengedéséhez nyomja meg
és tartsa benyomva ezt a gombot. A megállításhoz engedje el.
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Felhasználói felület (menüpontok) időbeállítás
USB-csatlakozó: Az USB feltöltő lehetővé teszi különféle eszközök (pl. mobiltelefonok) feltöltését.

TÁV IR ÁNYÍTÁS

TÁV IR ÁNYÍTÁS

AUTO

Automata nyomógomb: A gomb megnyomásával egyik automatikus mas�százsfunkció aktiválódik.
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SHIATSU

SZÉN HŐ

A Shiatsu (ujjnyomás) a testterápia egy Japánban kifejlesztett formája. A masszázstechnika

A mélyre ható karbon infravörös fűtés tágítja az ereket, megnövekszik a vérellátás és csök-

gyengéd, ritmikus, mélyre ható nyújtásokból és forgatásokból áll. A shiatsu célja, hogy ser-

kenti az izmok tónusát. Továbbá különlegesen kellemes hatással van az idegsejtekre, ame-

kentse a test bizonyos pontjait és mozgósítsa az izmokat.

lyek a fájdalmak az agy részére való jelentésére szolgálnak.

GYÚRÁS

LÉGNYOMÁS

A GYÚRÁS során a bőrt és az izmokat hüvelykujjal és mutatóujjal vagy két kézzel markolás-

A felemelkedő és lelappadó légpárnák egy pumpáló mozgást eredményeznek, ami termé-

szák és gyúrják. Ezt a masszázstechnikát elsősorban az izommerevség lazítására használják.

szetes izomreflexeket kelt. Különösen jótékony hatású a vádli és a lábfej területén.

VEREGETÉS

BLUETOOTH

A VEREGETÉS során rövid ütögető mozdulatokat végeznek kézéllel, tenyérrel vagy ököllel. Ez

Kábel nélküli adatátvitel

serkenti a bőr vérellátását és lazítja a feszült izmokat. A tüdő magasságában végzett VEREGETÉS masszázs javítja a nyákoldást a tüdőben.
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.
GYÚRÁS & VEREGETÉS (DUAL ACTION)
Itt a dagasztó és kopogtató masszírozó technika egyesül, hogy egyidejűleg oldja a feszültséget és serkentse a vérkeringést.

LÁBMASSZÍROZÓ
Kényelmi lábmasszázs – még a lábgörgők a sebessége is állítható.

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.

SL-FORM
Az emberi szövetsebészetben (Human Engineering) kipróbált, rendkívül hosszú „SL” formájú
fordulósínes technológiának köszönhetően a masszázstechnika hatótávolsága 135cm. Ezzel
az eljárással egy személyes, tetőtől talpig átmozgató, teljes testmasszázst kap és támogatja
az „S“ alakú gerincoszlop fenntartásást is.
HELYTAKARÉKOS
A fekvő pozícióhoz a masszázsfotel előre megy és ezáltal csak 5 cm faltávolságra van szük-

L-ALAK

sége. Helytakarékos és kényelmes!

Mélyre ható teljes testmasszázs a nyaktól egészen a fenékig.
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Ön az űrhajósok részére kifejlesztett – „súlytalan érzés“ állapotába kerül.

AUTOMATIKA
A speciálisan kifejlesztett, teljes testre ható automatikus program különböző masszázstechnikák széles választékát kínálja. Itt a meleg/fűtés funkció igény szerint bekapcsolható.

J EL L EM ZŐK

J EL L EM ZŐK

NEHÉZSÉGI ERŐ NÉLKÜL
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MEMÓRIA

LEVEGŐ INTENZITÁSA

Az intelligens Memory funkcióval az ön fotelja pontosan emlékszik az Ön kedvenc masszáz-

Az airbag masszázs intenzitása beállítható.

sára és szkennelés nélkül rögtön elindul.

HÁTRÉSZ

LEVEGŐ TERÜLET

Minden mérethez hozzáigazítható masszázsterület.

Légzsák masszázs az egész test számára. A különböző területek egyénileg szabályozhatóak.

BEÁLLÍTHATÓ LÁBTÁMASZ

PONT

A lábtámasz is meghosszabítható és így minden testmagassághoz egyénre szabottan hoz-

A masszírozó fejek punktuálisan tudnak masszírozni.

záigazítható.

GYORS HOZZÁFÉRÉS

SEBESSÉG

A kartámlában található gyors starttal a legfontosabb funkciók egy kézmozdulattal vezé-

A masszázs-sebesség beállítható.

relhetők.

BEÁLLÍTHATÓ PÁRNA

SZÉLESSÉG

Szükség esetén felhelyezhető a dupla párna a tarkó- és a vállmasszázs intenzitásának csök-

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

kentésére.

FEKVŐ POZÍCIÓ

ZENE

Az állítható háttámla és lábtámasz hozzájárulnak a test kellemes érzetet biztosító helyzeté-

További kikapcsolódás és élvezet a zene funkcióval.

nek egyéni beállításához.

MASSZÍROZÓ KEZEK ÉRZET

HÁT HÚZÓ MASSZÁZSA

A speciálisan kifejlesztett masszázsfejek a masszőr kezének mozgását utánozzák. Legfeljebb

Egy célirányos nyútjó masszázs, amely aktiválja a testet és élénkítő hatással van az egész

41 fokos szögben akár 6,5 cm távolságra is ki tudnak nyúlni, és a kezekhez hasonló módon,

szervezetre.
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VÁLLRÉSZ BEÁLLÍTÁSA

AKUPRESSZÚRA PONTOK

A váll területén található masszírozó fejek felfelé és lefelé mozgathatóak.

Döntő akupresszúra pont masszírozása.

J EL L EM ZŐK

J EL L EM ZŐK

hatékonyan masszírozni tudják a nyak-, a hát- és az ágyékcsigolyákat.
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Jegyzetek

O2 IONIZER
Semlegesíti a környezeti levegőben levő káros anyagokat, és a masszázs ideje alatt tiszta
oxigént lélegeztet Önnel.

USB

USB TÖLTŐKÉSZÜLÉK
Amíg Ön ellazulva masszíroztatja magát, addig az integrált USB csatlakozás feltölti pl. az Ön
mobiltelefonját.
JÓGA
A célzott nyújtó masszázs aktiválja az Ön egész testét és élénkítő hatást fejt ki a teljes szervezetre.
ARTRÓZIS HÚZÁS
A trakció esetén egy enyhe nyújtó húzásról van szó. Ez stimulálja a porcokat és élénkíti a
folyadék elvezetését, elősegítik a tápanyagok felvételét és enyhítik az artrózisos panaszokat.
3D MASSZÁZS
Ennek az új technikának során a masszázsrobot nem csupán fel és le, hanem előre és hátra
is mozog.
VÁLLFOGÁS
Célzott gyúró masszázs a váll-/tarkó környékén – zseniális ezen testrész célzott bántalmai
esetén.
DERÉK HÚZÁSA
Az alsó háttájék légpárnái gondoskodnak a medence kímélő nyújtásáról. Ideálisan hat feszülések ellen.
REFLEXZÓNÁK
A láb-reflexzóna masszázs regenerálja a láb izomzatát és harmonizáló hatással van szinte

J EL L EM ZŐK

J EG Y Z E TEK

valamennyi szervre.
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