návod k použití

Masážní křeslo
typ: MGC-1900

Děkujeme, že jste si koupili mini masážní křeslo firmy Naipo. Přečtěte si prosím celý tento návod k obsluze a údržbě a
uschovejte si jej pro pozdější použití. Potřebujete-li pomoc s výrobkem, obraťte se na oddělení naší zákaznické podpory – viz
kontakty.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
NEBEZPEČÍ – Jak omezit riziko úrazu elektrickým proudem:
Masážní křeslo vždy odpojte od elektrické sítě okamžitě po použití a dříve, než jej budete čistit.

VAROVÁNÍ – Jak snížit riziko popálenin, požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob:
► Přístroj nesmíte nechat bez dozoru, je-li připojený k elektrické síti. Když přístroj nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky. Stejně
tak jej odpojte, pokud nasazujete nebo z něj odstraňujete některé součásti.
► Odpojte přístroj od sítě během bouřek a před tím, než budete z křesla snímat díly nebo je přidávat.
► Nikdy přístroj nepoužívejte, má-li poškozený přívodní kabel nebo zástrčku, jestliže nepracuje správně, jestliže spadl nebo
se poškodil nebo jestliže byl ponořen do vody. Vraťte přístroj do servisu k přezkoumání a opravě.
► Zkontrolujte, zda jmenovité napětí uvedené na informačním štítku odpovídá napětí použité elektrorozvodné sítě.
► Nevytahujte vidlici ze zásuvky mokrýma rukama, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
► Nepoužívejte přístroj pod peřinou nebo polštářem. Přístroj pak může vydávat nadměrné teplo, způsobit požár, úraz
elektrickým proudem a zranit osoby.
► Vidlici vytahujte ze zásuvky držením za její plastový konec, nikoliv tažením za přívodní kabel.
► Nestlačujte, nadměrně nenapínejte, netahejte, nekruťte přívodní kabel a nepokládejte jej na horké povrchy.
► Netahejte přístroj za napájecí kabel a nepoužívejte kabel jako rukojeť.
► Odpojení proveďte tak, že všechny ovládací prvky přepnete do polohy VYPNUTO a teprve poté zástrčku vytáhnete ze
zásuvky.
► Přístroj je možné používat pouze se síťovým adaptérem, který je k němu dodáván.
► Přístroj musí být napájený výhradně elektrickým proudem s bezpečným nízkým napětím tak, jak je na něm vyznačeno.
► Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem, autorizovanou opravnou či osobou s potřebnou kvalifikací,
aby se předešlo úrazu či škodám na majetku.
► Nepoužívejte přístroj, pokud vydává zvláštní zvuky.
► Neprovádějte masáž oblastí těla, které jsou oteklé, zanícené nebo s vyrážkou.
► Masážní křeslo zapojujte pouze do náležitě uzemněné zásuvky.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
► Tento přístroj je určený pro osobní a domácí použití. Nasazením v komerčním prostředí pozbývá platnosti záruka výrobku.
► Přístroj nepoužívejte, jestliže má sejmuté čalounění nebo sedadlo nebo když není správně sestaven. Mohlo by dojít ke
zranění nebo k závadě.
► Neprovádějte nepřetržitou masáž stejného místa na těle po dobu delší než 5 minut. V opačném případě by nadměrná
stimulace mohla mít opačný než žádoucí účinek.
► Nepoužívejte přístroj alespoň hodinu po jídle.
► Nedovolte dětem a zvířatům, aby si s přístrojem hrála. Nenechávejte je za opěradlem nebo pod sedadlem, abyste
předešli nechtěným úrazům.
► Nepoužívejte přístroj, máte-li mokré tělo a nemanipulujte s přístrojem mokrýma rukama.
► Pocítíte-li nepohodlí, okamžitě přestaňte přístroj používat.
► Výrobek není určen ke stanovování vlastních diagnóz ani k vlastnímu léčení – to je vyhrazeno kvalifikovanému
poskytovateli lékařských služeb.
► Jste-li těhotná, nebo máte menstruaci, poraďte se před použitím přístroje se svým lékařem.
► Doporučena doba používání je 15 minut.
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NÁZVY A FUNKCE
hlavová opěrka

zádový polštář

ovládací panel

opěrka pro nohy

Ovládací panel
Tlačítko vypínače:
Stiskem tlačítka přístroj zapnete/vypnete.
Tlačítko zastavení:
Stiskem tlačítka zastavíte všechny funkce křesla. Další použití křesla je možné teprve poté, co jej vypnete
a znovu zapnete. Toto tlačítko je určeno k řešení nouzových situací, kdy je potřeba, aby křeslo okamžitě
přestalo pracovat.
Tlačítko automatického provozu:
Stiskem tohoto tlačítka přepnete 1. a 2. režim provozu.
Tlačítko hnětení/houpání:
Stiskem tlačítka přepínáte tři režimy provozu masážního motoru: hnětení zapnuto/houpání
zapnuto/hnětení a houpání vypnuto.

Tlačítko klepání/ťukání:
Stiskem tlačítka přepínáte tři režimy provozu masážního motoru: klepání zapnuto/ťukání zapnuto/klepání a ťukání vypnuto.
Polohovací tlačítko:
Stiskem tlačítka necháte masážní motor vybrat celé tělo, horní část těla, spodní část těla a provést zvolenou masážní
funkci.
Tlačítko rychlosti:
Při výběru ručního programu (kromě šiacu) přepnete stiskem tohoto tlačítka mezi střední, vysokou a nízkou rychlostí masáže.
Tlačítko tlakové masáže:
Stiskem tlačítka určujete sílu tlakové masáže: slabá, střední, silná a vypnutá tlaková masáž.
Tlačítko vyhřívání:
Stiskem tlačítka zapnete/vypnete funkci vyhřívání.
Tlačítko pevného místa:
Když vyberete ruční program (kromě šiacu), dlouhým stiskem tlačítka nahoru/dolu upravíte polohu pevného místa
nahoru/dolu. Jakmile tlačítko uvolníte, stroj zastaví na určeném místě a provede jeho masáž.
Tlačítko polohy sedu:
Dlouhým stiskem tlačítka nahoru (dolu) upravíte polohu zádové opěrky vpřed (vzad). Jakmile tlačítko uvolníte, zastaví se
opěrka v momentální poloze.

PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM
► Příprava
1. Zástrčku vsuňte do zásuvky.
2. Zapněte vypínač, který je pod zádovou opěrkou přístroje.
► Umístění křesla
3. Křeslo umístěte na vodorovný povrch.
► Zapnutí/vypnutí
4. Stiskněte tlačítko masážního programu na pravé područce a zvolte automatický masážní program, který vám vyhovuje.
5. Automatická masáž se přeruší po přednastavené době (15 minut).
6. Chcete-li masáž zastavit v jejím průběhu, stiskněte tlačítko zastavení.
► Přemisťování
K přemisťování křesla jsou nezbytné dvě osoby.
● Nepřemisťujte křeslo, pokud je používáno.
● Netahejte křeslo po zemi a netahejte jej za přívodní kabel.
● Přesvědčte se, zda není přívodní kabel poškozený.

●
*
*
*
*

Před zapojením do elektrické sítě se přesvědčte, zda je přístroj vypnutý.
Před spuštěním křesla do něj usedněte a teprve pak vyberte program.
Nemačkejte více tlačítek současně.
Po výběru programu masáže se rozsvítí příslušné tlačítko. Po skončení programu podsvícení zhasne.
Nastavená doba všech masážních programů je 15 minut. Chcete-li poté křeslo dále používat, nechte mezi pracovními
cykly nečinný interval 30 minut. Nepoužívané křeslo vypněte. Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky, pokud nebudete
přístroj delší dobu používat.

MASÁŽNÍ PROGRAMY A JEJICH VÝBĚR
Nastavení
Tlaková masáž
Poklepávání/hnětení
Pevné místo
Vyhřívání
Zastavení

Funkce
Tlaková masáž doporučená pro unavené a nespavé uživatele.
Masážní válečky simulují dotyk lidských rukou a provádějí poklepávání/hnětení.
Tlačítky nahoru a dolu upravíte místo působení masážních válečků na ramenech a
krku/zádech.
Masážní válečky jsou vybaveny funkcí vyhřívání pro hloubkovou, teplou masáž.
Používá se v nouzových situacích, kdy je nezbytné, aby křeslo okamžitě přestalo provádět
masáž.

SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBA
►
1.
2.
3.
►
1.
2.
3.

Skladování:
Než uložíte křeslo ke skladování, vypněte jej.
Při skladování udržujte napájecí kabel a ruční ovladač v dobrém stavu.
Uchovávejte křeslo na suchém místě bez prachu a nečistot.
Čištění:
Před čištěním se přesvědčte, zda je přístroj vypnutý a má vytažený napájecí kabel ze zásuvky.
K čištění povrchu výrobku a ovládacího panelu použijte suchý čistý hadr.
Silně znečištěná místa lze setřít vlhkým hadrem nebo neutrálním čisticím prostředkem a pak otřít hadrem dosucha.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Problém
Hluboký hluk při provozu.
Nefunguje.

Možná příčina
Je to běžný zvuk, který je zapříčiněn motorem nebo
masážními míčky, které se třou o látkový potah.
Zástrčka je v uvolněné zásuvce.
Vypínač je v poloze „vypnuto“.
Vypršel čas a masážní program je ve vyčkávací
poloze.

Křeslo náhle přestalo
pracovat.
Pípání při sjíždění
Po dlouhodobém používání není na vodicích
masážních uzlů nahoru a
kolejnicích dostatek mazného oleje.
dolů.
Máte-li s přístrojem potíže, obraťte se na oddělení služeb zákazníkům.

Činnost
Není třeba žádná činnost.
Zástrčku zasuňte do zásuvky.
Zapněte vypínač.
Spusťte program znovu po uplynutí
30 minut.
Použijte olej ze zásobníku vedle
kolejnice.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Modelové číslo: MGC-1900
Název výrobku: Masážní křeslo NAIPO 1900
Jmenovitá frekvence napájení: 50/60 Hz
Spotřeba energie: 96 W
Jmenovité napětí: 100–240 V ~
Doba provozu: 15 minut
Materiály: syntetická kůže, polymery, kovy
Rozměry křesla: 1160 x 700 x 1180 mm (d x š x v)
čistá/hrubá hmotnost: 50 / 65 kg

Záruka a služby zákazníkům
Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky
https://www.neoxgroup.cz/kontakty/
Záruční lhůta 2 roky od data nákupu.
NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika
Vyrobeno v Číně

