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Vážený zákazníku,

děkujeme za nákup našeho výrobku. Před jeho samotným užíváním si prosím pečlivě přečtěte
tento manuál, aby jste byli řádně informováni, jak tento produkt správně používat. Věnujte prosím
více pozornosti některým důležitým bezpečnostním upozorněním a schovejte si tento manuál pro
další reference.
Poznámka: Naše společnost si vyhrazuje všechna práva na změnu designu a popis tohoto výrobku
bez jakéhokoliv předchozího upozornění. Informujte se prosím na aktuální barvu výrobku.
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Bezpečnost a údržba
1. Důležitá bezpečnostní upozornění
 Nedovolte, aby se děti dotkly pohyblivé části tohoto produktu.
 Použijte prosím dobře uzemněné napájení vhodné k tomuto produktu.
 Prosím, vytáhněte zástrčku po použití zařízení nebo před jeho čištěním, aby nedošlo ke
zranění nebo k poškození výrobku.
 Prosím, používejte tento výrobek v souladu s tímto uživatelským manuálem.
 Nepoužívejte doplňky, které nejsou doporučeny samotným výrobcem.
 Tento výrobek nepoužívejte ve venkovním prostředí.
 Přečtěte si prosím pečlivě instrukce v tomto manuálu před samotným použitím křesla.
 Jakékoliv jiné další použití výrobku, které není zmíněno v tomto manuálu je zakázáno.
 Je doporučena doba 20 minut pro každé použití křesla.
 Křeslo prosím nepoužívejte, pokud je jeho kožený potah poškozený.
 Křeslo prosím nepoužívejte, pokud je kryt potahu poškozený.
 Křeslo prosím nepoužívejte, pokud je otvor radiátoru zablokován nebo zakryt.
 Vyhněte se prosím upuštění jakéhokoliv předmětu do tohoto výrobku.
 Vyhněte se usnutí během používání tohoto výrobku.
 Během používání křesla nepožívejte alkohol a křeslo nepoužívejte pokud se necítíte dobře.
 Křeslo použijte až jednu hodinu po jídle.
 Intenzitu masáže nenastavujte příliš vysokou aby jste se vyhnuli případnému zranění.

2. Prostředí pro instalaci křesla
 Křeslo neinstalujte v prostředí s příliš vysokou vlhkostí vzduchu nebo s příliš vysokou
teplotou.
 Křeslo nepoužívejte při velké teplotní změně okolního prostředí.
 Křeslo neinstalujte v prašném prostředí, nebo kde jsou uskladněny těkavé látky.
 Křeslo neinstalujte na příliš malém prostoru, nebo kde není dostatečná ventilace.
3. Osoby, které nejsou vhodné pro používání tohoto křesla
 Osoby trpící osteoporózou.
 Osoby, které trpí srdečními chorobami, nebo s instalovaným kardiostimulátorem.
 Osoby, které mají horečku, těhotné ženy nebo ženy s periodou.
 Lidé se zraněním nebo kožními onemocněními by neměli toto křeslo používat.
 Dále děti mladší 14 let a osoby psychicky nevyrovnané by neměly toto zařízení používat,
aniž by nebyly pod dozorem dospělé kompetentní osoby.
 Osoby, které mají lékařem nařízený odpočinek nebo osoby které se necítí dobře.
 Osoby s mokrou pokožkou těla nesmějí tento produkt používat.
4. Bezpečnost
 Zkontrolujte, jestli je hodnota napájení sítě kompatibilní s tímto zařízením.
 Mokrou rukou nevytahujte zástrčku ze zásuvky.
 Zamezte vniknutí vody dovnitř tohoto zařízení, aby nedošlo k jeho poškození nebo el. šoku.
 Vyhněte se poškození el. rozvodů nebo vyměňte celý el. okruh.
 Nepoužívejte mokrý hadřík pro vyčistění el. částí křesla, jako je spínač a zástrčka.
 Při výpadku el. proudu křeslo ihned opust´te, aby nedošlo k případnému zranění při
opětovném zapnutí el. proudu.
 Pokud křeslo vykazuje poruchu, ihned kontaktujte svého prodejce.
 Přestaňte používat tento produkt, pokud se necítíte dobře a kontaktujte svého lékaře.
 Tato zařízení není vhodné pro osoby (zahrnujíc děti) s omezenými fyzickými, smyslovými a
mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí s ovládáním křesla,
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pokud ovšem nebyly dostatečně poučeny jak zařízení používat nebo nejsou dozorovány
kompetentní osobou.
 Pokud je hlavní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, servisním centrem,
prodejcem či kvalifikovanou osobou.
5. Údržba
 Opravy a servis na tomto výrobku by měly být prováděny sjednanými opraváři či servisními
centry. Uživatelům je zakázáno provádět jakékoliv opravy či úpravy na výrobku.
 Nezapomeňte prosím zařízení po jeho použití odpojit od hl. zdroje el. energie.
 Nepoužívejte tento produkt, pokud je zásuvka uvolněná.
 Pokud je křeslo po delší dobu nepoužíváno, stočte prosím všechny kabely a křeslo uložte
na suché a bezprašné místo.
 Křeslo neuskladňujte při vysoké teplotě nebo blízko ohně a nevystavujte ho přímému
slunečnímu světlu.
 Pokud je prodložovací kabel či hlavní el. kabel křesla poškozen, musí být vyměněn
výrobcem, servisním agentem nebo podobně kvalifikovanou osobou.
 Křeslo otřete pouze suchým hadříkem. Nepoužívejte změkčovadlo, benzínový nebo lihový
čistící prostředek.
 Mechanické součásti tohoto výrobku jsou speciálně navrženy a vyrobeny a nepotřebují
speciální údržbu.
 Křeslo nepřetahujte po nerovném povrchu, před přesunem musí být zvednuto.
 Křeslo používejte s časovými přestávkami.

6. Řešení běžných závad

 Motor křesla vydává během jeho provozu přirozený hluk.
 Pokud ovládání nefunguje normálně, zkontrolujte prosím zástrčku a zásuvku zda-li jsou
správně zapojeny a ujistěte se, že je zapnutý spínač.
 Pokud uběhne provozní doba křesla, aktivuje se automatické vypnutí. Pokud křeslo běží
bez přestávky po delší dobu, teplotní snímač jej automaticky vypne. Křeslo by mělo být
opět zapnuto až po hodinu a půl trvající přestávce.
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Názvy a funkce komponentů křesla

1. Opěrka hlavy
2. Sestava vzduchových polštářů
horních částí paží
3. Manuální ovladač
4. Sestava vzduchových polštářů paží
5. Polštář sedáku
6. Podpěry nohou
7. Podpěry chodidel
8. Zádové opěrné polštáře
9. Opěrky paží
10. Modré LED svétlo
11. Zadní kryt
12. Držák manuálního ovládání
13. Kolečka pro přemist´ování
14. Hlavní kabel a zástrčka
15. Zásuvky pro hl. kabel
16. Hlavní vypínač
17. Pojistková skříňka
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Funkce

 Masážní mechanismus má čtyřkolečkový pohon, vyladěný design se může pohybovat
nahoru a dolů.
 Navržen s pěti typy masáží: hnětení, poklepávání, synchronizovaná masážhnětení+poklepávání, shiatzu masáž a klepavá masáž.
 Automatické testování a umístění na pozici ramene.
 S funkcí uložení 2 masáží do paměti.
 S funkcí čtyř charakteristických automatických masáží: celá záda, krk a ramena a bederní
páteř jako volitelné.
 Funkce manuální masáže horní části těla (tří režimy pro výběr: celkový, částečný,
přednastavený, každý masážní režim s pěti rychlostními úrovněmi s nastavením.
 V přednastaveném režimu jsou paže masírovány ve směru nahoru a dolů: ve statusu
funkcí poklepávání, shiatzu a klepavé masáže má rozsah masáže rukou tři úrovně na
výběr: rozsáhlá, střední a malá.
 Funkce tlakové vzduchové masáže: tři režimy pro výběr: paže, hýždě, chodidla se
třístupňovým nastavením intenzity. (během funkce vzduchové tlakové masáže hýždí a
nohou, jedná se o režím vzduchové tlakové masáže dolní části těla).
 S masážními kolečky chodidel a třemi rychlostními úrovněmi nastavení.
 Plynulé prodloužení lýtkové podpěrky, nastavitelné pro různou tělesnou výšku.
 S funkcí přetočení na horní části paží, nastavitelné pro různou tělesnou výšku.
 S funkcí nastavení lýtkové podpěrky nahorů a dolů, zádové opěrky nastavitelné nahoru a
dolů, táhlové zvedání lýtkové podpěrky a opěrky zad, automatické pokládání.
 Během vypnutí křesla dojde k obnovení masážního mechanismu.
 Zobrazené VFD
 S modrým LED světlem na loketních opěrkách.
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Způsob použití

Pozn: pouze pro informaci, podrobnosti zjistíte při používání zařízení

Zapnutí křesla
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Použití manuálního ovladače
1) Funkce ZYP/VYP masáže



zapnutí funkce masáže
vypnutí funkce masáže. Při vypnutí, se na displeji zobrazí status vypnuto
/off/, všechny masážní funkce se vypnou při zvuku „di-di-di“, masáže
rukou zad a lýtek se automaticky obnoví.

2) Zahájení masáže
 Stiskněte červené tlačítko pro zahájení masáže, zádová část masážního křesla se
automaticky položí.
 Prvně otestujte masážní body horní části těla a ramen. Po ukončení testování zazní
zvukové upozornění „di-di-di“. Pozici ramen můžete nastavit stisknutím tlačítka UP-nahoru
nebo DOWN-dolů, a to podle výšky uživatele. Pokud nedojde k nastavení mezi 5-10
sekundami, funkce masáže se automaticky zapne.
 Nastavení pozice ramen.
Nastavení
pozice
ramen

Nastavení polohy masážních polštářů směrem nahoru na vhodnou
pozici ramen.
Nastavte polohy masážních polštářů směrem dolů na vhodnou pozici
ramen.

vhodná poloha ramen
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3) Výběr funkce masáže

 Uložení funkce masáže do paměti
 Během procesu masáže můžete kdykoliv z paměti vyvolat masážní funkce A, B. Stiskněte
jedno z tlačítek, poté dojde k obnovení statusu pamět´ového uložení masáže.

Funkce paměti

A

B

4) Auto masáž
Tlačítko
AUTO
AUTO
AUTO

Popis

Zobrazení

Uvolňovací masáž: uvolňuje kosti a svaly
Relaxační masáž: zlepší krevní oběh
Masáž ulevující od bolesti: masáž na tlakovém
bodu shiatzu pro úlevu od bolesti
Masáž pro odstranění únavy: sníží únavu a
navrátí vitalitu.

Auto
A1
Auto
A2

Auto
A3

Auto
A4

AUTO
Pozn: opětovně stiskněte tlačítko pro výběr jiného režimu automasáže, na výběr jsou čtyři
druhy automatické cirkulační masáže.

 Charakteristická masáž
Tlačítko
Všechny
vzduchové
polštáře
Houpání boků

Protáhnutí v
bedrech

Popis

Zobrazení

Tlaková masáž celého těla: ramena, paže, bedra,
hýždě, dolní končetiny.

Auto
A5

Houpání boků: masáž je zaměřena na boky,
vzduchobá polštáře zabudované v sedací části
křesla pracují tak, že se boky hýbou z prava do
leva a naopak.

Auto
A6

Protáhnutí v bedrech: vzduchové polštáře stlačují
dolní končetiny, opěradlo zad se pokládá, lýtková
podpěra stlačují směrem dolů aby došlo k
protažení v oblasti beder. Masážní polštář sedací
části a paží operují současně.
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Auto
A7

 Charakteristická masáž horní části těla

Tlačítko
Celá záda

Krk a ramena
Záda a bederní
část

Popis

Zobrazení

Masáž krku a ramen: masáž je zaměřena na
oblast krku a ramen

Auto
F2

Masáž zad a bederní části: masáž je zaměřena na
oblast zad a bederní část

Auto
F3

Tlaková masáž celých zad: masáž je zaměřena
na horní část těla

Auto
F1

5) Samostatný masážní válec
Tlačítko
Samostatný
válec
Rychlost

Popis

Zobrazení

Samostatný válec: spínač samostatného válce.
Rychlost:ovládá rychlost samostaného válce, 3
nastavitelné úrovně

6) Manuálně ovládaná masáž
Tlačítko
Hnětení
Plácání
Hnět/plácání
Shiatsu
Klepání
Rychlost
Rozsah

Popis

Hnětení: pohyblivá masáž, nastavitelná rychlost

Zobrazení

Plácání: pohyblivá masáž, nastavitelná rychlost a rozsah
Hnětení/plácání: pohyblivá masáž, nastavitelná rychlost
Shiatsu: pohyblivá masáž, nastavitelná rychlost a rozsah
Klepání: pohyblivá masáž, nastavitelná rychlost a
intenzita
Rychlost: 5 nastavitelných úrovní

Rozsah: 3 nastavitelné úrovně (ve statusu poklepání a
shiatsu)
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Rychlost
Rozsah

Tlačítko
Protažení zad

Protažení zad

Protažení zad

Tlačítko směr
dolů

Popis

Zobrazení

Fixní masáž jednoho bodu

Masáž malého rozsahu /částečná/ dozadu a dopředu

Masáž celých zad nahoru a dolů.
Tlačítko směr dolů: ve statusu fixní masáže jednoho bodu a částečné masáže
můžete vybrat masážní bod stisknutím tohoto tlačítka pro pohyb směrem dolů a
nalezení přesného bodu masáže

Tlačítko směr nahoru: ve statusu fixní masáže jednoho bodu a částečné masáže
můžete vybrat masážní bod stisknutím tohoto tlačítka pro pohyb směrem nahoru a
Tlačítko směr
nalezení přesného bodu masáže
nahoru

7) Masáž pomocí tlaku vzduchu
Tlačítko
Paže
Hýždě
Chodidla
Intensita

Popis

Funkce tlakové masáže paží, přepnutí a nastavení intensity – 3 úrovně
/jedním tlačítkem/
Funkce přepínání tlakové masáže hýždí.

Funkce přepínání tlakové masáže na podpěrce chodidel.
Intensita tlakové masáže hýždí a nohou, 3 nastavitelné úrovně.

Když je v provozu funkce masáže lýtek, stisknutí tohoto tlačítka můžete tuto funkci
Protažení
vypnout a poté opět zapnout
lýtka
Pozn: pokud je v provozu funkce masáže hýždě a nohou, systém se nachází ve statusu
masáže dolní části těla.
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8) Nastavení úhlu opěrky zad a lýtek
Název
Podpěrka chodidel

Opěrka zad

Nastavení pozice

Model s položením
opěrné části zad

Tlačítko

Popis

Tlačítko nastavení podpěrky směrem nahoru: stiskněte toto
tlačítko, podpěrka jde nahoru.

Tlačítko nastavení podpěrky směrem nahoru: stiskněte toto
tlačítko, podpěrka jde směrem dolů.
Tlačítko nastavení opěrky zad směrem nahoru: stiskněte
toto tlačítko, opěrka zad jde pomalu nahoru, při uvolnění
tlačítka se zvedání zastaví.

Tlačítko nastavení opěrky zad směrem dolů: stiskněte toto
tlačítko, opěrka zad jde pomalu dolů, při uvolnění tlačítka se
klesání zastaví.
Spojení s tlačítkem up /nahoru/: stiskněte toto tlačítko,
opěrka zad se pomalu zvedá a opěrka lýtek jde dolů, po
uvolnění tlačítka dojde z zastavení procesu.

Spojení s tlačítkem down /dolů/: stiskněte toto tlačítko,
opěrka zad pomalu klesá a opěrka lýtek jde nahoru, po
uvolnění tlačítka dojde k zastavení procesu.
Režim položení: celkem 4 polohy. Režimy se změní s
každým dalším stiskutím tlačítka (na displeji 01-04)

9) Vypnutí masážního křesla, ukončení masáže

 Během procesu masáže, stiskněte červené tlačítko, všechny masážní funkce se zastaví,
opěrka zad a opěrky lýtek se automaticky přenastaví do původní polohy. Vzhledem k době
nastavení se všechny masážní funkce zastaví, funkce opěrky zad a lýtek se však neobnoví.
 Na konci přednastavené doby nebo při vypnutí křesla jeho uživatelem se na displeji
manuálního ovladače rozbliká „memory set on“- „ pamět´je nastavena“ - upozorní uživatele
na možnost uložení aktuálního typu masáže. Pro uložení masáže použijte tlačítka A nebo
B. Opět stiskněte červené tlačítko, celé zařízení se vypne, obnoví se masáž rukou. Nebo
počkejte 10 sekund, dojde k automatickému vypnutí a masáž rukou se automaticky obnoví.
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 Vypnutí zařízení

10)

Instrukce pro instalaci sedacího polštáře

 Najděte instalaci vzduchového potrubí na levé spodní straně rámu sedačky, podle barvy
správně připojte. Pozn: tři vnitřní trubky v sedadle musí projít ocelovým potrubím o
rozměrech 20x10 cm uprostřed rámu sedadla.
 Zarovnejte dva kovové knoflíky pod sedadlem s ocelovým potrubím uprostřed rámu
sedadla a zatlačte polštář sedadla dozadu. Ujistěte se, že ocelové trubky dobře sednou na
kovové knoflíky. Kulatý otvor v pravé dolní části sedadla musí být zarovnaný se závitovým
otvorem ocelového potrubí na pravé straně rámu sedačky. Pozn: předtím, než zatlačíte
polštář sedadla dozadu, by jste měli narovnat vnitřní trubky v sedačce, aby nedošlo k jeho
zaseknutí v ocelové trubce. (obr.2)

Obrázek 1
Obrázek 2
 Nainstalujte kruhovou podložku a křížový diskový šroub na kruhový otvor, který se nachází
v pravém zadní části sedačky a šroub utáhněte.(Obr.3)
 Zarovnejte zip na spodní části zadního polštáře se zadním koncem sedačkového polštáře,
zapněte je a táhněte spodní část zadního polštáře dolů, až je zcela hladký (Obr.4)

Obrázek 3

Obrázek 4
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 Nastavte horní opěrky paží, dokončete instalaci polštáře sedačky a horní části paží. (Obr.5)

5) Instrukce pro instalaci opěrek paží

Obrázek 5

 Najděte instalaci vzduchového potrubí a odpovídající zástrčku ze spodní části sedačkového
rámu a opěrek paží, protáhněte ji přes hranatý otvor na upevněném železném plátu.
(Obr. 1)
 Poté, co dostanete zástrčku kabelu přes hranatý otvor upevněného železného plátu,
zarovnejte konektor s korespondující zásuvkou. (Obr. 2)

Obr. 1

Obr. 2

 Vyjměte příčný spoj ze spodní části rámu sedadla a připojte jej do konektoru loketní opěrky
a zároveň dobře připojte vzduchové potrubí.
 Po dokončení připojení zástrčky, vzduchové potrubí vložte do spodní části rámu sedačky
přes čtvercový otvor upevněného železného plátu, přičemž se vyhněte ohnutí vzduchového
potrubí.

Obr. 3

Obr. 4
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 Přiložte samčí konektor na pažní opěrce ke korespondujícímu samčímu konektoru na
připevněném železném plátu, okraj železného plátu odpovídá vydutému okraji loketní
opěrky. (Obr. 5)
 Přidržujíc opěrku a zarovnejte dva samčí konektory na opěrce se samičím konektorem na
železném plátu. (Zkontrolujte, jestli se spojení konektorů nachází na spodní části rámu
sedačky, aby nedošlo k jeho zaseknutí). Celá pažní opěrka je upevněna na pevném
železném plátu.

Obr. 5

Pozn: spojení konektorů musí být
uloženo uvnitř (aby nedošlo k jeho zaseknutí)

Obr. 6

 Poté, co je opěrka paží upevněna na železný plát, stiskněte opěrku směrem dolů. Samčí
konektor na opěrce položte přez samiččí konektor na upevněném železném plátu, nepatrně
zatáhněte za opěrky paží pro kontrolu, jestli jsou dostatečně upevněné.
 Nalezněte montážní otvor na přední části upevněného železného plátu, přišroubujte vnitřní
šestihranné šrouby a podložku pomocí šestihranného klíče. (Obr. 8)

Obrázek s šestihranným šroubem na přední
části opěradla paží.
Obr. 8

Obr. 7
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 Najděte horní montážní otvor na konci připevněného železného plátu, použijte vnitřní
šestihranný šroub pro pevnou fixaci a dokončete instalaci celé opěrky paží. Instalace obou
opěrek paží je stejná. (Obrázek 9)
 Montáž křesla je dokončena.(Obrázek 10)

Upevnění šestihranného šroubu
na zadní straně opěrky. (Obr. 9)

Obr. 10

6) Instalace manuálního podpůrného ovladače

 Připravte podpůrnou sestavu manuálního ovladače. (Obrázek 1)
 Vložte podpůrnou sestavu do upevněného cylindrického potrubí. Všiměte si, že ze dvou
skupin montážních otvorů by to měl být ten odpovídající.(Obrázek 2)

Obr. 1

Obr. 2
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 Připravte dva šrouby, které bodou upevněny na dvou stranách cylindrického potrubí.
(Obrázek 3)
 Našroubujte oba šrouby na obě strany a dokončete instalaci. (Obrázek 4)

Obr. 3

Obr. 4

7) Instalace ovladače a jeho použití

Vložte manuální ovladač do jeho podpěry (obr.1), podpůrnou tyčí je možné točit volně doprava i
doleva (obr.2). Manuální ovladač může být volně natočen horizontálně (obr.3).

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3
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8) Rozložení a použití podhlavníku a polštáře zad

Můžete zeslabit sílu masáže krku a ramen hnětením pomocí podhlavníku. Ten je možné použít
podle vašich požadavků (doporučujeme podhlavník používat). Zádový polštář připojíte k zadnímu
opěradlu pomocí zipu (1), podhlavník připojíte k zádovému polštáři pomocí suchého zipu (2).

9) Způsob přemístění křesla

Ujistěte se, že všechny el. rozvody křesla jsou umístěny vysoko nad podlahou. Nahněte opěradlo
směrem dozadu v určitém úhlu (s těžištěm umístěným na posuvných kolečkách). Zatlačte křeslo
směrem vpřed nebo vzad pomocí vašich rukou a na vybraném místě opět křeslo opatrně uložte
zpět na zem.
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10) Ochrana podlahy

Dlouhodobé položení těžkého masážního křesla na dřevěnou podlahu může zapříčinit její
poškození, proto prosím pod křeslo umístěte kobereček nebo vhodnou podložku.
Upozornění: Nepřesunujte masážní křeslo i s podložkou na nerovné ploše nebo v úzkém
prostoru. K unesení židle je potřeba síly dvou osob.

SPECIFIKACE VÝROBKU
MODEL: 2D PARADISE
Popis: vzduchové masážní křeslo pro celé tělo
Hodnota el. napětí: 110-120V~60Hz □
220-240V~ 50Hz/60Hz □
Jmenovitá hodnota vstupního el. proudu: 180W
Operační čas: 15 min
Bezpečnost: Třída 1
Použitý materiál: PVC, PA, ocelové komponenty, elektrické a elektronkové součásti.
MATERIÁL

PU

KŮŽE

LÁTKA

DŘEVO

Podle směrnice WEEE (Odpady z elektrických a elektronických zařízení) 2002/96/EC,
toto zařízení nesmí být likvidováno jako běžný odpad.
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