
MW-880 ZERO GRAVITY MASSZÁZS FOTEL 

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Fűtés

Nyomja le a fűtés gombot egyszer, mire bekapcsol a hát és láb fűtés funkció.
Nyomja le a gombot újra, mire a láb fűtés rész ki fog kapcsolni a hát fűtés rész pedig bekapcsol.
Amennyiben harmadszorra is lenyomja a gombot a hát fűtés ki fog kapcsolni a láb fűtés pedig be.

A fotel dőlés szögének állítása

Nyomja le a fel és a le gombokat a kézi vezérlőn, így állíthatja a láb rész illetve a hát támla dőlés-
szögét, úgy ahogy Önnek a legkomfortosabb.

Karbantartás

A masszázs fotelt tartsa mindíg tisztán, pormentesen és száraz helyen tárolva.
Amennyiben huzamosabb ideig nem használja úgy azt mindenképp húzza ki a konnektorból és
por védővel takarja le.
Sose tárolja azt direkt napsütésnek kitéve vagy magas hőmérsékletű helyen, másképp a felülete ki
fakulhat, annak színe elváltozhat.
Minden tisztítás előtt kapcsolja ki és húzza azt ki a konnektorból, így áramtalanítva azt.
Ne használjon súrolószert, oldószert egyéb vegyi anyagot , mert azok tönkre tehetik a felületét.
Enyhén nedves/vizes ruhával tisztítsa
Figyeljen a hálózati kábelre! Amennyiben az megsérül szakemberrel cseréltesse ki ugyanolyanra
mint az eredetileg volt!

Technikai adatok:

Masszázs fotel   Mw880 as tipus
Működési idő: 20 perc folyamatos
Biztonsági osztály: I 
Hálózat: 230V, 50Hz

Elektrikó Kft. mint forgalomba hozó tanúsítjuk, hogy a készülék a 
magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges engedélyekkel, CE 
megfelelőséggel rendelkezik.

Kérjük használat előtt feltétlen olvassa végig a használati útmutatót!

Forgalomba hozza: Elektrikó Kft. 
                                2115, Vácszentlászló Zsámboki út 047/3HRSZ

Garanciaviselő: Elektrikó Kft.
Vegye igénybe alkatrész csomagküldő szolgálatunkat  és szervízünket

Szervíz: 06-20-5229741
Email: szerviz@elektriko.hu



Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott masszázs fotelt választotta, reméljük a
készülék hosszú ideig szolgál örömére.

Kérjük az alábbi biztonsági előírásokat a használat során mindenképp tartsa be:

1. Ne használja a készüléket nedves levegős környezetben, mint például:
    fürdőszoba, szauna , egyéb hely ahol magas páratartalom van.
    Ez fontos, hogy elkerülje a penészesedést, áramütést, tüzet, mechanikus meg-
    hibásodást
2. Ne használja a masszázs fotelt 40C -os hőmérséklet felett.
3. Ne használja a készüléket a szabadban
4. Ne tegye a készüléket olyan helyre ahol túl sok a por, olaj, vagy oxigénhiány van
5. Ne tegye a készüléket fűtési felület közelébe, pl radiátor, kályha, direkt napsütés.
    Semmi olyan helyre ahol a készülék túl melegedhet, kigyulladhat.
6. Ne tegye a készüléket egyenetlen talajra! Csak tiszta, egyenes felületű kemény 
    padlóra tehető!
7. Áramütés elkerülése érdekében használat előtt győződjön meg arról, hogy a 
    konnektor aljzat amihez a készüléket csatlakoztatja az földelt. 
    Amennyiben nem az, lépjen kapcsolatba egy villanyszerelővel.
8. A készüléket dohányzás közben tilos használni !

Kérjük az alább felsorolt emberek ne használják a masszázs széket, illetve 
használat előtt mindenképpen kérje ki orvosa tanácsát:
1. Rosszindulatú daganatos betegek
2. Szívbetegséggel rendelkező betegek
3. Bőr betegséggel rendelkező betegek
4. Csont , hyperplasia betegségben szenvedő betegek
5. Terhesek
6. Betegségből felépülő, lábadozó , szédülő betegek
7. Gerinc problémás, gerincferdüléses betegek
8. Olyan személyek akiknek a zaj elkerülése javasolt
9. Olyan személyek akinek bármilyen végtag stb illesztése van.
10. Pacemakeres vagy bármilyen más gyógyászati eszközt viselő személyek
11. Betegek akik : gasztritisz, enteritis, dizentéria, hepatitis, akut tüneteit viselik
12. Emberek vérkeringési problémával , rendellenességgel a lábban.
13. Fogyatékos emberek, és olyan emberek akik a hőt nem , nem megfelelően 
      érzékelik
14. Testi, szellemi fogyatékossággal rendelkező emberek és olyan emberek akik a 
      készülék használatához szükséges tudást nem sajátították el ( beleértve a 
      gyerekeket is ) a készüléket nem vagy csak felelős személy felügyelete mellett 
      használhatják.

2. 7.

Automatikus masszázs program

Amennyiben lenyomja az »AUTO« gombot , 5 különböző masszázs program válik elérhetővé
a különböző igényeknek megfelelően.
* Teljes masszázs program  - izom merevség enyhítő, relaxáló masszázs

* Nyak és váll masszázs, izom lazító masszázs

* Munka levezető masszázs - relaxáló masszázs munka után

* Zero gravity masszázs  - masszázs zero gravity üléspózban

* Nyugtalan alvás masszázs - elősegíti a jobb elalvást és a mentális egészséget

Kézi masszázs mód

Nyomja meg a »manual« gombot a kézi szabályzón, mire a készülék belép a kézi vezérlős 
módba.

Légzsák kiválasztása

Nyomja le a légzsák gombot  és válassza ki a fej, váll, kar, fenék vagy láb légzsákot.
( a kék ikon villog, hogy melyik légzsákot válassza ki )
A választáshoz nyomja meg az OK gombot, a továbblépéshez a légzsák gombot.

Kettős funkciójú gomb.

Az intervallum állító gomb a kézi vezérlőn egy kettős funkciójú gomb.
Amennyiben hosszan nyomja le úgy a hát/fej masszázst állítja szélesre , közepesre vagy 
keskenyre. Amennyiben rövid ideig nyomja le úgy a hát masszázst tudja állítani.

Hát masszázs intenzitás

Nyomja le az intenzitás gombot a kézi vezérlőn, ezzel szabályozhatja a hát masszázs erősségét.
A masszázs intenzitását az automata módban nem tudja változtatni!

Láb henger

Nyomja le a láb roller / henger gombot a kézi vezérlőn. Ezzel ki vagy bekapcsolhatja a láb 
masszázs funkciót.

Légzsák / láb henger intenzitás állítása

Nyomja le az intenzitás gombot a kézi vezérlőn, amivel a légzsák és a láb henger intenzitását 
állíthatja. Az intenzitást automata módban nem tudja változtatni!



A MASSZÁZS SZÉK ÖSSZESZERELÉSE

3.

Nyissa fel a hát támlát a képen látható módon. Nyissa hátra majd egy kicsit vissza,
amikor egy kis klikk hangot hall a támla fixálódott.

A hát támla visszahajtása:
Nyomja le a rögzítő akasztót mialatt lassan le/előre nyomja a hát támlát:

Üléspozíció beállítása:
Nyomja meg a kézi vezértlőn a támla és a láb rész
pozícióinak állítását vezérlő gombot.
Ügyeljen arra, hogy a láb rész előtt és a hát támla
mögött legyen megfelelő nagyságú hely az 
állításhoz.

Nyomja le

6.

Fej masszázs

Váll légzsák masszázs

Kézi vezérlő

Hát masszázs

Csípő fűtés

Párna 
vibrációs masszázs

Párna légzsák
masszázs

Láb légzsákok

Láb 
fűtés

Mágnes
terápiás
láb henger

Kerék
- görgő

Ki/be kapcsoló

Kar légzsákok

A masszázsfotel részei

A készülék bekapcsolása és a masszázs elkezdése

Csatolakoztassa a hálózati kábelt a már megismertek szerint a konnektorba és kapcsolja be
a főkapcsolóval a masszázs fotelt.
Nyomja le a kézi vezérlő panelen a O ki/bekapcsoló gombot.
Erre a készülék bekapcsol és belép a váll felismerés ( test scannelés ) funkcióba.
„ Shoulder detection „ jelenik meg a kijelzőn.

Váll felismerés funkció / test scannelés

A masszázs szék megkeresi és felismeri a váll pozícióját a székben ülő személynek.
Azonban ehhez a székben megfelelő testtartásban kell üljön.
Miután beazonosította a készülék a váll pozíciót ezt megerősíteni szükséges az OK gomb 
lenyomásával . Amennyiben a váll pozíciója nem lenne jól meghatározva, fontos , hogy ezt 
utána állítsa. Ez esetben a fel és le nyíl segítségével állítsa be pontosan a válla elhelyezkedését.
Amennyiben nem állítja be a váll pozíciót és azt meg sem erősíti az OK gombbal úgy a készülék
automatikusan elfogadja a saját maga által kijelölt pozíciót.



4.

A masszázs fotel mozgatása:

Sose mozgassa a széket akkor ha valaki rajta ül
Sose mozgassa azt sérülékeny padlón, mivel a fotel felkarcolhatja.
A hát támla oldalsó részét ( fej rész ) két kézzel összefelé nyomva billentse 
meg a fotelt hátrafelé. Így a hátul elhelyezett görgők fognak csak a padlóhoz
érni. A görgőkön mozgassa a kívánt irányba a fotelt.

A masszázs fotel elhelyezése:

Amikor a masszázsszéket összeszerelte és minden készen áll a használatra
Gyüződjön meg, hogy a képen látható módon van-e elég hely a masszázs
fotelnek. Elöl legalább 50cm, hátul legalább 80cm .
Tegyen a masszázs szék alá szőnyeget, nehogy a mozgás felsértse a padlót .
A masszázs szék a képen látható módon fog mozogni, ügyeljen rá, hogy ne
legyenek tárgyak a mozgási útvonalban.

A masszázs szék csatlakoztatásai, összeszerelése:

5.

1. Vibrációs párna     2. vibrációs légzsák     3. köpeny fűtés
4. Fej légzsák            5. kézi szabályzó csatlakozó pontja

levegő cső csatlakozás

eleje hátulja
Fej U levegő
masszázs csatlakozója

Kézi vezérlő
csatlakoztatása

háttámlakarfa
Párna

Párna
pneuma-
tikus 
cső

Párna vibráció csatl

Köpeny

köpeny
fűtés

Karfa összeszerelése

csavar

fém horog

1. Ellenőrizze a kapocs pozícióját
    és nyomja azt le.
2. Állítsa azt pozícióba és csavaroz-
    za le a két hatszögű csavarral.

Váll légzsák
 összeszerelése

kézi szabályzó tartó
felszerelése

Pneumatikus cső
levegő nyomás Párna

há
tt

ám
la

karfakézi
szab
tartó

Elektromos csatlakozások

Biztosíték
5A

Áram betáp
aljzat

Fő-
kapcsoló

Fő-
kapcsoló

Figyelem fontos!
Mindíg ellenőrizze, hogy a készülék hálózati kábele vagy az 
esetlegesen használt hosszabbító épp legyen! Ne legyen rajta 
sérülés! Sérült kábellel használni tilos!
Ellenőrizze, hogy a fotel ne legyen rajta a kábelen!
Ellenőrizze a hálózati földelés meglétét és a megfelelő csatlakoz-
tatását.
Mielőtt  csatlakoztatja az áramforrásra ellenőrizze, hogy minden
kapcsoló kikapcsolt állásban legyen!
Csatlakoztassa a hálózati kábelt a betáp aljaztba, majd a konnek-
torba. Ezután a Fő kapcsolóval kapcsolja be a készüléket.

Áram betáp
aljzat

Intervallum állító

fel / fel irány

le / le irány

Hát intenzitás 
választó

Légzsák választó/
megerősítő
roller/ henger
automata mód
ki/bekapcsolás gomb

Fűtés

Vibráció

kézi légzsák

légzsák, görgő
intenzitás választó

Hát lefelé

Hát felfelé

szünet

Kézi mód
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