
Фотелја за масажа
anima 3-D

Упатство за користење и одржување



Безбедносни инструкции и мерки на претпазливост

Лица кои НЕ треба да ја користат фотелјата: 
*Пациенти со остеопороза
*Лица со болести на срцето, лица со вграден пејсмејкер или друг медицински 
електронски уред во телото
*Бремени жени и лица со општо нарушено здравје да консултираат лекар пред 
користење на оваа фотелја
*Лица со покачена телесна температура или треска
*Лица со нарушена перцепција (на топло, ладно, допир, притисок, болка, лица со   
Мениер, вртоглавица)
*Лица со возраст над 80 години
*Деца и алкохолизирани лица
*Ве молиме да НЕ спиете во фотелјата
*НЕ ја користете фотелјата ако телото ви е влажно

Несреќи/Повреди
*Уверете се дека нема деца, миленичиња или било каков предмет во околината 
(под, пред и одзади) фотелјата во моментот кога облегалката за грбот и нозете се во 
позиција горе/долу или кога облегалката за нозете е собрана/издолжена во лежечка 
позиција
*Доколку во текот на масажата почувствувате каква било нелагодност или 
абнормалност во телото, Ве молиме прекинете ја масажата и консултирајте лекар
*Ве молиме, не бирајте силна масажа на главата
*НЕ ги масирајте стомакот и колената, а со масажата на вратот бидете внимателни
*Не е дозволено деца и миленичиња да си играат на фотелјата, особено во текот 
на масажата. Исто така, стоење или седење на облегалката за грбот и рацете, не се 
дозволени
*Лицата со изгубено чувство за топло или алергични на топло, мора да бидат 
внимателни при користењето на функцијата за затоплување или воопшто и да не ја 
користат истата

Пожар и електричен удар
*Вклучете го кабелот на фотелјата во соодветен штекер. Уверете се дека е целосно 
притиснат во штекерот, за да го намалите ризикот од краток спој или пожар
*Исклучете го кабелот од електричната мрежа кога фотелјата не е во употреба, но 
пред тоа стопирајте ги сите масажни функции и изберете OFF на ON/OFF копчето.
*Кабелот, неговиот приклучен дел и штекерот не смее да се користат доколку се 
оштетени или се во лабав меѓусебен контакт 
*Не користете струја со јачина и напон надвор од пропишаните
*Доколку кабелот е оштетен, пресвиткан, со чворчиња или притиснат со тежок товар-
не смее да се употребува

Несреќи
*Забрането е користење на фотелјата доколку нејзините отвори за вентилација се 
покриени со нешто
*Не дозволено диплење /свиткување на масажните перничиња при нивно 
одложување во простор за чување (плакар, фиока)
*Забрането е фотелјата да работи подолго време, без никој во неа

Расклопување и одржување
*Ако фотелјата не работи правилно или воопшто не работи, ако е навлажнета со вода 
или потопена во вода, Ве молиме јавете се во Анима (02 2784084). Забрането е самите 
да ја поправате, импровизирате, расклопувате или технички одржувате.
*Ако електричниот кабел е оштетен, Ве молиме НЕ го менувајте самите, туку 
контактирајте го овластениот сервис на Анима ДООЕЛ Скопје
*За да избегнете електричен удар или телесна повреда, Ве молиме не го отворајте 
или расклопувајте било кој дел од фотелјата, зашто ниту еден дел од истата не може 
технички да се подржува од страна на корисникот
*Проверете ја кожата односно материјалот со кој е обложена фотелјата, дали е 
скината. Доколку е скината, па дури и да има и најмала пукнатина, Ве молиме не ја 
користете фотелјата, исклучете ја од струја и дадете ја на поправка



Предупредување!

Не ја користете фотелјата на влажни 
места како во близина на базен или 
бања, за да избегнете струен удар.

Не ја користете фотелјата на сонце 
или во близина на печка за да 
избегнете оштетувања на тапацирот.

Користете ја фотелјата на рамни 
површини за да избегнете бучава 
или други неправилности при 
работењето на фотелјата. 

Околина Проверка на околина

Проверете го просторот пред фотелјата 
при растегнување на грбот и нозете, 
уверете се дека во тој дел нема луѓе, 
миленичиња или предмети.

Проверете го просторот пред фотелјата

Проверете го кабелот за напојување

(1) Исчистете го кабелот на време. 
(користете сува крпа)
(2) Проверете да нема оштетувања  
на кабелот, да не е превиткан или 
притиснат од тешки предмети 
(особено да не е притиснат од самата 
фотелја).

Обезбедете доволно простор

Најмалку 10 cm од ѕид позади фотелјата

Најмалку 30 cm пред фотелјата

Проверете ја околината
Kога потпирачот за грб или потпирачот 
за нозе се собира или се протега, 
обрнете внимание на:
(1) Уверете се дека околу фотелјата 
нема луѓе или предмети.
(2) Проверете дали има доволно 
слободен простор.

Подготовка на фотелјата пред масажа



Преместување Подесување пред масажа

Предупредување!

Не ја поместувајте фотелјата ако 
работи неправилно или забележите 
некакво оштетување.

Соберете го кабелот и ставете го 
во седалото да избегнете негово 
оштетување при поместување.

Пред подесувањето

Како да ја преместите фотелјата

Не ставајте предмети во седешнот 
дел, тоа може да ги оштети 
внатрешните делови на фотелјата.
Не ги користете тркалцата за 
поместување доколку подот е мек или 
од материјал кој лесно се оштетува.

Проверете дали кабелот е 
исклучен од струја и истиот 
не го допира подот, за да 
не дојде до гребење и 
оштетување на истиот.

Како треба

Подигнете го потпирачот за нозе 
до висина кога тежината ќе се 
префрли на тркалцата. Потоа 
туркајте ја фотелјата до посакуваната 
дестинација.

Држете го потпирачот за нозе за да 
ја поместите фотелјата како што е 
прикажано на сликата, за да не се 
ошетети кожата од фотелјата.

Подготовка на фотелјата пред масажа

Проверете ги 
ролерите за масажа во 
седалниот дел пред да 
седнете во фотелјата 
за да избегнете 
повреди во случај на 
неправилна позиција 
на ролерите.
Кога се врши детектирање на 
акупунктурните точки, доколку главата 
за масажа не може да ја детектира 
висината на рамената, истата ќе се 
позиционира стандардно во однос на 
средината на грбот.

Исправна позиција:
Грбот треба да се 
наслони целосно на 
столот, главата се држи 
наслонета на перницата. 
Далечинскиот управувач 
дава звучен сигнал 
по по завршувањето 
на откривањето на 
акупунктурните точки.

Избегнувајте масажа доколку 
главата за масажа не ги открила 
акупунктурните точки, во спротивно 
нема да добиете квалитетна масажа.

Препорака

Доколку сакате 
посилна масажа, 
отстранете ја 
перницата, со 
нејзино подигање 
нагоре.

Бидејќи фотелјата за масажа е тешка, 
во случај да е поставена на мек или 
осетлив под, ставете 
соодветна подлога 
под фотелјата за да 
не го оштетите подот.



Работа на контролерот

Контролер



Работа на контролерот

1. Со притискање на копчето, фотелјата која претходно била исклучена од работа, сега се вклучува-
ОN статус. Стисни Menu, а потоа Auto за автоматски избран масажен програм или Manual за 
рачно избирање на масажен програм. Фотелјата веднаш врши детекција на висината во која се 
поставени рамењата и ја започнува масажата.
Кога фотелјата е во ОN статус, со притискање на копчето престанува со работа и автоматски 
се враќа во седечка позиција, со потпирачот за нозе во најдолната, а потпирачот на грбот во 
најгорната позиција, управувачот ќе се исклучи веднаш штом фотелјата целосно ќе се ресетира.
Во ОN статус, доколку не се избере ниту една функција, фотелјата автоматски ќе се исклучи после 
30 мин.

2. Во ОN статус, притисни за стопирање на масажата која е во тек и повторно притисни за нејзино 
продолжување. Доколку паузата трае 30мин. фотелјата автоматски се исклучува.

3. Во ОN статус, притисни за избор на времетраење на масажата 5, 10, 15, 20 и 25 минути.

4. Во ОN статус, кога мобилниот телефон Ви е поврзан со фотелјата преку Bluetooth, иконата Blue-
tooth свети. Притиснете врз копчето за одговор/прекин на телефонските повици.

5. Со продолжено притискање врз копчето, потпирачот на грбот се движи НАДОЛУ, а потпирачот 
на нозете-НАГОРЕ. Со отпуштање на притисокот врз копчето, тие престануваат да се движат. 
При подесување на седечката позиција, на контролниот екран Ви се покажува „подесување на 
седечката позиција”.

6. Со продолжено притискање врз копчето, потпирачот на грбот се движи НАГОРЕ, а потпирачот 
на нозете НАДОЛУ. Со отпуштање на притисокот врз копчето, тие престануваат да се движат. На 
контролниот екран ќе ви се покаже „подесување на седечката позиција” додека го вршите ова.

7. Со продолжено притискање врз копчето-потпирачот на нозете се движи НАДОЛУ, олабавете го 
притисокот и потпирачот на нозете престанува со движење. На контролниот екран ќе се покаже 
„подесување на позицијата” додека ова го правите.

8. Со продолжено притискање врз копчето-потпирачот на нозете се движи НАГОРЕ, олабавете го 
притисокот и потпирачот на нозете престанува со движење. На контролниот екран ќе се покаже 
„подесување на позицијата” додека ова го правите.

9. Во ОN статус и притиснато MENU, стиснете ОК за потврда и внесете го Вашиот следен избор од 
менито.

10. Навигациското копче има 4 копчиња. Во MENU интерфејс, тоа е копче за навигација кое служи 
за брзо пребарување по менито кога стискате врз стрелката Горе/Долу и за внес на претходното/
следното мени при стискање врз стрелката Лево/Десно. Во МАНУАЛ модус, со притискање врз 
стрелката Горе/Долу вршите подесување на фотелјата при детекција на висината на рамењата 
и избор на точно определени (фиксни) точки за масажа. Во Speed, Width, Intensity settings, со 
притискање врз стрелките Лево и Десно го избирате степенот, т.е. нивото на соодветната функција: 
Брзина, Широчина на масажното поле, Интензитетoт.

11. Во ОN статус, притиснете за вклучување/исклучување на функцијата ЗАТОПЛУВАЊЕ. Има 7
позиции и програми од кои можете да изберете  околу слабински-седечки дел-потпирач на 
нозете-околу слабински & седечки дел,  околу слабински дел & потпирач на нозете-целосно-стоп, 
циклично загревање по споменатите регии...

12. Во ОN статус, притиснете за подесување брзината на масажата и температурата. Изберете 
го саканиот модус, кој ќе се појави со трепкање на дисплејот (како Speed и Intensity), а потоа 
со притискање на стрелката Лево/Десно подесете ја брзината на масажата и интензитетот на 
температурата на саканото ниво.

13. Во ОN статус, притиснете за подесување широчината на масажното поле. На дисплејот ќе 
затрепка Width, тогаш со притискање врз стрелката Лево/ Десно, изберете ја саканата широчина.
14. Во ОN статус, притиснете врз копчето за подесување брзината на масирање на ролерот за 
стапалата брзо, нежно и стоп.

15. Во ОN статус, притиснете за избор на автоматскиот масажен програм.

16. Во ОN статус, притиснете за избор на масажен програм со рачно подесување.

17. Во ОN статус, притиснете за влез во менито на масажа со воздушен притисок.

18. Во ОN статус или во позиција на мирување, притиснете на копчето за поставување на фотелјата 
во позиција на Zero-Gravity (Нулта Гравитација). Повторно притиснете за враќање на фотелјата во 
почетна позиција.
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Работа на контролерот

Опис на графичкиот LCD дисплеј

Главен интерфејс
Веднаш по притиснување на On/Off  копчето, ќе слушнете 
краток звук, а на LCD екранот ќе се појави слика без трепкање, 
која ги покажува деловите на телото кои се масираат, 
масажниот метод, времето и тековната состојба... сите 
информации ќе бидат правовремено обновени.

М
асаж

ни ф
ункции

3Д

Гмечење 

Удирање

Потчукнување

Шијатсу

О-Гравитација

Преостанато
времеподеси со притиснување на MENU

Масажна позиција

Масажна брзина (5 брзини)
Широчина на масажно поле
(тесно, средно, широко поле)
Воздушен притисок (5 нивоа) 

Блутут дисплеј Загревање

Power

Sleep

Vitality

Relax

Soft

Recovery

Pain Relief

Blood circulation

Waist massage

Stretch

Auto Massage: Автоматски масажен програм 
Притисни AUTO во главниот интерфејс и на екранот ќе излезе интерфејсот на автоматски подесената 
масажа. Има избор од 10 масажни програми моќна, за заспивање, за ревитализација, релаксирачка, 
нежна, за рехабилитација, против болка, за крвна циркулација, околупојасна и растегнување.

Овие програми имаат функција за откривање (детекција) на висината на која се наоѓаат рамењата. 
Веднаш по завршетокот на оваа функција, изберете една од десетте програми и детекцијата на 
висината на рамењата веќе не е потребна.

Аголот под кој што е поставено седиштето во однос на потпирачот за грбот се подесува автоматски. 
Во текот на AUTO масажата, тој автоматски се менува во интервали кои не се многу долги.

одбери преку копчето за 
Навигација

одбери преку копчето за 
Навигација



Работа на контролерот

Опис на графичкиот LCD дисплеј

одбери преку копчето за 
Навигација

одбери преку копчето за 
Навигација

одбери преку копчето за 
Навигација

одбери преку копчето за 
Навигација

3D

Knead

Knock

Tap

Shiatsu

Knead&Knock

Knead&Tap

Neck-shoulder

Shoulder-back

Shoulder-waist

Waist-seat

Overall

Shoulder-Arm

Waist-Seat

Calf-Foot

Head

Shoulder-Foot

Arm-Seat

Waist-Foot

Upper Body

Lower Body

Full Body

Air Massage:

Воздушна масажа - имате 10 можности 
за бирање:
Shoulder-Arm: Рамења-Раце, Waist-Seat: 
Половина-Седален предел, Calf-Foot: 
Потколеница-Стапала, Head: Глава,  
Shoulder-Foot: Рамења-Стапала, Arm-
Seat: Раце-Седален предел, Waist-Seat: 
Половина-Стапала.

Веднаш штом ќе ја активирате масажата 
со воздушен притисок, механичката 
масажа на грбот престанува.

MANUAL MASSAGE: Рачно 
бирање на масажен програм

Доколку функцијата детекција на 
височината во која се наоѓаат рамењата 
не е претходно комплетирана, MANUAL 
програмот сеуште ја содржи. Веднаш по 
нејзиното извршување, изберете било 
кој масажен метод и нема потреба од 
повторно детектирање височината на 
рамењата.

1. MANUAL: 7 масажни методи:  3Д, 
гмечење, удирање, потчукнување, 
Шијацу, гмечење/удирање, гмечење/
потчукнување.

2. POSITION
5 позиции за избор:
Neck-shoulder...масажа на вратот и рамењата
Shoulder-back...масажа на рамењата и грбот
Shoulder-waist...масажа на рамењата и половината
Waist-seat....масажа на половината и седалниот предел
Overall...масажа на целото тело
Во 3D, достапни се само 3 позиции: Врат и Рамења, Рамења и Грб, Грб и Половина

3. FIXED POINT
*кога ќе го изберете масажниот метод, се масира целото тело
*изберете го масажниот метод пред да изберете POSITION или FIXED POINT
*при изборот на MANUAL масажата со воздушен притисок целосно ќе се исклучи



Упатство за работа и функции со илустрации

ON/OFF

Вклучување

1. Ставете го едниот крај од кебелот за
напојување во дупката “a”.
2. Ставете го контролниот кабел во
дупката “b”.
3. Вклучете го кабелот за напојување во 
штекер.
4. Вклучете го копчето за напојување
(Power switch).
5. Притиснете го копчето за вклучување на
фотелјата. Следува звучен сигнал по што
фотелјата е во функција и подготвена
за масажа.

Масажа

1. Управувајте со контролерот според 
инструкциите.
2. Кога масажата ќе заврши, фотелјата се 
враќа во почетната позиција. Контролерот 
ве известува дека фотелјата се исклучува, 
а после 3-5 секунди се гаси и екранот на 
контролерот.

1. Кога фотелјата е вклучена, притиснете го 
копчето On/Off за да ја исклучите, по што 
таа тоа ќе се врати автоматски во почетна 
позиција.
2. Исклучете ја фотелјата преку копчето за 
напојување на задната долна страна на 
фотелјата.
3. Исклучете го кабелот за напојување од 
штекер.

Исклучување

Предупредување! Внимание

1. Пред употреба, подигнете ја 
перницата и проверите дали има 
оштетување. Доколку приметите 
било какво оштетување, исклучете 
ја фотелјата и побарајте сервис.
2. Вклучувајте ја фотелјата само во 
соодветен штекер.

1. Пред да седнете, проверете дали 
има предмети помеѓу потпирачите 
за рацете, нозете и грб и седиштето 
на фотелјата.
2. Проверете дали фотелјата е во 
почетна позиција пред да почнете 
да ја користите.



Упатство за работа и функции со илустрации

Функции
Потпирач за нозе горе, 
потпирач за грб долу

Притиснете го ова копче на 
контролерот, потпирачот за грб ќе 
се придвижи надолу, а потпирачот 
за нозе нагоре. Отпуштете 
го копчето и потпирачите ќе 
престанат  со придвижување, 
аголот ќе се заклучи во таа 
позиција.

Потпирачот за нозе растегнат и собран
Потпирачот за нозе може да се растегне или 
собере во опсег од 15cm.

Потпирач за грб горе, 
потпирач за нозе долу

Притиснете го ова копче на 
контролерот, потпирачот за грб ќе 
се придвижи нагоре, а потпирачот 
за нозе надолу. Отпуштете 
го копчето и потпирачите ќе 
престанат  со придвижување, 
аголот ќе се заклучи во таа 
позиција.

Потпирач за нозе доле
Притиснете го ова копче на 
контролерот, потпирачот за нозе ќе 
се придвижи надолу. Отпуштете 
го копчето и потпирачот ќе 
престане со придвижување, 
аголот ќе се заклучи во таа 
позиција.

Потпирач за нозе горе
Притиснете го ова копче на 
контролерот, потпирачот за нозе ќе 
се придвижи нагоре. Отпуштете 
го копчето и потпирачот ќе 
престане со придвижување, 
аголот ќе се заклучи во таа 
позиција.

Нулта гравитација
Притиснете го копчето “Zero”, 
потпирачот за грб ќе се придвижи 
наддолу, а потпирачот за нозе ќе 
се придвижи нагоре. Фотелјата 
автоматски ќе влезе во статус 
Нулта гравитација. Притиснете 
го копчето повторно и 
потпирачите ќе престанат со 
придвижување, аголот ќе се 
заклучи во таа позиција.

Масажа на рацете
Ставете ги рацете меѓу 
воздушните перничиња во 
страниците од фотелјата пред 
истите да се наполнат со 
воздух. Масажата на рацете 
и дланките ќе започне откако 
воздушните перничиња ќе се 
наполнат.

Масажа на рамениците
Повеќеслојните воздушни 
перничиња се распоредени 
на двете страни на фотелјата 
во висина на рамениците. 
Со масажа преку притисок 
и истегнување, олеснете го 
заморот во рамениците.

Масажа на стопалата
Функцијата за масажа на 
стопалата се врши со помош 
ролери и воздушен притисок. 
Преку стимулирање на 
рефлексните зони на 
стапалата и расчистување на 
меридијаните на телото, се 
регулираат и функциите на 
останатите човечки органи. 
Ефикасно се подобрува 
имунитетот и отпорноста на 
телото.

1. Ве молиме проверете се дека нема луѓе, миленичиња или било какви 
предмети во близина на фотелјата за време на масажата, за да се избегнат 
повреди или оштетувања.
2. Кога фотелјата е во работа, ве молиме да не станувате и немојте на сила да 
го стопирате движењето на лежиштето за нозе.



После масажата

Одржување на фотелјата
Осигурајте се дека нема луѓе, 
домашни миленичиња или предмети 
во работниот опсег на фотелјата.

Доведете ја фотелјата во почетна 
позиција преку контролерот (или со 
притискање на копчето On/Off).

По сопирањето со работа, ставете 
го контролерот во џебот од десната 
страница на фотелјата.

Ставете го перницата на нејзиното место

Исклучете ја фотелјата.

Откачете го кабелот од штекер.

Исчистете ја фотелјата доколку е 
потребно.

После употребата, притиснете го 
копчето On/Off и почекајте фотелјата да 
дојде во почетна состојба.
Исклучете ја фотелјата за да избегнете 
какви било неочекувани повреди на 
деца или домашни миленици.
После употреба, исклучете го 
напојувањето и извадете го кабелот 
од штекер. Избегнувајте влага и 
нечистотии кои можат да предизвикаат 
штета на фотелјата.

Внимание



Чистење и одржување

Кожа Пластика

Контролер

Ткаенина

Општи услови за чистење
Користете чиста, мека и сува крпа внимателно.

(Хемиски или медицински 
средства за чистење не се 
дозволени)

Доколку кожата е 
валкана

Потопете мека крпа во раствор со 
неутрален детергент 3-5%, исцедете ја и 
потоа чистете ја површината внимателно.
Пребришете со мокра исцедена мека 
ткаенина.

Пребришете внимателно со мека сува крпа.
Оставете да се исуши (употреба на фен или 
сличен уред не дозволен).

Потопете крпа во раствор со 
неутрален детергент, исцедете ја и 
потоа чистете ја површината.

(Разредувачи и алкохол
не се дозволени)

Поминете ги валканите 
делови без употреба 
на сила.
Претераната употреба на сила 
може да доведе до оштетување 
на ткаенината.
Пребришете со мокра исцедена 
крпа.

Оставете да се исуши.

Потопете крпа во раствор со 
неутрален детергент, исцедете ја 
и потоа чистете ја површината.

Пребришете со мокра исцедена 
крпа.

Оставете да се исуши.

Пребришете со мокра исцедена крпа.

Оставете да се исуши.

(Разредувачи и алкохол не се дозволени)

При чистење

Пред да започнете со чистење, извадете 
го кабелот за напојување од штекер. 
Приклучоците не ги допирајте со мокри 
раце.
При вклучување на фотелјата после 
чистењето, рацете нека ви бидат суви.

Во случај на непочитување на 
инструкциите, можно корисникот да 
добие струен удар.


