
Фотелја за масажа
anima 4-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



Делови на надворешната структура

Надворешна структура

Вграден 
далечински 
управувач

Масажен дел за десно рамo Јонизатор Звучник

Перниче за глава

LED

Масажен дел за 
лево рамo

Таблет

USB приклучок

База на 
која лежи 
фотелјата

Лев наслон за 
раце

Десен наслон 
за раце

Седиште

Приклучок за 
струја
Осигурувач

Куќиште за 
напојување

Прекинувач

Потпирач за 
нозете

Потпирач за 
стопалата
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Подлога за задниот 
дел од телото



Делови од внатрешната структура

Внатрешна структура

Загревачка 
масажна глава

Воздушно перниче 
за рамото

Воздушно перниче 
за половината

Воздушно перниче 
за раката

Бочно воздушно 
перниче

Ролер и Шијацу за 
ногата

Странично воздушно 
перниче за ногата

Уред за увртување 
на ногата

Воздушно перниче 
за стопалото

Плоча за загревање 
на стопалото

Ролер  и Шијацу за 
стопалото



Подготовка на фотелјата пред масажа

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 околината

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.



Преместување

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.

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.

Подготовка на фотелјата пред масажа

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.

Подесување пред масажа

Пред подесувањето
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.



Како се користи вградениот далечински управувач 

Вграден далечински управувач

On/Off

Quick Demo
Health

Auto

Legrest up

Emergency off

Rhythm massage
Stretch

Backrest up/
Legrest down

Legrest up/
Backrest down

Zero-G

Legrest down



1. On/Off - Со притискање на копчето On/Off фотелјата која претходно била 
исклучена од работа, се вклучува и е подготвена за масажа. Одберете ја 
посакуваната програма за масажа преку копчињата од менито. Со повторно 
притискање на копчето, фотелјата се исклучува, при што ролерите за масажа 
се враќаат во првобитна позиција, потпирачот за нозе се спушта, додека 
потпирачот за грб се издигнува до крајната точка.

2. Emergency off - Притиснете го ова копче доколку сакате да ја прекинете 
веднаш масажата, при што сите копчиња се надвор од функција освен 
копчето On/Off. Доколку сакате да продолжите со масажа, морате да го 
притиснете копчето On/Off.
3. Auto - Преку ова копче имате можност да одберете неколку предефинирани 
програми за масажа.

Quick demo

Health

Stretch

Rhythm massage

Брзо демо, времетраење 8 минути.

Здравје, времетраење 20 минути.

Растегнување, времетраење 20 минути.

Масажа во музички ритам, времетраење 
20 минути.

Со притискање на ова копче потпирачот за нозе се движи нагоре. Со 
отпуштање, потпирачот прекинува со движење. Оваа функција не е возможна 
во модот “Stretch”.

Со притискање на ова копче потпирачот за грб се движи нагоре а потпирачот 
за нозе надолу. Со отпуштање, потпирачите прекинуваат со движење. Оваа 
функција не е возможна во модот “Stretch”.

Со притискање на ова копче потпирачот за нозе се движи надолу. Со 
отпуштање, потпирачот прекинува со движење. Оваа функција не е возможна 
во модот “Stretch”.

Со притискање на ова копче потпирачот за грб се позицинира во хоризонтала 
а потпирачот за нозе нагоре. Со отпуштање, потпирачите прекинуваат со 
движење. Оваа функција не е возможна во модот “Stretch”.

Притиснете го ова копче за масажа од типот “Нулта гравитација” (Zero gravity). 
Притиснете го копчето еднаш за да достигнете ниво на нулта-гравитација 
масажа ниво еден; притиснете го копчето уште еднаш за нулта-гравитација 
масажа ниво два; притиснете повторно за режим на масажа од типот на 
спиење. Со притискање на ова копче по четврти пат, фотелјата се поставува 
во исправена положба. Оваа функција ги менува режимите наизменично во 
круг.

Како се користи вградениот далечински управувач 



Како се користи таблетот

Управување преку таблет

Горна страна на таблетот

Предна страна на таблетот

Главен екран

LCD екран 
осетлив на допир

Копче за вклучување/
исклучување

Копче за
звук

On/Off

Икони за 
навигација.
Со влечење 
на слајдерот 
лево или десно, 
се менува 
главниот 
интерфејс.

Демо Здравстен 
тест

Растегнување Здравје

1. По вклучувањето на фотелјата за масажа, притиснете го копчето кое се 
наоѓа на горната десна страна на таблетот 3 секунди, по што на екранот ќе се 
појави главното мени.



Како се користи таблетот

Управување преку таблет

Демо

Здравствен тест

Растегнување

Здравје

Одберете ја оваа икона за  
демо масажа во времетрање 
од 8 минути.

Одберете ја оваа икона за  
масажа со растегнување. 
Времетрањето на овој тип на 
масажа е 20 минути.

Одберете ја оваа икона 
за  тест на одредени 
здравствени параметри.

Одберете ја оваа икона за  
масажа во мод здравје која е 
во времетрање од 20 минути.

Притиснете го копчето On/Off, а 
потоа преку менито одберете било 
која рачна или автоматска програма 
за масирање. По изборот, фотелјата 
ќе започне со скенирање, а веднаш 
потоа и со избраниот тип на масажа. 
Со повторно притискање на копчето 
On/Off фотелјата се исклучува, а на 
екранот ќе се појави почетното мени.

Притиснете го копчето за звук, 
по што ќе се појави копче за 
подесување на јачината на звукот.
Ова копче се појавува во сите 
менија.



Како се користи таблетот

Управување преку таблет
Главен интерфејс 1

Демо, Растегнување, Здравје и Здравстен тест

Копче за звук

Копче за 
загревање

Приказ на 
типот на 
масажа

Копче за 
враќање на 

почетен екран 
On/Off копче
Копче за итен 
прекин на работа

Копче за 
ресетирање

Подесување на 
позиција
Преостанато време
Брзина на ролерите
Подесување 
на притисокот 
во воздушните 
перничиња

Копче за враќање на 
почетно мени

Копче за итен прекин на работа, со што сите 
функции за масажа се стопираат. 

Масажа со потчукнување

Шијацу масажа

Кога фотелјата е вклучена 
ова копче свети и ако ја 
исклучиме фотелјата, истата 
ќе се врати во почетна 
состојба.

Преостанато време за масажа. Со 
стрелките нагоре/надолу се дотерува 
времетраењето за масажа.

Дотерување на притисокот во воздушните 
перничиња во 5 нивоа. Во мануелен мод 
оваа функција може да се исклучи. 

Подесување на брзината на 
ролерите. Можен е избор на 
2 брзини.

Подесување на 
позицијата за 
масажа

Позиција 
за масажа

Масажа со тапкање

Масажа со гмечење

Кликнете на копчето “Return” 
за да се вратите на претходното 
мени

Кликнете на копчето “Zero gravity” 
за прво ниво на масажа “Нулта 
гравитација“. Потпирачот за грбот оди 
надолу, а потпирачот за нозе нагоре. 
Кликнете повторно за второто ниво 
од овој тип на масажа. Притиснете го 
копчето повторно, фотелјата ќе се врати 
во почетна позиција.

Кликнете на копчето “Sleep mode”, 
потпирачот за грбот оди надолу, а 
потпирачот за нозе нагоре.

Кликнете на копчето “Reset”, потпирачот 
за грбот ќе се подигне, а потпирачот за 
нозе ќе се придвижи надолу.



Како се користи таблетот

Управување преку таблет

Потпирачот за грбот надолу

Потпирачот за грбот нагоре

Потпирачот за нозе надолу
Потпирачот за нозе нагоре

Потпирачот за нозе се 
издолжува
Потпирачот за нозе се 
собира

Главен интерфејс
Испитување на здравствената состојба

Потсетник 
пред 
тестирање
За време на 
тестирањето 
човечко 
тело го 
прикажува 
статусот

Проверете дали wifi-то е 
вклучено пред почетокот на 
тестирањето

Пред тестирањето, завземете 
удобна позиција во фотелјата, 
ставете го показалецот во 
уредот за тестирање, смирете 
се, смирете го и дишењето, па 
потоа стснете врз копчето
Start за да започнете со тестот.

Start

Добиените податоци во дијаграмот се исклучиво 
за ваша лична употреба.

Извештајот од тестот ќе прикаже три податоци 
- референца, проценка и сугестија. Стиснете 
на копчето за потврда за да го завршите 
тестот. Ако истиот е неуспешен ќе се појави 
известување како на сликата:

Во таков случај следете ги препораките за да 
започенете друг тест

Времето на тестирање е околу 40 
секунди, ќе се прикажат податоци за 
отчукувањата на срцето во реално 
време, податоци за кислород во крвта 
и податоци за микроциркулацијата. 
Добиените податоци се исклучиво 
за ваша лична употреба, деталите ќе 
бидат прикажани како на сликата долу.



Како се користи таблетот

Управување преку таблет
Главен интерфејс 2

Вклучи/Исклучи

Слајдер за 
навигација. 
Со влечење 
лево или десно 
се менува 
интерфејсот.

Јачина на звук

СетирањеМануелна 
масажа

Специјална 
масажа

Здравствена
грижа

Интерфејс здравствена грижа Интерфејс специјална масажа

Интерфејс персонални поставкиИнтерфејс рачна масажа

Со притискање на оваа 
икона одберете ја опцијата 
за здравствена грижа. 
Времетраењето на оваа масажа 
изнесува 20 минути.

Со притискање на оваа икона 
одберете ја опцијата специјална 
масажа. На располагање се 8 
однапред подготвени програми 
за ваш избор.

Со притискање на оваа икона 
одберете ја опција рачен 
избор на масажа. Изберете 
комбинација која најмногу ви 
одговара.

Со притискање на оваа икона 
одберете ја опцијата за 
персонализација на вашата 
фотелја за масажа.



Како се користи таблетот

Управување преку таблет
Главен интерфејс 2

Специјална масажа

Изглед на интерфејсот за специјална масажа

Главен интерфејс 2
Рачен избор за масажа

Изглед на интерфејсот за рачен избор на масажа
Избор на режим за масажа

Со оваа опција на рачен избор 
имате можност да одберете 
масажа со потчукнување, 
тапкање, гмечење, шијацу, пет 
типови на масажни техники.

Икона за избор на масажа 
со ритмичка синхронизација

Икона за избор на масажа 
наменета за луѓе подолго 
време поминуваат во 
седечка позиција.

Јога масажа на грбот

Икона за избор на масажа во 
“атлетски мод”. 

Икона за избор на масажа 
погодна за возрасни луѓе.

Икона за избор на масажа 
погодна за луѓе што долго 
време се движат или стојат.

Икона за избор на 
релаксирачка масажа.

Икона за избор на масажа 
за подобрување на општата 
здравствена состојба.



Како се користи таблетот

Управување преку таблет
Главен интерфејс 2

Рачен избор за масажа

Избор на опции Избор на позиции

Избор на опции

Избор на опции

Избор за загревање

Избор за воздушна пресура

Со оваа опција можете да 
одберете воздушна масажа 
на целото тело, на рацете и 
рамениците, на половината 
и бутовите и на нозете. 

Со изборот на оваа опција 
можете да одберете 
загревање на ролерите за 
масажа на грбот и/или на 
нозете. 

Во ова мени може да 
одберете целосна или 
парцијална масажа, а исто 
така може да се одберат 
одредени точки за масажа.



Главен интерфејс 2
Рачен избор за масажа

Со оваа опција можете да 
одберете масажа на целото 
тело, на дел од телото или 
пак одредени фиксни точки. 
Кога изборот е масажа на 
фиксни точки, ќе се појават 
стрелки нагоре или надоле 
преку кои ги избирате 
точките на масажа. Кликнете 
повторно и опциите за 
масажа на дел или на целото 
тело ќе се појават, додека 
изборот на фиксни точки ќе 
се изгуби.

Брзина Широчина

Подесување на 
брзината на ролерите

Подесување на притисокот во 
воздушните перничиња

Копчиња за 
подесување

4D 
подесување

Избор 
на рачна 
масажа

Главен интерфејс 2
Центар за персонализација

Како се користи таблетот

Управување преку таблет

Со кликање на копчињата 
музика или видео одберете 
ги вашите омилени музички 
или видео програми. 
Доколку кликнете на копчето 
“Return”, музиката и видеото 
ќе паузираат.

Приказ на 
центарот за 

персонализација

Приказ на опциите 
за мултимедија

Со кликање на ова копчe 
можете да ја одберете 
вашата WIFI мрежа и да 
ја конфигурирате вашата 
фотелја за приклучување во 
мрежата.

Приказ на 
центарот за 

персонализација

Приказ на опциите 
за WIFI



Упатство за работа и функции со илустрации

ON/OFF

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

Power switch

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 потоа ќе се угаси и екранот на 
контролерот.

Конвенционален 
управувач

Таблет управувач

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, за нозете и за грбот и 
седиштето на фотелјата.
2. Потпирачот за нозе има вградено 
сигурносен уред. Доколку има некој 
предмет меѓу него и потпирачот за 
нозе, истиот нема да се растегнува.
3. Проверете дали фотелјата е во 
почетна позиција пред да почнете 
да ја користите.



Функции со илустрации

Упатство за работа и функции со илустрации

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.

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.

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.

1. Ве молиме проверете 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.

Истегнување и собирање на 
потпирачот за нозе

Потпирачот за нозе може да се истегне и да се собере 
автоматски во распон од 22 cm.

Нулта гравитација
Притиснете го ova копче, 
потпирачот за грб ќе се 
придвижи наддолу, а 
потпирачот за нозе ќе 
се придвижи нагоре. 
Фотелјата автоматски 
ќе влезе во статус Нулта 
гравитација. Со повторно 
притискање на копчето, 
фотелјата ќе се позиционира во мод за спиење. 
Притиснете го копчето по трет пат и фотелјата ќе 
се позиционира во почетна состојба.

Со синхронизација 
на потпирачот за 
грб, седиштето и 
потпирачот за нозете 
преку повеќе аголниот 
променлив модул, 
се создава сосема 
опуштена, природна 
и удобна положба во 
којашто нозете се поставени повисоко од телото 
под агол од 128º ± 7º, што ги одржува телесните 
функции на оптимално ниво.

Положбата „нулта гравитација“ е најприродната 
и најопуштената положба за телото за масажа 
што го намалува крвниот притисок и го намалува 
притисокот во ’рбетот, а го зголемува дотокот на 
крв и кислород во мозокот, со што се подобрува 
квалитетот на спиењето и се отстранува заморот.

Врз основа на теоријата за “нулта гравитација” на 
NASA и основните принципи на традиционалната 
кинеска медицина, фотелјата anima 4-D ја 
овозможува најудобната положба за масажа во 
„нулта гравитација“.

Придобивки

Нова заоблена рамка

Новата патентирана L-рамка обезбедува 
повеќеаголна 4D интегрирана масажа на 
грбот, задникот и бедрата. Механичката 
основа може да допре до долниот дел 
од задникот и бедрата. Заоблената 
рамка совршено се совпаѓа со 
човечкото тело што овозможува 
точна масажа која ги стимулира 
акупунктурните точки на грбот, 
ослободува од заморот и 
му помага на телото да ја 
врати физичката форма.



Упатство за работа и функции со илустрации

Функции со илустрации

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 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 со компримиран 
воздух.

Масажа на стопалата
Функцијата за масажа 
на стопалата се врши со 
помош ролери и воздушен 
притисок, како и можност за 
загревање. Со двонасочната 
ротациона техника, масажата 
со притискање и потчунување 
на стопалата, во комбинација 
со загревање, се овзможува 
стимулирање на рефлексните 
зони, што доведува до целосна 
релаксација на целото тело. 

Терапија со музика

Јонизатор
Фотелјата има вграден 
јонизатор кој го 
прочистува воздухот од 
штетни микроби. Тоа го 
подобрува метаболизмот 
и ја зголемува отпорноста 
на телото. Исто така го 
подобрува метаболизмот 
и придонесува за подобар 
сон.

Масажа на нозете

Со иновативната технологија на 
масажа на нозете со гмечење и 
триење на мускулите на нозете, 
ефикасно се ублажуваат болките 
во нозете.

Фотелјата има вградени звучници околу 
потпирачот за глава. Опуштете се со вашата 
омилена музика за време на масажата, или 
подобрете го расположението со 
опцијата каде што ролерите за ќе 
го пратат ритамот на музиката.

Физиолошки систем

Преку патентираниот 
физиолошки систем 
можете да добиете 
корисни информации 
за вашето здравје како 
мерење на пулсот и 
сатурација на кислород 
во крвта.
Според резултатите, 
софистицираниот софтвер 
генерира извештај врз база на добиените 
параметри за вашето општо здравје и 
предлог препораки.

Систем за безбедност на стапалата
Кога е прилагоден аголот на потпирачот за нозе, 
фотелјата за масажа автоматски ја открива 
должината на нозете. Не ставајте ги стопалата 
на надворешниот дел на потпирачот за нозе, 
во спротивно тоа ќе влијае на откривање на 
должината на нозете, што ќе резултира со 
неповлекување на потпирачот за стопалата.

Постојат три 
области со сензори 
за откривање на 
должината на нозете

Кога фотелјата за масажа е исклучена, не ставајте 
ги стапалата или нешто друго на потпирачот 
за нозе, во спротивно потпирачот за нозе ќе 
престане да се повлекува. Ако можете да ги 
отстраните пречките во рок од две минути, 
потпирачот за нозе ќе продолжи да се повлекува 
автоматски, во спротивно потпирачот за нозе 
може да не се врати во првобитната положба.



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 левата 
страница на фотелјата.

Кога станувате од фотелјата, 
подигнете се со рацете наслонувајќи 
се на страниците. Извадете ги нозете 
од потпирачот за нозе и застанете на 
тлото. Вратете го јастучето на 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

Таблет

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.

Пребришете со мокра исцедена 
крпа.

Оставете да се исуши.

Пребришете со мокра исцедена крпа.

Оставете да се исуши.

(Разредувачи и алкохол не се дозволени)

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.

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.


