
SHRANITE NAVODILA

※Products refer to the actual product, without prior notice.

ADLEY PROFESIONALNI MASAŽNI STOL

Navodila za uporabo
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Zahvaljujemo se vam za nakup omenjenega izdelka. Vljudno vas prosimo, da

pazljivo preberete ta navodila in se seznanite s pravilno uporabo tega izdelka.

Pozorno preberite tudi vsa pomembna varnostna opozorila. Vljudno prosimo, da

navodila skrbno shranite.

Opozorilo: Naše podjetje si pridržuje pravico do spremembe oblike in opisa

omenjenega izdelka brez vnaprejšnjega opozorila. Prosimo vas, da se sklicujte na

barvo izdelka.

VSEBINA

Varnost in vzdrževanje

Ime in funkcija sestavnih delov

Funkcija & učinkovitost

Metoda uporabe

Podrobnosti o izdelku
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Varnost in vzdrževanje Varnost in vzdrževanje

1. POMEMBNA VARNOSTNA OPOZORILA
·Ne dovolite otrokom, da se dotikajo gibljivih delov izdelka.
·Prosimo uporabljajte le dobro ozemljeno električno omrežje, ki je primerno za ta

izdelek.
·Prosimo izklopite vtikač po uporabi oz. pred čiščenjem in se tako izognite

poškodbam na izdelku.
·Prosimo, da izdelek uporabljate skladno s temi navodili.
·Prosimo, da ne uporabljate dodatne opreme, ki ni primerna za ta izdelek.
·Izdelka ne uporabljajte zunaj.
·Pred uporabo pazljivo preberite ta navodila.
·Vsakršna uporaba, ki ni zapisana v teh navodilih je napačna in s tem 

prepovedana.
·Priporočena uporaba je 20 minut. 
·Prosimo vas, da izdelka ne uporabljate, v kolikor je usnje strgano oz.

poškodovano.
·Prosimo vas, da izdelka ne uporabljate, če je pokrov ali usnje poškodovano.
·Prosimo, da ne uporabljate izdelka če je hladilna luknja pokrita ali blokirana.
·Prosimo, da ne vrzite ničesar v izdelek.
·Prosimo, da ne zaspite med uporabo izdelka.
·Prosimo, da ne uporabljajte izdelka, če ste pod vplivom alkohola ali se ne počutite 

dobro.
·Prosimo, da ne uporabljajte izdelka najmanj eno uro po obroku.
·Prosimo, da ne uporabljajte premočne masažne funkcije v izogib poškodbam.

2. Okolje za uporabo
·Prosimo, da ne uporabljajte izdelka pod visokimi temperaturami in v vlažnem 

okolju, 
kot je kopalnica.

·Prosimo, da ne uporabljajte izdelka takoj, ko se temperature okolja močno 
spreminja.

·Prosimo, da ne uporabljajte izdelka v zelo prašnem ali kavstičnem okolju.
·Prosimo, da ne uporabljajte izdelka, kjer ni dovolj prostora ali ni dovolj zračno.

3. Ljudje, ki niso primerni za uporabo tega izdelka
·Ljudje, ki trpijo zaradi osteoporoze niso primerni za uporabo tega izdelka.
·Ljudje, ki trpijo zaradi bolezni bolezni srca ali uporabljajo elektronsko medicinsko 

opremo 
kot je srčni spodbujevalnik, niso primerni za uporabo tega izdelka.

·Ljudje, ki trpijo zaradi visoke telesne temperature, niso primerni za uporabo tega 
izdelka.

·Noseče ženske ali ženske, ki so v času menstruacije niso primerne za uporabo 
tega izdelka.

·Ljudje, ki so poškodovani ali imajo kožne bolezni, niso primerni za uporabo tega 
izdelka.

·Otroci mlajši od 14 let ali ljudje, ki niso sposobni upravljati tega izdelka, niso 
primerni za 
uporabo tega izdelka.

·Ljudje, katerim zdravnik naroči počivanje ali ki se ne počutijo dobro, niso primerni 
za uporabo tega izdelka.

·Ljudje, katerih telesa so mokra, je prepovedana uporabo tega izdelka.
·Naprava ima grelno površino, zato morajo osebe, ki so občutljive na vročino, biti 

previdne pri uporabi tega izdelka

4. Varnost
·Preverite, če je napetost primerna specifikaciji tega izdelka
·Ne imejte mokrih rok, ko izvlečete kabel.
·Ne dovolite, da gre voda znotraj izdelka, da bi se izognili električnemu šoku ali    

poškodbi izdelka.
·Ne poškodujte žic ali vezja tega izdelka.
·Ne uporabljajte vlažne krpe za čiščenje električnih delov, kot so stikala ali vtikač.
·Bodite stran od izdelka, če ni električnega toka, v izogib poškodbam, če se 

električni to knenadoma vrne.
·Prenehajte uporabljati izdelek, če začne delovati neobičajno in se prosimo 

posvetujte s prodajalcem.
·Prenehajte uporabljati izdelek, če se ne počutite dobro in se posvetujte z 

zdravnikom.
·Ta naprava ni namenjena osebam (vključno z otroki) z zmanjšano uporabo

telesne, senzorične ali duševne sposobnosti ali pomanjkanja izkušenj in znanja,
razen če jim je bil zagotovljen nadzor ali navodila glede uporabe od osebe, ki je 
odgovorna za njihovo varnost.

·Otroci morajo biti pod nadzorom, da se ne bi igrali z napravo.
·Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, serviser ali 

podobno usposobljena oseba, da bi se izognili nevarnosti.

5. Vzdrževanje
·Ta izdelek je potrebno vzdrževati z določenimi serviserji. Prepovedano je, da ga 

razstavljate ali sestavljate sami.
·Prosimo, da ne pozabite izklopiti/ugasniti izdelka po uporabi.
·Prosimo, da ne uporabljajte izdelka, če se priključek izgubi.
·Če izdelek dlje časa ne bo uporabljen, vas prosimo, da izključite priključek iz 

električnega napajanja in izdelek postavite na suho in ne prašno okolje.
·Izdelek ne hranite pri visoki temperaturi ali v bližini ognja in izogibajte se 

dolgotrajnemu izpostavljanju izdelka neposredno soncu.
·Če je snemljiv kabel / napajalni kabel poškodovan, ga mora proizvalajlec, njegov 

serviser ali podobno usposabljena oseba zamenjati, da se izognete nevarnosti.
·Prosimo čistite izdelek s suho krpo. Ne uporabljajte topil, benzena ali alkohola.
·Mehanske komponente tega proizvoda so posebej oblikovane in narejene, zato jih 

ni potrebno posebno vzdrževati.
·Ne uporabljajte robov za potiskanje tega izdelka.
·Ne vrtite ali vlecite tega proizvoda po neravnem površju, pred premikom ga je 

potrebno dvigniti.
·Prosimo, da ga uporabljate v presledkih, ne da bi izdelek deloval dolgo 

neprekinjeno.

6. Rešitev navadnih napak
·Normalno je, da se sliši zvok motorja, ko je v uporabi.
·Če upravljavec ne deluje pravilno, preverite vtič in vtičnico, če so med seboj 

močno 
povezane in se prepričajte, da je naprava vklopljena.

·Če je ocenjeni delovni čas potekel, bo naprava avtomatsko aktivirala gumb izklop. 
Če izdelek deluje neprekinjeno dolgo, bo temperaturni zaščitnik napravo 
samodejno 

izklopil. Naslednji vklop naj bo čez pol ure.
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FUSE: F4AL 250VPOWER INPUT ON/OFF
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Ime in funkcija sestavnih delov Funkcija

1.Blazina
2.Zračna blazina
3.Kontrolni del
4.USB polnilna vtičnica
5.Sedalna blazina
6.Sprednja blazina za noge
7.Digitalni zvok Bluetooth
8.Hrbtna blazina
9.Rokonasloni
10.Zadnja blazina
11.Nalepka držala za kozarec
12.Držalo za kozarec
13.Kolesa
14.Napajalni kabel in vtikač
15.Vtičnica
16.Stikalo za vklop
17.Škatla z varovalkami

·Ta izdelek je zasnovan z 2 setoma ročic z masažnim mehanizmom. Ena je

posebej zasnovana za vrat. Drugi set je izdelan z nizom štirikolesnega pogona 

mehanske masaže, ki se lahko pomika gor in dol v naslonjalnem delu.

Programiranih je 3 vrste masaž s funkcijami: gnetenje, tapkanje, sinhrono gnetenje 

in tapkanje.

·Izdelan z avtomatskimi možnostmi: auto I, auto II, auto III in štiri avtomatske demo 

načine

·Ročicam z masažnim mehanizmom se lahko ročno prilagaja položaj. Pozicije se 

lahko natavljajo glede na vaše potrebe. Funkcija gnetenja in tapkanja ima 3 

stopnje hitrosti.

·Samostojni set za masažo vratu z gnetenjem: Možnost enosmernega ali 

dvosmernega gnetenja vratu. Poljubno lahko nastavljate pozicijo masažnega seta 

za vrat in ramena.

·Set z masažo zračnega tlaka: Možnost masiranja zadnjice z zračnim tlakom v 3. 

stopnjah hitrosti.

·Funkcija ogrevanja vratu in ramen. Za infrardeči vir ogrevanja so uporavljena 

ogljikova vlakna.

·Možnost polnjenja preko USB vtičnice.

·Možnost povezave z pametnimi napravami preko bluetootha in brezžično 

predvajanja glasbe.

·Možnost predvajanja glasbe preko sistema, z dvema 3D-digitalnima zvočnikoma 

na ramenih.

·Možnost uživanja masaže od ramen do stegen, zaradi dolgega in ukrivljenega tira, 

ki se oblikuje po vašem telesu.

·Povrnitev masažnih rok, ko se izdelek izključi.

·Sedež ima dodatno blazino, s katero lahko lajšate intenzivnost masaže na vaši 

zadnjici. Uporabnik se lahko sam odloči ali jo bo uporabljal ali ne, lahko jo tudi 

odstrani.
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B). Ročno nastavljiva masaža

D). Masaža zadnjice z zračnim tlakom

C). Masaža vratu in ramen

Način uporabe Način uporabe

Opozorilo: Podrobnosti si oglejte na tipkah 
                 dejanskega artikla.

1.Vklopite napravo

Metoda za vklop napajanja Položaj stikala za napajanje 

FUSE: T4AL 250VPOWER INPUT ON/OFF

2. Začnite masažo
①Pritisnite rdeči gumb za začetek masaže
②Naprava se vklopi z načinom Auto I. Načine lahko izbirate poljubno.
A). Automatska masaža

Značilnost ZaslonGumb Opis

Avtomatksa 
masaža

Auto

Auto Ⅰ: Masaža celotnega telesa, sprostitev 
              bolečine 

Auto Ⅱ: Masaža fokusirana na vrat in hrbet

Auto Ⅲ: Masaža fokusirana na pas, zadnjico 
             in stegna

Demo: Nastavitev hitre 5 minutne masaže

Glej svetlobo 
gumba

Značilnost ZaslonGumb Opis

Funkcija

Nastavitev 
pozicije 
masaže

Glej svetlobo 
gumba

Za prižig ali izklop masaže z 
gnetenjem pritisnite ta gumb.

Za prižig ali izklop masaže z 
tapkanjem pritisnite ta gumb. Možne 
tri stopnje: šibka, srednja in močna.

Pomik masažnih ročk navzgor.

Pomik masažnih ročk navzdol.

Značilnost ZaslonGumb Opis

Funkcija

Gretje 
vratu in 
ramen

Neck & 
shoulder

Heating

Nastavitev 
pozicije 
masaže

Dvosmerno gnetenje in enosmerno 
gnetenje.

Za vklop ali izklop gretja vratu in 
ramen pritisnite ta gumb.

Pomik masažnih ročk za vrat in 
ramena navzgor.

Pomik masažnih ročk za vrat in 
ramena navzdol.

Značilnost ZaslonGumb Opis

Zračni 
tlak

AIR 
Masaža zadnjice z zračnim tlakom, 
tri stopnje intenzivnosti: močna, 
srednja in šibka.

Glej svetlobo 
gumba

Glej svetlobo 
gumba

Glej svetlobo 
gumba

Glej svetlobo 
gumba

Glej svetlobo 
gumba

Glej svetlobo 
gumba

Glej svetlobo 
gumba

Glej svetlobo 
gumba

Glej svetlobo 
gumba

Glej svetlobo 
gumba

Glej svetlobo 
gumba
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FUSE: F4AL 250VPOWER INPUT ON/OFF

5.Nastavitve držala za kozarec

6.Uporaba sedalne blazine

Z dodatno blazino za sedišče, lahko razbremenite trdoto na zadnjici. Uporabnik se 
lahko sam odloči ali jo bo uporabljal ali ne. Lahko jo odstranite.

Dodatna blazina

7.Zaščita tal
·Postavitev težkih masažnih stolov na lesena tla lahko ob daljši uporabi poškoduje 
   tla.Zato svetujemo postavitev stola na preprogo ali drugo podlago.

OPOZORILO!

Ne premikajte stola z kolesci po neravni podlagi. Za dvigovanje 
stola sta potrebni dve osebi, osrednji točki za prijem sta sprednji 
in zadnji del stola. 

4. Izklop / konec masaže
·Ob pritisku na rdeč gumb, se bo naprava ugasnila, vse masažne funkcije se 
    bodo ustavile in povrnile v prvoten položaj.
·Po ponastavitvi izklopite napajanje.

Slika (Izklopite napajanje naprave)

Pozicija za izklop naprave Način za izklop naprave

Metoda upravljanja:

·Vstopite v menu pametne napreve, vklopite "Setting" --izberite "Bluethooth" --
Vklopite "Bluetooth" --Avtomatkso iskanje novih Bluethooth naprav.

·Pametna naprava bo sama našla ustrezno Bluetooth napravo (npr. MCM-0066), 
in vprašala za povezavo, izberite "YES" ali "CONFIRM".

·Vnesite geslo "0000 ali 1234", nato "CONFIRM", da vzpostavite povezavo.
·Odprite predvajalnik glasbe na vaši pametni napravi in izberite glaso, ki jo želite 

predvajati.
Opozorilo : Vsaka Bluetooth naprava ima svoj naziv pri iskanju naprav, kot so 

"IMCM-0066 ali IMCM-0061 ali IMCM-0088... etc". Vsaka naprava je drugačna.

3.Nastavitve bluethooth zvočnika

1. Vzemite masažni stol iz škatle (fig.1)
2. Vzemite držalo za kozarec iz vreče z dodatno opremo. Poravnajte držalo za     

kozarec z dvema luknjama na pritrdilni plošči pokrova na sedežu (fig2).

Fig1 Fig2

3. Pritrdite držalo za kozarec na sedež z vijaki, ki ste jih dobili v paketu za sestavo 
(fig3).
4. Po končanem nameščanju držala za kozarec na stol, preverite ali je namesitev 
pravilna ali ne (fig4).

Fig3 Fig4

Način uporabe Način uporabe
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Podrobnosti o izdelku

Model: A155

Ime: Masažni stol

Napetost: 110-120V~   60Hz

                         220-240V~  50Hz/60Hz

Moč: 60W

Zvok:≤55dB

Okviren čas uporabe: 20Min

Varnostna zasnova: Class I

Predstavitev materialov: PVC, PA (poliakril), jekleni, električni in 
elektronski deli

MATERIAL PU         USNJE TKANINA LES

11

8.Način premikanja

OPOZORILO!

Pred prestavljanjem morate najprej izklopiti napajanje in nato 
izvleciti električni kabel iz vtičnice.

Prepričajte se, da so med premikanjem vsi kabli nad tlemi. Nagnite naslonjalo za 
hrbet proti tlom v
položaj, kjer začutite, da sloni na kolesih (približno 25 stopinj). Z rokami ga potisnite 
naprej in nazaj v
ustrezen položaj in počasi in nežno spustite nazaj na tla.

Način uporabe


