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UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ 
PŘÍRUČKA 

MASÁŽNÍ KŘESLO 3D SENSATION 

Vážený zákazníku, 

rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za důvěru a náklonnost společnosti HANSCRAFT. 

Osobně můžeme garantovat nejvyšší úroveň přístupu, péče a kvality služeb. Věříme, že Vás 

naše nabídka uspokojí ve všech směrech a naše spolupráce bude dlouhodobá. Vážíme si 

všech našich zákazníků, což nám prosím dovolte dokázat. 

Obchodní a Servisní tým HANSCRAFT, s.r.o. 

Obrázek je orientační 
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Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Přečtěte si pozorně celý manuál, abyste byli 
schopni výrobek správně používat. Dodržujte zejména pokyny v kapitole „Bezpečnostní 
pokyny“ a uschovejte manuál pro případ další potřeby. 

Poznámka: Naše společnost si vyhrazuje právo měnit vzhled a charakteristiku výrobku bez 
povinnosti předchozího oznámení. 
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 

- Děti se mohou v blízkosti výrobku pohybovat pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Používejte napájecí kabel navržený pro tento výrobek a řádně jej uzemněte.
- Po každém použití přístroje a před zahájením údržby odpojte napájecí kabel z

elektrické sítě – předejdete tím vzniku úrazu nebo poškození přístroje.
- Křeslo používejte pouze tak, jak je popsáno v manuálu.
- Nepoužívejte žádné příslušenství, které není doporučeno výrobcem.
- Křeslo používejte pouze v interiéru.
- Před prvním zapnutím výrobku si řádně přečtěte celý manuál.
- Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v manuálu.
- Maximální doba provozu na jedno zapnutí by neměla přesahovat 20 minut.
- Přístroj nepoužívejte, pokud je poškozen rám, kožený potah nebo kterákoliv z dalších

částí.
- Křeslo nepoužívejte, je-li zakrytý větrací otvor nebo je jakkoliv zamezeno správnému

větrání.
- Na křeslo nepokládejte těžké předměty ani předměty s ostrými hranami.
- Z bezpečnostních důvodů během masáže neusněte.
- Křeslo nepoužívejte po požití alkoholu, nebo pokud vám není dobře.
- Křeslo nepoužívejte nejméně jednu hodinu po jídle.
- Dbejte opatrnosti a nepoužívejte příliš intenzivní masáž.

UMÍSTĚNÍ MASÁŽNÍHO KŘESLA 
- Nepoužívejte křeslo při vysoké okolní teplotě a v prostředí s vysokou vlhkostí vzduchu

(např. v koupelně).
- Nepoužívejte křeslo bezprostředně po změně okolní teploty.
- Křeslo nepoužívejte v prašném či jakkoliv nepříznivém prostředí.
- Okolo celého přístroje je třeba zajistit dostatečný volný prostor pro větrání.

LIDÉ, KTEŘÍ BY NEMĚLI KŘESLO POUŽÍVAT 
- Křeslo by neměli používat lidé trpící osteoporózou.
- Křeslo by neměli používat lidé trpící srdečním onemocněním nebo lidé s

elektronickými implantáty (např. kardiostimulátor).
- Křeslo by neměli používat lidé se zvýšenou tělesnou teplotou.
- Těhotné ženy nebo ženy v období menstruace by neměly křeslo používat.
- Zranění lidé a lidé s onemocněním kůže by neměli křeslo používat.
- Děti mladší 14 let a lidé s mentálním postižením mohou křeslo používat pouze pod

dohledem dospělé osoby.
- Křeslo by neměli používat lidé, kteří mají od lékaře doporučený klidový režim a lidé,

kteří se necítí dobře.
- Nepoužívejte křeslo, není-li vaše tělo zcela suché.
- Při používání funkce vyhřívání je třeba dbát opatrnosti – některým osobám může

vyhřívaný povrch křesla působit zdravotní potíže.
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BEZPEČNOST 
- Ujistěte se, že síťové napětí odpovídá specifikaci výrobku.
- Nezapojujte zástrčku napájecího kabelu mokrýma rukama.
- Do křesla se nesmí dostat voda – hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo

poškození výrobku.
- Dbejte na to, aby nedošlo k poškození kabelů a neupravujte elektrický obvod křesla.
- K čištění elektrických částí jako je vypínač a zástrčka nepoužívejte vlhký hadr.
- Z bezpečnostních důvodů se ke křeslu nepřibližujte, dojde-li k dočasnému výpadku

elektrického proudu.
- Jestliže křeslo nefunguje správně, přestaňte jej používat a obraťte se na servisní

centrum.
- Jestliže se vám během masáže udělá nevolno, poraďte se o dalším použití křesla s

lékařem.
- Výrobek by neměli používat lidé s tělesným a mentálním postižením nebo děti a lidé,

kteří si nejsou zcela jisti správným ovládáním – v těchto případech by měla být vždy
přítomna zkušená osoba zodpovědná za jejich bezpečnost.

- Děti mohou výrobek používat pouze v přítomnosti dospělé osoby, která dohlédne na
jeho bezpečné a správné použití.

- V případě poškození napájecího kabelu se z bezpečnostních důvodů vždy obraťte na
výrobce, servisní oddělení nebo kvalifikovaného servisního technika.

ÚDRŽBA 
- Údržbu by měli provádět pouze kvalifikovaní servisní technici. Uživatelé by se neměli

pokoušet křeslo rozebírat či provádět údržbu sami.
- Po každém použití křesla odpojte napájecí kabel z elektrické sítě.
- Nepoužívejte přístroj, je-li poškozená zástrčka napájecího kabelu nebo síťová

zásuvka.
- Jestliže se nebude křeslo po delší dobu používat, umístěte jej do suchého a čistého

prostředí a chraňte před poškozením také napájecí kabel.
- Nevystavujte křeslo vysokým teplotám, dlouhodobému působení přímého slunečního

záření a neumisťujte jej do blízkosti zdrojů tepla.
- V případě poškození napájecího kabelu nebo zástrčky se z bezpečnostních důvodů

obraťte na výrobce, servisní oddělení nebo kvalifikovaného servisního technika.
- K čištění používejte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte ředidlo, benzín ani alkohol.
- Mechanické části křesla jsou navrženy a vyrobeny tak, že nevyžadují žádnou

mimořádnou údržbu.
- Dávejte pozor, aby nedošlo k poškození křesla předměty s ostrými hranami.
- Neposouvejte křeslo po nerovném povrchu – vždy jej nadzdvihněte a přeneste.
- Vyvarujte se příliš dlouhému zapnutí přístroje.

BĚŽNÉ PORUCHY A JEJICH ŘEŠENÍ 
- Je přirozené, že při chodu stroje vydává motor zvuk.
- Jestliže křeslo nefunguje, zkontrolujte, zda je řádně připojen napájecí kabel a síťový

vypínač přepnutý do pozice ON.
- Jestliže uplyne nastavená doba masáže, vypne se automaticky přísun elektrické

energie. Přístroj se automaticky vypne také v případě, že se začne přehřívat – před
dalším zapnutím jej nechejte alespoň půl hodiny vychladnout.
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SEZAM DÍLŮ MASÁŽNÍHO KŘESLA 

CHARAKTERISTIKA MASÁŽNÍHO KŘESLA 
- Křeslo je vybaveno sadou čtyř tichých kuličkových masážních 3D hlavic, které se

pohybují nahoru/dolů a dopředu/dozadu.
- Podložka pod ramena je vybavena automatickým rozpoznávacím microsystémem.

Tento systém dokáže přizpůsobit chod masážních hlavic dopředu/dozadu na základě
tvaru těla a masážních bodů, čímž dělá masáž příjemnější a účinnější.

- Počítač je vybaven automatickými masážními programy.
- Do paměti počítače lze uložit tři uživatelské programy.
- Mezi hlavní masážní funkce patří automatická masáž, masáž pomocí vzduchových

polštářků, spirální masáž beder, vertikální masáž hýždí a protahovací masáž.
- Uživatel si může vybrat ze třech typů masáže horní poloviny těla: kompletní

masáž/lokální masáž/bodová masáž. Masáž ramen je rozdělena do 6 typů: masáž
všemi prsty, masáž dlaněmi, masáž palci, kombinovaná masáž, 3D masáž. Intenzitu
masáže lze nastavit v 5 stupních. Během masáže dlaněmi nebo palci lze nastavit
vzdálenost mezi masážními hlavicemi do 5 poloh.

- Pro masáž horních končetin je křeslo vybaveno 26 vzduchovými polštářky – intenzitu
masáže lze nastavit ve 3 stupních.

- Pro vzduchovou masáž horní poloviny těla je křeslo vybaveno 4 polštářky v zádové
opěře, 16 polštářky v sedle a 38 polštářky v opěrkách na nohy.

- Křeslo je vybaveno universálním AUX konektorem pro propojení pro SmartPhone a s
jinými Mp3 přehrávači.
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- Zádová opěra je vybavena funkcí vyhřívání. Jako zdroj infračerveného záření jsou
použita uhlíková vlákna.

- Opěrky pro nohy jsou výškově nastavitelné.
- Křeslo umožňuje nastavení sklonu opěrek nohou i zádové opěry.
- Po usednutí uživatele na křeslo rozpozná systém automaticky správnou polohu

masážních hlavic. Po vypnutí přístroje se všechny opěrky automaticky vrátí do výchozí
pozice.

- Ovládací panel je vybaven VFD displejem.

CHARAKTERISTIKA 

VDF ovládací panel přístroje: 

Detail displeje: 
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� HAN!iCR�t:t 
VÝBĚR MASÁŽNÍ TECHNIKY 

AUTOMATICKÉ MAS.ÁŽNÍ REŽIMY 

I[ ] 
Uvolnění pohybového aparátu F1 Auto 

FalE 

[ li 
Rozproudění krevního oběhu F2 Auto 

Ra.AX 

[ STFF NESS 11 Uleva od bolesti: hluboká masáž zaměřená na F3Auto 

redukci bolesti 

[�}I 
Komplexní vzduchová masáž. Současná masáž F4 Auto 

oblasti pasu, hýždí, rukou a nohou 

II.�l
Protažení střední části těla: Nejdříve se aktivují F5 Auto 

vzduchové polštářky v lýtkových opěrkách a 
zádová opěra se sklopí dolů. Následně se budou 
lýtkové opěrky opakovaně pohybovat nahoru a 
dolů a protahovat tak střední část těla. Aktivován 
je také masážní mechanismus a vzduchové 
polštářky v sedací části. 

ZlvIĚl'iA INTEl'iZITY 

Tlačítko Charakteristika Ukazatel na displeji 

Tlačítko pro snížení intenzity masáže v oblasti zad 

Tlačítko pro zvýšerú intenzíty masáže v oblasti zad 

VÝBĚR TYPU MASÁŽE 

Tlačítko Charakteristika Ukazatel na displeji 

[ � ] 
Masáž zaměřená na oblast ramen: automatický režim. rychlost a 

�� (Hl)silu lze regulovat 
SHOULDER 

I mJ 
Kombinovaná masáž: automatický režim. 1yclůost a silu lze 

m (H1) regulovat 
K.NEAO&FLAP 
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Závěrečné upozornění 

Bezpečná a ekologická likvidace infrasauny 
Infrasauna je vyrobena ze elektronických součástí i z plastů, které lze recyklovat. Po 
ukončení životnosti infrasauny prosím zajistěte bezpečnou a ekologickou likvidaci a pomozte 
tímto zlepšit životní prostředí. 

Servis a reklamace infrasauny 
Reklamace se řídí příslušnými zákony o ochraně spotřebitele. V případě zjištění závady se 
prosím obraťte na Vašeho prodejce nebo distributora. 

Záruční podmínky  
Záruční podmínky se řídí všeobecnými obchodními a záručními podmínkami Vašeho 
prodejce nebo distributora. 

Váš prodejce: ………………………………………………………………………………………… 

Kontakt na prodejce: ………………………………………………………………………………… 

Datum prodeje: ………………………………………………………………………………………. 

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




