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UŽIVATELSKÝ MANUÁL 

 Komerční masážní křeslo LOUNGE s mincovníkem 

Tento manuál uschovejte pro budoucí reference! 

Vážený zákazníku, 
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děkujeme Vám za nákup našeho výrobku. Před jeho samotným používáním si prosím pečlivě 
přečtěte tento manuál, aby jste byl řádně informován, jak tento výrobek správně používat. Věnujte 
prosím více pozornosti některým důležitým bezpečnostním upozorněním a schovejte si tento 
manuál pro pozdější nahlédnutí.  
Poznámka: Naše společnost si vyhrazuje všechna práva na změnu designu a popis tohoto 
výrobku bez jakéhokoliv předchozího upozornění. Na aktuální barvu výrobku se prosím informujte 
u prodejce. 
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1. Důležitá bezpečnostní upozornění
 Nedovolte, aby se děti dotkly pohyblivé části tohoto produktu.
 Použijte prosím dobře uzemněné napájení, vhodné pro tento produkt. 
 Vytáhněte zástrčku po použití zařízení nebo před jeho čištěním, aby nedošlo ke zranění 

nebo k poškození výrobku. 
 Tento výrobek používejte v souladu s tímto uživatelským manuálem.  
 Nepoužívejte doplňky, které nejsou doporučeny samotným výrobcem. 
 Tento výrobek nepoužívejte ve venkovním prostředí. 
 Přečtěte si prosím pečlivě instrukce v tomto manuálu, před samotným použitím křesla. 
 Jakékoliv jiné další použití výrobku, které není zmíněno v tomto manuálu je zakázáno. 
 Je doporučena doba 20 minut pro každé použití křesla. 
 Křeslo prosím nepoužívejte, pokud je jeho kožený potah poškozený. 
 Křeslo prosím nepoužívejte, pokud je kryt potahu poškozený. 
 Křeslo prosím nepoužívejte, pokud je otvor radiátoru zablokován nebo zakryt. 
 Vyhněte se prosím spadnutí jakéhokoliv předmětu do tohoto výrobku. 
 Vyhněte se usnutí během používání tohoto výrobku. 
 Během používání křesla nepožívejte alkohol a křeslo nepoužívejte pokud se necítíte dobře. 
 Křeslo použijte až jednu hodinu po jídle. 
 Intenzitu masáže nenastavujte příliš vysokou, aby jste se vyhnuli případnému zranění. 

2. Prostředí pro instalaci křesla
 Křeslo neinstalujte v prostředí s příliš vysokou vlhkostí vzduchu nebo s příliš vysokou

teplotou. 
 Křeslo nepoužívejte při velké teplotní změně okolního prostředí. 
 Křeslo neinstalujte v prašném prostředí, nebo kde jsou uskladněny těkavé látky. 
 Křeslo neinstalujte na příliš malém prostoru, nebo kde není dostatečná ventilace. 

3. Osoby, které nejsou vhodné pro používání tohoto křesla
 Osoby trpící osteoporózou.
 Osoby, které trpí srdečními chorobami  nebo s instalovaným kardiostimulátorem. 
 Osoby, které mají horečku, těhotné ženy nebo ženy s periodou. 
 Lidé se zraněním nebo kožními onemocněními by neměli toto křeslo používat. 
 Dále děti mladší 14 let a osoby psychicky nevyrovnané by neměly toto zařízení používat, 

aniž by nebyly pod dozorem dospělé kompetentní osoby.     
 Osoby, které mají lékařem nařízený odpočinek nebo osoby které se necítí dobře. 
 Osoby s mokrou pokožkou těla nesmějí tento produkt používat. 

4. Bezpečnost
 Zkontrolujte, jestli je  hodnota napájení sítě kompatibilní s tímto zařízením.
 Mokrou rukou nevytahujte zástrčku ze zásuvky. 
 Zamezte vniknutí vody dovnitř tohoto zařízení, aby nedošlo k jeho poškození nebo el. šoku. 
 Vyhněte se poškození el. rozvodů nebo vyměňte celý el. okruh. 
 Nepoužívejte mokrý hadřík pro vyčistění el. částí křesla, jako je spínač a zástrčka. 
 Při výpadku el. proudu křeslo ihned opust´te, aby nedošlo k případnému zranění při 

opětovném zapnutí el. proudu. 
 Pokud křeslo vykazuje poruchu, ihned kontaktujte svého prodejce. 
 Přestaňte používat tento produkt, pokud se necítíte dobře a kontaktujte svého lékaře. 
 Tato zařízení není vhodné pro osoby (zahrnujíc děti) s omezenými fyzickými, smyslovými a 

mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí s ovládáním křesla, 
pokud ovšem nebyly dostatečně poučeny, jak zařízení používat nebo nejsou dozorovány 
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kompetentní osobou.  
 Pokud je hlavní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, servisním centrem, 

prodejcem či kvalifikovanou osobou. 

5. Údržba
 Opravy a servis na tomto výrobku by měly být prováděny sjednanými opraváři či servisními

centry. Uživatelům je zakázáno provádět jakékoliv opravy či úpravy na výrobku. 
 Nezapomeňte prosím zařízení po jeho použití odpojit od hl. zdroje el. energie. 
 Nepoužívejte tento produkt, pokud je zásuvka uvolněná. 
 Pokud není křeslo po delší dobu používáno, stočte prosím všechny kabely a křeslo uložte 

na suché a bezprašné místo. 
 Křeslo neuskladňujte při vysoké teplotě nebo blízko ohně a nevystavujte ho přímému 

slunečnímu světlu. 
 Pokud je prodložovací kabel či hlavní el. kabel křesla poškozen, musí být vyměněn 

výrobcem, servisním agentem nebo podobně kvalifikovanou osobou. 
 Křeslo otřete pouze suchým hadříkem. Nepoužívejte změkčovadlo, benzínový nebo lihový 

čistící prostředek. 
 Mechanické součásti tohoto výrobku jsou speciálně navrženy a vyrobeny a nepotřebují 

speciální údržbu. 
 Křeslo nepřetahujte po nerovném povrchu, před přesunem musí být zvednuto. 
 Křeslo používejte s časovými přestávkami. 

6. Řešení běžných závad
 Motor křesla vydává během jeho provozu přirozený hluk.
   Pokud ovládání nefunguje normálně, zkontrolujte prosím zástrčku a zásuvku, zda-li 

jsou správně zapojeny a ujistěte se, že je zapnutý spínač. 
 Pokud uběhne provozní doba křesla, aktivuje se automatické vypnutí. Pokud křeslo běží  

bez přestávky po delší dobu, teplotní snímač jej automaticky vypne. Křeslo by mělo být opět 
zapnuto až po hodině a půl trvající přestávce. 

Toto zařízení není určeno pro používání osobami (zahrnujíc děti) s omezenými fyzickými, 
smyslovými a mentálními schopnostmi, nebo pro nedostatečně poučené osoby či bez zkušeností 
se zařízením. Tyto osoby mohou zařízení používat pouze pod dohledem, nebo po dostatečné 
instruktáži osoby zodpovědné za jejich bezpečí. Děti by měly být dozorovány, aby jste se ujistili, že 
si se zařízením nehrají. Pokud je hlavní kabel poškozen, musí být vyměněn přímo výrobcem, jeho 
servisním agentem nebo obdobně kvalifikovanou osobou, z důvodu vyhnutí se případnému riziku 
zranění.   

Názvy a funkce komponentů křesla        
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1. Opěrka hlavy
2. Opěrné polštáře zad
3. Airbagy
4. Polštář
5. Lýtková podpěrka
6. Servírovací stolek
7. Opěrka paží
8. Kryt opěry zad
9. Bepečnostní skříňka

10. Modré LED svétlo
11. Spínač
12. Zásuvka hlavního kabelu
13. Dálkové ovládání

Funkce a účinnost

Funkce 
 Tento výrobek byl navržen se skupinou mechanických masážních rukou, které se mohou 

pohybovat nahoru a dolů. Masážní ruka je opatřena pohonnou 4-kolečkovou sestavou a 
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režimem tlumení. 
 Navržen s pěti typy masáží: tlaková prstová, hnětení, poklepávání, synchronizovaná 

masáž- hnětení+poklepávání. 
 Typy 3-stupňové automatické masáže jsou navrženy pro horní část těla: automatická 

masáž pro krk a ramena, automatická masáž pro horní část těla a automatická masáž pro 
oblast zad a beder. 

 Po přepnutí do režimu manuální masáže horní části těla je možnost uživatelova výběru tří 
masážních oblastí – zahrnujíc celou horní část těla, částečnou masáž horní části těla a 
vybranou oblast, přičemž každá oblast masáže má v nabídce pět stupňů rychlostí. V rámci 
modelu a požadované oblasti masáže, je mechanická ruka nastavitelná pro pohyb nahoru 
nebo dolů, a to v režimu masáže: poklepávání, tlakové prstové masáže a klepání. Šíře 
masážního balonu může být nastavena na režim široký, střední nebo úzký.     

 Funkce pneumatické masáže: polštář sedáku je vybaven třemi vzduchovými polštáři  a 
podpěra nohou je vybavena osmi vzduchovými polštáři. Intenzita masáže může být 
nastavena v síle od silné až po slabou.  

 Automatické nastavení úhlu zádové opěrky: po vložení mincí se opěra zad a lýtková 
podpěra  nastaví do pohodlné polohy. Po uplynutí doby masáže se nastavení vrátí do 
původní polohy. 

 Vybaveno externím manuálním ovladačem parametrů pro nastavení počtu mincí a doby 
trvání masáže. 

 Dálkový ovladač s barevným LCD displejem. 
 Po vložení mincí je možné načítat uplynulou dobu masáže. 
 Masážní křeslo může být vybaveno selektorem pro mince a bankovky v zahraniční měně. 

Účinky: 
 Zmírnění únavy 
 Prokrvení 
 Zmírnění svalové únavy 
 Uvolnění napjatých svalů 
 Úlevu při nervovém napětí 
 Zmírnění svalové bolesti 

Způsob použití          

 Dálkový ovladač  Dálkový ovladač  Ovladač parametrů 
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 Základní konfigurace   Konfigurace 01 
 Konfigurace 02        Konfigurace 03 

Pozn: detailní vzhled je založen na produktu samotném. 

  konfigurace 02,  konfigurace 03, s vbudovaným alarmem uvnitř polštáře sedáku a  . 
 vestavěným reproduktorem uvnitř pravé opěrky paže. 
 Základní konfigurace,   Konfigurace 01 bez výše uvedené funkce. 

1. Zařízení připojte k el. síti

Instrukce pro ovládání modelu Lounge 
(1) Vložte zástrčku do zásuvky, zapněte masážní křeslo a počkejte 5 sekund.
(2) Vložte specifické mince do vstupu na mincovníku na opěrce pravé ruky. Po dosažení
požadovaného množství mincí  se automaticky zapne masážní program a podpěrka nohou spolu s
opěrkou zad se automaticky nastaví do pohodlného úhlu. Během masáže může uživatel
nastavovat funkce masáže pomocí tlačítek na ovládacím panelu na pravé opěrce ruky nebo může
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vložit další mince pro prodloužení délky masáže. 
(3) Během masáže bude zobrazena doba délky masáže způsobem odpočítávání a všechny funkce
masáže budou zastaveny až dojde k odpočtu na hodnotu 0. Podpěra nohou a opěrka zad se opět
nastaví do původní polohy.
(4) Funkce jednotlivých tlačítek na panelu pro manuální ovládání jsou popsány v níže uvedené
tabulce: Instrukce pro ovládání kontrolního panelu.

2. Postup pro nastavení parametrů ovladače:
1. Stiskněte tlačítko  pro výběr nastavení parametrů. 

2. Stiskněte tlačítko  nebo  pro nastavení parametrů. 

3. Stiskněte tlačítko  pro potvrzení a uložení parametrů. 

4. Po dokončení nastavení, stiskněte tlačítko  pro odchod ze statusu nastavení parametrů. 
Pokud není během 10 sekund stisknuto žádné tlačítko ve statusu nastavení parametrů, systém 
automaticky opustí status nastavení parametrů. 

Číslo Funkce Zobrazený status 

Režim 
tlačítka 

1 Nastaví se hodnota mincí 
pro spuštění 

Nastavení peněžní 
hodnoty Min. 1, Max. 20 

2 Nastavení doby zahajovací 
masáže 

Nastavení doby 
trvání Min. 1, Max. 30 

3 
Nastavení úhlu 

automatického polohování 
pro podpěru nohou 

Nastavení úhlu 
polohy nohou 

0 (nejnižší), 
1,2,3,4,5 (nejvyšší) 

4 
Nastavení úhlu 

automatického polohování 
pro opěrku zad 

Nastavení úhlu 
polohy zad 

0 (nejvyššíí), 
1,2,3,4,5 (nejnižší) 

5 Zobrazí počet 
nashromážděných mincí 

Celková peněžní 
hodnota Max. 99999 

6 Zobrazí uplynulou dobu 
trvání masáže 07 celkový čas Max. 999:59 (999h, 59 min) 

3. Stiskněte tlačítko funkce masáže pro zahájení masáže

Tlačítko Funkce masáže Charateristika 
masáže Zobrazení na displeji 

Automatická masáž Automatická masáž 1 
 AUTO 
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Automatická masáž Automatická masáž 2  AUTO 

Protažení zad 

Bodová masáž 

Přerušovaná masáž 
malého rozsahu 

(částečná) 
Přerušovaná masáž 

horní části těla 
(celková) 

Typy masáží 

Klepání 

 Shiatsu 

 Hnětení 

Zatřepání 

 Hnětení a zatřepání 

Tlačítko Funkce masáže Charateristika 
masáže Zobrazení na displeji 

Masáž tlakem vzduchu 
Může být nastavena 
tlaková masáž o 2 
stupních intensity 

Síla proudění vzduchu 

Vibrační masáž 

Intensita vibrací může 
být nastavena v rámci 

2 stup. rozsahu pro 
masáž hýždí 

Rychlost Dostupná volba 5 
rychlostích stupňů 

Rychlost 

Rozsah 
Dostupná volba 3 
stupňů rozsahu 

Šíře 
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masáže 

Pro zvednutí podpěrky chodidel stiskněte toto tlačítko. 

Stiskněte tlačítko náklonu pro sklopení podpěrky nohou. 

Stiskněte tlačítko pro zvednutí, opěrka zad se sklopí a pak zvedne. 

Stiskněte tlačítko náklonu pro sklopení, opěrka zad se zvedne a pak 
klesne. 

4. Odpojení od hl. zdroje el. energie

5. Postup a způsob demontáže a
montáže mincovníku
(1) Uvolněte čtyři šrouby na "údržbovém
krytu“ pomocí správného šroubováku a
následně otevřete udržbový kryt.
(2) Uvolněte pět šroubů na "pevném
sedle", jeden na plastovém tlačítku, které
se používá k upevnění ovládacího lanka
zařízení identifikace mince a tři na
mincovníku na pevném sedle zadního
krytu.
(3) Vyjměte pevné sedlo a vytáhněte
ovládací lanko zařízení identifikace
mince.
(4) Vytáhněte zařízení identifikace mince.

Mincovník může být demontován pouze za následujících okolností: 
(1) Například v případě závady na zařízení identifikace mincí – funkce identifikace mince není po
delší dobu v provozu.
(2) Pokud nefunguje zařízení identifikaci mincí, při vhození mince do mincovníku neuslyšíte zvuk
„didi“.
(3) Vstup pro mince v zařízení pro identifikaci mincí má charakter pro použití v zahraničí.
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(4) Zařízení pro identifikaci mince je zaseknuté.
6. Způsoby a postup nastavení parametrů zařízení pro identifikaci mincí.
(1) Uvolněte čtyři šrouby na montážním krytu pomocí správného šroubováku a poté kryt otevřete,
stejně jako v prvním kroku v bodu 5.
(2) Proved´te nastavení  zařízení pro identifikaci mincí pomocí manuálu.
(3) Po nastavení parametrů, zpět připevněte údržbový kryt pomocí čtyř šroubů.

7. Manuál k mincovníku s procesorem a pro různorodou hodnotou mince (D-500)
Instrukce pro nastavení parametrů hodnoty mince:
(1) Otočte přepínač na pozici nastavení, na LED displeji se zobrazí "00". Stisknutím tlačítka "A"
pro nastavení jednotky uložení parametru, pohybuje se od "0-99".
(2) Stiskněte tlačítko "A" pro nastavení LED displeje tak, aby se zobrazily potřebné údaje.
(3) Vhozené mince musí být nastaveny v pořadí, nejvíce však 10ks. Pokud je počet mincí nižší
než 10ks, další můžete přidat kdykoliv. Pokud je mincovník plný, na displeji se zobrazí "F".
(4) Je-li potřeba nastavit mince s jinou hodnotou po ukončení nastavení,opět prosím proved´te
kroky 2 a 3.
(5) Je možné nastavit maximálně 2 druhy různých mincí, po dokončení nastavení, otočit přepínač
nastavení do polohy "start".
(6) Pokud je potřeba odstranit uložené mince, otočte přepínač nastavení do pozice  "SET" , na
LED displeji se zobrazí "00", stiskněte tlačítko "A" pro nastavení, aby se hodnoty na LED displeji
vynulovaly. Přidržte tlačítko "A", po 2 sekundách zazní dlouhý tón "BI", to znamená, že parametry
této hodnoty jsou zrušeny.
Nastavit přesnosti mincovníku:
(1) Otočte přepínač nastavení na  pozici "set"-nastavení, na LED displeji se zobrazí "00".
Stisknutím tlačítka "B", LED displej zobrazí nastavenou hodnotu přesnosti, "01" je počáteční
hodnota.
(2) Stiskněte tlačítko "B" pro nastavení  rozsahu  "01 ~ 03". Čím vyšší hodnota, tím menší
přesnost. Po dokončení nastavení otočte přepínač nastavení do polohy "start".
Nastavení režimu výstupního signálu:
(1) Otočte přepínač nastavení na  pozici "set"-nastavení, na LED displeji se zobrazí "00". Dlouhým
stisknutím tlačítka "B", po 5 sekundách zazní tón "BI, BI, BI", na LED displeji se zobrazí "PP" nebo
"BB", stiskněte tlačítko "B" pro nastavení potřebného režimu signálu. Po nastavení otočte přepínač
nastavení do polohy "start".
(2) "PP" je zkratka pro pulzní výstupní režim a "BB" pro režim bytu.

Vyčištění všech dat: 
Otočte přepínač nastavení na  pozici "set"-nastavení, současně stiskněte tlačítka „A“ a „B“, po 2 
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sekundách zazní tón „BI“, data se vrátí do výchozí hodnoty, uložené mince budou sníženy na  0 
hodnotu. Načtená hodnota se opět vrátí k hodnotě „01“, parametr předchozí hodnoty zpět na „01“ 
a signál výstupního režimu je režim „PULSE“-pulzu. 

Nastavení výstupního parametru signálu (tzn. Kolik je potřeba pro jeden signál) 
Otočte přepínač na pozici nastavení, na LED displeji se zobrazí "00". Po 2 vteřinách zazní tóny "BI, 
BI, BI". Stisknutím tlačítka "A" aby se na LED displeji zobrazily požadované údaje  
(1 ~ A0, A0 = 100). Po dokončení nastavení zapněte přepínač nastavení do polohy "start". Výchozí 
hodnota je "01", pokud ji uživatel nenastaví jinak. 
(2) V případě potřeby znovunastavení, postupujte jak je popsáno výše.  Otočte přepínač na pozici
nastavení, na LED displeji se zobrazí "00", přidržte tlačítko „A“, po 2 vteřinách zazní tóny "BI, BI,
BI" a na LED displeji se zobrazí předchozí nastavené údaje, jestliže je požadovaná hodnota větší
než předtím, pro nastavení stiskněte tlačítko "A". Pokud je hodnota menší než předtím, stiskněte a
přidržte tlačítko „A“ po 2 vteřinách zazní tóny "BI, BI, BI" a na LED displeji se zobrazí "01",
stiskněte tlačítka "A" aby se na LED displeji zobrazily požadované údaje.
Např.: Nastavte výstupní parametry signálu jako "10". Nastavte parametr mince ($ 0,1 je nastaven
jako "01"; $ 0,5 nastaven jako "05"; $ 1 nastaven jako "10"),
Při vložení mince v hodnotě $ 1, mincovník vyšle jeden signál.
Při vložení dvou mincí ve výši $ 0,5  mincovník vyšle jeden signál.
Když vložíte mince $ 0,5 + $ 0,1 + $ 0,1 + $ 0,1 + $ 0,1 + 0,1 $, mincovník vyšle jeden signál.
když vložíte mince $ 0,1 + $ 0,1 + $ 0,1 + $ 0,1 + $ 0,1 + $ 0,1 + $ 0,1 + $ 0,1 +0,1$ + 0,1 $,
mincovník vyšle jeden signál.
(Pokud je hodnota množství mincí rovna „10“, mincovník vypustí jeden signál)

Instrukce pro ovládání: 
(1) Zařízení provozujte podle jeho specifikace. Přepněte na N.O.- normálně otevřít a N.C. -
normálně zavřít. Obvykle se používá spínač N.O, vyjma speciálních zařízení s označením.
(2) Přepínejte mezi spínači Rychlý/střední/pomalý (časový přepínač) v režimu pulz, podle
rychlostního požadavku na mincovník. 5ms je vysoká rychlost pulzního signálu (zařízení vyžadují
rychlé vhození většího počtu mincí ), 45ms je střední rychlost (pro většinu zařízení), doba 65ms je
pomalá rychlost (např. zábavní automaty vyžadují vhození pouze jedné mince v jeden okamžik),
pokud je výstupní signál „Byte“, rychlost spínačů Rychlý/střední/pomalý je: rychlý spínač má
9600Baudů, střední 4800Baudů a pomalý 2400Baudů. Pozn: Baud (Bd) je jednotka modulační
rychlosti.
(3) Nastavte spínač, musí se přepnout na nastavené  mince, které budou použity při plném
provozu mincovníku.
(4) Zařízení zapněte 10 minut před jeho samotným používáním nebo nastavením, tak můžete
dosáhnout maximálního účinku.
(5) Pokyny k připojení konektoru:
Červený drát DC + 12V (V +)
Bílý drát Signál Mince
Černý drát GND (uzemnění)
Šedý drát počítadla, (když není připojen k počítadlu, toto připojení zůstane nevyužito)

8. Obsluha a montáž zadního sedáku a polstrování
S použitím polštáře, který je schopen redukovat účinek masáže krku a ramen, podle vaších
požadavků, nebo pokud je jeho použití doporučeno lékařem. Zadní část polštáře připojte pomocí
zipu (1) polštář sedáku a opěradla přes jeho hřbet s připojením k podkladovému /připojovacímu
polštáři (2).
Varování: nezvedejte polštář opěrky zad, mohlo by dojít k vašemu zranění.
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9. Instalace a použití servírovacího stolku
(1) Nainstalujte servírovací stolek na masážní křeslo (2) položte servírovací stolek na jeho nosič.

10. Ochrana podlahy
Dlouhodobé umístění těžkého masážního křesla
na dřevěnou podlahu může zapříčinit její
poškození. Proto doporučujeme položit pod křeslo
kobereček nebo jinou vhodnou podložku.
Upozornění: nepřemist´ujte křeslo pomocí jeho
koleček po dřevěné podlaze, hrubém povrchu
nebo v úzkém prostoru. Pro zvednutí křesla je
zapotřebí přinejmenším 2 dospělých osob.
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SPECIFIKACE VÝROBKU 

Název:  masážní křeslo Lounge s mincovníkem 
Konfigurace: Základní □ 01□  02□  03□  
Hodnota el. napětí: 110-120V~60Hz   □  

220-240V~ 50Hz/60Hz  □
Bezpečná hodnota vstupního el. proudu: 180W 
Bezpečnost: Třída 1 

Použitý materiál: PVC, PA, ocelové komponenty, elektrické a elektronické součásti. 

MATERIÁL PU KŮŽE LÁTKA DŘEVO 

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




