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 Dziękujemy za zakup tego produktu. Przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby prawidłowo obsługiwać 
urządzenie. Przestrzegaj wszystkich środków ostrożności. Zachowaj instrukcję do wykorzystania w 
przyszłości. 

UWAGA: Nasza firma zastrzega sobie prawo do zmiany projektu i specyfikacji bez wcześniejszego 
ostrzeżenia. Kolor produktu zależy od modelu. 
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BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA 

WAŻNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

 Trzymaj dzieci z daleka od ruchomych części. 

 Używaj odpowiedniego i właściwie uziemionego źródła zasilania. 

 Aby zapewnić większe bezpieczeństwo, przed każdym czyszczeniem lub konserwacją należy 
podłączyć przewód z gniazdka po każdym użyciu. 

 Używaj go tylko zgodnie z instrukcją. 

 Używaj tylko oryginalnych akcesoriów. 

 Używaj go tylko w pomieszczeniach. 

 Przeczytaj podręcznik przed pierwszym użyciem. 

 Niewłaściwe użycie jest surowo zabronione. 

 Zalecana długość masażu: 20 minut. 

 Nigdy nie używaj go, jeśli skóra jest uszkodzona lub zużyta. 

 Nigdy nie używaj go, jeśli osłony lub inne elementy są uszkodzone lub zużyte. 

 Utrzymuj otwory wentylacyjne wolne od brudu. Nigdy nie używaj go, jeśli wentylacja jest 
zablokowana. 

 Nigdy nie kłaść żadnych przedmiotów na fotelu. 

 Nie śpij na fotelu. 

 Nie używaj go pod wpływem alkoholu lub narkotyków. 

 Użyj go godzinę po posiłku. 

 Nie należy przekraczać intensywności masażu, aby uniknąć obrażeń. 

 Umieść go na płaskiej, czystej i suchej powierzchni. Zachowaj odstęp bezpieczeństwa 
wynoszący co najmniej 0,6 m wokół tego urządzenia. 

 Maksymalna waga użytkownika: 100 kg 

ŚRODOWISKO WYKORZYSTANIA 

 Unikaj wysokich temperatur i wilgotności (nie używaj go w łazience itp.). 

 Nie używaj go, gdy temperatura otoczenia gwałtownie się zmieniła. 

 Nie używaj go w zakurzonym lub brudnym miejscu. 

 Zapewnij odpowiednią wentylację i wolną przestrzeń wokół fotela. 

FOTEL NIE JEST ODPOWIEDNI DLA 

 Osoby z osteoporozą 

 Osoby z powikłaniami serca lub osoby z implantami elektronicznymi, takie jak rozrusznik serca 
itp. 

 Osoby z gorączką lub podwyższoną temperaturą ciała 

 Kobiety w ciąży lub kobiety w okresie 

 Osoby z objawami pourazowymi. 

 Osoby z problemami skórnymi 

 Użytkownicy poniżej 14 roku życia i osoby z zaburzeniami psychicznymi 
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 Ludzie, którym lekarz zalecił, aby odpoczywali lub ludzie, którzy nie czują się dobrze 

 Osoby z mokrą lub wilgotną skórą (po kąpieli, ćwiczeniach itp.) 

 Powierzchnia fotela jest podgrzewana. Osoby o większej wrażliwości skóry muszą zwracać 
szczególną uwagę. 

BEZPIECZEŃSTWO 

 Sprawdź właściwe napięcie przed rozpoczęciem użytkowania. 

 Nigdy nie używaj rdzenia lub kabla mokrymi rękami. 

 Chroń fotel przed wodą, aby uniknąć porażenia prądem lub uszkodzenia produktu. 

 Chronić przewody i nie modyfikować obwodu elektrycznego. 

 Nigdy nie używaj wilgotnej szmatki do czyszczenia części elektrycznych (wyłącznika, gniazdka 
itp.) 

 Jeśli zasilanie zostanie przerwane, należy zwrócić uwagę, aby uniknąć porażenia prądem, gdy 
zacznie się ponownie. 

 Jeśli fotel nie działa prawidłowo, przestań używać i skontaktuj się z serwisem. 

 Jeśli nie czujesz się dobrze, przestań używać i skonsultuj się z lekarzem. 

KONSERWACJA 

 Konserwacja musi być wykonywana wyłącznie przez specjalistę lub profesjonalną obsługę. 
Nie należy go demontować i nie modyfikować. 

 Po każdym użyciu wyjmij go z gniazdka. 

 Nie używaj go, jeśli przewód, gniazdko lub gniazdko jest uszkodzony. 

 Przed długim przechowywaniem zwinąć przewód i schować fotel w suche i czyste miejsce. 

 Unikaj skrajnych temperatur, ognia i źródeł ciepła. Chroń go przed bezpośrednim działaniem 
promieni słonecznych. 

 Czyść urządzenie tylko suchą szmatką. Nigdy nie używaj rozpuszczalników, benzyny ani 
alkoholu. 

 Ze względu na specjalną konstrukcję części mechaniczne nie wymagają dodatkowej 
konserwacji. 

 Chroń go przed ostrymi przedmiotami. 

 Nie przesuwaj go na nierównej powierzchni. Przed transportem podnieś go i przetransportuj. 

 Nie używaj go zbyt długo w sposób ciągły. Zrób przerwy. 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

 Jest to normalne, podczas użytkowania słychać dźwięk silnika. 

 Jeśli fotel nie działa, sprawdź połączenie przewodu zasilającego i wyłącznika sieciowego. 

 Masaż zostanie automatycznie zatrzymany po osiągnięciu ustawionego czasu. Urządzenie 
wyłącza się automatycznie, jeśli jest używane przez długi czas w sposób ciągły i przegrzewa 
się. W takim przypadku pozwól mu ostygnąć przez co najmniej 30 minut. przed ponownym 
uruchomieniem. 
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OPIS CZĘŚCI 

 

 

1. Poduszka 

2. Zespół poduszki powietrznej 

3. Poduszka siedziska 

4. Rama nóg 

5. Rama stóp 

6. Przednia osłona 

7. Poduszka oparcia 

8. Wskaźnik kolorowy LED 

9. Ozdabianie taśmy 

10. Podłokietnik 

11. Przesuwana płyta boczna 

12. Podstawa 

13. Rolka 

14. Kontroler ręczny 

15. Pokrywa podwozia 

16. Ruchome koło 

17. Przewód zasilający 

18. Gniazdo sieciowe 

19. Skrzynka bezpieczników 

20. Wyłącznik zasilania 

21. Gniazdo sterownika 

FUNKCJE 

 Fotel posiada zestaw pionowo poruszających się rąk do masażu z 4 pokrętłami masującymi. 

 Rodzaje masaży: shiatsu, ugniatanie, gwintowanie, pukanie, równoczesne ugniatanie i 
gwintowanie. 

 5 automatycznych trybów masażu: komfort, relaks, dekompresje, szyja i ramiona, plecy i talia. 

 Trzy funkcje pamięci masującej: M1, M2, M3. 

 Masaż manualny dla górnej części ciała z 5 opcjami: częściowym, stałym, ogólnym, szyi i 
ramion, pleców i talii. Każdy tryb ma regulowaną prędkość na 3 poziomach. Podczas stałego 
masażu dłonie masażu można przesuwać w górę i w dół. Podczas stukania, shiatsu lub 
pukania odległość pomiędzy dwiema kulkami do ugniatania jest regulowana na 3 poziomach: 
szeroki, średni, wąski. 

 Masaż pneumatyczny: 3 regulowane tryby: masaż całego ciała, ramiona (8 poduszek 
powietrznych), stopy (20 poduszek powietrznych) - regulowana intensywność na 3 
poziomach. 
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 Funkcja grzania grzbietu - włókna węglowe. 

 Wskaźnik LED na podeście. 

 Możliwość przedłużenia podpórki łydki zgodnie z wysokością użytkownika. 

 Technologia "przesuwanie się do przodu i wysuwanie" - oparcie dla oparcia w celu 
zaoszczędzenia miejsca 

 Maksymalnie gładki oparcie i rozkładanie siedzenia do linii poziomej|. 

 Łydki i oparcia można rozkładać razem i automatycznie powracać do pozycji początkowej. 

STEROWANIE 

KONTROLER (RYSUNEK TYLKO DLA ILUSTRACJI): 

 

1. WŁĄCZANIE ZASILANIA 

 

Podłączanie przewodu zasilającego 

 

Lokalizacja głównego przełącznika (ON / OFF) 

 

2. WŁĄCZENIE MASAŻU 
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 Naciśnij przycisk zasilania, aby rozpocząć masaż. 

 Poczekaj, aż wykrycie ramion i punktów masażu zostanie zakończone. 

 Dostosuj położenie dłoni masażu za pomocą przycisków UP i DOWN. Pozycja ramienia jest 
regulowana w 10 klasach. Masaż rozpocznie się automatycznie w ciągu 10 sekund od 
regulacji pozycji. 

Przycisk Opis Wyświetlacz 

 
Przenieś kule do masażu w górę 

 

 
Przenieś kule do masażu w dół 

 

 

 Aby rozpocząć masaż, możesz również użyć jednego z przycisków pamięci M1, M2 lub M3 - 
możesz uruchomić tryb masażu, który został zapisany w pamięci z ostatniego masowania. 

Funkcja Przycisk 

 

Przyciski 
pamięci do 
wyboru masażu 

 

 

 

 Opis automatycznego masażu: 

Funkcja Przycisk Opis Wyświetlacz 

Masaż 
automatyczny 

 

Głęboki masaż punktów akupresury (relaks przy bolesnej 
okolicy). Auto F1 

 

Zrelaksuj się w mięśniach i kościach 
Auto F2 

 

Optymalizacja krążenia krwi 
Auto F3 

 

Masaż szyi i ramion 
Auto F4 
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Masaż pleców i talii 
Auto F5 

 Górne ciało 

Funkcja Przycisk Regulacja kul do masażu Wyświetlacz 

 

 

 

 

Rodzaj 
masażu 

 

 

Prędkość, szerokość 

 

 

Prędkość 

 

 

Prędkość, szerokość 

 

 

Prędkość 

 

 

Prędkość, szerokość 

 

 

Prędkość 
 

3 poziomy 

 

Szerokość 

 

3 poziomy 

 

 

Funkcja Przycisk Opis Wyświetlacz 

 

 

 

 

 

 

 

Regulacja 
oparcia 

 

Stała pozycja masażu 

 

 

Masaż miejscowy (mała powierzchnia) 

 

 

Globalny masaż 

 

 

Masaż szyi i ramion 

 

 

Masaż pleców i talii 

 

 
Regulacja obszarów punktu 
akupresury / docelowego 
masażu 

Głowica masująca w 
górę  

 

Głowica masująca w 
dół  

 Masaż powietrzem 

Funkcja Przycisk Opis Wyświetlacz 
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Pełne 
powietrze 

 

Do ramion, nóg i podnóżka 

 

Ramię 

 

Masaż ramion 

 

Noga 

 

Noga i stopy 

 

Intensywność 

 

3 regulowane poziomy 

 

 Inne dostępne funkcje 

Funkcja Przycisk Opis Wyświetlacz 

Ogrzewanie 

 

Ogrzewanie grzbietu (długofalowe promieniowanie 
podczerwone). Fotel będzie w pełni ogrzewane w 
ciągu 3 minut. po aktywacji funkcji.  

Przycisk 
podnoszenia 

 

Naciśnij go, a oparcie wznosi się powoli, a reszta 
łydek opada. Puść go, aby zatrzymać. Po dojściu do 
góry zostanie uruchomiony alarm dźwiękowy. 

 
Przycisk 
opuszczania 

 

Naciśnij go i oparcie powoli opada, a podpórka łydek 
idzie w górę. Puść go, aby zatrzymać. Po dotarciu do 
dna zostanie wygenerowany alarm dźwiękowy. 

Tryb 
automatycznego 
opuszczania  

Automatyczne przełączanie pomiędzy trybami (3 tryby 
we wszystkich). 

3. Wyłączanie /  wyłączanie masaż 

 Naciśnij przycisk zasilania, aby zatrzymać masaż (oparcie pleców i łydek wraca do pozycji 
wyjściowej) lub ustawiony czas upłynął (w takim przypadku reszta nie wraca automatycznie). 
Po masażu aktualne ustawienie można zapisać w pamięci komputera. 

 Pamięć w trybie masażu: Po zatrzymaniu masażu wyświetli się słowo "Pamięć". Oznacza to, 
że użytkownik może nacisnąć klawisze M1, M2 lub M3 przed wyłączeniem, aby zapisać 
aktualne ustawienie. 

 Dłonie i oparcia masażu wracają do pozycji początkowej, jeśli przycisk Power zostanie 
ponownie naciśnięty lub w ciągu 10 sekund od zakończenia masażu. 

Funkcja Przycisk Wyświetlacz 

Ustawienia 
pamięci 

 
 

  

 
 

 Wyłącz fotel po zakończeniu masażu. 
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Zmień lokalizację (ON / OFF) Wtyczka kabla zasilającego 

INSTALACJA 

UWAGA: 

 Jeśli fotel jest ustawiony do leżenia w pozycji leżącej z podpórkami łydek w pozycji poziomej, 
nie naciskaj na łydki za pomocą całego ciężaru ciała. 

 

4. Instalacja drążka łączącego podpórki łydek 

 Otwórz opakowanie (rys. 1), włączyć za pomocą kontrolera i ustawić w pozycji zgodnej z rys. 
2. 

 

Rys. 1 

 

Rys. 2 

 Zdejmij drążek łączący z wewnątrz siedziska, wyrównaj w otworze i włóż sworzeń (Rys. 3). 

 Rys. 4: Pomyślna instalacja. 

 

Rys. 3 

 

Rys. 4 
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  Po instalacji słupka łączącego, przywróć oparcie (rys. 5) i zainstaluj podparcie łydek. 

 
Rys. 5 

5. 5. Instalacja podpórek łydek 

 Wstaw obracające się wały w osi podpórek łydek. Instalacja wałka musi umożliwiać włożenie 
kołków (rys. 1 i 2). 

 

Rys. 1 

  

Rys. 2 

 Włóż kołki. (Rys. 3 i 4) 

 

Rys. 3 

 

Rys. 4 

6. Poduszki pod głowę i oparcia 

Poduszka i oparcia są częściami wymiennymi. Zmniejszają intensywność rąk do masażu. Ich 
stosowanie jest zalecane, nie jest obowiązkowe. Zgodnie z potrzebami użytkownika. Użyj zamka 
błyskawicznego (1), aby założyć tylne klocki. Użyj rzepy (2), aby przymocować poduszkę 
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7. Ochrona podłogi 

Umieść dywanik lub matę ochronną pod fotelem. Szczególnie polecany, jeśli jest umieszczony na 
drewnianej powierzchni. 

 

OSTRZEŻENIE: Nie należy przesuwać fotela z kołami na drewnianej podłodze, nierównej powierzchni 
lub w ciasnej przestrzeni. Do podnoszenia zaleca się co najmniej dwie osoby. Złap podstawę i oparcie 
(nie podpórki boczne). 

8. Przenoszenie 

Uważaj aby nie zniszczyć kabli i przewodów. Pochyl urządzenie w tył na koła transportowe i przenieść 
go bezpiecznie w wymagane miejsce. 

 

Uwaga: Przed przesunięciem należy go wyłączyć, odłączyć przewód zasilający i przewód sterujący. 

SPECYFIKACJA PRODUKTU 

Model: A90 

Nazwa: Fotel do masażu 

Napięcie znamionowe:  

o 110-120V-60Hz 

o 220-240V-50Hz/60Hz 

Znamionowa moc wejściowa: 150 W 

Maksymalna długość masażu: 20 minut 

Struktura bezpieczeństwa: klasa I 

Materiał: PCV, PA, stal, części elektroniczne 
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WARUNKI GWARANCJI,  ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE 
 
 
Gwarant: 
inSPORTline Polska  
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko  
NIP: 6090063070, REGON: 260656756 
 
Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w 
trzech wariantach:  
1. Gwarancja Domowa - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, 

nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (okres gwarancji: 24 miesiące).  
2. Gwarancja Pół-komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, 

szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).  
3. Gwarancja Komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, 

szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (okres gwarancji: 12 
miesiące). 
 

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie 
oznacza Gwarancje Domową. 
 
Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z 
zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.  
Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze 
skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest 
Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt. 
 
Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta 
zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień  z gwarancji 
Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja 
obowiązuje na terenie Polski. 
  
Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:  
 
a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą 

firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu 
wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, 
Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić 
protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia 
protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy 
kurierskie/pocztowe. 

b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, 
baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka,  rączki 
itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a 
powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie. 

c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej. 
d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych 

lub czyszczących. 
e) Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników 

zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp. 
f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów 

eksploatacyjnych. 
g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby 

nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta. 
h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych). 
i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie. 
  
W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową 
przedmiotu gwarancji.  
 
W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego 
transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji. 
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W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać 
przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na 
własny koszt. 
 
W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia 
reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być 
dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób 
bezpieczny do odbioru.  Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu 
oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie 
bezpiecznym. 
  
Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. 
Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych 
przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w 
Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie 
poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie. 
 
Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia 
gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości 
naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest 
możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz 
gdy wada jest istotna. 
 
Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-
komercyjnego oraz komercyjnego) 
 
Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu 
technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu 
technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji ( poza częściami 
zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów 
przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. 
Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta. 
 

Zgłoszenia gwarancyjne  
W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą  
strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl. 
Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:  
Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.  
Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub 
telefonicznie. 
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