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WPROWADZENIE 

Dziękujemy za zakup tego produktu. Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed pierwszym użyciem 
i zachowaj ją na przyszłość, jak prawidłowo używać i konserwować. Przestrzegaj wszystkich 
ostrzeżeń i środków ostrożności. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany projektu i opisu tego 
produktu bez dalszego powiadomienia. Proszę sprawdzić rzeczywisty kolor tego produktu. 

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

• Nigdy nie pozwalaj dzieciom i zwierzętom przebywać w pobliżu tego urządzenia podczas 
obsługi. 

• Jeśli czujesz się słabo, przerwij natychmiast korzystanie i wyłącz zasilanie. 

• Jeśli ten fotel nie działa prawidłowo, przestań go używać i wyłącz je. Odłącz przewód 
zasilający. Skontaktuj się z profesjonalną obsługą natychmiast. Nigdy nie należy demontować 
ani naprawiać urządzenia samodzielnie. 

• Nigdy nie umieszczaj swoich części ciała w pobliżu ruchomych komponentów lub 
wewnętrznego mechanizmu. 

• Przestań używać, wyłącz i odłącz to urządzenie, jeśli jakakolwiek część osłony tkaniny jest 
podarta lub zużyta lub odsłania mechanizm. Natychmiast skontaktuj się z serwisem. 

• Jeśli potrzebujesz chemicznego środka do czyszczenia włosów lub jakiegoś miejscowego 
produktu do włosów, umieść ręcznik między głową a tapicerką, aby chronić materiał przed 
uszkodzeniem. 

• Korzystanie z tego produktu nie jest zalecane dla użytkowników poniżej 16 lat. 

• Nie używaj go, jeśli tylna podkładka jest odwrócona, odsłaniając rolki. 

• Używaj tylko dobrze uziemionej wtyczki, która pasuje do tego produktu. 

• Odłącz urządzenie od zasilania przed konserwacją i czyszczeniem, aby uniknąć obrażeń. 

• Używaj go tylko zgodnie z niniejszą instrukcją. 

• Używaj tylko zalecanych akcesoriów. 

• Nie używaj go na zewnątrz. 

• Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania. 

• Zalecany czas użytkowania: za każdym razem 20 minut 

• Nie śpij na tym fotelu. 

• Nigdy nie używaj go pod wpływem alkoholu, narkotyków lub jeśli źle się poczujesz. 

• Nie należy go używać w ciągu godziny po posiłku. 

• Nie należy wykonywać zbyt intensywnych funkcji masażu, aby uniknąć obrażeń lub obrażeń. 

• Nie używaj go w wysokiej temperaturze ani w wilgotnym otoczeniu. 

• Jeśli nastąpi przejście pomiędzy ciepłym i zimnym środowiskiem, nie używaj go natychmiast. 
Zacznij po co najmniej jednej godzinie. 

• Chroń przed kurzem. 

• Mają wystarczającą przestrzeń do użycia i zachowują odstęp bezpieczeństwa od innych 
przedmiotów. Utrzymuj właściwą wentylację. 

• Skonsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania, szczególnie jeśli masz niektóre z 
wyżej wymienionych powikłań: osteoporoza, choroba serca, rozrusznik serca itp., Gorączka, 
ciąża lub miesiączka, podrażnienie lub uszkodzenie skóry, choroba psychiczna, 
nadwrażliwość na ciepło, nieprawidłowości kręgosłupa i kości guzy itp. 
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• Nie używaj go, jeśli jesteś mokry. 

• Z powodu gorącej powierzchni ludzie, którzy są wrażliwi na ciepło, powinni zachować 
ostrożność podczas używania. 

• Sprawdź napięcie. Powinno być odpowiednie i zgodne ze specyfikacją. 

• Nigdy nie wyciągaj wtyczki mokrymi rękami. 

• Chroń go przed wodą i płynami, aby uniknąć wstrząsu. 

• Nie uszkadzaj przewodów ani obwodów. 

• Nigdy nie czyść części elektronicznych, włączaj i podłączaj wilgotną ściereczką. 

• Występuje pewne przerwanie zasilania, trzymaj się z daleka, aby uniknąć obrażeń, jeśli nagle 
włączymy zasilanie. 

• Ten produkt nie jest przeznaczony dla osób (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności 
fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub z brakiem doświadczenia i wiedzy. Powinny być 
nadzorowane przez osobę dorosłą i odpowiedzialną. 

• Nigdy nie pozwalaj dzieciom bez nadzoru w pobliżu tego urządzenia. 

• Nie wykonuj żadnych niewłaściwych modyfikacji i używaj go tylko do zamierzonego celu. 

• Uszkodzony przewód zasilający powinien zostać wymieniony przez producenta, jego 
przedstawiciela lub inną wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć obrażeń. 

• Ochrona urządzenia elektrycznego: Klasa I 

• Nadaje się tylko do użytku domowego. 

• Ten produkt spełnia normy EN 60335-1 i EN 60335-2. 

• Maksymalna waga użytkownika: 150 kg 

KONSERWACJA 

• Nieprawidłowa konserwacja, demontaż lub wymiana części powoduje utratę gwarancji. 

• Nie demontuj urządzenia i nie utrzymuj go samodzielnie. Skontaktuj się z profesjonalną 
obsługą. 

• Wyłącz urządzenie po każdym użyciu. 

• Nigdy nie używaj go, jeśli gniazdo jest zbyt luźne. 

• Jeśli nie używasz go przez dłuższy czas, zwiń przewody i przechowuj je tylko w suchym i 
bezpyłowym miejscu. 

• Chroń go przed wysokimi temperaturami, ogniem i źródłami ciepła oraz przed bezpośrednimi 
promieniami słonecznymi. 

• Nigdy nie wymieniaj uszkodzonego przewodu zasilającego samodzielnie. Skontaktuj się z 
producentem. 

• Czyść urządzenie tylko suchą szmatką. Nigdy nie używaj rozcieńczalnika, benzenu lub 
alkoholu. 

• Części mechaniczne są specjalnie zaprojektowane i wykonane bez specjalnych wymagań 
konserwacyjnych. 

• Chroń go przed ostrymi przedmiotami. 

• Nigdy nie ciągnij go po nierównym terenie. Podnieś, aby przesunąć to urządzenie. 

• Nigdy nie używaj go zbyt długo w sposób ciągły. 
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NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIE I ROZWIĄZANIA 

• Naturalnym jest, że silnik wydaje dźwięk podczas pracy. 

• Jeśli kontroler nie działa normalnie, sprawdź wtyczkę i gniazdo, jeśli są dobrze podłączone i 
sprawdź, czy przełącznik jest włączony. 

• Jeśli szacowany czas pracy minie, aktywuje się automatycznie przycisk wyłączania. Jeśli to 
urządzenie działa zbyt długo w sposób ciągły, termostat wyłącza go automatycznie. Zaczekaj 
co najmniej pół godziny, aby go zrestartować. 

OPIS PRODUKTU 

 

1) Poduszka 

2) Zestaw poduszki powietrznej górnego ramienia 

3) Klawisze skrótów 

4) Montaż poduszki powietrznej 

5) Poduszka siedziska 

6) Zestaw do masażu łydek 

7) Zestaw do masażu stóp 

8) Poduszka oparcia 

9) Podłokietnik 

10) Gniazdo słuchawkowe 

11) Kieszeń kontrolera 

12) Dekoracja podłokietników 

13) Tylna osłona 

14) Kontroler 

15) Pokrywa silnika 

16) Wyłącznik bezpieczeństwa 

17) Kółka rolki 

18) Przewód zasilający i wtyczka 

19) Gniazdo zasilania 
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20) Skrzynka bezpieczników 

21) Włącznik zasilania 

22) Gniazdo kontrolera 

 

FUNKCJE 

• Ten produkt został zaprojektowany z zestawem wyciszonych i inteligentnych mechanicznych 
rąk 3D, które mogą poruszać się w górę i w dół oraz rozciągać się w przód i w tył. 

• Część barkowa jest zaprojektowana z funkcją automatycznego wykrywania i mikro regulacji 
dla konturowania ciała i automatycznej detekcji punktu masażu. Może automatycznie 
regulować dystans masażu dłoni podczas poruszania się w przód i w tył zgodnie z wykrytym 
obszarem ciała i punktami masażu. Sprawia, że masaż jest naukowy i czysty. 

• Oferuje wygodę, regenerację zmęczenia, zmniejszenie bólu, relaksację, redukcję stresu, 
masaż do talii i całego masażu powietrznego itp. 

• Posiada dwie funkcje pamięci masującej: M1 i M2. 

• Wybierz ręcznie masaż górnej części ciała, trzy opcjonalne pozycje masażu (całkowite, 
częściowe i stałe). Sześć metod masażu: chwytania ramienia, ugniatania, gwintowania, 
shiatsu, ugniatania i gwintowania oraz 3D. Pięć poziomów prędkości masażu dostępnych pod 
stopniem stukania i masażu shiatsu. Szerokość dłoni do masażu można regulować na pięciu 
poziomach. 

• Masaż powietrzny ramion (osiem wbudowanych poduszek powietrznych), funkcja masażu 
ramienia (cztery wbudowane poduszki powietrzne), masaż pośladkowy (pięć wbudowanych 
poduszek powietrznych), masaż relaksacyjny ciśnienia powietrza (36 zbudowane poduszki 
powietrzne) z trzema regulacjami intensywności. 

• Funkcje masażu ciśnienia dolnego ciała: masaż pleców (cztery wbudowane poduszki 
powietrzne). Masaż powietrzny pośladków (pięć wbudowanych poduszek powietrznych). 
Funkcja masażu ciśnieniowego w pozycji leżącej (36 wbudowanych poduszek powietrznych) z 
trzema regulacjami intensywności. 

• Górne ramię ma dwa stopnie funkcji regulacji szerokości. Jeśli dopasujesz się do ostatniej 
klasy, aby wcisnąć w ramię odległość przekładni, a następnie poluzuj rękę i ramię, urządzenie 
automatycznie zresetuje się, aby dostosować różne szerokości ramion użytkownika. 

• Funkcja grzania grzbietowego - włókna węglowe jako źródło ogrzewania podczerwonego. 

• Skrócone klawisze na prawym podłokietniku, umożliwiające podnoszenie i opuszczanie nóg 
oraz podnoszenie i opuszczanie oparcia. 

• Podnóżek można wysunąć na różną wysokość. 

• Konstrukcja z szynami ślizgowymi na oparciu zapewnia zerową powierzchnię, aby 
maksymalnie zaoszczędzić miejsce. 

• Unoszenie oparcia łydek, podnoszenie oparcia i regulacja modelu z zewnątrz. 

• Inteligentny terminal (telefon komórkowy lub tablet PC) sterowanie przez Bluetooth. 

• System odtwarzania muzyki, podłączony do Bluetooth urządzenia inteligentnego (telefon 
komórkowy lub iPad) w celu odtwarzania muzyki, a w lewym podłokietniku znajduje się 
gniazdo głosowe. 

• Pobieranie programu automatycznego masażu. 
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FUNKCJE STANDARDOWE 

FUNKCJA TERAPII MAGNETYCZNEJ 

• Umieść 8 magnesów (zawarte w zestawie) z naturalnej energii w poduszkach powietrznych 
dla łydek. 

• W wyniku weryfikacji krajowej podczerwieni i kontroli jakości produktu elektrycznego w 
elektrowniach i inspekcji, powierzchnia natężenia pola magnetycznego wynosi 73 mT, zgodnie 
z najlepszym krajowym standardem ochrony 40-110 mT. 

• Terapia magnetyczna może obniżyć poziom cholesterolu, wyeliminować nagromadzenie 
wolnych rodników w organizmie, wzmocnić ludzką odporność i inne funkcje. 

ODTWARZANIE MUZYKI 

• Zestaw gniazd głosowych na podłokietniku powinien być podłączony do słuchawki. Możesz 
cieszyć się muzyką podczas odpoczynku. 

  

Funkcja terapii magnetycznej Gniazdo głosowe 

OSTRZEŻENIE! Za pomocą wyłącznika bezpieczeństwa w skrzynce źródła zasilania, jeśli ciężki 
ciężar znajduje się na pokrywie skrzyni, funkcja rozłożenia oparcia zostanie zatrzymana, aby uniknąć 
obrażeń przy zgniataniu, gdy oparcie jest opuszczone. 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI KONTROLERA LCD 

UWAGA: Tylko w celach informacyjnych. 
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WŁĄCZ GŁÓWNY ZASILACZ 

  

Schemat wtyczki Schemat położenia przełącznika zasilania 

ABY ROZPOCZĄĆ MASAŻ 

• Naciśnij czerwony przycisk zasilania, aby uruchomić masaż, a fotel do masażu automatycznie 
opuści się. 

• Naciśnij przycisk automatycznego masażu, a ręce masujące rozpoczną automatyczne 
wykrywanie twojego ramienia i ciała. Rolka podpórki łydek zaczyna działać w tym samym 
czasie. (Wybierz automatyczny program "szybkiego masażu", aby natychmiast rozpocząć 
program masażu, wykrywanie ramion tylko w celu zaoszczędzenia połowy czasu), jeśli po 20 
minutach nie wybierzesz programu automatycznego masażu, fotel do masażu zostanie 
automatycznie włączony poza. 

• Po zakończeniu skanowania, sygnał dźwiękowy zacznie wydobywać się z kontrolera, a 
głowice masujące delikatnie obracają się po okolicy ramion, aby pokazać, gdzie fotel wyczuwa 
pozycję ramion. W tym czasie, jeśli chcesz dodatkowo wyregulować wykryty obszar ramion, 
możesz to zrobić naciskając przyciski pozycji w górę lub w dół, jak poniżej. Posiada 11 
poziomów. Jeśli nie wykonałeś żadnej regulacji pozycji ramienia lub nie wybrałeś ręcznego 
trybu masażu w czasie po skanowaniu, krzesło automatycznie rozpocznie masaż "w 
porządku". 

Przycisk Opis Wyświetlacz 

 

Naciśnij, aby podwyższyć głowice masujące. 
 



10 

 

 

Naciśnij, aby obniżyć głowice masujące. 
 

 

Wybierz metody masażu: 

• Masaż pamięci: gdy znajduje się w pozycji na ramieniu, możesz użyć przycisku pamięci 
M1 lub M2, aby rozpocząć masaż. Nie trzeba czekać do zakończenia wykrywania. 
Powróci do zapisanych modeli masażu do masażu. 

 

Charakterystyka automatycznego masażu: 

Przycisk Opis Wyświetlacz 

 

Szybkie doświadczanie wszystkich funkcji masażu. 
F0 Auto 

 

Zrelaksuj mięśnie i kości 
F1 Auto 

 

Popraw stan zmęczenia ciała, odzyskaj aktywność organizmu. 
F2 Auto 

 

Masaż głęboki na punkcie akupresury, rozluźniający obszar 
bólów. 

F3 Auto 

 

Talia, pośladek, ramię, noga i poduszka powietrzna pracują w 
tym samym czasie, rozluźniają całe ciało. 

F5 Auto 

 

Gdy poduszka powietrzna z podpórkami łydki działa i ściska 
części łydek, oparcie opada, a podpórka łydki ciągnie w dół, aby 

rozciągnąć część talii, a następnie powrócić do pierwotnej 
pozycji i powtórzyć powyższe czynności, zmniejszyć zmęczenie 

w talii i odbić się. 

F6 Auto 

 

Złagodzić zmęczenie, zrelaksować ciało, promować krążenie 
krwi. 

F7 Auto 

 

Sprzyja krążeniu krwi 
F8 Auto 

PROGRAM APLIKACJI AUTO CALLING 

Przycisk Opis Wyświetlacz 

 

Automatyczne wybieranie funkcji Aplikacji: 3 
tryby automatyczne 

A1~A3 

 

Potwierdź wybór: jeśli bieżący tryb APP jest 
nieprawidłowy, naciśnij przycisk potwierdzenia, a 

A1~A3 App Auto 
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dźwięk ostrzeże o nieprawidłowości. 

RĘCZNA OBSŁUGA GÓRNEJ CZĘŚCI CIAŁA, RĘCZNA OBSŁUGA 
DOLNEJ CZĘŚCI CIAŁA 

RĘCZNA OBSŁUGA GÓRNEJ CZĘŚCI CIAŁA 

Przycisk Opis Wyświetlacz 

 

Uchwyt na ramię: automatyczny obrót w zależności od kształtu 
uchwytu, regulacja prędkości i intensywności 

 

 

Ugniatanie: regulacja prędkości i intensywności 

 

 

Stukanie: podzielony na dwa tryby masażu, szerokość 
prędkości, regulację intensywności 

 

 

Regulacja prędkości i intensywności wyrabiania i gwintowania 

 

 

Shiatsu: podzielony na dwa tryby masażu, prędkość, szerokość, 
regulację intensywności 

 

 

3D: podzielony na cztery tryby masażu, prędkość i regulację 
intensywności 

 

 

Prędkość: regulacja 5 stopni 

 

 

Szerokość: regulacja 5 stopni 

 

 

Stała pozycja masażu 

 

Masaż w przód I w tył w pozycji częściowej 

 

Masaż na ciele w przód I w tył 

 

Masaż z powrotem I z powrotem na górnej części pleców 

 

Masaż pleców z powrotem i z powrotem 

 

 

W trybie masażu o stałej lub 
częściowej pozycji, ręce 
masażu mogą poruszać się w 
dół. 

Ręka masażu przesuwa się w 
dół. 

Regulacja 
pozycji masażu 

(w trybie masażu 
o stałej i 

częściowej 
pozycji, jest 

regulowana).  

Powyżej trybu masażu o 
ustalonej lub częściowej 
pozycji, ręce masażu mogą 
poruszać się w dół. 

Ręka masażu przesuwa się w 
górę. 

UWAGA: Odcinek pleców H2, H3 może wyświetlać się tylko w aplikacji. 
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FUNKCJE MASAŻU SPRĘŻONYM POWIETRZEM 

Przycisk Opis Wyświetlacz 

 

Funkcja sprężonego powietrza w dolnej części ciała (w sumie 3 
tryby: dolne ciało, plecy i talia, łydka). 

 

 

Dolna część ciała, tył i talia, regulacja intensywności kompresji 
łydek, regulacja 3 stopni. 

 

 

W trybie sprężonego powietrza dolnej części ciała lub trybów 
kompresji powietrza łydek włącz / wyłącz funkcję rozciągania 

spoczynkowego łydki.  

 

Włączanie / wyłączanie masażu sprężonym powietrzem i 
regulacja intensywności, regulowane w trzech klasach. 

 

INNE FUNKCJE 

Przycisk Opis Wyświetlacz 

 

Zmniejszyła się intensywność masażu pleców. Dłonie masujące 
przesuwają się w dowolne miejsce i osłabiają natężenie prądu. 

 

 

Zwiększono intensywność masażu pleców. Dłonie masujące 
przesuwają się w dowolne miejsce i zwiększają natężenie prądu. 

 

 

Włącznik / wyłącznik rolki nożnej i regulacja prędkości, 3 stopnie 
regulowane. 

 

 

Terapia z ogrzewaniem w podczerwieni, aby poczuć ciepło 
trzeba odczekać 3 minuty. 

 

REGULACJA CZASU MASAŻU 

Przycisk Opis Wyświetlacz 

 

Domyślny czas masażu wynosi 20 minut. Maks. czas pracy 
wynosi 40 minut. Naciśnij przycisk czasu, aby dodać 5-minutowe 
przyrosty. Możesz ustawić zakres czasu w dowolnym miejscu od 

5 minut do 40 minut.  

KĄT OPARCIA I PODPÓRKI ŁYDEK 

Przycisk Opis 

 

Tryb automatycznego ustawiania z 3 trybem automatycznego ustawiania. Po 
naciśnięciu tego przycisku można przejść do jednego trybu, a następnie cyklu. 

 

Przycisk podnoszenia podpórki łydki. Naciśnij ten przycisk, podpórka łydki wolno się 
unosi, zatrzyma po zwolnieniu. 



13 

 

 

Przycisk opadania podpórki łydki. Naciśnij ten guzik. Podpórka łydek powoli będzie 
opadać. Zatrzymuje się po zwolnieniu przycisku. 

 

Przycisk podnoszenia oparcia. Naciśnij ten przycisk, a oparcie podnosi się powoli. 
Zwolnij przycisk, aby zatrzymać. 

 

Przycisk opadania oparcia. Naciśnij ten przycisk, a oparcie powoli się zmniejsza. 
Zwolnij przycisk, aby zatrzymać. 

KLAWISZE SKRÓTU 

Przycisk Opis 

 

Przełącznik: Naciśnij ten przycisk, włącz / wyłącz wszystkie funkcje masażu. 

 

Przycisk podnoszenia podpórki łydki. Naciśnij ten przycisk, a podparcie łydki unosi 
się powoli. Zwolnij przycisk, aby zatrzymać. 

 

Przycisk opadania podpórki łydki. Naciśnij ten przycisk, a podpórka łydki powoli 
zacznie opadać. Zwolnij przycisk, aby zatrzymać. 

 

Przycisk podnoszenia oparcia. Naciśnij ten przycisk, a oparcie podnosi się powoli. 
Zwolnij przycisk, aby zatrzymać. 

 

Przycisk opadania oparcia. Naciśnij ten przycisk, a oparcie powoli zacznie opadać. 
Zwolnij przycisk, aby zatrzymać. 

WYŁĄCZ ZASILANIE I MASAŻU 

Naciśnij przycisk zasilania podczas masażu, aby natychmiast zatrzymać wszystkie funkcje masażu lub 
jeden program do ustawiania masażu. Oparcie i podnóżek nie powrócą do pierwotnej pozycji, a na 
wyświetlaczu pilota migają "SA" i "MEMORY". 

A. Naciśnij przycisk M1 lub M2 w ciągu 10 sekund, aby zapisać tryb masażu. 

B. Lub naciśnij przycisk zasilania w ciągu 10 sekund, ręce masażu, oparcia i podnóżek 
automatycznie powrócą do pierwotnej pozycji. 

C. Lub poczekaj 10 sekund, ręce masażu powrócą do pierwotnego położenia, ale oparcie i 
podnóżek nie powrócą do pierwotnej pozycji. 

 

 



14 

 

WYŁĄCZANIE 

UWAGA: Wyłącz zasilanie urządzenia. 

 
 

Schemat położenia przełącznika zasilania Metoda wyłączania zasilania 

SYSTEM OBSŁUGI FOTELA ZA POMOCĄ iPHONE’A LUB TABLETU 
Z ANDROIDEM 

INTERFEJS PROGRAMU APLIKACJI 

 

Numer Opis 

1 Klawisze funkcyjne 

2 Obszar wyświetlania informacji o stanie masażu 

3 Regulacja intensywności ciała górnego 

4 Przycisk masażu 

5 Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby wyjść z programu 

6 Zminimalizuj program 

7 Pasek stanu 

8 Usługa 

9 Przycisk operacji / pauzy 

10 Funkcja ustawienia funkcji 

11 Wiersz informacyjny 
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PRZYGOTOWANIE PRZED URUCHOMIENIEM 

1. Pobierz i zainstaluj program instalacyjny 

Program instalacyjny dostarczony przez agenta lub pobrany z sieci dostarczonej przez agenta. 

Podłącz USB do tabletu i komputera. Zainstaluj program na tablecie za pomocą narzędzi 
programowych (np. Peasecod, 360 asystent telefonu komórkowego). Po udanej instalacji ikona 
programu zostanie wyświetlona w programie do obsługi tabletu. W razie jakichkolwiek pytań skonsultuj 
się z dostawcą tabletu podczas instalacji programu. 

UWAGA: Po udanej instalacji aplikacji pojawi się ikona. 

 

2. Łącze Bluetooth 

• Włącz przełącznik zasilania fotela. 

• Otwórz menu na ekranie głównym tabletu, wybierz ustawienie, aby otworzyć interfejs 
ustawień. 

• Uruchom funkcję Bluetooth, wybierz ustawienie Bluetooth. Kliknij i sprawdź sprzęt do 
załączników i znajdź ikonę "Fihonest". Kliknij, aby dopasować tablet Bluetooth z fotelem 
do masażu Bluetooth (kod pasujący: 0000). Po udanym dopasowaniu kliknij ponownie 
"Fihonest", aby połączyć tablet Bluetooth z fotelem do masażu Bluetooth. Jeśli udało się 
połączyć. Program obsługi może być używany do obsługi fotela do masażu. 

3. Niespotykane problemy i rozwiązania trybu Bluetooth 

• Po sparowaniu Bluetooth, jeśli nie można połączyć go z Bluetooth fotela do masażu, 
spróbuj anulować parowanie Bluetooth. Wyłącz fotel do masażu i uruchom go ponownie. 
Następnie podłącz ponownie jak powyżej. 

• Bluetooth pokazuje połączenie powiodło się, ale w aplikacji nie można sterować fotelem 
do masażu ani wskazówkami informującymi, że połączenie Bluetooth zawiodło. Moduł 
Bluetooth wyświetla się nieprawidłowo. Wyjdź z aplikacji i podłącz ponownie moduł 
Bluetooth lub wyłącz moc fotela do masażu i uruchom go ponownie. Następnie podłącz 
ponownie jak powyżej. 

WŁĄCZANIE URZĄDZENIA 

Upewnij się, że wyłącznik zasilania fotela masującego jest wyłączony, podłącz przewód zasilający z 
fotelem do masażu i podłącz go do gniazda dobrego uziemiającego złącza. Włączyć włącznik 
zasilania, fotel masujący, aby uruchomić stany. 

  

Schemat wtyczki Schemat położenia przełącznika zasilania 
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INSTRUKCJA STEROWANIA FUNKCJĄ MASAŻU 

WŁĄCZENIE MASAŻU 

• Na ekranie iPada rozwiń listę aplikacji, kliknij  aby uruchomić program obsługi fotela do 
masażu. 

• Najpierw w interfejsie startowym po uruchomieniu programu. Po 5 sekundach w interfejsie 
informacji o masażu. 

• Kliknij "włącz / wyłącz" na wyświetlaczu, aby uruchomić funkcję masażu. Fotel do masażu leży 
automatycznie. 

  

Interfejs startowy W trybie czuwania informacja o masażu 
wyświetla interfejs 

REGULACJA POŁOŻENIA RAMION 

• Automatycznie wykrywa pozycję ramienia i punkty akupresury, poczekaj, aż wykrywanie się 
zakończy. 

• Zabrzmi DI-DI-DI po zakończeniu wykrywania i przejściu do interfejsu regulacji położenia 
ramion. Możesz teraz ustawić pozycję ramienia, naciskając przycisk w górę / w dół. Ma 11 
dostępnych poziomów. Jeśli w ciągu 10 sekund po zeskanowaniu nie wykonałeś żadnej 
regulacji położenia ramienia lub został wybrany ręczny tryb masażu, fotel automatycznie 
uruchomi program masażu "Fine" 

  

Interfejs do wykrywania położenia ramion i 
punktów masażu 

Interfejs do regulacji położenia ramion 

 

Przycisk regulacji pozycji ramion Opis funkcji 

 
Naciśnij, aby wyregulować głowice masujące do góry. 
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Naciśnij, aby obniżyć głowice masujące. 

 

FUNKCJA MASAŻU URUCHOMIENIE I WSTRZYMANIE 

• W interfejsie informacji o masażu, gdy fotel jest włączony, naciśnij przycisk "uruchom / pauza", 
cała funkcja masażu zatrzyma się i stan pauzy, w stanie wstrzymania naciśnij przycisk 
"uruchom / pauza". Funkcja masażu będzie nadal działać jako wstrzymana wcześniej. 
Wszystkie funkcje masażu wyłączają się automatycznie, jeśli czas wstrzymania wynosi ponad 
10 minut. 

  

Działający interfejs Zawieszony interfejs 

 

Wstrzymanie/Włączenie Opis funkcji 

 

Naciśnij ten przycisk, a funkcja masażu zostanie ponownie uruchomiona, 
tak jak wcześniej. 

 

Naciśnij ten przycisk, zatrzymaj wszystkie funkcje masażu. 

INTENSYWNOŚĆ MASAŻU GÓRNEJ CZĘŚCI CIAŁA 

• W stanie roboczym można dostosować natężenie dłoni masażu z tyłu górnej części ciała, 
klikając ikonę regulacji intensywności w interfejsie informacji o masażu (dostępne 5 stopni). 

UWAGA: Intensywność: regulacja 5 stopni. 

 

 



18 

 

MASAŻ AUTOMATYCZNY 

• Kliknij na  aby wejść do menu wyboru funkcji masażu i wybrać to, czego potrzebujesz. 

• Kliknij na  aby wejść do interfejsu wyboru funkcji. Kliknij ikonę automatyczną, aby 
wybrać tryb automatycznego masażu. W stanie automatycznego masażu prędkość i 
szerokość nie są regulowane. 

 

INTERFEJS FUNKCJI AUTOMATYCZNEGO MASAŻU  

Przycisk Opis funkcji 

 

Zrelaksuj mięśnie i kości. 

 

Pobudza krążenie krwi. 

 

Masaż głęboki na punkcie akupresury, rozluźniający obszar bólów. 

 

Szyja i ramię, talia, pośladek, ramię, poduszka powietrzna na nogi działają w tym 
samym czasie. Zrelaksuj całe ciało. 

 

Popraw stan zmęczenia ciała i odzyskaj aktywność organizmu. 

 

Kiedy poduszka na podpórce łydki działa i ściska część łydki, oparcie opada, a 
podpórka łydek ściąga w dół, aby rozciągnąć część talii. Następnie wróć do 
pierwotnej pozycji i powtórz powyższe czynności. W międzyczasie poduszka 
powietrzna siedziska i dłonie masujące współpracują ze sobą. 

 

Powrót do interfejsu informacji o stanie działania. 

MASAŻ RĘCZNY 

• Kliknij na  w trybie ręcznym wybór funkcji masażu, wybór ręcznych metod masażu, tryb 
rozciągania wstecznego, prędkość, szerokość. W trzepotaniu, 3D, Shiatsu, stanie 
wstrzymania, szerokość dłoni masażu jest regulowana. Oprócz stanu zatrzymania prędkość 
można regulować w dowolnych innych metodach masażu. 
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MASAŻ RĘCZNY - METODY, PRĘDKOŚĆ, SZEROKOŚĆ 

• W interfejsie ręcznego wyboru funkcji kliknij przycisk  do wyboru techniki masażu, 
prędkości, interfejsu regulacji szerokości. Kliknij odpowiednią ikonę techniki, ikonę prędkości, 
ikonę szerokości, wybierz spersonalizowaną funkcję masażu. 

 

Przycisk techniki Opis 

 

Uchwyt na ramię: automatyczny obrót w zależności od kształtu uchwytu, 
regulacja prędkości i intensywności 

 

Ugniatanie: regulacja prędkości i intensywności 

 

Stukanie: podzielone na dwa tryby masażu, prędkość, szerokość i regulację 
intensywności 

 

Ugniatanie i gwintowanie: regulacja prędkości i intensywności 

 

Shiatsu: podzielony na dwa tryby masażu, prędkość, szerokość, regulację 
intensywności 

 

3D: podzielony na cztery tryby masażu, prędkość i regulację intensywności 

 

Wróć do interfejsu informacji o stanie pracy 

RĘCZNY TRYB ROZKŁADU MASAŻOWEGO 

• W interfejsie ręcznego wyboru funkcji kliknij  w interfejsie trybu rozciągania, kliknij 
odpowiednią ikonę trybu rozciągania, aby wybrać spersonalizowaną funkcję masażu. 

• UWAGA: W trybie chwytania ramienia wybór trybu rozciągania jest nieprawidłowy. 

 



20 

 

Tryb rozciągania Opis funkcji 

 

Masaż w górę I w dół na całych plecach 

 

Masaż w górę I w dół na górnej części pleców 

 

Masaż w górę I w dół w dolnej części pleców 

 

Masaż pleców częściowy w górę I w dół na małym obszarze 

 

Masaż na stałym punkcie 

MASAŻ SPRĘŻONYM POWIETRZEM 

• Kliknij na  do funkcji masażu kompresującego powietrze wybierz interfejs, kliknij 
odpowiednią ikonę funkcji masażu kompresji powietrznej. Obejmuje dolny masaż ciała 
(dolna część ciała, talia, pośladek). I masaż kompresyjny powietrza. 

KLASY MASAŻU SPRĘŻONYM POWIETRZEM 

Interfejs masażu powietrznego: 

 

Funkcja sprężonego 
powietrza 

Opis 

 

Włączanie lub wyłączanie funkcji masażu sprężonego powietrza 
ramienia. 

MASAŻ SPRĘŻONYM POWIETRZEM - DOLNE CIAŁO, TALIA, POŚLADKI, NOGI 

Dolna część ciała, talia, pośladki, nogi: 
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Funkcja 
sprężonego 
powietrza 

Opis 

 

Włączanie / wyłączanie funkcji masażu sprężonym powietrzem dolnego ciała. 
Kompresja powietrza w dolnej części ciała obejmująca talię, pośladek i część 
stopy. 

 
Włączanie / wyłączanie funkcji masażu pośladków w talii. 

 

Włączanie / wyłączanie funkcji masażu sprężonego powietrza w części nożnej. 

 

Włączanie / wyłączanie funkcji rozciągania nóg. Jeśli włączysz funkcję kompresji 
sprężonego powietrza dolnego lub kompresję powietrzną części stopy, domyślną 
funkcją uruchamiania będzie rozciąganie nóg. 

INNA FUNKCJA MASAŻU 

1. Inna funkcja masażu: funkcja terapii termicznej 

Naciśnij przycisk  , aby wejść do interfejsu funkcji masażu, naciśnij przycisk , aby uruchomić 
lub zatrzymać funkcję ogrzewania podczerwienią oparcia. 

UWAGA: Poczujesz ciepłe uczucie po 3 minutach, po włączeniu. 

Interfejs funkcji termoterapii: 

Przycisk Opis funkcji 

 
Włącz lub wyłącz funkcję masażu termicznego. 

2. Inna funkcja masażu - jedyny walec 

Kliknij na  do drugiego interfejsu funkcji masażu. Kliknij na  aby włączyć lub wyłączyć tę 
funkcję. Gdy jedyna funkcja masażu rolkowego w stanie rozruchu, kliknij ikonę jedynej prędkości rolki. 
Możesz dostosować prędkość rolki za pomocą 3 opcjonalnych stopni. 

Interfejs masażu rolkowego: 

 

Przycisk Opis funkcji 

 
Włącz / wyłącz rolkę na jedynej funkcji masażu. 
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3. Inny masaż funkcyjny - Zaktualizowano działanie programu 

Otwórz menu aplikacji  i wybierz "serwis" w interfejsie aktualizacji programu do automatycznego 
masażu. 

Wybór automatycznej funkcji aplikacji za pomocą  trybu auto Aplikacji. 

Potwierdź swój wybór, a głośnik będzie alarmował, jeśli wybrana aplikacja jest nieważna. 

Zaktualizowane działanie programu: 

 

REGULACJA POŁOŻENIA OPARCIA I PODPÓRKI ŁYDEK 

Przycisk Opis funkcji 

Podpórka 
łydek idzie w 
górę I w dół 

 

 

Kliknij ten przycisk, podpórka łydek powoli się podnosi. Puść go, aby 
zatrzymać. 

 

Kliknij ten przycisk, podpórka łydki powoli opada. Puść go, aby 
zatrzymać. 

Podpórka cofa 
się w górę I w 
dół 

 

 

Kliknij ten przycisk, oparcie pleców powoli się podnosi. Puść go, aby 
zatrzymać. 

 

Kliknij ten przycisk, oparcie powoli opada. Puść go, aby zatrzymać. 

Położy się 
automatycznie 

 

Łącznie z 3 trybami automatycznego kładzenia, za każdym razem w 
jednym trybie po naciśnięciu tego przycisku. 

USTAWIENIA 

Ustawienia języka: 

Kliknij na ikonę  do interfejsu funkcji ustawień, a następnie kliknij ikonę , wyświetli się okno 
listy języków, wybierz typ języka, system z 3 językami (chiński uproszczony, chiński tradycyjny, 
angielski). 

Regulacja głośności 

Kliknij na ikonę  do interfejsu funkcji ustawień, a następnie kliknij ikonę  ikona regulacji 
głośności, wyświetli ikonę regulacji głośności i kliknij VOLUME + lub VOLUME-, aby wyregulować 
głośność muzyki. 



23 

 

 

  

Ustawianie interfejsu wyboru języka funkcyjnego Ustawianie interfejsu regulacji funkcji i głośności 

POBIERANIE APLIKACJI 

• Fotel do masażu w trybie gotowości, sprawdź inteligentny terminal (Smartfon lub tablet) w 
dobrym połączeniu z Bluetooth fotela do masażu. 

• Otwórz menu aplikacji  wybierz  w interfejs aktualizacji programu do 
automatycznego masażu. 

 

Przycisk Opis 

 

Start / Wyjdź Uruchom lub rozpocznij pobieranie pobranych 
aplikacji. 

 

Automatyczne 
wybieranie numeru 
programu 

Wybór numeru programu do masażu 
automatycznego. 

 

Ok Potwierdź adres pobierania. 

 

Testowanie Inteligentny terminal i Bluetooth fotela. 

 

Ścieżka Wybierz pobrany dokument aplikacji (doc. Bin). 

 

Zaktualizuj program Rozpocznij pobieranie dokumentu aplikacji. 
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Na przykład: Obecnie wymagany program do pobierania aplikacji "irestAuto1.bin" w trybie A2: 

• Potwierdź inteligentny terminal (Smartfon lub tablet) w dobrym połączeniu z Bluetooth fotela w 
trybie gotowości. 

• Otwórz program aplikacji , kliknij w  i wprowadzić zaktualizowany interfejs programu 
automatycznego masażu. 

• Kliknij ON / OFF  do automatycznego wyboru programu do pobrania, kliknij  wybierz 
numer programu do automatycznego masażu (ekran A2 i aplikacja pilota zdalnego 

sterowania) kliknij przycisk potwierdzenia . 

• Kliknij w testowanie połączenia , przetestuj połączenie między inteligentnym terminalem i 
Bluetooth’em fotela. Monit o wyświetlenie okna "test zakończył się pomyślnie", gdy połączenie 
jest poprawne. W przeciwnym razie wyświetla się "błąd testu". 

• Po udanym przetestowaniu wybierz dokument ścieżki oprogramowania układowego i kliknij 

skanuj  aby wybrać irestAuto1.bin. 

• W ostatnim kroku kliknij aktualizację oprogramowania układowego  do aktualizacji 
programu masażu automatycznego. W oknie podglądu pojawi się komunikat "pobieranie 
zakończone powodzeniem" (ekran zdalnego sterownika OH), jeśli aktualizacja została 
zakończona. W przeciwnym razie wyświetla się "błąd pobierania", aby alarmować 
niepowodzenie aktualizacji. 

BEZPRZEWODOWA FUNKCJA ODTWARZACZA MUZYKI 
BLUETOOTH 

• Urządzenia audio z funkcją Bluetooth (np. Telefon komórkowy, MID, tablet) pasują do fotela 
Bluetooth. Muzyka przesyłana bezprzewodowo przez Bluetooth i odtwarzana w głośniku 
fotela. 

• Urządzenie audio pasuje do fotela masującego przez Bluetooth, jak opisano powyżej. 

ZAKOŃCZENIE MASAŻU (WYŁĄCZENIE) 

• Gdy funkcja masażu zostanie uruchomiona, wciśnij przycisk MASSAGE ON / OFF, a 
wszystkie funkcje masażu zostaną wyłączone. 

 
 

Schemat położenia przełącznika zasilania Metoda wyłączania zasilania 

OSTRZEŻENIE! Przewód zasilający można wyjąć z gniazdka tylko wtedy, gdy zasilanie fotela jest 
wyłączone. 

MONTAŻU RAMIENIA 

1. Znajdź wtyczkę reagującą na podłokietnik w dolnej części ramy fotela i wyciągnij ją z 
kwadratowego otworu znajdującego się na nieruchomej płycie stalowej (rys. 1). 

2. Wyciągnij wtyczkę z kwadratowego otworu na płycie stalowej, odpowiada za każdą wtyczkę 
(rys. 2). 
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3. Wyciągnij wtyczkę na spodzie ramy siedziska i połącz ze złączem podłokietnika, 
odpowietrzając rurę odpowietrzającą we właściwe miejsce (rys. 3). 

4. Po wykonaniu odpowiednich złączy, przełóż delikatnie przez kwadratowy otwór w dolnej 
części ramy fotela. Zachowaj ostrożność i nie zwijaj przewodu powietrza (rys. 4). 

5. Jak pokazano, haczyk na podłokietniku odpowiada skrzynce na płycie montażowej, płyta 
stalowa odpowiada rowkowi podpórki i (ryc. 5). 

6. Przytrzymaj podłokietnik rękami, tylny podłokietnik jest wyższy niż przód. Przedni bolec 
podłokietnika odpowiada skrzynce na przedniej części stalowej płyty. Sprawdź przewód 
łączący, jeśli jest włożony do dolnej części ramy podłokietnika i nie dopuścić do jego 
zablokowania. Tylny sworzeń podłokietnika odpowiada pudle w dolnej części stalowej płyty. 
Wciśnij tylną część podłokietnika, aby zamocować dwa górne sworznie podłokietnika na płycie 
stalowej (rys. 6). 

7. Zamontuj podłokietnik na ramie krzesła. Uchwyty na ramię powinny przesuwać się w 
odpowiednie miejsca na ramie krzesła bez użycia siły. Naciśnij lekko ramię, aby zablokować 
je na miejscu. Następnie naciśnij podłokietnik i upewnij się, że bolec jest w pudełku na 
stalowej płycie i pociągnij go ręką, aby sprawdzić, czy jest mocno przymocowany (Ryc. 7). 

8. Znajdź otwór montażowy na tylnej części nieruchomej stalowej płyty, wkręć śruby za pomocą 
klucza sześciokątnego (rys. 8). 

9. Znajdź otwór instalacyjny na tylnej części nieruchomej stalowej płyty. Wkręcić śruby za 
pomocą klucza sześciokątnego, zakończyć instalację. Wykonaj te same kroki dla instalacji 
dwóch podłokietników (rys. 9). 

 
 

Rys. 1 Rys. 2 

 
 

Rys. 3 Rys. 4 

  

Rys. 5 Rys. 6 
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Rys. 7 Rys. 8 

 

Rys. 9 

MONTAŻ (PODUSZKA I PODUSZKA PLECÓW) 

• Używanie poduszki na głowę może zmniejszyć siłę masażu ugniatającego na szyi i 
ramionach. To zależy od zamierzonego miejsca użytkowania. Zalecamy korzystanie z niego. 
Poduszka na głowę i oparcie są połączone zamkiem błyskawicznym (rys. 1). Odwróć tylną 
stronę poduszki nad głową i umieść flanelę z napisem AB w poduszce nad głową, wkładając 
pasek nad oparcie (rys. 2). Zmniejsz poduszkę na głowę, połóż tylną część na oparciu. Może 
dostosować odpowiednią pozycję na podstawie różnej wielkości (rys. 3). 

  

Rys. 1 Rys. 2 

 

Rys. 3 

OCHRONA PODŁOGI 

Jeśli przez dłuższy czas umieścisz ciężki fotel na drewnianej podłodze, umieść pod nim dywan lub 
matę, aby uniknąć uszkodzenia podłogi. 
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UWAGA: Nie należy przenosić kół fotela na drewnianej podłodze, nierównym terenie lub w wąskich 
miejscach. Do podniesienia fotela potrzebne są dwie osoby. Chroń przednią płyta uszczelniająca 
łydek i tylną pokrywę (nigdy nie podnoś za podłokietnik). 

PRZENOSZENIE FOTELA 

Upewnij się, że wszystkie przewody znajdują się z dala od podłogi, jeśli musisz ją przesunąć. 
Skoncentruj się na rowku tylnej pokrywy, podnieś ją pod kątem (środek ciężkości znajduje się na 
przednim kółku). Możesz przesunąć fotel do przodu, a następnie przywrócić fotel do normalnego kąta. 

 

OSTRZEŻENIE! Zawsze wyłączaj przełącznik zasilania, a następnie odłącz przewód zasilający i 
przewód zdalnego sterowania przed przeniesieniem krzesła. 

SPECYFIKACJA PRODUKTU 

Model A86 

Konfiguracja 01 

Napięcie znamionowe 

 

110-120V~60Hz 

220-240V~50Hz/60Hz 

Znamionowy pobór mocy 240W 

Znamionowy czas pracy 20 min. 

Hałas ≤58 dB 

Moc w trybie gotowości <0.5W 

Ochrona urządzenia elektrycznego Klasa I 

Materiał: PVC, PA, części stalowe oraz części elektryczne i elektronowe 
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REGULAMIN GWARANCJI, ROSZCZENIA GWARANCYJNE 

Gwarancji udziela:  
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. Intensywność treningów nie może przekroczyć 1 godziny na dobę (okres gwarancji: 
24 miesiące).  
2.Gwarancja Pół-komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, Spa, 
szkołach, ośrodkach rehabilitacji. Intensywność treningów nie może przekroczyć 3 godzin na dobę. 
(okres gwarancji: 12 miesięcy).  
3.Gwarancja Komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, Spa, 
szkołach , ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach. Intensywność treningów nie może 
przekroczyć 8 godzin na dobę. (okres gwarancji: 24 miesiące). 
  
Każdy produkt w specyfikacji ma przyporządkowany wariant gwarancji. Brak informacji o wariancie 
gwarancji domyślnie oznacza Gwarancje Domową. Gwarancja dotyczy tylko wad produkcyjnych. 
Gwarancja nie ma zastosowania do wad wynikających z:  
a) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych),  
b) Niewłaściwego użycia produktu,  
c) Nieprawidłowego przechowywania,  
d) Przeróbek produktu lub niewłaściwego serwisu. 

 

Dowodem udzielenia gwarancji jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT). Gwarancja obowiązuje 
na terenie Polski. Gwarancja nie wyłącza możliwości skorzystania z uprawnień wynikających z 
niezgodności towaru z umową.  
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 naszą firmę oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą 
kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody nie ponosimy 
odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.  
W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową 
przedmiotu gwarancji. W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego klient pokrywa 
koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.  
Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. 
Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. 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. Zwrot kwoty 
zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości 
wymiany na nowy. 
 
Zgłoszenia gwarancyjne  
Klienci indywidualni zobowiązani są przesłać ZGŁOSZENIE GWARANCYJNE drogą mailową na 
adres: biuro@e-insportline.pl. Zgłoszenie powinno zawierać takie informacje jak:  
Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.  
Klienci hurtowi zobowiązani są do złożenia zgłoszenia za pośrednictwem panelu klienta dostępnego 
na stronie internetowej: www.e-insportline.pl  
Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub 
telefonicznie. 
 

 
inSPORTline Polska 

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko 
Telefon:  510 275 999 

E-mail: biuro@e-insportline.pl 
NIP: 6090063070 REGON: 260656756 
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