
Návod k použití EC-383
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Děkujeme za nákup EC-383 Masážního křesla.
Před použitím masážního křesla si přečtěte obsah tohoto návodu.
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01 Unikátní funkce

Provoz masážního křesla je řízen kompaktním mikropočítačem, který provádí
různé masážní metody a kombinace, jako je hnětení, klepání, tleskání, shiatsu, 
rolování, vibrace, tepelná a vzduchová masáž. Všechny tyto metody precizně 
masírují akupresurní body, aby účinně zmírnily únavu, podpořily metabo-
lismus a zlepšily krevní oběh.

● Speciálně strukturovaná masáž pro záda, navržena podle křivek lidského těla, 
aby poskytovala co nejúčinnější výsledek.
●  Jedno dotykové tlačítko Zero-Gravity.
● Opěradlo křesla lze nastavit v úhlech od 117° do 157°, zatímco opěrku nohou od 
0 do 90, tak aby vám to vyhovovalo. Lze je také nastavit ručně.
● Pět druhů automatických programů pro celé tělo se skenováním zádové opěrky.
● Tři režimy částečné vzduchové masáže v bederní/sedací, krční a nožní opěrce s
nastavitelnou intenzitou.
●  Funkce vibrací/vyhřívání v oblasti sedadla/beder.
● Různé typy masážních funkcí lze kombinovat pro nastavení masážních progra-
mů.
● Lze nastavit časovač podle požadované délky masážního programu.
● Digitální displej a displej svítící ve tmě pro uživatelsky přívětivé ovládání i ve 
tmě.
● Navrženo s detektorem přepětí a tlaku, teplotním senzorem a automatickým vy-
pínacím mechanismem pro co největší bezpečnost použití.
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02 Bezpečnostní opatření

Při používání masážního křesla je třeba vždy dodržovat základní opatření, aby se
snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, popálení, požáru nebo zranění osob. Před
použitím masážního křesla si přečtěte následující upozornění.

● Ujistěte se, že je napájecí zástrčka bezpečně zasunuta do správné elektrické
zásuvky, abyste snížili riziko zkratu a požáru.
● Vždy ihned po použití a před čištěním odpojte masážní křeslo z elektrické zásuvky.
● NEPOUŽÍVEJTE masážní křeslo v místnostech s vysokou vlhkostí, jako je sauna ne
bo pára.
● NEPOUŽÍVEJTE masážní křeslo venku a vyhýbejte se místům s přímým slunečním
svitem.
● Pokud je elektřina vypnutá, přepněte hlavní vypínač do polohy OFF a odpojte
masážní křeslo z elektrické zásuvky, abyste zabránili jakémukoli poškození křesla při
opětovném zapnutí elektřiny.
● Nikdy nezapojujte/neodpojujte zástrčku napájecího kabelu mokrýma rukama.
● NEPOUŽÍVEJTE křeslo, když máte mokré tělo.
● Pokud masážní křeslo používají děti nebo zdravotně postižené osoby je nutný přísný 
a nepřetržitý dohled zodpovědné osoby.
● NEPOUŽÍVEJTE funkci vyhřívání u dětí, invalidních osob nebo osob v bezvědomí, 
často kontrolujte pokožku v kontaktu s vyhřívanou oblastí, abyste snížili riziko vzniku 
puchýřů.
● Nesprávné použití může způsobit popáleniny.
● Masážní křeslo nesmí používat současně více než jedna osoba.
● Masážní křeslo je určeno k použití, jak je popsáno v tomto návodu k použití.
● Nepoužívejte žádné jiné příslušenství, než které doporučuje výrobce.
● NEPOKOUŠEJTE se stát nebo sedět na opěradle, područce nebo podnožce, abyste
předešli nehodě, zranění nebo poškození křesla.
● Pokud vaše nohy nebo chodidla během masáže sklouznou z opěrky nohou, netlačte
je zpět silou, protože by mohlo dojít ke zranění.
● Při používání masážního křesla neusínejte.
● Masážní křeslo udržujte vždy čisté a do mezer v masážním křesle ani kolem nich ne
vkládejte žádné předměty.
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● NEPOSOUVEJTE masážní křeslo taháním za napájecí kabel.
● Ujistěte se, že za nebo pod masážním křeslem nejsou žádné děti, domácí zvířata
nebo jiné překážky.
● Zjistíte-li na látce masážního křesla nějaké trhliny nebo odřená místa, kontaktujte 
servisní oddělení výrobce a okamžitě přestaňte křeslo používat.
● Toto masážní křeslo je určeno pro použití v domácnosti a nemělo by být používáno v
nebytových prostorách.
● Pokud si nejste jisti, zda byste toto masážní křeslo měli používat, poraďte se se
svým lékařem.
● Před použitím masážního křesla se prosím poraďte s lékařem, pokud jste těhotná,
podstupujete jakoukoli lékařskou péči, používáte lékařské elektronické zařízení, jako je
kardiostimulátor, nebo máte některý z následujících stavů: Zhoubný nádor, srdeční
onemocnění, bolesti zad, abnormální nebo zakřivené páteř, osteoporóza nebo akutní
onemocnění.
● NEKOMBINUJTE s jinými terapeutickými zařízeními nebo elektrickými dekami atd.,
protože to může způsobit zranění.
● Pokud při používání masážního křesla pocítíte bolest, okamžitě přestaňte křeslo
používat a poraďte se se svým lékařem.
● Nikdy nepoužívejte masážní funkci na oteklé nebo zanícené části těla.
● NEPOUŽÍVEJTE masážní křeslo déle než 30 minut v kuse.
● NEPOUŽÍVEJTE masážní křeslo tam, kde se používají aerosolové (sprejové)
produkty nebo kde je podáván kyslík.
● Toto masážní křeslo je neprofesionální produkt určený k poskytování pohodlné ma-
sáže a nemělo by nahrazovat vhodnou lékařskou péči.
● Udržujte kabel mimo horký povrch.
● NEPOUŽÍVEJTE křeslo s poškozenou šňůrou, protože to může způsobit poruchu a
úraz elektrickým proudem.
● Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce
nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.



03 Komponenty křesla

5

Kolečko

Polštář

Opěrka zad

Zádový polštář

Boční panel

Područka

Ovladač

Sedací podložka

Opěrka lýtek

Opěrka
nohou

Opěrka chodidel



6

Masážní pozice
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04 Přesouvání křesla
1. Zvedněte opěrku lýtek.
2. Poté sklopte židli na přibližně 45 stupňů, abyste mohli snadno pohybovat po pod
laze mírným zatažením.

Pozor:
1) Nehýbejte masážním křeslem, když na něm někdo sedí.
2) Je vhodné umístit pod masážní křeslo podložku, protože proces pohybu může

zanechat škrábance na povrchu podlahy.

Krok 1:

Krok 2:
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05 Pokyny pro uzemnění

Zapojte elektrický kabel do vhodné zásuvky. Nesprávné uzemnění zařízení může způ
sobit úraz elektrickým proudem. Pokud si nejste jisti, zda je výrobek správně 
uzemněn, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře. Nijak neupravujte zástrčku, která 
je součástí masážního křesla. Pokud zástrčka nepasuje do zásuvky, obraťte se na 
kvalifikovaného elektrikáře, aby nainstaloval adaptér.
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Model číslo.
Voltáž
Frekvence
Spotřeba energie
Časovač
Maximální doba použití
Rozměry (DxŠxV)

Hmotnost

Délka drátu

Podmínky použití

Skladovací stav

Bezpečnostní funkce

Benefity používání

06 Specifikace židle

Popis Specifikace
EC-383

230V ~
50Hz
220W
5/10/15/20/25/30 minut
30 minut
Rozměry krabice:121.5 x 76.5 x 83 cm
Hmotnost v balení: 84.4 kg

Hmotnost po složení: 77.6 kg

Kabel ovladače: 1.2m
Elektrický kabel: 3.0m
Teplota prostředí: 10°-40°
Vlhkost prostředí: 30-85RH

Skladovací teplota: 20°-60°
Skladovací vlhkost: 30-85RH
Vybaveno ochranou proti přehřátí a přepětí

Zvýšení krevního oběhu 
Zmírnění svalové únavy
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07 Návod k obsluze
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Připojte ke zdroji napájení a otočte přepínač do polohy „I“. Křeslo je nyní v klidovém
režimu. V klidovém režimu je k dispozici pouze šest funkcí: ON/OFF, Zero-G, 
položení, posazení, zvedání nohou nebo sklápění nohou.

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA MASÁŽNÍHO KŘESLA

1. ZAPNUTO VYPNUTO
Ovládací tlačítko Start/Stop
Stiskněte jednou toto tlačítko a podsvícení dálkového ovladače začne blikat: křeslo je v
klidovém režimu. Stisknutím libovolného tlačítka masážní funkce spustíte masážní
funkce na křesle. Tím se také spustí časovač.
Dalším stisknutím tohoto tlačítka zastavíte všechny masážní funkce, masážní válečky
se vrátí do své původní polohy.

2/3.  Sklápění            nohou            / Zvedání  nohu
Ovládací tlačítko pro nastavení úhlu lýtek
Tato dvě ovládací tlačítka mohou nastavit úhel masáže na opěrce nohou. Polohu může-
te upravit tak, že podržíte ovládací tlačítko Sklápění     nohou nebo    Zvedání nohu, 
dokud opěrka nohou nebude ve vámi požadovaném úhlu, uvolněním tlačítka potvrdíte 
masážní úhel.

4/5.  Sklopit se        /Posadit se
Ovládací tlačítko pro nastavení úhlu pro masážní křeslo
Těmito dvěma ovládacími tlačítky                                              lze upravit  úhel sklonu a 
posazení. Polohu můžete upravit podržením ovládacího tlačítka sklopení nebo po-
sazení, dokud nebude křeslo v požadovaném úhlu, uvolněním tlačítka potvrdíte masážní 
úhel.
6. Tlačítko Pauzy
Když je křeslo v masážním režimu a uživatel jej chce dočasně pozastavit, stiskněte
tlačítko Pauza a všechny masážní funkce se zastaví. Na displeji bude blikat ikona 
„Pauza“ a také se pozastaví odpočítávání nastaveného času. Křeslo je nyní v kli-
dovém režimu. Lze použít pouze „ON/OFF, Pause, Recline, Sit Up, Lift Leg, Recline 
Leg“. Dalším stisknutím tlačítka Pauza okamžitě ukončíte funkci „Pauza“ a obnoví-
te původní masážní funkci. Odpočítávání pokračuje.
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7. Nula-G
Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete funkci Zero-G. Dalším stisknutím tlačítka masážní
funkci Zero-G zastavíte.

8. Časovač
Časový interval časovače
Po aktivaci masážního procesu se křeslo automaticky nastaví na 15minutový časovač.
Následně se při každém stisku tlačítka „Časovač“ změní interval časovače v sekvenci
„20>25>30>5>10>15“ minut.
Když z nastaveného času zbývá pouze 1 minuta, ozve se 10 pípnutí pro upozornění 
uživatele.

A. Autoprogram pro celé tělo
Jakmile je aktivován jeden z pěti automatických programů celého těla, stroj
automaticky provede skenování výšky zad.
K dispozici jsou následující automatické programy:
9. Comfort - Pohodlí
10. Protažení se
11. Zdraví
12. Relax
13. Full Air - Plné nafouknutí

B. Lokalizovaný program
Tento program poskytuje přesnou masáž určité části těla pro ten nejlepší ma-
sážní účinek.

1) Program lokalizované masáže zad

14. Hnětení/hnětení+tleskání
Funkce hnětení/hnětení + tleskání Ovládací tlačítko Start/Stop – 3 úrovně
síly/3 úrovně síly a 3 úrovně rychlosti, které lze nastavit.
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Jedním stisknutím tohoto tlačítka aktivujete funkci hnětení pro masáž celých zad
při střední síle; Dalším stisknutím zastavíte funkci hnětení a aktivujete funkci hně-
tení+tleskání; Třetím stisknutím obě funkce zastavíte.
Funkci hnětení lze kombinovat s funkcemi klepání/shiatsu/tleskání, abyste si užili
více masážní funkce Hnětení+klepání, Hnětení+Shiatsu, Hnětení+tleskání.

15. Klepání / Shiatsu
Funkce Klepání / Shiatsu Ovládací tlačítko Start/Stop - 3 velikosti šířky, 3 úrovně
rychlosti k nastavení.
Jedním stisknutím tohoto tlačítka aktivujete funkci poklepání pro masáž celých zad
střední rychlostí; Dalším stisknutím zastavíte funkci klepání a aktivujete funkci
shiatsu; Třetím stisknutím obě zastavíte.

16. Tleskání/Válení
Funkce tleskání/válení, Ovládací tlačítko Start/Stop – 3 velikosti šířky a 3 úrovně
rychlosti/3 velikosti šířky, které lze upravit.
Jedním stisknutím tohoto tlačítka aktivujete funkci tleskání pro masáž celých zad
střední rychlostí; Dalším stisknutím zastavíte funkci tleskání a aktivujete funkci
rolování; Třetím stisknutím obě zastavíte.

Když zvolíte jednu z výše uvedených funkcí masáže zad, rozsvítí se příslušná LED
dioda.

17. Síla
Tlačítko pro nastavení síly hnětení
Po aktivaci funkce Hnětení lze při každém stisknutí tlačítka upravit sílu v cyklu.
Poznámka: Nejnižší a střední síla je vhodná pro většinu lidí a doporučuje se.
Můžete si však vybrat i nejvyšší sílu.

18. Rychlost
Tlačítko pro nastavení rychlosti pro klepání, tleskání a režim Shiatsu.
Po aktivaci funkce klepání, tleskání a režim Shiatsu lze při každém stisku tlačítka
upravit rychlost v cyklu.
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19. Šířka
Tlačítko nastavení šířky pro režim klepání, tleskání, shiatsu, rolování
Po aktivaci funkce klepání, tleskání, shiatsu, rolování lze při každém stisku tlačítka 
upravit šířku v cyklu.

20. Bod
Bodová masáž zad
Toto tlačítko umožňuje uživateli vybrat bodovou masáž pro jakoukoli část zad.
Jedním stisknutím tohoto tlačítka aktivujete bodovou masáž, zatímco původní
masážní režim pokračuje v původní poloze. Dalším stisknutím ukončíte funkci
bodové masáže a obnovíte funkci masáže celých zad.
Poznámka: Funkci bodové masáže nelze aktivovat při rolování.

21. Částečný
Částečná masáž zad
Toto tlačítko umožňuje uživateli vybrat částečnou masáž pro kteroukoli část zad.
Polohu pro částečnou masáž lze upravit manuálně nebo vybrat lokalizované místo 
masáže.
Jedním stisknutím tohoto tlačítka pokračujete v původním masážním režimu a
zároveň aktivujete částečnou masáž, která zaujme původní polohu a to střed pro
provedení částečné masáže o šířce cca. 8 cm. Dalším stisknutím zastavíte funkci
částečné masáže a obnovíte funkci masáže celých zad.

22. Nahoru & Dolů
Tlačítko pro nastavení polohy pro bodovou nebo částečnou masáž
Toto tlačítko se používá pro nastavení polohy masáže opěradla pro dosažení
bodové masáže. Když jsou masážní funkce aktivovány, podržte joystick nahoru
nebo dolů a posuňte masážní válečky nahoru nebo dolů, dokud válečky nedostanou
ideální polohu. A poté uvolněte joystick, abyste spustili funkci bodové masáže.
Stisknutím tlačítka Spot funkci spot zrušíte.
Také v částečném režimu podržte joystick nahoru nebo dolů a upravte střed na
šířku cca 8 cm. Stisknutím tlačítka Partial odstraníte částečnou funkci.
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2) Program lokalizované vzduchové masáže

23. Bedra/sedadlo – 3 úrovně intenzity, které lze nastavit
Tlačítko Start/Stop ovládání tlaku vzduchu v bederní oblasti a sedačce.
Jedním stisknutím aktivujete režim tlakové masáže bederní a sedací části. Dalším
stisknutím funkci zastavíte.

24. Krk – 3 úrovně intenzity, které lze upravit
Tlačítko ovládání tlaku vzduchu na krku
Jedním stisknutím aktivujete režim tlakové vzduchové masáže krku a vychutnáte si
rytmickou tlakovou masáž krku. Dalším stisknutím funkci zastavíte.

25. Opěrka nohou – 3 úrovně intenzity, které lze upravit
Opěrka nohou Ovládací tlačítko Start/Stop
Jedním stisknutím aktivujete režim tlakové vzduchové masáže opěrky nohou a
vychutnáte si rytmickou tlakovou masáž nohou. Dalším stisknutím funkci zastavíte.

26. Intenzita
Tlačítko nastavení intenzity pro tlak vzduchu, Automaticky nebo Manuálně – 3
úrovně intenzity, které lze vybrat.
Po aktivaci funkce Air-pressure stiskněte toto tlačítko pro úpravu intenzity v cyklu.

27. Vibrace
Tlačítko Start/Stop ovládání vibrací sedadla

28. Teplo
Tlačítko Start/Stop ovládání bederního vyhřívání

Ukončení používání
Po ukončení masáže stiskněte tlačítko „ON/OFF“, křeslo se zastaví a masážní válečky 
se vrátí do původní polohy; poté přepněte tlačítko napájení pod křeslem do polohy „O“ 
a odpojte stroj ze zásuvky.
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08 Odstraňování problémů a údržba produktu

Toto masážní křeslo je řízeno mikropočítačem a je citlivé na přepětí +10 – 15%.

V případě přepětí se mohou objevit následující situace:

1. Ujistěte se, že je křeslo zapojeno 
do funkční zásuvky.
2. Vypněte a znovu zapněte 
napájení.

1. Zkontrolujte, zda je zástrčka dobře 
připojena a funguje.
2. Ujistěte se, že je spínač 
masážního křesla přepnut do polohy 
„I“.

Masážní křeslo je připojeno k 
napájení, ale nefunguje.

Dálkové ovládání funguje, ale 
masážní křeslo nefunguje.

Masážní křeslo se mohlo přehřát v 
důsledku dlouhodobého používání. 
Vypněte napájení a nechte křeslo 
vychladnout po dobu 30-50 minut.

Dálkové ovládání i masážní křeslo 
nefungují.

Situace Řešení
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09 Varování

● Na masážní křeslo nepoužívejte vodu ani jiné čisticí prostředky.
● Potah masážního křesla neškrábejte, nepíchejte, neprořezávejte ani za něj 
netahejte.
● Tlačítka mačkejte jemně a nestiskejte ostrými předměty nebo nehty.
● Po každém použití vytáhněte zástrčku napájecího zdroje.
● Masážní křeslo nepoužívejte déle než 30 minut v kuse.
● Pokud se musíte zvednout z křesla, abyste zabránili nehodě, zranění nebo po
škození jiných osob, nebo chcete dostat nohy a lýtka ven rychle, stiskněte tlačítko
PAUSE, jak je znázorněno na obrázku 1 Opěrka nohou se během několika
sekund postupně vyfoukne a poté lze rychle dostat nohy a lýtka ven.
Poznámka: Tento způsob uvedený výše, aplikujte pouze v případě nouze. Je 
nutné vrátit opěrku nohou do původní polohy a poté se teprve z křesla zvedat, 
abyste předešli nehodě, zranění nebo poškození sebe nebo zařízení.

Obrázek 1
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