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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑΣ 

SL-A155
 

Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της καρέκλας μασάζ. Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο 
οδηγιών προσεκτικά, ώστε να μάθετε πώς να χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν σωστά. Παρακαλού-
με να δώσετε μεγάλη προσοχή στις προειδοποιήσεις ασφαλείας και να κρατήσετε αυτό το εγχειρίδιο 
οδηγιών για μελλοντική χρήση. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑΣ

1. Μαξιλάρι κεφαλιού
2. Αερόσακος γλουτών
3. Κονσόλα ελέγχου
4. Φορτιστής USB
5.  Μαξιλάρι καθίσματος
6. Μαξιλάρι γαμπών
7. Ηχείο
8. Μαξιλάρι πλάτης
9. Μπράτσο

10. Πλάτη καθίσματος

11. Αυτοκόλητο θήκης ποτηριού
12. Θήκη ποτηριού
13.  Ρόδα μεταφοράς
14.  Καλώδιο τροφοδοσίας και φις
15.  Υποδοχή καλωδίου τροφοδοσίας
16. Διακόπτης λειτουργίας
17.  Ασφάλεια

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑΣ

Παροχή ρεύματος
Συνδέστε την άκρη του καλωδίου τροφοδισίας στην υποδοχή που βρίσκεται στο πίσω-δεξιά μέρος 
της πολυθρόνας, βάλτε το φις στην πρίζα και ανοίξτε τον διακόπτη λειτουργίας.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΑΣΑΖ
Πατήστε το κόκκινο κουμπί « » για να ξεκινήσετε το μασάζ. Η πολυθρόνα θα ξεκινήσει αυτόματα 
το πρόγραμμα «Auto I» και θα δείτε να ανάβει το αντίστοιχο λαμπάκι. Με το κουμπί « Auto » μπορείτε να 
επιλέξετε ποιο πρόγραμμα επιθυμείτε (δείτε τον κατωτέρω πίνακα):
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Περιγραφή Τύπος
Μασάζ από αυχένα μέχρι και μηρούς, ανακουφιστικό Auto I
Μασάζ που εστιάζει στον αυχένα και την πλάτη Auto II
Μασάζ που εστιάζει σε μέση, γλουτούς και μηρούς Auto III
Γρήγορο μασάζ διάρκειας 5 λεπτών Demo

Μασάζ συγκεκριμένης θέσης
Στον κατωτέρω πίνακα μπορείτε να δείτε την περιγραφή των κουμπιών που θα σας προσφέρουν ένα 
μασάζ εστιασμένο στο σημείο του σώματος που επιθυμείτε:

Κουμπί Χαρακτηριστικά

Μαλάξεις

Μαλακά χτυπήματα. Διατίθενται τρεις εντάσεις, οι οποίες αλλάζουν με συνεχό-
μενα πατήματα του κουμπιού.

Μετακίνηση της κεφαλής μασάζ προς τα πάνω

Μετακίνηση της κεφαλής μασάζ προς τα κάτω

Μασάζ αυχένα και ώμων
Στον κατωτέρω πίνακα μπορείτε να δείτε την περιγραφή των αντίστοιχων κουμπιών:

Κουμπί Χαρακτηριστικά
Neck & 

shoulder Μαλάξεις αμφίδρομες ή μίας κατεύθυνσης

HEAT Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία θέρμανσης

Μετακίνηση της κεφαλής μασάζ του αυχένα προς τα πάνω

Μετακίνηση της κεφαλής μασάζ του αυχένα προς τα κάτω

Μασάζ γλουτών
Με το κουμπί « AIR » μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους αερόσακους του καθίσματος για να κάνετε 
μασάζ στους γλουτούς σας. Διατίθενται τρεις εντάσεις, οι οποίες αλλάζουν με του κουμπί.

Bluetooth - MP3
Ενεργοποιήστε το Bluetooth στη συσκευή σας. Ξεκινά η αναζήτηση συσκευών. Όταν βρει την πολυ-
θρόνα (π.χ. IMCM-0066), συνδεθείτε χρησιμοποιώντας ως κωδικό το «0000» ή «1234». Τώρα πλέον 
μπορείτε να παίξετε μουσική στη συσκευή σας η οποία θα ακούγεται από τα ηχεία της πολυθρόνας. 
Η ένταση του ήχου ελέγχεται από τη συσκευή σας.

ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΜΑΣΑΖ
Πατήστε το κόκκινο κουμπί « » για να σταματήσετε το μασάζ. Εναλλακτικά, το μασάζ θα σταματή-
σει όταν περάσουν 20 λεπτά. Κλείστε τον διακόπτη λειτουργίας που βρίσκεται στο πίσω-δεξιά μέρος 
της πολυθρόνας.



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΗΚΗΣ ΠΟΤΗΡΙΟΥ

1) Αφαιρέστε την πολυθρόνα από τη συσκευασία της (Εικ. 1).
2)  Αφαιρέστε τη θήκη ποτηριού από τη συσκευασία της. Ευθυγραμμίστε τις τρύπες της θήκης με τις 

υποδοχές στην πολυθρόνα και σπρώξτε προς τα κάτω για να κλειδώσει (Εικ. 2).
3)  Σταθεροποιήστε τη θήκη με βίδες από τη συσκευασία (Εικ. 3).
4)  Βεβαιωθείτε ότι η θήκη έχει σταθεροποιηθεί καλά (Εικ. 4).

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ

1 2 3 4

25°

Πρόσθετο μαξιλάρι

Εάν το πάτωμά σας είναι ξύλινο, συνίσταται να 
τοποθετήσετε την πολυθρόνα πάνω σε κάποιο 
χαλάκι για να αποφύγετε τη φθορά του πατώ-
ματος

Εάν θέλετε να μετακινήσετε την πολυθρόνα, 
πρώτα βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το φις 
από την πρίζα και κανένα καλώδιο δεν είναι 
στο πάτωμα. Γείρτε την πολυθρόνα προς τα 
πίσω περίπου 25 μοίρες, μέχρι όλο το βάρος να 
βρίσκεται στα ροδάκια και σπρώξτε την στην 
επιθυμητή θέση.

Μπορείτε να επιλέξετε αν θα χρησιμοποιήσε-
τε ή όχι το πρόσθετο μαξιλάρι, ούτως ώστε 
να νιώθετε την επιθυμητή σκληρότητα στους 
γλουτούς σας.

Η πολυθρόνα είναι αρκετά ελαφριά και τα παι-
διά έχουν την τάση να σκαρφαλώνουν και να 
πηδάνε πάνω της, με κίνδυνο η πολυθρόνα να 
ανατραπεί και να υποστεί ζημιά η ίδια ή το παι-
δί να χτυπήσει.
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