
Instrukcja obsługi fotela PODO do zabiegów SPA
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Lista części

Nr Część Rysunek Ilość Nr Część Rysunek Ilość

01 Podnóżek 1 09 Nakrętka

motylkowa

4

02 Płytka

wsporcza

1 10 Śruba M4X10 10

03 Głowica

prysznicowa

1 11 Uszczelka

gumowa

1

04 Pierścień

uszczelniający

2 12 Klucz

imbusowy

1

05 Pierścień

uszczelniający

2 13 Pilot 1

06
Rura

odpływowa

1 14 Wkręt
samogwintuj

ący 5 X20

3

07 Śruba

imbusowa

M8X60

4 15 Kabel

zasilający

1

08 uszczelka 8 16
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OSTRZEŻENIE 

[POSTĘPUJ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PODANYMI PONIŻEJ, ABY ZAPOBIEC URAZOM, PORAŻENIU PRĄDEM,

POŻAROWI LUB INNYM ZAGROŻENIOM]

1.  Przed czyszczeniem należy odłączyć przewód zasilający.

2.  Wsuń wtyczkę całkowicie do gniazda, w przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

3.  Nie stawiaj na urządzeniu.

4.  Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Trzymaj dzieci z daleka. Przed odejściem oparcie ustaw w 

maksymalnej pozycji.

5.  Produkt nie może znajdować się w łazience lub w miejscach wilgotnych lub w ich pobliżu, aby uniknąć porażenia prądem 

lub nieprawidłowego działania. 

    Pilot również należy trzymać z dala od wody.

6.  Nie używaj produktu w miejscu, w którym wykonuje się malowanie / powlekanie lub gdzie dostarcza się tlen.

7.  Wyłącz urządzenie przed wyjęciem wtyczki z gniazdka.

8.  Nie otwieraj i nie demontuj fotela do zabiegów SPA bez zezwolenia, aby nie zostać porażonym prądem.

9.  Dzieci w wieku od 8 lat i starsze, osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub umysłowych lub

którym brakuje doświadczenia i wiedzy, mogą obsługiwać to stanowisko tylko pod nadzorem lub po poinstruowaniu 

w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i po zrozumieniu zagrożeń.  Czyszczenie i codzienna konserwacja

nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

10. W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, skontaktuj się z producentem, przedstawicielem serwisowym lub innymi 

    wykwalifikowanymi osobami w celu wymiany, tak, aby uniknąć niebezpieczeństwa. 

11. Jeśli woda wycieka z urządzenia, urządzenie nie powinno być używane.
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OSTRZEŻENIA O BEZPIECZEŃSTWIE

1、 Osoby cierpiące na następujące schorzenia lub leczące się, powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem.

a) Kobiety w ciąży, osoby chore lub w złym stanie zdrowia.

b) Osoby z bólem pleców, szyi, ramion lub bioder.

c) Osoby  z  wszczepionym  rozrusznikiem  lub  innymi  urządzeniami  medycznymi,  które  mogą  spowodować

zakłócenia elektromagnetyczne.

d) Pacjenci z chorobami serca

e) Pacjenci, którym nie wolno wykonywać masażu z powodu  zakrzepicy, tętniaka, ostrej żylakowatości lub innej

choroby układu krążenia.

f) Pacjenci ze skrzywieniem kręgosłupa.

2、 Nie kładź palców w szczelinę między oparciem a siedziskiem lub podłokietnikiem, ani łączem pod siedziskiem.

3、 Na  czas  zabiegu  należy  nosić  lekkie  ubranie.  Nie  wolno  korzystać  z  urządzenia  nago.  Nie  wolno  korzystać  z

urządzenia mając na głowie twardy przedmiot.

a) Pierwszy masaż na urządzeniu nie powinien przekraczać 5 minut. Ma to na celu uniknięcie dyskomfortu dla mięśni.

Po pewnym czasie można zwiększyć intensywność lub czas masażu.

b) Nie wolno masować jednej części ciała przez ponad 5min.

c) Zbyt długi czas lub niewłaściwa intensywność masażu może powodować nadmierne pobudzenie mięśni lub układu

nerwowego. 

d) Całkowity czas masażu nie powinien przekraczać 20 minut. Czterokołowa głowica masująca przestanie działać po

20min.

e)  Usuń poduszkę oparcia, jeśli chcesz zwiększyć intensywność masażu. Trzeba być przy tym bardziej ostrożnym,

ponieważ może to powodować ból pleców. Poza tym nie wolno masować w ten sposób przez ponad 15 minut za

jednym razem.

5、W przypadku dyskomfortu lub bólu podczas masażu, masaż należy przerwać.

6、Zabiegu nie wolno wykonywać pod wpływem alkoholu.

7 、 Pierwszy masaż  należy wykonać  z  minimalną  intensywnością  i  prędkością.  Po  pewnym czasie  można  dokonać

pewnych korekt.

一、Montaż

4



1）Otwórz kartonu, połączyć wąż z głowicą prysznicową. (Patrz rys. 1)

2 ） Zamontuj  wyłącznik  A według  poniższego  schematu.  Umieść  osłonę  metalową  na  plastikowym  elemencie.

Następnie wkręć śrubę imbusową w plastikowy element przez otwór w pokrywie.  Na koniec zamknij otwór pokrywy

czerwoną zaślepką.

             

 Rysunek 1

                               Schemat montażu włącznika A

3） Montaż podnóżka, płyty wsporczej i podstawy podnóżka jak pokazano na rysunku poniżej.

5

Wąż wodny

Głowica prysznicowa

Górna metalowa pokrywa

Otwór pokrywy

Mieszacz wody ciepłej i zimnej

Kwadratowy element plastikowy

Włącznik A

Śruba imbusowa

Zaślepka

Klucz imbusowy



4） Zamontuj rurę odpływową i dopływową. (Lewa dla wody zimnej, prawa dla ciepłej) 

a) Standardową konfigurację pokazano na rys. 2.

 

  Rysunek 2
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Śruba M4X10

Śruba M5X10

Podnóżek

Płyta wsporcza

Podstawa podnóżka



b) Włóż końcówkę rury odpływowej w odpływ w podłodze. (Patrz rys. 3）

c) Podłącz zasilanie. Teraz urządzenie do zabiegów SPA jest gotowe. (Patrz rys. 3)

 Rysunek 3

5）  Połóż podstawę fotela do masażu na fotelu do zabiegów SPA. Kluczem imbudowym wkręć 4 śruby imbusowe M8

razem z uszczelkami. 

KROK 1 Połóż podstawę fotela do masażu na fotelu do zabiegów SPA.

KROK 2  Włóż rękę w podstawę przez otwór naprawczy z tylu podstawy. Następnie przymocuj fotel do podstawy
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Wlot wody zimnej

Wlot wody ciepłej

Kabel zasilający

Odpływ  do  zamocowania
rury odpływowej



przykręcając śrubę razem z uszczelką i podkładką sprężynującą.

. 

  

6) Zamontuj oparcie fotela do zabiegów SPA, jak pokazano poniżej.
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Uszczelka

Śruba imbusowa

Gasket

Butterfly nut



7) Zamontuj tapicerkę oparcia jak pokazano poniżej.

8) Na  siedzisku  połóż  poduszkę,  podłączając  przewód  pneumatyczny.  Podłącz  silniki  do  szafki  sterowniczej  według
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oznaczenia.

9) Przykręć pilot śrubami do prawego podłokietnika.
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二、Instrukcja obsługi 
   

   

1. Podnóżek z dwoma regulowanymi kątami, 10° i 40°. Patrz fotografia poniżej.

2. Funkcja  spuszczania  wody:  Najpierw  przekręć  pokrętło  ręcznego  spuszczania  wody.  Następnie  naciśnij  włącznik

pompy spustowej z czasomierzem.

3.  Mieszacz wody zimnej i ciepłej ---- wyreguluj temperaturę wody obracając pokrętło w prawo lub w lewo.

4. Włącznik masażu SPA i kontrolka LED --- naciśnięcie uruchamia masaż podwodny i wirowy i włącza kontrolkę LED.

Ponowne naciśnięcie wyłącza masaż i kontrolkę.

5. Włącznik prysznica------naciśnięcie w górę i w dół reguluje strumień prysznica. Poza tym wąż prysznica można    

    wyciągnąć i schować, aby czyszczenie nóg klienta było bardziej wygodne.

6. Opis pilota

   1）Wyświetlacz LCD

 Czasomierz masażu

 Czas masażu

 Miga w trakcie pracy

 Opcja masażu

4 automatyczne tryby pracy, A/B/C/D. Przy 

czym teraz tryby C i D są niedostępne. A lub 

B 
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Kolorowa dioda LED

Otwór przelewowy

Podnóżek z regulacją kątową

Button of shower 
jetting

Włącznik prysznica

Pompa do masażu podwodnego 
i wirowego

Odpływ



zaświecą się po wybraniu.

6 metod masażu, wzór zaświeci się po 

wybraniu.                        

 Odtwarzacz muzyczny
 Odtwarzaj

 Zatrzymaj

 Poprzedni

 Następny

 Pięć regulowanych opcji
 Opcjonalny masaż części ciała
 Inne funkcje

· Opcje regulacji
 Głośność muzyki

 Wysokość masażu

 Prędkość uderzania

 Prędkość ugniatania 

 Intensywność masażu powietrznego

· Opcje masażu części ciała
 Regulacja wysokości siedziska

 Regulacja kąta oparcia

 Regulacja kąta siedziska

 Regulacja obszaru masażu

 Zaświeca się, kiedy na obszarze wykonywany jest masaż powietrzny

 Zaświeca się, kiedy na obszarze wykonywany jest masaż

·Inne funkcje
System ogrzewania

Intensywność masażu zależy od rytmu muzyki

Wibracje
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2）Przyciski na pilocie

 Główne funkcje

Wibracje (na razie niedostępne)

 Zasilanie 

Intensywność masażu  zależy  od  rytmu

muzyki (na razie niedostępne)

Ogrzewanie (na razie niedostępne)

Wysokość masażu, 5 stopni do wyboru

Ustawienie czasu: 5min, 10min,15min,20min

jako opcje

 Regulacja fotela

 Metody masażu
 Inne opcje
 Odtwarzacz muzyki

·Regulacja fotela
Przycisk regulacji kąta oparcia. W górę zmniejsza kąt, w dół zwiększa kąt.

Przytrzymanie przycisku umożliwia płynną regulację.

1 Naciśnij “AUTO”, aby włączy automatyczny tryb pracy A/B.

2 Przyciski  u  góry  i  u  dołu  podnoszą  i  opuszczają  siedzisko.

Przytrzymanie przycisku umożliwia płynną regulację wysokości. 

③  Lewy i  prawy  przycisk  przesuwają  siedzisko  do  przodu  i  do  tyłu.

Przytrzymanie przycisku umożliwia płynną regulację. 

Przycisk do regulacji masażu części  pleców. Można wybrać z 7 pozycji

masowania.

·Metody masowania
Masaż palcami
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Ugniatanie

Oklepywanie

Uderzanie

Ugniatanie + Uderzanie

Ugniatanie + Oklepywanie

·Inne opcje
Regulowana odległość między masującymi rękami

Prędkość uderzania, 5 stopni do wyboru

Prędkość ugniatania, 3 stopnie do wyboru

Rozpoczęcie/zatrzymanie masażu powietrznego

Opcjonalny obszar masażu powietrznego (na razie niedostępne)

Intensywność masażu powietrznego, 3 stopnie do wyboru

·Odtwarzacz muzyki
Odtwarzaj/Zatrzymaj  (Uwaga:  Zatrzymaj  odtwarzanie  zanim

włożysz/wyjmiesz nośnik USB lub kartę SD)

Poprzedni utwór

Następny utwór

Ciszej

Głośniej

Ⅲ、Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

   [Uwaga: Aby ograniczyć ryzyko uszczerbku na zdrowiu, stosuj się do poniższych zaleceń.]

a) Osoby cierpiące na następujące schorzenia lub leczące się, powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem.

a) Kobiety w ciąży, osoby chorych lub w złym stanie zdrowia.

b) Osoby z bólem pleców, szyi, ramion lub bioder.

c) Osoby  z  wszczepionym  rozrusznikiem  lub  innymi  urządzeniami  medycznymi,  które  mogą  spowodować

zakłócenia elektromagnetyczne.

d) Pacjenci z chorobami serca

e) Pacjenci, którym nie wolno wykonywać masażu z powodu  zakrzepicy, tętniaka, ostrej żylakowatości lub innej

choroby układu krążenia.

f) Pacjenci ze skrzywieniem kręgosłupa.

2、 Nie kładź palców w szczelinę między oparciem a siedziskiem lub podłokietnikiem, ani łączem pod siedziskiem.

3、 Na  czas  zabiegu  należy  nosić  lekkie  ubranie.  Nie  wolno  korzystać  z  urządzenia  nago.  Nie  wolno  korzystać  z

urządzenia mając na głowie twardy przedmiot.
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a) Pierwszy masaż na urządzeniu nie  powinien przekraczać 5 minut.  Ma to na celu uniknięcie  dyskomfortu dla

mięśni. Po pewnym czasie można zwiększyć intensywność lub czas masażu.

b) Nie wolno masować jednej części ciała przez ponad 5min.

c) Zbyt długi czas lub niewłaściwa intensywność masażu może powodować nadmierne pobudzenie mięśni lub układu

nerwowego. 

d) Całkowity czas masażu nie powinien przekraczać 20 minut. Czterokołowa głowica masująca przestanie działać po

20min.

e) Usuń poduszkę oparcia, jeśli chcesz zwiększyć intensywność masażu. Trzeba być przy tym bardziej ostrożnym,

ponieważ może to powodować ból pleców. Poza tym nie wolno masować w ten sposób przez ponad 15 minut za

jednym razem.

4、W przypadku dyskomfortu lub bólu podczas masażu, masaż należy przerwać.

5、Zabiegu nie wolno wykonywać pod wpływem alkoholu.

6、Pierwszy masaż należy wykonać z minimalną intensywnością i prędkością. Po pewnym czasie można dokonać 

pewnych korekt.

7、Trzymaj dzieci z daleka od fotela do zabiegów SPA. Przed odejściem oparcie należy ustawić w maksymalnej 

pozycji.

Ⅳ、Ostrzeżenia dotyczące obsługi

 [Uwaga: Aby uniknąć uszkodzenia produktu w wyniku niewłaściwej obsługi, stosuj się do poniższych zaleceń.]

1、 Komponenty fotela do zabiegów SPA mogą zostać uszkodzone, jeżeli zostanie on przeciążony. Dlatego należy brać

pod uwagę podane poniżej specyfikacje. Przeciążenie fotela skutkuje też utratą praw gwarancyjnych.

a) Maksymalna waga klienta siedzącego na fotelu to 120kg.

b) Obciążenie podłokietnika nie powinno przekraczać 30kg.

c) Obciążenie pojemnika na stopy nie powinno przekraczać 150kg.

2、 Dbaj o pilot, nie siadaj na nim i nie upuszczaj go. Nie wolno podnosić podłokietnika, kiedy jest na nim pilot.

3、 Dbaj o tapicerkę poduszki.

a)   Trzymaj tapicerkę z dala od ostrych przedmiotów, zapalonego popiołu papierosa lub zapalonej zapałki.

b)   Trzymaj tapicerkę z dala od bezpośredniego światła słonecznego, aby uniknąć przebarwień lub starzenia się.

4、 Nie naprawiaj fotela SPA bez zezwolenia.

5、 Włączniki i przyciski mogą zostać uszkodzone, jeżeli będziesz je szybko włączać i wyłączać w krótkim czasie.

6 、 Jeżeli  fotel  nie  działa  jak  należy  lub  po  naprawie  lub  wymianie  płyty  drukowanej  układu, można  ponownie

zainicjować płytę w następujący sposób. Naciśnij przyciski      i        jednocześnie na pilocie, kiedy jest włączony.

Puść przyciski, kiedy czterokołowa głowica masująca zacznie pracować. Powtórna inicjalizacja zakończy się, kiedy
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głowica masująca przestanie działać. 

7、Hałas podczas pracy fotel jest zjawiskiem normalnym.

8、Po każdym zabiegu wyłącz zasilanie. [Wyłącznik po prawej, 0 oznacza wyłączony]

9、Aby uniknąć porażenia prądem lub uszkodzenia płyty elektronicznej, nie otwieraj pilota i szafki sterowniczej bez

pozwolenia.

10、Odłącz kabel zasilający przed naprawą lub czyszczeniem fotela. Czyść fotel miękkim ręcznikiem i wodą. Nie używaj

rozpuszczalników organicznych i lotnych.

11、Jeżeli na podłodze znajduje się odpływ, można usunąć gumowy korekt i włożyć do odpływu rurę podczas obsługi

fotela SPA. Jeżeli nie, korek należy pozostawić, aby woda nie wyciekała. (Popatrz na fotografię poniżej)

12、Oznaczenia błędów：

a)  “E1/ E2/ E3” miga na czasomierzu     . Przyciski nie działają.

b)  “88” miga na czasomierzu     .

Kod błędu E1 E2 E3 88

Problem Silniki napędowe

nie działają

Silnik sterujący

masażem nie działa

Czterokołowa głowica

masująca nie działa

Pilot nie łączy się

prawidłowo z płytą

elektroniczną

V、Konserwacja

1、Po zabiegu SPA oczyść brodzik szmatką, aby wydłużyć czas eksploatacji.

2、Jeżeli na brodziku jest brud lub zadrapania pod dłuższym używaniu, można go przeszlifować papierem ściernym 2000 i

wodą.

3、Starzenie brodzika jest nieuniknione po pewnym czasie. W razie konieczności, części należy wymienić. 

W przypadku stwierdzenia nieszczelności, wymień uszczelki i dokręć nakrętki. W razie konieczności na połączenie

można nałożyć cement szklany.

4、 Po dłuższym używaniu  poziom hałasu  emitowanego przez  fotel  może  się  zwiększyć.  Problem można rozwiązać

smarując czterokołową głowicę masującą.

5、 Tapicerkę czyść miękkim ręcznikiem i alkoholem, jeżeli jest zabrudzona.

VI、Specyfikacja

Napięcie wejściowe                                    AC110V、220V、240V opcjonalnie

Częstotliwość wejściowa                                        50-60Hz
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Odległość między górnymi i dolnymi kołami głowicy masującej  ok. 0-600mm 

Zakres ruchu czterokołowej głowicy masującej                        ok. 450mm

Odległość między lewymi i prawymi kołami głowicy masującej        ok. 30-200mm

Prędkość ruchu głowicy masującej                    ok. 14s na rundę

Ciśnienie powietrza w masażu powietrzem                                  30~40kPa

Regulowany kąt oparcia                              ok. 105-125°

Odległość w zakresie przód i tył                     ok. 0-100mm

Odległość w zakresie góra i dół                            ok. 0-100mm (tylko do 4122C)

Ustawienie czasu                                            ≤20min

Wymiary fotela SPA                                   ok. 1650×810×1500mm 

(dł. × szer. × wys., fotel bez podstawy)

Wymiary opakowania:                                    Fotel do masażu: 1180×720×600(mm)

              Podstawa do zabiegów na stopy 1470×850×510(mm)
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