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                На сьогоднішній день продукція CASADA доступна у всьому світі. Постійне вдосконалення, 
характерний дизайн і націленість на покращення якості життя являються відмінними  
особливостями продукції CASADA, її надійності та високої якості.

УВАГА!
Прочитайте інструкцію з експлуатації, дотримуйтесь її вказівок. Даний пристрій призначений 
тільки для домашнього використання та не може використовуватися у медичних чи 
промислових установах. Не являється медичним виробом та не може використовуватися для
лікування захворювань.
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ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Прочитайте всі інструкції перед використан-
ням даного крісла

НЕБЕЗПЕЧНО! Для зниження ризику ураження електричним 
струмом: завжди виключайте даний пристрій з електричної
розетки одразу після завершення користуванням та 
перед чисткою
УВАГА! Для зниження ризику отримання опіків, загоряння,
 ураження електричним струмом чи травмування:

1)  Забороняється залишати пристрій без нагляду у 
вімкнутому стані. Відключайте крісло з розетки живлення, 
коли виріб не використовується, а також перед
встановленням чи демонтажем компонентів.

2) Даний виріб повинен знаходитися під наглядом
при використанні чи знаходженні поблизу дітей та осіб з
обмеженими можливостями.

3)  Використовуйте даний пристрій тільки за призначенням, 
як описано у цій інструкції. Не використовуйте 
кріплення, які не рекомендовані виробником.

4)  Забороняється використовувати даний виріб у випадку 
пошкодження шнура живлення або штекера, при пошко-
дженні працездатності, падінні чи пошкодженні 
виробу, або його занурення у воду. При необхідності
поверніть виріб у сервісний центр для перевірки та ремон-
ту.

5)  Бережіть шнур живлення від нагрітих поверхонь.

6)  Строго забороняється використовувати виріб з заблоко-
ваними вентиляційними отворами. Вентиляційні отвори
Необхідно очищувати від ворсу, волосся та інших
речей.

7)  Забороняється поміщати будь-які об’єкты у отвори крісла. 

8) Забороняється використовувати поза приміщенням.

9)  Не використовуйте у місцях використання аерозолів 
(спреїв) чи подачі кисню.

10)  Для відключення переведіть вимикач у положення
«выкл.», після чого вийміть штекер з розетки.

Поздоровляємо з покупкою масажного 
крісла!
Ми сподіваємося, що вам сподобається ваш особистий Titan.

Масажне крісло – це ідеальне рішення проблем втоми та стресу. Масаж у кріслі  знімає 

напругу та забезпечує повне розслаблення і відпочинок втомленим м’язам.
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Правила безпеки і протипоказання
Перед використанням уважно прочитайте ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ, щоб гарантувати
правильную роботу цього пристрою. 
•  Заходи безпеки і попередження, перераховані нижче, допоможуть забезпечити правильну
роботу цього пристрою.

•  Всі види травм і нещасних випадків, викликані неправильним використанням пристрою
Класифіковані як «ПОПЕРЕДЖЕННЯ» і «УВАГА». Прочитайте все 
нижченаведене під заголовками «ПОПЕРЕДЖЕННЯ» та «УВАГА» і строго слідуйте 
інструкції. 

ПОПЕ-
РЕДЖЕННЯ

Неправильна експлуатація може призвести до травмування у користувача.

 УВАГА

Неправильна експлуатація може призвести до травмування у 
користувача і пошкодити пристрій..

Заборонено Не розбирати

Не підходить для нижчезазначених осіб
Ми рекомендуємо особам, що відповідають одному з нижче названих умов, проконсультуватися з
лікарем перед використанням.

ПОПЕ-
РЕДЖЕННЯ

•  Особи з імплантованим кардіостимулятором або будь-яким іншим
електронним пристроєм.

•  Особи, які проходять курс лікування на момент користування, або при поганому самопочутті.

•  Особи зі злоякісними пухлинами, гострими захворюваннями, серцевими
хворобами та тяжкою гіпертонією.

•  Особи, які можуть користуватися кріслом тільки під наглядом.
•  Жінки в період вагітності або під час менструації.
•  Особи з остеопорозом, деформованими суглобами, функціональними 
порушеннями чи недавнім переломом. 

•  Особи з серйозними шкірними захворюваннями або травмованої шкірою.
•  Особи з підвищеною температурою.
•  Деякі поверхні пристрою сильно нагріваються. Особи, що не відчувають
тепла, повинні бути обережні при використання пристрою.

•  Пристрій не призначений для використання особами (включно з дітьми)
зі зниженими фізичними, сенсорними та розумовими здібностями
без нагляду чи вказівок по відношенню до використання з боку осіб, 
що відповідають за їх безпеку. 

• Цей пристрій може використовуватися дітьми у віці від 8 років 
та старшими. Зі зниженими фізичними, сенсорними чи розумовими 
здібностями, слабкими навиками відносно ставлення до подібних
пристроїв, якщо за ними дотримується відповідний нагляд чи даються 
відповідні вказівки до безпечного використання пристрою. 

Заходи безпеки

   УВАГА

• До екрану на панелі забороняється торкатися мокрими руками або силь-
но тягнуть за провід, що відходить від панелі. 

• Щоб уникнути несправностей, не рекомендується пити воду або будь-
яку рідину при використання пристрою.

•  Забороняється класти важкі предмети на панель управління.
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Правила безпеки і протипоказання
Запобіжні заходи щодо роз'ємів живлення і кабелю живлення

   УВАГА

•  Пристрій повинен використовуватися тільки з блоком живлення, що 
входить у комплект.

•  Пристрій необхідно живити при безпечній наднизькій напрузі, відповідно
До маркування на упаковці.

•  Не від'єднуйте шнур змінного струму мокрими руками, щоб уникнути 
ураження електричним струмом.

•  Не тягніть за шнур живлення. Потягніть за передній кінець, щоб відключи-
ти його.

•  Чи не затискайте шнур живлення важкими предметами.
•  Не пошкоджуйте, не стискайте, не тягніть і не перекручуйте шнур
живлення.

•  Якщо шнур живлення пошкоджено, його потрібно замінити шнуром від 
виробника чи  обслуговующої сервісної компанії. 

Рекомендації з безпеки

   УВАГА

•  Не використовуйте пристрій при температурі в приміщенні вище 40 ° C.
•  Не використовуйте цей прилад у вологому або запиленому середовищі. 
• Вимикайте пристрій від мережі під час грози або блискавки. 
•  Забороняється використання поза приміщеннями.
•  Встановіть пристрій на плоску рівну підлогу.
•  Не зберігайте поблизу вогню або відкритого вогню. 

Рекомендації щодо безпечного використання

   УВАГА

•  Пристрій призначений для користувачів вагою менше 120 кг.
•  Не використовуйте інші терапевтичні пристрої одночасно з цим 
продуктом.

•  Використовуйте цей продукт тільки за призначенням, як описано в 
цій інструкції.

•  Прилад призначений для використання тільки однією людиною; за-
бороняється використовувати двома або більше людьми одночасно для 
уникнення псування приладу.

•  Не рекомендується використовувати пристрій після прийому їжі, так як 
це може викликати дискомфорт.

• Перед використанням переконайтеся, що ви зняли аксесуари з рук і 
вийняли речі з кишень штанів. Перевірте обшивку під подушками і 
в інших місцях на предмет пошкоджень. Якщо пошкодження виявили,
то не використовуйте пристрій та зверніться до сервісного центру. 

•  Якщо при використанні несподівано виникне відчуття дискомфорту, то 
негайно вимкніть пристрій і не використовуйте його. 

•  Рекомендується використовувати пристрій протягом не більше 20 хв 
кожного використання.

•  Перед регулюванням кута нахилу спинки або підставки для ніг переко-
найтесь, що позаду крісла немає перешкод та достатньо вільного місця. 

•  Переконайтеся, що на спинку або підставку для ніг не виявляється над-
мірне навантаження; не підпускайте дітей, домашніх тварин до пристрою
та уникайте появи інших перешкод при регулюванні спинки/підставки 
для ніг для попередження травмування.

•  При використанні необхідно сидіти в правильному положенні, щоб 
уникнути травм чи пошкодження крісла.

•  Забороняється штовхати або тягнути крісло, переміщати його на колесах 
по дерев’яній підлозі чи килиму. П
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Панель управління

Рекомендації щодо безпечного використання

ЗАБОРОНЕНО

•  Ніколи не використовуйте цей прилад, якщо виникли несправності/оголи-
лися дроти, їх частина чи виникло витікання електрики. 

•  Не вставайте на підставку для ніг і не ставте на неї важкі предмети.
• Строго рекомендується використовувати крісло дітям тільки під наглядом, 
щоб уникнути виникнення несправностей. 

•  Не рекомендується використовувати пристрій в стані алкогольного 
сп’яніння.

•  Ніколи не кладіть руки або сторонні предмети в отвори на пристрої, 
щоб уникнути виникнення травм або несправностей.

•  Якщо під час експлуатації з'являється дим або відчувається незвичайний 
запах, негайно припиніть використання.

НЕ РОЗБИРАТИ

•  Не рекомендується розбирати пристрій з метою уникнення можливих 
несправностей.

•  Не намагайтеся ремонтувати або розбирати пристрій самостійно. 
•  Зверніться до уповноваженого агенту з продажу або обслуговуючого 
персоналу у сервісному центрі.

ВІД’ЄДНАЙТЕ 

ШНУР ЖИВЛЕННЯ

•  Перед використанням вставте шнур живлення в розетку.
•  Ніколи не використовуйте розетку і не виймайте шнур живлення мокрими 
руками, щоб уникнути ураження струмом чи травми. 

•  Після використання витягніть шнур живлення з розетки.
•  Вимикайте вилку з розетки при відключенні живлення.

КНОПКА ЖИВЛЕННЯ 
(натисніть та утримуйте

впродовж 4 сек.)
Кнопка живлення / авто-

матичного масажу

Кнопка «Опу-
стити спинку 

крісла»

Кнопка «Опу-
стити підставку 

для ніг»

Кнопка «Подо-
вжити підставку 

для ніг»

Кнопка «Під-
няти спинку 

крісла»

Кнопка «Під-
няти підставку 

для ніг»

Кнопка «Укоро-
тити підставку 

для ніг»
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Назва і функція кожного компонента

Подушка 
для голови

Динаміки Каркас 

Пульт управління з
сенсорним екраном

Підлокітник

Захисне покриття

Колесо(-а)

Кнопки 
швидкого 

керування
Подушка 

спинки

Подушка 
сидіння

Підставка 
для ніг

Зовнішня структура

Внутрішня структура

Верхній 
механізм

Підігрів 
для спини

Підігрів 
для ніг

Повітряні подушки для  
масажу плечей
Повітряні подушки для 
масажу спини
Органайзер для мобіль-
ного телефона
Мікрофон для голосового 
управління
USB-порт для зарядки
Повітряні подушки для 
масажу попереку
Повітряні подушки для 
масажу рук
Бокові повітряні подушки
для масажу стегон
Нижній механізм

Повітряні подушки 
для масажу гомілок
Повітряні подушки 
для масажа ступнів
Ролики для масажу
стоп
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для стоп
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Назва і функція кожного компонента
Інструкції до панелі управління

Кнопка живлення / автоматичного масажу
Тривале натискання (4 сек.) дозволяє включити / вимкнути крісло, а швидке - 
переключити на автоматичну програму масажу.

Кнопка «Опустити спинку крісла»
Натисніть і утримуйте, щоб відкинути спинку; відпустіть кнопку, щоб ця частина 
крісла зупинилась.
Коли спинка відкидується на три четверті, її рух зупиняється до того моменту, 
поки нижній механізм не займе потрібне положення. Після цього спика 
продовжить відкидуватися.

Кнопка «Підняти спинку крісла»
Натисніть і утримуйте, щоб підняти спинку у вертикальне положення; 
відпустіть кнопку, щоб ця частина крісла зупинилася.

Кнопка «Опустити підставку для ніг»
Натисніть і утримуйте, щоб опустити підставку; відпустіть кнопку, щоб ця 
частина крісла зупинилась.

Кнопка «Підняти підставку для ніг»
Натисніть і утримуйте, щоб підняти підставку; відпустіть кнопку, щоб ця 
частина крісла зупинилась.

Кнопка «Подовжити підставку для ніг»
Натисніть і утримуйте, щоб подовжити підставку; відпустіть кнопку, щоб ця 
частина крісла зупинилась. (Перед натисканням переконайтесь, що вільного 
місця достатньо).

Кнопка «Вкоротити піставку для ніг»
Натисніть і утримуйте, щоб скласти підставку; відпустіть кнопку, щоб ця частина 
крісла зупинилась.
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Функціонал Зображення Англійська Німецька Інші мови

Off line 
голосове 
управління

Мова і голос 
англійською  
мовою

Мова і голос 
німецькою мовою

За замовчуван-
ням стоїть
Англ.мова 

Голосовий 
вихід

Мова і голос 
англійською 
мовою

Мова і голос 
німецькою мовою

За замовчуван-
ням стоїть
Англ.мова

Коли 
гучність
вимикається, 
вимкнено 
або зменшено
до нуля 

Коли вимикається
або зменшується
гучність до нуля,
крісло не говорить 
але продовжує 
керуватися вашим
голосом англійсь-
кою мовою. 
 

Коли вимикається
або зменшується
гучність до нуля,
крісло не говорить,
але продовжує
керуватися вашим
голосом німецькою 
мовою. 

ON 
Якщо ви оберете 
інші мови, то
крісло не буде 
говорити.
Але ви все рівно 
можете давати
команди 
(англійською 
мовою).

Примітка За замовчуванням в якості мови встановлена англійська. Голосове керуван-
ня також здійснюється англійською мовою.

Голосовий пристрій можна активувати, торкнувшись кнопки квадратної форми поруч з 
мікрофоном на лівому підлокітнику (Необхідно включити масажне крісло)

Автономне голосове управління
Голосове управління доступно тільки англійською і німецькою мовами. 

За замовчуван-За замовчуван-
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Перед використанням
Збірка крісла і розташування компонентів

Вільний простір для масажного крісла:
•  Переконайтеся, що є достатньо місця для установки: необхідний вільний простір
10 см для відкидування спинки; необхідний вільний простір 60 см для 
висування підставки для ніг та зміщення крісла вперед.

•  Тримайте крісло на відстані 1 метра від телевізора, радіо чи іншого аудіо/відео
пристрою, щоб уникнути перешкод сигналу.

10 cm

60 cm

   УВАГА

•  Відстань між розеткою і вимикачем живлення повинна бути не більше
 1,5 метра, щоб не пошкодити шнур живлення під час руху масажного
 крісла вперед.

•  Випрямте шнур живлення від час використання, щоб не допустити 
виникнення вузлів та неполадок.

•  Коли масажне крісло зміщується вперед чи назад, переконайтесь, що 
навколо немає дітей, домашніх тварин чи інших перешкод, щоб уникнути
виникення нещасного випадку.П
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Захист підлоги
Для того, щоб уникнути пошкодження підлоги та знизити рівень шуму від крісла, рекомендується
підкласти  під нього килим чи м’який мат.

Навколишнє середовище

Не використовуйте масажне крісло в середовищі з високою вологістю, 
наприклад, біля басейну чи у ванній кімнаті.

Будь ласка, тримайте масажне крісло далеко від нагрітих поверхонь, 
щоб запобігти загорянню або виникнення поломок.

Заземлення

Цей продукт слід заземлити. Для цього штекер повинен підключатися до 
належної трехпроводної розетки, коректно встановленої і заземленої у
відповідності до встановлених норм та правил.

Килим

Підлога

Спосіб монтажу
Крок 1. Вийміть всі складові частини крісла з картонних коробок
•  Розпакуйте картонні коробки: вийміть з картонних коробок всю оббивку і аксесуари.
•  Перед початком установки переконайтеся, що всі компоненти присутні (уважно 
звіртеся з пакувальним листом)

Крок 2: Встановіть підлокітник
•  Підключіть пронумерований повітряний шланг до відповідних пронумерованих
вентилів на підлокітнику і підключіть штекерні з'єднувачі (штекерні з'єднувачі 
відрізняються за кольором; такий же метод установки для іншого підлокітника).

Підлокітник
Заглушки повітряного
вентиля
Повітряний
шланг

Повітряний вентиль
Роз’єм для підключення по-
вітряного вентиля
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Перед використанням
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Крок 1: Встановіть підлокітник
Вертикально утримуючи підлокітник, зачепіть кріплення 2 за паз тримача, повільно про-
штовхніть підлокітник назад в ричажний механізм крісла, поки кріплення 2 повністю 
не з'єднається з кріпленням 4, потім вставте кріплення 1 в кріплення 3 і,  закріпіть
підлокітник за допомогою гвинтів. (Той же метод установки для іншого підлокітника)

Крок 2. Встановіть динамік
•  З'єднайте штекерні роз'єми на динаміці з відповідними роз'ємами на каркасі крісла, 
встановіть динамік в каркас і підключіть повітряний вентиль до відповідних 
з'єднувачів (такий же метод установки для іншої сторони)

•  Потім закріпіть за допомогою 2 шт. M4 × 16 гвинтів і 5 шт. M5 × 20 гвинтів.

Підлокітник

Кріплення 2
Кріплення 1

Кріплення 4

Кріплення 3 
     Різьбовий отвір під гвинт

Гвинт з шестигранною головкою M6×20
Плоска шайба 6×14

Вузол кріплення під-
локітника

З’єднувальний елемент  підлокітника/
підголівника 

Проста шайба  8×14
Гвинт з шестигранною 
головкою    M8×30
Пружня шайба  8

Динамік

Підвід повітря

Повітряний вентиль

Роз'єм для підключення

M4x16

M5x20

Перед використанням
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Крок 3: Встановіть підставку для ніг
Відкрийте пюпітр ніг, протягніть повітряний шланг в вентиль і вставте заглушку у отвір,
розташоване на лицьовій стороні основи сидіння, потім переконайтеся, що вони надійно 
закріплені.

Прикріпіть втулку до кріплення, потім прикріпіть підставку до обертаючого валу, а потім 
прикріпіть DK-кільце до кінця вала для фіксації підставки, і, нарешті, з'єднайте підставку
і крісло за допомогою блискавки.

  
Повітряний вентиль
Підключення для штекерного з”єднання підставки

Штекерний кабель для 
підставки

Повітряний шланг

 

  
Кріплення для під-

ставки

Вал підставки, 
що обертається Стопорне кільцо DK

Втулка для крі-
плення

П
ЕР

ЕД
 В

И
КО

Р
И

С
ТА

Н
Н

Я
М

Перед використанням
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Крок 4. Встановіть тримач панелі управління з сенсорним екраном
Викрутіть гвинт з гнізда, потім помістіть панель управління з сенсорним екраном в гніздо
і закріпіть гвинтом M4, встановивши декоративну частину зверху.

Крок 5. Тримач для панелі управління з сенсорним екраном
Підключіть кабель панелі управління до порту масажного крісла (з'єднайте контакти 
з портом перед підключенням), потім затягніть ковпачок за годинниковою стрілкою, 
 щоб щільно зафіксувати роз'єм.

Нагвичуючий 
ковпачок

Штекерний роз’єм для кабеля панелі
 управління

Порт контроллера

Перед використанням
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Переміщення масажного крісла

Крок 6. Останній етап
•  Підключіть кабель крісла до розетки, переведіть кнопку харчування в положення «вкл.» 
використовуючи панель управління, підійміть спинку крісла в повністю вертикальне по-
ложення.

•  Увімкніть вимикач живлення і за допомогою пульта дистанційного керування підніміть
спинку в повністю вертикальне положення.

•  Помістіть спинку у вертикальне положення.
•  Перемістіть кнопку живлення в положення «викл.» і відключіть його від розетки. Для 
здійснення даної дії необхідно участь двох людей. Одній людині необхідно натиснути
на спинку і підняти передню частину крісла вверх, в то час, як друга людина
візьметься за спеціальну ручку (утримувач), щоб перемістити крісло в бажане
місце розташування (див. малюнок).

•  За допомогою коліс перемістіть крісло на потрібне місце.

Шнур живлення
Модуль виводу 
електрики

Запобіжник
Кнопка живлення 
(головний ви-
микач)

   УВАГА

•  Забороняється переміщати крісло, коли в ньому знаходиться людина.
•  Забороняється переміщати крісло за підлокітник або підставку. Необхі-
дно, стійко утримуючи спинку крісла, переміщати крісло саме на
колесах (для цього знадобиться 5 або більше людей). П
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Підключення до джерела живлення
•  Допускається підключення цього продукту тільки до заземленої
3-проводної розетки. 

•  Увімкніть живлення шляхом натискання на кнопку на правій
стороні крісла.

•  За допомогою панелі управління нахиліть спинку в крайнє нижнє положення, підійміть
і висуньте підставку для ніг в верхнє положення.

•  Перед початком даної дії, переконайтеся, що навколо немає видимих перешкод.
Після запуску, переконайтеся, що підставка і спинка повернуті в початкове положення.
Щоб вибрати програму масажу, ознайомтеся з інструкціями до панелі управління і
інструкціями, завантаженими в саму сенсорну панель управління.

Запуск крісла

   УВАГА

•  Перед включенням масажного крісла переконайтеся, що шнур живлення 
не пошкоджено.

•  Перед підключенням до джерела змінного струму, кнопка живлення
знаходиться в положенні «вкл».

   УВАГА

•  Якщо підставка для ніг піднята, не сідайте на неї.
•  Не здійснюйте надмірне навантаження на підставку, щоб уникнути мож-
ливих несправностей.

Перед тем, як сісти в крісло
• Перед тим, як сісти на масажне крісло, переконайтеся, що підставка для ніг встановлена
правильно. Перед тим, як сісти на нього, переконайтеся, що масажне крісло повернуто в
вихідне положення.

•  Якщо будь-яка частина не знаходиться в положенні «за замовчуванням», вимкніть 
масажне крісло, щоб частини повернулися в початкове положення.
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Регулювання
Натисніть і утримуйте кнопку  або кнопку  щоб висунути (переконайтеся, що є до-
статньо місця) або приберіть підставку на бажану довжину для кращого масажу, відпустіть
кнопку, щоб зафіксувати положення.

Підставка для ніг 
висунута

Підставка для ніг 
складена

У нижній частині підставки для ніг встановлений датчик, який автоматично 
регулює її довжину після запуску крісла.

ПОПЕ-
РЕДЖЕННЯ

•  Не дозволяйте дітям гратися на масажному кріслі і використовуйте
крісло строго по інструкції. 

•  Переконайтеся, що при підйомі або нахилі спинки і підставки для ніг
відсутні перешкоди.

•  Ніколи не кладіть ступні, пальці або інші предмети в отвори/простір 
 між сидінням і спинкою / підставкою для ніг, коли дані частини крісла
знаходяться в русі (піднімаються або опускаються) або вертаються у
вихідне положення.

•  Перед тим, як встати з крісла, переконайтеся, що масажне крісло 
знаходиться у вихідному положення.

Післе використання
•  Помістіть панель управління з сенсорним екраном в тримач.
•  Переведіть кнопку живлення в положення «викл.» і відключіть крісло від розетки для 
того, щоб діти не могли випадково включити пристрій.

РЕ
ГУ

Л
Ю

ВА
Н

Н
Я



2120

Догляд і обслуговування
Інструкція по догляду
•  Для видалення плям на задній стінці, підлокітнику, підставці для ніг, пластикових дета-
лях або плям на повітряному шлангу: очистіть за допомогою м'якої чистячої піни, а потім
протріть сухою тканиною.

•  Для видалення плям на панелі управління і блоці живлення протріть пляму сухою тканиною.
•  Для видалення плям на подушках спинки або подушках: використовуйте тільки засіб для
чистки обивки на водній основі, протріть кологою тканиною і дайте висохнути на повітрі.

ПОПЕ-
РЕДЖЕННЯ

•  Не дозволяйте дітям гратися з пристроєм. Діти не повинні робити
чистку і обслуговувати пристрій без нагляду.

•  Перед доглядом і обслуговуванням витягніть шнур живлення з розетки.   
Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом або травм не  
торкайтеся шнура живлення мокрыми руками. Слідкуйте, щоб миючий 
засіб не потрапив у блок живлення.

•  Не використовуйте бензол, розчинник або інші агресивні речовини для
чистки крісла, так як це може привести до його вицвітання або пошко-
дження.

• Забороняється прасувати оббивку праскою.

Способи зберігання
Якщо пристрій не використовується протягом тривалого періоду часу, його слід накрити
чистою тканиною, щоб запобігти скупченню пилу.

   УВАГА

•   Не залишайте пристрій під прямим сонячним світлом. Це може 
викликати вицвітання або пошкодження.

При щоденному використанні звертайте увагу на наступне:
•  Запах гару.
•  При дотику до кабелю живлення пристрій різко включається / вимикається. Шнур живлення
гарячий.

•  Інші несправності.

   УВАГА

•  При виникненні вищевказаних проблем, будь ласка, припиніть
використання пристрою, щоб уникнути нещасних випадків або не-
справностей. 

•  Для обслуговування, переведіть кнопку харчування в положення «викл.», 
відключіть його від розетки та зверніться до місцевого сервісного центру.

•  Всі інші види обслуговування, крім зазначених вище, повинні виконува-
тися кваліфікованим спеціалістом сервісного центру.

ПОПЕ-
РЕДЖЕННЯ

Перед доглядом і обслуговуванням витягніть шнур живлення з розетки.  
Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом або травм не 
торкайтеся шнура живлення мокрими руками. Не намагайтеся самостійно 
розбирати чи ремонтувати виріб, надішліть його до сервісного центру.
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Пошук і усунення несправностей

Технічні характеристики

Nr. Проблема Можливі причини Можливі рішення

1 При використанні чути шум

Шум може надходити від
двигуна повітряного на-
сосу чи інших механіч-
них деталей, які труться
об тканинний чехол.

В даному випадку нічого
робити не потрібно.

2 Пристрій не запускається

Шнур живлення не встав-
лений в розетку.

Правильно вставте вилку 
живлення в розетку

Кнопка живлення знахо-
диться в положенні «выкл»

Переключіть в положення 
«вкл»

Перегорів запобіжник Замінюйте тільки запобіж-
никами такого ж типу та
номіналу.

3 З динаміка не йдет музика

Гучність встановлена на 
мінімальну

Відрегулюуйте гучність
відповідно

Bluetooth вимкнено Увімкніть Bluetooth

Крісло підключено 
по Bluetooth до іншого 
пристрою

Підключіть потрібний 
пристрій до кріслу по 
Bluetooth

4 Спинку або підставку немож-
ливо підняти чи опустити

На спинку чи підставку
 була спричинено або
спричиняється надмірне
навантаження

Зменшіть навантаження
та знову скористуйтеся
пристроєм

При виявленні більш серйозних несправностей просимо звернутися до продавця або 
 імпортера.

  Важливо: не намагайтеся ремонтувати цей товар самостійно! Наша компанія не несе
відповідальності за травми або збиткі, викликані при самостійному обслуговуванні крісла. 
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Назва:    Масажне крісло Titan
Модель:     TITAN
Номінальні напруга: 220-240V~
В ~ Номінальна частота:    50-60Гц
Номінальна потужність:   180Вт 
Сертифікати:   

Клас безпеки: клас I
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BRAINTRONICS® 
Ритмічні звуки спеціальних програм Braintronics®, на 21 хвилину занурюють
в медитацію (альфа-стан). Таке розслаблення відновлює сили не
гірше, ніж 2 години сну.

РОЛИКОВИЙ МАСАЖ 
РОЛІНГ – це приємне позмінне напруження і розслаблення м'язів,
він володіє особливою заспокійливою і розслаблюючою дією. Ця 
техніка часто застосовується при завершенні масажу для розслаблення м'язів
і релаксації.

РОЗМИНАННЯ
Шкіра і м'язи розминаються або між великим і вказівним пальцями,
або між обома руками. Ця техніка масажу найчастіше застосовується для 
зняття напруги.

СТИСНЕННЯ ПОВІТРЯ
Надуті і здуті повітряні подушки роблять накачуючі рухи,
які викликають природні скорочення м'язів. Благотворно впливає також
на область гомілок  і ступні.

ВУГЛЕЦЕВО-ІНФРАЧЕРВОНИЙ ПРОГРІВ
Глибоко проникаюче вуглецево-інфрачервоне тепло розширює кровенос-
ні судини, потік крові прискорюється, а мускульний тонус знижується. Крім
того, цей режим має вкрай сприятливий вплив на нервові клітини,
які відповідальні за донесення імпульсів болю до головного мозку.

ПОСТУПОВЕ РОЗМИНАННЯ 
Ефективне поєднання розминки і постукування.

ПОСТУКУВАННЯ
При постукуванні роблять короткі постукуючі руху за допомогою
ребра долоні чи кулака. Це стимулює приплив крові до шкіри і розслаблює
напружені м'язи. Якщо застосовувати техніку постукування на рівні
грудей, то це сприяє розчиненню слизу в легенях.

МАСАЖ СТОП
Масаж стоп класу люкс - швидкість руху масажних роликів можна 
регулювати.

ГУЧНІСТЬ 
Регулювання гучності 
(Для функції Braintronics.)

Відмінні особливості
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Відмінні особливості
L ФОРМА МАСАЖНОЇ КАРЕТКИ
В даному масажному кріслі проводиться глибокий масаж усього тіла від шиї
до сідниць.

S-LINE 
У процесі даної автоматичної програми масажні головки, особливо
близько прилеглі до тіла, масажують всю спину цілком до області сідниць. 
S-подібна конструкція направляючої створена на основі природної ана-
томії хребта.

ZERO SPACE- ЕКОНОМІЯ ПРОСТОРУ
У положенні масажне крісло пересувається вперед, і тому потрібно лише

5 см до стіни позаду. Економія простору та зручність!

НУЛЬОВА ГРАВІТАЦІЯ
Ви приймете положення, знайоме космонавтам як відчуття невагомості.

АВТОМАТИЧНІ ПРОГРАМИ
Спеціально розроблені автоматичні програми для всього тіла, які
передбачають широкий діапазон масажних технік. Крім того,
можна включити функцію прогріву, при бажанні.

МАСАЖ ЗОНИ СПИНИ
Індивідуально підлаштовується під анатомічні особливості користувачів.

АРТРОЗНЕ РОЗТЯГУВАННЯ
Впливом на ноги є м'яке розтягнення і тиск. Це стимуляю хрящі, що 
покращує обіг рідин, поживні речовини краще поступають до органів, а
симптоми артрозу можуть бути полегшені.

РЕГУЛЬОВАНА СПИНКА І ПІДСТАВКА ДЛЯ СТУПЕНЬ
Можливість регулювання спинки і підставки для ступень робить вибір по-
ложення тіла ще більш зручним.

РЕГУЛЮВАННЯ В ОБЛАСТІ ПЛЕЧЕЙ
Масажні головки в області плечей можна переміщати вверх і вниз.
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ІНТЕНСИВНІСТЬ КОМПРЕСІЙНОГО МАСАЖУ
Регульована інтенсивність компресійного масажу.

ЗОНА КОМПРЕСІЙНОГО МАСАЖУ
Три зони компресійного масажу (всі тіло / руки / ноги).

РОЗТЯГУЮЧИЙ РОЛИКОВИЙ МАСАЖ СПИНИ
Точкова розтяжка спини роликами допомагає зняти напругу з окремих
ділянок хребта і активізує організм.

ШИАЦУ 
Шиацу (натиснення пальцями) - це розроблена в Японії техніка впливу
на біоактивні точки. Масаж складається з м'яких ритмічних глибоко
проникаючих розтягувань і поворотів. Метою шиацу є стимулювання
окремих точок на тілі і забезпечення рухливості м'язів.

МАСАЖ ПЛЕЧЕЙ 
Цілеспрямоване розминка області плечей і шиї - ідеальне рішення при
проблемах у цій частині тіла.

РОЗТЯЖКА ДЛЯ ПОПЕРЕКУ 
Повітряні подушки в нижній частині спини відповідають за м'яке розтягування
області таза. Ідеально знімає напругу.

МАСАЖ В ОДНІЙ ТОЧЦІ
Масажні ролики можу проводити масаж в конкретній точці тіла.

ШВИДКІСТЬ
Регульована швидкість масажу.

ШИРИНА 
Відстань між масажними роликами можна регулювати (вузький, средній,
широкий).

Відмінні особливості
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МУЗИКА 
Функція музики для додаткового розслаблення і насолоди.

BLUETOOTH 
Бездротова передача даних.

АКУПУНКТУРНІ ТОЧКИ 
Масаж найважливіших акупунктурних точок (в області литок і 
щиколоток).

РЕФЛЕКТОРНІ ЗОНИ
Ножний масаж рефлекторних зон відновлює мускулатуру ніг і гармонійно
впливає майже на всі органи тіла.

ВІДЧУТТЯ МАСАЖУ ВРУЧНУ
Якщо буде вибрано цей режим, спеціально розроблені масажні головки
імітуватимуть рухи рук масажиста. Вони можуть висуватися на 6,5 см з мак-
симальним кутом в 41 градус і можеть масажувати шийні, грудні і поперекові
 м'язи ефектом ручного масажу.

USB
USB-ЗАРЯДКА
Поки Ви насолоджуєтеся розслаблюючим масажем, вбудована USB-розетка
може, наприклад, зарядити Ваш смартфон.

ШВИДКИЙ ДОСТУП
Кнопки швидкого запуску на підлокітнику забезпечують швидкий і простий
доступ до найбільш важливих функцій.

ПОДВІЙНИЙ ДАТЧИК СКАНУВАННЯ ТІЛА
Масажне крісло виконує сканування тіла, щоб розрахувати розміри
користувача і основні напружені зони, щоб забезпечити оптимальний
тиск протягом сеансу масажу. Технологія сканування визначає
висоту плечей, довжину шиї, висоту тулуба. Ці настройки можна змінити
після сканування, якщо це необхідно.

Відмінні особливості 
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СЕНСОРНЫЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ НА РУС-
СКОМ ЯЗЫКЕ
Русифицированный  пульт  –  прост  и  понятен  в  использовании.  С  помощью 
сенсорного экрана вы можете легко подобрать желаемый массаж и отрегули-
ровать все остальные настройки. Перемещайтесь по меню, нажимая кнопки, 
чтобы выбрать нужный вам режим: Шея/плечи, Низ спины, Автоматические, 
Ручные, Дополнительно или Аэро массаж. По желанию установите время мас-

МАСАЖ 3D
У цій новій техніці масажу ролики рухаються не тільки вгору і вниз, але і 
вперед і назад.

ПОЛОЖЕННЯ НАХИЛУ ДО 165°:
Електрична, регульована спинка з кутом нахилу до 165 градусів

2 МАСАЖНИХ БЛОКИ
Два масажних механізму, що працюють окремо один від одного

АВТОНОМНЕ ГОЛОСОВЕ УПРАВЛІННЯ
Використовуйте голосове управління для активації певних функцій.

ГРАФЕНОВЕ ТЕПЛО В ОБЛАСТІ НІГ
Активується разом з функцією тепла в області попереку. Технологія Гра-
фен (високотехнологічний матеріал) обігріває область ніг протягом 
кількох хвилин.

Відмінні особливості
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Декларація Відповідності Вимогам ЄС
Відповідає директиві EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU.

Технічне обслуговування
Не має потреби в технічному обслуговуванні.

Утилізація
Здійснюється відповідно до ФЗ №7 від 10.01.02г. «Про охорону навколишнього середовища»

Гарантійні умови
Гарантійні зобов'язання згідно виданому гарантійному талону.
При зверненні в сервісну службу наявність гарантійного талона обов'язкова!

Строк служби
Строк служби 5 років

Дата виробництва
Місяць і рік виготовлення вказані на упаковці або етикетці товару

Виробник
«CASADA InternationalGmbH»
«Касада Інтернешнл ГмбХ»
ОбермайерсФельд, 3
г. Падерборн, Германия, 33104
info@casada.com
www.casada.com

Генеральний імпортер в Україні

ТОВ «Касада»
м. Київ
Проспект Героїів Сталінграду 8, корпус 5
Телефони: 044 229-00-83, 067 625-83-83, 050 477-83-83

Адрес в інтернеті: casada.ua
Авторські права на зображення і тексти належать компанії «CASADA International GmbH»
і не можуть використовуватися без явно вираженої її згоди.
Авторське право © 2021 CASADA International GmbH. Всі права збережені.

Гарантійні умови
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