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návod k použití 

Masážní křeslo 

typ: MGC-8900 

 

 

 

 

 

Děkujeme, že jste si koupili mini masážní křeslo firmy NAIPO MGC-8900. Přečtěte si prosím celý tento návod k obsluze a 

údržbě a uschovejte si jej pro pozdější použití. Potřebujete-li pomoc s výrobkem, obraťte se na oddělení naší zákaznické 

podpory – viz kontakty. 

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
NEBEZPEČÍ – Jak omezit riziko úrazu elektrickým proudem: 

Masážní křeslo vždy odpojte od elektrické sítě okamžitě po použití a dříve, než jej budete čistit. 

VAROVÁNÍ – Jak snížit riziko popálenin, požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob: 

● Přístroj nesmíte nechat bez dozoru, je-li připojený k elektrické síti. Když přístroj nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky. Stejně 

tak jej odpojte, pokud nasazujete nebo z něj odstraňujete některé součásti. 

● Odpojte přístroj od sítě během bouřek a před tím, než budete z křesla snímat díly nebo je přidávat. 

● Nikdy přístroj nepoužívejte, má-li poškozený přívodní kabel nebo zástrčku, jestliže nepracuje správně, jestliže spadl nebo 

se poškodil nebo jestliže byl ponořen do vody. Vraťte přístroj do servisu k přezkoumání a opravě. 

● Zkontrolujte, zda jmenovité napětí uvedené na informačním štítku odpovídá napětí použité elektrorozvodné sítě. 

● Nevytahujte vidlici ze zásuvky mokrýma rukama, abyste předešli úrazu elektrickým proudem. 

● Nepoužívejte přístroj pod peřinou nebo polštářem. Přístroj pak může vydávat nadměrné teplo, způsobit požár, úraz 

elektrickým proudem a zranit osoby. 

● Vidlici vytahujte ze zásuvky držením za její plastový konec, nikoliv tažením za přívodní kabel. 

● Nestlačujte, nadměrně nenapínejte, netahejte, nekruťte přívodní kabel a nepokládejte jej na horké povrchy. 

● Netahejte přístroj za napájecí kabel a nepoužívejte kabel jako rukojeť. 

● Odpojení proveďte tak, že všechny ovládací prvky přepnete do polohy VYPNUTO a teprve poté zástrčku vytáhnete ze 

zásuvky. 

● Přístroj je možné používat pouze se síťovým adaptérem, který je k němu dodáván. 

● Přístroj musí být napájený výhradně elektrickým proudem s bezpečným nízkým napětím tak, jak je na něm vyznačeno. 

● Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem, autorizovanou opravnou či osobou s potřebnou kvalifikací, 

aby se předešlo úrazu či škodám na majetku. 

● Nepoužívejte přístroj, pokud vydává zvláštní zvuky. 

● Neprovádějte masáž oblastí těla, které jsou oteklé, zanícené nebo s vyrážkou. 

● Masážní křeslo zapojujte pouze do náležitě uzemněné zásuvky. 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
● Tento přístroj je určený pro osobní a domácí použití. Nasazením v komerčním prostředí pozbývá platnosti záruka výrobku. 

● Maximální hmotnost uživatele křesla je 120 kg. 

● Přístroj nepoužívejte, jestliže má sejmuté čalounění nebo sedadlo nebo když není správně sestaven. Mohlo by dojít ke 

zranění nebo k závadě. 

● Neprovádějte nepřetržitou masáž stejného místa na těle po dobu delší než 5 minut. V opačném případě by nadměrná 

stimulace mohla mít opačný než žádoucí účinek. 

● Nepoužívejte přístroj alespoň hodinu po jídle. 

● Nedovolte dětem a zvířatům, aby si s přístrojem hrála. Nenechávejte je za opěradlem nebo pod sedadlem, abyste 

předešli nechtěným úrazům. 

● Nepoužívejte přístroj, máte-li mokré tělo a nemanipulujte s přístrojem mokrýma rukama. 

● Pocítíte-li nepohodlí, okamžitě přestaňte přístroj používat. 

● Výrobek není určen ke stanovování vlastních diagnóz ani k vlastnímu léčení – to je vyhrazeno kvalifikovanému 

poskytovateli lékařských služeb. 

● Jste-li těhotná, nebo máte menstruaci, poraďte se před použitím přístroje se svým lékařem. 

● Doporučena doba používání je 20 minut. 



NÁZVY A FUNKCE JEDNLOTIVÝCH ČÁSTÍ: 
Vnější konstrukce 

 
 

Vnitřní konstrukce 

 
 

Rychlá ovládací tlačítka 

 
 

Pokyny k použití rychlých ovládacích tlačítek 

 vypínač/automatická masáž 

Krátkým stiskem otočného spínače přepínáte automatické masážní programy. 

 

otočný přepínač 

Otáčením po/proti směru hodin zvyšujete/snižujete intenzitu 3D masáže. 
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 poloha nulové gravitace 

Stiskem nastavíte polohu nulové gravitace, dalším stiskem obnovíte výchozí polohu křesla. 

 

 prodloužení nožní opěrky 

Stiskem a podržením prodloužíte nožní opěrku; uvolněním tlačítka prodlužování zastavíte. (Předem se ujistěte, že 

prodlužování nebrání žádná překážka.) 

 

 stažení nožní opěrky 

Stiskem a podržením stáhnete nožní opěrku; uvolněním tlačítka stahování zastavíte. 

 

 pozastavení 

Stiskem pozastavíte funkci masážního křesla. Dalším stiskem bude činnost křesla pokračovat. 

 

 nohy nahoru 

Stiskem a podržením zvednete nožní opěrku; uvolněním tlačítka zvedání zastavíte. 

 

 nohy dolů 

Stiskem a podržením spustíte nožní opěrku dolů; uvolněním tlačítka klesání zastavíte. 

 

 vyhřívání zad a nohou 

Stiskem zapnete vyhřívání zad a nohou. Dalším stiskem vyhřívání vypnete. 

 

 zvednutí zad 

Zvednutí: stiskem a držením zvednete zádovou opěrku do vzpřímené polohy; uvolněním tlačítka zvedání zastavíte. 

 

 snížení zad 

Snížení: Stiskem a držením snížíte zádovou opěrku; uvolněním tlačítka snižování zastavíte. Když zádová opěrka klesne do 

polohy ve třech čtvrtinách rozsahu, pohyb zastaví a čeká, než spodní mechanismus dosáhne bezpečného odstupu, a 

teprve poté pohyb pokračuje dál. 

 

VLASTNOSTI PŘÍSTROJE 
1. Posun vpřed jedním stiskem ovladače 
Dojde k posunu vpřed o 28 cm a poté ke sklopení. Kluzný sklopný mechanismus šetří prostor a nabízí téměř uvolňující 

polohu. 

 
2. Poloha nulové gravitace 
V této poloze je poloha nohou mírně výše než poloha horní části těla, takže tělesná hmotnost se rovnoměrně rozloží, sníží se 

tlak na páteř a klouby jak fyzicky, tak mentálně. 

3. Automatické/ruční protahování nožních opěrek 
Horní nožní opěrka se může prodloužit o 7 cm, spodní o 15 cm podle postavy uživatele. 

4. Tlaková masáž celého těla 
Tlaková masáž celého těla od ramen, paží, zad, přes pas, boky, nohy a chodidla. 

5. Masážní válečky 
Tři masážní válečky pod chodidly zajišťují všesměrovou tlakovou masáž reflexní zóny. 

6. Všeobecné masážní techniky 
Napodobení hnětení lidskýma rukama, klepání, sladění, poklepávání, techniky masáže šiacu s doplňkovým třením lýtek 

umožní připravit si uvolňující masáž podle svých potřeb. 



Prodloužení/stažení opěrek pro nohy 

► Stiskem a držením tlačítek „ “ nebo „ “ prodloužíte nebo stáhnete opěrky pro nohy podle potřeby, aby došlo 

k co nejlepší masáži. Uvolněním stisku tlačítka polohu ustálíte. 

 
 

► Senzor opěrek nohou je umístěn naspodu podnožek. Délka opěrek se upravuje automaticky při spuštění křesla. 

 

VAROVÁNÍ 
► Nehrajte si na masážním křesle a nezacházejte s ním nesprávně. 

► Přesvědčte se než začnete měnit polohu zádové opěrky nebo opěrek pro nohy, že jim v cestě nestojí žádná překážka. 

► Do prostoru mezi sedadlem a zádovou opěrkou/opěrkou pro nohy nevsunujte nohy, prsty, ani jiné objekty, pokud se 

opěrky prodlužují nebo zvedají. 

► Než křeslo vypnete, zajistěte, aby se nacházelo ve své původní poloze. 

 

Po použití 
● Masážní křeslo vždy odpojte od elektrické sítě okamžitě po použití. 

● Středovou konzoli zajistěte v držáku. 

● Vypněte vypínač a odpojte křeslo od elektrické zásuvky, pokud se nepoužívá, abyste zamezili dětem náhodně masážní 

křeslo zapnout. 

● Když nebude křeslo delší dobu používat, doporučujeme jej přikrýt, svinout napájecí kabel a uložit křeslo na místo bez 

prachu a vlhkosti. 

PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM 
Způsoby montáže 

1. krok: Vybalení všech částí masážního křesla z krabic 
► Rozbalte všechny části krabice, vyndejte čalounění a veškeré příslušenství. 

► Před zahájením montáže se přesvědčte, zda balení obsahuje všechny součásti (pečlivě si projděte seznam u balení). 

2. krok: Montáž područek 
● Připojte očíslovanou vzduchovou hadici k příslušnému číslu ústí vzduchu na područce a připojte zástrčku vzduchového 

ventilu. (Zástrčky ventilů jsou dvě po stranách pdruček.) 

 
● Držte područku zvednutou a zahákněte poutko 2 do drážky těla křesla, pomalu područku zatlačte zpátky do křesla 

dokud se poutko 2 zcela nesrovná s poutkem 4. Nasaďte poutko 1 na poutko 3 a pomocí šroubu područku zajistěte. 

(Stejně postupujte u područky na druhé straně.) 
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3. krok: Montáž držáku dotykového ovladače 
► Vložte spodní konec držáku dotykového ovladače do zásuvky a otáčením matice po směru hodin držák zajistěte. 

 
4. krok: Montáž nožních opěrek 
► Zvedněte nožní opěrky, nasuňte hadice na vstupy vzduchu a nasaďte zástrčky na ventily, které jsou umístěny po 

stranách sedadla; zajistěte, aby byly řádně zajištěny. 

 
Umístění křesla 
Volný prostor kolem masážního křesla: 

► Zajistěte odpovídající volný prostor pro montáž: Potřebujete nejméně 10 cm pro stažení zádové opěrky; 60 cm prostor 

pro roztažení opěrek pro nohy a naklonění křesla vpřed. 

► Dodržte vzdálenost alespoň 1 m od televizoru, rozhlasového přijímače a dalších spotřebičů, abyste předešli rušení 

signálu. 

 
Ochrana podlahy 
Doporučujeme pod křeslo na podlahu položit koberec nebo měkkou podložku, abyste předešli poškození podlahy. 

 
► Objímku podpěrky nasaďte na poutko podpěrky, poutko podpěrky nasaďte na otočnou hřídel podpěrky, pak na hřídel 

nasaďte pojistný kroužek. Zipem spojte opěru pro nohy a hlavní část křesla. 
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5. krok: Další příslušenství 
► Připojte napájecí kabel do zástrčky přístroje v napájecí skříni v zadní části křesla. 

► Vypínač přepněte do polohy ON (zapnuto) a zvedněte zádovou opěrku do plně vzpřímené polohy. 

 

 

VAROVÁNÍ 

 

Masážní křeslo nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, například v blízkosti bazénů a v koupelnách, abyste 

předešli úrazu elektrickým proudem. 

 

Masážní křeslo přechovávejte mimo zdroje tepla, aby nedošlo k požáru nebo k poškození přístroje. 

 

NEBEZPEČÍ 

 

Přístroj musí být uzemněn. Zástrčka musí být zasunuta do správně uzemněné 3vodičové zásuvky, která je 

správně osazena a uzemněna s platnými předpisy, aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem. 

 

Způsoby přemisťování 
► Pojíždějte křeslem po kolečkách na požadované místo. 

► Skloňte zádovou opěrku do vzpřímené polohy. 

► Vypněte vypínač a odpojte přístroj od elektrické zásuvky. 

► Ve dvou lidech zatlačte dolů na opěradlo a zvedněte přední část rukama za rukojeť vepředu naspodu područek. 

Dojeďte křeslem po kolečkách na požadované místo (viz schéma). 
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 UPOZORNĚNÍ 
► Nepřemisťujte křeslo, sedí-li v něm uživatel. 

► Jestliže přístroj přenášíte, nezvedejte jej za opěrky pro nohy, ani područky. Držte křeslo za konstrukci a zajišťujte zádovou 

opěrku (k přenášení jsou potřeba nejméně 4 lidé). 

 

 

Připojení k elektrické síti 
► Připojte přístroj do 3vodičové zásuvky, která je náležitě uzemněna. 

► Zapněte hlavní vypínač po pravé straně masážního křesla. 

 
 

 UPOZORNĚNÍ 
► Před zapnutím masážního křesla ověřte, zda jeho napájecí kabel není poškozen. 

► Před připojením přístroje do zásuvky ověřte, zda je hlavní vypínač přístroje v poloze vypnuto. 

 

Uvedení do provozu 
► Pomocí tlačítek rychlého přístupu snižte zádovou opěrku do nejnižší polohy, zvedněte a protáhněte opěrky pro nohy na 

maximum a přesvědčte se tak, že máte kolem křesla dostatečný manipulační prostor. 

► Po ověření místa vraťte zádovou opěrku a nožní podpěry do výchozí polohy a vypněte vypínač. (Chcete-li zvolit 

masážní program, podívejte se na pokyny uvedené v kapitole o ovládání tlačítek rychlého přístupu a o ovládání 

středové konzoly.) 

 
 

Prověření před usednutím 
► Než se usadíte na křeslo ověřte si, zda jsou správně upevněny podpěry na nohy. 

► Zajistěte, abyste křeslo dali do výchozí polohy, jakmile se z něj zvednete. Není-li některá část křesla ve výchozí poloze, 

zapněte prosím masážní křeslo, aby se mohl díl vrátit do výchozí polohy. 

 UPOZORNĚNÍ 
► Nesedejte na křeslo, pokud má zvednuté opěrky pro nohy. 

► Nezatěžujte nadměrně opěrky pro nohy, abyste předešli jejich poškození. 

 

SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBA 
Pokyny k péči a údržbě 
► Chcete-li odstranit nečistoty na zadním panelu, područkách, opěrkách pro nohy nebo na hadicích, očistěte je slabým 

roztokem mycího prostředku a poté setřete suchým hadrem. 

► Nečistoty na ovladači, rozvodné skříni čistěte suchým hadrem. 

► Chcete-li vyčistit zádový polštář nebo podušky, použijte výhradně čistič čalounění na bázi vodního roztoku, poté nechte 

potah vyschnout. 

► Chcete-li očistit kryty podpěr pro nohy/lýtka, odstraňte je z křesla, ručně omyjte slabým čisticím roztokem a nechte 

vyschnout. 

 

 Poznámka: 
► Před údržbou křesla vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky. Předejděte zranění elektrickým proudem a nedotýkejte se 

napájecího kabelu mokrýma rukama. Zajistěte, aby se žádný čisticí prostředek nedostal do prostoru napájecí skříně. 

► Nepoužívejte benzen, ředidlo ani jiná rozpouštědla. Mohlo by dojít k vyblednutí nebo poškození výrobku. 

► Čalounění nežehlete. 

 

Způsob skladování 
► Výrobek chraňte před prachem. Přikryjte jej látkou, abyste zabránili jeho zaprášení, pokud nebude přístroj delší dobu 

používat. 



 Poznámka: 
► Nevystavujte výrobek delší dobu působení přímého slunečního světla. Mohlo by dojít k vyblednutí nebo poškození. 

 

Rady k používání 
Při každodenním používání si všímejte následujícího: 

► Pach spáleniny. 

► Výrobek se neobvykle zapíná/vypíná, když se dotknete napájecího kabelu. Kabel je zahřátý. 

► Další nevšední příznaky. 

 

 Poznámka: 
► Přestaňte výrobek používat, abyste předešli jeho poškození nebo nehodám, pokud si všimnete některého z výše 

uvedených příznaků. 

► Vypněte přístroj tlačítkem, odpojte od elektřiny a spojte se s dodavatelem nebo s opravnou. 

► Veškeré zásahy jiné, než byly popsány v kapitole o údržbě, musí provádět odborně způsobilá osoba nebo opravna. 

 

 VAROVÁNÍ 
Před údržbou křesla vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky. Předejděte zranění elektrickým proudem a nedotýkejte se 

napájecího kabelu mokrýma rukama. Nesnažte se přístroj rozebírat nebo opravovat sami; křeslo vždy předejte do 

autorizované opravny. 

 

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
Problém Možná příčina Činnost 

Při používání je slyšet hluk. Hluk je normální a je zapříčiněn třením 

masážních válečků a koženého potahu. 

Není třeba přijímat žádná opatření. 

Masážní křeslo se nespouští. 

Napájecí kabel není řádně upevněn 

v zásuvce. 

Zasuňte zástrčku řádně do zásuvky. 

Vypínač je v poloze vypnuto. Dejte vypínač do polohy zapnuto. 

Je spálená pojistka. Vyměňte pojistku za jinou stejného 

typu a stejné hodnoty. 

Reproduktory nehrají. Hlasitost je stažena na nejnižší úroveň. Upravte hlasitost na chytrém zařízení. 

Zádová opěra a opěry pro 

nohy se nezvedají nebo 

neklesají. 

Na opěry je vyvíjen nadměrný tlak. Snižte zatížení a zkuste to znovu. 

Závada nafukovacího vaku. Je zablokovaná vzduchová trubice. Narovnejte hadici pro přívod vzduchu 

a odstraňte příčinu jejího zablokování. 

Máte-li s přístrojem potíže, obraťte se na oddělení služeb zákazníkům.  

TECHNICKÉ ÚDAJE 
Modelové číslo: MGC-8900 

Název výrobku: Masážní křeslo NAIPO MGC-8900 

Jmenovitá frekvence napájení: 50–60 Hz 

Spotřeba energie: 180 W 

Jmenovité napětí: 220–240 V ~ 

Doba provozu: 20 minut 

Rozměry křesla: 170 x 85 x 125 cm 

Hrubá/čistá hmotnost: 204 / 169 kg 

Bezpečnost konstrukce: třída I 

Záruka a služby zákazníkům 
Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky 

https://www.neoxgroup.cz/kontakty/ 

Záruční lhůta 2 roky od data nákupu. 

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika 

Vyrobeno v Číně 

 


