
SHRANITE NAVODILA

AVIANA PROFESIONALNI MASAŽNI STOL

Navodila za uporabo
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Zahvaljujemo se vam za nakup omenjenega izdelka. Vljudno vas prosimo, da

pazljivo preberete ta navodila in se seznanite s pravilno uporabo tega izdelka.

Pozorno preberite tudi vsa pomembna varnostna opozorila. Vljudno prosimo, da

navodila skrbno shranite.

Opozorilo: Naše podjetje si pridržuje pravico do spremembe oblike in opisa

omenjenega izdelka brez vnaprejšnjega opozorila. Prosimo vas, da se sklicujte na

barvo izdelka.

VSEBINA

Varnost in vzdrževanje 

Ime in funkcija sestavnih delov

Funkcija & učinkovitost

Metoda uporabe

Podrobnosti o izdelku
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1. POMEMBNA VARNOSTNA OPOZORILA
·Ne dovolite otrokom, da se dotikajo gibljivih delov izdelka.
·Prosimo uporabljajte le dobro ozemljeno električno omrežje, ki je primerno za ta

izdelek.
·Prosimo izklopite vtikač po uporabi oz. pred čiščenjem in se tako izognite

poškodbam na izdelku.
·Prosimo, da izdelek uporabljate skladno s temi navodili.
·Prosimo, da ne uporabljate dodatne opreme, ki ni primerna za ta izdelek.
·Izdelka ne uporabljajte zunaj.
·Pred uporabo pazljivo preberite ta navodila.
·Vsakršna uporaba, ki ni zapisana v teh navodilih je napačna in s tem 

prepovedana.
·Priporočena uporaba je 20 minut. 
·Prosimo vas, da izdelka ne uporabljate, v kolikor je usnje strgano oz.

poškodovano.
·Prosimo vas, da izdelka ne uporabljate, če je pokrov ali usnje poškodovano.
·Prosimo, da ne uporabljate izdelka če je hladilna luknja pokrita ali blokirana.
·Prosimo, da ne vrzite ničesar v izdelek.
·Prosimo, da ne zaspite med uporabo izdelka.
·Prosimo, da ne uporabljajte izdelka, če ste pod vplivom alkohola ali se ne počutite 

dobro.
·Prosimo, da ne uporabljajte izdelka najmanj eno uro po obroku.
·Prosimo, da ne uporabljajte premočne masažne funkcije v izogib poškodbam.

2. Okolje za uporabo
·Prosimo, da ne uporabljajte izdelka pod visokimi temperaturami in v vlažnem 

okolju, 
kot je kopalnica.

·Prosimo, da ne uporabljajte izdelka takoj, ko se temperature okolja močno 
spreminja.

·Prosimo, da ne uporabljajte izdelka v zelo prašnem ali kavstičnem okolju.
·Prosimo, da ne uporabljajte izdelka, kjer ni dovolj prostora ali ni dovolj zračno.

3. Ljudje, ki niso primerni za uporabo tega izdelka
·Ljudje, ki trpijo zaradi osteoporoze niso primerni za uporabo tega izdelka.
·Ljudje, ki trpijo zaradi bolezni bolezni srca ali uporabljajo elektronsko medicinsko 

opremo 
kot je srčni spodbujevalnik, niso primerni za uporabo tega izdelka.

·Ljudje, ki trpijo zaradi visoke telesne temperature, niso primerni za uporabo tega 
izdelka.

·Noseče ženske ali ženske, ki so v času menstruacije niso primerne za uporabo 
tega izdelka.

·Ljudje, ki so poškodovani ali imajo kožne bolezni, niso primerni za uporabo tega 
izdelka.

·Otroci mlajši od 14 let ali ljudje, ki niso sposobni upravljati tega izdelka, niso 
primerni za 
uporabo tega izdelka.

·Ljudje, katerim zdravnik naroči počivanje ali ki se ne počutijo dobro, niso primerni 
za uporabo tega izdelka.

·Ljudje, katerih telesa so mokra, je prepovedana uporabo tega izdelka.
·Naprava ima grelno površino, zato morajo osebe, ki so občutljive na vročino, biti 

previdne pri uporabi tega izdelka

4. Varnost
·Preverite, če je napetost primerna specifikaciji tega izdelka
·Ne imejte mokrih rok, ko izvlečete kabel.
·Ne dovolite, da gre voda znotraj izdelka, da bi se izognili električnemu šoku ali    

poškodbi izdelka.
·Ne poškodujte žic ali vezja tega izdelka.
·Ne uporabljajte vlažne krpe za čiščenje električnih delov, kot so stikala ali vtikač.
·Bodite stran od izdelka, če ni električnega toka, v izogib poškodbam, če se 

električni to knenadoma vrne.
·Prenehajte uporabljati izdelek, če začne delovati neobičajno in se prosimo 

posvetujte s prodajalcem.
·Prenehajte uporabljati izdelek, če se ne počutite dobro in se posvetujte z 

zdravnikom.
·Ta naprava ni namenjena osebam (vključno z otroki) z zmanjšano uporabo

telesne, senzorične ali duševne sposobnosti ali pomanjkanja izkušenj in znanja,
razen če jim je bil zagotovljen nadzor ali navodila glede uporabe od osebe, ki je 
odgovorna za njihovo varnost.

·Otroci morajo biti pod nadzorom, da se ne bi igrali z napravo.
·Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, serviser ali 

podobno usposobljena oseba, da bi se izognili nevarnosti.

5. Vzdrževanje
·Ta izdelek je potrebno vzdrževati z določenimi serviserji. Prepovedano je, da ga 

razstavljate ali sestavljate sami.
·Prosimo, da ne pozabite izklopiti/ugasniti izdelka po uporabi.
·Prosimo, da ne uporabljajte izdelka, če se priključek izgubi.
·Če izdelek dlje časa ne bo uporabljen, vas prosimo, da izključite priključek iz 

električnega napajanja in izdelek postavite na suho in ne prašno okolje.
·Izdelek ne hranite pri visoki temperaturi ali v bližini ognja in izogibajte se 

dolgotrajnemu izpostavljanju izdelka neposredno soncu.
·Če je snemljiv kabel / napajalni kabel poškodovan, ga mora proizvalajlec, njegov 

serviser ali podobno usposabljena oseba zamenjati, da se izognete nevarnosti.
·Prosimo čistite izdelek s suho krpo. Ne uporabljajte topil, benzena ali alkohola.
·Mehanske komponente tega proizvoda so posebej oblikovane in narejene, zato jih 

ni potrebno posebno vzdrževati.
·Ne uporabljajte robov za potiskanje tega izdelka.
·Ne vrtite ali vlecite tega proizvoda po neravnem površju, pred premikom ga je 

potrebno dvigniti.
·Prosimo, da ga uporabljate v presledkih, ne da bi izdelek deloval dolgo 

neprekinjeno.

6. Rešitev navadnih napak
·Normalno je, da se sliši zvok motorja, ko je v uporabi.
·Če upravljavec ne deluje pravilno, preverite vtič in vtičnico, če so med seboj 

močno 
povezane in se prepričajte, da je naprava vklopljena.

·Če je ocenjeni delovni čas potekel, bo naprava avtomatsko aktivirala gumb izklop. 
Če izdelek deluje neprekinjeno dolgo, bo temperaturni zaščitnik napravo 
samodejno 

izklopil. Naslednji vklop naj bo čez pol ure.

Varnost in vzdrževanje Safety and maintenance 
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POWER INPUTFUSE: T5AL 250VCONTROLLER JACK ON/OFF
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Ime in funkcija sestavnih delov Funkcija

1. Vzglavje

2. Ramenske zračne blazine

3. Ročni krmilnik

4. Sestav zračne blazine

5. Sedalna blazina

6. Podpora za noge

7. Podpora za stopala

8. Zaščitna plošča za nožni del

9. Hrbtna blazina

10. Rokonasloni

11. Dekorativni rokonaslon

12. Stranski pokrov

13. Hrbtni pokorv

14. Ročni krmilnik

15. Pokrivalo za disk box

16. Varnostno stikalo

17. Vtičnica za daljinski

      upravljalnik

18. Stikalo

19. Škatla z varovalkami

20. Vtičnica

·Izdelan z nizom štirikolesnih pametnih mehaničnih rok, ki se lahko premikajo gor 
in dol, medtem ko se raztegajo naprej in nazaj.

·Programiranih je 5 vrst masaž s funkcijami: shiatsu, gnetenje, tresenje, trkanje, 

sinhrno gnetenje in trkanje.

·Izdelan s  6 specialnimi avtomatskimi funkcijami: udobje, enostavnost, zdravljenje

bolečin, okrevanje od utrujenosti, zgornji del telesa, spodnji del telesa, hitra 

učinkovita masaža

·Možnost shranjevanja 1 masažne funkcije.

·Izdelana ročna masaža za zgornji del telesa s petimi možnostmi pozicije, in sicer 

prvotna pozicija, delna pozicija, celoten hrbet, vrat in ramena, ter hrbet in pas. Pri 

teh petih stopnjah so nastavljive tudi hitrosti. V prvotni poziciji se masažna krogla 

pomika gor in dol. Pri masaži tapkanja, shiatsu in trkanja je premer dveh krogel 

za gnetenje nastavljiva na ti različne stopnje: širok, srednji in ozek.

·Masažna funkcija z zračnim tlakom, tri možnosti: celo telo, roke ali noge. Možnost 

izbiranja med 3 stopnjami intenzivnosti.

·V spodnjem predelu nog so masažni kolesci , vrtljiva masaža z dvema paroma

papil na prstnih konicah, na peti in loku stopala je praskajoča masaža.

·Funkcija za ogrevanje hrbtišča. Za infrardeči vir gretja uporablja karbonska

vlakna.

·Opora za stopala se lahko prilagodijo večim višinam.

·Za izkoristek prostora im tehnologijo za spuščanje hrbtišča.

·Prilagodljiv dvig nog, prilagodljiv dvig okvirja hrbtišča ter avtomatski spust v ležeči

    položaj.

·L oblika se popolnoma prilagaja vašemu telesu, zato v ležečem položaju

    ustvari ničelno gravitacijo.

·Stol se avtomatkično resetira, ko se ugasne. S tem se resetirajo tudi masažne 

roke.
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4) Izberite masažno funkcijo za masiranje

Shranjena masažna funkcija: pritisnite tipko "memory" in se bo vrnilo na zadnjo ·

    shranjeno masažno funkcijo

Med zaznavanjem, ko se na krmilni enoti pokaže "PP", kliknite kateri koli od 6 
avtomatskih načinov (udobno, lahkotno, sprostitev, masaža vratu in hrbta, 
masaža hrbta in pasu, ter hitra učinkovita masaža), ali izberite shranjen program.

Metoda Uporabe Metoda Uporabe 

1.Vklopite napajanje celotne naprave

Metoda za vklop napajanja Položaj stikala za napajanje.

POWER INPUTFUSE: T5AL 250VCONTROLLER JACK ON/OFF

2. Začnite masažo
1) Pritisnite na gumb za vklop, da začnete masažo. 
2) Najprej zazna masažne točke zgornjega dela telesa in pozicijo ramen za    

namestitev.
3) Če pride do razlike med masažnimi kroglami in dejansko pozicijo ramen, lahko 

pritisnete gumb gor in dol, da nastavite pimeren položaj. Ramenski del ima 10 
nastavljivih stopenj. Če v roku 10 sekund ne bo nobene nastavitve za ramena, bo 
potekla avtomatska masaža.

GUMB OPIS  ZASLON

“Up” Shoulder Position

Premaknite masažna kolesca navzgor do primernega
položaja 

Premaknite masažna kolesca navzdol do primernega
položaja 

GUMB OPIS  ZASLON

Spominska 
masaža

Zadnji shranjen način 
masaže

Posebnosti prikazovalnika se nanašajo na dejanski objekt tega produkta.

“Down” Shoulder Position
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·Ročna masaža zgornjega dela telesa

·Karakteristike samodejne masaže

A1

A2

A3

A4

A5

A0

1 2 3

·Masaža z zračnimi blazinami

·Druge ročne funkcije

H0

H1

H2

H3

H4

Function GUMB  OPIS  ZASLON

Karakteristike 
avtomatske 

masaže

Globoka masaža na akupresurnih točkah 
učinkovito zmanjšuje bolečino 

Sprostitev telesa

Spodbuja prekrvavitev

Masaža fokusirana na vrat in rabena

Masaža fokusirana na hrbet in pas

Hitra izbira vseh načinov masaže, 5 minut

Function GUMB  OPIS  ZASLON

Tehnike

Gnetenje: hitrost

Tapkanje: hitrost, širina

Gnetenje in tresenje: hitrost

Shiatsu: hitrost, širina

Trkanje: hitrost, širina

Hitrost

Širina

Hitrost: 3 nastavljive stopnje

Šitina: 3 nastavljive stopnje

Speed 

Width
Wide, Medium And Narrow

Function GUMB  OPIS  ZASLON

Sprostitev hrbta

Masaža po stalnih točkah

Masažne ročke se premikajo gor in 
dol po izbrani poziciji

Masažne ročke se premikajo gor in 
dol po celotnem predelu

Masažne ročke se premikajo gor in 
dol po vratu in ramenih

Masažne ročke se premikajo gor in 
dol po hrbtu in pasu

Nastavitev pozicije 
masaže (prvotna 
pozicija, praktične 
pozicije, ki jih lahko 
izberete)

Masaža rok - premik navzgor

Masaža rok - premik navzdol

Function GUMB  OPIS  ZASLON

Masaža 

z 

zračnimi 

blazinami 

Intenzivnost

Pritisk zračnih blazin na roke, stegna in stopala

Pritisk zračnih blazin na roke

Pritisk zračnih blazin na stegna in stopala

Intenzivnost: visoka, srednja, niska

High

Middle

Lower

Function GUMB  OPIS  ZASLON

Valjček

Gretje

Aktivirate valjček s tremi hitrostmi masaže

Infrardeče gretje hrbta daje topel občutek po 3 
min ko začne delati

Metoda Uporabe Metoda Uporabe 
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·Nastavitve hrbtišča in pozicije podpore za noge

3. Izklop / konec masaže
·Pritisnite gumb za vklop/izklop med masažo in vse masaže se bodo v trenutno 

izklopile, medtem lahko shranite nastavitve, hrbtišče in del za noge se ne bo 
ponastavil. Ali pa ugasnite stol, ko je masaža končana, lahko pritisnete tipko za 
shranitev masaže, hrbtišče in del za noge se bota ponastavila.

·Spominska funkcija: Ko na zaslonu utripa "EA" kliknite gumb in shranilo bo 
željeno masažo. Zaslon bo prikazal E1. Ali ponovno pritisnite gumb za izklop stola, 
za ponastavitev masaže nog, rok in hrbta. 

E1

POWER INPUTFUSE: T5AL 250VCONTROLLER JACK ON/OFF

Function

Dvig 
podpore

Spust 
podpore

Dvig 
hrbtišča

Spust 
hrbtišča

Avto 
ležeči 
položaj

Pritisni in drži gumb, za počesen dvig podpore za noge. 
Spusti gum za ustavitev. Ko podpora doseže max. položaj 
se ustavi z alarmom "di... di"

Pritisni in drži gumb za počasen spust podpore za noge. 
Ko podpora doseže max. položaj se ustavi z alarmom "di... di"

Pritisni in drži gumb za počasen dvig hrbtišča. Ko hrbtišče 
doseže max. položaj se ustavi z alarmom "di... di"

Pritisni in drži gumb za počasen spust hrbtišča. Spusti gumb 
za ustavitve. Ko hrbtišče doseže max. položaj se ustavi z 
alarmom "di... di"

S tremi tremi funkcijami kroženja, ko pritisnete gumb se 
stol spremeni v avtomatični ležeči položaj

Function GUMB  ZASLON

Spominska 
funkcija

·Ugašanje naprave
    Slika (Izklopite napajanje naprave)

Pozicija za izklop naprave način za izklop naprave

·Med delovanjem naprave v ležečem položaju naslona za hrbet, je opora za noge
    vedno dvignjena, da prepreči morebiten padec osebe, ki napravo uporablja 
    (chart1).
·Predno se vsedete, se prepričajte, da niso masažne roke v sedalnem delu, 
    ker je sedenje na njih neprijetno. (chart2)

Opozorilo

（chart1） （chart2）

4. Nastavitve opore za meča

·Uporabite ključ Allen za zaviti šesterokotni vijak

·Namestite luknjo nad tračni nosilec (Chart1)
·Postavite izloiran rokav na obeh straneh kavlja (Zunaj) (Chart2)

·Vstavite raven vložek v nosilec
·Ko je opora za meča priključena na os in poravnana, vstavite vložek (vstaviti je 
    treba obe strani). Za lažjo namestitev mora biti poravnano. (Chart4) 

Chart 1 Chart 2

Chart 3 Chart 4

Chart 5

Metoda Uporabe Metoda Uporabe 

GUMB  OPIS
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（1） （2）

·Postavitev težkih masažnih stolov na lesena tla lahko ob daljši uporabi poškoduje 
   tla.Zato svetujemo postavitev stola na preprogo ali drugo podlago.

Ne premikajte stola, ko so kolesa postavljena na lesena tla, na grobi ali neravni podlagi.

Za premikanje stola se

zahteva posredovanje dveh oseb. Pri dvigovanju naj bosta osrednji točki za prijem

sprednji in zadnji del stola. (Prosimo ne divgujte stola neposredno pri rokonaslonih)

6. Zaščita tal

·Zložljiv vzglavnik. Uporabnik lahko sam izbere število plasti vzglavnika, za 
najboljši intenzivnost masaže hrbta 

·Ločite vzglavnik za in ga nastavite na hrbet, za zmanjšanje intenzivnosti masaže 
hrbta

·Hrbtna blazina je na hrbtni del pripeta z zadrgo (1), blazina za glavo pa je na 
hrbtno blazino pritrjena z ježkom (2).

Zadrga Ježek

5. Montaža vzglavnika in blazin na hrbtnem delu 7.8. Način premikanja

Prepričajte se, da so med premikanjem vsi kabli nad tlemi. Nagnite 
naslonjalo za hrbet proti tlom v
položaj, kjer začutite, da sloni na kolesih (približno 25 stopinj). Z rokami ga 
potisnite naprej in nazaj v
ustrezen položaj in počasi in nežno spustite nazaj na tla.

Podrobnosti o izdelku

Model: A190

Ime: Masažni stol

Napetost: 110-120V~   60Hz

                         220-240V~  50Hz/60Hz

Moč:150W

Okviren čas uporabe: 20Min

Varnostna zasnova: Class I

Predstavitev materialov: PVC, PA (poliakril), jekleni, električni in 
elektronski deli

MATERIAL PU         USNJE TKANINA LES

Opozorilo: Pred prestavljanjem morate najprej izklopiti napajanje in nato izvleciti
električni kabel iz vtičnice.

Metoda Uporabe Metoda Uporabe 


