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Masážní křeslo 

RC420 

 

 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 

Max. 150 kg 

Art: 88412 
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Popis produktu 

❶ Opěradlo 

❷ Područky 

❸ Kabel 

❹ Ovladač 

❺ Kapsa pro ovladač 

❻ Sedací oblast 
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❽ DEMO tlačítko (všechny masážní funkce) 

❾ ROLLING tlačítko (rolovací masáž) 

❿ HEAT tlačítko tepla (spouští a vypíná funkci tepla) 

⓫ DOWN tlačítko (posouvá masážní hlavy směrem dolů během shiatsu masáže) 

⓬ WIDTH tlačítko (nastavení šíře masážních hlav během rolovací masáže) 

⓭ LOWER tlačítko s LED (spouští a vypíná shiatsu masáž v dolní části zad) 

⓮ FULL BACK tlačítko s LED (spouští a vypíná shiatsu masáž v celé délce zad) 

⓯ - SLOW tlačítko (pro snížení rychlosti masáže) 

⓰ ON/OFF tlačítko (pro zapnutí a vypnutí) 

⓱ + FAST tlačítko (pro zvýšení rychlosti masáže) 

⓲ UPPER tlačítko s LED (spouští a vypíná shiatsu masáž v horní části zad) 

⓳ UP tlačítko (posouvá masážní hlavy směrem nahoru během shiatsu masáže) 

⓴ SHIATSU tlačítko (Shiatsu masáž) 

 Tlačítko časování (5/10/15 minut) 

 

 

⓴- SLOW tlačítko (pro snížení rychlosti masáže) 
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1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
 

 
DŮLEŽITÉ POKYNY! 

 

PEČLIVĚ USCHOVEJTE! 

Před prvním použitím přístroje si přečtěte návod k použití, a především 

bezpečnostní pokyny. Návod k použití dobře uschovejte. Pokud budete 

přístroj předávat dalším osobám, předejte spolu s ním i návod k použití. 

 

Význam symbolů 

 
Tento návod k obsluze je určen pro tento přístroj. Obsahuje důležité 
informace o uvedení do provozu a o obsluze. Přečtěte si celý návod k 
obsluze. Nedodržování tohoto návodu může dojít k vážným úrazům nebo 
k poškození přístroje. 
 

 
VAROVÁNÍ 
Dodržujte tyto výstražné pokyny, zabráníte tak možnému úrazu 
uživatele. 
 

LOT číslo šarže 
 

 
Výrobce 

 

 
Zamezte vlhkosti! Udržujte v suchu! 

 

 
Používejte pouze v uzavřených prostorech! 

 

 
Třída ochrany II 

 

 
POZOR 
Dodržujte tyto pokyny, zabráníte tak možnému poškození přístroje. 
 

 
UPOZORNĚNÍ 
Tato upozornění vám poskytnou další užitečné informace o instalaci nebo 
provozu. 
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Napájení elektrickým proudem 

• Dříve, než přístroj zapojíte do sítě zkontrolujte, zda je elektrické 

• napětí uvedené na typovém štítku shodné se síťovým napětím. 

• Nikdy nepoužívejte jinou šňůru než originální. 

• Síťovou zástrčku zasuňte do zásuvky pouze tehdy, pokud je 

• přístroj vypnutý. 

• Nepoužívejte přístroj v blízkosti vysokofrekvenčních 
elektromagnetických vysílačů. 

• Udržujte síťový kabel a přístroj mimo tepelné zdroje, horké povrchy, 
vlhko a kapaliny.  

• Nedotýkejte se síťové zásuvky nebo síťové 

• zástrčky nikdy mokrýma, popřípadě vlhkýma rukama nebo pokud 

• stojíte ve vodě. 

• Části přístroje, které vodí elektrické napětí, se nesmí dostat do 

• kontaktu s kapalinou. 

• Nesahejte na přístroj, který spadl do vody. Vytáhněte ihned síťovou 
zástrčku. 

• Přístroj musí být připojen tak, aby byla síťová zástrčka volně 

• přístupná. 

• Po použití vytáhněte vždy ihned síťovou zástrčku z elektrické zásuvky. 

• Pokud chcete přístroj vypnout z elektrické sítě, netahejte nikdy za 
síťový kabel, ale vždy za síťovou zástrčku! 

• Nenoste, netahejte nebo neotáčejte přístroj za síťový kabel. 
 

Před prvním použitím výrobku 

• Zkontrolujte pečlivě před každým použitím, zda není kabel, ovládací 
přístroj nebo židle poškozena. Vadný přístroj se nesmí uvést do provozu. 

• Nepoužívejte přístroj, pokud jsou na přístroji nebo kabelech viditelná 
poškození, pokud přístroj nefunguje bez závad, pokud křeslo nebo 
ovládací přístroj navlhl.  

• Pokud je kabel poškozený, může být vyměněný pouze u autorizovaného 
servisu.  

 

Provozování přístroje 

• Používejte přístroj pouze v souladu s jeho určením podle návodu 
k obsluze. Při použití k jinému účelu zaniká nárok na záruku. 

• Nenechte přístroj bez dohledu, pokud je připojen k elektrické síti. 

• Vyvarujte se kontaktu přístroje se špičatými nebo ostrými předměty. 

• Nepokládejte a nepoužívejte přístroj nikdy přímo vedle elektrických 

• kamen nebo jiných zdrojů tepla. 

• Nestavte se na přístroj. 

• Používejte přístroj pouze v prostorných místnostech s dostatečnou 
ventilací.  

• Nepoužívejte masážní funkci déle než 15 minut. Příliš dlouhá masáž 
může způsobit nadměrnou stimulaci a podráždění nervu. 

• Ověřte před každým použitím, správnost utažení šroubů.  
 

 
Nehýbejte se na křesle, pokud je kabel v elektrické síti. Může dojít 

k poškození kabelu. 

 
Přístroj je určen pouze pro použití v domácnosti, a ne pro komerční účely 
nebo použití ve zdravotnictví. Pokud máte pochybnosti, poraďte se před 
použitím masážní podušky se svým lékařem. 
 

 
Nepoužívejte masážní křeslo ve vlhkých místnostech (např. při koupání nebo 
sprchování). 
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• Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření. 

• Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, okamžitě vypojte přístroj 

z elektrické sítě: 

- pokud se vyskytne závada během používání 

- po každém použití 

- před každým čištěním 

 

Údržba a čištění 

• Přístroj je bezúdržbový. 

• V případě poruchy přístroj neopravujte sami. Zanikl by tak nejen 
jakýkoli nárok vyplývající ze záruky, ale mohou také nastat vážná 
nebezpečí (požár, zásah elektrickým proudem, úraz). Opravy 
nechejte provést pouze v autorizovaném servisu. 

• Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru. 

Pro zvláštní osoby 

• Tento přístroj mohou používat děti ve věku 14 let a starší a osoby 
se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi 
nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod 
dozorem nebo byly poučeny o používání přístroje bezpečným 
způsobem a rozumí případným nebezpečím. 

• Děti si s přístrojem nesmějí hrát. 

• Nepoužívejte tento přístroj jako pomůcku nebo nahrazení 
lékařských aplikací. Chronické potíže a příznaky by se mohly 
ještě zhoršit. 

• Neaplikujte masáž na oblasti, na kterých jsou otoky, popáleniny, 
vyrážky, jizvy nebo jiná citlivá místa. 

• Neaplikujte masáž v následujících případech, nebo její použití 
nejprve konzultujte s lékařem: 
- Těhotenství 
- Používáte kardiostimulátor, máte voperovány umělé klouby 

nebo elektronické implantáty 

- Trpíte některou z uvedených chorob, zdravotním problémem 
nebo jejich kombinacemi: Poruchy prokrvení, křečové žíly, 
otevřené rány, pohmožděniny, poranění kůže, zánět žil. 

• Přístroj má horký povrch. Osoby, které jsou necitlivé na vnímání 
tepla, musejí být při používání výrobku opatrné. 

•  Pokud cítíte bolesti nebo pokud je vám masáž nepříjemná, přerušte 
aplikaci a promluvte si s lékařem. 

 

 
VAROVÁNÍ 

Nebezpečí převrácení – Nepřetěžujte jednu stranu křesla na područce 

nebo opěradle. Nikdy nenechte děti hrát si s křeslem bez dozoru. 
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2. UŽITEČNÉ INFORMACE 
Mnohokrát děkujeme za vaši důvěru a srdečně blahopřejeme! 
Koupí masážního křesla RC420 jste získali kvalitní výrobek značky MEDISANA. 
Abyste dosáhli kýženého úspěchu a mohli se ze svého Medisana masážního 
křesla RC420 těšit opravdu dlouhou dobu, doporučujeme vám, abyste si 
pozorně přečetli následující pokyny 
pro použití a údržbu. 

2.1 Rozsah dodávky a obal 

Zkontrolujte nejprve, zda je přístroj kompletní a není poškozený. Pokud 
máte pochybnosti, přístroj nepoužívejte a kontaktujte prodejce nebo jeho 
servis. 
K rozsahu dodávky patří: 

- 1x Medisana masážní křeslo RC420 

- 1x Nabíjecí kabel 

- 1x Návod k sestavení a použití 

 

 
Obaly jsou recyklovatelné nebo se mohou odevzdat pro cirkulaci surovin. 
Zlikvidujte prosím již nepotřebný obalový materiál v souladu s předpisy. 
Pokud při vybalení zjistíte škody vzniklé přepravou, kontaktujte ihned 
svého prodejce. 

 
UPOZORNĚNÍ 
Dbejte na to, aby se obalové fólie nedostaly do rukou dětí. Hrozí nebezpečí 
udušení! 

 
POZOR! Dejte pozor abyste důkladně utáhli všechny šrouby z návodu pro 

sestavení! 

3. POUŽITÍ 
Masážní křeslo má tři funkce: 

Prstovou masáž (Shiatsu masáž), rolovací masáž a vyhřívání. Vyhřívací 

funkce může být aktivována pouze s masáží. Neaplikujte masáž déle, než 

15 minut. Po cca 15 minutách se masáž automaticky vypne. Vždy nechte 

křeslo po použití vychladnout, než ho opět použijte.  

 

1) Připojte masážní křeslo k napájecímu kabelu a zástrčku do 

elektrické sítě. Ujistěte se, že je kabel snadno dostupný. 

2) Sedněte si na křeslo ❻ a seznamte se s funkcemi. 

3) Zapněte křeslo stisknutím ON/OFF tlačítka ⓰ 

 

 

 

Vypnutí 

Stiskněte tlačítko ON/OFF ⓰. LED kontrolka začne blikat a masážní hlavy 

se vrátí do výchozí polohy. Poté LED kontrolka zhasne. 

 

3.1 Funkce  

DEMO tlačítko ❽  

Stiskněte DEMO tlačítko a křeslo automaticky začne s ukázkami různých 

masážních funkcí. LED kontrolky ukazují aktuální polohu masážních hlav a 

jednotlivou funkci. Demo verze zastaví jakmile skončí všechny demo verze 

masáží. 

HEAT tlačítko ❿ 

Stiskněte tlačítko HEAT pro aktivaci vyhřívací funkce. Na ovládači se rozsvítí 

LED kontrolka a masážní hlavy se rozsvítí červeně. Opětovným stisknutím 

tlačítka se funkce vyhřívání vypne. Kontrolka na ovladači a červené světlo 

na masážních hlavách vypne. 
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Shiatsu masáž ⓴ 

LOWER tlačítko (spodní část zad) ⓭ 

Shiatsu masážní hlavy jezdí nahoru a dolů ve spodní části zad v krouživém 

pohybu. Jakmile hlavy dosáhnou konec oblasti začnou masážní hlavy 

kroužit v opačném směru.  

UPPER tlačítko (horní část zad) ⓲ 

Shiatsu masážní hlavy jezdí nahoru a dolů v horní části zad v krouživém 

pohybu. Jakmile hlavy dosáhnou konec oblasti začnou masážní hlavy 

kroužit v opačném směru.  

FULL tlačítko (celá záda) ⓮ 

Shiatsu masážní hlavy jezdí se shora dolů po celé části zad v krouživém 

pohybu. Jakmile hlavy dosáhnou nejspodnější část, hlavy začnou jezdit 

směrem nahoru. Když masážní hlavy dosáhnou opět nejvyšší pozice začnou 

kroužit v opačném směru.  

 

Rolovací masáž ❾ 

V závislost na Vaší volbě, masážní hlavy se pohybují podél zad v horní části 

(UPPER tlačítko ⓲), spodní části (LOWER tlačítko ⓭), nebo po celých 

zádech (FULL tlačítko ⓮). Na rozdíl od Shiatsu masáže masážní hlavy 

nerotují. Tlačítkem WIDTH ⓬ nastavíte šíři masážních hlav během 

masáže. 

 

 

Opakovaným stisknutím tlačítka ⓴/ ❾f funkci masáže vypnete. 

 

FAST / SLOW tlačítko ⓱⓯ 

Těmito tlačítky můžete nastavit rychlost masáže. FAST (+) a SLOW (-) 

 

TIMER tlačítko   

S tímto tlačítkem nastavíte délku masáže. Stiskněte tlačítko , tlačítko se 

rozsvítí a nastaví délku masáže na 5 minut (rozsvítí se LED „5“). 

Opakovaným stisknutím se nastaví délka masáže na 10 minut (rozsvítí se 

LED „10“). Dalším stisknutím se nastaví délka masáže na 15 minut (rozsvítí 

se LED „15“) 

 

4. RŮZNÉ 
 

4.1 Čištění a péče 

• Dříve než začnete s čištěním přístroje, přesvědčte se, že je přístroj 
vypnutý a že je síťová zástrčka vytažena ze zásuvky. Nechte přístroj 
vychladnout. 

• Masážní Shiatsu křeslo čistěte pouze měkkým hadříkem, který 
lehce navlhčíte jemným mýdlovým přípravkem.  

• V žádném případě nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, silné 
kartáče, rozpouštědla nebo alkohol. 

• Nikdy přístroj neponořujte pro čištění do vody a dbejte na to, aby 
do přístroje nepronikla voda. 

• Přístroj použijte teprve tehdy, až je zcela vysušený. 

• Rozmotejte kabel, pokud je překroucený. 
 

4.2 Likvidace 

 
Tento přístroj se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem. Každý 
spotřebitel je povinen odevzdat veškeré elektrické nebo elektronické 
přístroje bez ohledu na to, zda obsahují škodlivé látky či nikoli, na sběrném 
místě ve svém bydlišti nebo v obchodě, aby mohly být tyto přístroje 
zlikvidovány v souladu s životním prostředím. Obraťte se v případě likvidace 
na svůj obecní nebo městský úřad nebo na svého prodejce. 
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4.3 Technická specifikace 

 

Název a model:   MEDISANA Masážní Křeslo RC420  
Napájení el. proudem:  Síťový adaptér 
    Typ: YJS060D-1203500G 
    100-240V ~ 50/60 Hz, 1500mA 
    12V   3,5A 
Příkon:    42W 
Rozměry:   cca 70 x 67 x 103cm 
Hmotnost:   cca 15kg 
Max. nosnost:   150kg 
Číslo výrobku:   88412 
Číslo EAN:   40 15588 88412 2 
 

V důsledku stálého vylepšování výrobku si vyhrazujeme technické změny a 
změny tvaru. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ZÁRUKA 
Obraťte se prosím v případě záruky na svůj specializovaný obchod nebo 
přímo na servisní místo. Pokud byste museli přístroj zaslat, uveďte prosím 
závadu a přiložte kopii stvrzenky o koupi. 
Platí přitom následující záruční podmínky: 

1.  Na výrobky MEDISANA se poskytuje záruka tři roky od data 
prodeje. Datum prodeje je nutno v případě záruky prokázat 
stvrzenkou o koupi nebo fakturou. 

2. Závady v důsledku materiálových nebo výrobních vad se odstraňují 
během záruční lhůty zdarma. 

3. Opravou v záruce nedochází k prodloužení záruční lhůty ani pro 
přístroj ani pro vyměněné komponenty. 

4. Ze záruky jsou vyloučené: 
a. veškeré závady, které vznikly neodborným používáním, např. 

nedodržováním návodu k použití. 
b. závady, které plynou z oprav nebo zásahů kupujícím nebo 

neoprávněnou třetí osobou. 
c. závady vzniklé při přepravě na cestě od výrobce ke spotřebiteli 

nebo při zaslání do servisu. 
d. součásti příslušenství, které podléhají běžnému opotřebení. 

5. Ručení za nepřímé nebo přímé následné škody, které jsou 
způsobené přístrojem, je vyloučeno i tehdy, pokud je škoda na 
přístroji uznána jako případ záruky. 

 

 

SERVIS 
BONITO CZ s.r.o. 

Pod Pekařkou 1/107 

147 00 Praha 4 – Podolí 

Info@bonito.cz 


