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Za pomocą pilota można 
w dziecinnie prosty 
sposób ustawić idealną 
pozycję siedzącą i 
leżącą. Oparcie ustawia 
się automatycznie do tyłu 
i w przód, a podnóżek 
przy tym w górę i w dół. 
W momencie zwolnienia 
przycisku fotel pozostaje 
w wybranej pozycji. 

 

 
Podłokietniki z komfortową tapicerką. 
 
 
 
 

 

Tapicerowane 
podnóżki z funkcją 
ugniatania. 
8 poduszek 
powietrznych 
zadba o przyjemny 
masaż łydek. 
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TECHNOLOGIA FOTELI 

 
 

 
 

 Pilot jest praktycznie schowany 
i zawsze w zasięgu. 
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OSOBISTY MASAŻYSTA 24 GODZINY NA DOBĘ 
 
 

KIEDY TYLKO ZECHCESZ… 
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FOTEL JAKOŚĆ & NIEZWYKŁOŚĆ 

 

 
 
Kontrolowane bezpieczeństwo i najwyższa jakość 
 
Do produkcji fotela masującego RELAXIO zostały użyte wyłącznie wysokiej jakości materiały. Nasza 
kontrola jakości poddała każdy fotel RELAXIO z osobna szczegółowym testom funkcjonalnym. 
Gwarantujemy bezpieczeństwo i trwałość produktów FINNLO RELAXIO. 
 

 

 
Informacje techniczne: 
Napięcie wejściowe: 100-120 / 220-240 Vac, 50-60 Hz 
Zasilanie: 180W 
Waga: 60kg 
Materiał: eko-skóra 

  
 

1. Instrukcja bezpieczeństwa  
 
WAŻNE! 

 Zasilanie: AC100-240V, 50/60 Hz 

 Moc: 160 Watt 

 Fotela masującego należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.  

 Każde inne zastosowanie urządzenia jest niedozwolone i może być niebezpieczne. Importer nie 
ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i urazy spowodowane niewłaściwym 
użytkowaniem sprzętu.  

 Sprzęt został wyprodukowany zgodnie z najnowszymi standardami bezpieczeństwa. Potencjalne 
zagrożenia mogące spowodować urazy zostały wykluczone. 
 

W celu uniknięcia urazów i / lub wypadków, należy przestrzegać następujących, prostych 
zasad:  
1. Po użytkowaniu należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieci elektrycznej. 
2. Również przed czyszczeniem należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieci elektrycznej. 
3. Przed użytkowaniem należy się upewnić, że wtyczka została prawidłowo włożona do gniazdka 

sieci elektrycznej. 
4. Fotel masujący, jeśli nie jest użytkowany, należy zawsze wyłączyć. 
5. Urządzenie należy użytkować zgodnie z instrukcją. 
6. Proszę nie stawać na fotelu masującym. 
7. Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.  
8. Jeżeli zasilanie jest z jakiegoś powodu uszkodzone, nie należy do samodzielnie naprawiać. 

Należy się skontaktować z działem serwisu. 
9. Jeśli fotel masujący nie działa lub jeśli miał kontakt z wodą, należy zadzwonić do działu serwisu. 
10. Należy zwrócić uwagę na odpowiednie miejsce urządzenia tj. daleko od źródeł ciepła, wilgoci, 

ostrych sprzętów i materiałów łatwopalnych. 
11. Urządzenia należy używać w pomieszczeniach. 
12. Aby uniknąć porażenia prądem lub uszkodzeń ciała nie należy nigdy samemu otwierać 

urządzenia ani wymieniać zepsutych części. W tym celu należy skontaktować się z działem 
serwisu. 
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2. Informacje ogólne  
 
Sprzęt przeznaczony jest do użytku domowego. W przypadku niewłaściwego użytkowania nie można 
wykluczyć uszczerbku na zdrowiu.  
 
Przed rozpoczęciem masaży należy dokonać ogólnego badania lekarskiego w celu wykluczenia 
ewentualnych ryzyk dla zdrowia.  
 
 
2.1. Opakowanie  
 
Opakowanie wykonane jest z materiałów przyjaznych dla środowiska i podlegających recyclingowi. 

 Opakowanie zewnętrzne z tektury  

 Części wyprofilowane z pianki polistyrenowej (PS) nie zawierającej freonu  

 Folie i worki z polietylenu (PE)  

 Taśmy mocujące z polipropylenu (PP)  
 
 
2.2. Usuwanie  
 

Po zakończeniu użytkowania, produkt ten nie może zostać usunięty jako odpad domowy, 
tylko musi zostać oddany do punktu zbiórki zużytych sprzętów elektrycznych 
i elektronicznych. Materiały można poddać recyklingowi zgodnie z ich oznakowaniem. 
Poprzez recycling, recykling materiałów lub inne formy wykorzystania starych urządzeń, 
przyczyniacie się Państwo do ochrony naszego środowiska. 
 
Proszę pytać w urzędzie miasta / gminy o odpowiednie miejsce utylizacji. 
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3. Montaż 
 
3.1. Montaż krok po kroku 
 

 

 

 Aby zapewnić bezproblemowe odchylenie oparcia fotela należy 
w trakcie ustawiania fotela zapewnić 83 cm wolnej przestrzeni za 
oparciem. 

 UWAGA: W trakcie instalacji fotela masującego proszę go nie 
podłączać sieci elektrycznej. 

 
Krok 1: 
 
Wyciągnij ostrożnie elementy fotela masującego z opakowania. Przejściowo połóż (poziomo!) oparcie 
w bezpiecznym miejscu. 
 
 
 
 
Wskazówka: Ostrożnie wyjmij zapakowane 
elementy wspomagając się nożem lub 
nożyczkami; zgodnie z opisem w kroku 2 
niniejszej instrukcji. Zwróć uwagę, by ich przy 
tym nie uszkodzić!  
 

 
Krok 2: Montaż oparcia 
 

 Aby zapewnić sobie miejsce i uniknąć zniszczenia poduszki w trakcie mocowania oparcia należy 
złożyć poduszkę na siedzisku. 
 

 
 

 Po siedziskiem znajduje się dźwignia do przestawiania oparcia. Użyj obcinaczek bocznych w celu 
przecięcia opaski zaciskowej (trytytka) na dźwigni. Następnie usuń opakowanie. 
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 Podnieś oparcie i naprowadź ostrożnie bolce na klamry mocujące.  
Wskazówka: W tym etapie potrzebujesz dwóch osób. Nie próbuj proszę samodzielnie, gdyż 
możesz uszkodzić fotel masujący.  

 

 
 

 Połącz ramię łączące z uchwytem, zmocuj je za pomocą nitu i zawleczki mocującej, zgodnie 
z poniższym rysunkiem. 
A – ramie łączące (na oparciu) 
B – uchwyt w kształcie U na dźwigni po stornie oparcia (na siedzisku) 
C – nit z łbem płaskim 
D – zawleczka mocująca 

 

 
 

 Usuń opakowanie z wtyczek i połącz je następnie do odpowiednich miejsc.  
Wskazówka: Połącz czarną z czarną i szarą z szarą. Inne połączenie może doprowadzić do 
uszkodzenia fotela masującego.  
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Krok 3: 
 
Odchylaj oparcie tak długo w tył, aż usłyszysz charakterystyczne zatrzaśnięcie. 
 

 
 
Krok 4: 
 
Załóż pokrowiec na oparcie wykorzystując zamek błyskawiczny a następnie poduszki za pomocą 
przeznaczonych do tego rzepów. 
 

 
 
Krok 5: 
 
Podłącz kabel w odpowiednim miejscu. 
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Krok 6: 
 
Masaż pleców – wkładka kontrolująca poziom twardości. 
Wskazówka: Wkładka kontrolująca poziom twardości jest zintegrowana w tapicerce siedziska. Jeśli 
życzysz sobie mocniejszego masażu, możesz po prostu usunąć ją z siedziska. Dla łagodniejszego 
masażu włóż do siedziska wkładkę kontrolującą poziom twardości.  
 

 
 
3.2. Przenoszenie fotela masującego 
 

 Ustaw oparcie pionowo, a podnóżek poziomo. 

 Przechyl fotel masujący o 45 stopni do tyłu. W tej pozycji jest najłatwiej go przesunąć. 
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PODŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ 
 
Podłącz wtyczkę fotela masującego do uziemionego gniazdka. Jeśli gniazdko nie jest uziemione, 
może dojść do zwarcia. Skontaktuj się z elektrykiem, jeżeli nie jesteś pewien, czy gniazdko zostało 
właściwe zainstalowane. 
 
 
3.3. Otoczenie fotela masującego 
 
1. Nie używać sprzętu w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienka lub piwnica. 
2. Sprzęt ustawić na równym podłożu.  
3. Upewnić się, że za sprzętem jest ok 40cm wolnej przestrzeni, tak żeby zawsze zapewnić 

bezproblemowe odchylenie (ustawienie) oparcia. 
4. Nie stawiać urządzenia bezpośrednio w nasłonecznionym miejscu, skóra fotela może wyblaknąć, 

a materiał ulec uszkodzeniu. 
5. Sprzęt należy ustawić na możliwie płaskim podkładzie, żeby uniknąć ewentualnego powstawania 

dźwięków, ochronić podłogę i zapewnić bezpieczne ustawienie. 
 
 
3.4. Przenoszenie fotela masującego 
 
Ważne: Nie należy przestawiać fotela w momencie użytkowania go przez inną osobę! 
 
1. Jeżeli chcesz przesunąć urządzenie, przechyl je do tyłu. Następnie można bezproblemowo 

przesunąć fotel. 
2. Jeżeli chcesz przenieść fotel, żeby go ustawić w innym miejscu, wtedy należy go podnieść 

z drugą osobą (trzymając za podłokietniki) i postawić na docelowym miejscu. Fotel należy 
opuszczać powoli, żeby uniknąć uszkodzenia. 

 
 
3.5. Lista kontrolna przed uruchomieniem fotela 
 
1. Sprawdź bezpośrednie otoczenie: 

a) Sprawdź, czy urządzenie ma wokoło odpowiednio dużo wolnej przestrzeni. Szczególnie z tyłu 
fotel masujący potrzebuje odpowiednio dużo miejsca (przynajmniej 40 cm). 

2. Sprawdź urządzenie: 
a) Sprawdź, czy zagłówek i oparcie są w dobrym stanie 
b) Sprawdź przed każdym uruchomieniem kabel sieciowy. 

3. Włączenie urządzenia: 
a) Sprawdź, czy urządzenie i wtyczka odpowiadają wytycznym (dane dot. napięcia). 
b) Włóż wtyczkę do odpowiedniego gniazdka. 
c) Włącz urządzenie przy pomocy znajdującego się z boku przełącznika EIN / AUS. 

 
Wskazówka: 
Zanim usiądziesz w fotelu, sprawdź pozycję rolek masujących. 
  
 
3.6. Konserwacja  

 
 Sprzęt w zasadzie nie wymaga konserwacji.  

 Należy regularnie sprawdzać wszystkie części urządzenia oraz osadzenie wszystkich śrub 
i połączeń.  

 Należy zgłosić naszemu centrum serwisu wszystkie uszkodzenia części celem ich wymiany. 
Sprzętu nie wolno używać do czasu naprawy.  
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3.7. Pielęgnacja  
 

 Do czyszczenia używać wilgotnej szmatki bez ostrych środków czyszczących. Chronić komputer 
przed wilgocią.  

 Części (obicie) mające kontakt z potem wymagają czyszczenia tylko przy pomocy wilgotnej 
szmatki. 
 

 
4. Obsługa urządzenia 
 
1. Po sprawdzeniu urządzenia: 

a) Po włączeniu urządzenia rolki masujące ustawiają się do pozycji wyjściowej. Jeżeli nie 
znajdują się jeszcze w pozycji startowej lub wyjściowej (górny koniec oparcia), kontrolka 
pozycji będzie migał tak długo, aż wszystko (oparcie i rolki masujące) będą w pozycji 
wyjściowej. 

b) Jeśli rolki masujące znajdą się pozycji wyjściowej, kontrolka pozycji przestaje migać, a 
przycisk ON / OFF wskaże gotowość do uruchomienia. 

2. Naciśnij przycisk ON / OFF: wyświetlacz zaświeci się. 
3. Naciśnij klawisz ustawienia dla szyi: naciskając ten guzik możesz dopasować pozycję rolek 

masujących w obszarze szyi i ramion, rolki będą przy tym lekko stykać się z Twoimi plecami, 
w celu właściwego „wyczucia” pozycji rolek. Masaż szyi i ramion będzie w takim obszarze, jaki 
zostanie ustawiony. 

4. Jeśli chcesz inny masaż naciśnij po prostu odpowiedni symbol na pilocie (opis w dalszej części), 
 

 
4.1. Możliwości wyboru 
 
1. Masaż automatyczny 

 
Godny polecenia, jeśli preferujesz szybki i efektowny masaż bez specjalnego ustawiania fotela. 
 
Uwaga: 
Jeśli masaż łydek okaże się za mocny, naciśnij dwukrotnie przycisk „LEG”. Najpierw funkcja zostanie 
zdezaktywowana, a następnie znowu aktywowana. Ważne: dopiero potem jest możliwe ustawienie 
intensywności masażu łydek poprzez „WEAK” i „STRONG”. 
 
2. Masaż manualny  

 
Godny polecenia, jeśli chcesz ustawić własny masaż z różnym obszarami masowania. 
 
Wskazówka: 
Jeżeli rolki masujące będą podczas masażu zbyt mocno obciążone, urządzenie zatrzyma wszystkie 
bieżące masaże, a kontrolki zaczną migać. Dodatkowo rozlegnie się sygnał dźwiękowy.  
Urządzenie i pilot przez krótki czas nie będą mogły być używane. 

 Miga „wskaźnik ugniatania” → odpowiedzialna część urządzenia jest przeciążona 

 Mogą „wskaźnik stukania” → odpowiedzialna część urządzenia jest przeciążona 

 Miga „wskaźnik kompleksowego masażu” → odpowiedzialne dolne i górne obszary urządzenia są 
przeciążone. 

Jeżeli wystąpią górne obciążenia, należy wyłączyć urządzenie na 10 minut, zanim zostanie ponownie 
włączone. Jeżeli rolki masujące poruszają się wolniej niż zazwyczaj, należy się podnieść, w celu 
zmniejszenia nacisku na rolki. 
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4.2 Instrukcja obsługi pilota LCD 
 
W celu korzystania z funkcji masażu i ustawień należy podnieść klapkę. Na obrazku została już zdjęta. 

 
Podłącz fotel masujący do źródła energii i naciśnij „I”. Fotel masujący znajduje się w pozycji „na luzie”. 
Na luzie są do wyboru 4 funkcje na pilocie: Włącz / Wyłącz, Zero-G i funkcja ustawienia siedziska 
i podnóżka. 
 
1. Przycisk Włącz / Wyłącz 

 
Jeśli naciśniesz przycisk Włącz / Wyłącz, wyświetlacz zacznie migać: fotel masujący znajduje się 
w pozycji „na luzie”. Naciśnij funkcje masażu wg własnego wyboru, żeby rozpocząć masaż. Minutnik 
rozpocznie równocześnie odliczanie. W momencie powtórnego naciśnięcia przycisku, wszystkie 
programy masujące zatrzymają się, a rolki masujące powrócą do pozycji wyjściowej. 
 
2. Nogi w dół 

 

3. Nogi w górę 

 
Przycisk pozycyjny ustawienia podnóżka. Ten przycisk ustawia kąt położenia nóg. Trzymaj wciśnięty 
przycisk do momentu uzyskania odpowiedniej pozycji nóg, a następnie zwolnij przycisk. Podnóżek 
pozostanie w wybranej pozycji. 
 
4. Opadanie 

 

5. Podnoszenie  

 
Przycisk pozycyjny ustawienia pozycji siedzącej lub leżącej. Trzymaj wciśnięty przycisk do momentu 
uzyskania odpowiedniej pozycji siedzącej lub leżącej, a następnie zwolnij przycisk. Oparcie 
pozostanie w wybranej pozycji. 
 
6. Pauza 

 
Przycisk pauzy. Jeśli chcesz na krótko przerwać program masażu, naciśnij przycisk pauzy. Fotel 
masujący znajduje się w pozycji „na luzie”, można używać tylko przycisków: Włącz / Wyłącz, Zero-G i 
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funkcja ustawienia siedziska i podnóżka. W momencie powtórnego naciśnięcie przycisku pauzy, 
masaż zostanie wznowiony. Również minutnik rozpocznie dalsze odliczanie wstecz. 
 
7. Zero-G 

 
Przycisk Zero-G. W momencie naciśnięcia przycisku fotel ustawi się w pozycji leżącej, odprężającej 
dla pleców. Jeśli przycisk zostanie powtórnie naciśnięty oparcie się podniesie.  
 
8. Minutnik 

 
Przycisk minutnika. W momencie rozpoczęcia masażu, minutnik ustawia się automatycznie na 
15 minut. Jeśli chcesz zmienić długość masażu, przyciskaj przycisk tak często, aż ustawisz 
odpowiedni czas. Czas może zostać ustawiony z dokładnością co do 5 minut w zakresie 
20>25>30>5>10>15. 
 
Automatyczne programy całego ciała 
 
Możesz wybrać pomiędzy 5 automatycznymi programami całego ciała. Przed każdym masażem fotel 
skanuje plecy, w celu najlepszego ustawienia rolek masujących do kształtu Twoich pleców. 
 
W ramach automatycznych programów całego ciała są: 

 
9. Comfort (Komfortowy) 

 
10. Stretch (Rozciągający) 

 
11. Healthcare (Zdrowia) 

 
12. Relax (Relaksujący) 

 
13. Full Air (Poduszki powietrzne) 

 
W wymienionych programach całego ciała może zostać wyłączony masaż nóg poprzez naciśnięcie 
odpowiedniego przycisku. Kolejne naciśnięcie spowoduje włączenie. 
 
 
Wybierz swój ulubiony rodzaj masażu 
 
Wybierz z 6 różnych rodzajów masażu swoją ulubioną technikę. Niektóre techniki masażu mogą być 
łączone. 
 
14. Ugniatanie 

 
Stukanie  

 
Technika masażu ugniatanie i stukanie. Naciśnij raz przycisk w celu aktywowania funkcji ugniatania 
całych pleców (świeci niebieska lampka). Ponowne naciśnięcie dołoży technikę stukania (świecą 
2 niebieskie lampki). W momencie naciśnięcia przycisku po raz kolejny, obie techniki zostaną 
zatrzymane. Technika ugniatania może być łączona z technikami pukania i shiatsu. Mogą zostać 
ustawione 3 stopnie mocy i prędkości.  
 
15. Pukanie 

 
Shiatsu  

 
Technika masażu pukanie i shiatsu. Naciśnij raz przycisk w celu aktywowania funkcji pukania (świeci 
niebieska lampka). Ponowne naciśnięcie aktywuje technikę shiatsu (świecą 2 niebieskie lampk i). 
W momencie naciśnięcia przycisku po raz kolejny, obie techniki zostaną zatrzymane. Mogą zostać 
ustawione 3 szerokości rolek i 3 różne prędkości.  
 
16. Stukanie 

 
Rolki 

 
Technika masażu stukanie i rolek. Naciśnij raz przycisk w celu aktywowania funkcji stukania 
(1 lampka). Naciśnij przycisk dwukrotnie w celu zatrzymania techniki stukania i aktywowania techniki 
rolek (2 lampki). Trzecie naciśnięcie spowoduje zatrzymanie technik. Mogą zostać ustawione 
3 szerokości rolek i 3 różne prędkości.  
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17. Poziom siły 

 
Przycisk regulujący siłę masażu. Po aktywowaniu funkcji ugniatania mogą zostać ustawione, poprzez 
naciśnięcie tego przycisku, różne poziomy siły. Wskazówka: Wiele osób uważa niską i średnią 
intensywność jako najprzyjemniejszą. 
 
18. Prędkość 

 
Przycisk regulujący prędkość masażu. Po aktywacji techniki pukania, stukania lub shiatsu mogą 
zostać ustawione, poprzez naciśnięcie tego przycisku, różne stopnie prędkości. 
 
19. Szerokość rolek 

 
Przycisk regulujący szerokość rolek. Po aktywacji techniki pukania, stukania, shiatsu lub rolek mogą 
zostać ustawione, poprzez naciśnięcie tego przycisku, różne szerokości rolek. 
 
20. SPOT 

 
Przycisk SPOT. W momencie naciśnięcia przycisku rolki masujące pozostają nieruchomo w danym 
miejscu i masują wybrany punkt pleców. Powtórne naciśnięcie przycisku powoduje kontynuację 
masażu całych pleców. 
Uwaga: Masaż SPOT nie może być stosowany w momencie korzystania z techniki rolek.  
 
21. Masaż częściowy 

 
Przycisk masażu częściowego. W momencie naciśnięcia przycisku wykorzystują rolki masujące 
aktualnie położenie na plecach jako centrum masażu i masują w obszarze kilku centymetrów w górę 
i w dół. Uprzednio wybrana technika masażu jest realizowana. Powtórne naciśnięcie przycisku 
powoduje kontynuację masażu całych pleców. 
  
22. W górę & w dół 

 
Przycisk pozycjonowania rolek masujących. W trakcie masażu SPOT lub częściowego można za 
pomocą tego przycisku dokładnie ustawić pozycję rolek. W tym celu należy poruszyć przyciskiem 
w górę lub w dół i zwolnić po osiągnięciu wybranej pozycji. Rolki masujące zareagują natychmiast. 
W momencie naciśnięcia przycisku SPOT lub masażu częściowego regulacja zostanie anulowana 
i nastąpi masaż całych pleców. 
 
 
Różne programy masaży poduszkami powietrznymi  
 
23. Lędźwie & pośladki 

 
Przycisk masażu lędźwi i pośladków. Naciśnij przycisk w celu aktywacji masażu poduszkami 
powietrznymi lędźwi i pośladków. Powtórne przyciśnięcie przycisku zatrzyma funkcję masażu 
poduszkami powietrznymi. Można ustawić 3 poziomy intensywności. 
 
24. Szyja 

 
Przycisk masażu szyi. Naciśnij przycisk w celu rozpoczęcia masażu powietrznego obszaru szyi. 
Powtórne przyciśnięcie przycisku zatrzyma funkcję masażu powietrznego. Można ustawić 3 poziomy 
intensywności. 
 
25. Masaż nóg 

 
Przycisk masażu nóg. Naciśnij przycisk w celu aktywacji masażu poduszkami powietrznymi nóg. 
Powtórne przyciśnięcie przycisku zatrzyma funkcję masażu powietrznego. Można ustawić 3 poziomy 
intensywności. 
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26. Intensywność 

 
Regulacja intensywności masażu poduszkami powietrznymi. Poprzez kilkukrotne naciśnięcie 
przycisku można ustawić 3 poziomy intensywności lub automatyczną regulację. 
 
27. Wibracje 

 
Przycisk wibracji siedzenia. Po przyciśnięciu przycisku rozpoczyna się wibracja siedzenia, powtórne 
naciśnięcie kończy wibrację. 
 
28. Temperatura 

 
Przycisk funkcji grzania. Po przyciśnięciu przycisku rozpoczyna się podgrzewanie siedzenia, powtórne 
naciśnięcie kończy funkcję grzania. 
 
 
Wyłączny przedstawiciel na terenie Polski: 
"LORD" Ireneusz Budzyn 
ul. Derkacza 13  
44-100 Gliwice 
tel. 32 270 77 22 
e-mail: biuro@finnlo.com.pl 
www.finnlo.com.pl 

 


