
Delight Mattress
MATTRESS WITH VIBRATION-BASED 

MASSAGE, SHIATSU AND ACUPRESSURE

MATELAS DE MASSAGE 
PAR VIBRATION, 

SHIATSU ET ACUPRESSION 

MATRAS VOOR 
TRILMASSAGE, SHIATSU 

EN ACUPRESSUUR 

AUFLAGE FÜR VIBRATIONS-
MASSAGE, 

SHIATSU UND AKUPRESSUR 

COLCHÓN DE MASAJE POR 
VIBRACIÓN, SHIATSU 

Y ACUPRESIÓN 

MATERAC Z FUNKCJĄ MASAŻU 
WIBRACYJNEGO, SHIATSU I 

AKUPRESURY

WELLNESS

DUAL SHIATSU 
ROTATION DIRECTION

3 HEATING AREAS5 VIBRATING MODES
3 VIBRATING INTENSITIES

REMOVABLE SHIATSU PILLOW 
FOR MULTIZONE MASSAGE

10 VIBRATING MOTORS
5 MASSAGE AREAS

REMOVABLE 
ACUPRESSURE PAD
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DANE TECHNICZNE
- Wymiary: 175x75 cm

- Napięcie: 

Wejściowe: AC 100-240 V ~50/60 Hz 

Wyjściowe: 12 V DC 2500 mA 

- Moc: < 30 W

- Automatyczny czas działania: 15 minut

 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE 
ELIMINACJI ODPADÓW

Opakowanie w całości składa się z mate-
riałów niestwarzających zagrożenia dla 
środowiska, które mogą zostać przekazane 
do lokalnego punktu sortowania odpadów, 
aby poddać je recyklingowi. Karton można 
wrzucić do pojemnika przeznaczonego na 
papier. Folie od opakowania powinny zo-
stać przekazane do lokalnego punktu sor-
towania odpadów.

Jeśli urządzenie nie będzie już więcej używa-
ne, należy pozbyć się go z poszanowaniem 
środowiska i w sposób zgodny z lokalnymi 
regulacjami prawnymi.

GWARANCJA OGRANICZONA
LANAFORM gwarantuje, że niniejszy pro-
dukt jest wolny od wad materiałowych i 
fabrycznych przez okres dwóch lat licząc 
od daty zakupu, za wyjątkiem przypadków 
określonych poniżej.

Gwarancja LANAFORM nie obejmuje uszko-
dzeń spowodowanych normalnym zużyciem 
produktu. Ponadto, gwarancja udzielana w 
odniesieniu do tego produktu LANAFORM 
nie obejmuje szkód spowodowanych nad-
miernym, nieprawidłowym lub w inny spo-
sób niedozwolonym użytkowaniem pro-
duktu, jak również wypadkiem, użyciem 
niedozwolonych akcesoriów, przeprowa-
dzeniem przeróbek oraz wszelkimi inny-

mi okolicznościami pozostającymi poza 
kontrolą firmy LANAFORM.

LANAFORM nie ponosi żadnej odpowie-
dzialności za tego rodzaju szkody dodat-
kowe, przyczynowe lub specjalne.

Wszelkie gwarancje dotyczące parametrów 
produktu obowiązują jedynie w okresie 
dwóch lat licząc od daty początkowego 
zakupu, pod warunkiem przedstawienia 
dowodu zakupu.

Po odesłaniu produktu, LANAFORM prze-
prowadzi jego naprawę lub wymianę na 
nowy, w zależności od okoliczności. Gwa-
rancja może zostać zrealizowana jedynie 
przez Centrum Serwisowe LANAFORM. W 
przypadku przeprowadzenia jakichkol-
wiek czynności dotyczących utrzymania 
niniejszego produktu przez osoby inne, 
niż Centrum Serwisowe LANAFORM po-
woduje unieważnienie niniejszej gwarancji.

ČESKY

  Fotografie a jiné obrázky produktu v tomto 
návodu nebo na obalu představují co možná 
nejvěrnější znázornění výrobku, nelze však 
zaručit, že výrobku dokonale odpovídají.

ÚVOD
Děkujeme vám, že jste si vybrali Delight 
Mattress značky Lanaform, což je kvalitní 
přístroj s funkcí vibrační masáže, shiatsu 
masáže a akupresury, vybavená deseti vi-
bračními motorky, 2×2 rotačními hlavice-
mi pro shiatsu masáž a akupresurní pod-
ložkou, díky nimž si můžete přizpůsobit 
masáž dle přání.

Všechny součásti mohou fungovat samo-
statně, nebo společně podle naprogramova-
ných kombinací a působit podél celého těla. 
Tato masážní matrace je rovněž vybavena 
třemi hřejivými zónami (2 v oblasti zad a 1 v 
hlavicích shiatsu). Její relaxační, stimulující 
a/nebo posilující účinky pomáhají zejména 
snížit napětí a únavu svalů.

Pro vaši bezpečnost je Delight Mattress vy-
baven ochranou proti přehřátí a automaticky 
se po 15 minutách vypne. Po nevychladnutí 
ji lze znovu zapnout. Doporučujeme rov-
něž neprovádět masáž delší než 30 minut, 
aby si tělo mohlo dostatečně odpočinout.

Akupresurní podložka 
Akupresurní podložky jsou inspirovány 
příznivými účinky akupunktury a znalost-
mi tradiční čínské medicíny. Tato akupre-
surní podložka je tak pokryta množstvím 
malých květů, z nichž se každý skládá z 26 
hrotů. Můžete se na ni natáhnout na záda, 
na břicho, na bok nebo si ji dát pod nohy. 
Hroty budou tlačit na mnoho reflexních bodů 

na těle a stimulovat tak krevní a lymfatický 
oběh a vylučování endorfinů. Podložka se 
proto hodí pro odstraňování bolesti hlavy, 
napětí, únavy, stresu, nespavosti... 

Bezpečnostní pokyny 

report_problem NEŽ ZAČNETE „DELIGHT 
MATRESS“ POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE 
SI VŠECHNY POKYNY, ZEJMÉNA 
NÁSLEDUJÍCÍ ZÁKLADNÍ 
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

• Používejte tento výrobek výhradně v 
souladu s návodem k použití popsaným 
v této příručce.

• Před použitím přístroje nezapomeňte 
vytáhnout vysoušecí sáček, který chrání 
proti vzdušné vlhkosti.

• Výrobek není určen k použití osobami 
se sníženými tělesnými, smyslovými či 
duševními schopnostmi (včetně dětí) 
ani osobami s nedostatkem znalostí 
či zkušeností, pokud na tyto osoby 
nedohlíží osoba odpovědná za jejich 
bezpečí nebo pokud jim tato osoba pře-
dem nesdělí pokyny týkající se použití 
tohoto výrobku. Je třeba zajistit, aby si 
s výrobkem nehrály děti.

• Ověřte, zda napětí ve vaší elektrické síti 
odpovídá údaji o napětí přístroje.

• Nepoužívejte příslušenství, které spo-
lečnost Lanaform® nedoporučila nebo 
které nebylo dodáno s výrobkem.

• V případě poškození elektrického kabelu 
je nutné jej nahradit obdobným kabe-
lem, který získáte od dodavatele nebo 
v jeho servisním středisku.

• Přístroj nezapojujte, došlo-li k poškození 
elektrické zástrčky, a nepoužívejte jej ani 
v případě, že nefunguje správně, spadl 

na zem či do vody nebo je poškozen. V 
takovém případě nechte přístroj opra-
vit u dodavatele nebo v jeho středisku 
poprodejních služeb.

• Jestliže začne přístroj při použití popsa-
ném v této příručce vydávat netypický 
zápach, vypněte jej, odpojte jej a nechte 
jej zkontrolovat dodavatelem nebo jeho 
servisním střediskem.

• Při přenášení nedržte přístroj za elek-
trický kabel a nepoužívejte elektrický 
kabel jako rukojeť.

• Po použití a před čištěním přístroj vždy 
odpojte od elektrické sítě.

• Pokud vám přístroj spadne do vody, 
okamžitě jej odpojte od elektrické sítě 
a teprve poté jej vytáhněte.

• Při odpojování přístroje se přesvědčte, 
že je vypnuté tlačítko „ON/OFF“.

• Nezapojujte ani neodpojujte elektrickou 
zástrčku přístroje mokrýma rukama.

• Přístroj nerozebírejte, a to ani celý, ani 
zčásti.

• Žádný elektrický přístroj nesmí zůstávat 
zapojený bez dozoru. Pokud přístroj 
nepoužíváte, odpojte jej.

• Napájecí kabel chraňte před horkými 
povrchy.

• Přístroj nepoužívejte před spaním. Ma-
sáž má stimulující účinky, které mohou 
rušit spánek.

• Masážní přístroj nikdy nepoužívejte 
ve spánku.

• Dbejte na to, aby do otvorů přístroje 
nezapadly žádné předměty (připínáčky 
nebo jiné kovové svorky), a do těchto 
otvorů ani žádné předměty nevkládejte.

• Přístroj nikdy nepoužívejte v míst-
nostech, kde se používají aerosolové 
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přípravky (spreje) nebo do kterých je 
přiváděn kyslík.

• Přístroj nepoužívejte pod pokrývkou 
či polštářem. Přehřátí by mohlo vést 
k požáru, úrazu elektrickým proudem 
nebo ke zranění.

• Nevystavujte přístroj přímému sluneč-
nímu záření.

• Přístroj nepužívejte, pokud je ohnutý 
nebo stočený.

• Přístroj nepokládejte na bílý nebo světlý 
povrch, aby nemohlo dojít k jeho zašpi-
nění barvou masážního přístroje.

• Máte-li obavy o své zdraví, před po-
užitím tohoto přístroje se poraďte s 
lékařem.

• Pokud při používání tohoto přístroje cí-
títe jakoukoli bolest, okamžitě přestaňte 
přístroj používat a poraďte se s lékařem.

• Přístroj nikdy nepoužívejte na části těla, 
kterou máte oteklou či zanícenou nebo 
na ní máte vyrážku.

• Tento přístroj slouží k neprofesi-
onální masáži určené k uklidnění 
unavených svalů. Tento masážní pří-
stroj nikdy nesmí nahrazovat rady 
lékaře nebo lékařskou pomoc. Je 
určen výhradně k domácímu použití. 
Upozornění: Všechny přetrvávající 
bolesti a obtíže je nutné považovat za 
příznak možného závažnějšího problé-
mu. Pokud se takové problémy obje-
ví, navštivte před dalším používáním 
přístroje Delight Matress svého lékaře.

• Tento přístroj je zakázáno používat bez 
vyjádření lékaře v těchto případech: 
pokud jste těhotná, kojíte, jste astma-
tik, máte fyzický, neurologický nebo 
duševní handicap, utrpěli jste duševní 
trauma, nosíte kardiostimulátor, proté-
zu, trpíte výhřezem ploténky, bolestmi 
páteře, diskopatií, problémy krevního 
oběhu, žaludečními problémy, jste epi-
leptik, diabetik, jste predisponováni k 
trombózám, trpíte migrénami nebo jste 
pod vlivem alkoholu či omamných látek. 
Tento seznam není vyčerpávající, v pří-
padě jakýchkoliv pochyb nebo zdra-
votních problémů se před použitím 
přístroje „Delight Mattress“ poraďte s 
lékařem. V každém případě musíte být 
pro použití tohoto přístroje v dobrém 
zdravotním stavu.

• Nepoužívejte přístroj při jednom použití 
déle než 15 minut.

OBSAH
- Matrace s 10 vibračními motorky

- Polštářek s 2×2 rotačními hlavicemi pro 
shiatsu masáž

- Akupresurní podložka

- Napájecí kabel s adaptérem

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Vibrační masáž, shiatsu masáž a akupresura

- 10 vibračních motorků, 2×2 rotační hlavice 
pro shiatsu masáž, 1 akupresurní podložka

- 5 předem naprogramovaných režimů kom-
binujících různé masážní zóny.

- 3 úrovně intenzity vibrační masáže

- 5 masážních zón (šíje / horní část zad / 
spodní část zad / nohy / chodidla)

- Funkce vyhřívání se 3 hřejivými zónami (šíje 
/ horní část zad / spodní část zad)

- Polštářek pro shiatsu masáž, který lze 
použít zvlášť

- Odnímatelná akupresurní podložka

- Automatické vypnutí po 15 minutách

NÁVOD K POUŽITÍ

Umístění přístroje 

Matrace a polštářek:

Delight Mattress můžete umístit také na 
divan nebo pohovku, postel nebo případ-
ně i na zem. 

1  Nejprve zapojte konektor umístěný na 
pravé straně polštářku (obr. 2, bod 1) 
do zástrčky v pravém horním rohu ma-
trace (obr.2, bod 2) a otočte uzávěrem, 
aby se spojení  zajistilo (obr. 2, bod 3).

2  Poté zapojte přívodní kabel do 
vstupní zástrčky na pravé straně 
polštářku (obr. 2, bod 4/5).

3  Poté zapojte přívodní kabel 
do elektrické zásuvky. Delight 
Mattress je po zapojení do elektrické 
zásuvky připravena k použití.

Samotný polštářek:

Polštářek pro shiatsu masáž lze oddělit a 
používat zvlášť kdekoliv na těle. Pro pou-
žití pouze samotného polštářku ho odep-
něte a odpojte od matrace. Poté ho zapoj-
te podle níže uvedených pokynů, přejděte 
rovnou do 2. etapy.

Polštářek je vybaven systémem popruhů, 
pomocí kterých ho můžete upevnit na ja-
kékoliv sedadlo a použít pro masáž zad. 
Přetáhněte popruhy přes boky opěradla, 
spojte je, vzájemně je upevněte pomocí 
plastové spony a utáhněte kolem opěradla. 

Akupresurní podložka:

Pro optimální použití akupresurní podložky 
ji upevněte k matraci pomocí suchých zipů 
(obr. 3). Současně můžete používat funkci 
shiatsu masáže. Akupresurní podložku mů-
žete používat zvlášť, na záda nebo chodidla.

Ovladače (obr. 1) 
1  VOLBA MASÁŽNÍ ZÓNY: ŠÍJE (ROTAČNÍ 

HLAVICE PRO SHIATSU MASÁŽ)

2  VOLBA MASÁŽNÍ ZÓNY: 
HORNÍ ČÁST ZAD 

3  VOLBA MASÁŽNÍ ZÓNY: 
SPODNÍ ČÁST ZAD 

4  VOLBA MASÁŽNÍ ZÓNY: NOHY 

5  VOLBA MASÁŽNÍ ZÓNY: CHODIDLA

6  ZOBRAZENÍ ZVOLENÉHO NAPROGRA-
MOVANÉHO REŽIMU MASÁŽE

7  OBRAZENÍ ZVOLENÉ ÚROV-
NĚ INTENZITY MASÁŽE

8  PŘEPÍNAČ „ON/OFF“

9  VOLBA ÚROVNĚ INTENZITY MASÁŽE 

10  VOLBA VÝHŘEVNÉ FUNKCE (matrace)

11  VOLBA NAPROGRAMOVA-
NÉHO REŽIMU MASÁŽE

12  TLAČÍTKO ON/OFF POLŠTÁ-
ŘKU PRO SHIATSU MASÁŽ

13  TLAČÍTKO FUNKCE VYHŘÍVÁNÍ 
POLŠTÁŘKU PRO SHIATSU MASÁŽ

Vibrující matrace:

• Po spuštění přístroje pomocí tlačítka 
ON/OFF se standardně spustí předem 
naprogramovaný režim 1 se střední 
intenzitou.

• Pro zastavení předem naprogramované-
ho režimu si pomocí tlačítka „Režim“ (11) 
zvolte jiný program nebo stiskněte tla-
čítko jedné nebo více části těla a spusťte 
vibraci zaměřenou na tyto části (2–5). 

• Intenzitu vibrace můžete kdykoliv změ-
nit stisknutím tlačítka „Intensity“ (9). 

• Nejvyšší intenzitu funkce vyhřívání 
spustíte jedním stiskem tlačítka „heat“ 
(10), nejnižší intenzitu dalším stisknu-
tím tohoto tlačítka a třetím stisknutím 
vyhřívání matrace vypnete. 

Polštářek pro shiatsu masáž:

• Tlačítko „neck“ (1) slouží ke spuštění 
rotačních hlavic pro masáž shiatsu v 
polštářku, aniž by se vypnul předem 
naprogramovaný režim. Shiatsu masáž 
můžete tedy spustit současně s předem 
naprogramovaným režimem nebo vib-
rací jedné nebo více částí těla.

• Pokud je aktivní oblast šíje, slouží funkce 
vyhřívání i pro rotační hlavice shiatsu. 
Chcete-li vypnout vyhřívání oblasti šíje 
a přitom ponechat vyhřívání matrace, 
stiskněte tlačítko funkce vyhřívání pol-
štářku (13).

• Standardně se směr rotace mění jednou 
za minutu. Chcete-li spustit pouze jeden 
směr, stiskněte podle žádaného směru 



21 / 32 SlovenčinaNT

EN FR NL DE ES PL CS SK SL BG

jednou nebo dvakrát tlačítko ON/OFF 
polštářku (12). 

• Polštářek pro shiatsu masáž se může 
používat samostatně. Masáž se tedy 
ovládá jen prostřednictvím dvou tlačítek 
na polštářku (12 a 13).

• Jedním stisknutím tlačítka ON/OFF (12) 
se spustí rotace, dvojím stisknutím se 
mění její směr, trojím pro další změnu 
směru atd.

• Funkce vyhřívání se spouští automaticky. 
Chcete-li vyhřívání vypnout, stiskněte 
tlačítko funkce vyhřívání (13). 

• Masáž vypnete dlouhým stisknutím 
tlačítka ON/OFF (12).

ÚDRŽBA

Čištění 
• Odpojte matraci od elektrické sítě, a než 

jej začnete čistit, několik minut vyčkejte.
• K čištění použijte měkkou lehce navlh-

čenou houbičku.
• Matrace se nesmí dostat do kontaktu s 

vodou nebo s jinou tekutinou.
• Při čištění se matrace nesmí ponořit do 

jakékoliv tekutiny.
• Pro čištění nikdy nepoužívejte abrazivní 

čisticí prostředky, kartáče nebo ředidla.

Uchovávání 
• Masážní matraci uložte do původní 

krabice a na suché místo, mimo dosah 
přímých slunečních paprsků.

• Chraňte přístroj před ostrými hranami a 
jinými ostrými předměty, které by mohly 
proříznout či propíchnout textilii.

• Neomotávejte elektrický kabel kolem 
matrace, aby nedošlo k jejímu poškození.

• Nezavěšujte matraci za šňůru ovládání 
ani za napájecí kabel.

healing PORUCHY A JEJICH ŘEŠENÍ

sentiment_dissatisfied Masáž nefunguje na všechny oblasti.

help_outline Pro danou oblast není 
spuštěný motorek vibrace.

sentiment_satisfied Motorek spustíte stisknutím tlačítka 
odpovídajícího dané oblasti.

sentiment_dissatisfied Přístroj se nečekaně vypnul.

help_outline Spustil se systém ochrany 
proti přehřátí.

sentiment_satisfied Počkejte několik minut a 
přístroj znovu zapněte.

sentiment_dissatisfied Přístroj se nezapnul.

help_outline Systém ochrany proti přehřátí 
je stále aktivní a přístroj 
musí ještě vychladnout.

sentiment_satisfied Před dalším zapnutím vyčkejte ještě 
několik minut. V teplejším prostředí 
může vychladnutí trvat déle.

help_outline Zkontrolujte, zda je přístroj 
správně zapojen do sítě.

sentiment_satisfied Správné zapojení je vidět na obr. 2.

sentiment_dissatisfied Vibrace jsou trhavé.

help_outline Na přístroj je možná vyvíjen 
příliš velký tlak.

sentiment_satisfied Snižte zatížení motorů a 
přístroj spusťte znovu.

TECHNICKÉ ÚDAJE
- Rozměry: 175×75 cm

- Napájení: 

Vstupní: AC 100-240 V ~50/60 Hz 

Výstupní: 12 VDC 2500 mA 

- Příkon: < 30 W

- Automatická doba provozu: 15 minut

 RADY TÝKAJÍCÍ SE 
LIKVIDACE ODPADU

Obal je tvořen materiály, které nijak neo-
hrožují životní prostředí a lze je odevzdat 
k recyklaci do obecního sběrného a recy-
klačního střediska. Papírový obal je možné 
vyhodit do papírového odpadu. Obalové 
fólie je třeba odevzdat do obecního sběr-
ného a recyklačního střediska.

Když přístroj přestanete používat, zlikviduj-
te jej způsobem šetrným k životnímu pro-
středí a v souladu se zákonnými předpisy.

OMEZENÁ ZÁRUKA
Společnost LANAFORM zaručuje, že tento 
výrobek k datu koupě neobsahuje vady 
materiálu a výrobní vady. Záruka platí dva 
roky, s výjimkou níže uvedených případů.

Záruka společnosti LANAFORM se nevzta-
huje na poškození způsobená běžným opo-
třebením výrobku Dále se záruka na tento 
výrobek společnosti LANAFORM nevztahu-
je na poškození způsobená nesprávným či 
nevhodným použitím, nehodou, použitím 
nepovoleného příslušenství, provedenými 
úpravami výrobku nebo jinou situací ja-
kékoli povahy, kterou nemůže společnost 
LANAFORM ovlivnit.

Společnost LANAFORM nenese odpověd-
nost za vedlejší, následné či zvláštní škody.

Všechny předpokládané záruky vhodnos-
ti výrobku k určitému účelu se omezují na 
dobu dvou let od data první koupě, které 
musí být doložitelné kopií dokladu o koupi.

Jakmile společnost LANAFORM obdrží váš 
přístroj, podle možností jej opraví nebo vy-
mění a zašle vám jej zpět. Plnění ze záruky 
poskytuje pouze servisní středisko společ-
nosti LANAFORM. Bude-li jakákoli oprava 
tohoto výrobku svěřena jiné straně než 
servisnímu středisku společnosti LANA-
FORM, záruka pozbývá platnosti.

SLOVENČINANT

  Fotografie a iné prezentácie produktu v tomto 
návode a na obale sú pripravené tak, aby boli čo 
najpresnejšie, no nemožno zaručiť úplnú zhodu 
s produktom.

ÚVOD
Ďakujeme, že ste si vybrali matrac Delight od 
spoločnosti LANAFORM, kvalitnú vibračnú 
masážnu pomôcku na shiatsu a akupresú-
ru, ktorá je vybavená desiatimi vibračnými 
motormi, 2 x 2 rotačnými shiatsu hlavami a 
akupresúrnou podložkou, čo vám umožní 
prispôsobiť si masáže podľa vašich predstáv.

Všetky prvky môžete použiť samostatne 
alebo v naprogramovanej kombinácii po 
dĺžke celého tela. Tento masážny matrac je 

tiež vybavený tromi vyhrievacími zónami (2 
v zadnej a 1 v hlave na shiatsu). Jeho relaxač-
ný, stimulujúci a/alebo osviežujúci účinok 
pomáha znižovať napätie a svalovú únavu.

Pre vašu bezpečnosť je matrac Delight vy-
bavený ochranou pred prehriatím, a pre-
to sa automaticky zastaví po 15 minútach 
používania. Môže sa znova zapnúť po čase 
ochladzovania. Odporúčame tiež, aby ste 
nevykonali masáž dlhšiu ako 30 minút, aby 
ste telu dopriali primeranú dobu odpočinku.

Akupresúrna podložka 
Akupresúrne podložky sú inšpirované vý-
hodami akupunktúry a znalosťou tradičnej 
čínskej medicíny. Táto akupresúrna podložka 

je preto pokrytá množstvom malých kvetov, 
z ktorých každý pozostáva z 26 bodov. Môže-
te ležať na chrbte, žalúdku, strane alebo na 
mieste pod nohami. Špičky vyvíjajú tlak na 
mnohé reflexné body tela, ktoré stimulujú 
krvný a lymfatický obeh a sekréciu endorfí-
nov. Takže koberec je indikovaný na bolesť 
chrbta, napätie, únavu, stres, nespavosť... 





2 YEAR WARRANTY

Delight Mattress 
LA110316/ LOT 001

MANUFACTURER & IMPORTER
LANAFORM SA

POSTAL ADDRESS
Rue de la Légende, 55 

4141 Louveigné, Belgium
Tel. +32 4 360 92 91 
info@lanaform.com 
www.lanaform.com


