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Prvi del
Predstavitev izdelka1



 

Ključne lastnosti Elite 503

 "SL" tehnologija s 135 cm tračnim vodilom, ki se 
popolnoma prilega obliki človeškega telesa.

 Prostorsko varšen, saj potrebuje le 5 cm odmika od 
zadnje stene, s čimer prihrani prostor v vaši sobi

 Ničelna gravitacija posnema breztežnost in zmanjša 
pritisk na hrbtenico ter omogoča idealno masažo 
celega telesa

 38 zračnih blazin za različno intenzivne masaže proti 
bolečinam ali za sprostitev

 Teleskopska regulacija nožnega predela s funkcijami 
gnetenja in drgnenja.

 Masaža stopal (od prstov do pete) s posebnim 
valjčnim sistemom

 Inteligentni sistem za glasovno upravljanje 
 O2 ionizator, bluetooth zvočnik s 3D digitalnim 

zvokom, USB polnilnik in daljinsko upravljanje

Osnovni opis



Glasovno upravljanje s prepoznavanjem glasu

Glasovni ukazi za enostavno krmiljenje

Enostavno krmiljenje za maksimalno udobje: 
glasovni ukazi s prepoznavanjem vašega glasu.

Reativiranje glasovne izbire: s 3-sekundnim 
pritiskom gumba aktivirate funkcijo, ki se po 6 
sekundah samodejno deaktivira, če ne sliši 
glasovnega ukaza. 

Ta funkcija deluje samo z aktivirano glasovno 
funkcijo.

OK, masaža za sprostitev

OK, ......

Raztezna masaža

Masaža za udobje

Sprostitvena masaža

Spremeni tip masaže



Občutek globoke masaže masažnih rok v obliki črke W, ki pričara pristne 
emulacijske masažne tehnike: 3D, prijem za ramo, gnetenje, tapkanja, gnetenje 
in tapkanje ter shiatsu masaža.

Stol je opremljen z novo generacijo inteligentnega sistema za prepoznavanje 
različnih telesnih oblik ljudi, ki zazna individualno krivuljo telesa. S tem omogoči 
optimalno in natančno masažo.

S pomočjo navodil za uporabo lahko hitro nastavite program, intenziteto 
inhitrost masažnih funkcij.

Inteligentne mehanske masažne ročke

Inteligentne mehanske masažne ročke



Daljinski upravljalnik

Pregled in pomen tipk

1.      tipka za vklop/izklop
2.      tipka „auto“
3.      tipka za meni
4.      smerna tipka GOR
5.      potrditev OK
6.      smerna tipka LEVO
7.      smerna tipka DOL
8.      pomik predela meč navzgor
9.      pomik predela meč navzdol
10.   podaljšanje predela stopal 
11.   krajšanje predela stopal
12.   tipka za sedenje
13.   tipka za ležanje
14.   smerna tipka DESNO



G

NECK

SHOUL-  
DER

BACK

WAIST

HIP

LEG

Masažnih
programov6 Stopenj 

intenzitete5 Stopenj
širine5 Hitrosti5

Samodejna prilagoditev ramenskega predela

Fina prilagoditev s pomočjo zaznavanja

Hrbtno podporno vodilo ukrivljenega naslonjala s 
tehnologijo samodejnega zaznavanja oblike 
človeškega omogoča optimalno sprostitev in 
masažo od glave do stegen., saj sproti prilagaja 
točkovni pritisk na posamezne dele telesa.



Designed with shoulder position automatic

添加标题内容

2 Drugi del
Detajli izdelka



添加标题内容

       
NECK

ACK

HI

3D DIGITALNI ZVOK  

Pomembni in koristni detajli

BREZŽIČNO POLNILEC TELEFONA

DALJINSKI UPRAVLJALNIK ZAZNAVANJE ZDRAVJA



Ničelna gravitacija oz. idealna razporeditev teže celotnega telesa. 
Noge in trup dvignjene na 118 stopinjah, stegna in meča nad višino 
srca. V tem položaju se bo telo ob masaži popolnoma sprostilo.

RAZTEZANJE NOG

NIČELNA GRAVITACIJA

PRIHRANEK PROSTORA

Kota 135 in 118 stopinj simulirata vesoljski polet, saj postavita dele 
telesa kot bi bilo v breztežnem prostoru. S tem se sprosti pritisk na 
hrbtenico,  s čimer se doseže  stanje globoke sproščenosti.

Ko se spodnji del nog dvigne skupaj z nožno oporo, se bodo le-te 
dvignile v nasproti smeri  stopala. Dolžina raztezanja je odvisna od 
dolžine noge.

Popolno breztežnostno masažno doživetje



Masaža z zračnimi blazinami

Masažna tehnologija temelji na biomehaniki 
in ergonomiji, ki posnema značilnosti skeleta 
človeškega telesa. 

Skrbno in sodobno načrtovani sklopi kot so 
anatomsko ukrivljeno tračno vodilo in 26 
masažnih zračnih blazin vam bo prinesla 
vrhunsko masažno izkušnjo, ko boste vsak 
dam doma ohranjali zdrav duh v zdravem 
telesu.

Funkcija ogrevanja hrbta s 40°C-50°C lahko 
pomaga pri mrazu in bolečinah v hrbtu. 
Infrardeča valovna dolžina sovpada z valovno
dolžino telesa, kar celicam omogoča absorpcijo 
energijo, obenempa vzpodbuja metabolizem.

6 ZRAČNIH VREČ
ZA MASAŽO RAMEN

Magnetna terapija se izvaja z zračnima
blazinama, namenjenima masaži 
leve in desne roke 

8 ZRAČNIH VREČ

12 ZRAČNIH VREČ

N

4 ZRAČNE VREČE

8 ZRAČNIH VREČ

ZA MASAŽO ROK

ZA MASAŽO DLANI

INFRARDEČE OGREVANJE S KARBONSKIMI VLAKNI

ZA MASAŽO NOG

ZA MASAŽO STOPAL

GRELNA FUNKCIJA HRBTA

MASAŽA S FUNKCIJO
MAGNETNE TERAPIJE



masaža
nog

2
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Masaža nog

RAZTEZANJE NOG

GNETENJE NOG

Pozicijo masiranja nog je 
možno prilagajati glede 
na telesno višino, kar 
zagotavlja natančno 
usmerjenoin učinkovito 
masiranje posameznih 
telesnih delov.

Masažni sistemom za 
gnetenje nog in 
funkcijo za masiranje z 
blazinami učinkovito 
odpravlja utrujenost in 
bolečine v nogah.

Funkcija drgnjenja nog s 
pomočjo zračnih blazin
lahko lajša pri utrujenih 

sklepih in bolečine v 
nogah.

Valji, nameščeni v 
treh vrstah omogočajo 

temeljito masiranje 
celotnega stopala od pete, 

stopalnega loka do 
prstov na nogah.

DRGNJENJE NOG

MASAŽA STOPAL



3 Tretji del
Lastnosti izdelka



Lastnosti izdelka Ime izdelka

Nazivna napetost

Nazivna moč

Model

Količina

Zračni pritisk

Masažni stol

100-240V~

150W

Elite 603

18 kosov/20FT     36 kosov/40GP     54 kosov/40HQ

Teža

0.025-0.03MPa

11
7
0
 m

m

1730 mm

9
8
0
 m

m

1550 mm

750 mm

Hrup ≤60dB

Class IVarnostni razred

Bruto teža: 120 KG                  Neto teža: 100 KG



4 Četrti del
Pogled z različnih kotov



01 02 03 03 04 06

pogled pod kotom 45 stopinj

Pogled z različnih kotov

stranski pogled pogled s sprednje strani

stranski pogled z desne



HVALA!


