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h e a l t h c a r e

since

2000

De când a fost înfiinţată compania în anul 2000, numele CASADA a însemnat produse de calitate superi-
oară în sectorul wellness şi fitness.
 
Azi, produsele CASADA sunt disponibile în 37 de ţări. Ceea ce se distinge la produsele CASADA este con-
tinua lor dezvoltare, design-ul inconfundabil şi concentrarea lor absolută asupra îmbunătăţirii calităţii 
vieţii precum şi calitatea lor durabilă şi excelentă. 

< relaxmyway
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Prin achiziţionarea acestui dispozitiv de masaj aţi demonstrat că aveţi grijă de sănătatea 
dvs. 
Pentru a putea beneficia de avantajele acestui dispozitiv pentru o perioadă lungă de timp, 
vă rugăm să citiţi şi să respectaţi toate instrucţiunile de siguranţă.
 
Sperăm să vă bucuraţi pe deplin de dispozitiv dvs. personal Canoo V.
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Instrucţiuni de Siguranţă 
  I.  URMĂTOARELE PERSOANE AR TREBUI SĂ FOLOSEASCĂ DISPOZITIVUL NUMAI DUPĂ 

CONSULTAREA UNUI DOCTOR: 

  •   Persoane care sunt uşor afectate de unde electromagnetice, cum ar fi utilizatorii de pacema-
kere sau de dispozitive similare

• Persoane care suferă de tumoare malignă

• Persoane cu afecțiuni ale inimii

• Femei la menstruație, însărcinate sau lăuze 

• Persoană care suferă de diabet şi are funcții senzoriale reduse 

• Persoane cu leziuni ale pielii în partea corpului care se masează

• Persoane cu o temperatură corporală mai mare de 38°C (febră)

•  Persoane care suferă de inflamație acută / răni în stadii avansate (cu simptome cum ar fi oboseală, tre-
murat, tensiune variabilă, etc.)

• Persoane care suferă de oboseală extremă

• Persoane care suferă de osteoporoză, contuzii sau întindere de muşchi, fracturi, etc.  

• Persoane sensibile la căldură şi durere

• Persoane care nu-şi pot mişca în mod conştient picioarele

• Persoane cu picioare mai mici de 21cm nu ar trebui să folosească dispozitivul

•  Persoane care nu sunt capabile să-şi exprime clar gândurile şi persoane imobilizare sau cu mişcare limi-
tată nu ar trebui să folosească dispozitivul

• Persoane cărora li s-a interzis de către medic masajele nu ar trebui să folosească dispozitivul

•  Persoane cu tromboză, anevrism sever, anevrism venos acut, toate tipurile de iritație de piele şi boli de 
piele, etc.

II. VĂ RUGĂM SĂ RESPECTAȚI URMĂTOARELE CÂND UTILIZAȚI DISPOZITIVUL: 

•  Folosiți NUMAI fişa de conectare furnizată. (alte fişe pot duce la şocuri electrice, defectarea dispozitivului 
sau incendiu)

•   Înainte de utilizare asigurați-vă că husa nu este deteriorată nicăieri. Dacă descoperiți o gaură, opriți-vă şi 
nu utilizați dispozitivul şi trimiteți-l imediat la reparat.

•  Înainte de reglarea unghiului dispozitivului, asigurați-vă că nu există persoane, animale sau alte obsta-
cole în imediata vecinătate. Există riscul de a fi prins în acesta. 

•  După utilizare fişa de conectare trebuie scoasă din priză şi dispozitivul trebuie depozitat şi asigurat astfel 
încât copiii mici sau animalele să nu se rănească. 

•  Pe durata folosirii nu stați pe un scaun mobil care s-ar putea de exemplu rostogoli. Acest lucru va asigura 
că nu vă răniți datorită scaunului mobil.

• Nu înfăşurați cablul în jurul dispozitivului

•  Manipularea incorectă şi forțarea cablului de alimentare pot cauza daune şi pot rezulta în incendiu, elec-
troşocuri şi accidente similare

•  Nu se permite nimănui să efectueze schimbări, modificări sau reparații la acest produs cu excepția per-
sonalului tehnic corespunzător. În caz contrar garanția va fi automat nulă   

•  Asigurați-vă că fişa de conectare este scoasă pe durata curăţării. Nu scoateți fişa de conectare cu mâini 
umede. Acest lucru poate duce la accidente severe.

• Dacă nu vă simţiţi bine când folosiţi dispozitivul, opriţi tratamentul imediat.

•  Masajul nu trebuie să depăşească 2 x 30 min pe zi pentru fiecare parte a corpului. Corpul trebuie să 
poată să se relaxeze chiar şi după masaj.

•  Nu trageți de cablu când îl scoateți din priză. deconectați fişa de conectare. Ar trebui să îndepărtați pra-
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Instrucţiuni de Siguranţă 
ful în mod regulat de pe fişă.

•  Dacă folosiți dispozitivul după o perioadă mai lungă de neutilizare, 
asigurați-că prima dată că dispozitivul funcționează normal şi cablul 
este în ordine. Ar trebui să îndepărtați praful de pe acesta cat de des 
posibil.

•  Depozitați dispozitivul într-un spațiu uscat. Praful şi umezeala afec-
tează dispozitivul pe perioade mai lungi şi pot duce la electroşoc, 
defect sau incendiu.

•  Acest dispozitiv de masaj este destinat numai pentru masaj de pi-
cioare. Nu îl utilizați pentru a masa capul, pieptul, stomacul, genunchiul, cotul sau alte părți similare.

•  Nu trageți de cablu controlorului şi nu-l înfăşurați în jurul acestuia. Acest lucru poate duce la deteriorarea 
cablului.

• Nu lăsați copiii să folosească dispozitivul şi nici în apropierea acestuia când este folosit. 

• Nu stați jos sau în picioare pe dispozitiv. Acest lucru îi poate dăuna şi cauza accidente. 

• Nu călcați prea ferm pe dispozitivul de masaj.

•  Nu puneți mâinile sau degetele în spațiul dintre bază şi peretele lateral 
din interiorul aparatului. Există riscul de a vă strânge mâna înăuntru dacă 
unghiul aparatului este reglat sau dacă aparatul este într-o stare nebloca-
tă. 

•  Nu vă puneți picioarele aşa cum se arată în imagine (acest lucru poate 
duce la accidente sau răni).  

•  Dacă cablul este deteriorat trebuie înlocuit de producător, reprezentantul 
de service sau de o agenție similară.

•  Vă rugăm nu deteriorați, modificați, trageți, îndoiți sau înfăşurați cablul 
de alimentare în mod excesiv (acest lucru poate deteriora cablul şi poate 
duce la incendiu sau electroşoc).

•  Dacă cablul sau fişa de conectare sunt deteriorate sau dacă priza este 
desfăcută, nu utilizați dispozitivul. (Acest lucru poate duce la electroşoc, 
scurtcircuite, incendii sau accidente similare)

• Nu lăsați ca dispozitivul să intre în contact cu apa în nici un fel

•  Vă rugăm să nu folosiți dispozitivul în acelaşi timp cu alte dispozitive elec-
tronice (acest lucru poate duce la probleme/supraîncărcare a corpului).

•  Vă rugăm să nu folosiți dispozitivul dacă este împachetat sau acoperit cu 
un prosop sau pătură (acest lucru poate duce la incendiu sau o tempera-
tură interioară mai mare)

•  Nu introduceți mâinile în spațiul dintre capetele de masaj, există pericolul 
de a vă strânge mâna

•  Nu utilizaţi dispozitivul în baie sau într-o locație cu nivel ridicat de umidi-
tate. 

•  Dacă cablul este deteriorat trebuie înlocuit de producător sau de comer-
ciant pentru a evita alte daune.
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Asamblare
1.  Plasați dispozitivul de masaj pe o suprafață uniformă. Poziți-

onați dispozitivul la cel puțin 1 m de televizor, radio sau alte 
dispozitive AV.

2.  Înainte de utilizate verificați husa să fie intactă. Dacă folosiți 
dispozitivul cu o husă defectă, există riscul unui electroşoc şi 
de rănire..

3.   Introduceți fişa de conectare complet în priză.

4.   Stați jos pe o canapea, un scaun sau ceva asemănător şi pu-
neți-vă picioarele în dispozitivul de masaj. Alunecați-vă călcâ-
iele cu partea din spate. Fixați dispozitivul de masaj la unghiul 
dorit. 

Nu stați jos pe un scaun cu rotile în timp ce utilizați dispozitivul. Acest lucru poate duce la rănire. 
Stați confortabil şi mențineți o poziție normală a corpului. 

5.  Reglați zona piciorului: Zona superioară a piciorului poate fi reglată/scoasă pentru a trata genunchii şi 
zona coapsei.

  Folosiți-vă mâna pentru a scoate partea reglabilă a zonei pentru picior în sus. Unghiul poate fi reglat 
conform nevoilor dvs.  
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Telecomandă 

HEATING 
THERAPY

L 
M

S

INTENSITY

SOLE 
ROLLER

AUTO

AIR 
PRESSURE

TERAPIE DE ÎNCĂLZIRE  
Funcție de încălzire pentru picioare şi glezne 

INTENSITATE 
3 nivele

PRESIUNEA AERULUI  
Zone selectabile

ROLE DE TALPĂ 
3 moduri diferite selectabile

AUTO  
Program automat

ON / OFF  
Buton de pornire/oprire
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Specialități 
GUA SHA

Răzuirea GuaSha cu o presiune uşoară deschide vasele de sânge superficiale şi stimu-
lează circulația sângelui. GuaSha este deseori aplicat în combinație cu acupresiunea 
„puncte shu” pentru a aduce o stimulare suplimentară pentru a elibera simptomele 
de durere.   

PUNCTE DE ACUPRESIUNE  

Se masează puncte cheie de acupresiune pe gambe şi glezne. 

COAPSE  

Partea superioară a Canoo V se îndoaie până la 110° şi vă oferă alegerea unui masaj de 
acupresiune a genunchiului sau coapsei.

BRACHET DE SUPORT 

Brachetul de suport înclinat montat pe partea frontală a aparatului permite Canoo V 
săfie reglat la un unghi de 20°.

TRANSPORTARE

Două role în spatele aparatului înseamnă că Canoo V poate fi transportat şi poziționat 
uşor.

COMPRESIA AERULUI 

Airbag-uri de ridicare şi coborâre care au o mişcare de pompare care produce reflexe 
musculare naturale. Acestea sunt benefice în special pentru zona gambei şi piciorului.

ÎNCĂLZIRE

Un efect de pătrundere în adâncime şi radiere de căldură în care o persoană se poate 
relaxa perfect. Această funcție este benefică în special pentru tensiunea musculară 
datorită efectului de atingere în adâncime.

REFLEXOLOGIE  

Reflexologia regenerează muşchii piciorului şi are un efect de armonizare aproape a 
tuturor organelor corpului.

ROLE TALPĂ 

Masaj de picioare de lux – chiar şi viteza rolelor pentru picioare poate fi reglată. 
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Panou de control 

Buton Descriere 

Alimentare cu energie, întrerupător pornit/oprit

 

Buton pornit/oprit

Dacă apăsați pe butonul pornit/oprit se aprinde lumina pe ecran şi dispozitivul 
e gata de utilizare. Tratamentul se termină prin apăsarea din nou pe buton. 
Dispozitivul este acum în mod de aşteptare.  

Buton Descriere

AUTO

Programul automat al Canoo V reglat pentru optimă performanţă vă oferă un 
masaj cu:

• 44 de role de masaj a tălpii de diferite mărimi 

•  30 airbag-uri distribuite pe picioare, gambe, şi fie pe zona genunchiului, fie a 
coapsei

• funcţie de încălzire opţională

•15 minute durată de rulare 

În timp ce este în modul AUTO, compresia aerului şi intensitatea pot fi schim-
bate sau oprite dacă doriţi. Luaţi aminte că funcţia de intensitate funcţionează 
numai în combinaţie cu presiunea aerului.

Dacă funcţiile de presiune a aerului şi intensitate rămân oprite pe durata modu-
lui AUTO, Canoo V va efectua numai masajul cu Role talpă. 

Dacă apăsaţi masajul Role talpă în timp ce e în mod AUTO, programul AUTO se 
va comuta automat pe mod manual.

Lumina LED indică dacă modul a fost activat.

PANOU DE CONTROL 

PROGRAM AUTOMAT 



11

PA
N

O
U

 D
E 

CO
N

TR
O

L 

Panou de control 

Buton Descriere

SOLE 
ROLLER

Prin apăsarea acestui buton, aparatul va intra întotdeauna în unul din cele 3 mo-
duri de masaj al piciorului GuaSha. 3 role de masaj cu 4 trasee, 2 role de masaj 
cu 4 bile rulante de diferite mărimi şi 1 rolă cu 4 trasee şi 3 bile de rulare diferite 
(pentru călcâi, mijlocul tălpii şi degete de la picioare). 

Lumina ledului indică modul care a fost activat. Pentru a opri complet acest mod, 
apăsaţi de butonul de 4 ori.

I Toate rolele de masaj în acelaşi timp

II Toate rolele de masaj la intervale de   
6x jumătăţi de ture scurte + 2 ture complete lungi

III Toate rolele de masaj la intervale de  
5x jumătăţi de ture scurte + 2 ture complete lungi

AIR 
PRESSURE

Selectaţi pe care din cele 3 masaje cu presiune de aer le doriţi. Lumina ledului 
indică modul care a fost activat. Pentru a opri complet acest mod, apăsaţi 
butonul de 4 ori. 

I Toate airbag-urile 

II Airbag-uri de picioare  

III Airbag-uri de coapsă 

L 
M

S

INTENSITY

Selectaţi pe care din cele 3 intensităţi de presiune a aerului diferite le doriţi.

Lumina ledului indică care intensitate a fost activată. Pentru a opri complet 
acest mod, apăsaţi butonul de 4 ori. 

L Uşor 

M Mediu 

S Puternic 

HEATING 
THERAPY

Funcţia de încălzire pentru airbag-urile de coapsă şi gleznă poate fi oprită atât 
în modul AUTO cţt şi în cel manual. Acest mod poate fi utilizat şi fără activarea 
funcţiilor de masaj al tălpii sau de airbag. 

Luaţi aminte că durata recomandată de utilizare este de 15 minute. Lumina 
ledului indică dacă modul a fost activat.

FUNCȚIONARE MANUALĂ

Pentru a utiliza manual aparatul, apăsaţi pe butonul AUTO până când lumina ledului este oprită, apoi se-
lectaţi modul dorit sau o combinaţie a funcţiilor de masaj. Vă rugăm să luaţi aminte că durata recomandată 
de utilizare este de 15 minute. 
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Terminarea masajului

Buton Descriere 

Apăsați butonul pornire/oprire pentru a termina masajul.

 
WARNING

Dispozitivul trebuie să fie deconectat de la sursa de alimentare după fiecare 
utilizare. Dispozitivul de masaj trebuie să fie pus înapoi în poziția sa inițială şi 
depozitat. 
Dacă nu folosiți dispozitivul pe perioade lungi de timp asigurați-vă că deconec-
tați fişa din priză. 

DISPOZITIV DE SIGURANȚĂ

Dacă se aplică prea multă presiune de către capetele de masaj acestea se opresc. Dacă acest lucru se 
întâmplă, vă rugăm deconectați fişa de conectare, aşteptați 3 secunde şi introduceți din fişa în priză. 
apoi puteți folosi dispozitivul din nou.

Aduceți dispozitivul de masaj înapoi în poziția sa inițială.  
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Întreținere 

•  Folosiți un agent de curățat neutru de o concentrația mai mică şi un 
material moale. Acestea se utilizează la curățarea dispozitivului. Utilizați 
foarte puțin lichid.  

• Folosiți-l pentru a şterge suprafața şi apoi ştergeți cu un material uscat.

• Scoaterea şi spălarea husei.

[1]  Prima dată, trageți părțile reglabile din zona piciorului în sus. 

[2] Localizați fermoarul husei.

[3]  Deschideți-l în direcția săgeții şi scoateți husa.

[4]  Folosiți husa spălată numai după ce s-a uscat.

• Fişa de conectare trebuie scoasă din priză pentru curățare şi întreținere 

• Nu atingeți fişa de conectare cu mâini umede

•  Nu folosiți, benzen, dizolvant, albitor, etc. Acest lucru poate duce schimbarea 
culorii, deformare sau deteriorare.

•   Curățați cu grijă husa. Dacă aceasta pare a fi deteriorată nu o mai folosiți. Con-
tactați serviciul nostru clienți pentru a evita leziuni

• NU utilizați NICIODATĂ dispozitivul fără husă!! 

• Nu lăsați copiii mici în vecinătatea aparatului după ce scoateți husa. Acest lucru 
poate avea ca rezultat accidente sau leziuni 
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Date tehnice Canoo V

Depanare 
Dacă următoarele informații nu vă ajută să rezolvați problema, vă rugăm contactați centrul nostru de 
serviciu clienți. 

Problemă Analiza defecțiunii Soluție 

Dispozitivul nu 
funcționează

Fişa de conectare nu se conectează.

Asigurați-vă că tensiunea solicitată 
pentru dispozitiv se potriveşte cu 
sursa de alimentare a prizei şi inserați 
fişa încă o dată. 

După 15 min dispozitivul trece în 
modul de aşteptare.

Dacă doriți un masaj din nou, apăsați 
pe butonul pornire/oprire încă o dată .

Dacă folosiți dispozitivul timp de 30 
minute fără întrerupere, atunci un 
mecanism întrerupe masajul pentru ca 
dispozitivul să nu se supraîncălzească.

Dacă doriți să folosiți dispozitivul încă 
o dată, atunci scoateți cablul din priză 
şi lăsați dispozitivul să se răcească 
timp de 60 minute.

Obiecte grele sunt deasupra dispozi-
tivului. 

Deconectați fişa de conectare şi apoi 
conectați din nou după ce ați îndepăr-
tat obiectele grele.

Dispozitivul devine 
foarte fierbinte

Masajul dvs. cu dispozitivul a durat 
mai mult de 30 minute.

Deconectați cablul din priză şi lăsați 
dispozitivul să se răcească. Vă rugăm 
deconectați fişa de conectare după 
fiecare utilizare.

Dispozitivul face un 
zgomot

Acest zgomot vine de la mecanica 
componentelor funcționabile.

Acest zgomot este normal şi nu indică 
o defecțiune.

Dimensiuni:  45 x 54 x 60 cm

Greutate:  24,5 kg netto/ 27 kg brut

Tensiune:  AC 110 -120 V ~ 60 Hz 
  AC 220 -240 V ~ 50/60 Hz

Capacitate nominală: max. 120 Watt

Durată automată: 15 minute

Certificate: 
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Declarație de conformitate UE
Este conform Standardelor de Reglementare Europeană, a Directivelor EMC 2014/30/
UE şi LVD 2014/35/UE 

Comerciantul garantează o perioadă de garanție legală pentru produsul descris pe verso. Garanția se 
aplică de la data achiziționării. Data achiziționării trebuie arătată pe dovada de cumpărare. Comerciantul 
va repara sau înlocui gratuit produsele care sunt înregistrate în Germania în care s-a constatat un defect. 
Acest lucru nu include părțile supuse uzurii cum ar fi husele din materiale. Cerința este ca dispozitivul 
defect să fie trimis cu dovada de cumpărare înainte de expirarea perioadei de garanție. 

Reclamația de garanție nu se va aplica dacă se constată că defectul a fost cauzat de ex. de influențe 
externe sau ca rezultat al unei reparații sau modificări care nu a fost efectuată de producător sau de un 
dealer autorizat. Garanția din partea comerciantului este limitată la repararea sau schimbarea produsu-
lui. În cadrul acestei garanții, producătorul sau comerciantul nu-şi va asuma nici o răspundere ulterioară 
şi nu este responsabil pentru daunele care s-au ivit ca rezultat al neconformității cu instrucțiunile de 
utilizare şi/sau utilizare necorespunzătoare a produsului.

Dacă la examinarea produsului de către producător se constată că cererea de garanție nu se referă la un 
defect acoperit de garanție sau că perioada de garanție a expirat, clientul trebuie să suporte costurile de 
inspecție şi reparație. 

Notificare legală: Nimic din acest conținut nu are valoare de vindecare. Diagnosticul şi tratamentul pen-
tru boli şi alte afecțiuni fizice necesită tratamentul unui doctor, medic de terapie alternativă sau terapeut. 
Declarațiile sunt exclusiv informative şi nu trebuie utilizate ca înlocuire a tratamentului medical. Fiecare 
utilizator este instruit să-şi evalueze cu grijă situația şi, unde e cazul, să consulte un medic specialist 
pentru a determina dacă este aplicarea dispozitivului este potrivită în cazul său specific. Fiecare utilizare 
sau terapie este efectuată pe riscul său utilizatorului. Ne disociem de orice promisiuni sau declarații de 
vindecare.

Casada International GmbH 
Obermeiers Feld 3 
33104 Paderborn, Germany 
info@casada.com 
www.casada.com

Imaginile şi textele copyright se supun drepturilor de autor ale Casada International GmbH şi nu pot fi 
folosite în alte scopuri fără confirmare expresă.
Copyright © 2018 CASADA International GmbH.  
Toate drepturile rezervate.

Condiții de garanție
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