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Elektrické pedikérské křeslo Weelko Caln 

Model: 4122B 

 
Weelko přináší maximální relaxační možnosti do Vašich spa a wellness center. Jemné polstrování a 
prostorné sezení z křesla vytvoří minimalistický elegantní doplněk  do Vašeho salonu. 

 

Weelko prináša maximálnu relaxačné možnosti do Vašich spa a wellness centier. Jemné polstrovanie a 
priestranné sedenie z kresla vytvoria minimalistický elegantný doplnok do Vášho salónu. 

 

POPIS 

Pedikúrní křeslo s elegantním designem s vysoce kvalitním PU čalouněním. Je vybavené 2 motory, které upravují sklon opěradla a 
sedadla. Sklopné područky, které usnadňují přístup k sedadlu a obsahují zabudovanou misku na manikúru. Shiatsu masáž na 
zádech a masáž vzduchovými tryskami na sedadle. Vířivka ve vaničce se sprškou. Polstrovaná podnožka s nastavitelnou výškou. 

Pedikúrne kreslo s elegantným dizajnom s vysoko kvalitným PU čalúnením. Je vybavené 2 motormi, ktoré upravujú sklon operadla 
a sedadla. Sklopné podrúčky, ktoré uľahčujú prístup k sedadlu a obsahujú zabudovanú misku na manikúru. Shiatsu masáž na 
chrbte a masáž vzduchovými tryskami na sedadle. Vírivka vo vaničke sa spŕškou. Polstrovaná podnožka s nastaviteľnou výškou. 

Standardní vybavení: přípojka pro MP3, SD kartu, ovladač pro výběr masáže, vanička s vířivkou a sprškou, manikúrní miska. 

Štandardné vybavenie: prípojka pre MP3, SD kartu, ovládač pre výber masáže, vanička s vírivkou a spŕškou, manikúrové miska. 

 

TYPY MASÁŽE 

Masáž vzduchovými tryskami 

Masážní trysky na sedadle jsou řízeny ručním ovladačem. Tlak vzduchu je nastavitelný. 

Masážne trysky na sedadle sú riadené ručným ovládačom. Tlak vzduchu je nastaviteľný. 

 

Mechanická masáž zad 

Skládá se z kolečkového mechanismu uvnitř opěradla. Je přizpůsobena šířce a 
výšce a masíruje od cervikální oblasti po bederní. K dispozici jsou různé typy masáží. 

Skladá sa z kolieskového mechanizmu vo vnútri operadla. Je prispôsobená šírke a 
výške a masieruje od cervikálny oblasti po bedrovej. K dispozícii rôzne typy masáží. 
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Úrovně masáží 

Každý druh masáže má 7 různých výškových úrovní – od spodní části zad po nejvyšší. 

Každý druh masáže má 7 rôznych výškových úrovní - od spodnej časti chrbta po najvyššiu. 

 

Druhy masáže 

Shiatsu – také známá jako akupresura, napodobuje tlakovou masáž prsty na záda. / tiež 

známa ako akupresúra, napodobňuje tlakovú masáž prstami na chrbát. 

Kneading – jemná vyhlazovací masáž, při které jsou palci stlačovány různé části těla. / jemná 
vyhladzovacie masáž, pri ktorej sú palcami stláčané rôzne časti tela. 

Flapping – hbitá masáž, která stimuluje jemnými údery dlaněmi. / vrtká masáž, ktorá stimuluje 

jemnými údermi dlaňami. 

K. Knocking – masáž pěstmi / masáž päsťami 

K. Flapping – kombinovaná masáž 

 

NASTAVENÍ / NASTAVENIE 

První blok ručního ovladače disponuje několika funkcemi, některé jsou však dostupné v závislosti na 
zvoleném typu křesla. U křesla 4122B nejsou aktivní tlačítka PULSATOR, MUSIC a HOT. 

Stiskem POWER aktivujete ovladač a tlačítkem HEIGHT zvolíte pozici masáže zad. K dispozici je 7 pozic 

v rozptylu 0−60 cm. 

TIME: tímto tlačítkem můžete zvolit dobu masáže až na 20 minut, v 5minutových intervalech. 

Druhý blok ovladače slouží k nastavení pozice křesla. Tlačítka na levé straně ovládají sklon zádové opěrky 
(rozsah 50−70°). Středová tlačítka ovládají pozici sedáku. Dvoumotorová verze křesla Caln neumožňuje 
výškové nastavení.  Tlačítko AUTO má 4 módy: A, B, C a D. Módy C a D nejsou dostupné. 

Mód A nabízí kombinaci typů masáže na celé ploše zad. Mód B nabízí každý typ masáže v každé oblasti 
zad. 

Prvý blok ručného ovládača disponuje niekoľkými funkciami, niektoré sú však dostupné v závislosti od 
zvoleného typu kresla. U kreslá 4122B nie sú aktívne tlačidlá PULSATOR, MUSIC a HOT. 

Tlačidlom POWER aktivujete ovládač a HEIGHT zvolíte pozíciu masáže chrbta. K dispozícii je 7 pozícií v rozptyle 0−60 cm. 

TIME: týmto tlačidlom môžete zvoliť dobu masáže až na 20 minút, v 5minútových intervaloch. 

Druhý blok ovládača slúži na nastavenie pozície kresla. Tlačidlá na ľavej strane ovládajú sklon chrbtovej opierky (rozsah 50-70 °). 
Stredová tlačidlá ovládajú pozíciu sedadla. Dvojmotorová verzia kreslá Caln neumožňuje výškové nastavenie. Tlačidlo AUTO má 4 
módy: A, B, C a D. Módy C a D nie sú dostupné. 

Mód A ponúka kombináciu typov masáže na celej ploche chrbta. Mód B ponúka každý typ masáže v každej oblasti chrbta. 

 

WIDTH: toto tlačítko umožňuje nastavení šířky kolečkového masážního mechanismu (34−24 cm). Funkce je dostupná u všech 

druhů masáže kromě FLAPPING. 

KNOCK SPEED: Nastavení rychlosti masáže v 5 úrovních. Tato volba je dostupná pouze u 

masáže KNOCKING. 

KNEAD SPEED: Nastavení rychlosti masáže ve 3 úrovních. Tato volba je dostupná pouze u 

masáže KNEADING. 

AIR MASSAGE: Aktivace masáže pomocí vzduchových polštářů.  

HAND/LEG: Tato funkce není dostupná. 

PRESSURE: Nastavení intenzity vzduchové masáže. Možnost výběru ze 3 úrovní. 

WIDTH: toto tlačidlo umožňuje nastavenie šírky kolieskového masážneho mechanizmu (34-24 cm). Funkcia je dostupná u všetkých 
druhov masáže okrem Flapping. 

KNOCK SPEED: Nastavenie rýchlosti masáže v 5 úrovniach. Táto voľba je dostupná iba u masáže Knocking. 
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KNEAD SPEED: Nastavenie rýchlosti masáže v 3 úrovniach. Táto voľba je dostupná iba u masáže Kneading. 

AIR MASSAGE: Aktivácia masáže pomocou vzduchových vankúšov. 

HAND / LEG: Táto funkcia nie je dostupná. 

PRESSURE: Nastavenie intenzity vzduchovej masáže. Možnosť výberu z 3 úrovní. 

 

Nastavení zvuku / nastavenie zvuku 

Připojení MP3, paměťové karty a sluchátek. 

Obvykle je nastavení zvuku ovládáno posledními 5 tlačítky na ručním ovladači. 

Pripojenie MP3, pamäťovej karty a slúchadiel. 

Zvyčajne je nastavenie zvuku ovládané poslednými 5 tlačidlami na ručnom ovládači. 

Play / pause – přehrát / pauza , prehrať / pauza 

Previous and next track – předchozí a následující skladba , predchádzajúca a nasledujúca skladba 

Volume +/- − hlasitost +/- 

 

VYBAVENÍ KŘESLA / VYBAVENIE KRESLA 

Nastavitelná opěrka chodidel / nastaviteľna opierka chodidiel 

Křeslo má integrovanou opěrku chodidel, kterou je možné jednoduše nastavit pro maximum pohodlí zákazníka. 

Kreslo má integrovanú opierku chodidiel, ktorú je možné jednoducho nastaviť pre maximum pohodlia zákazníka. 

  

Područka s manikúrní mističkou / podrúčka s manikúrnou mištičkou 

Obě loketní opěrky v sobě mají integrované vnitřní pouzdro s odnímatelnou manikúrní miskou. Do jedné z područek lze také uložit 
dálkové ovládání křesla. 

Obe lakťovej opierky v sebe majú integrované vnútorné puzdro s odnímateľnou manikúrnou miskou. Do jednej z opierok rúk možno 
tiež uložiť diaľkové ovládanie kresla. 
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SESTAVENÍ A NASTAVENÍ KŘESLA / ZOSTAVENIE A NASTAVENIE KRESLA 

Balení 

Křeslo je zabaleno ve dvou krabicích s následujícími rozměry: 

Kreslo je balené ve dvoch krabiciach s násladujúcimi rozmery: 

Základna: 147 x 85 x 53 cm 

Křeslo: 120 x 77 x 62 cm 

 

 

 

Montáž 

Montáž křesla je popsána v následujícím obrazovém návod:  

Montáž kresla je popsaná v následujúcim obrazovém návodu:  

 

 

1. Příslušenství k montáži. 

1,.Príslušenstvo k montáži. 

 

 

 

 
 
2. Připravené otvory v korpusu. 

2. Pripravené otvory v korpusu. 

 

 
 
 

 

3. Nasaďte křeslo do připravených otvorů. 

3. Nasaďte kreslo do pripravených otvorov. 
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4. Utáhněte šroubek jako na obrázku. 

4. Utiahnite skrutku ako na obrázku. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Vyjměte kolíček na pístu. 

5. Vyberte kolíček na pieste. 

 

 

 

 

 
 
6 Zasaďte opěrku na píst a kolíček vraťte zpět na své místo. 

6. Zasaďte opierku na piest a kolíček vráťte späť na svoje miesto. 

 

 

 

 

 

 

7. Nasaďte oba límce okolo základny křesla. 

7. Nasaďte oba límce okolo základne kresla. 

 

 

 

 

 

 

8. Připevněte polstrování sedáku. 

8. Pripevnite polstrovanie sedáku. 

 

 



                                    

©Weelko (CZ/SK  © 2012 Detail - Hair style s.r.o.)  

Import CR/SR: Detail - Hair Style s.r.o. | www.svetkadernictvi.cz | www.svetkadernictva.sk | www.hairzone.eu 

Třebíčská 1678/60, 594 01 Velké Meziříčí 

 

 

 
 
 

9. Zipem připevněte polstrování opěrky zad. 

9. Zipsom pripevnite polstrovanie opěrky chrbta. 

 

 

 

 

NÁVOD K PŘIPOJENÍ / NÁVOD NA PRIPOJENIE 

 

Na teplou a studenou vodu je přívod o průměru G 1/2". 

Na odpad je přívod o vnějším/vnitřním průměru 45/37 mm. 
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Co je potřeba vzít v potaz: 

 

Provoz 

1. Manuální odvodnění otočením matice jako na následující fotografii nebo stiskem tlačítka „DRAIN“. 

 

 

2. Bublinková masáž – stiskem tlačítka „JET“. 
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3. Teplota vody je regulovaná kovovou baterií. 

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Rozměr produktu / rozmer produktu: 130 x 85 x 150 cm 

Vertikální rozsah masážních koleček / vertikálny rozsah masážnych koliesok: 0−60 cm 

Horizontální rozsah masážních koleček / horizontálny rozsah masážnych koliesok: 34−42 cm 

Tlak vzduchové masáže / tlak vzduchovej masáže: 30−40 kPa 

Úhel rozsahu opěrky zad / uhol rozsahu opierky chrbta: 50°−75° 

Posun sedáku: 0−10 cm 

Doba masáže: až 20 minut 

Nosnost: 120 kg 

 

Napětí / napätie: 220−240 V 

Frekvence: 50/60 Hz 

Hmotnost produktu: 110 kg 

Hmotnost balení: 65 kg / 65 kg 

Rozměr balení: 120 x 77 x 62 cm / 147 x 85 x 53 


