
 این دستور العمل براي استفاده آتی بدرستی نگهداري شود.
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 از خرید شما سپاسگذاریم.لطفا بمنظور استفاده صحیح از این محصول�

این  کتابچه راهنما را بخوبی مطالعه فرمایید و به هشدارهاي ایمنی 

 �توجه کرده و براي استفاده آتی این کتابچه را بدرستی نگهداري کنید

توجه: کمپانی ما حق اصالح طراحی و توضیحات این محصول را بدون 

هیچ گونه پیش اعالن داراست.ارجاع آن رنگ واقعی محصول 

است.

فهرست
 مراقبت و نگه داري

نام و عملکرد اجزا 

 عملکرد دستگاه  

روش استفاده 

مشخصات محصول 
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 هشدار هاي مهم ایمنی

1. هشدارهاي ایمنی

● لطفاً از این محصول طبق دفترچه راهنما استفاده شود.

● لطفاً از سالم بودن سیم برق اصلی قبل از استفاده اطمینان حاصل کنید. و در صورت آسیب 

دیدن سیم برق از استفاده ي آن خود داري فرمایید. 

● اجازه ي ورود هیچ گونه جسم خارجی را به فضاي بین سري ماساژ و بدنه  دستگاه ندهید. 

● اجازه ندهید که آب وارد دستگاه شود تا از هرگونه سانحه اي به دلیل جریانات مداري پیشگیري 

شود. 

●لطفاً برق دستگاه را بعد از استفاده و قبل از تمیز کردن به منظور پیشگیري از هرگونه جراحت و 

یا خسارت قطع کنید.

● دستگاه را با دست خیس به پریز برق نزنید.

● لطفاً دستگاه را با کشیدن سیم آن از برق نکشید. 

● مراقب باشید که به سیم دستگاه آسیب نزنید و مدار برق را تغییر ندهید.

● به منظور جلوگیري از آسیب هاي احتمالی در صورت قطعی برق از دستگاه استفاده نکنید 

●غیر از قطعات یدکی مجاز و توصیه شده از قطعه ي یدکی دیگري استفاده نکنید.  

● در فضاي بیرون از دستگاه استفاده نکنید. 

●جهت جلوگیري از آسیب هاي احتمالی دستگاه را با فشار ماساژ زیاد استفاده نکنید 

● تا یک ساعت پس از صرف غذا از محصول استفاده نکنید.

● اگر هنگام استفاده از محصول متوجه نکته ي غیر عادي شدید، دستگاه را خاموش کرده و با 

خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمایید. 

● اگر در هنگام استفاده از محصول درد و یا فشاري احساس کردید، آن را خاموش کرده و با دکتر 

خود تماس بگیرید.

● این دستگاه براي کودکان و یا افرادي که توانایی پایین فیزیکی و ذهنی دارند طراحی نشده است 

مگر با نظارت دقیق شخصی که مسئول ایمنی آنها باشد، مراقب باشید کودکان با دستگاه بازي 

نکنند. 
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3.مراقبت و نگه داري 

1.تمیز کردن

2.نگهداري

دستگاه را از برق بکشید  Ÿ

دستگاه را در جاي خشک و خنک دور از تابش خورشید نگه دارید.  Ÿ

Ÿ  وسایل سنگین وزن روي دستگاه قرار ندهید. 

3.تعویض قطعات 

در صورت آسیب دیدن بدنه و یا قطعات مکانیکی، دستگاه را خاموش کرده و با 
خدمات پس از فروش تماس بگیرید. 

4.خدمات پس از فروش 

براي اطلاعات بیشتر و یا هرگونه سوال پیرامون محصول لطفاً با خدمات پس از 

فروش تماس حاصل نمایید. 

براي تمیز کردن از سیم ظرف شویی، ابزارهاي ساینده و یا مواد شیمیایی مانند  Ÿ

بنزین و استون استفاده نکنید و دستگاه را مستقیماً داخل آب نگذارید

دستگاه را از برق بکشید.   Ÿ

Ÿ  جهت تمیز کردن سطح دستگاه و قسمت کنترل از پارچه ي خشک استفاده 

کنید.  

از پارچه ي خیس و یا آغشته به موادشیمیایی استفاده نکنید.  Ÿ

روش استفاده

دفتر مرکزي: میدان ونک، خیابان مالصدرا، ضلع شمال غربی تقاطع پل کردستان، 

بن بست فرشید، پالك 4، طبقه5، واحد10

تلفن تماس : 02188044900
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 هشدار هاي مهم ایمنی

● اگر آداپتور دچار آسیب دیدگی گردد، جهت جلوگیري از خطرات احتمالی باید توسط کارشناسان خدمات پس از 

فروش تعویض گردد. در این صورت لطفاً با خدمات پس از فروش مجاز تماس حاصل فرمایید. 

2. محیط استفاده

● در محیط هاي داراي رطوبت باال مانند حمام از این دستگاه استفاده نفرمایید. 

●در محیط غبارآلود و یا آلوده با گاز هاي سمی از دستگاه استفاده نفرمایید. 

3. افرادي که مجاز به استفاده از محصول نیستند

● خانم ها در دوران بارداري و قاعدگی  

● افرادي که دچار بیماري هاي پوستی واگیر دار هستند . 

●افراد داراي پوکی استخوان 

●افرادي که تب دارند. 

●افرادي که داراي جراحت و یا بیماري در سطح پوست هستند. 

●کودکان زیر 14 سال و افرادي که تعادل روحی و روانی ندارند بدون کمک ناظر مجاز به استفاده از دستگاه نمی 

باشند. 

● افرادي که به توصیه پزشک نیاز به استراحت دارند و یا تحت درمان هستند. 

● افراد با بدن خیس 

● افرادي که مست هستند و یا هوشیار نیستند. 

● اگر اخیراً تحت عمل جراحی بوده اید قبل از استفاده از محصول با پزشک  مشورت کنید. 

●دستگاه داراي سطحی گرم است افرادي که به گرما حساسیت دارند براي استفاده باید مراقب باشند. 

این دستگاه خیلی محکم نیست، باالرفتن، ایستادن و

پریدن کودکان بر روي دستگاه ممنوع است. در این صورت 

باعث سنگین شدن یک طرف دستگاه و آسیب به دستگاه و

یا آسیب هاي فردي می گردد. 

هشدارهاي ایمنی

روش استفاده

2. عیب یابی

1.در این قسمت بطور خالصه متداول ترین مشکالتی که ممکن است در هنگام استفاده با آن 

برخورد کنید آورده شده است ، اگر با توجه به اطالعات زیر نتوانستید مشکل دستگاه را حل کنید 

لطفاً با دفتر خدمات پس از فروش با شماره   88044900  -021 داخلی 2 یا موبایل 

09128197479تماس بگیرید.

2.اگر با مشکالتی مواجه شدید که در لیست ذکر نشده است ، ابتدا مراحل زیر را امتحان کنید: 

·محصول را خاموش کرده و آنرا از برق بکشد 

·دستگاه را حدود 60 دقیقه خاموش نگه دارید. 

 ·دستگاه را به برق وصل کنید و مجددا آن را روشن کنید. 

دلیلمشکل

دستگاه کار

 نمی کند

دستگاه به طور
 غیر عادي 
گرم است 

دستگاه صدا

 می دهد.

دستگاه به درست به برق 

متصل نشده و یا دکمه ي 

سوییچ روشن نشده است. 

زمان 15 دقیقه اي خودکار دستگاه اتمام
 یافته و دستگاه در حالت آماده به کار

 قرار گرفته است. 

شما بیشتر از 45 دقیقه از دستگاه 
استفاده کرده اید و دستگاه بدلیل

 داغ کردن خاموش شده است. 

چک کنید دکمه ي سوییچ روشن
 باشد.چک کنید ولتاژ محل استفاده 

با ولتاژ دستگاه هماهنگ باشد.
 دستگاه را به برق بزنید. 

دکمه ي پاور را دوباره فشار دهید. 

دستگاه را از برق بکشید و قبل از
 استفاده ي مجدد اجازه دهید به 

مدت 1 ساعت دستگاه خنک شود. 

دستگاه را از برق بکشید و فشار را 

قبل از استفاده ي مجدد کم کنید. 

حالت گرمایشی روشن است.  

دستگاه به دلیل استفاده ي بیش 

از 45 دقیقه داغ شده است.

حالت گرمایش را خاموش کنید. 

بعد از هر بار استفاده دستگاه را از

 برق بکشید و اجازه دهید خنک شود. 

این صدا نرمال است و نشان دهنده ي 

آسیب دستگاه نمی باشد. 

راه حل

فشار زیادي به دستگاه وارد شده و 
دستگاه به دلیل فشار بیش از حد 

  خاموش شده است. 

دستگاه بدلیل ساختار مکانیکی اش 

در هنگام کار کردن صدا دار است. 
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Mode

Intensity

Heating

Switch

دکمه ي سوییچ:در صورتی که پاور روشن است،از این دکمه براي خاموش یا روشن 

کردن کامل دستگاه استفاده کنید.حالت پیش فرض در زمان روشن شدن حالت 

اول است.(زمان پیش فرض 15دقیقه است)

در صورت روشن بودن دستگاه این دکمه را لمس کنید تا حالت هاي اول، دوم و 

سوم قابل انتخاب باشد. حالت اول: رولینگ ها و لرزاننده ها به آهستگی حرکت 

می کنند و کیسه هاي هوا با قدرت عمل می کنند و چراغ نشانگر روشن است. 

حالت دوم: حالت ترکیبی از سرعت رولینگ هاست که شامل دو سوم حرکت سریع 

و یک سوم حرکت آهسته می باشد. کیسه هاي هوا با قدرت کار می کنند و چراغ 

نشانگر روشن تر است. حالت سوم: رولینگ ها و لرزاننده ها غیر فعال اند، کیسه 

هاي هوا با تمرکز بیشتري کار می کنند و چراغ نشانگر روشن تر است.

گرمایش:از این گزینه براي فعال کردن سیستم گرمایشی استفاده کنید. هنگام فعال 

ساختن چراغ نشانگر روشن می شود و با فشار مجدد دکمه این حالت خاموش شده و 

چراغ نشانگر نیز خاموش می شود. (دکمه ي پاور در قسمت گرمایش روشن است)

شدت: هنگامی که دستگاه در حال کار است توسط این دکمه 3 حالت ماساژ متوسط، 

ضعیف و قوي را می توانید انتخاب کنید. در حالت ماساژ قوي چراغ نشانگر 6 خط را 

نشان می دهد، در حالت متوسط چراغ نشانگر 4 خط را نشان می دهد و در حالت 

ضعیف چراغ نشانگر 2 خط را نشان می دهد. (حالت پیش فرض حالت متوسط است)

توجه
زمانی که به ندرت از دستگاه استفاده می کنید، دستگاه را خاموش کرده و از برق بکشید. 

هنگام ماساژ و بعد از ماساژ  به طور مستقیم روي دستگاه نایستید. (جهت جلوگیري از

 آسیب دیدگی  دستگاه و از کار افتادن آن) 

روش استفاده

توضیحاتدکمه

4

نام و عملکرد اجزا

کنترل پنل

بدنه دستگاه

پایه

روکش پارچه اي 

قابل تعویض

سیم برق

شدت

گرمایش

حالت

روشن/

خاموش
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مرحله ي دوم: یک صندلی مناسب جهت نشستن و قراردادن پاهاي 

خود در ماساژور پا انتخاب کنید. (مطابق شکل سمت راست) 

  مرحله ي سوم

 پیش فرض را انتخاب کنید 
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روش استفاده

1.قبل از ماساژ این روشها را به کار گیرید  

مرحله ي اول: دوشاخه را به پریز برق داراي جریان AC با خروجی 100-  240 ولت متصل نمایید. 

دو شاخه  توجه

قبل از اتصال به پریز از سالم بودن سیم برق اطمینان حاصل فرمایید.

با دست خیس سیم برق را به پریز متصل نکنید.  

بعد از استفاده 

دکمه switch را فشار دهید. 

کنترل پنل

برچسب کنترل

دکمه

نور نمایش عملکرد
Mode Intensity

Heating Switch

هنگامی که از دستگاه استفاده نمی کنید، دستگاه را از برق بکشید. 
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●با توجه به طراحی ارگونومیک و طراحی خاص ظاهري، این دستگاه با نقاط فشاري پاي انسان 

ترکیب شده و ماساژ بسیار راحتی را در سرتاسر پاي انسان ایجاد می کند. این دستگاه داراي 

طراحی مدرن، سبک و قابل حمل می باشد.

● دستگاه به طور کامل مجهز به ایربگ می باشد تا ماساژ موثري در پاي انسان ایجاد کند و 

فشار را از روي نقاط فشاري پاي انسان بردارد. 

● این دستگاه داراي ماساژ رولینگ کف پا می باشد که  تجربه ي  ماساژي آرامش بخش را به 

شما یادآور می شود. 

● دستگاه داراي  عملکرد سیستم گرمایشی که با استفاده ازمکانیزم گرمایشی مادون قرمز 

باعث ایجاد ماساژ گرمایشی لذت بخشی می شود.  

● دستگاه داراي دکمه ي حالت اتوماتیک می باشد. (حالت اول: رولینگ ها و لرزاننده ها به 

آرامی حرکت می کنند و ایربگ ها به طور کامل فعال هستند، حالت دوم: رولینگ ها داراي 

سرعت ترکیبی هستند. به این صورت که دو سوم سریع و یک سوم آهسته حرکت می کنند، 

ایر بگ ها با قدرت  فعالیت می کنند.

 حالت سوم: رولینگ ها و لرزاننده ها غیر فعال هستند و کیسه هاي هوا به طور متمرکز 

فعالیت می کنند.) هر سه حالت قابل تغییر است و در هر سه حالت کیسه هاي هوا قابل 

تنظیم می باشند. 

● هر بار که دکمه ي سوییچ فشرده شود صداي دیپ به گوش می رسد. 

● بعد از 15 دقیقه ماساژ، تمام عملکردهاي ماساژ به طور خودکار خاموش می شود. 

● روکش پارچه اي توسط زیپ می تواند از دستگاه جدا شود، تا بتوان به سادگی آن ها را 

تمیز و بهداشتی نگه داشت (توسط کارشناسان فنی شرکت)

 عملکرد دستگاه 

switch را فشار دهید و گزینه ي ماساژ : دکمه

حالت

گرمایش روشن/خاموش

شدت
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