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 نکات ایمنی

 ًرا به دقت برای استفاده درست از دستگاه بخوانید. «ایمنینکات » قبل از استفاده لطفا 
  نکات زیر به استفاده درست و ایمن از دستگاه کمک می کند و از خسارت احتمالی به دستگاه و

 و دیگران جلوگیری می کند.صدمه به فرد 
  طبقه بندی شده طبق درجه خطرشان در صورت رعایت نشدن  «اخطار»و  «هشدار»نکات به موارد

 است.
 ًراهنما را برای استفاده آتی در دسترس قرار دهید. بعد از مطالعه لطفا 

 

 هشدار!

استفاده از ولتاژ غیراستاندارد ممکن است موجب حوادثی مانند برق 
 .گرفتگی یا آتش سوزی شود

 .منبع قدرت را با ولتاژ غیراستاندارد استفاده نکنید

ید تا بکش برق  از را لطفاً کلید خاموش صندلی را بزنید و دوشاخه
 عمر دستگاه کاهش نیابد. 

 در زمان قطع برق

 .وقتی در دستگاه نقصی است د.و با نمایندگی تماس بگیری دوشاخه را از پریز بکشیدفوراً لطفاً 
 کنید.دستگاه استفاده نمیوقتی از  لطفاً دکمه خاموش صندلی را بزنید و دوشاخه را از پریز بکشید.

 .دوشاخه خراب است وقتی کابل برق یا  برای جلوگیری از هرگونه خطر، باید توسط متخصص تعویض شود.
 

 !حتیاطا
  دقیقه است. اگر مدت زیاد استفاده شود ممکن است باعث درد در ماهیچه  ۰۳-۵۱مدت مناسب استفاده از ماساژور

 و عصب پا شود.
  مانند چشمه آب گرم، حمام، استخر و غیره( استفاده نکنید. محیطی با دما و رطوبت باالاز دستگاه در( 
 هایی با گرد و خاک زیاد، چرب یا دودی استفاده نکنید.از دستگاه در محیط 
 پا دارید، ابتدا با پزشک خود مشورت کنید.  ی درلطفاً اگر سابقه جراحی یا جراحت 
  استفاده نکنید. دقیقه بعد از غذا از ماساژور  ۰۳تا 
  ،افراد باید با پزشک خود مشورت کنند: موارد زیرصورت وجود در قبل از استفاده 

 اند.های باردار و افرادی که به تازگی عمل داشتهرند، خانمافرادی که از تومور بدخیم رنج می
 



 جزئیات محصول

 عملکرد اسکرپینگ 
ب تر انعکاس پا و تحریک نقاط طنقاط گستردهتر و پینگ سنتی چینی برای ماساژ عمیقاسکراستفاده از فواید 

 سوزنی
 ماهیچه ساق پا 

 ماساژ ساق پا در جهت مثبت و منفی به منظور رفع خستگی
 نقاط بیشتر طب فشاری 

 را تحریک می کند.  کاملی از ماساژ پا محدودۀشیاتسوی انعطاف پذیر، 
 ماساژ کامل جریان هوا 

 پذیرتراحساس ماساژ سه بعدی و روش ماساژ انعطافاستفاده از تکنولوژی فشار جریان هوا، شدت هوای مالیم، 
 تواند نقاط طب سوزنی را بهتر تخمین بزند. می ،بنابراین کند؛ه تدریج شدت ماساژ تغییر می.  بوردآفراهم می

  ترکیب  ۰۳برنامه و  ۵شدت ماساژ،  ۶دارای 
یر نظماساژی بی تا دهد تا شدت و برنامه دلخواه خود را انتخاب کنیدشما اجازه می به برنامه متنوعهای ترکیب

 فراهم کنید.
 انتخاب اندازه 

 یارد ۰۱یارد، کوچک: کمتر از  ۰۳-۰۱ :یارد، متوسط ۰۳بزرگ: بیشتر از 
 گرمای مادون قرمز 

در حرفۀ پزشکی شناخته  وی دارد ایدئال یطیف نورکه  استعملکرد گرمای مادون قرمز  دارای ،پارچۀ کربن فعال
خستگی، کاهش  موجبتولید خواهد کرد و سپس  رزونانستر انسان های عمیقلمادون قرمز با سلو شده است.

انع م شود. این امر به طور موثرها، بهبود متابولیسم و افزایش ایمنی بدن میسازی سلولفعال افزایش گردش خون،
 یره(روماتیسم و غ. )مانند سرماخوردگی، شودآیند، میبه وجود میاختالل ریزجریان  دلیلبه که  هابرخی بیماری بروز

 پوشش قابل برداشت 
 شود.تمیز می ماساژور به راحتی

 محدودۀ کامل ماساژ 
 دامنۀ ماساژ بسیار وسیع است و از کف پا تا ساق پا و سپس تا زانو ادامه دارد. 

  



 آماده سازی قبل از استفاده

 داریمحیط نگه .۵
  و دور از تابش نور آفتاب قرار دهید.دستگاه را در جای خشک 
 .به منظور کاهش صدای دستگاه هنگام کار، زیر آن فرش پهن کنید 

 
 اتصال منبع قدرت .۰

 دوشاخه را به پریز بزنید. (۵)

 مطمئن شوید پوشش سیم کنده یا خراب نشده باشد.

 باشد. OFFقبل از اتصال دو شاخه، مطمئن شوید کلید برق روی 

 خیس متصل نکنید یا بیرون نکشید.دو شاخه را با دست 

 

  راهنمای عملیاتی
 .نگهدارنده جلویی را قبل از روشن کردن بردارید.۵

 .دوشاخه را به پریز بزنید.۰

 .منبع قدرت را روشن کنید.۰

 .دکمه پاور را بزنید تا دستگاه روشن شود.۰

 .اندازه را طبق اندازه پاهایتان انتخاب کنید.۱

 )خودکار( را بزنید. automation)عملکرد( و دکمه function  .برای انتخاب برنامه ماساژ دکمه 6



  پیکربندی دستگاه

 نمای جلویی

 
 

 

 نمای پشتی

 
 

 

 

 

 

 )باال/پایین( پوشش محافظ کیسه هوا .۵
 پنل راه اندازی .۰
 دسته ها .۰
 پایه .۰
 نگه دارنده جلویی .۱

 

 پریز .۵
 چرخ .۰
 کنترل رهاکننده .۰
 پوشش پشتی .۰
 سوییچکلید  .۱

 



  پیکربندی دستگاه

 کنترل صفحۀ

  

 کلید خاموش/روشن .1
د. با ندستگاه روشن می شود و چراغ برای مدت طوالنی می درخش ،با فشار اول

 . آیددرمیفشار دوباره دستگاه خاموش و چراغ به حالت چشمک زن 
 انتخاب برنامه خودکار .2

طوالنی مدت ماساژ اصلی پا شروع می شود و چراغ  «I»با فشردن دکمه 
 ماساژ اصلی ران پا شروع می شود.  «II»درخشد. با فشردن دکمه می

 سایز .۰
 سه سایز برای انتخاب در اختیار شماست.

 انتخاب عملکرد .4
یکبار فشار دهید، چراغ پا روشن خواهد شد و عملکرد اسکرپینگ و شیاتسو 

رد ماساژ دوبار فشار دهید، چراغ ساق پا روشن خواهد شد و عملک شروع می شود.
می شود.سه بار فشار دهید، چراغ ماساژ هوا روشن خواهد شد و ع ساق پا شرو

 عملکرد ماساژ جریان هوا شروع می شود.
 شدت ماساژ .۵

 . یابددت ماساژ کاهش میش «-»شدت ماساژ افزایش و با فشردن  «+»با فشردن 
 گرما .۶

مدت زیاد  یکبار فشار دهید، افزایش حرارت، کم خواهد بود و چراغ ها برای
روشن می مانند. دوباره فشار دهید، افزایش حرارت، زیاد خواهد بود و چراغ ها 

 فشار دهید افزایش دما متوقف می شود. چشمک زن می شوند. سه بار

 



 تصویرسازی ماساژ

 
 

 

 

 



 کنترل خالصی

 
 کلید خالصی را بزنید. می توانید فوراً ،ماساژ، اگر حس کردید شدت ماساژ زیاد است یدر ط

 

 

 

 

 )درجه ماساژ( Strengthدکمه 

 

 

 

 

 



 (باالهوا) ۀتعویض کیس
 زیپ را باز کنید و پوشش حفاظتی را بردارید. .۵
 آن را تمیز کنید. .۰
 پوشش کیسه را نصب کنید.) به سمت چپ و راست دقت کنید.( .۰

 

 

 کیسه هوا)پایین(تعویض 

 جدا کردن

 زیپ را باز کنید. .۵
 چسب جادویی پارچه گرمایی فیبر کربنی را جدا کنید. .2

 



 نصب کردن

 دو چسب جادویی را بچسبانید. .۵
 زیپ کیسه را ببندید. .۰

 

 

 مراقبت

 !هشدار

 منبع تغذیه را قطع کنید و سیم را از پریز بکشید. لطفاً ،و شست و شو مراقبتقبل از 

 

اجازه )  ، لطفا آن را با پارچه خیس آغشته با مواد شوینده بی اثر تمیز کنیدکثیف شددستگاه بعد از استفاده اگر  .۵
 ایندهید مواد شیمیایی مانند مواد شوینده، الکل یا تینر روی دستگاه بریزد.( و سپس خیسی دستگاه را با پارچه

وش های دیگر برای خشک کردن سریع تر و بگذارید به صورت طبیعی خشک شود. )از ر برطرف کنیدخشک، 
 بپرهیزید.(

 نکته

 دقیقه به طور مداوم از آن استفاده کنید.  ۰۳-۵۱*برای گرفتن بهترین نتیجه می توانید هر بار 

 نگهداری
 رعایت شرایط زیر الزامی است:

 C◦40 -C◦0دما: 

  RH-85%RH%30 رطوبت:



دستگاه را در محلی که رطوبت و دما باالست، در معرض مستقیم تابش نور خورشید یا در محل گازهای خورنده 
 نگهداری نکنید. 

  حمل

 

 

 نگهداریموقعیت 
یاد، غبار ز و دستگاه را تمیز کنید و در جایی که خشک و بدون گردوغبار است بگذارید. از دستگاه در مکان هایی که گرد

چرب، مرطوب و دودی است، استفاده نکنید. دستگاه را در جایی که منابع گرمایشی یا در معرض تابش نور مستقیم خورشید 
 قرار ندهید. از دستگاه در بیرون از ساختمان استفاده نکنید.  ،است

 

 



 یابیعیب

 راه حل بررسی نقص

 صدای بلند در طول ماساژ
 مدت کنید آیا دستگاه برای بررسی

طوالنی به طور مداوم استفاده شده 
 است یا نه

ر قطع کنید. بیشتمنبع قدرت را  لطفاً
  از یک ساعت آن را خامش بگذارید.

 سطوح داغ
زیادی کار کنید آیا مدت زمان  بررسی

 است یا نه کرده
 تا یک دستگاه را به مدت نیم ساعت

 .خاموش کنید ساعت
 .سیم برق را به درستی وصل کنید م برق شل نباشدکنید سی بررسی .پنل صفحه نمایش تصویر ندارد

 .سیم دو شاخه را درست کنید کنید دو شاخه شل نباشد بررسی .کارکرد گرمایی وجود ندارد
 های باال مشکل حل نشد با نمایندگی تماس بگیرید. اگر بعد از اعمال راه حل

 
 

 ویژگی ها

 
 

 ZTH 400 مدل
 کاهش فشار پا،  کارایی
 Hz 6۳-۱۳ ٫ولت  ۰۰۳-۰۰۳ ولتاژ
 وات ۵۳۳ برق

 ایدقیقه ۵۱عملکرد خاموشی  بندیزمان
 محافظ جریان و ولتاژ باال ایمنی محصول

 kg / 26.7 kg 23.4 ناخالص٫وزن خالص
 میلی متر 6۰۰×۱۷۳×6۵۱ ابعاد



 

  نواحی انعکاسی پا

 


