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 نکات ایمنی
 

 محیط استفاده .0
  پشتی ماساژ را در شرایط مرطوب و محیط پردود استفاده نکنید چرا که ممکن است باعث

 اشکال در عملکرد یا برق گرفتگی شود. 
 .دستگاه را در حمام استفاده نکنید 
 .آن را در در جایی که امکان افتادن در وان یا سینک است، نگهداری نکنید 
 .آن را در جای ایمن قرار دهید 
 ی از ماساژور استفاده نکنید. در حین رانندگ 
  تابش مستقیم نور آفتاب قرار ندهید.  در معرض بخاری یا نزدیکدستگاه را 

  :                         برای افراد نامناسب .2
 لطفاً با پزشک خود مشورت کنید:  اگر دارای هر یک از شرایط جسمانی زیر هستید،

 های قلبیبیماری 
 بارداری 
  پزشکیهر نگرانی 
 مواقعی که نباید از محصول استفاده شود  .3
 دقیقه استفاده شد. 0۱تر از اگر در یک نوبت بیش 
  .کودکان تنها با نظارت بزرگساالن باید از دستگاه استفاده کنند 
  قبل از خواب 
  .اگر پارچۀ آن پاره شده است 
  .اگر مایعات به داخل آن نفوذ کرده است 
 کننده در حین استفاده شاهد اشکال در عملکرد یا شرایطی غیرعادی دیگر بود. اگر مصرف 
  هنگام رعد و برق 
 توجه  .4
 مینان صحیح از آن اط لطفاً نکات ایمنی را قبل از استفاده به دقت بخوانید تا از ایمنی و استفادۀ

 حاصل شود.



  کاهش توانایی های فیزیکی، حسی و ذهنی این دستگاه برای استفاده افرادی که )شامل کودکان( با
ی یدر نظر گرفته نشده است مگر با نظارت و راهنما، رو به رو هستند یا تجربه و دانش کافی ندارند

 باشند.افرادی که مسئول سالمت آنها می
 تواند باعث بیش از حد گرم شدن و کاهش طول عمر آن شود. در طوالنی از ماساژور می استفادۀ

 چنین مواقعی، از استفاده دست بکشید و اجازه دهید تا برای استفادۀ مجدد خنک شود. 
  .بعضی از صداها در حین ماساژ بخاطر لرزش عادی هستند 
 شرایط جسمی خاصی دارد با پزشک خود  کننده تحت معالجه پزشکی است یااگر فرد مصرف

 کنید از ماساژور استفاده نکنید. مشورت کند. لطفاً اگر احساس سالمتی نمی
  لطفاً اگر ماساژور در حال کار در محیطی سرد است، دمای محیط را به یکباره گرم نکنید. توصیه

 شود دما را به تدریج باال ببرید تا به دمای عادی برسد. می
 شود، لطفاً قبل از استفاده یک ساعت ژور در محیطی سرد یا محیطی گرم نگهداری میاگر ماسا

 منتظر بمانید تا به ماساژدهی مطلوب برسید. 
 یا  گرفتگیتواند باعث برقلطفاً پوشش ماساژور را جدا نکنید. دست زدن به قطعات داخلی می

 مشکل در کارکرد دستگاه شود. 
  .سیم برق را با دست خیس به پریز وارد یا از آن خارج نکنید 
 .اگر فشار برق کم است از ماساژور استفاده نکنید 

  



 پیکربندی محصول
 
 سری ماساژ شانه 0

 سری ماساژ پشت ۲

 کوسن نشیمنگاه  3

 صفحه کنترل ۴

 محفظۀ صفحه کنترل ۱

 دو شاخه و سیم برق ۶

 
  



 نمودار صفحه کنترل 
 

 
  



 اندازی محصولراهنمای راه 
 

 آماده سازی قبل از استفاده 

  .ماساژور را روی صندلی یا مبل پشتی دار قرار دهید 
 .دو شاخۀ اصلی را به پریز بزنید 
 خاموش را فشار دهید و ماساژ دلخواه را انتخاب کنید. ٫دکمۀ روشن 
 (on/off) خاموش٫روشن .1

گیرد و نورهای نشانگر روشن را فشار دهید، ماساژور در حالت آماده به کار قرار می on / offدکمۀ 
 شود. دقیقه خاموش می 0۱به طور خودکار بعد از  هاگر دکمۀ دیگری فشرده نشود دستگا شود.می

 (Demo) نمونۀ نمایشی .2
کند. اجرا می دستگاه به طور خودکار عملکردهای متفاوتی از ماساژ رارا بفشارید.  Demoدکمۀ 
دهند. زمانی که تمام عملکردها اجرا شد ماساژور ماساژ جاری را نشان می ناحیۀمکان  ،هاچراغ

 خاموش خواهد شد.  
   (neck) گردن .3

را یکبار فشار دهید. سری ماساژ  neckدکمۀ روشن ماساژور را روشن کنید. ٫خاموش با فشردن دکمۀ
با  کنند.چپ به صورت پادساعتگرد و سری ماساژ راست به صورت ساعتگرد شروع به مالش می

سری ماساژ چپ در جهت ساعتگرد و سری ماساژ راست در جهت   ،فشار دوباره این دکمه
 شود. کنند. با فشار سوم ماساژ متوقف میپادساعتگرد شروع به مالش می

 (full)کامل .4
ت شانه حرک پشتی ماساژور تا به باال در ناحیۀدر پایۀ « پارک»های ماساژ شیاتسو از حالت سری

دهند. زمانی که به قسمت فوقانی رسیدند را همزمان به صورت مدور ماساژ می بدن کنند و پشتمی
ساژور ماها به سمت پایین به پایۀ پشتی شود. سپس سریهای ماساژ معکوس میجهت چرخش سری

های ماساژ دوباره معکوس جهت چرخش سری ها به آن نقطه رسیدندکنند. زمانی که سریحرکت می
 کنند.شود و به سمت باال حرکت میمی
 
  



 (upper)فوقانی .5
ها کنند. جهت چرخش سریمیطی دورانی  یهای ماساژ شیاتسو نیمۀ فوقانی پشت را در حرکتسری

 د. نشومعکوس می ،ندنسبی رسید انتهایی وضعیتزمانی که به 
 (lower)تحتانی .6

ها کنند. جهت چرخش سریمی طیدورانی  یهای ماساژ شیاتسو نیمۀ تحتانی پشت را در حرکتسری
 د.نشومعکوس می ،ندنسبی رسید انتهایی وضعیتزمانی که به 

 (vibration) لرزش .7
 با ماساژی آهسته روشن و لرزش دکمه باالی سمت چپِ را فشار دهید. چراغ vibrationدکمۀ 

لرزش افزایش بیابد )شدت ماساژ متوسط(. چراغ  دکمه را دوباره فشار دهید تا درجۀ. شودفعال می
شود. دکمه را برای بار سوم فشار دهید تا باز هم درجۀ لرزش افزایش بیابد. )شدت روشن می یوسط

برای بار چهارم لرزش را متوقف  دکمه شود. فشردنماساژ زیاد(. چراغ سمت راست روشن می
 د.  نشوکند و چراغ ها خاموش میمی

 (Heat)حرارت .8
را فشار دهید تا  heat. دکمۀ تواند در هر زمان با ماساژ شیاتسو فعال شودعملکرد حرارتی می

شود. گرما از های ماساژ روشن می؛ چراغِ روی کنترل از راه دور و سریعملکرد حرارت فعال شود
شود. جهت غیرفعال کردن دوباره فشار دهید. چراغ روی کنترل های ماساژ متساطع میطریق سری

 شود. های ماساژ خاموش میو نور قرمز سری
 

 

  



 عیب یابی
 

ای از مشکالتی که ممکن است هنگام کار با ماساژور با آن مواجه شوید آمده است. در این صفحه خالصه
حل های گفته شده در زیر مشکل را بر طرف کنید، لطفاً با نمایندگی خدمات تماس اگر نتوانستید با راه

 بگیرید. 

 

 پیشنهاد دالیل ممکن مشکل

 کند. ماساژور کار نمی

به درستی به برق متصل نشده  
 است.

مطمئن شوید ولتاژ ماساژور 
مطابق ولتاژ اصلی محلی باشد و 
 دوباره آن را به پریز متصل کنید. 

 0۱شاید ماساژور به تازگی دورۀ 
ای ماساژ خودکار را تمام دقیقه

کرده و به طور خودکار به حالت 
standby  .رفته باشد 

دکمه خواهید، اگر دورۀ دیگری می
 خاموش را فشار دهید. ٫روشن

ممکن است از ماساژور در محلی 
که منبع حرارت بوده است به طور 

دقیقه یا بیشتر استفاده  31مداوم 
 شده باشد. 

دستگاه را از پریز بکشید و قبل 
 ۶1از استفادۀ مجدد، به مدت 
 دقیقه اجازه دهید سرد شود. 

بار اضافی روی ماساژور سوار 
 شده است. 

وزن اضافی را بردارید و دوباره 
 امتحان کنید. 

ماساژور به طور غیرمعمولی گرم 
 است.

احتمال دارد بیش حد از آن 
 استفاده شده باشد.

دستگاه را از برق بکشید و برای 
استفادۀ مجدد اجازه دهید خوب 

 خنک شود. 

 رسد. صداهایی از آن به گوش می
های مکانیکی محصول قسمت

 کنند. صدا تولید می
این امر عادی است و به معنای 

 نقصی در ماساژور نیست.
 



 مراقبت و نگهداری
 

 تمیز کردن

های ساینده و مایعات خورنده )مانند گازوئیل، استون یا الکل( برای تمیز کردن از سیم ظرفشویی، تمیزکننده
 محصول استفاده نکنید. 

 دو شاخه را از پریز بکشید.  .0
 ای خشک برای تمیز کردن دستگاه، کنترل از راه دور و سیم برق استفاده کنید. از پارچه  .۲
 مرطوب یا مواد شوینده استفاده نکنید.  از پارچۀ .3

 

 نگهداری

 دو شاخه را از پریز بکشید.  .0
 ماساژور را در محلی خشک و خنک و دور از نور آفتاب نگهداری کنید.  .۲
 جسم سنگینی روی ماساژور قرار ندهید.  .3

  



  های محصولویژگی
 

 پشتی ماساژ شیاتسو  نام محصول
 M12950 مدل

 ACولت   ۲۴1-220 منبع برق
 Hz ۶1-۱1 فرکانس 

 آمپر ۲٫۱ولت  0۲ ولتاژ
 وات ۶1 مصرف برق

 (mm) 701×۴۲۱×081 ابعاد محصول
 KGs ۱٫3 وزن خالص

 


