
 
 

 

 
 

 

 EC-802Eراهنمای استفاده از  

  



 .را به خوبی بخوانید قبل از استفاده، راهنما لطفاً

 و در مواقع لزوم به آن مراجعه کنید.
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 نکات ایمنی .1

 

های مهم رعایت شود تا خطر برق گرفتگی، صندلی ماساژ، همیشه باید احتیاط هنگام استفاده از
نکات زیر را قبل از استفاده از ماساژور  سوختگی، آتش سوزی و آسیب به افراد کاهش یابد. لطفاً

 بخوانید.
 سوزی  و آتش یز متصل شده است تا از اتصالیشاخه برق به درستی به پر مطمئن شوید دو

 جلوگیری شود.
 صندلی ماساژ را از برق بکشید. ستفاده و قبل از تمیز کردن،همیشه بعد از ا 
 .از صندلی ماساژ در محیطی که رطوبت زیاد است مانند سونا یا اتاق بخار استفاده نکنید 
  استفاده نکنید و از تابش مستقیم نور آفتاب به آن جلوگیری از صندلی در بیرون از ساختمان

 کنید.
  در زمان قطع برق، کلید سوییچ را در وضعیتOFF  قرار دهید و دو شاخه صندلی را از

 پریز بکشید تا از آسیب به آن هنگام وصل دوباره برق جلوگیری شود.
 ید.را با دست خیس وارد یا از پریز خارج  نکن  هرگز دو شاخه برق 
  زمانی که صندلی توسط کودکان یا افراد ناتوان استفاده می شود یا نزدیک آن هستند، نظارت

 دائم الزم است.
 .بیشتر از یک نفر نباید هم زمان از دستگاه استفاده کنند 
 ای که توضیح داده شده استفاده شود.اساژور باید طبق راهنمای استفادهم 

 استفاده نکنید.از روش های دیگری غیر از آنها 
  روی پشتی یا زیرپایی صندلی نایستید یا نشینید تا باعث حادثه، مصدومیت یا آسیب به

 صندلی نشوید. 
 .هنگام استفاده از ماساژور نخوابید 
 از فرو کردن اشیا داخل فضاهای خالی صندلی خودداری  ؛صندلی را همیشه تمیز نگه دارید

 کنید.
  حرکت ندهید.صندلی را با کشیدن سیم برق آن 
 .مطمئن شوید کودکان و حیوانات یا شی ای در زیر یا پشت صندلی ماساژ نباشد 
 .در صورت وجود هر گونه پارگی در پارچه ماساژور با نمایندگی تماس بگیرید 



  این صندلی ماساژ برای مصرف خانگی طراحی شده است و نباید در مکان های غیر مسکونی
 استفاده شود.

 د.با پزشک خود مشورت کنی لطفاً توانید از ماساژور استفاده کنید یا نه، اگر شک دارید می 
  اگر باردار یا تحت هر گونه معالجه پزشکی هستید یا از دستگاه الکترونیکی پزشکی استفاده

های قلبی، کمر درد، خم شدگی ستون فقرات، پوکی نید و یا از تومور بدخیم، بیماریمی ک
 با پزشک معالج خود مشورت کنید. ، لطفاًبریدرنج می و بیماری های حاد استخوان

 استفاده از آن را متوقف و با  فوراً ،اگر در هنگام استفاده از ماساژور دردی حس کردید
 پزشک مشورت کنید.

  دقیقه استفاده نکنید. 03از ماساژور بیش از 
  ه نکنید.می شود از ماساژور استفادمحصوالت آئروسل )اسپری( استفاده در محلی که 
  طراحی شده است  معمولیاین صندلی ماساژ محصولی غیرحرفه ای است و برای ماساژی

 و نباید برای معالجه تخصصی پزشکی استفاده شود.
 ِهر باید توسط تولیدکننده یا نمایندگی یا تکنسینی ما سیمسیم برق،  در صورت آسیب دیدگی

 تعویض شود. 

  



 .پیکربندی صندلی2

 

  
 

 

 

تواند به یک دستگاه بولوث در یک زمان وصل شود. لطفاً بعد از استفاده، فقط می بلوتوث بلندگونکته: 
 دستگاه بولوتوث را خاموش کنید تا دیگران هم بتوانند از آن لذت ببرند.

  



 .موضع ماساژ3

  
 
 

 
  

 کیسه هوا 86

 ناحیه گرمایشی 4

 ناحیه لرزشی 1

 غلتک 2

 رباط ماساژ 1

 



 .نصب صندلی4

، پشتی آن در 1پایه صندلی در جعبه  دارای سه جعبه بوده و EC-802E: صندلی ماساژ 1قدم 
 بسته بندی شده اند. 0و دسته های جانبی در جعبه  2جعبه 

را باز کنید. سپس پایه را از جعبه در بیاورید و کیسه های پالستیکی که  1: بسته بندی جعبه 2قدم 
 دور آن کشیده شده است را باز کنید. مانند تصویر زیر. 

 

  

  

 

 

  

 ۀذارید. جعبار بگتبلت را از قسمت زیرپایی بردارید، بسته بندی آن را باز کنید و آن را کن ۀ: نگه دارند0قدم 
 می شود. مانند تصویر زیر. دسته صندلی   ابزارآالت تبلت و ۀزم جانبی شامل سیم برق، نگهدارندلوا

 
 

: گره کابل که جهت حمل و محافظت محرک پشتی صندلی استفاده شده است را باز کنید. پالستیک 4قدم 
نار را جدا کنید و کمحافظی که دور سر محرک پشتی صندلی پیچیده شده را جدا کنید. میخ پرچی و پیچ 

 بگذارید. مانند تصویر زیر.

 



 

 

 

 

 

 

 

را باز کنید و پشتی صندلی را بردارید و آن را روی زمین قرار دهید. شیلنگ هوا،  2: جعبه 5قدم 
 کابل پشتی صندلی و بالشتک را نکشید تا آسیب نبینند. مانند تصویر زیر.

 

 

 

 

 

 

 

دی وضعیت عمو درچارچوب پایه صندلی قرار دهید.  صندلی را در: ترجیحاً دو نفره و با دقت پشتی 8قدم 
 به درستی به پایه وصل است. مانند تصویر زیر. پشتی صندلی مطمئن شوید آن

 



  

: پشتی صندلی را به طرف جلو خم کنید و به پد نشیمنگاه تکیه دهید. از میخ پرچی و پیچ برای اتصال 7قدم 
تصل کنید. ه هوا مبراه شیلنگ هوا را به تلم استفاده کنید. سری چهارپشتی صندلی و محرک پشتی صندلی 

متصل کنید. پشتی را به آرامی بخوابانید تا جایی که صدای  PCBسر سیم پشتی صندلی را به جعبه اصلی 
 "کلیک" را از آن بشنوید. مانند تصویر زیر.

 

 

 

 

 

 

 

ید. دو سری زیپ دار را در انتهای دسته جانبی قرار را باز کنید و پنل های جانبی را جدا کن 0: جعبه 6قدم 
دو سری را تا انتهای دو سرشان باز کنید. روی دسته جانبی دو روکش فلزی وجود دارد.  ندهید. زیپ ای

 حفره را زیر صفحه فلزی قرار دهید. مانند تصویر زیر.

 
 



بست های مناسب خود وصل کنید. با دقت با همتراز کردن و  به : شیلنگ هوا و سپس دهنه سیم را9قدم  
 وارد کردن دو میله فلزی روی صفحه فلزی، دسته جانبی را روی پایه متصل کنید. مانند تصویر زیر.

 
 

 : از دو پیچ برای اتصال دسته جانبی استفاده کنید و زیپ را ببندید. مانند تصویر زیر.13قدم 

 
 

ت را روی دسته صندلی طرف راست وصل کنید سپس پوشش تبلت را روی نگهدارنده : نگهدارنده تبل11قدم 
 بکشید. ماننده تصویر زیر.

 

 

 

 

 

 

 



 : سیم برق را وصل و کنید کلید روشن را بزنید. مانند تصویر زیر.12قدم 

 

  



 . راهنمای اتصال به زمین5 

شود اتصال به زمین راهی برای مقاومت  این دستگاه باید به زمین وصل شود. اگر خوب کار نکند یا خراب
حداقل الکتریک جاری فراهم می کند تا خطر برق گرفتگی را به حداقل برساند. این دستگاه با سیم هادی 

اتصال به زمین تجهیز شده است. دو شاخه باید در پریز مناسبی وارد شود که مطابق با  ۀو دو شاخ  زمین
تی نصب شده است. خطر اتصال نادرست هادی زمین می تواند دستورالعمل ها و کدهای محلی به درس

باعث برق گرفتگی شود. اگر از مناسب بودن پریز با دوشاخه مطمئن نیستید از یک برق کار ماهر یا تکنسین 
ولت است و دوشاخه اتصال به  243-223نمایندگی کمک بگیرید. این دستگاه برای استفاده در جریان 

که در تصویر آمده است دارد. از شباهت شکل پریزی که می خواهید دستگاه را به آن  زمینی مانند نمونه ای
 توری نباید با این دستگاه استفاده شود. پر اطمینان حاصل فرمایید. هیچ آدابزنید و نمونه در تصوی

 

 
 
 

  



 . ویژگی های صندلی6

 
 ویژگی شرح

 شماره مدل
 

EC-802E 
 ولتاژ مجاز

 
 243-220ولت 

 فرکانس مجاز
 
 50/60هرتز 

 300W مصرف برق مجاز
 دقیقه 15 زمانسنج

 دقیقه 03 حداکثر زمان مجاز

 ابعاد )طول*عرض*ارتفاع(

 سانتی متر 114x75x119ابعاد عمودی: 
 سانتی متر 179x75x81ابعاد خوابیده: 

 x 76.5 X 69 133اندازه جعبه پایه صندلی: 
 سانتی متر

 X 76.5 X 136.5اندازه جعبه پشتی صندلی: 
 سانتی متر 57.5

 X 33.5 X 73اندازه جعبه دسته های جانبی: 
 سانتی متر 91.5

 وزن
 KGS 114وزن خالص: 

 KGS 141وزن ناخالص: 

 طول سیم 
 متر 1.5سیم کنترل کننده: 
 متر 1.6سیم منبع تغذیه: 

 شرایط استفاده
 °35 ~°0دما: 

 RH 80-20رطوبت: 

 دما :  °35 ~°5-  شرایط نگهداری
 RH 80-20رطوبت: 

 کیلوگرم 133تقریبا  حداکثر وزن فرد استفاده کننده
 مجهز به تشخیص افزایش برق و حرارت جزئیات ایمنی



 . راهنمای استفاده۷

 .آماده به کار است" قرار دهید. حاال صندلی در حالت Iسپس کلید را در حالت " .منبع تغذیه را متصل کنید

 

 روشن/خاموش

 .موش را در باالی کنترل فشار دهیدکلید روشن/خا

 
 پس از آن رابط بوت را خواهید دید.

 

 رابط بوت

 
 

 



 11-برنامه خودکار رابط 

 
، بافت عمیق، ریکاوری، بیدار شدن، خوابیدن، رژیم ماساژ عادیبرنامه خودکار که شامل  7در این صفحه، 
 وجود دارد. ،است ششکغذایی سالم و 

 

 12 –برنامه خودکار رابط 

 
برنامه خودکار شامل سالمت مردان، زیبایی بانوان، سرزندگی سالمندان، تناسب اندام،  8 ،در این صفحه
 وجود دارد. ،می شود  Spleen Digestانرژی کلیه، 

 

 

 

 



 13 –برنامه خودکار رابط 

 
برنامه خودکار شامل تنیس، رانندگی، گلف، تمرکز شانه ای، تمرکز کمری و تمرکز گردنی  8 ،در این صفحه

 وجود دارد. 

 

 راهنمای برنامه ماساژ 

 
 مالش (1

 سطح شدت قابل تنظیم.  5 -کنترل روشن/خاموش عملکرد مالش ۀدکم
عملکرد مالش برای ماساژ کل قسمت پشت با شدت متوسط  1این دکمه را فشار دهید تا حالت 

عملکرد مالش فعال شود. فشردن برای بار  2فعال شود. دکمه را یک بار دیگر فشار دهید تا حالت 
 سوم عملکرد مالش را متوقف می کند. 

 سوئدی (2
 بل تنظیم.سطح سرعت قا 5 -کنترل روشن/خاموش عملکرد سوئدی ۀدکم



عملکرد سوئدی برای ماساژ کل قسمت پشت با سرعت متوسط  1این دکمه را فشار دهید تا حالت 
ن سه باره عملکرد سوئدی متوقف فعال شود. با فشرد 2فعال شود. دوباره فشار دهید تا حالت 

 شود.می
 ایضربه (0

 سطح سرعت قابل تنظیم. 3 –کنترل شروع/پایان عملکرد ضربه  ۀدکم
عملکرد ضربه برای ماساژ کل قسمت پشت با سرعت متوسط  1دکمه را فشار دهید تا حالت این 

دن سه باره عملکرد ضربه متوقف فعال شود. با فشر 2فعال شود. دوباره فشار دهید تا حالت 
 شود.می

 شیاتسو (4
 سطح سرعت قابل تنظیم. 3 –کنترل شروع/پایان عملکرد شیاتسو  ۀدکم

عملکرد شیاتسو برای ماساژ کل قسمت پشت با سرعت متوسط  1تا حالت  این دکمه را فشار دهید
سه باره عملکرد شیاتسو متوقف  فعال شود. با فشردن 2فعال شود. دوباره فشار دهید تا حالت 

 شود.می
 پینگلَکِ (5

 سطح سرعت قابل تنظیم. 3 –کنترل شروع/پایان عملکرد کلپینگ  ۀدکم
عملکرد کلپینگ برای ماساژ کل قسمت پشت با سرعت متوسط  1این دکمه را فشار دهید تا حالت 

عملکرد کلپینگ متوقف ، سه باره فعال شود. با فشردن 2فعال شود. دوباره فشار دهید تا حالت 
 شود.می

 چرخشی (8
 سطح سرعت قابل تنظیم. 0 –کنترل شروع/پایان عملکرد چرخشی  ۀدکم

برای ماساژ کل قسمت پشت با سرعت متوسط عملکرد چرخشی  1این دکمه را فشار دهید تا حالت 
عملکرد چرخشی متوقف  ،ن سه بارهفعال شود. با فشرد 2فعال شود. دوباره فشار دهید تا حالت 

 شود.می
 نکته: این عملکرد نمی تواند ماساژ "نقطه ای" اجرا کند.

 

 

 



 ماساژ نقطه ای یا جزئی

 اینقطه

را در وضعیت یکسان در بدن این کار حالت اصلی ماساژ  د.بار فشار دهید تا ماساژ نقطه ای فعال شو یک
 کند. اساژ کامل پشت بدن ادامه پیدا میدارد. با فشردن دوباره منگه می

 جزئی

 سانتی متری نگه 6 محدودۀیکبار فشار دهید تا ماساژ جزئی فعال شود. این کار حالت اصلی ماساژ را در 
 کند.پشت بدن ادامه پیدا میاساژ کامل م ،دارد. با فشردن دوبارهمی

 تنظیم روبه پایین/رو به باال 

 تنظیم موقعیت برای ماساژ نقطه ای و جزئی.  ۀدکم

تفاده ها اسد برای حرکت غلتکنزمانی که عملکردهای نقطه ای یا جزئی فعال هستند، این دو دکمه می توان
ها تک/پایین حرکت کنند. زمانی که غلبه باال های ماساژ به ترتیب رودارید تا غلتکشود. باال/پایین را نگه 

 دکمه ها را رها کنید.  ،موقعیت مد نظر رسیدندبه 

زمانی که اسکن اتوماتیک پشت بدن نمی تواند ضربه ماساژ دلخواه را تشخیص دهد، دکمه های باال/پایین 
ها را رها دکمه ،واه رسیدیدثانیه تنظیم دلخواه اجرا شود. زمانی که به موقعیت دلخ 13را فشار دهید تا در 

 کنید. 

 

   3Dتنظیم 

سطح مختلف قابل  8به ترتیب رو به جلو/عقب فشار دهید. دارای   3D" را برای تنظیم غلتک ماساژ -”+/
 تنظیم است تا برای شدت ماساژ درخواستی متنوع مناسب شود. 

 

 



  تنظیم عرض: 

 کلپینگ ، شیاتسو و چرخشی.  تنظیم عرض برای عملکردهای ضربه، ۀدکم

 ،هبه این دکم کوتاه چرخشی در حال اجراست هر فشار زمانی که ماساژهای ضربه ای کلپینگ، شایتسو و
 کند. سط> پهن" روی دایره کنترل عوض میفاصله عرض ماساژ را در توالی "باریک> متو

  تنظیم شدت: 

 تنظیم شدت برای عملکرد مالش.  ۀدکم

فاصله شدت سرعت ماساژ را در  ،به این دکمه کوتاهزمانی که عملکرد مالش در حال اجراست، هر فشار 
 کند.عوض می " روی دایره کنترلLv-1>Lv-2>Lv-3>Lv-4>Lv-5 ”توالی 

  تنظیم سرعت: 

 تنظیم سرعت عملکردهای ضربه ای، کلپینگ، سوئدی و شیاتسو. ۀدکم

لپینگ، سوئدی یا شیاتسو در حال اجرا هستند، هر فشار تکی به این دکمه زمانی که عملکردهای ضربه ای، ک
کنترل عوض  روی دایره  "Lv-1>Lv-2>Lv-3>Lv-4>Lv-5 فاصله سرعت ماساژ را در توالی "

 کند. می

 

   تنظیم شدت جریان هوا: 

 سطح شدت قابل تنظیم  5 –تنظیم شدت هوا برای ماساژ فشار هوا  ۀدکم

-Lv شدت ماساژ را در توالی " ،به این دکمه کوتاهزمانی که عملکرد ماساژ هوا در حال اجراست، هر فشار 
1>Lv-2>Lv-3>Lv-4>Lv-5دهد. " روی دایره کنترل تغییر می 

 

 



 ماساژ هوا  –راهنمای برنامه رابط 

 
پا، نشیمنگاه، کمر و همچنین در این صفحه ماساژ هوا برای قسمت های مختلف بدن شامل شانه، بازو، ران، 

 ماساژ هوای ترکیبی  وجود دارد.

 

 ویژه –راهنمای برنامه رابط 

 
 ، غلتک های پا، عملکرد لرزشی و حرارتی وجود دارند.LEDدر این صفحه دکمه های شروع 

1) LED 
 LEDدکمه کنترل روشن/خاموش عملکرد 

هر فشار روی این دکمه باعث تغییر رنگ نور آن فعال می شود.  LEDبا فشردن این دکمه عملکرد 
 می شود. LEDدر توالی "رنگ ترکیبی<قرمز<آبی<سبز" می شود. فشار دوباره باعث توقف نور 

 به رنگ دلخواه می شود. LEDنکته: در طول حالت برنامه خودکار، فشار این دکمه باعث تغییر 
 



 های پاغلتک (2
 های پادکمه کنترل روشن/خاموش عملکرد غلتک 

ا فشار دوباره عملکرد ر پا فعال می شود. اساسبا یکبار فشار روی این دکمه عملکرد چرخشی بر 
 کند.متوقف می

نکته: در طول حالت برنامه خودکار، فشار این دکمه می تواند عملکرد چرخشی پا را فعال/غیرفعال 
 کند.

 لرزش (0
 دکمه کنترل روشن/خاموش عملکرد لرزش نشیمنگاه

ند و فشار دوباره آن را متوقف فشار روی این دکمه عملکرد لرزش نشیمنگاه را فعال می کیکبار 
 کند.می

 نکته: در طول حالت برنامه خودکار، فشار این دکمه می تواند عملکرد لرزشی را فعال/غیرفعال کند.
 گرما (4

 دکمه کنترل روشن/خاموش عملکرد گرما
برای کمر و نشیمنگاه فعال می کند و با فشار دوباره فشار بر روی این دکمه عملکرد حرارتی را 

 متوقف می شود.
 نکته: در طول حالت برنامه خودکار، فشار این دکمه می تواند عملکرد گرما را فعال/غیرفعال کند.

 

 رابط تنظیم زاویه

 
 در این صفحه به تریتب زاویه پشتی صندلی و زیرپایی تا جای دلخواه تنظیم می شود.

 



 

 

 کردنخم 

 دکمه کنترل تنظیم زاویه صندلی ماساژ

را فشار دهید تا به  decline/inclineاین دو دکمه می توانند شیب زاویه صندلی را تنظیم کند. دکمه کنترل 
 وضعیت دلخواه پشتی صندلی برسید. فشار دوباره متوقف می کند. 

 
 

 بسط زیرپایی و تنظیم زاویه 

باال/پایین بردن آن را کنترل می کند. آن ها را فشار دهید تا به زاویه دلخواه این دکمه، بسط زیر پایی و 
 برسید.

 ZERO-G   

-Zeroبه صورت پیش فرض فعال شود. فشار دوباره عملکرد  Zero-G1این دکمه را بفشارید تا عملکرد 
G2 .را فعال می کند. دوباره فشار دهید تا به وضعیت اولیه بازگردد 

می رود فشار داده شود، صندلی ماساژ در آخرین زاویه خود  Zero-G1نکته: اگر این دکمه در حالی که به 
 Zero-G1زده نشود، ماساژ در زاویه  Zero-G1در حالت رفتن به  Zero-Gمتوقف می شود. اگر دکمه 

 هم صادق است.  Zero-G2توقف نمی کند. وضعیت مشابه برای عملکرد 

 در برنامه های ماساژ زیر قابل کنترل نیست: Zero-Gنکته: دکمه 

 تناسب اندام ،زیبایی بانوان،خوابیدن،  Spleen Digest، رژیم غذایی سالم، کشش

 

 



 توقف  ۀدکم

 با فشار این دکمه به وضعیت اولیه باز می گردد.

 

 رابط زبان

 
 زبان برای انتخاب وجود دارد. 4زبان دلخواه قابل انتخاب است. هم اکنون  ،در این صفحه

 

 رابط قفل خودکار تنظیمات

 
 در این صفحه می توانید زمان قفل خودکار را در صورت نیاز تنظیم کنید.

 



 رابط تنظیم رمزعبور

 
 در این صفحه می توانید در صورت لزوم رمزعبور انتخاب کنید.

 

روی پنل جانبیدکمه های کنترل   

 
1) USB 

 شارژر برای تلفن ها یا تبلت
 دکمه خاموش/روشن (2

فشار این دکمه صندلی را روشن می کند. سپس کنترل کننده هم زمان شروع می شود. در این زمان 
 از کنترل نیز می توانید برای راه اندازی استفاده کنید. 

 )مکث(  Pauseدکمه  (0
ساژ در حال اجرا و تایمر شمارش معکوس طی حالت مکث این دکمه را یکبارفشار دهید تا عمل ما

 متوقف شود و بایستد که در این حالت دکمه مکث چشمک خواهد زد.
این دکمه را دوباره فشار دهید تا عمل مکث را متوقف کنید تا  عمل ماساژ قبلی و همین طور تایمر 

 شمارش معکوس ادامه پیدا کند.
 



 Autoدکمه   (4
 دهید تا از برنامه اتوماتیک ) خودکار( مذکور برای یک ماساژ سریع لذت ببرید.این دکمه را فشار 

 

  ZG 12دکمه   (5

 را می کند. ZERO-Gاین دکمه همان کار دکمه 

   homeدکمه   (8

 این دکمه صندلی را به حالت پیش فرض اولیه برمی گرداند.

 

 تمام کردن کار 

رولرهای ماساژ به حالت اولیه اش برمی گردد   را پس از استفاده از دستگاه فشار دهید. on/offلطفاً دکمه 
قرار دهید و سپس دستگاه را از پریز بیرون  Oو سپس دکمه منبع برق در زیر صندلی را به روی حالت 

 بیاورید.

  



 . عیب یابی 8

+ تا 13خاطر به نوسانات برقی  این صندلی ماساژ توسط یک میکرو کامپیوتر کنترل می شود و به همین
 آسیب پذیر است. شرایط زیر ممکن است در حالت نوسانات برقی اتفاق بیفتد. -%15

 وضعیت راه حل
دستگاه را بررسی کنید تا ببینید که آیا سیم  -1

و کار  بطور درست به پریز متصل شده است
 می کند. 

اطمینان حاصل کنید که کلید صندلی ماساژ  -2
 گرفته باشد.قرار  Iدرحالت 

در حالتی که صندلی ماساژ به منبع برق متصل است 
 ولی کار نمی کند.  

گرم شدن احتمالی دستگاه بخاطر استفادۀ زیاد از 
دقیقه دستگاه را خاموش  53تا  03آن. برای مدت 

یعنی ریموت کنترل  نمایید. که در این حالت هر دو
 کار نمی کند.  و صندلی ماساژ

راه دور کار می کند ولی صندلی ماساژ دکمه کنترل از 
 کار نمی کند.

اطمینان حاصل نمایید که صندلی به  -1
 پریز سالمی زده شده باشد.

دستگاه را مجدداً روشن و خاموش  -2
 نمایید.

 

هر دو یعنی هم ریموت کنترل و صندلی ماساژ کار 
 نمی کند.

 

 

  



 داری از دستگاهمراقبت و نگه -9

 نگهداری از دستگاه -1
 استفاده از دستگاه با یک پارچه نرم و خشک و تمیز، آن را تمییز نمایید. پس از 
 .دستگاه را تمیز نگه دارید و دور از مکان های خیس ومرطوب قرار دهید 
  استفاده نمی کنید ، روی آن یک پارچه  برای مدت طوالنی از دستگاه ماساژدر صورتی که

 و سیم آن را از پریز برق بکشید. برای جلوگیری از گرد و خاک و کثیفی  بگذارید
 

 احتیاط 
  صندلی ماساژ را در نور مستقیم خورشید یا در مکانهای با دمای باال قرار ندهید. این

 .امرمی تواند باعث شود تا رنگ دستگاه برود
  نگذارید تا صندلی شارژی با موادی مانند وینل یا کاغذ دیواری برای مدت زمان طوالنی

 ن باعث می شود تا رنگ آن برود.تماس پیدا کند چو
 تمیز کردن صندلی ماساژ  -2

  قبل از تمیز کردن ، اطمینان حاصل کنید که کلید اصلی خاموش باشد و سیم برق از پریز
 خارج شده باشد.

  گرد و خاک و کثیفی را از دستگاه با یک دستمال پارچه ای تمیز ونرم و خشک پس از هر
 استفاده بزدایید و پاک نمایید.

 .این دستگاه را می توان با یک دستمال کمی مرطوب تمیز نمایید 
 .هرگز دستگاه را اتو نزنید 
  هرگز برای شستشوی دستگاه از ماشین لباسشویی استفاده نکنید چون این می تواند باعث

 فاسد شدن و خراب شدن دستگاه شود.
 احتیاط
 ه نکنید.استفاد ن صندلی ماساژاز مواد شوینده خورنده مانند بنزین یا تینر برای تمیز کرد  

 این کار می تواند باعث شود تا رنگ دستگاه برود.
 

 تمیز کردن کنترلر  -0
 فقط از یک دستمال پارچه ای تمیز و خشک برای تمیز کردن کنترلر استفاده نمایید.



    !احتیاط 
 واند ت از یک دستمال خیس و مرطوب برای تمیز کردن کنترلر استفاده نکنید. این کار می

 باعث خرابی دستگاه شود.
 

  



 
 . اخطارها11

 
 تفاده نکنید. به سطح صندلی ماساژاز آب و دیگر شوینده های تمیز کننده برای صندلی ماساژ اس

و چیزی روی آن نگذارید. طی کار با دستگاه دکمه ها   ضربه نزنید یا خیلی محکم روی آن نکشید
ت و تیز به دستگاه ضربه نزنید و بعد از هر استفاده سیم منبع را به آرامی فشار دهید و با وسایل سف

 دقیقه از دستگاه استفاده نکنید. 03برق را بیرون بکشید. در هر دفعه بیشتر از 
 

 

 


