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 نکات ایمنی
 

 الف( نکات مهم ایمنی

  راهنمای استفاده را به دقت  اطمینان از عملکردی مناسب و ایمن لطفاً قبل از راه اندازی،برای
 بخوانید.

  .از دستگاه تنها به روش گفته شده استفاده کنید 
  .همیشه ماساژور را بعد از استفاده و قبل از تمیز کردن از پریز بکشید 
 روپاتی یا گردش خون ضعیف هستید از ماساژور استفاده نکنید. ن پوستی حساس، دارای اگر 
 و به رو هستند های فیزیکی، حسی و ذهنی راجازه ندهید کودکان یا افرادی که با کاهش توانایی

 شود. میخطر  موجباز ماساژور استفاده کنند. استفادۀ نامناسب ممکن است  بدون ناظر
 اعث تواند ب. بیش از حد گرم شدن آن میاستفاده نکنیدزیر پتو یا هر پوشش دیگری  را دستگاه

 گرفتگی و آسیب شود. برق ،سوزیآتش
 فوراً ماساژور را خاموش کنید.  ،در صورت احساس هرگونه ناراحتی 
  در کارکرد  ایرادی یا سیم برق ه است، آسیبی در دوشاخه وافتاد یا در آب بلندیاز  ماساژوراگر

جهت بررسی و تعمیرات با نمایندگی خدمات تماس مشاهده کردید از آن استفاده نکنید و  ماساژور
 بگیرید. 

  کنید. کرده است، استفاده امین طب توصیه شرکت از قطعاتی که تنها 
 محصول خودداری کنید. باز  هر گونه اشیا در منافذ ورود از 
 های راه اندازی خاموش خواهید منبع تغذیه را قطع کنید، ابتدا مطمئن شوید تمام کنترلاگر می

 دو شاخه از سوکت درآورده شده است. همچنین هستند و 
  ًز دارید اگر به معالجه یا تشخیص پزشکی نیااز ماساژور به عنوان وسیلۀ پزشکی استفاده نکنید. لطفا

 د. لطفاً با پزشک خود مشورت کنی

 ب( ایمنی محیط راه اندازی

 از ماساژور در محیط مرطوب یا بسیار دودی استفاده نکنید.  ،جهت جلوگیری از مشکل در کارکرد 
  درجه سانتی گراد استفاده نکنید.  ۰۴در دمای باالی از آن 
  استفاده نکنید.  بازدر محیط آن را 



 نور مستقیم آفتاب یا نزدیک منبع گرمایشی خودداری  معرض از قرار دادن و راه اندازی ماساژور در
 کنید.

 پ( نکات ایمنی استفاده

  .مطمئن شوید ماساژور دور از سطوح داغ باشد 
 قبل از استفاده با پزشک خود مشورت کنید:  های زیر،لطفاً در صورت وجود بیماری 

 پوکی  کژ پشتی، فشار خون باال، کمر درد، تومور بدخیم، های قلبی،کسانی که دارای بیماری
 استخوان و غیره هستند. 

 هایی که باردار یا در دورۀ قاعدگی هستند. خانم 
 آلرژی و غیره هستند.  کبودی، التهاب و تورم،ناراحتی جسمی، تب،  دارای کسانی که 
 های اراحتیجهت جلوگیری از آسیب و نهر گونه ماساژ  انجام کسانی که پزشک آن ها را از

تومور حاد وریدی، هر گونه تورم  آنوریسم شدید،فیزیکی مانند لختگی خون )ترمبوز(، 
  بیماری عفونی پوستی )شامل تورم بافت زیرپوستی( و غیره منع کرده است.  پوستی،

 های زیر استفاده نکنید. احتیاط: از ماساژور همزمان با دستگاه 
 . کنندهای دیگر ایمپلنت پزشکی استفاده میساز یا دستگاهکسانی که از ضربان (1
 کنند. کسانی که از قلب مصنوعی استفاده می (2
 کنند. کسانی که از تپش نگار قلب برای موارد مشابه پزشکی استفاده می (3

 به مخاطرهکند و جان فرد را های پزشکی اخالل ایجاد میدر غیر این صورت، ماساژور در کارکرد دستگاه
 اندازد. می

 ت( نکات ایمنی منبع برق 

  .با دست خیس کلید را نزنید 
  .دکمۀ کنترل سوییچ را در آب فرو نکنید یا اسپری یا آب به آن اسپری نکنید 

 سیم ٫ شاخه ث( نکات ایمنی دو

 فتگی گربا دست خیس دو شاخه را به پریز وارد یا از آن خارج نکنید. در غیر این صورت، باعث برق
 شود. یا اخالل در عملکرد دستگاه می

 دو شاخه را بگیرید و با سیم این کار را نکنید.  ، تنهادو شاخه از پریز هنگام درآوردن 



  د. نشودقیقه متوقف می 3۱ماساژور بعد از  ای پیش فرض، تمام عملکردهایدقیقه 3۱برنامۀ  دلیلبه
 لطفاً بعد از استفاده دو شاخه را از پریز بکشید. 

  .سیم را از سطوح داغ دور نگه دارید 
 قرار ندهید.  یهر وسیلۀ سنگین دیگر یارا زیر ماساژور  دو شاخه 
 سوزی نشود. گرفتگی و آتشهرگز سیم را دور ماساژور نپیچید تا آسیب نبیند و باعث برق 
  .اگر سیم یا دو شاخه آسیب دیده است از ماساژور استفاده نکنید 
   .اگر سوکت برق شل بود از دستگاه استفاده نکنید 
  .از سیم برق برای حمل یا به عنوان دستگیره استفاده نکنید 
  جهت بررسی و تعمیرات متخصص فنیاگر دو شاخه آسیب دیده است لطفاً با مرکز خدمات یا یک 

 تماس بگیرید. 

 توجه

 .در حین استفاده از ماساژور نخوابید 
  ناراحتی جسمانی از دستگاه استفاده نکنید. هر گونه در حالت مستی یا 
 .روی ماساژور نایستید یا روی آن وسایل سنگین نگذارید 
  دقیقه استفاده نکنید.  1۴از ماساژور بیشتر از 
 از آن استفاده نکنید. ،ی که پوشش ماساژور کهنه و فرسوده شده استدر صورت 
  .تا یک ساعت بعد از صرف غذا از ماساژور استفاده نکنید 
 اویۀ حرکت به حداکثر رسید لطفاً زکنید، زمانی که در صورتی که از عملکرد چرخشی استفاده می

 زاویه را دیگر افزایش ندهید تا به دستگاه آسیب نرسد. 
 کنید به طور ناگهانی از عملکرد حرارتی استفاده اگر در محیطی با دمای پایین از ماساژور استفاده می

 د.درآوری ولدمای معمتوانید قبل از استفاده از عملکرد حرارتی ابتدا دمای اتاق را به نکنید. می
 دهید، در عملکرد تر انتقال میدر صورتی که محصول را از محیطی با دمای پایین به محیط گرم

شود. لطفاً قبل از استفاده یک ساعت جمع شدن بخار در قطعات مشکل ایجاد میدستگاه به دلیل 
 آن را در محیطی با دمای نرمال قرار دهید. 

  اگر آسیبی در قطعات پیدا کردید یا دستگاه در شرایط غیر عادی است به صورت مداوم از آن
 استفاده نکنید. 



  اگر در حین استفاده از ماساژور برق قطع شد، جهت جلوگیری از آسیب به هنگام وصل ناگهانی برق
 آن را از پریز بکشید. 

  .هنگام طوفان و رعد و برق از دستگاه استفاده نکنید 
 .به کودکان اجازه ندهید با دستگاه بازی کنند 
  .مراقب و تمیز کردن نباید به کودکان بدون ناظر سپرده شود  



 پیکربندی محصول
 

 
 

 

 صفحۀ پنل لمسی 3

 ناحیۀ ماساژ چرخشی ساق پا 2

 شستشوای قابل پوشش پارچه  1

 پوشش جانبی ۰

 صفحۀ تزئینی ۱

 ماساژ کف پا ناحیۀ 6

 کلید برق 7

 حمل جهتچهار چرخ زمینی  ۸

  



 های محصول ویژگی
 

  طراحی ویژه جهت ماساژ زانو؛ ماساژU  رهایی از درد و شکل هوا با عملکرد گرمایی برای کمک به
 ناراحتی. 

 سطوح قابل  33درجه فضای چرخش و  22۱پیشرفته با  این اولین نوآوری چرخش؛ چرخش دلخواه
 دهد تا آزادانه از آن استفاده کنید. تنظیم به شما این امکان را می

 اند تا های مختلف طراحی شدهشناسی برای گروهبازتاب ٫زانو ٫احیاسازی ٫نواختهای جدید: برنامه
 و ذهن شما شوند.    از پاها حفاظت کنند، فشار را کاهش دهند و موجب آسودگی بدن

 های گروه ،متری بلندی خودکارمیلی ۰6سازی تنظیمات بلندی و عملکرد دارای قابلیت شخصی
 متفاوت قد را راضی خواهد کرد. 

 

     تصویر عملکرد محصول 

                                 

 

 

 

ات دن پاها و انجام تنظیملطفاً قبل از درآورخواهید زاویۀ متفاوتی را در ماساژ تنظیم کنید، اگر می تذکر:
  ابتدا تمام عملکردها را خاموش کنید.  مربوطه،



 اندازی محصول هراهنمای را
 

 لمسی کنترل تصویر صفحۀ

 

  دکمه پاور .1
آن   چراغ زرددکمۀ پاور را روشن کنید . زمانی که شودمیروشن و خاموش با این دکمه دستگاه 

تمام   شداین دکمه را دوباره فشار دهید. زمانی که چراغ آبی روشن کند. شروع به چشمک زدن می
 توانند شروع به کار کنند. عملکردهای دیگر می

  هوا شدت دکمه .2
جه به توانید با توکند میکند. زمانی که دستگاه شروع به کار میاین دکمه شدت ماساژ را کنترل می

 پیش فرض متوسط است( ماساژ آن شدت ماساژ را تنظیم کنید. )شدت 
 زیاد قرمز،  ٫آبی، متوسط ٫: نور سبز، ضعیفماساژ شدت نورهای

 
 



 های انتخابیدکمۀ قسمت .3

 کند. را فعال میرنگ آبی  نشانگر وفشار هوا و ماساژ کف پا؛ ماساژ کف پا  « کف پا»

  .کندرا فعال میرنگ آبی  نشانگر وماساژ ساق پا  ماساژ فشار هوا برای ساق پا؛ « ساق پا»

 کند. نشانگر آبی رنگ را فعال می وماساژ زانو  ماساژ فشار هوا برای زانوها؛ « زانو»
 

 پایین ٫های باالدکمه .4

ناحیۀ ماساژ ساق پا را با این دکمه باال ببرید. در صورت رسیدن به باالترین نقطه صدای  « باال»
 دهد. کوتاهی می

ترین ناحیۀ ماساژ ساق پا را با این دکمه پایین بیاورید. در صورت رسیدن به پایین «پایین»
 دهد. نقطه صدای کوتاهی می

 
 عملکردهای دکمه .۱

 . شوددر صورت فعال شدن نشانگر آبی روشن می ماساژ فشار هوا برای ساق پاها؛ « نواخت»

 شود. در صورت فعال شدن شانگر آبی روشن می ماساژ چند جانبه؛ « احیاسازی»

  شود.ماساژ فشار هوای گرم؛ در صورت فعال شدن نشانگر آبی روشن می « زانو»

ماساژ مالش برای کف پا؛ در صورت فعال شدن نشانگر آبی روشن  « شناسیبازتاب»
 شود. می



گانه  حرارت دکمۀ .6 با این دکمه عملکرد حرارتی را کنترل کنید. اثر گرمایشی به صورت جدا
  شود. در صورت فعال بودن نشانگر آبی یا قرمز روشن می شود؛کنترل می

 های قبل از استفادهراهنمایی الف(

در جای خشک نگهداری کنید و در معرض مستقیم تابش نور آفتاب قرار ندهید. برای  ماساژور رالطفاً 
 زیر آن فرش پهن کنید.  ،حین کار در کاهش صداها

 چگونگی استفادهب( 

کند. مطمئن شوید ولتاژ مصرفی با این کار می Hz ۱۴٫6۴ولت،  2۰۴-22۴این محصول تنها با برق 
 مشخصات همخوانی داشته باشد. 

  سیم برقAC  .را به پریز وصل کنید 
  قرار دهید. « 1»کلید روشن کردن را در پشت دستگاه روی

چراغ زرد روی صفحه زمانی که چراغ قرمز روشن شد،
آید و ماساژور در حالت کنترل به صورت چشمک زن درمی

standby گیرد. قرار می 

 باشد.« 0»سوکت، مطمئن شوید کلید اصلی سوییچ روی  اتصالقبل از 
 

 ماساژ را انتخاب کنید. دلخواه  ناحیۀ 

 

 



درجه چرخش است. زمانی که به نقطه پیک خود  22۱سطح و  33چرخش ماساژور محدود به  زاویۀ )تذکر: 
 (.لطفاً به آرامی و مداوم بچرخانید تا به دستگاه آسیب نرسد ،رسید

  زمانی که نور آبی روشن شود  .داخل ماساژور قرار دهید فشردن کلید سوییچپاهای خود را قبل از
توانید حالت های شوند. طبق نشانگرهای صفحه کنترل میعملکردهای دیگر نیز آماده به کار می

 مختلف ماساژ را انتخاب کنید. 
ه سوشن شد را انتخاب کنید. زمانی که نور آبی رماساژ دلخواه دکمۀ انتخاب ناحیۀ ماساژ: ناحیه -

 ره فشار دهید تا عملکرد متوقف شود. دوباگزینه قابل انتخاب است؛ 
خودکار: حالت دلخواه را انتخاب کنید. زمانی که نور آبی روشن شد عملکرد گرمایی  های برنامۀدکمه-

تواند می ،قابل انتخابکند. این عملکرد با سه گزینۀ پیش فرض با شدت متوسط شروع به کار می
 کنترل شود. 

را انتخاب کنید. زمانی که به باالترین زاویۀ دلخواه خود  downیا  upبا انتخاب  پایین: ٫دکمه باال-
 اخطار دهد.  به شما رسد تارسید صدایی به گوشتان می ترین نقطهیا پایین

 دقیقه عملکرد ماساژ را متوقف  3۱کنید ماساژور به طور خودکار بعد از زمانی که ماساژ را شروع می
 رود. می standbyمی کند و به حالت 

  زمانی که در حالتstandby  قرار دهید تا برق قطع شود. « 0»قرار دارد کلید سوییچ را روی 
 های حملچرخ 

باشند. لطفاً دو سر دستگاه ارند که برای حمل و نگهداری میهای حمل و نقل زیر دستگاه قرار دچرخ
 فشار دهید تا قسمت جلوی دستگاه برای حرکت آن باال بیاید. به پایین را محکم بگیرید، 

  .دستگاه تنها برای استفاده در شرایط نشسته طراحی شده است 

  



 مراقبت از محصول
 

 نگهداری الف(

  خشک و با تهویۀ مناسب نگهداری کنید. خطربیلطفاً در جای ، 
 ید. انسیم برق را نپیچ 
  .از سیم برق برای کشیدن ماساژور استفاده نکنید 
  .از کشیدن اشیاء تیز به سطح ماساژور خودداری کنید 
  .لطفاً دستگاه را زیر نور مستقیم آفتاب یا محلی با دمای باال نگهداری نکنید 
 ای جهت جلوگیری از خواهید از ماساژور برای مدت طوالنی استفاده نکنید، روی آن پارچهاگر می

 گردوغبار بیندازید. 

 ب( تمیز کردن

  قبل از تمیز کردن مطمئن شوید سیم برق از دو شاخه
 جدا و ماساژور کامالً خنک شده است. 

 ماساژور استفاده  نای نمناک برای تمیز کرداز پارچه
کنید و مطمئن شوید قبل از استفاده کامالً خشک شده 

 باشد. 
 هایبا روش دتوانپارچۀ قابل شستشوی ماساژور می 

 شستشو یابد. معمول 

 *توجه:

 های خورنده برای تمیز کردن ماساژور استفاده نکنید. کنندهاز بنزین یا تینر یا دیگر پاک 

  

 



 یابیعیب
 

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

 بگیرید. 

 

 

  

 راه حل ممکندالیل  شرایط

 کند.ماساژور کار نمی

.دوشاخه به درستی متصل نشده 3
 است. 

.کلید سوئیچ در پشت دستگاه 2
 خاموش است. 

خاموش روی ٫.دکمۀ روشن1
 صفحۀ کنترل زده نشده است. 

 .فیوز سوخته است. ۰

.دو شاخه را در پریز محکم 3
 کنید. 

.کلید سوئیچ را در پشت دستگاه 2
 روشن کنید. 

خاموش را روی ٫. دکمۀ روشن1
 صفحۀ کنترل بفشارید. 

.یک خالل دندان در حفرۀ فیوز ۰
در پایینِ کلید سوئیچ، قبل از 

 درآوردن فیوز، فرو کنید.  

 افتد.ناگهان از کار می

 .دکمه پاور خاموش است. 3
ای ماساژ تمام دقیقه 3۱.زمان 2

 شده است. 
.اگر برای مدت طوالنی کار کند، 1

در برابر گرمایش بیش از موتور 
 اندازه محافظت خواهد شد. 

ها .اگر وزن زیادی روی غلتک۰
ها به خوبی کار اعمال شود، آن

 نخواهند کرد. 

.بررسی کنید دو شاخه به خوبی 3
 متصل شده باشد. 

 .سوییچ برق را دوباره بفشارید. 2
.بعد از اینکه ماساژور به خوبی 1

خاموش را ٫خنک شد، دکمۀ روشن
 شارید. بف
.منبع تغذیه را یک بار خاموش ۰

 و روشن کنید. 



 مشخصات محصول
 

 ماساژور پا نام محصول
 M 50060 مدلشمارۀ 

 ACولت 2۰۴-22۴ منبع برق
 Hz 6۴-۱۴ فرکانس

 وات 33۱ مصرف برق
 دقیقه 3۱ سنجزمان
 ۱2۴×۰۰۴×۱۱2 ابعاد

 KGs 2۰ وزن خالص
 


