
 این دستور العمل براي استفاده آتی بدرستی نگهداري شود.

ماساژور دوست دار زانو
ابزار معجزه گر دوست دار زانوهایتان

SL-C36-1

دفترچه راهنماي استفاده      

72F0206-SL-C36-A
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فهرست

 مراقبت و نگهداري

 نام و عملکرد اجزا

 عملکرد دستگاه

 روش استفاده

 مشخصات محصول

از خرید شما سپاسگذاریم.لطفاً بمنظور استفاده صحیـح از این محـصول این کتابچه 

راهنما را بخوبی مطالعه فرمایید و به هشدارهاي ایمنی توجه کرده و براي استفاده 

آتی این کتابچه را بدرستی نگهداري کنید.

توجه: کمـپانی ما حق اصـالح طراحی و توضـیحات این محصـول را بـدون هیچ گونه 

پیش اعالن داراست.ارجاع آن رنگ واقعی محصول است.

روش استفاده
4. روش استفاده

1. مراقبت و نگهداري

● تمیز کردن دستگاه

● براي تمیزکردن محصول ازسیم ظرفشویی، بنزین و استون استفاده نکنید و داخل آب نگذارید. 

● در هنگام تمیز کردن محصول آن را از برق بکشید. 

● کنترل پنل و سیم برق را با دستمال خشک تمیز کنید. 

● از پاك کننده هاي بهداشتی استفاده نکنید.

2. انبار کاال

● سیم برق را از پورت بکشید. 

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

3. تعویض قطعات

● در صورت آسیب دیدن قاب رویی لطفا از دستگاه استفاده نکنید و با مرکز خدمات پس از 

فروش تماس بگیرید.

خدمات و ضمانت

● براي گرفتن اطالعات الزم در مورد محصول میتوانید با دفترواحد خدمات پس از فروش تماس 

حاصل فرمایید.

شماره تماس واحد خدمات پس از فروش:02188044900 داخلی 2 و موبایل  09128197479 
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مشخصات محصول

Model: SL-C36
Configure: 1
Name: Knee lover
Rated voltage: 5V
Rated power input: 5W
Rated time: 15Min
Noise:≤55dB
Safety structure: 
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 مراقبت و نگهداري

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.

● فضاي خالی بین قاب و روکش را تمیز نگه دارید.

● روي دستگاه آب یا هرمایع دیگري نریزید.

● بعد از مصرف وقبل از تمیز کردن آن را از برق بکشید.

● با دست خیس به سیم برق نزنید.

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

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

● در صورت قطعی برق از دستگاه استفاده نکنید.

● از قطعات و اتصاالت دستگاههاي دیگر براي این محصول استفاده نکنید. 

● در فضاي بیرون از دستگاه استفاده نکنید. 

● دستگاه را محکم به زانو نبندید تا آسیب نبینید.

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

● اگر درهنگام اسـتفاده از محـصول مـتوجه فشـار غیرعـادي شـدید، آن را خاموش 

کرده و با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

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

کرده و با دکتر خود تماس بگیرید.
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روش استفاده

3. عیب یابی

دلیلمشکل

 شارژر دستگاه خراب است.

 15 دقیقه زمان استفاده از دستگاه به 

پایان رسیده و آماده به کار است 

 گرمایش دستگاه روشن است. 

دستگاه بطور مداوم بمدت 45 دقـیقه 

کار کرده است 

راه حل

درهنگام شارژ از دستگاه استفاده نکنید. 

براي تکـرار ماسـاژ مـجدد دکمـه پـاور را فـشار

دهید.

بعد از دوبار استفاده از دستگاه آنرا بمدت 

60 دقـیـقــه خامـوش نــگه دارید و مجـدد 

استفاده کنید. 

گرمایش دستگاه را غیر فعال کنید. 

بعد از هـربار اسـتفاده دسـتگاه را خامـوش 

کنید تا خنک شود. 

صداي دستگاه نرمال است. 

1. در این قـسمت بطـور خـالصه متـداول ترین مشکـالتی کـه ممــکن اسـت در هـنگام 

استفاده با آن برخورد کنید آورده شده است ، اگر با توجه به اطالعات زیر نتـوانسـتید 

مشکل دستگاه را حل کنید لطفاً با دفتر خدمات پس از فروش تماس بگیرید. 

2. اگر با مشکالتی مـواجه شـدیـد که در لیسـت ذکر نشـده است، ابتدا مـراحل زیر را 

امتحان کنید:

● محصول را خاموش کرده و آنرا از برق بکشد. 

● دستگاه را حدود 60 دقیقه خاموش نگه دارید.

● دستگاه را شارژ کرده و بعد از پر شدن باتري آنرا روشن کنید. 

شـما بیشـتر از 45 دقـیقه از دسـتگاه 

استفاده کرد هاید و دستگاه بدلیل داغ 

کردن خاموش شده است. 

 دسـتگاه بـدلیل سـاختار مـکانیکی اش 

در هنگام کار کردن صدا دار است. 

 دستگاه کار 

نم یکند. 

 دستگاه داغ 

شده است. 

 دستگاه

سروصدا م یکند. 
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● این دستگاه براي کودکان و یا افرادي که توانایی پایـین فـیزیکی و ذهنی دارند طراحی 

نشده است مگر با نظارت دقیق شخصی که مسئول ایمنی آنها باشد، مراقب باشید کودکان با 

دستگاه بازي نکنند. 

● اگر سیم برق آن آسیب دید حتما با خدمات پس ازفروش تماس بگیرید.

 

2. محیط استفاده

● این دستگاه را در حمام یا استخر استفاده نفرمایید. 

● در آب و هواي بسیار متغیر از این دستگاه استفاده نکنید. 

● این دستگاه را در محیط غبارآلود و اسیدي استفاده نکنید.

 

3. استفاده از این دستگاه، براي افراد زیر مناسب نیست:

● خانمها در دوران بارداري و قاعدگی

● افرادي که داراي بیماري پوستی هستند.

● افرادي که پوکی استخوان دارند.

● افـرادي که مبـتال به بیمـاري قلـبی هسـتنـد و یا اشـخاصـی که متـصل به تجهـیزات پزشـکی 

الکـترونیـکی ماننـد دسـتگاه تنـظیم کننـده ضـربان قـلب می باشند.

● افرادي که تب دارند.

● کودکان زیر 14 سـال و افـرادي که تعـادل روحـی و روانی نـدارند بـدون کمک ناظر مجاز به 

استفاده از دستگاه نمی باشند.

● افرادي که به توصـیه پزشـک نیـاز به اسـتراحت دارند و یا تحـت درمـان هستند.

 مراقبت و نگهداري
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روش استفاده

2. شارژ کردن

 USB استـفاده کنید و با کابـل DC 5V لطفاً براي شارژ کردن دستـگاه از آداپتـور ●

همراه با دستگاه به برق بزنید،بعد از به برق زدن صفحه نمایش حالت شارژ را نشان 

می دهد.

● صفحه نمایش عالمت یک باتري قـرمز را نشان می دهد  که یعـنی دسـتگاه در حال 

شـارژ شـدن اسـت، هنگـامی که همه نمـادهـا روي دسـتگاه چشـمک م یزند یعنی باتري 

دستگاه زیر 33% است

● هنگامیکه باتري دستگاه از 33% درصد بیشتر شود یکی از نمادها روشن میماند و 

دوتاي دیگر درحال چشمک زن است

● پـس از اینکـه شـارژ باتـري از 66% بیشــتر شـود 2 تا از نـمادهـا روشـن میمانند و 

یکی از آنها چشمک میزند

● هنگامیکه باتري کامل شارژ شد همه نمادها خاموش م یشود و نمـاد باتـري قرمز به 

رنگ سبز در می آید

● اگر نمـاد باتـري دستگاه در هـنگام استفاده از آن چشـمک زد، دسـتگاه را خاموش 

کرده و آنرا شارژ کنید 

● لطفاً براي شارژ دستگاه از آداپتور DC 5V 1A یا باالتر از 1A استفاده کنید یا 

میتوانید USB را به کامپیوتر بزنید.
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افرادي که تن یا لباسشان خیس است.

افرادي که مست هستند و یا هشیار نیستند.

اگر اخیراً تحت عمل جراحی بوده اید قبل از استفاده از محصـول با پزشـک  مشورت کنید. 

دسـتگاه داراي ســطحی گـرم اسـت افـرادي که به گرمـا حسـاسـیت دارند براي استفاده 

باید مراقب باشند.

اگر زانوي شـما آسـیب دیده و ورم کـرده اسـت قـبل از استفاده با پزشک  مشورت نمائید.

افرادي که بیماري آرتروز دارند پیش از اسـتفاده باید با پزشـک مشـورت نمایند.

 بیمارانی که دچار تورم، عفونتهاي باکتریایی و سایر التهاب هاي خاص ناشی ازسوختگی، 

جراحت ... هستند، پیش از استفاده  باید با پزشک مشورت نمایند.

لطفاً در صورت ایجاد درد ، از محصول استفاده نکنید.

هنگام استفاده از محصول به مـنظور جلوگـیري از سـوختن پوسـت زانو در عملکرد گرمایش 

از تماس مستقیم آن با پوست جلوگیري کنید. 

4. اخطارهاي الزم  باتري لیتیوم 

دستگاه داراي باتري لیتیوم ثابت است. باتري باید در صورت نیاز تعویض شود.

براي تعویض باتري با خدمات پس از فروش دفتر مرکزي تماس بگیرید. 

توجه: 

باتري دستگاه را قبل از اینکه کامال تمام شود شارژ کنید. 

در صورت استفاده نکردن از دسـتگاه به منـظور جلوگیـري از خـراب شدن باتري ماهی یکبار 

آنرا شارژ کنید. 

 مراقبت و نگهداري
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1. شروع ماساژ

روش استفاده

دستگاه را روي زانو قرارداده و با بند چسبی آنرا محکم نمایید، بند را تا جایی محکم کنید که 

هم احساس راحتی داشته باشید و هم ماساژور فیکس زانو شود.

 با تماس کوتاهی روي دکمه پاور دستگاه شروع به کار م یکند.

 دستگاه بطور خودکار بمحض روشن شدن به حالت متوسط در لرزش ، دما و فشاردر م یآید. 

 صفحه نمایش با روشن کردن دستگاه عملکردهاي روشن را نشـان م یدهد

 با نگه داشتن دکمه پاور می توانید دستگاه را خاموش کنید. 

 ماساژور داراي گرمایش در سه درجه می باشد (زیاد، متوسط، کم) که قـابل مشاهده روي 

صفحه نمایش است و با فشار کوتاه میتوانید درجـه دلخـواه را انتخــاب کنیـد، براي خامـوش 

کـردن گـرمایش دکمه را نگـه دارید با صـداي دیپ-دیپ خاموش م یشود. 

 ماساژور داراي ماساژ فشارهوا می باشد که با 3 سطح شدت مـتفاوت (زیاد، متوسط، کم) 

م یتوانید انتـخاب کنید که قـابل مشـاهده روي صفحـه نمایـش است .براي خامـوش کـردن 

ماسـاژ فشـارهـوا دکمـه آنرا نگه دارید با صداي دیپ-دیپ خاموش م یشود.

دستگاه بعد از 15 دقیقه عملکرد خاموش م یشود.



05

نام و عملکرد اجزا

بدنه اصلی

صفحه نمایش

کنترل پنل دستگاه

سوکت برق

کیس ههاي هوا روي بند

بند محکم کننده

گرمایش مادون قرمز فیبر کربن

ماساژ کیس ه هواي چپ و راست

و گرمایش

آهنربا در قسمت راست و چپ

ماساژ لرزشی و گرمایش مادون قرمز فیبرکربن

06

عملکرد دستگاه بر روي صفحه نمایش قابل مشاهده است. Ÿ

Ÿ براساس طراحی ارگونومی این دستگاه از قرار گرفتن درست آن روي زانو 

اطمینان حاصل کنید تا ماسـاژ مالشی لـذت بخش روي زانوها، ارتعـاش دور زانو  

با فرکانس باال، گرم کردن ودرمان آهن ربایی را با ظاهر جدید، طراحی مدرن، 

سبک و قابل حمل تجربه کنید. 

Ÿ وجود آهنرباهاي طبیعی در داخل دستـگاه باعـث باالرفتن گـردش خـون و 

تسکین درد در زانوها شود.

Ÿ وجود کیسه هاي هوا باعث از بین رفتن گرفتگی هاي زانو م یشود. 

Ÿ  ماساژ مالشی این دستگاه باعث آرام کردن فشارهاي زانو م یشود

در این دستگاه از فیبر کربن مادون قرمز براي گـرم کـردن زانو استـفاده شده  Ÿ

است. 

Ÿ زمــان اسـتفاده از دسـتگاه 15 دقیـقه م یباشـد. بیشـتر از 30 دقـیقه از 

دستگاه استفاده نکنید. 

عملکرد
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