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دفترچه راهنماي استفاده

فضاي خیال را شکسته ایم و آن را فوق العاده ساخته ایم 

A100

از این دستور العمل براي استفاده آتی بدرستی نگهداري شود.

صندلی فضایی هوشمند
SL-



باتشکر فراوان از خرید این محصول، لطفا پیش از استفاده ، این دفترچه راهنما را بمنظور بهره وري بیشتر به دقت 

مطالعه فرمایید.لطفا به نکات ایمنی دقت بیشتري نموده و از این کتابچه راهنما براي موارد آتی بدرستی استفاده 

نمایید 

توجه: کمپانی ما حق اصالح طراحی و توضیحات این محصول را بدون هیچ گونه پیش اعالن داراست.ارجاع آن رنگ 

واقعی محصول است.
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مشخصات محصول: 

Model: SL-A100

Name: Massage Chair

Rated voltage: 220-240V~  50Hz/60Hz

                         

Rated power input:220W

Rated time: 20Min

Safety structure: Class I

Material  introduction: PVC, PA, steel  parts and electric & electron parts 

MATERIAL           PU         LEATHER         CLOTH        WOOD

نحوه استفاده

جا به جایی صندلی: 

توجه: هنگام جابه جایی صندلی ابتدا باید دکمه ي پاور را خاموش کنید و سپس سیم پاور و سیم کنترل را 

از برق بکشید. 

قبل از حرکت از قطع بودن تمامی سیم هاي برق اطمینان حاصل کنید. جا به جایی صندلی باید توسط دو 

نفر صورت گیرد. یک نفر در جلو دستگاه و یک نفر در پشت دستگاه قرار گیرد. فردي که در جلو قرار 

گرقته است قسمت پایین دستگاه را به سمت باال بلند می کند و شخصی که در پشت دستگاه قرار گرفته 

است، دستگاه را به سمت پایین فشار می دهد . هنگامی که وزن صندلی به درستی بر روي چرخ هاي آن 

قرار گرفت، صندلی می تواند به جلو حرکت داده شود. هنگامی که صندلی به جایگاه مناسب حمل شد، آن 

را به آرامی به حالت نرمال بازگردانید. 

lift it up Press It Down
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● به کودکان اجازه لمس قسمت هاي متحرك این محصول را ندهید. 

●لطفاً از سیستم داراي Earth متناسب با این محصول استفاده نمایید.

●لطفاً  پس از استفاده و یا پیش از تمیزکردن دوشاخه را از برق بکشید تا از هرگونه جراحت و یا آسیب به دستگاه جلوگیري 

شود

● لطفاً طبق دستورالعمل این دفترچه از محصول استفاده نمایید.  

●از لوازم جانبی که توصیه نشده است استفاده ننمایید. 

● در فضاي بیرونی از این محصول استفاده نکنید 

● قبل از راه اندازي دستگاه ، دفترچه راهنما را مطالعه کنید 

● هرگونه استفاده که در دفترچه راهنما ذکر نشده باشد ممنوع است

● مدت زمان استفاده از محصول در هر بار20 دقیقه می باشد. 

●چنانچه روکش آسیب دیده و یا پاره بود، از دستگاه استفاده نکنید.

● در صورت پارگی روکش چرم محصول از آن استفاده نکنید .

●در صورت مسدود شدن سوراخ هاي تعبیه شده عبور هوا از دستگاه استفاده نفرمایید.

● هیچ مایعی روي دستگاه نریزید .

● مراقب باشید در طول ماساژ به خواب نروید .

●از دستگاه در هنگام مستی و بیماري استفاده نکنید .

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

●از ماساژ گرفتن با شدت باال براي جلوگیري از آسیب اجتناب کنید. 

2.محیط مناسب براي استفاده از دستگاه 

● لطفا در هواي گرم و یا رطوب باال مانند حمام و استخر از صندلی استفاده نفرمایید 

● لطفا بالفاصله پس از تغییر ناگهانی دماي محیطی از صندلی استفاده نفرمایید  

●لطفا در شرایط محیطی سخت و غبارآلود از صندلی استفاده نفرمایید 

●لطفا صندلی را در فضاهاي کوچک که داراي تهویه مناسب نیستنداستفاده ننمایید.

3.افرادي که مجاز به استفاده از صندلی هاي ماساژور نیستند : 

●افرادي که مبتال به پوکی استخوان هستند. 

●افرادي که مبتال به بیماري قلبی هستند و یا اشخاصی که متصل به تجهیزات پزشکی الکترونیکی مانند دستگاه تنظیم کننده 

ضربان قلب هستند. 

●افرادي که دچار تب هستند .

● خانم ها در دوران بارداري و یا قاعدگی .

● افرادي که جراحت پوستی و یا بیماري پوستی دارند. 

● کودکان زیر 14 سال و افرادي که عدم تعادل ذهنی دارند بدون نظارت دقیق مجاز به استفاده از دستگاه نمی باشند.

●افراد بیمار و افرادي که به دستور پزشک نیاز به استراحت مطلق دارند نباید از دستگاه استفاه کنند.

● افراد با لباس خیس مجاز به استفاده از دستگاه نیستند .

●  این وسیله داراي سطح گرم می باشد افرادي که به گرما حساسیت دارند باید هنگام استفاده مراقب باشند.

ایمنی و نگهداري

1.اخطارهاي مهم ایمنی

1

1 2

جداسازي پیلو پد و کاور تکیه گاه و استفاده به صورت دستی

 محافظت از کف 

نحوه استفاده

- استفاده از روکش قسمت پیلوپد ، می تواند باعث کاسته شدن شدت ماساژ چرخشی در ناحیه ي سر و 

شانه شود. با توجه به این موضوع، شما می توانید تصمیم بگیرید که روکش پیلوپد مورد نیاز است یا 

خیر. (استفاده ي روکش پیلوپد توصیه می شود. ). کاور تکیه گاه و بدنه ي اصلی توسط زیپ به یکدیگر 

متصل هستند . کاور تکیه گاه و کاور پیلوپد با چسب به یکدیگر متصل شده است. 

Zipper
Thread gluing

توجه: صندلی داراي چرخ را روي کف هاي چوبی، زمین سخت و فضاهاي باریک نکشید. دو نفر جهت بلند کردن

 و جابه جایی صندلی مورد نیاز است. هنگام بلند کردن صندلی، از قسمت ساق پا (قسمت متصل شده به بدنه) و

 قسمت باالي صندلی جهت تحمل نیرو (وزن و فشار) استفاده کنید. (لطفا از بلند کردن صندلی توسط دسته ها

 به طور مستقیم خودداري کنید.). 

قرار دادن صندلی ماساژ سنگین بر روي زمین (کف) چوبی، باعث آسیب رسیدن به کف می شود. جهت 

جلوگیري از این آسیب، زیر صندلی فرش یا چیز دیگري پهن کنید. 
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ایمنی و نگهداري

از این محصول در زمان قطع برق استفاده نکنید.

در زمان عملکرد غیر عادي دستگاه از آن استفاده نکنید و لطفا بالفاصله با نزدیکترین شعبه نمایندگی خدمات پس از فروش

 خود مشورت کنید.

   در صورت بروز هر گونه احساس نامطلوب به هنگام استفاده از دستگاه با پزشک خود مشورت کنید.

این دستگاه براي استفاده توسط اشخاصی ( از جمله کودکان) که توانایی پایین فیزیکی، حسی و یا ذهنی ، کمبود تجربه و دانش ··

 طراحی نشده است مگر با نظارت و ارائه ي دستورالعمل دستگاه توسط شخصی که مسئول ایمنی آنها باشد  دارند

کودکان باید تحت نظارت باشند تا اطمینان حاصل شود که با دستگاه بازي نمیکنند.

.

·

چنانچه سیم برق آسیب ببیند به منظور اجتناب از خطر می باید توسط تولید کننده، نمایندگان خدمات پس از فروش و یا افراد·

 واجد شرایط تعویض شود

5- تعمیر و  نگهداري
این محصول می باید توسط متخصصان مربوط تعمیر شود ، کاربران مجاز به انجام تعمیرات و پیاده کردن محصول نیستند ··

پس از اتمام کار با دستگاه حتما پریز آن را از برق خارج نمایید.·

چنانچه دو شاخه هاي پریز شل شده باشد از صندلی استفاده نکنید.·

چنانچه این محصول به مدت طوالنی بال استفاده بماند لطفا سیم آن را جمع کنید و این محصول را در محیطی خشک و عاري از ··

گرد و غبار نگهداري نمایید.

در دماي باال و یا نزدیک آتش  از این محصول استفاده نکنید و آن را در تماس مستقیم با نور آفتاب به مدت طوالنی قرار ندهید. ·

آسیب ببینید به منظور اجتناب از خطر می باید توسط تولید کننده، نمایندگان خدمات پس از فروش آن و یا افراد ··  چنانچه سیم برق

 واجد شرایط تعویض شود . 

لطفا این محصول را با پارچه ي خشک تمیز نمایید. از تینر، بنزین و یا الکل استفاده نفرمایید .

·

اجزاي مکانیکی این محصول طراحی و ساخت مخصوص دارند و نیاز به هیچگونه دستکاري ندارند. ·

·

با اشیاء تیز و لبه دار به صندلی فشار وارد نکنید

·

این محصول را بر روي سطوح ناهموار نکشید باید پیش از حرکت، آن را از زمین بلند کنید ·

بهتر است با فاصله ي زمانی از صندلی استفاده شود تا صندلی به صورت مداوم و براي مدت طوالنی کار نکند. ·

  اگر موتور هنگام کار کمی تولید صدا کند طبیعی است

راه کارهاي ساده براي اشکاالت احتمالی
·

·اگر کنترل به حالت نرمال کار نکرد لطفا دو شاخه و پریز را چک کنید تا از اتصال صحیح آنها اطمینان حاصل نمایید 

چنانچه زمان کاري دستگاه به اتمام رسد، صندلی به طور اتوماتیک خاموش می شود.  چنانچه محصول براي مدت طوالنی به 

صورت مداوم کارکند محافظ دما دستگاه را به طور خودکار خاموش می نماید. حداقل زمان استراحت دستگاه تا استفاده ي 

بعدي می باید نیم ساعت باشد.

·
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·  ولتاژ را چک کنید تا مناسب با مشخصه ي دستگاه باشد.

·  با دست هاي خیس دوشاخه را از برق نکشید.

·  به منظور اجتناب از شوك الکتریکی و یا صدمه به دستگاه اجازه ندهید آب داخل دستگاه شود.

·  جریان مدار محصول را تغییر ندهید و به سیم ها صدمه نزنید.

· از پارچه ي خیس براي تمیز کردن قسمت هاي الکتریکی مانند کلید و دوشاخه استفاده نکنید.

·

 ·

   

4-ایمنی

2

دستورالعمل نصب کنترل دستی لمسی

نحوه استفاده

پایه ي کنترل دستی را از کیف لوازم جانبی بیرون بیاورید و صفحه فلزي پایه را بر روي سوراخ هاي دسته 

بغل قرار دهید. (شکل 1). 

پایه را توسط 3 عدد پیچ M4 به دسته بغل محکم کنید. (شکل 2). 

Figure 1 Figure 2

دو خار روي قاب را در جاي مربعی خود قرار داده و با فشار بر روي آن قاب را محکم کنید (شکل 3). بعد 

از اینکه پایه به صورت کامل نصب گردید، پایه را به آرامی تکان دهید تا از نصب درست و محکم بودن 

آن اطمینان حاصل کنید. نصب پایه به اتمام رسیده است. 

(شکل 4).     

Figure 3 Figure 4
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هشدارهاي ایمنی 

هشدار

به هنگام باال آمدن ماساژور پا ، فشار مضاعف به قسمت پا باعث افتادن صندلی و صدمه دیدن کاربر و 

دستگاه میشود. 

فشار دادن ممنوع

لطفاً قبل از نشستن روي صندلی ماساژ اطمینان حاصل کنید که دسته بغل ها بدرستی نصب شده اند 

هشدار

3

نحوه استفاده

کلید ها با دسترسی آسان 

عملکرد توضیحات

 دکمه ي پاور: جهت متوقف کردن عملیات ماساژ دکمه را فشار دهید، جهت ادامه ي فرآیند دکمه را 3 ثانیه نگه دارید. 

اگر دستگاه در حال ماساژ بیش از 20 دقیقه متوقف بماند، تمامی عملکردهاي به طور خودکار خاموش می شوند. 

یون اکسیژن: جهت فعال کردن یا غیر فعال کردن عملکرد یون اکسیژن منفی دکمه را فشار دهید. 

باال آمدن بدنه ي اصلی وپایین رفتن ساق پا با یکدیگر: جهت باال آمدن بدنه ي اصلی و ساق پا به طور همزمان این 

کلید را فشرده و نگه دارید. هنگامی که حرکت این دو قسمت کامل شد، سنسور قسمت ساق پا به طور خودکار طول 

پا را تشخیص می دهد. 

-  پایین آمدن بدنه ي اصلی وباال آمدن ساق پا با یکدیگر: جهت پایین آمدن بدنه ي اصلی و ساق پا به طور همزمان 

این کلید را فشرده و نگه دارید. هنگامی که حرکت این دو قسمت کامل شد، سنسور قسمت ساق پا به طور خودکار 

طول پا را تشخیص می دهد. 

مرکز ثقل صفر: هر بار که دکمه را فشار دهید، موقعیت ساق پا و قاب بدنه به صورت اتوماتیک به حالت مرکز ثقل 

صفر تنظیم می شود. دو حالت مرکز ثقل صفر وجود دارد و چرخه تغییر می یابد. 

دکمه ي باالیی: جهت کوتاه شدن ناحیه ي ماساژ دکمه را فشرده و نگه دارید. جهت متوقف شدن حرکت دکمه را رها 

سازید. 

- دکمه ي پایینی: جهت گسترش ناحیه ي ماساژ دکمه را فشرده و نگه دارید. جهت متوقف شدن حرکت دکمه را رها 

سازید.

دکمه ي باال: جهت منتقل کردن قسمت ماساژ ساق پا به ناحیه ي زانو دکمه را فشار داده و نگه دارید. جهت متوقف 

کردن حرکت دکمه را رها سازید. 

- دکمه ي پایین: جهت منتقل کردن ماساژ به  ساق پا دکمه را فشار داده و نگه دارید. جهت متوقف کردن حرکت 

دکمه را رها سازید. 

حالت اتوماتیک: با هربار فشردن دکمه حالت هاي ماساژ خودکار تغییر می کند. 

- پورت USB : پورت USB جهت شارژ کردن دستگاه هاي هوشمند مثل تلفن همراه
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هشدارهاي ایمنی 

ھشدار

ھشدار

 کنترل صفحه نمایش لمسی یا سیم برق را در  هنگامی که دستگاه حالت آماده به کار و یا روشن است نکشید تا از 

آسیب احتمالی به دستگاه جلوگیري شود  .در صورت عدم استفاده از صندلی ، کابل کنترل و سیم برق را از برق جدا 

کرده و و در جایی امن نگهداري کنید .

 کنترل صفحه نمایش لمسی ثابت میباشد و به دستگاه وصل است ، در هنگام استفاده از دستگاه و یا جابجایی مراقب 

باشید که آنرا محکم نکشید تا آسیب نبیند 

در هنگام روشن کردن و خاموش کردن  حالت نقطه سقل صفر ( حالت کامال خوابیده و بی وزنی) اطمینان 

حاصل کنید که کودکان و یا حیوانات خانگی شما در پشت پشتی صندلی و زیر ماساژ پا قرار ندارند

4

نحوه استفاده

Figure 3 Figure 4

Figure 5 Figure 6

بعد از اینکه پیچ ها را بستید قاب روي قالب ها مطابق شکل6نصب کنید با فشار بر روي آن قاب چفت 

میشود و اتصال قسمت پایه به اتمام میرسد. (شکل 7).

Figure 7

سپس شفت هاي چپ و راست را به قالب هاي روي بدنه صندلی نصب کرده و با یک پیچ آلن و واشر تخت 

آنرا محکم کنید. 
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POWER INPUT

6

16

7
8

10

نام اجزا

1 .پیلوپد

.2  اسپیکر صوتی سه بعدي

.3  اجزاي ایربگ کتف

.4 خروجی اکسیژن یون منفی

. 5 کنترل روي دسته

. USB6  پورت

. 7 اجزاي ایربگ ساعد

. 8 جیب موبایل

.9 کوسن نشیمنگاه 

. 10 پایه کنترل صفحه نمایش

 11. قاب ساق پا

.12  قاب پشت پا

. 13 صفحه ي قاب ساق پا

 14. روکش تکیه گاه

 15. کیسه هوا ماساژ پشت کمر

 16. دسته بغل

 LED17.  المپ

 18. قاب کناري

.19  قاب عقب

.20 زه دسته بغل

.21  صفحه نمایش ریموت کنترل

. 22   قاب پشت

. 23 سیم برق و دوشاخه

. 24 سوکت سیم

. 25 سوییچ خاموش روشن

5

نصب قسمت ساق پا: 

نحوه استفاده

زه دسته بغل داراي قالب است که ابتدا باید آن را به صورت کشویی  روي دسته بغل نصب سپس 

خارهاي مربوطه به زه را در جاي خود قرار داده و فشار دهید سپس توسط یک پیچ خودکار مطابق شکل 

10 آن را محکم کنید  و سپسبه آرامی کل قسمت دستگیره را به آرامی تکان دهید تا اطمینان حاصل 

کنید که قسمت انتهایی و دستگیره به درستی متصل و محکم شده باشد. مراحل نصب براي هر دو دسته 

مانند یکدیگر است. (شکل 10). 

Figure 9 Figure 10

ابتدا بست سیم و لوله ي هوا را  که به لوله ي فلزي بسته شده است جدا کنید. (شکل 1).سیم اتصال و 

لوله ي هوا را در قسمت پایینی قاب به قسمت پایینی پا متصل کنید  و اطمینان حاصل کنید که سوکت ها 

در جاي خود قرار گرفته باشند و سپس سیم اتصال و لوله ي هوا را از قسمت انتهایی لوله ي مخصوص 

جابه جا کرده و به زیر قاب نشیمنگاه هل بدهید. هنگام هل دادن دقت کنید که به لوله هاي هوا آسیب 

نرسد و لوله ها قطع نشوند. (شکل 2).

Figure 1 Figure 2

ابتدا بوش هاي گرد و چرخنده را به قسمت خارجی سمت چپ ساق پا و قسمت راست ساق پا متصل کنید. 

(روي بزرگتر بوش باید به سمت داخل باشد.) (شکل 3). سپس شفت هاي چپ و راست را به قالب هاي 

روي بدنه صندلی نصب کرده و با یک پیچ آلن و واشر تخت آن را محکم کنید . (شکل4).
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عملکرد

داراي طراحی  ماساژ سه بعدي هوشمند با حرکت عمودي و افقی  و بی صدا 

داراي مکان یابی خودکار کتف ،شانه ،انگشتان دست و پا و انحناي بدن و تنظیم گویهاي ماساژ با آنها  

 داراي شش عملکرد ماساژ اتوماتیک خودکار : ویژه ، سالمتی بدن ، ریلکس کردن و 23 برنامه متنوع خودکار ماساژ

داراي عملکرد ذخیره ماساژ براي 3 نفرماساژ دستی باالتنه با 5 آپشن کلی، بخشی، نقطه ي ثابت، باالتنه و پایین پایین 

 و 3Dتنه و کتف ، همراه با 5 نوع روش ماساژ مالشی، ضربه اي ، شیاتسو، ماساژ همزمان مالشی و ضربه اي ،ماساژ

 هر کدام از روش هاي ماساژ داراي 5 سطح سرعت ماساژ است . در حالت بخشی و نقطه ي  ماساژ شانه اي عمیق که

ثابت ، بازوهاي ماساژ باال و پایین می روند تا به نقطه ي صحیح ماساژ دست یابند . در حالت ضربه اي و شیاتسو ، 

.عرض بین دو گوي ماساژ در5 سطح قابل تنظیم است

 عملکرد ماساژ فشار هوا: عملکرد ماساژ تحت فشارهوا بازو (8 کیسه هوا داخلی) ، عملکرد ماساژ فشار هواي (داراي

کتف ساخته شده چهار کیسه هوا) با قابلیت تنظیم سه سطح فشار هوا

 عملکرد ماساژ فشارهواي پایین تنه: عملکرد ماساژ فشار هوا کمر (طراحی شده با 4 کیسه هوا) ، عملکرد ماساژ داراي

فشار هواي ساق پا (طراحی شده با 4 کیسه هوا) ، عملکرد ماساژ فشار هواي کف پا (عملکرد 16 کیسه هوا) با 

قابلیت تنظیم سه سطح فشار هوا 

داراي عملکرد گرمایش کمر: منبع گرمایشی فیبر کربن

قاب پشت با نوع خاصی از تکنولوژي از دیوار منحرف می شود که ماکزیمم فضا را حفظ می کند(جایگیري صفر)

 و قابلیت اتصال به بلوتوث  در بازوهاي چپ و راست 3D سیستم پخش موسیقی: داراي اسپیکر دیجیتال

کنترل دسته بغل شامل  دکمه یون اکسیژن منفی ، دکمه باال آمدن قسمت پا ، دکمه  خوابیدن پشتی صندلی ،دکمه 

نقطه سقل صفر ، دکمه پاز، دکمه ماساژخودکار ، دکمه تنظیم قد ساق و کف پا ،دکمه تنظیم باال و پایین آمدن پا ،خم 

شدن و برگشتن پشتی صندلی و نقطه سقل صفر یک و دو میباشد .

داراي عملکرد ماساژ فشارهوا در ساق پا: این کیسه هاي هوا با پر و خالی شدن هواي داخلشان در قسمت ساق پا، 

خستگی و انقباض ناشی از ایستادن طوالنی را کاهش میدهد. 

داراي عملکرد ماساژ غلتکی و تیغه اي در کف پا و قوزك و پاشنه پا 

داراي سنسور تنظیم قد براي کف پا به منظور انطباق با قد هاي متفاوت 

قاب پشت با نوع خاصی از تکنولوژي از دیوار منحرف می شود که ماکزیمم فضا را حفظ می کند و با استفاده از تکنولوژي 

 تنظیم انحناي پشت بدن ، لذت یک ماساژ بیظیر را براي کاربر فراهم میکند

 با طراحی کنترل  صفحه نمایشی لمسی هفت اینچی 

 روي دسته هاي بغل صندلی LED نور رنگی

همراه با یونیزه اکسیژن منفی روي قسمت بازو و اطراف سر  

 روي دسته ي راست داراي 

داراي عملکرد تنظیم عرض شانه  دردو مرحله بمنظور انطباق با  عرض شانه هاي مختلف

قابلیت تنظیم مجدد عملکرد ماساژ خودکار .

 

6

نحوه استفاده

Figure 3 Figure 4

سپس قسمت جلو و انتهاي دسته بغل را با دو دست نگه داشته و ابتدا قسمت خار محدود کننده (قفل 

کننده) در انتهاي دسته را به جایگاه تعبیه شده در زیر قسمت انتهایی زه فلزي نصب کنید. سپس دسته 

را به آرامی با دست هل بدهید  اطمینان حاصل کنید که خار محدود کننده به درستی جا افتاده و محکم 

شده باشد. (شکل 5).  پس از اینکه قسمت انتهایی دسته را نصب کردید، قالب قسمت انتهایی جلو 

دسته را به  جایگاه فلزي جلوي نشیمنگاه متصل کنید  و قسمت انتهایی جلو دسته بغل را فشار دهید ، 

سپس به آرامی دسته بغل تکان دهید تا از اتصال صحیح قسمت انتهایی و جلویی دسته بغل اطمینان 

حاصل کنید. (شکل 6). 

Figure 5 Figure 6

Limit block

Limit axis

Figure 7 Figure 8

سوراخ هاي جلوي دسته را با فلز جلوي نشیمنگاه هم تراز کرده و سپس دو عدد پیج آلن با واشر تخت را 

ببندید (شکل 7). قسمت انتهایی دسته بغل و بدنه را با 5 عدد پیچ M4*10 محکم کنید. (پیچ کنید). 

(شکل 8).
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16minWaist Care

2 06

Upper Air Lower Air

Manual Customise

Angle Setting

Stress Relieving

Energy

Good-night Sleep

Joint Care

Frozen Shoulder

Spine Massage

Thai Massage

More

12

1

6

7

8

9

10

11

5

3

2

4

معرفی صفحه نمایش کنترل 

توجه : صفحه نمایش کنترل رنگ، عملکرد ماساژ و دستور اجراي آنها را نشان میدهد، لطفا به 

1- دکمه بلوتوث

2- دکمه تنظیم زمان 

3- وضعیت نقطه ماساژ

4- تنظیم موقعیت شانه 

5- صفحه نمایش اطالعات کلی وضعیت ماساژ

6- نمایش شدت فشار هوا

7- کلیدهاي عملکرد ماساژ دستی ، حافظه هوشمند ، تنظیم زاویه و دیگر تنظیمات 

8- دکمه قطع و وصل کردن ماساژ

9- دکمه عملکرد ماساژ خودکار

10- دکمه خاموش و روشن کنترل

11- دکمه عملکرد ماساژ 3 بعدي

12- راه اندازي و یا متوقف کردن دستگاه 

نمایش فیزیکی مراجعه کنید!

7

POWER INPUT

POWER INPUT

خاموش کردن پاور، متوقف کردن ماساژ 

نصب دسته بغل 

نحوه استفاده

در هنگام ماساژ کلید پاور را فشار دهید تابه سرعت همه ي حالت هاي ماساژ فعال را خاموش کنید. 

بدنه ي اصلی و ساقپا به حالت اولیه بازمیگردند. هنگامی که زمان ناساژ به پایان رسیده است و تمام 

عملکردهاي ماساژ به سرعت خاموش می شوند، بدنه ي اصلی و ساق پا ریست می شوند. مطابق شکل 

منبع برق را از دستگاه جدا کنید.(نمودار شماتیک نحوه ي جداسازیدستگاه از برق). 

نمودار شماتیک خاموش کردن کلی دستگاه 

نمودار شماتیک جدا سازي سیم برق از دستگاه 

نودار شماتیک جدا سازي دستگاه از پریز برق

سوکت هاي متناظر را از زیر قاب دسته بغل پیدا کنید و آن ها را به قسمت انتهایی قاب منتقل کنید. 

(شکل 1). پس از انتقال سیم ها به از مرکز به قسمت انتهایی قاب، سوکت هاي مشابه را به یکدیگر 

وصل کنید. (سیم ها را با توجه به عالمت فیزیکی روي هر کدام به یکدیگر متصل کنید.) 

Figure 1 Figure 2

دقت کنید که اتصال دهنده هاي  زیر قاب صندلی به خوبی با اتصال دهنده هاي  دسته بغل محکم شده 

باشد و هم چنین لوله هاي هوا به درستی در جاي خود قرار گرفته باشند. (شکل 3). پس از اینکه سیم 

هاي متناظر اتصال دهنده یه یکدیگر وصل شدند، به آرامی سیم ها و لوله هاي  پشت قاب را با دست به 

داخل هل بدهید. دقت کنید که لوله هاي هوا آسیب نبینند و تخریب نشوند. (شکل 4). 
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شروع ماساژ 

روشن کردن دستگاه 

راه اندازي کنترل دستگاه 

POWER INPUT

POWER INPUT

وصل کردن دو شاخه وصل کردن سیم به دستگاه حالت کلید خاموش و روشن 

- براي شروع ماساژ دکمه پاور را روشن کنید  با انتخاب هر یک از برنامه هاي خودکار صندلی بطور اتوماتیک خوابیده 

شده و قسمت پا باال می آید (برنامه خودکار و برنامه هاي ذخیره شده در حافظه قابل اجرا می باشد) چنانچه بعد از � 

دقیقه برنامه موردنظر را انتخاب نکنید صندلی بطور خودکارخاموش میشود.

برنامه خودکار VIP: رفع استرس ،انرژي زاي صبح ، رفع خستگی قبل از خواب، انرژي زا و رفع خستگی توامان،گرفتگی 

کتف و شانه ،ماساژ ستون فقرات 

برنامه خودکار سالمتی بدن : رژیم و الغري ، ریکاوري ورزشی ، استراحت ذهن ، مراقبت از ستون فقرات ، مراقبت از 

کمر ، مراقبت از پاها.

برنامه خودکار ویژه :  مراقبت از سالمتی،ماساژ درمانی میان روز،تناسب اندام،تسکین پایین تنه ، ماساژ تسکینی،رفع 

خستگی

برنامه خودکار آرامش بخش :کشش کل بدن ،ماساژ تایلندي،ماساژ چینی،آرامبخش،ماساژ فشار هوا

Stress Relieving Energy

Good-night Sleep Joint Care

Frozen Shoulder Spine Massage

VIP

Healthcare

Special

Relaxation

Customise

Select an automatic function to start the massage

نحوه استفاده

8

جهت تنظیم زمان دکمه ي           را فشار دهید. با هر بار فشار دادن دکمه 5 دقیقه به زمان کار دستگاه 

اضافه می شود. زمان کلی کار دستگاه نباید بیشتر از 40 دقیقه باشد، اگر زمان بیش از 40 دقیقه شد، 

زمان به 5 دقیقه ي اول ریست می شود.

بلوتوث 

تنظیم زمان

16min

نحوه استفاده

دکمھ ی بلوتوث 

روشن کردن 

بلوتوث

خاموش کردن

 بلوتوث

دکمه هاي بلوتوث فعال نیستند

توجه: زمانی که قصد تنظیم بلوتوث را دارید باید به حالت اصلی رابط هاي کنترل اطالعات بازگردید. اگر در حال استفاده 

از حالت دستی، تنظیمات زاویه و یا ذخیره ي ماساژ شخصی هستید، بولوتوث قابل تنظیم نمی باشد.

Time Setting

دکمه هاي تنظیم زمان

توجه: زمانی که قصد تنظیم ساعت را دارید باید به حالت اصلی گزینه هاي کنترل اطالعات بازگردید. اگر 

در حال استفاده از حالت دستی، تنظیمات زاویه و یا ذخیره ي ماساژ شخصی هستید، بولوتوث قابل تنظیم 

نمی باشد.  

16minEase Ache

16minEase Ache

16minEase Ache

Manual Customise

Angle Setting

2 06

Upper Air Lower Air

16minWaist Care Stress Relieving

Energy

Good-night Sleep

Joint Care

Frozen Shoulder

Spine Massage

Thai Massage

More

Manual Customise

Angle Setting

2 06

Upper Air Lower Air

16minWaist Care Stress Relieving

Energy

Good-night Sleep

Joint Care

Frozen Shoulder

Spine Massage

Thai Massage

More

دکمه ي             را جهت روشن یا خاموش کردن بلوتوث فشار دهید. دکمه ي             جهت روشن کردن

 وضعیت بلوتوث و دکمه ي              جهت خاموش کردن وضعیت بلوتوث استفاده می شود. بعد از این که

 بلوتوث فعال شد، دستگاه منبع صدا (مثل موبایل، تبلت و غیره) به صندلی وصل شده و آهنگ به صورت

 وایرلس به سیستم صوتی صندلی انتقال می یابد و  از طریق بلوتوث صندلی قابل پخش است. 
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نحوه استفاده

با انتخاب یکی از برنامه هاي خودکار پشتی صندلی خوابیده و قسمت پا باال آمده و در زاویه مشخص قرار میگیرند 

بعد از تنظیم زاویه، صندلی بطور خودکار شروع به شناسایی موقعیت شانه ها و نقاط طب سوزنی بدن فرد میکند 

(توجه:در برنامه رفع گرفتگی شانه و کتف ،دستگاه تنها موقعیت شانه ها را شناسایی میکند ، در برنامه هاي دیگر 

�������     دستگاه کل بدن را شناسایی و عملکرد ماساژ را با آنها تنظیم میکند ) در صورت کامل نشدن شناسایی با فشار

06

بمحض اتمام اسکن شانه ها ، صداي بوق به مدت 10 ثانیه شنیده می شود یا دکمه ي اینتر  را فشار دهید. گوي هاي 

ماساژ به آرامی روي شانه ي شما به حرکت در می آید. در طی این فرآیند، اگر تمایل به تنظیمات بیشتر در ناحیه ي شانه 

داشتید، می توانید این کار را با استفاده از دکمه هاي باال و پایین شانه انجام دهید. یازده حالت تنظیم براي شما تعبیه 

شده است. اگر موفق به شناسایی نشدید، نقاط پیش فرض به طور خودکار ماساژ داده می شود.  

Please adjust the position of the shoulder......

06

Shoulder Position Adjust

OK

OK

·Position too low
·Proper position

·Position too high

Buttons Description

جهت باالبردن گوي هاي ماساژ این دکمه را فشار دهید. 

جهت پایین آوردن گوي هاي ماساژ این دکمه را فشار دهید. 

Auto lying down

Just a moment......

Body sensing progress 

9

نحوه استفاده

تنظیمات: 

Setting selection interface Setting interface

Manual Customise

Angle Setting

2 06

Upper Air Lower Air

16minWaist Care Stress Relieving

Energy

Good-night Sleep

Joint Care

Frozen Shoulder

Spine Massage

Thai Massage

More

201804150001

English

1Min 3Min 10Min 30Min

Setting

Brightness

Sound

Language

S/N

Chinese

Auto-Lock

قفل خودکار 

صدا 

زبان

شماره سریال

جهت تنظیم نور پس زمینه، انگشت خود را روي قسمت مربوطه به چپ یا راست حرکت دهید.

دکمه ي قفل صفحه را جهت تنظیم زمان قفل براي 1 دقیقه، 3دقیقه، 10 دقیقه و یا 30 دقیقه تنظیم کنید. 

انتخاب زبان

جهت نمایش اطالعات مثل تجهیزات حال حاضر 

روشنایی 

 دکمه ي            را جهت انتخاب رابط هاي تنظیمات شامل تنظیمات میزان روشنایی نور پس زمینه، تنظیمات ساعت

 خواب، دکمه ي تنظیم صدا، شماره سریال، انتخاب زبان و سایر تنظیمات فشار دهید. جهت عدم نمایش رابط ها بر روي 

صفحه ي نمایش کلید                را فشار دهید.  

 Customise

 Customise
 

 

 جهت بی صدا کردن دکمه ي          و جهت صدا دار کردن دکمه ي        را فشار دهید. 
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دستگاه به حالت پش فرض 

  

مجدد شناسایی

 

میکند



نحوه استفاده

دکمه ي توقف

در زمان انجام ماساژ، دکمه ي توقف را فشار دهید تا ماساژ به طور موقت متوقف گردد، سپس مجدد دکمه را فشار دهید 

تا ماساژ ادامه پیدا کند. اگر زمان توقف 20 دقیقه باشد، تمام عملکردهاي ماساژ به طور خودکار خاموش می گردد.  

Pause

متوقف کردن عملیات ماساژ عملیات ماساژ در حال انجام

Run/pause Button Functional description

توقف 

عملکرد 

زمانی که دستگاه در حال کار است، جهت متوقف کردن عملیات ماساژ 

در حالت توقف، این دکمه را فشار دهید تا عملیات ماساژ مجدد آغاز گردد. 

پایین کلید رابط اطالعات ماساژ کلید          یا          را جهت تنظیم شدت ماساژ           براي عضالت باالي کمر 

فشار دهید. 5 سطح (درجه ي) شدت در نظر گرفته شده است. 

نقاط قوت ماساژ باالي بدن 

Speed

1 level 2 level 3 level 4 level 5 level

توجه: 
 شدت ماساژ: شدت ماساژ       به این صورت است که حرکت گوي هاي ماساژ به سمت جلو تمدید می 

شود.

 یا به طور کامل به عقب برمی گردد. شدت ماساژ با توجه به شدت قسمت معین شده ي ماساژ تنظیم 

می شود. تشخیص نقاط ماساژ سوزنی، شدت ماساژ براي هر نقطه می تواند امتحان شود. شما می توانید 

شدت ماساژ را براي نقطه ي ماساژ معین هم در حالت دستی و هم در حالت اتوماتیک توسط این دکمه 

16minWaist Care

2 06

Upper Air Lower Air

Manual Customise

Angle Setting

Stress Relieving

Energy

Good-night Sleep

Joint Care

Frozen Shoulder

Spine Massage

Thai Massage

More

16minWaist Care

2 06

Upper Air Lower Air

Manual Customise

Angle Setting

Stress Relieving

Energy

Good-night Sleep

Joint Care

Frozen Shoulder

Spine Massage

Thai Massage

More

این دکمه را فشار دهید. 

(حالت ماساژ قبل از توقف ادامه پیدا می کند.)

(کلید سه بعدي)

10

تنظیمات زاویه دراز کشیدن

تنظیمات جاذبه ي صفر

نحوه استفاده

عملکرد توضیحات

Calf-Up

Calf-Down

 ساق پا باال: دکمه را فشار داده و نگه دارید تا قسمت ساق پا به طور جداگانه از بدنه ي اصلی به سمت باال حرکت 

کند. دکمه را رها کنید تا حرکت متوقف شود. هنگامی که باقی حرکت ساق پا کامل شود، قاب ساق پا به طور اتوماتیک 

شروع به اندازه گیري طول پا خواهد کرد. 

ساق پا پایین: دکمه را فشار داده و نگه دارید تا قسمت ساق پا به طور جداگانه از بدنه ي اصلی حرکت کند، دکمه را 

رها کنید تا حرکت متوقف شود. هنگامی که باقی حرکت قسمت ساق پا تکمیل شود، قاب ساق پا به طور اتوماتیک 

شروع به اندازه گیري طول پا خواهد کرد. 

جهت باال آمدن تکیه گاه و پایین رفتن ساق پا این دکمه را فشار داده و نگه دارید. دکمه را رها کنید تا حرکت متوقف 

شود. هنگامی که حرکت بدنه ي اصلی و قسمت ساق پا تکمیل شد، قاب ساق پا به طور اتوماتیک شروع به اندازه 

گیري طول پا خواهد کرد. 

جهت پایین آمدن تکیه گاه و باال آمدن ساق پا همزمان این دکمه را فشار داده و نگه دارید. دکمه را رها کنید تا حرکت 

متوقف شود. هنگامی که پایین آمدن  حرکت بدنه ي اصلی و قسمت ساق پا تکمیل شد، قاب ساق پا به طور اتوماتیک 

شروع به اندازه گیري طول پا خواهد کرد.   

عملکرد توضیحات

به صورت اتوماتیک بدنه ي اصلی و ساق پا در حالت مرکز ثقل صفر قرار می گیرد. 

به صورت اتوماتیک بدنه ي اصلی و ساق پا در حالت مرکز ثقل صفر قرار می گیرد. 

کشش منطقه ي پا

عملکرد توضیحات

دکمه ي باال: جهت منتقل کردن قسمت ماساژ ساق پا به ناحیه ي زانو دکمه را فشار داده 

و نگه دارید. جهت متوقف کردن حرکت دکمه را رها سازید. 

دکمه ي پایین: جهت منتقل کردن ماساژ به  ساق پا دکمه را فشار داده و نگه دارید. 

جهت متوقف کردن حرکت دکمه را رها سازید. 

جهت کوتاه شدن ناحیه ي ماساژ دکمه را فشرده و نگه دارید. جهت متوقف شدن حرکت 

دکمه را رها سازید. 

دکمه ي پایینی: جهت گسترش ناحیه ي ماساژ دکمه را فشرده و نگه دارید. جهت متوقف

 شدن حرکت دکمه را رها سازید. 

Seat-Up

Seat-Down
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حالت اتوماتیک 

نحوه استفاده

در حالت اتوماتیک 4 مدل مختلف ماساژ وجود دارد: 

 مراقبت مشترك ، (good-night) برنامه ي                                     از بین بردن استرس، ماساژ صبحگاهی ، ماساژ شبانگاهی

(joint care)، گرفتگی  شانه ها (frozen shoulder)، ماساژ ستون فقرات (spine) 

 office) برنامه ي مراقبت از سالمتی اتوماتیک: ماساژ مناسب براي افرادي که در طول روز کار دفتري انجام دادند

regimen)، بازیابی بدن بعد از ورزش (sport recovery)، با طراوت کردن ذهن (brain) (refresh)، محافظت از 

 .(legs care) محافظت از پاها ،(waist care) محافظت از کمر ،(spine care)ستون فقرات

 ،(meridian treatment) بهبود عملکرد بدن میان روز ،(health recharge) برنامه ي اتوماتیک ویژه: بقاي سالمتی

 رفع خستگی ،(restoration massage) ماساژ بازگرداننده ،bottom toning ،(keep fit) حفظ تناسب اندام

(tiredness relief)،  

 ماساژ ،(thai massage)ماساژ تایلندي ،(full-body stretch)برنامه ي اتوماتیک آرامش بخش:  کشش کامل بدن
 مدل ماساژ 23 درحالت کلی ،(air bag)کیسه ي هوا ،(total relax) آرامش کلی ،(massage) (Chinese) چی��

 کلیک کنید تا بتوانید  ماساژ اتوماتیک را انتخاب کنید. زمانی  auto اتومات�ک برنامه ریزي شده است. روي آیکون

که در حالت ماساژ اتوماتیک هستید، سرعت و پهنا قابل تنظیم نمی باشد. 

آیکون بیشتر را فشار دهید تا بتوانید حالت هاي ماساژ متناظر را انتخاب کنید. 

16minWaist Care

2 06

Upper Air Lower Air

Manual Customise

Angle Setting

Stress Relieving

Energy

Good-night Sleep

Joint Care

Frozen Shoulder

Spine Massage

Thai Massage

More

16minWaist Care

2 06

Upper Air Lower Air

Stress Relieving

Energy

Good-night Sleep

Joint Care

Frozen Shoulder

Spine Massage

VIP Auto Program

VIP

Healthcare

Special

Relaxation

Function DescriptionAuto mode

ویژه

از بین بردن خستگی ماهیچه ها و ریلکس شدن آن ها، بهبود گردش خون در ناحیه ي کمر و 

 .

از بین بردن 

(رها سازي) استرس 

انرژي 

کمک به بی خوابی

محافظت از مفاصل

 گرفتگی 

 

ماساژ ستون فقرات

بدن بعد از خواب شب در حالت استراحت است. بیدارکردن تمامی قابلیت هاي بدن انسان

 توسط ماساژ تمام ماهیچه ها بري شروع یک روز با نشاط. 

این حالت کمک می کند تا بدن به تعادل برسد، از طریق ماساژ نقطه ي سوزنی باعث بهبود 

  

با ماساژگوي ، فشار دادن و کششی و سایر ماساژها باعث سالمتی 

مفاصل میشود.

حالت ویژه ي ماساژ براي گردن و شانه ، از بین بردن درد گردن و  شانه و 

بهبود خون رسانی مغز. 

ماساژ هرکدام از مهره ها به صورت جداگانه جهت حفاظت از سالمتی آن ها و

 کاهش سایندگی دیسک ها. 

.

اندام هاي زیرین بدن و از بین بردن سریع استرس

 (good night sleeping) بخشیدن سریع کیفیت خواب می شود.

 شانه 

 (frozen shoulder)

11

 آیکون                     را جهت انتخاب گزینه ذخیره سازي برنامه ي ماساژ دلخواه فشار دهید. شامل ذخیره 

سازي برنامه ي ماساژ شماره ي I، ذخیره سازي برنامه ي ماساژ شماره II،  ذخیره سازي برنامه ماساژ شماره 

III و ذخیره سازي یا حذف سایر عملکردهاي دیگر دستگاه.   

جهت ذخیره یا کنسل کردن عملکرد ماساژ کلیک کنید. 

ذخیره سازي: ذخیره ي تمام شیوه هاي ماساژ کنونی، فشار هوا، زاویه و سایر عملکرد هاي ماساژ

 ماساژ عملکردهاي سایر و زاویه ،هوا فشار شامل قبلی ي شده ذخیره هاي تکنیک :(CALL) فراخواندن

 .کنید فراخوانی را

جهت عدم نمایش رابط ها بر روي کنترل بر روي آیکون            کلیک کنید.  

نحوه استفاده

Customise

رابط انتخاب ذخیره سازي برنامه دلخواه شما رابط انتخاب ذخیره سازي برنامه دلخواه شما

تنظیم زاویه

Angle

رابط هاي انتخاب تنظیمات زاویه رابط هاي انتخاب تنظیمات زاویه

2 06

Upper Air Lower Air

ⅡⅠ Ⅲ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

Customise

Save

Use

16minWaist Care

2 06

Customise

Angle Setting

Upper Air Lower Air

16minWaist Care Stress Relieving

Energy

Good-night Sleep

Joint Care

Frozen Shoulder

Spine Massage

Thai Massage

More

Manual

2 06

Customise

Angle Setting

Upper Air Lower Air

16minWaist Care Stress Relieving

Energy

Good-night Sleep

Joint Care

Frozen Shoulder

Spine Massage

Thai Massage

More

Manual
Angle Adjustment

Foot Adjust

Calf Adjust

Seat-Up

Seat-Down

Calf-Up

Calf-Down

شخصی سازي

آیکون             را جهت دسترسی به گزینه حالت برگشت به صندلی یا نشستن و گزینه حالت دراز کشیدن، رابط هاي به هم 

متصل دراز کشیدن، باال آمدن ساق پا، پایین رفتن ساق پا، حالت جاذبه ي صفر، کشش ساق پا و کشش کامل پا فشار دهید.  

جهت عدم نمایش رابط ها بر روي صفحه ي نمایش کلید           را فشار دهید.  
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نحوه استفاده

مخصوص

آرامش

مراقبت از پا

محافظت از سالمتی

 ماساژ براي افراد 

داراي کار دفتري

بازیابی بدن

 بعد از ورزش

طراوت بخشیدن

       به ذهن 

   مراقبت از

 ستون فقرات

مراقبت از کمر

فعالیت هاي فیزیکی را با ماساژ افزایش دهید، بهبود عملکرد بدن براي 

افرادي که سبک زندگی کم تحرك دارند. 

از بین بردن خستگی فیزیکی بدن بعد از ورزش

 رها سازي درد گردن و شانه ، ارتقا گردش خون به مغز 

مراقبت از سالمتی ستون فقرات و بهبود تاثیرات عدم فعالیت بدنی. 

تمرکز بر روي بهبود سالمت ستون فقرات و نرم کردن ماهیچه هاي کمر

رفع سریع درد و خستگی ماهیچه ها در قسمت پایین بدن.  

مراقبت از سالمتیبهبود کیفیت چرت نیم روز و بازده کار

ماساژ درمانی 

میان روز

حفظ تناسب اندام

تونینگ پایین 

ماساژ بازگرداننده

رفع خستگی

بهبود سریع گردش خون و سیستم ایمنی بدن

 ماساژ موثر نشیمنگاه و پاها جهت شکل دادن به بدن، کاهش توده هاي چربی

 ذخیره شده در بدن 

بهبود گردش خون بدن به صورت کلی جهت تقویت حس حیات و ایمنی بدن 

هوشیار کردن سریع تمامی عملکردهاي بدن، ذخیره ي مجدد قواي بدن و رفع

 خستگی از طریق ماساژ 12نقطه ي سالمتی سوزنی

رفع خستگی، بدست آوردن مجدد حس سرزندگی(حیات)، پاك سازي 

اسید الکتیک تولید شده در بدن بعد از ورزش

کشش کامل بدن

ماساژ تایلندي

ماساژ چینی

آرامش کلی

کیسه ي هوا

کشش بدن جهت افزایش انعطاف پذیري توسط ماساژ تایلندي

رفع خستگی و درد بدن به صورت کامل توسط ماساژ عمیق براي تمام بدن 

تنظیم شده بر اساس نظریه هاي پزشکی سنتی چینی، متعادل کردن

 فعالیت هاي بدن جهت دستیابی به تناسب اندام و از بین بردن بیماري ها 

آرامش کلی، ماساژ تسکین دهنده ي کل بدن به صورت ماساژ دورانی 

و ضربه اي جهت رفع خستگی

تمرکز ماساژ بر فشار بدن، این گزینه می تواند بدن را به طور کامل ریلکس

 کند، خستگی را از بین ببرد و به آرامش اعصاب کمک کند

12

دستی- یون اکسیژن منفی 

نحوه استفاده

عملکرد حالت دستی- رابط انتخاب یون اکسیژن منفی 

عمکرد توضیحات

جت فعال یا غیر فعال کردن حالت یون اکسیژن منفی فشار دهید. 
یون اکسیژن منفی

ON

 حالت دستی- هیتر کمر

حالت عملکرد دستی- رابط انتخاب هیتر 

عملکرد توضیحات

جهت فعال یا غیر فعال کردن هیتر فشار دهید.  

ON

2 06

Upper Air Lower Air

16minWaist Care

3D

ⅣⅡ Ⅱ

Manual Mode

Knead Shiatsu Grasp

Speed- Width-

Partial

Lower 
Air

Foot
Roller

Speed+ Width+

Upper 
Air

Full Upper Lower

Calf
Knead

开启 OFFON-Ion Heat

Tap Knead&Tap

Spot 

3D

ⅣⅡ Ⅱ

Manual Mode

Knead Shiatsu Grasp

Speed- Width-

Partial

Lower 
Air

Foot
Roller

Speed+ Width+

Upper 
Air

Full Upper Lower

Calf
Knead

06

Upper Air Lower Air

16minWaist Care
Tap Knead&Tap

Spot 

开启 OFFON-Ion Heat

دکمه ي                        را جهت فعال یا غیر فعال نمودن عملکرد یون اکسیژن منفی فشار دهید.

جهت فعال یا عدم فعال کردن هیتر ماساژ کمر دکمه ي                       را فشار دهید. 

هیتر جهت گرم شدن از فیبر کربن استفاده می کند و بعد از 3 دقیقه گرم می شود.

 جهت عدم نمایش رابط ها بر روي کنترل بر روي آیکون       کلیک کنید. 

ON

ON

 همچنین میتوانید آیکون          را جهت عدم نمایش دکمه ها بر روي صفحه نمایش فشار دهید.
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در زیر گزینه هاي عملکرد ماساژ دستی تکنیک هاي ماساژ دستی را انتخاب کنید.  محدوده  کمر، سرعت 

و پهنا قابل تنظیم است. 

 ،تکنیک مختلف ماساژ می باشد: چرخشی (دورانی)، ضربه اي 6 ماساژ دستی (که به صورت پیش قرض میباشد) : شامل

چرخشی (دورانی) و ضربه اي، ماساژ شیاتسو، ماساژ سه بعدي، و ماساژ شانه. در مرحله ي ضربه اي و مرحله ي ماساژ 

شیاتسو، پهناي گوي هاي ماساژ و قابل تنظیم است. سرعت ماساژ در همه ي تکنیک ها قابل تنظیم است  به جز در 

حالت توقف. همچنین می توانید گزینه هاي ماساژ دستی را با کلیک بر روي آیکون         ببندید.   

حالت دستی 

حالت دستی- اداره کردن 

نحوه استفاده

گزینه هاي انتخاب ماساژ دستی گزینه هاي ماساژ دستی

Speed

Width

گزینه هاي ماساژ���عملکرد ماساژ دستی

Speed- Speed+

Width- Width+

1 level 2 level 3 level 4 level 5 level

1 level 2 level 3 level 4 level 5 level

16minWaist Care

2 06

Upper Air Lower Air

Manual Customise

Angle Setting

Stress Relieving

Energy

Good-night Sleep

Joint Care

Frozen Shoulder

Spine Massage

Thai Massage

More

Manual

3D

ⅣⅡ Ⅱ

Manual Mode

Knead Shiatsu Grasp

Speed- Width-

Partial

Lower 
Air

Foot
Roller

Speed+ Width+

Upper 
Air

Full Upper Lower

Calf
Knead

06

Upper Air Lower Air

16minWaist Care
Tap Knead&Tap

Spot 

开启 OFFON-Ion Heat

3D

ⅣⅡ Ⅱ

Manual Mode

Knead Shiatsu Grasp

Speed- Width-

Partial

Lower 
Air

Foot
Roller

Upper 
Air

Full Upper Lower

Calf
Knead

Speed+ Width+

06

Upper Air Lower Air

16minWaist Care
Tap Knead&Tap

Spot 

开启 OFFON-Ion Heat

آیکون          را جهت ورود به گزینه هاي عملکرد هاي ماساژ فشار دهید، شامل حالت

 دستی، حالت دستی شدت و پهنا، محدوده کمر، ماساژ کیسه هاي هواي باالیی، ماساژ 

کیسه هاي هواي پایینی، فشار ساق پا، گوي هاي پا، یون هاي اکسیژن منفی، گرما و سایر 

عملکردهاي ماساژ. 

آیکون        را جهت بستن گزینه هاي حالت دستی فشار دهید.

13

نحوه استفاده

دستی- فشار ساق پا

حالت 1 حالت 2 حالت 3

حالت هاي فشار ساق پا

حرکت رو به جلو معکوس
ماساژ مالشی

 قسمت ساق پا

بعد از اینکه گزینه هاي ماساژ کف پا را باز کردید از دکمه هاي 

مثبت و منفی براي تنظیم جهت چرخشی ماساژ استفاده نمایید .

Function Description 

 جهت خاموش یا روشن کردن حالت ماساژ فشار ساق پا.  

دستی- ماساژ مالشی پا

Speed

عملکرد هاي ماساژ دستی - دکمه هاي انتخاب عملگرد رولینگ کف پا 

1level 2level 3level

Function Description 

جهت خاموش یا روشن شدن عملکرد رولینگ هاي کف پا فشار دهید
Foot

Roller

Calf
Knead

3D

ⅣⅡ Ⅱ

Manual Mode

Knead Shiatsu Grasp

Speed- Width-

Partial

Lower 
Air

Foot
Roller

Speed+ Width+

Upper 
Air

Full Upper Lower

Calf
Knead

06

Upper Air Lower Air

16minWaist Care
Tap Knead&Tap

Spot 

开启 OFFON-Ion Heat

3D

ⅣⅡ Ⅱ

Manual Mode

Knead Shiatsu Grasp

Speed- Width-

Full Back Upper Back Lower Back Partial

Lower 
Air

Speed+ Width+

Upper 
Air

Foot
Roller

Calf
Knead

06

Upper Air Lower Air

16minWaist Care
Tap Knead&Tap

Spot 

开启 OFFON-Ion Heat

می توانبد حالت هاي مختلف ماساژ را با کلیک بر روي آیکون            انتخاب کنید.

 سه حالت مختلف براي ماساژ ساق پا وجود دارد. حالت ماساژ ساق پا را با کلیک بر روي آیکون هاي

              و          تنظیم کنید. 

  

 Calf
Knead

 جهت عدم نمایش گزینه هاي بر روي کنترل بر روي آیکون         کلیک کنید

 جهت روشن یا خاموش کردن عملکرد گوي هاي پا دکمه ي               را فشار دهید.

 سرعت رولینگ کف پا با کلیک بر روي دکمه هاي          و          قابل تنظیم است.

 سرعت می تواند در 3 سطح تنظیم شود. جهت عدم نمایش گزینه ها بر روي کنترل بر

 روي آیکون        کلیک کنید.  

Calf
Knead
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گزینه ماساژ دستی- گزینه فشار ساق پا

 Calf
Knead



حالت دستی - کشش محدوده کمر

Manual button Functional description

ماساژ سه بعدي

 ماساژ چرخشی

 (دورانی)

چرخشی (دورانی) 

و ضربه اي

شانه

ضربه اي

ماساژ شیاتسو

4 حالت براي ماساژ 3 بعدي وجود دارد. سرعت و شدت ماساژ ها قابل تنظیم است

سرعت و شدت ماساژ قابل تنظیم است

ترکیب حالت چرخشی و ضربه اي. سرعت و شدت قابل تنظیم است

حالت چنگ زدن به شانه می تواند باعث تسکین فشار روي شانه و

 گردن شود. سرعت و شدت در این حالت قابل تنظیم است

� حالت ماساژ ضربه اي با فشار مجدد این کلید قابل تنظیم است. 

پهنا و شدت در این حالت ماساژ قابل تنظیم می باشد

 حالت مختلف ماساژ شیاتسو با فشردن این کلید بیش از یک بار قابل تنظیم

 می باشد. سرعت، پهنا و شدت با استفاده از کلید هاي سرعت، شدت ماساژ

 پشت و پهنا قابل تنظیم است

دستی (منطقه ي ماساژ): شامل عملکردهاي ماساژ ثابت، جزیی، کامل، باال و پایین کمر. 

- روي حالت کشش متناظر کلیک کنید تا بتوانید عملکرد ماساژ را بر اساس سلیقه ي شخصی خود تنظیم 

کنید. جهت عدم نمایش گزینه ها بر روي صفحه ي نمایش کلید          را فشار دهید. 

گزینھ ھای محدوده کمر - عملکرد ماساژ دستی

3D

ⅣⅡ Ⅱ

Manual Mode

Knead Shiatsu Grasp

Speed- Width-

Partial

Lower 
Air

Foot
Roller

Speed+ Width+

Upper 
Air

Full Upper Lower

Calf
Knead

06

Upper Air Lower Air

16minWaist Care
Tap Knead&Tap

Spot 

开启 OFFON-Ion Heat

نحوه استفاده
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نحوه استفاده

Function Description 

 دکمه را یک بار فشار دهید، یک نقطه بر روي نمایشگر نشان داده خواهد شد.

 و باقی عملکردهاي ماساژ به صورت ثابت باقی خواهند ماند

دکمه را مجدد فشار دهید، دو عدد فلش نمایان می شود، عملکردهاي

 ماساژ در فاصله ي 3 اینچی شروع به حرکت می کنند. 

ماساژ چرخشی کمر 

ماساژ چرخشی کمر 

 ماساژ کامل پشت

 جهت حرکت ناحیه ي قسمت ماساژ باالیی، در حالت ثابت یا نقطه اي دکمه را فشار داده

 و نگه دارید.

جهت حرکت ناحیه ي قسمت ماساژ پایینی در حالت ثابت یا نقطه اي دکمه را فشار داده

 و نگه دارید. 

دستی- ماساژ فشار هوا

عملکرد ماساژ دستی - گزینه هاي انتخاب فشار هوا 

در زمانی که حالت ماساژ فشار هواي باال یا پایین بدن باز 

است، میتوانید شدت مختلف را براي آن تنظیم کنید.

Speed

1level 2level 3level

عملکرد Description

ایربگهاي باال تنه 

ایربگ هاي پایین تنه

 کیسه ي هواي باالیی: جهت روشن یا خاموش کردن ماساژ فشار هواي باالي بدن

کیسه ي هواي پایینی: جهت روشن یا خاموش کردن ماساژ فشار هواي پایین بدن

3D

ⅣⅡ Ⅱ

Manual Mode

Knead Shiatsu Grasp

Speed- Width-

Partial

Foot
Roller

Speed+ Width+

Full Upper Lower

Calf
Knead

Upper 
Air

Lower 
Air

06

Upper Air Lower Air

16minWaist Care
Tap Knead&Tap

Spot 

开启 OFFON-Ion Heat

نقطه اي

موضعی

قسمت باالي

 کمر
قسمت پایین

 کمر

ماساژ کلی

تنظیم قسمت 

باالیی
تنظیم قسمت

 پایینی

شامل ایربگ هاي فشار هواي باال و پایین بدن. بر روي آیکون عملکرد فشار هوا کلیک کنید

 تا گزینه ي ماساژ توسط فشار هوا روشن یا خاموش شود. می توانید شدت را با استفاده از

 دکمه هاي              و           تنظیم کنید. 
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