
اگرموارد زیر در 2 سال ضمانت اتفاق بیفتد ، این محصول به صورت رایگان تعمیر 

خواهد شد :

1.در هنگام خرید قطعه ایی از دستگاه شکسته یا معیوب باشد.

2. اگر مطابق دستور العمل ارائه شده از دستگاه استفاده نمایید تعمیرات شامل 

ضمانت میشود و مواردي مانند بالیاي طبیعی و یا استفاده نادرست از دستگاه شامل 

ضمانت نیست .

 3.آسیب مربوط به قطعات غیر مصرفی باشد.

مراقبت و نگهداري

1.لطفاً محصول را دریک محل خشک و خنک نگه دارید.

Name: ماساژور دستی جادوئی

Model: SL - C501 

Rated voltage: 4.8V  

Rated power: 25W

Rated time: 20 minutes 

Safety structure 

 2.لطفاً محصول را دور از گرما و نور خورشید نگه دارید.

3.از مواد شوینده مانند سفید کننده ها و یا مواد با ترکیبات خورنده استفاده نکنید.

4.محصول را شستشو ندهید، لطفا از پارچه مرطوب براي تمیز کردن استفاده کنید.

مشخصات محصول

از دفترچه راهنما محافظت کنید .

ماساژور دستی جادوئی

دستورالعمل استفاده

SL-C501

کارت گارانتی

نام

مدل

مشتري

آدرس

تلفن

زمان خرید

نمایندگی

72F0206-SL-C501-A



● لطفاً از این محصول طبق دفترچه راهنما استفاده شود.

● اطمینان حاصل نمایید که قدرت مورد استفاده براي دستگاه مناسب باشد. 

● اجازه ندهید که هیچ ماده خارجی وارد فاصله ي بین سر ماساژ و پوشش شود.

● اجازه ندهید که محصول با آب تماس داشته باشد تا از هر گونه حادثه احتمالی ناشی از 

یک اتصال کوتاه جلوگیري شود.

● لطفا پس از استفاده و یا پیش از تمیز کردن به منظور جلوگیري از هرگونه جراحت و یا 

خسارت برق دستگاه را قطع نمایید.

● با دست هاي خیس دوشاخه را از برق نکشید.

● به کابل هنگام وصل کردن یا جدا کردن کابل فشار زیاد وارد نکنید.

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

●از لوازم جانبی که توصیه نشده است استفاده ننمایید.

● از این محصول در زمان قطع برق استفاده نکنید تا در صورت اتصال ناگهانی برق جراحت 

نبینید.

●در فضاي بیرونی از این محصول استفاده نکنید.

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

● از این محصول با نیروي بیش از حد استفاده نکنید تا آسیب نبینید.

●در زمان عملکرد غیر عادي دستگاه از آن استفاده نکنید و لطفاً بالفاصله با  نزدیکترین  

شعبه ي نمایندگی خود مشورت کنید.

●در صورت بروز هرگونه احساس نامطلوب به هنگام استفاده از دستگاه ، با پزشک 

معالج خود مشورت کنید.

● این دستگاه براي کودکان و یا افرادي که توانایی پایین فیزیکی و ذهنی دارند طراحی 

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

با دستگاه بازي نکنند. 

●چنانچه سیم برق آسیب ببیند به منظور اجتناب از خطر باید توسط تولید کننده، نمایندگان 

خدمات و یا کارشناسان فنی شرکت تعویض شود.

2.محیط استفاده

●لطفاً در دماي باال و یا مرطوب مانند حمام از دستگاه استفاده نفرمایید.

●لطفاً بالفاصله پس از تغییر ناگهانی دماي محیطی از دستگاه استفاده نفرمایید.

●لطفاً در شرایط محیطی غبارآلود از دستگاه استفاده نفرمایید.

3. افرادي که مجاز به استفاده از این دستگاه نیستند:

●خانم ها در دوران بارداري و یا قاعدگی .

●افرادي که ناراحتی پوستی و یا زخم دارند.

●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 ي ضربان قلب می باشند.

●افرادي که تب دارند. 

●افرادي که زخم و جراحت دارند. 

●کودکان زیر 14 سال و یا افرادي که تعادل روانی ندارند نباید بدون حضور یک ناظر 

از این دستگاه استفاده کنند.

●افرادي که به توصیه ي پزشک نیاز به استراحت دارند

●افرادي که تن یا لباسشان خیس است.

●افراد ي که مست هستند.

●چنانچه عمل جراحی داشته اید پیش از استفاده با پزشک خود مشورت کنید 

●این دستگاه داراي سطحی گرم است اشخاصی که به گرما حساس هستند می بایست 

در زمان استفاده از این دستگاه مراقب باشند.

از خرید شما سپاسگذاریم.لطفا به منظور استفاده صحیح از این محصول این کتابچه راهنما 

را به خوبی مطالعه فرمایید و به هشدارهاي ایمنی توجه کرده و براي استفاده آتی این 

کتابچه را بدرستی نگهداري کنید. 

توجه: کمپانی ما حق اصالح طراحی و توضیحات این محصول را بدون هیچ گونه پیش اعالن 

داراست.ارجاع آن رنگ واقعی محصول است.   

دستورالعمل شارژ کردن

1.هنگام شارژ کردن محصول، چراغ نشانگر آداپتور قرمز است و هنگامی که شارژ کامل 

می شود سبز می شود.

2.محصول نمی تواند در حین شارژ کار کند و می تواند دوباره فقط زمانی که آداپتور 

شارژ قطع شده است عمل کند.

3.هنگامی که دستگاه به برق متصل نیست، براي اجتناب از آسیب باتري نیاز به شارژ به 

موقع دارد.

4.براي اجتناب از خراب شدن باتري، هر دو ماه یکبار محصول را شارژ کنید، اگر 

محصول براي مدت طولانی مورد استفاده قرار نگیرد.

انتخاب حالت(4 حالت مختلف)

سه نوع قدرت ماساژ براي محصول وجود دارد: سریع، متوسط، آرام.

قدرت  پیش فرض روي متوسط است .

دکمه خاموش و روشن

(دستگاه به صورت اتوماتیک 20 دقیقه کار می کند.)

 شکل هاي استفاده از محصول

1.هشدارهاي ایمنی

عیب یابی

راه حلعلت احتمالیمشکل

محصول را دوباره شارژ کنید باتري محصول ضعیف است محصول کار نمی کند

دستگاه صداي زیادي

 می دهد

از دستگاه به مدت طوالنی

 استفاده کرده اید 

بگذارید دستگاه 30 دقیقه

 خنک شود، دوباره استفاده کنید

نام و عملکرد اجزا

ناحیه شارژ

نور نشانگر

کنترل پنل

دسته ضد لغزش
سري ماساژ

ناحیه شارژر

پایه

جک شارژر

دستور العمل

افزایش قدرت

کاهش قدرت
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