
مشخصات محصول

Note: our copmany reserved the rights of product's design and explaination.
Please check with us before order, we may change outlook design without notice. 

SAVE THESE INSTRUCTIONS

C801

100 W

20 دقیقه

ماساژور پا با گوي

مدل

نام

میزان قدرت

ساختار ایمنی

میزان ولتاژ

مدت زمان 

110-120V~  60Hz     220-240V~  50Hz/60Hz

روش استفاده

· سیم را به پلاگ وصـل کنید، چـراغ نشـانگر قـدرت نشـان می 

دهد، سپس به وضعیت استندباي در میاید.

·نمودار وصل کردن دوشاخه ·پاور سوییچ

 قدرت: سوئیچ قدرت کنترل محصول. وقتی شروع می شود، شما 

صداي "بی" می شنوید و تمام عملکردها آماده به کار را می شوند

(روشن / خاموش، تنظیم مجدد ماساژ کف پا)

 گرمایش: عملکرد گرمایش. کنترل منحصر به فرد، هنگامی که کار 

می کند، چراغ نشانگر آبی است.

 قدرت: کنترل قدرت ماساژ محصول، دکمه بعد از شروع عملکرد 

ماساژ استفاده می شود.

سه قدرت: سبز ضعیف است، آبی متوسط است، قرمز قوي است. 

قدرت به طورپیش فرض درهنگام ورود به محصول متوسط است

کف پا: کنترل ماساژ کف پا ، تمرکز ماساژ رو کف پاست .وقتی کار 

می کند نور آبی است.

 پا: ماساژ پا را کنترل می کند، تمرکز ماساژ روي پا، نور هنگام کار 

آبی روشن است.

 زیبایی پا: به طور خودکار پا را ماساژ می دهد، تمرکز ماساژ روي پا. 

وقتی کار می کند نور آبی است.

 نرم: عملکرد خودکار ماساژ. تمرکز ماساژ روي پا و کف پا. 

وقتی کار می کند نور آبی است.

نمودار کشیدن دوشاخه

 ویژگی خودکار خاموش شدن پس از ماساژ در مدت 

20 دقیقـه. چـراغ بـرق چشـمک می زند و در 

حـالت آماده به کار قرار می گیرد.

Note
 1. اگر غالبا از محصول استفاده نمی کنید،آنرا خاموش کنید و ازبرق جدا کنید.

2. براي جـلوگیري از آسـیب دیدن دسـتگاه در هـنگام ماسـاژ و قـبل یا بعد از

استفاده، روي آن نایستید.

رفلکسولوژي

شدت

کف پا

ساق پا

احیا

گرمایش

پاور

      operation instructions
LEG BEAUTICIAN WITH ROLLOR
TWO-TIER C801



عملکرد

چرخش ساق پا قاب عقب چرخشیچرخ عقب

Pull

Power

Heat

Foot

Revive Reflexology

Leg

Intensity

نام و عملکرد اجزا

سوئیچ برق

بدنه

کنترل

پارچه قابل شستشو

براکت قابل چرخش

گوي کف پا

هنگامی که خاموش روشــــــن 

می کنید، دستگاه تنظیم مجدد 

می شود.

 قدرت ماساژ (ضعـیف، متوسـط 
و قوي)

 روشن / خاموش کردن عملکرد 
گرمایش

 فعال / غیر فعال کردن ماساژ، 
تمرکز ماساژ روي ساق پا

 روشن / خاموش کردن عملکرد 
ماساژ کف پا، تمرکز ماساژ روي 

کف پا.

 عملکرد ماساژ اتوماتیک: ماساژ
کامل روي پاي و کف پا

 عملکرد ماسـاژ خـودکار: تمـرکز 
ماساژ روي پا   

هشدارهاي ایمنی هشدارهاي ایمنی

1. هشدارهاي ایمنی 

· لطفا طبق دستورالعمل هاي این دفترچه از محصول استفاده نمایید.

· لطفا اطمینان حاصل کنید که قدرت اصلی براي این محصول مناسب 

است، اگر کابل برق آسیب دیده باشد.

 از این محصول استفاده نکنید.

· اجازه ندهید که هیچ ماده خارجی وارد فاصله بین سري ماساژ و پوشش شود

· به منظور اجتناب از شوك الکتـریکی و یا صـدمه به دستگاه اجازه ندهـید آب 

داخل دستگاه شود.

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

· با دست هاي خیس دوشاخه را از برق نکشید.

فشار زیادي به کابل هنگام وصل کردن یا جدا کردن وارد نکنید.  ·

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

· از این محصول در زمان قطع برق استفاده نکنید تا در صورت اتصال ناگهـانی 

برق جراحت نبینید.

· از لوازم جانبی که توصیه نشده است استفاده ننمایید.

· در فضاي بیرونی از این محصول استفاده نکنید.

· براي جلوگیري از جراحت، لطفا قدرت عملکرد ماساژ را بیش از حد بالا نبرید.

· تا یک ساعت پس از صرف غذا از این محصول استفاده ننمایید.

· در زمان عملکرد غیر عـادي دسـتگاه از آن اسـتفاده نکنید و لطـفا بلافـاصله با

 نزدیکترین شعبه نمایندگی خود مشورت کنید.

· در صورت بروز هرگونه احـساس نامـطلوب به هـنگام اسـتفاده از صنـدلی، با 

پزشک معالج خود مشورت کنید.

· این دستگاه براي اسـتفاده توسـط اشـخاصی ( از جمـله كـودكـان) که تـوانایی 

پایین فیزیکی، حسی و یا ذهنی، کمبود تجربه و دانش دارند طراحی نشده است 

مگر با نظارت و ارائه دستورالعمل دستگاه توسط شخصی که مسـئول ایمـنی آنها 

باشد.

· چـنانچـه سیـم بـرق آسـیب ببیـنید به منـظور اجتنـاب از خـطر می باید توسـط 

تولید کننده، نمایندگان خدماتی آن و یا افراد واجد شرایط تعویض شود.

2.  محیط استفاده

· لطفا در دماي بالا و یا مرطوب مانند حمام از صندلی استفاده نفرمایید. 

· لطفا بلافاصله پس از تغییر ناگهانی دماي محیطی از صندلی استفاده نفرمایید.

· لطفا در شرایط محیطی سخت و غبارالود از صندلی استفاده نفرمایید.

3.  افرادي که مجاز به استفاده از محصول نیستند:

· خانم ها در دوران بارداري و یا قاعدگی

· افرادي که ناراحتی پوستی و یا زخم دارند.

· افراد مبتلا به پوکی استخوان 

· افرادي که مبتلا به بیماري قلبی هستند و یا اشخاصی که متصل به تجهـیزات 

پزشکی الکترونیکی مانند دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب می باشند.

· افرادي که دچار تب هستند.

· افراد مبتلا به هر نوع بیماري پوستی 

· كـودکان زیر 14 سـال و یا افـرادي که تـعادل روانـي ندارنـد نمی بايـد بـدون 

حضور یک ناظر از این دستگاه استفاده کنند.

· افرادي که به توصیه پزشک نیاز به استراحت دارند.

· افراد با بدن خیس

· در زمان مستی و یا احساس ناخوشی از این محصول استفاده ننمایید.

·در صورتی که عمل جراحی داشته اید پیـش از اسـتفاده با دكـتر مشـورت کنید. 

 این وسیله یک رویه گرم دارد اشخاصی که به گـرما حسـاس هـستند می باید در 

زمان استفاده از این دستگاه مراقب باشند.

·دسـتگاه ماسـاژ پا ماسـاژ کامـل کیسـه هـوا داراي طـراحـی دوبعـدي اسـت، بـا

عملکرد برش در بالاي صفحه، نگاه رمان و شیک

·ماسـاژ کیسـه هوا و مـاسـاژ گـوي پا: با اسـتفاده از فـن آوري فشـار هوا ماساژ

صندلی، با قدرت نرم و احساس استریوسکوپی.

تکنی کهاي ماساژ، انعـطاف پذیـر و قـابل تغییـر است. قـدرت از ضعـیف به قـوي

براي تحریک عمق نقاط طب سوزنی است.

·سه درجه تنظیم شدت، پنـج نـوع برنـامه و 17 ترکـیب مختـلف ماسـاژ: ترکیب

چند برنامه براي مشتري که به سلیقه خود انتخاب کند.

·ماساژ چند زاویه: زاویه قابل تنظیم (0-90 درجه) براي دسـتیابی به بهـترین 

نتایج. کلید پائین تا زاویه 20 درجه را پشتـیبانی می کند تا بـراي ماسـاژ زانو بالا 

بیاید.

·حرارت مادون قرمز دور: عملکرد گرما با اثر حرارتی درمانی.

·ماساژ کامل: محدوده ماساژ وسیع است، از پا تا کف پا، ران و زانو.

·ایمنی: اگر برق به طور ناگهانی در هنگام ماسـاژ قـطع شود، می تـوان آن را به 

صورت خودکار تخلیه نگه ندارد.

·پس از 20 دقیقه، عملکرد خودکار خامـوش شـدن به طـور خـودکار کار خواهد 

کرد.

·پارچه با زیپ جدا می شود و می توان آن را تمیز کرد.


