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صندلی ماساژور لوکس چند منظوره
دفترچه راهنمای RT-6910S

تشکر از خریدتون بابت این محصول .لطفا قبل از استفاده ،دفترچه راهنما را بصورت کامل مطالعه فرمایید و برای
استفاده و عملکرد درست به نکات امنیتی توجه ویژه بفرمایید.
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نکات و موارد ایمنی

لطفا قبل از استفاده ،بمنظور اطمینان از عملکرد صحیح بخش نکات و موارد ایمنی را مطالعه فرمایید.
بخش نکات و موارد ایمنی کمک بزرگی برای استفاده صحیح و مناسب از صندلی ماساژور می باشد.
برای نشان دادن واضح درجه خطر و صدمه ،صدمات احتمالی که بر اثر استفاده نادرست بوقوع می پیوندد به دو
عبارت " هشدار " و " احتیاط " طبقه بندی می شوند .دستورالعمل هایی که در ادامه ذکر شده اند باید کامال
جدی گرفته شوند :
هشدار

عملکرد نامناسب ممکن است باعث ایجاد آسیب به کاربران شود.

احتیاط

عملکرد نامناسب ممکن است باعث صدمه کاربران و یا آسیب صندلی شود.

ممنوع .دستورالعمل های خاص بصورت نماد های شکلی نشان داده خواهد شد ( .بعنوان مثال شکل سمت
راست به این معنی است که اجازه جداسازی داده نمی شود) .
دستورالعمل های خاص اجباری بصورت نمادهای شکلی نشان داده خواهد شد ( .بعنوان مثال شکل سمت
راست به این معنی است که  2شاخه را از پریز بکشید) .
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هشدار

اجباری

توصیه می شود هر یک از افرادی که دارای شرایط خاص زیر می باشند حتما باید با
پزشک بمنظور استفاده از صدلی ماساژور مشورت کنند.
 افرادی که از ابزارهای پزشکی الکترونیکی تعبیه شده در بدن استفاده میکنند از قبیل ضربا ساز قلب و غیره.
 افرادی که تحت درمان پزشک هستند ،مخصوصا افرادی که احساس ناراحتیمی کنند.
 بیماران دارای تومور بدخیم ،بیماران قلبی و بیماران حاد. خانم های باردار یا قاعدگی. افراد دارای پوکی استخوان و یا شکستگی ستون فقرات. افرادی که دارای بیماری های پوستی یا دارای جراحات پوستی هستند. افرادی که دماتی بدن بیش از  38درجه دارند ( فاکتور تب ).اجازه ندهید افراد دارای ناتوانی ذهنی به تنهایی از صندلی ماساژور استفاده کنند( .
در صورت تحت نظارت بودن مشکلی ندارد) .
به کودکان اجازه بازی بر روی صندلی ماساژور را ندهید.
به بیش از  2نفر اجازه استفاده از صندلی ماساژور در آن واحد را ندهید.

ممنوع

اگر سیم برق و یا  2شاخ برق به هر دلیلی خراب و یا آسیب دید حتما صندلی را از
پریز برق بکشید و جهت تعمیر و یا تعویض با بخش فنی مربوطه تماس حاص فرمایید.
از آسیب رساندن ،بیش از حد خم کردن ،سفت کشیدن ،پیچ و تاب دادن و گره زدن
سیم برق به شدت جلوگیری کنید.
نوجوانان اجازه استفاده از دستگاه را ندارند.
هرکسی ،غیر از متخصص مربوطه اجازه جداسازی ،نگهداری و یا تغیر مدل این صندلی
را ندارد .در صورت بروز هر گونه مشکل لطفا با شرکت تماس حاصل فرمایید.

احتیاط

اجباری

 لطفا از صندلی به صورت مداوم برای بیش از  20دقیقه استفاده نکنید وهمچنین برای ماساژ موضعی برای بیش از  5دقیقه.
 لطفا صندلی را برای استفاده بر روی سطح صاف قرار دهید.4

-

-

-

ممنوع

برای تنظیم قد پایی و قسمت پشت بیش از حد نیرو وارد نکنید ،عالوه بر
این از حظور بچه ها و حیوانات خانگی جدا خودداری فرمایید .
در هنگام جدا کردن  2شاخه برق سر  2شاخه را با دست نگهدارید و از
کشیدن سیم برق جهت جدا کردن  2شاخه خودداری فرمایید.
لطفا از منبع تغذیه بیش از ولتاژ مورد نیاز استفاده نفرمایید .این امر باعث
آتش سوزی و آسیب رسیدن به صندلی ماساژور می شود.
لطفا قبل از استفاده کوسن پشت را بردارید و از سالم بودن پارچه و پشتی
اطمینان حاصل فرمایید .لطفا در صورت مشاهده آسیب در قسمت پشتی و
پارچه فورا از استفاده صندلی ماتساژور خودداری فرمایید و جهت تعمیر با
بخش فنی تماس حاصل فرمایید.
لطفا با دست های مرطوب از ریموت کنترلر استفاده نفرمایید و از قراردادن
اشیای سنگین بر روی ریموت کنترلر جدا خودداری فرمایید.
افراد زیر  120کیلوگرم مجاز به استفاده از دستگاه می باشند.
لطفا از استفاده همزمان تجهیزات درمانی و صندلی ماساژور جدا خودداری
فرمایید.
در هنگام استفاده در صورت احساس ناراحتی برنامه ماساژ را قطع کنید و با
پزشک خود مشورت کنید.
این صندلی ماساژور به منظور اسفاده غیر تجاری در منازل طراحی شده و از
این صندلی بمنظور درمان پزشکی استفاده نفرمایید.
این صندلی ماساژور با عملکرد گرمایی تجهیز شده است ،به همین دلیل
افرادی که حساس به گرما هستند باید با دقت بیشتری از این دستگاه استفاده
کنند.
لطفا بعد از استفاده و قبل از تمیز کردن صندلی را خاموش کنید و  2شاخه
برق را از منبع تغذیه ( سوکت اصلی) جدا کنید.
برای اجتناب از ایجاد ناراحتی از صندلی ماساژور بعد از وعده غذایی استفاده
نفرمایید.

 در مواردی که پوشش  ،PUاز قبیل کوسن پشت و پوشش پارچه دچار آسیبدیدگی شدند ،استفاده از صندلی ماساژور را قطع کنید و با بخش تعمیر و
نگهداری تماس حاصل فرمایید.
 از خوابیدن بر روی صندلی ماساژور در هنگان فعالیت خودداری فرمایید. -در هنگام مستی و یا حال بد از صندلی ماساژور استفاده نفرمایید.
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 اگر لوازم داخلی کثیف شد ،لطفا از تمیز کننده های چرم با کیفیت خوباستفاده نمایید و از بنزین یا مواد شوینده و غیره به هیچ وجه استفاده
نفرمایید .همچین از اسپری کردن حشره کش بر روی آن جدا خودداری
فرمایید.
 لطفا از نشتن بر روی پشتی ،پایی یا بازو بمنظور جلوگیری از صدمه و عملکردنامنماسب دستگاه خودداری فرمایید.
 -لطفا در هنگام استفاده از صندلی ماساژور سیگار نکشید.

دو شاخه را قطع
کنید

قبل از تعمیر ،لطفا دو شاخه را از پریز بکشید .عالوه بر این بمنظور جلوگیری از شوک
الکتریکی از کشیدن و وصل کردن دو شاخه برق با دست های مرطوب خودداری
فرمایید.
زمانی که صندلی ماساژور در حال استفاده نیست لطفا دستگاه را خاموش کنید و 2
شاخه را از سوکت اصلی خارج فرمایید .در هنگامی که برق قطع شد لطفا فورا منبع
برق اصلی را قطع نمایید و  2شاخه را از سوکت اصلی خارج نمایید.
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نام و عملکرد هر یک از اجزا

ساختار خارجی

ساختار داخلی

7

جعبه برق
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ریموت کنترل
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دستورالعمل ریموت کنترل

 - ON/OFFخاموش  /روشن
وقتی دستگاه به برق متصل است ،این دکمه را فشار دهید ،صفحه نمایش روشن می شود .سپس دکمه های
باال/پایین را برای انتخاب حالت خودکار ،حالت دستی ،ماساژ  3بعدی ،ماساژ فشار هوا ،گرما و تنظیمات منو ،فشار
دهید.
این دکمه را برای خاموش کردن تمامی فعالیت ها مجددا فشار دهید .زمان کارکرد پیش فرض صندلی  20دقیقه
است.
 – Menuمنو
این دکمه را برای انتخاب حالت خودکار ،حالت دستی ،ماساژ  3بعدی ،ماساژ فشار هوا ،گرما و تنظیمات منو ،فشار
دهید.
 – Shoulder Position Adjustmentتنظیم موقعیت کتف و شانه
در حالت اشاره دستی ،کلیدهای باال و پایین را جهت تنظیم دقیق نقطه ماساژ فشار دهید.
در حالت اتوماتیک سنسور بدن ،این کلید را برای تنظیم دقیق جایگاه کتف و شانه فشار دهید.
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 – Auto Programsبرنامه ریزی خودکار
زمانی که صندلی ماساژور در حال فعالیت است ،کلید  Autoرا برای ورود به منوی برنامه ریزی خودکار فشار
دهید .شما می توانید Neck ،Working Relief ،Rest and Sleep ،Extension ،Sports Refresh
 and Shoulderیا  Waist and Spineبر اساس حالت بدن و مدت زمان زمان ماساژ انتخاب کنید ( .شامل
ماساژ  3بعدی) ( .منوی ال سی دی را برای اطالعات بیشتر ببینید).
 – Direction Adjustmentتنظیم جهت
در منو و حالت خودکار این دکمه را برای تنظیم جهت فشار دهید .وقتی که برنامه مورد نظر را انتخاب کردید
برای تایید برنامه مورد نظر کلید وسط ) (OKرا فشار دهید و از ماساژ انتخاب شده لذت ببرید.
در طول ماساژ ،کلید  OKرا برای تغیر از حالت جاذبه صفر ،و کلید های باال و پایین را برای تنظیم مکانیزم سرعت
فشار دهید .کلیدهای چب و راست را برای تنظیم نیروی کیسه هوا فشار دهید.

 – 3D DDDDDDDماساژ  3بعدی
در بخش خودکار و یا حالت دستی ،دکمه  3Dرا برای تنظیم نیروی  3Dفشار دهید.
 – Heatingگرما
این دکمه را فشار دهید تا عملکرد گرمایی شروع شود .چراع اعالن گر بر روی صفحه نمایش چشمک می زند .با
فشار دادن مجدد این دکمه عملکرد گرمایی متوقف می شود و چراغ چشمک زن نیز خاموش می شود.
 – Airbagکیسه هوا
این دکمه را فشار دهید تا وارد بخش تنظیم فشار هوای ماساژ شوید .دکمه های باال یا پایین را برای تنظیم قسمت
ماساژ و قدرت فشار هوا فشار دهید.
 – Feet Upباالبرنده پا
این دکمه را فشار دهید ،پایی به باالترین موقعیت ممکن انتقال داده خواهد شد .رها کردن این دکمه باعث توقف
انتقال می شود ( .این دکمه جهت تنظیم ارتفاع و قرار گیری کف پا بر روی گوی های ماساژ دهنده کف پا متناسب
با ارتفاع قد هر کس می باشد) .
 – Feet Downپایین برنده پا
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این دکمه را فشار دهید ،پایی به پایین ترین موقعیت ممکن انتقال داده خواهد شد .رها کردن این دکمه باعث
توقف انتقال می شود ( .این دکمه جهت تنظیم ارتفاع و قرار گیری کف پا بر روی گوی های ماساژ دهنده کف پا
متناسب با ارتفاع قد هر کس می باشد) .
 – Back Upباالبرنده پشت
این دکمه را فشار دهید ،پشتی به موقعیت اصلی انتقال داده خواهد شد .رها کردن این دکمه باعث توقف انتقال
می شود ( .این دکمه جهت تنظیم پشت و قرار گیری کتف و شانه بر روی گوی های ماساژ دهنده پشت متناسب
با ارتفاع قد هر کس می باشد) .

 – Back Downپایین برنده پشت
این دکمه را فشار دهید ،پشتی به پایین ترین موقعیت انتقال داده خواهد شد .رها کردن این دکمه باعث توقف
انتقال می شود ( .این دکمه جهت تنظیم پشت و قرار گیری کتف و شانه بر روی گوی های ماساژ دهنده پشت
متناسب با ارتفاع قد هر کس می باشد) .

دستورالعمل منوی صفحه نمایش

Auto mode
زمانی که برق وصل است ،دکمه  Powerرا فشار دهید LCD ،روشن می شود .کلید  Autoرا برای ورود به منوی
برنامه ریزی خودکار فشار دهید .شما می توانید ،Rest and Sleep ،Extension ،Sports Refresh
 Neck and Shoulder ،Working Reliefیا  Waist and Spineبر اساس حالت بدن و مدت زمان زمان
ماساژ را انتخاب کنید ( .تصاویر منو را در زیر ببینید).
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 : Sports Refreshاین برنامه برای ماهیچه ها بعد از فعالیت ها و تمرین های سخت ورزشی تهییه شده است.
می تواند باعث کاهش و ریلکس شدن ماهیچه ها بعد از تمرینات سخت و شدید شود ،مخصوصا باعث ترویج
سیستم گردش خون برای بهبود ماهیچه ها بعد از تمرین می شود.
 : Extensionاین ماساژ برگرفته از ماساژ تایلندی است .ضربه و کشش قوی بدن می تواند باعث کشش پاها،
کمر و سایر بخش های بدن شود .و این بهترین انتخاب برای ریلکس کردن ماهیچه های خسته و افزایش نیروی
فیزیکی است.
 : Rest and Sleepبرای بهبود بخشیدن کیفیت زمان استراحت و خواب ،یک ماساژ مالیم با ضربه زدن به
قسمت های مختلف از قدرت سنگین به سبک ،از سبک به نه خیلی قوی باعث کاهش تدریجی خستگی بدن
می شود.
 : Working Reliefاین یک برنامه اختصای برای افرادی است که مدت زمان زیادی پشت میز کارشون هستند
و سفرهای تجاری زیادی انجام می دهند ،این برنامه باعث تسکین ماهیچه ها و ریکاوری بدن می شود.
 : Neck and Shoulderبرای کاهش عالیم درد شانه و کتف 80 .درصد زمان ماساژ بر روی شانه و کتف تمرکز
دارد .طراحی منحنی پشتی صندلی ماساژور سبب می شود گوی های ماساژدهنده بصورت کامل با کتف و شانه
تماس پیاد کنند .به همین دلیل بصورت موثر باعث کاهش خستگی این بخش ها می شود.
 : Waist and Spineبرای کاهش درد مهره کمری 80 .درصد زمان ماساژ بر روی مهره کر تمرکز دارد و گوی
ها ،ماساژ ویژه ای را جهت کاهش احساس تنش و حفظ سالمتی این بخش به مهره های کمر انتقال می دهند.

: Manual Programs
دکمه منو را فشار دهید Manual ،را انتخاب کنید و برای ورود به برنامه های دستی آن را فشار دهید .دکمه
های باال و پایین را برای انتخاب  Roller ،Speed ،Width ،Part ،Modeیا  Zeroفشار دهید.
13

 : Modeدر بخش  Modeابتدا کلید سمت راست را فشار دهید ،سپس دکمه های باال یا پایین را جهت انتخاب
گردشی ماساژ دستی ضربه ای ،شیاتسو و یا ریتم فشار دهید.
 : Partدر بخش  Partابتدا کلید سمت راست را فشار دهید ،سپس دکمه های باال یا پایین را جهت انتخاب
گردشی کامل ،جزء و یا نقطه ای فشار دهید .مکانیزم ماساژ پشت به سه بخش کامل ،جزیی و نقطه ای تقسیم
می شوند.
 : Widthدر بخش  Widthابتدا کلید سمت راست را فشار دهید ،سپس دکمه های باال یا پایین را برای انتخاب
گردشی عریض ،معمولی و یا باریک فشار دهید.
 : Speedدر بخش  Speedابتدا کلید سمت راست را فشار دهید ،سپس دکمه های باال یا پایین را برای انتخاب
گردشی سرعت از  1تا  6فشار دهید.
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 : Rollersابتدا دکمه  Menuرا فشار دهید ،سپس  Rollerرا انتخاب کنید ،سرعت  Rollerرو از  1تا  3تنظیم
کنید یا با کلیدهای باال یا پایین آن ها را متوقف کنید.
 : Zero Gravityجاذبه صفر موقعیت ماساژ راحت ،طبیعی و کامال ریلکسی را ایجاد می کند .طراحی
سموتولوژیک باعث میشود پشت ،باسن و پاها در یک زاویه معین شبیه به معلق بودن در فضا قرار بگیرند ،بصورتی
که فشار بدن بطور کامل آزاد می شود و عظالت در حالت کامال ریلکس قرار می گیرند.

: 3D DDDDDDD
ابتدا دکمه  Menuرا فشار دهید ،سپس  3Dرا انتخاب کنید و مدهای ماساژ  3بعدی ( ،Deep Shiatsu
 ) Massage Extend ،Healthy Breathقدرت ماساژ و بخش های مرتبط را تنظیم کنید.
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 : Deep Shiatsuبر روی پشت به مدت  10دقیقه
 5 : Healthy Breathدقیقه از این برنامه همراه با مکانیزم ریتمی صندلی برای سیستم تنفسی ( دم و بازدم )
تاثیر زیادی در سالمتی استفاده کننده دارد.
 5 : Massage Extendدقیقه . massage extend
 : Forceدر بخش  3D DDDDDDD ،Manualنیرو از درجه  1تا  5قابل تنظیم است.
 : Partدر بخش  Partابتدا کلید سمت راست را فشار دهید ،سپس دکمه های باال یا پایین را جهت انتخاب
گردشی کامل ،جزء و یا نقطه ای فشار دهید .مکانیزم ماساژ پشت به سه بخش کامل ،جزیی و نقطه ای تقسیم
می شوند.
 : Airbagابتدا دکمه  Menuرا فشار دهید ،سپس  Airbagرا انتخاب کنید ،دکمه های باال یا پایین را برای
انتخاب جا و قدرت کیسه های هوا فشار دهید.
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 : Partدر بخش  ،Airbag Partابتدا دکمه سمت راست را فشار دهید ،سپس دکمه های باال یا پایین را برای
انتخاب  leg and foot ،back and wrist ،arm and shoulder ،fullیا  buttockفشار دهید.
 : Forceدر بخش  ،Airbag Forceابتدا دکمه سمت راست را فشار دهید ،سپس دکمه های باال یا پایین را
برای انتخاب قدرت کیسه هوا از  1تا  5درجه و توقف کیسه هوا فشار دهید.

 : Heatبر روی  Menuکلیک کنید Heat ،را انتخاب کنید ،سپس بر روی کلید سمت راست برای خاموش یا
روشن کردن گرما کلیک کنید.

Setting
دکمه  menuرا فشار دهید Setting ،را انتخاب کنید ،سپس کلیدهای باال یا پایین را برای تنشیم زمان ،زبان
یا بلوتوث فشار دهید.
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 : Timeدر بخش تنظیمات زمان ،کلید سمت راست را فشار دهید ،سپس کلیدهای باال یا پایین را برای انتخاب
 10دقیقه 20 ،دقیقه ،یا  30دقیقه فشار دهید .زمان پیش فرض برای ماساژ  20دقیقه می باشد.
 : Languageدر بخش تنظیمات زبان ،کلید سمت راست را فشار دهید ،سپس کلیدهای باال یا پایین را برای
انتخاب زبان چینی یا انگلیسی فشار دهید.
 : Bluetoothدر بخش تنظیمات بلوتوث ،دکمه های باال یا پایین را برای خاموش یا روشن کردن بلوتوث فشار
دهید.
یادداشت  :کلیه تنظیمات ذکر شده در حافظه ثبت خواهد شد حتی اگر صندلی بصورت ناگهانی خاموش شود.

یادداشت :
در حالت خودکار و یا حالت دستی ،در صورتی که پس از  10ثانیه هیچ انتخابی صورت نگیرد به صفحه اول
بازگردانده می شوید ( .مطابق شکل های زیر )
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احتیاط :
در زمان استفاده با  2بار کلیک کردن بر روی منو ،فورا به صفحه اصلی بازگردانده می شوید.
در صفحه اصلی ،در حالت دستی و یاحلت خودکار ،کلیدهای چپ و راست را برای تنظیم شدت فشار هوا کلیک
کنید .در حالت دستی ،کلیدهای باال و پایین را برای تنظیم سرعت چرخ ماساژ کلیک کنید.
بر روی  Autoبرای انتخاب مستقیم برنامه خودکار کلیک کنید.
احتیاط
لطفا برای جلوگیری از هر گونه مشکالت فنی از جدا سازی قطعات صندلی خودداری فرمایید.
لطفا برای جلوگیری از خرابی کلیدها و خطاهای سیستمی از ریخن آب و مایعات دیگر بر روی ریموت کنترلر خودداری فرمایید.
لطفا از قرار دادن اجسام سنگین بر روی ریمون کنترلر و سیم برق خودداری فرمایید.

آمادسازی قبل از استفاده
روش نصب
گام  : 1هر بخش از صندلی را بیرون بیاورید.
تمام کارتن ها را خالی کنید ،با دقت بخش های خیاطی شده که شامل بازوها می باشد ،لوازم جانبی و غیره را
بیرون بیاورید.

گام  : 2نصب ماساژدهنده پا
بخش پشت پایی را بلند کنید و پایی را به قاب نشیمنگاه بصورت تعادلی متصل نمایید .آویز را به طرف محور
حرکت دهید .همین کار را برای طرف دیگر انجام دهید
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بعد از اینکه پایی به درستی به محورها متصل شد ،آن را با قفل در سمت راست و چب ببندید ( .شکل های زیر
را مشاهده نمایید )

.

پایی را بلند کنید ،لوله هوا و پالگ واحد واشر فشار هوا را به پورت های نشیمنگاه متصل کنید و از بسته بودن
آن ها اطمینان حاصل کنید.
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گام  : 3متصل کردن روکش پشت بر روی پشتی
روکش پشتی را مرتب بر روی پشتی قرار دهید و با استفاده از زیپ در هر طرف به هم متصل نمایید.
بعد از اتصال طرفین توسط زیپ باالیی هم متصل کنید.
پوشش نشیمنگاه را هم با استفاده از زیپ به قسمت نیشمنگاه متصل نمایید.

همانند شکل های زیر پورت لوله هوا و پورت گرما را با دقت و به آرامی متصل نمایید.
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گام  : 4نصب بخش های بازو
قالب بازویی را به خوبی به میله اتصال پشتی ببندید و سپس بازویی را به سمت قاب نشیمنگاه متصل نمایید .به
سمت پایین فشار دهید تا از اتصال آن به درستی اطمینان حاصل کنید.
بازویی را به قاب نشیمنگاه با یک پیچ در هر طرف ببندید ( .اتصال یکسان برای بازویی جهت مخالف )

لوله هوا و پالگ واحد واشر فشار هوا را به پورت های هوای بازوی کناری متصل نمایید.
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گام  : 5لوازم جانبی دیگر
پالگ ریموت کنترل را به سوکت تعبیه شده در پایین صندلی در قسمت منبع تغذیه متصل نمایید.
کانکتور سیم برق را به منبع تغذیه وصل کنید.
بعد از نصب تمامی بخش ها ،سیم برق را به  2شاخه متصل نمایید و دکمه  POWERبر روی ریموت کنترل را
برای شروع ماساژ فشار دهید.
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موقعیت نصب
فاصله ایمنی برای حاشیه صندلی ماساژور.
لطفا مطمین شوید فاصله کافی برای نصب این صندلی وجود دارد.
پشت  :حداقل  60سانتی متر از دیوار و یا هر مانع دیگری.
جلو  :حداقل  30سانتی متر از هر مانعی.
بمنظور جلوگیری از تداخل فرکانسی ،لطفا حداقل  1متر فاصله از تلویزیون ،رادیو و دستگاه های صوتی دیگر را
رعایت فرمایید.

محافظ سطح
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لطفا فرش و یا هرگونه پوشش سطحی را بمنظور جلوگیری از هرگونه تاثیر غیر قابل پیش بینی بر روی سطح ،زیر
صندلی ماساژور قرار دهید.

روش جابجایی
 غلطک های چرخشی در انتهای صندلی ماساژور وجود دارد. پشت را به باالترین نقطه ممکن بلند کنید. صندلی را خاموش کنید و  2شاخه را از پریز بکشید. بخش جلویی صندلی را همانطور که در تصویر نشان داده شده است بلند کنید ( یک نفر بخش جلویی رااز طریق اهرم کردن صندلی بر روی زمین بلند کند و شخص دیگر صندلی را وقتی که قسمت باالیی آن
را نگه داشته است هل دهد ، ) .صندلی را از طریق غلطک ها جابه جا کنید.

احتیاط
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هنگامی که فردی داخل صندلی هست ،صندلی را جابه جا نکنید.
از بازوهای کناری در حالی که صندلی را جابه جا می کنید استفاده نکنید ،فقط قسمت هایی که قابل حرکت در
پشت و جلو هستند را نگه دارید.

روشن کردن منبع تغذیه
 2شاخه را به پریز وصل کنید.
صندلی را با فشار دادن دکمه ای که در قسمت پایین بیرونی بازوی سمت راست قرار دارد روشن کنید.
احتیاط
قبل از روشن کردن صندلی ،لطفا مطمین شوید هیچ صدمه ای بر روی سیم برق وجود ندارد.
مطمین شوید قبل از اینکه صندلی به برق وصل شود سوییچ قدرت خاموش باشد.

راه اندازی صندلی ماساژور
قبل از راه اندازی ،مطمئن شوید فضای کافی در اطراف صندلی وجود دارد .سپس با استفاده از ریموت کنترلر
پشتی صندلی را به پایین ترین حالت ممکن حرکت دهید ،پایی را به باالترین حالت ممکن و به کمترین طول
ممکن افزایش دهید.
امتحان کنید تمامی فعالیت ها به درستی انجام می شوند و سپس با خاموش کردن دستگاه صندلی را به حالت
اولیه برگردانید.
بمنظور چگونگی انتخاب برنامه ها به بخش " دستورالعمل ریموت " و " دستورالعمل منوی صفحه نمایش " رجوع
کنید.
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احتیاط
از وارد کردن اشیا و انگشتان به فضای بین صندلی و پایی خودداری فرمایید.
در هنگام تنظیم کردن ارتفاع و زاویه مناسب پایی و پشتی مطمین شوید مانعی در اطراف صندلی وجود ندارد.
در هنگام استفاده مطمئن شوید سیم برق دچار پیچ خوردگی نامنظم نباشد و یا تحت فشار بی جایی گیر نکرده
باشد.

قبل از نشستن بر روی صندلی ماساژور
مطمئن شوید پایی بدرستی نصب شده باشد.
مطمئن شوید صندلی در حالت اولیه باشد ،اگر بخش و یا قسمتی در موقعیت اولیه نبود با یک بار خاموش و روشن
کردن دستگاه تمامی بخش های صندلی را به حالت اولیه برگردانید.

احتیاط
اگر پایی در حالت باال بود لطفا از صندلی استفاده نکنید.
لطفا از اعمال بار سنگین بر روی پایی بصورت ناگهانی خودداری فرمایید ،چون ممکن است باعث خرابی مکانیزم
پایی شود.

بلوتوث
این صندلی مجهز به سیستم بلوتوث می باشد .برای پخش موزیک تنظیمات مربوط به بلوتوث را بر روی دستگاه
مورد نظر باز کنید و  RT-6910Sرا انتخاب کنید.
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بعد از استفاده
لطفا بعد از استفاده صندلی ماساژور را خاموش کنید و سیم برق را از  2شاخه جدا فرمایید.
اگر برای مدت زمانی طوالنی از صندلی استفاده نمی کنید در مکانی مناسب انبار نمایید.

محیط اطراف
صندلی ماساژور را برای جلوگیری از نشت الکتریکی در جاهای مرطوب از قبیل حمام قرار ندهید.
صندلی ماساژور را برای جلوگیری از آتش سوزی و آسیب رسیدن به روکش چرم از منابع پر حرارت از قبیل اجاق
گاز دور نگه دارید.

Grounding
این صندلی ماساژور به سطح  1لوازم خانگی الکتریکی تعلق دارد .مطمین شوید از سوکت منبع تغذیه سه شاخه
استفاده شود و سیم اتصال به زمین به سوکت منبع تغذیه به درستی برای جلوگیری از نشت الکتریکی متصل
شده باشد.

نگهداری
لطفا قبل از پاک کردن پشتی ،بازوها ،پایی ،لوله های هوا و بخش های دیگر اجزای پالستیکی ،دستمال پارچه ای
را به مواد ضدعفونی کننده مناسب آغشته کنید و بعد از پاک کردن با یک دستمال پارچه ای خشک مجددا پاک
کنید.
از دستمال خشک برای تمیز کردن ریموت کنترلر ،دی وی دی و جعبه منبع تغذیه استغاده کنید.
از یک دستمال خشک که آغشته به مواد ضدعفونی کننده مناسب است برای تمیز کردن روکش پشتی و بالشتک
استفاده کنید ،سپس از یک پارچه مرطوب برای تمیز کردن مجدد استفاده کنید و در انتها در یک محیط با تهویه
مناسب برای خشک شدن قرار دهید.
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احتیاط
مطمئن شوید قبل از نگهداری  2شاخه منبع تغذیه را از برق بکشید .برای جلوگیری از برق گرفتگی از دست های
خیس برای جداکردن  2شاخه استفاده نکنید .در هنگام تمیز کردن از ورود مواد ضدعفونی کننده به داخل منبع
تغذیه احتیاط کنید.
اثاثیه یا لوازم داخلی را اتو نکشید.

روش انبار
بعد از استفاده از محصول گرد و خاک را تمیز کنید ،اگر از محصول برای مدت طوالنی استفاده نمی کنید از یک
روکش مناسب برای پوشش صندلی استفاده کنید.
احتیاط
صندلی را زیر نور مستقیم آفتاب و یا در مکان های با فشار باال انبار نکیند .این امر باعث از بین رقتن و کم رنگ
شدن رنگ لوازم و اثاثیه داخلی صندلی میشود.
یادآوری
در استفاده روزانه چک کنید که آیا موارد زیر وجود دارند :
 بوی سوختگی وجود دارد. وقتی که سیم را لمس می کنید ،برق وصل است ولی گاهی اوقات خاموش است. سیم منبع تغذیه داغ است. -سایر نشانه های غیر طبیعی

احتیاط
لطفا برای جلوگیری از خرابی و حوادث احتمالی در صورت مشاهده نشانه های باال استفاده از صندلی ماساژور را
متوقف کنید.
سوییچ منبع تغذیه را قطع کنید و  2شاخه را از برق بکشید و با بخش فنی و تعمیرات برای برطرف کردن مشکل
تماس حاصل فرمایید.
29

بغیر از تمامی موارد معمول و نگهداری که در باال ذکر شد ،هرگونه تعمیر و نگهداری دیگری باید توسط بخش
فنی و تعمیرات صورت گیرد.

عیب یابی

ردیف ایراد

دلیل احتمالی

راه حل

این صدا بر اثر کارکرد موتور
وقتی که گوی ماساژدهنده به طبیعی است و نیازی به
پارچه پشتی مالیده می شود سرویس ندارد.
ایجاد می شود.

1

صدای "شی" یا " تا تا" شنیده می شود.

2

دستگاه شروع به کار نمی کند.

3

صدایی از اسپیکر شنیده نمی شود.

حجم صدا خیلی کم است

4

پشتی و یا پایی باال یا پایین نمی رود.

فشار بیش از حدی بر روی فشار وارده بر پشتی و پایی را
کاهش دهید
پشتی و پایی است

5

کیسه های هوا نصب شده بر روی روکش چک کنید که آیا مانعی بر سر
راه لوله هوا هست یا خیر
و بازوهای کناری کار نمی کند.

دوشاخه جدا شده است

دو شاخه را به برق وصل کنید

سوییچ منبع تغذیه خاموش
است

سوییچ را روشن کنید

فیوز صندلی ماساژور پریده است فیوز را تعویض نمایید
حجم صدا را زیاد کنید

لوله هوا را تمیز کنید

اگر پدیده های غیر طبیعی بعد از راه حل هایی که برای موارد باال ذکر شد همچنان باقی ماندند لطفا با بخش فنی
و تعمیرات تماس حاصل فرمایید.
تذکر  :لطفا از باز کردن صندلی و تجزیه اجزا بشخصه جدا خودداری فرمایید ،شرکت ،هیچ گونه مسئولیتی را در
قبال آسیب ها و صدمات وارده به صندلی ،ایجاد شده بر اثر استفاده نامناسب را به گردن نمی گیرد.
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مشخصات فنی
نام  :صندلی ماساژور لوکس چند منظوره
مدل RT-6910S :
ولتاژ  240-220 :ولت
فرکانس  60/50 :هرتز
قدرت  240 :وات
طراحی ایمنی  :کالس I
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