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هشدار
برای استفاده بزرگساالن
مهــم  :افــرادی کــه در ادامــه ذکــر
مــی شــوند قبــا از اســتفاده در منــزل
حتمــا بــا پزشــک مشــورت کننــد :
خانــم هــای بــاردار ،افــرادی کــه دســتگاه
ضربــان ســاز قلــب دارنــد ،دارای دیابــت
هســتند ،دارای ترومبــوز و التهــاب رگ
هــای خونــی ،افــرادی کــه در معــرض
خطــر لختــه شــدن خــون هســتند و یــا
افــرادی کــه از لــوازم پزشــکی مصنوعــی
داخــل بــدن از قبیــل پیــن ،پیــچ و یــا
مفصــل هــای مصنوعــی اســتفاده مــی
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کننــد.
درجــه حــرارت بــه انــداره کافــی بــاال
هســت کــه بــدون توجــه بــه تنظیمــات
کنترلــی ممکــن اســت باعــث ایجــاد
ســوختگی شــود.
 از ایــن ماســاژور بــرای نــوزاد ،افــرادیکــه خــواب و یــا هوشــیار نیســتند اســتفاده
ننماییــد.
 افــرادی کــه پوســتی حســاس دارنــد ویــا دچــار گــردش خــون پاییــن هســتند از
ایــن ماســاژور اســتفاده نکننــد.
 بــرای جلوگیــری از تــاول زدن نقطــهتمــاس ســطح گــرم دســتگاه بــا پوســت را
بــه دفعــات کنتــرل کنیــد.
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احتیاط

هشدارهای مهم امنیتی

بــرای کاهــش خطــر شــوک الکتریکــی،
ســطح پوششــی ماســاژور را بــاز نکنیــد.
هیــچ بخــش قابــل نگهــداری در داخــل
وجــود نــدارد.
بــرای کاهــش خطــر آتــش ســوزی و
شــوک الکتریکــی ،ایــن دســتگاه را در
معــرض بــاران و یــا رطوبــت قــرار ندهیــد.

قبــل از اســتفاده بایــد تمــام دســتورالعمل
هــای امنیتــی و راه انــدازی بــه دقــت
خوانــده شــوند ،نســبت بــه انجــام آن هــا
پایبنــد بــود و بــا جدیــت دنبــال شــوند.
در هنــگام اســتفاده از یــک وســیله برقــی،
احتیــاط هــای اولیــه همیشــه بایــد در نظــر
گرفتــه شــوند از جملــه مــوارد زیــر :

 عالمــت فلــش رعــد و بــرق دریــک مثلــث همســطح بمنظــور
هشــدار کاربــر از وجــود ولتــاژ
خطرنــاک در نزدیکــی دســتگاه در
نظــر گرفتــه شــده اســت کــه مــی
توانــد بــرای ایجــار خطــر شــوک
الکتریکــی کافــی باشــد.
 عالمــت تعجــب در یــک مثلــثهمســطح بمنظــور هشــدار کاربــر
بــرای توجــه بــه لــزوم ســرویس و
نگهــداری وســیله مــورد اســتفاده
شــونده در نظــر گرفتــه شــده اســت.

خطر
برای کاهش خطر شوک الکتریکی :
 همیشــه بعــد از اســتفاده و در هنــگامتمیــزکاری فــورا دو شــاخه را از بــرق جــدا
نماییــد.
 اقدامــی بــرای برداشــتن وســایلالکترونیکــی کــه داخــل آب افتــاده انــد
نکنیــد ،بالفاصلــه  2شــاخه را از بــرق جــدا
نماییــد.
 در هنــگام دوش گرفتــن و حمــام از ایــندســتگاه اســتفاده نکنیــد.
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 از قــرار دادن در مــکان هایــی کــهامــکان افتــادن در داخــل آب وجــود دارد
خــودداری فرماییــد .از قــرار دادن ماســاژور
در داخــل آب و ســایر مایعــات دیگــر
پرهیــز کنیــد.
 بــه هیــچ وجــه از پیــن و یــا ســایراتصــات فلــزی همــراه بــا ایــن دســتگاه
اســتفاده نکنیــد.
 قبــل از هــر بــار اســتفاده ســطح پوششــیرا بررســی کنیــد .اگــر ســطح پوششــی
عالئــم از بیــن رفتگــی قبیــل شکســتگی،
تــرک و  ...بــود اســتفاده از دســتگاه را
متوقــف کنیــد.
 در محیــط هــای خیــس و مرطــوب ازدســتگاه اســتفاده نکنیــد.
هشدار
بمنظــور کاهــش خطــر ســوختگی ،آتــش،
شــوک الکتریکــی و یــا آســیب بــه افــراد :
 دســتگاه نبایــد بــه هیــچ وجــه بــدوناســتفاده رهــا شــود .در مواقعــی کــه
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اســتفاده نمــی شــود و یــا مواقعــی کــه بــاز
و بســته مــی شــود حتمــا دوشــاخه را از
بــرق جــدا نماییــد.
 زیــر پتــو و یــا بالشــت از دســتگاهاســتفاده نکنیــد .گرمــای بیــش از حــد
ممکــن اســت باعــث آتــش ســوزی ،شــوک
الکتریکــی و یــا آســیب بــه شــخص شــود.
 نظــارت و کنتــرل در هنــگام اســتفادهتوســط کــودکان و افــراد ناتــوان ذهنــی
الزامــی اســت.
 از ایــن دســتگاه فقــط بــرای اســتفادهدر مــواردی کــه در دفترچــه راهنمــا قیــد
شــده اســت اســتفاده گــردد .اســتفاده از
متعلقــات ســاخته شــده توســط کارخانــه
هــای دیگــر توصیــه نمــی شــود.
 در مواقعــی کــه ســیم بــرق و یا  2شــاخهدچــار آســیب دیدگــی شــده اند از دســتگاه
اســتفاده نکنیــد .اگــر بــه درســتی کار نمی
کنــد ،اگــر ضربــه خــورده و آســیب دیــده
اســت و یــا داخــل آب افتــاده اســت،
بشــخصه جهــت تعمیــر اقــدام نکنیــد.
دســتگاه را جهــت تعمیــر بــه بخــش فنــی
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ارســال نماییــد.
 دســتگاه را همــراه بــا منبــع تغذیــهحمــل نکنیــد و یــا از ســیم بعنــوان
دســتگیره اســتفاده ننماییــد.
 از خــم کــردن و یــا لــه کــردن در زمانــیکــه اســتفاده نمــی شــود خــودداری
فرماییــد.
 ســیم بــرق را از تمــاس بــا ســطوح گــرمدور نگــه داریــد.
 از وارد کــردن اجســام بــه داخــل محفظــههــای ورودی خــودداری فرمایید.
 در فضــای بــاز اســتفاده نکنیــد .ایــندســتگاه بــرای اســتفاده در فضــای بســته
و مصــارف خانگــی طراحــی شــده اســت.
 در مــکان هایــی کــه از محصــوالتاســپری اســتفاده مــی شــود و محدویــت
اکســیژن وجــود دارد اســتفاده ننماییــد.
 در مجــاورت گازهــای قابــل انفجــار وقابــل اشــتعال مــورد اســتفاده قــرار نگیــرد.
 بــرای خامــوش کــردن ،تمامــی کنتــرلهــا را در حالــت خامــوش قــرار دهیــد،
آنــگاه  2شــاخه را از بــرق جــدا نماییــد.
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 از بارگیــری بیــش از حــد برق خــوددارینماییــد .فقــط از منبــع بــرق توصیــه شــده
اســتفاده گردد.
 بمنظــور جلوگیــری از خطــر شــوکالکتریکــی از جــدا ســازی و تعمیــر
دســتگاه خــودداری فرماییــد .تعمیــر
نادرســت ممکــن اســت باعــث ایجــاد خطــر
شــوک الکتریکــی و یــا آســیب بــه شــخص
در هنــگام اســتفاده شــود.
 هیــچ وقــت  2شــاخه را بــا کشــیدنســیم بــرق جــدا ننماییــد.
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ساختار محصول و کنترلر

دستورالعمل استفاده

 .1بخش اصلی (محصول)
 .2گوی های ماساژدهنده شیاتسو
 .3بخش کنترل تنظیمات
 .4دکمه خاموش  /روشن
 .5گرما
 .6جهت دهی
 .7آداپتور
 .8سیم برق و  2شاخه

 بــرای اســتفاده در فضــای بســته آداپتــوررا بــه ماســاژور متصــل نماییــد .ســیم بــرق
آداپتــور را بــه  2شــاخه متصــل نماییــد.
 بــرای اســتفاده در ماشــین ســیم بــرقماشــین را بــه ماســاژور متصــل نماییــد.
ســیم بــرق ماشــین را بــه فندکــی ماشــین
متصــل نماییــد.
 دســته هــای ماســاژور را بگیریــد و بــهطــوری کــه گــوی هــای ماســاژ شیاتســو
بــه درســتی و راحتــی روی گــردن و شــانه
هــای شــما قــرار بگیرنــد دور گــردن خــود
قــرار دهیــد.
 دکمــه خامــوش  /روشــن را بــر رویدســتگیره ماســاژور فشــار دهیــد.
 دکمــه گرمــا را بــرای گــرم کــردن گــردنو شــانه هــا بــر روی دســتگیره ماســاژور
فشــار دهیــد.
 دکمــه هــای جهــت دهــی را بــرای تغییرجهــت گــوی هــای ماســاژ در جهــت و
خــاف عقربــه هــای ســاعت فشــار دهیــد.
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نکته :
 عملکــر ماســاژور بطــور اتوماتیــک بعــد از 15دقیقــه متوقــف مــی شــود.
 عملکــرد حرارتــی بصــورت اتوماتیــکوقتــی کــه ماســاژور خامــوش مــی شــود
متوقــف مــی گــردد.
نگهداری
 ماســاژور را در محیطــی خشــک ،خنــکو امــن زمانــی کــه اســتفاده نمــی کنیــد
قــرار دهیــد.
 از یــک پارچــه خشــک و مرطــوب کــهآغشــته بــه مــواد غیــر ســابنده نیســت
جهــت تمیــز کاری اســتفاده نماییــد .قبــل
از انجــام ایــن کار  2شــاخه را از بــرق جــدا
نماییــد.
 هیــچ گاه ماســاژور را بــه داخــل مایعــاتوارد نکنیــد.
 از مجــاورت مــواد شــوینده حــال وخشــن خــودداری فرماییــد.
 -از تعمیــر ماســاژور به شــخصه خــودداری
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فرمایید.
مشخصات فنی
ولتاژ

 12ولت دی سی

قدرت

 24وات
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