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 دفترچه راهنمای

 صندلی ماساژور

RT-7900 

 

 

 دفترچه راهنما مشتری گرامی از اینکه این محصول را انتخاب کردید از شما تشکر می نماییم،پیش از استفاده از صندلی

 نی ذکر شده داشته باشید.ی به اقدامات ایمو استفاده مناسب تر توجه ویژه ا به دقت مطالعه فرمایید و بمنظور عملکرد بهتررا 

 



2 
 

 فهرست:

 

اقدامات ایمنی     -  

نام و عملکرد هریک از اجزا   -  

ساختار بیرونی  -  

ساختار درونی -     

جعبه ی برق -  

کنترل -  

دستورالعمل کنترل -  

العمل صفحه ی نمایشدستور  -  

اقداما ت پیش از استفاده -  

روش نصب -  

روش جا به جایی  -  

روشن ساختن دستگاه -  

وضعیت نصب -  

نگهداری -  

فعال کردن صندلی ماساژ -  

پیش از نشستن بر روی صندلی -  

بلوتوث -  

پس از استفاده -  

محیط اطراف صندلی -  

مستقر سازی صندلی -  

ینگهداری و مراقبت از صندل -  

مشکل یابی و ویژگی های تکنیکی -  

 



3 
 

 اقدامات ایمنی:

ح از دستگاه استفادهپیش از استفاده از دستگاه اقدامات ایمنی ذکر شده را به دقت مورد مطالعه قرار دهید تا به شکل صحی  

 نمایید.

شود. تقسیم میخطر و آسیب وارده به صندلی ماسازور به دلیل عدم استفاده صحیح به دو دسته هشدار و احتیاط   

 توصیه میشود عالئم نشان داده شده را به دقت رعایت کنید.

 استفاده نادرست ممکن است موجب صدمه به کاربر و آسیب به دستگاه شود.

ممنوعیت درعملکرد :که توسط این عالمت نشان داده میشود و نشان دهنده ی سوار کردن نادرست اجزای صندلی است.   

توسط این عالمت نشان داده میشود که نشانگر اتصال نامناسب دوشاخه ی برق دستگاه است.اجبار درعملکرد:که    

 هشدار

 

 

 

 
 توصیه میشود افرادی با شرایط زیر پیش از استفاده با پزشک خود مشورت کنند:

(افرادی که در بدنشان دستگاه الکتریکی جاسازی شده مانند ضربان قلب ساز.۱  
هستند به ویژه کسانی که کسالت دارند. (افرادی که تحت درمان پزشک۲  
(افرادی که تومورهای بدخیم ، نارحتی قلبی یا مشکالت حاد دارند.۳  
(خانم های باردار یا خانم هایی که در دوران قاعدگی هستند.۴  
(افرادی که مشکالت پوستی داشته و یا دچار آسیب دیدگی پوستی هستند.۵  

رجه است )حالت تب( د۳۸ (افرادی که دمای بدنشان باالی۶    

 
 

 
 اجبار

 
ش نخواهد آمد(( اجازه ندهید افراد ناتوان ذهنی صندلی را به تنهایی استفاده کنند)با نظارت مشکلی پی۱  
( به کودکان اجازه بازی بر روی صندلی را ندهید.۲  
( اجازه ندهید بیش از یک نفر در یک نوبت از صندلی استفاده کند.۳  
تگاه تماس بگیرید.دوشاخه دستگاه آسیب دید فوراً با مرکز خدمات دستگاه برای رفع عیب دس(اگر سیم برق یا ۴  
نید و آن را گره نزنید.( هیچگاه سیم برق دستگاه را زیاد خم نکنید و یا با پا به آن فشار وارد نکنید ، نچرخا۵  
( به خردساالن اجازه استفاده از دستگاه را ندهید. ۶  

 
 

 
 ممنوعیت

 

 
ماساژور  راندهید افرادی جز تکنسین خاص شرکت اجازه نصب ، راه اندازی ، یا جا به جایی  و تعمیر صندلیبه   

 و در صورت بروز مشکل با دفتر مرکزی و مرکز خدمات تماس بگیرید. 
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 احتیاط

 

 

 

 

 
صی از بدنخادقیقه به صورت پیوسته از صندلی ماساژور استفاده نکنید و برای ماساژ قسمت ۲۰( بیش از۱  

دقیقه از صندلی استفاده نمایید.  ۵      

( صندلی را بر روی سطح صاف قرار دهید.۲  

سترس کودکاند(زمان تنظیم قسمت پایی و پشتی صندلی از فشار مضاعف اجتناب کنید همچنین دستگاه را در ۳  

و حیوانات خانگی قرار ندهید.     

جه استفاده نشود چرابیشتر از ولتاژ ویژه دستگاه می باشد به هیچ و( دقت داشته باشید از منبع الکتریکی که ۴  

که ممکن است موجب آتش سوزی و آسیب جدی به صندلی ماساژور شود.      

پشت اطمینان حاصل ( پیش از استفاده لطفاً بالشتک صندلی را بردارید تا از سالم بودن پارچه ماساژور قسمت۵  

فوراً با مرکز خدمات تماس حاصل نمایید . نمایید ، در صورت مواجه با مشکل  

رار ندهید.( به هیچ عنوان با دستان مرطوب با کنترل دستگاه کار نکنید و اجسام سنگین را روی آن ق۶  

کیلو گرم می توانند از این دستگاه استفاده کنند. ۱۲۰( تنها افراد زیر۷  

ستگاه استفاده نکنید. (لطفاً بطور همزمان از دیگر ابزار درمانی به همراه این د۸  

مشورت کنید. کدستگاه را متوقف سازید و با پزش (در زمان استفاده اگر احساس ناخوشایندی داشتید فوراً ۹  

قت از این دستگاه (صندلی فوق مجهز به سیستم گرمایشی بوده لذا افرادی که به گرما حساس هستند باید با د۱۰  

استفاده نمایند.     

ه را از برق خارجندلی و بعد از استفاده صندلی را به طور کامل خاموش نموده و دو شاخ(قبل از پاکسازی ص۱۱  

نمایید.      

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 اجبار

 
ده نکنید.  ( به منظور جلوگیری از ایجاد احساس نامطلوب پس از صرف وعده های غذایی از صندلی استفا۱  
خواب فرو نروید.( توجه داشته باید هنگام استفاده از صندلی در ۲  
( هنگامی که احساس خوبی ندارید از صندلی استفاده نکنید.۳  
ز پاک کننده های    ا(اگر رویه ی صندلی کثیف شد تنها از پاک کننده ی شناخته شده با کیفیت استفاده کنید و ۴

 شیمیایی یا بنزین استفاده نکنید و حشره کش بر روی دستگاه اسپری نکنید .
تی خودداری وگیری از صدمه و خرابی دستگاه از نشستن بر روی قسمت پشت و پایی و یا دس( به منظور جل۵

 نمایید .
( لطفاً هنگام استفاده از صندلی ماساژور سیگار نکشید. ۶  

 
 

 
 ممنوعیت

 
نماییدا از برق خرج ر(به منظور جلوگیری از آسیب به صندلی لطفاً بعد از استفاده از دستگاه دو شاخه دستگاه ۱  

ارج نکنید خلذا به منظور جلوگیری از شوک الکتریکی به هیچ عنوان دوشاخه برق را با دست خیس متصل و   
 

 
 

 
 ممنوع



5 
 

 ساختار بیرونی

 

 

 ساختار درونی
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 کنترل
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 دستورالعمل دکمه های کنترل

 

  روشن:برای روشن / خاموش کردن دستگاه

ه نمایش روشن شود برای تنظیمحا منوی اصلی نمایش داده شود و صفدکمه را فشار دهید تهنگام اتصال صندلی به برق این   

.نحوه ماساژ می توانید حالتهای خودکار ، دستی ، کیسه هوا، گرما ، غلطک را انتخاب کنید  

 

 

    :)اتومات(خودکار

د و سپس یکی را به دلخواه و میتوانید دربین برنامه های خودکار پویش نماییه به منوی خودکار وارد می شوید با فشار دادن این دکم

 انتخاب شده در قسمت باالی صفحه نمایشس کنترل دستگاه نشان داده میشود.. برنامه فعال نموده

 

   

  پا به سمت باال : با نگه داشتن این دکمه قسمت پایی به باالترین نقطه حرکت میکند با قطع فشار دکمه پایی ثابت میشود. 

   باالترین نقطه حرکت میکند با قطع فشار دکمه پایی ثابت میشود.  نگه داشتن این دکمه قسمت پایی به باپا به سمت پایین: 

 

 

  جاذبه صفر:

 با فشار دادن این دکمه برنامه بی وزنی)جاذبه صفر( فعال/غیر فعال میشود و کلید مربوط بر روی صفحه نمایش روشن میشود.

 زمان تنظیم دستی قسمت پایی و پشتی در صورت خاموش ماندن کلید به این معنا نیست که حالت جاذبه صفر فعال است.

کامالً راحت و آرامش بخش را فراهم می کند ، طرح هوشمندانه ی این صندلی سبب میشودوضعیت ماساژ  به صفر یک جاذ  

 که پشت ، نشیمنگاه و پا در یک زاویه ثابت قرار گیرند که در این حالت فشار بدن کامالً خارج میشود.



8 
 

 

:تنظیم وضعیت شانه ها  

.محل ماساژ و وضعیت شانه ها تنظیم میشودزمان قرارگیری دستگاه درحالت دستی با نگه داشتن این دکمه ها    

 

  

ود. با نگه داشتن این دکمه قسمت پشت به باالترین/پایین ترین نقطه حرکت میکند با قطع فشار دکمه ،پشتی ثابت میش  

 

  

:تنظیم کشش پا به سمت داخل    

فاوتدرجه ی مت6میتوانید یکی از در حالت دستی با فشار دادن این دکمه و نشانگر روی صفحه نمایش نشان داده شده و   

.ماساژ را انتخاب و تنظیم نمایید  

  

  :تنظیم کشش پا به سمت خارج 

. درحالت دستی با فشار دادن دکمه مربوطه ماساژ کامل فعال میشود و نشانگر بر روی صفحه نمایش نشان داده میشود  

 

Navigation : 

منو مورد نظر  OKبا استفاده از هدایتگر و چهار جهت اصلی ، به سادگی میتوانید در بین منوها پویش کرده و با فشردن کلید 

 خود را انتخاب نمایید.

در هنگام اجرای برنامه ماساژ دستی شما میتوانید با استفاده از جهت های باال و پایین بین گزینه های کیسه هوا،سرعت،غلتک 

 ت ماساژ و ماساژ سه بعدی پویش نمایید.ها، وسع
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تغییر دهید اما  ید شدت فشار آن ها راهات چپ و راست، زمانی که کیسه های هوا در حال فعالیت هستند میتواناستفاده از جبا 

 )این قابلیت برای ماساژ کوبه ای، شیاتسو سه بعدی و فشاری امکان پذیر نمیباشد.(

وا در قسمت پا و هبا استفاده جهات ذکر شده نیز میتوانید سرعت غلتک ها را تغییر دهید اما این قابلیت در عملکرد کیسه های 

 قسمت های فوقانی تاثیری ندارد.

 لشی، کوبه ای،این قابلیت برای ماساژ مابا استفاده از جهات چپ و راست نیز میتوانید وسعت ناحیه ماساژ را تغییر دهید.)

 موزون و فشاری در دسترس نمیباشد.(

ی ربرای ماساژ شیاتسو سه بعدی و فشاجهات چپ و راست برای تغییر شدت ماساژ سه بعدی نیز استفاده میشود.)این قابلیت 

 امکان پذیر نمیباشد.(

 

: گرما و فشار هوا تنظیم   

حدوده هایبا فشار دادن این دکمه یکی از ماست، درحالت دستی اگر کلیدی روشن باشد یعنی دستگاه برای شروع فعالیت آماده  

 پهن،متوسط،باریک را می توان انتخاب کرد ، چراغ نشانگر با توجه به فعالیت دستگاه روشن یا خاموش میشود.

 

 

:منو  

سایر تنظیمات و  شما میتوانید آیکون های مربوط به برنامه اتوماتیک، برنامه های دستی، ماساژور سه بعدی، کیسه های هوا، گرما

 را در صفحه نمایش مشاهده کنید.
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 صفحه نمایشگر

 

 : (Auto) توضیح برنامه های خودکار

ت برنامه از روی صفحه نمایش منو را انتخاب کنید و سپس وارد لیس (navigation)پس از روشن کردن دستگاه، بوسیله هدایتگر

 ید.فشار ده  okسپس دکمه  برنامه اتومات میباشد.( 12شامل (برنامه مورد نظر خود را انتخاب کردههای خودکار شوید.
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برنامه کششی : Extension 

منبسط کند این ماساژ نوعی ماساژ تایلندی است، مالش و کشش قوی می تواند به شکل موثری پاها ، کمر و دیگر اجزای بدن را  

افزایش قدرت فیزیکی می باشد.و این بهترین انتخاب برای آرامش بخشیدن به عضالت خسته و   

آرامش پس از کار : Working relief 

ه شدهاین برنامه انحصاراً برای محل کار و افرادی که ساعتهای طوالنی کار کرده و  پشت میز نشسته اند در نظر گرفت  

 این ماساژ خستگی عضالت را از بین می برد و به بدن نیروی تازه ای می بخشد.

   

از ورزش تجدید قوا پس :  Sports refresh 

س ازاین ماساژ برای ماهیچه ها پس از فعالیت های ورزشی طراحی شده است این نوع ماساژ می تواند خستگی عضالت را پ  

 یک ورزش سنگین از بین ببرد و سیستم گردش خون را بهبود بخشد.

استراحت و خواب : Rest & sleep 

  دن را این برنامه برای افزایش کیفیت استراحت و خواب و  پس از وعده های غذایی است ، ماساژ مالیم بخش های مختلف ب

را  مالش میدهد، نیروی این ماساژ از قوی به سوی ضعیف و از ضعیف به سوی نیروی صفر می رود تا تدریجاً خستگی بدن  

 از بین ببرد.

گردن و شانه : Neck & shoulder 

دن استتمرکز بر روی شانه  و گر %80این ماساژ برای کاهش عالئم درد در گردن و پشت می باشد در طول مدت زمان ماساژ   

کهای ماساژ تمام شانه و گردن را ماساژ دهند ، در نتیجه این ماساژ می تواند تنی پشتی صندلی موجب می شود که غلطرح منح  

و گردن را ازبین ببرد.  به صورت موثری خستگی و گرفتگی شانه    

کمر و ستون فقرات  : Waist & spine 

وی ستونزمان ماساژ تمرکز برر %80این ماساژ برای کاهش عالئم  درد  در ستون فقرات می باشد  در طول مدت زمان ماساژ   

شوند.کهای تعبیه شده می توانند تنش را کاهش می دهند و موجب سالمتی این قسمتها می تفقرات است و غل  

 

Boss Nursing پرستاری : 

یک ماساژ با شدت باال با تمرکز بر تسکین درد و تنش در گردن و شانه ارائه میدهد تا کاربرانی که ساعات زیادی را مشغول کار 

 هستند نهایت راحتی و آسایش را فراهم می آورد.
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Queen Slimming  : 

متابولیسم  و کمر اجرا میکند تا به فرم دهی بهتر اعضای بدن و بهبودتکنیک های ماساژ مالیم را برای شل کردن عضالت پشت 

 کمک کند.

Soul Spa : .برای استراحت صبحگاهی طراحی شده است و به تقویت و آمادگی عضالت کمک میکند 

 

Elite Care: 

نه را تسکین گردن و کتف و شاتکنیکهای ماساژ مخصوص افرادی که کارهای اداری و طوالنی مدت انجام میدهند تا دردهای ناحیه 

 بخشد.

 

Gentle Care : 

ا هدف قرار داده و این برنامه با استفاده از تکنیک های ماساژ نظیر مالشی، کوبشی، لغزشی قسمتهای شانه ، کمر ، زانو و کف پا ر

 به بهبود درد و ایجاد آرامش در این نواحی کمک بسیاری میکند.

 

Air Soothing : 

الیم تمامی منسبت به برنامه های دیگر ماساژ را بصورت سبک و مالیم تر اجرا میکند و با حرکت و ریتم یکسان و این برنامه 

 یکند.عضالت قسمتهای باال ، پایین ، چپ و راست بدن را ماساژ داده و ایجاد حالت سبکی م

 

 

 ( :Manual Program) برنامه های دستی  

 

(manual) تا وارد منوی برنامه های دستی شوید. برروی صفحه نمایشگر را فشار دهید ه یپس از روشن کردن دستگاه دکم   

اذبه ج-)بی وزنیZeroغلتک(،) Roller)سرعت(،  Speed)وسعت(،  Width)ناحیه(،  Part)حالت(، modeحال گزینه های 

 ) ماساژ زانو( را مشاهده میکنید. Knee Massage(،صفر
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Mode :و یا حالت 

را فشار داده سپس با استفاده از هدایتگر جهت راست را انتخاب نمایید و با استفاده از جهت های باال و پایین بین  Modeدکمه 

نگ ، شیاتسو سه بعدی، چرخشی و ماساژ فشاری ، یک گزینه هن و همازاکوبه ای ، شیاتسو ، متوگزینه های مالشی، ضربه ای ،

 وارد برنامه دلخواهتان شوید. okرا انتخاب نمایید و با فشردن دکمه 

 : (Massage Part) ماساژ ناحیه ای فعال سازی

کنید و با استفاده  )ناحیه ( را بر روی صفحه نمایش انتخاب نمایید و سپس با استفاده از هدایتگر جهت راست را انتخاب partگزینه 

و در  ماییدنیکی را انتخاب )نقطه ای (   point)جزئی( و   partial)کامل( ،  wholeاز جهت های باال و پایین بین گزینه های 

 یکی از برنامه های دلخواهتان را انتخاب و فعال نمایید.  okنهایت با فشردن دکمه 
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 (: Massage Widthفعال سازی ماساژ وسیع ) 

فاده از جهت را از صفحه نمایش انتخاب کرده  و سپس با استفاده از هدایتگر جهت راست را انتخاب کنید و با است Widthدکمه 

نهایت با  یکی را انتخاب نمایید و در )باریک( narrow)متوسط( و  medium)عریض( ،  widthهای باال و پایین بین گزینه های 

 ان را انتخاب و فعال نمایید.یکی از برنامه های دلخواهت  okفشردن دکمه 

 ( :Massage Speedسازی سرعت ماساژ ) فعال

فاده از جهت را از صفحه نمایش انتخاب کرده  و سپس با استفاده از هدایتگر جهت راست را انتخاب کنید و با است Speedدکمه 

ا انتخاب و فعال ریکی از آنها    okیکی را انتخاب نمایید و در نهایت با فشردن دکمه  6تا  1 های باال و پایین بین گزینه های

 نمایید.

 ( : Rollerغلتک )

تفاده از جهت را از صفحه نمایش انتخاب کرده  و سپس با استفاده از هدایتگر جهت راست را انتخاب کنید و با اس  Rollerدکمه 

ر نهایت با فشردن )حالت غیر فعال( یکی را انتخاب نمایید و د  off)حالت های فعال( و  3 تا 1های باال و پایین بین گزینه های 

 یکی از آنها را انتخاب و فعال نمایید.  okدکمه 

 

 (: Zero Gravityوزنی ) یحالت ب

را از صفحه نمایش انتخاب کرده  و سپس با استفاده از هدایتگر جهت راست را انتخاب کنید و با استفاده از   Zero Gravityدکمه 

یکی از   ok)غیر فعال( یکی را انتخاب نمایید و در نهایت با فشردن دکمه   off)فعال( و  onجهت های باال و پایین بین گزینه های 

 آنها را انتخاب و فعال نمایید.

 (: Kneeزانو )ماساژ 

فاده از جهت های را از صفحه نمایش انتخاب کرده  و سپس با استفاده از هدایتگر جهت راست را انتخاب کنید و با است Kneeدکمه  

یک( یکی را )فعال و غیر فعالسازی مالش اتومات Auto Glide off/on)پایین( و  Down)باال( ،  Upباال و پایین بین گزینه های 

 یکی از برنامه های دلخواهتان را انتخاب و فعال نمایید.  okانتخاب نمایید و در نهایت با فشردن دکمه 

 عملکرد مالش نرم بصورت خودکار را بین زانو و کف پا را اجرا میکند.   Auto Glide off/onنکته: برنامه 
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 ( :3D Massageماساژ سه بعدی )

اب کنید و با جهت راست را انتخ (mode)انتخاب گرینه را از صفحه نمایش انتخاب کرده  و سپس با استفاده از هدایتگر 3Dدکمه 

 Massage( و تنفس سالم) Healthy Breath( ، شیاتسو عمیق) Deep Shiatsuاستفاده از جهت های باال و پایین بین گزینه های 

Extend()یکی را انتخاب نمایید و در نهایت با فشردن دکمه  ماساژ وسیعok خاب و فعال یکی از برنامه های دلخواهتان را انت

 نمایید.

برای تعیین شدت و فشار ماساژ  5تا  1( رفته که میتوانید از بین گزینه های شدت) Forceبا استفاده از هدایتگر بر روی گزینه 

)ناحیه( رفته  و آن را نتخاب کنید و با استفاده از جهت  PARTاستفاده از هدایتگر بر روی گزینه بار دیگر با  یکی را انتخاب نمایید.

 )نقطه ای ( یکی را انتخاب نمایید.  point)جزئی( و   partial)کامل( ،  wholeهای باال و پایین بین گزینه های 
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 Deep Shiatsu Massage :)ماساژ شیاتسوعمیق( 

 دقیقه این برنامه تعیین شده که عمدتا قسمتهای پشتی را ماساژ میدهد. 10در بازه زمانی  بطور پیش فرض

 Healthy Breath : 

ه کاربر میدهد تا دقیقه این برنامه تعیین شده که با عملکرد هماهنگ و ریتم دار این امکان را ب 5بطور پیش فرض در بازه زمانی 

 انجام دهد تا به  بهبود وضعیت و عملکرد بدن کمک ببخشد.بصورت بهتر و موثرتر عمل دم و بازدم را 

 Massage Extend : 

 دقیقه این برنامه تعیین شده است. 10بطور پیش فرض در بازه زمانی 

 

 کیسه های هوا:

ت و با استفاده از هدایتگر و حرکت به سمت راساز قسمت منو و نمایش آن در صفحه نمایش  AIRBAGپس از انتخاب گزینه 

 ظیمات آن شوید.)شدت( یکی را انتخاب کرده و وارد تن  FORCE)ناحیه( و  PARTاستفاده از جهت های باال و پایین بین گزینه های 

 

 PART  :)ناحیه( 

اده از جهت های را از صفحه نمایش انتخاب کرده  و سپس با استفاده از هدایتگر جهت راست را انتخاب کنید و با استف PARTدکمه 

 و)پا Leg&Foot)پشت و کمر(،  Back&Waist)بازو و شانه( ،   Arm&Shoulder)کامل( ، Fullباال و پایین بین گزینه های 

 عال نمایید.یکی از آنها را انتخاب و ف  okنمایید و در نهایت با فشردن دکمه )نشیمنگاه( یکی را انتخاب  Buttockساق پا(،

 FORCE  :)شدت( 

فاده از جهت را از صفحه نمایش انتخاب کرده  و سپس با استفاده از هدایتگر جهت راست را انتخاب کنید و با است FORCEدکمه 

ایید و در نهایت با )فعال و غیر فعال( یکی را انتخاب نم on/offبرای تعیین شدت ماساژ و  5تا  1های باال و پایین بین گزینه های 

 نتخاب و فعال نمایید.یکی از آنها  را ا  okفشردن دکمه 

 

 گرمای ناحیه پشتی و زانو:
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سپس با  انتخاب نمایید ( LEGیا   BACK) مورد نظر خود راموقعیت از منو میتوانید در صفحه نمایش  HEATبا انتخاب گزینه 

یکی را  on/offو یا  3تا  1استفاده از هدایتگر جهت راست را انتخاب کنید و با استفاده از جهت های باال و پایین بین گزینه های 

 ل نمایید.اانتخاب و فع

 

 

 ( :Settingتنظیمات )

 ت شوید.را فشرده و وارد قسمت تنظیما  okگزینه تنظیمات را از صفحه نمایش و توسط هدایتگر انتخاب نمایید، سپس دکمه 

 ث(.)اتصال بلوتو BLUETOOTH)زبان( و  LANGUAGE)زمان( ،  Timeاکنون سه گزینه پیش رو دارید که عبارتند از: 

                     

 

 TIME :)آن شده و ازبین  با استفاده از هدایتگر این گزینه را انتخاب نمایید و با فشردن جهت راست وارد تنظیمات )زمان

 دقیقه یکی را انتخاب نمایید. 30و  20، 10سه گزینه 

 LANGUAGE :)زبان( 

را از صفحه نمایش انتخاب کرده  و سپس با استفاده از هدایتگر جهت راست را انتخاب کنید و با  LANGUAGE PARTگزینه 

یکی را انتخاب نمایید و در نهایت با فشردن دکمه  )انگلیسی( EN)چینی( و  CHاستفاده از جهت های باال و پایین بین گزینه های 

ok  مایید.ن یکی از آنها را انتخاب و فعال 

 BLUETOOTH ث(:)اتصال بلوتو 
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را از صفحه نمایش انتخاب کرده  و سپس با استفاده از هدایتگر جهت راست را انتخاب کنید و با استفاده از  BLUETOOTHگزینه 

یکی   ok)خاموش( یکی را انتخاب نمایید و در نهایت با فشردن دکمه  OFF)روشن( و  ONیین بین گزینه های جهت های باال و پا

 از آنها را انتخاب و فعال نمایید.

 نکات:

ثانیه بصورت خودکار در صورتی که هیچ دستور جدیدی به  10صفحه نمایش پس از  در فرآیند تنظیم خودکار یا دستی، -1

 صفحه اصلی باز میگردد.آن داده نشود به 

 

 
 

ی که دستگاه در حال فعالیت است با فشردن کلید منو بصورت دوبار متوالی میتوانید وارد صفحه اصلی لدر حا توجه:

 شوید.

مت چپ و برای تنظیم فشار کیسه های هوا میتوانید از کلیدهایی که در س در قسمت پایین صفحه نمایش اصلی  توجه:

ر فرایند اجرای رد( و تنها داده نمایید )این قابلیت در دو فرایند اجرای خودکار و دستی وجود داراست قرار دارند استف

 انید شدت ماساژ را تنظیم نمایید.ماساژ دستی با فشردن دکمه های باال و پایین میتو

 نمایید. گزینه اتوماتیک یا خودکار را تنها برای استفاده از برنامه های مربوط به آن میتوانید انتخاب توجه :

 

بدن تشخیص  دستگاه قبل از اجرای فرایند ماساژ اتوماتیک وضعیت و موقعیت شانه و کتف را برای اولین بار توسط اسکن -2

 داده.

 

 احتیاط  : 
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 با پشتیبانی محصول تماس بگیرید: فا در صورت نیازبرای جلوگیری از آسیب به دستگاه لط -

 لطفا از خیس و مرطوب شدن کنترل دستگاه جلوگیری نمایید. -

 د.دستگاه کنترل و کابل برق آن را در جایگاه خود قرار داده تا هیچ فشار اضافی بر آن وارد نشو -

 

 حالت اولیه باز میگردد.با فشردن دکمه خاموش یا روشن اجرای برنامه ها متوقف شده ودستگاه به  -3

 

 

 : دکمه خاموش و روشن  

دهید و زمانی که دکمه خاموش/روشن را مجددا فشار اتصال به برق شروع به کار کند و  مه را فشار دهید تا صندلی به هنگااین دکم

 ثانیه نگهدارید دستگاه خاموش میشود. 2به مدت 

 :این دکمه را فشرده و تا زمانی که رها نکرده اید پشتی به سمت باال حرکت میکند. حرکت پشت به سمت باال 

 :رده .کاین قسمت را فشرده و تا زمانی که رها نکرده اید پشتی به سمت پایین حرکت  حرکت پشت به سمت پایین 

 دقیقه برای کار کردن با دستگاه یکی را انتخاب کنید. 30و  10،20میتوانید بین سه گزینه : زمان بندی 

 :و  1،2،3شدت گرما را از بین سه گزینه  گرمای ناحیه پشتی و زانوoff/on .میتوانید انتخاب کنید 

 :وی حالت رر کیسه های هوا را انتخاب نمایید و یا آن را بر سطح پویش کرده و شدت فشا 5میتوانید بین  فشار هوا

on/off .قرار دهید 

 

 

 

 دستورالعمل اتصال به سیستم صوتی از طریق بلوتوث:

-RTو اسکن اتصاالت از طریق موبایل یا تبلت و در نهایت انتخاب اتصال  BLUETOOTHبا ورود به تنظیمات و انتخاب گزینه 

 (صندلی ماساژور در حالت فعال باشد. BLUETOOTH)لطفا توجه داشته باشید که  و وصل شدن به دستگاه 7900

 یا باالتر از آن باشد. 4در سیستم عامل اندروید دقت فرمایید که باید ورژن  BLUETOOTHبر ای اتصال به  توجه :

 

 

 

 

 عملکرد و ویژگی ها
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.مجهز به بلوتوث ویژگی های صوتی :  

 

.ا از دستگاه ببرند ی متناسب  رازه میدهد تا نهایت استفاده افراد با قد بلند،کوتاه و متوسط اج این برنامه بهوضعیت شانه ها:   

 

 

این اساس این صندلی قانون جاذبه ی صفر که در صندلی های فضاپیمایی ناسا دیده می شود را رعایت کرده و بر جاذبه صفر:  

زن شما راحالت بی وزنی هوا فضا حس می شود بنابراین قادر است وپاها از سطح بدن باالتر قرار می گیرند، در این صندلی   

 گرفته و بدنتان را در راحت ترین حالن ممکن بدون هیچ فشاری قرار دهد. 

.که نوعی ماساژ کامالً ابتکاریست و ساختار دستگاه را کامالً مهندسی شکل داده:عملکرد ماساژ با چهار چرخ  

 

.هوا برای پشت ، کمر،شانه ، دست ، نشیمنگاه ، پا و ساق پا ماساژ فشار ماساژ با فشار هوا:  

 

.م می سازدرا برای پاها فراهو کامل یک ماساژ شیاتسوی حرفه ای ک برای هر پا تدو ردیف غلماساژ رولینگ برای کف پا:   

 

 

 رسی های مقدماتی:رب

 روش نصب:

 تمام اجزا صندلی را از جعبه خارج نماییدمرحله ی اول: 

 نصب قسمت دستیمرحلله دوم: 

 (1لوله هوا در قسمت نشیمنگاه را به نازل هوا در قسمت صندلی وصل کنید)شکل

برای نصب قسمت دستی ابتدا دسته صندلی را بر روی پایه صندلی جا بیندازید سپس پیچ مربوط به انتهای دسته صندلی میباشد را 

(، همین روش نصب را برای قسمت 3جلویی دسته صندلی را ثابت نمایید)شکل سپس پیچ مربوط به قسمت ( ، 2ثابت نمایید)شکل 

 دیگر انجام دهید.

 د، دستگاه را روشن سازید و پشتی را در حالت استاندارد قرار کنترل و سیم برق را به پریز مربوطه بر روی جعبه برق وصل کنی
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 دهید)ترتیب کار را در شکل زیر دنبال کنید(.

 (1لوله ی هوایی قسمت دستی را به ورودی های کناری در قسمت زیرین بدنه ی قسمت دستی وصل کنید)شکلسیم سوپاپ هوا و 

 

 

   

دلی وصل گیره ی قسمت دستی را به خوبی به میله ی اتصال دهنده ی پشتی وصل کنید سپس قسمت دستی را به کناره ی بدنه صن  

(2محکم شود )شکل کنید ، آن را به سمت پایین فشار دهید تا به خوبی   

 قسمت دستی را با یک پیچ به بدنه ی صندلی متصل نمایید )روش نصب در هر دو طرف یکسان می باشد(

 

 مرحله سوم: نصب قسمت پایی
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.قسمت ساق پا را به بدنه صندلی آویزان کنید )به توازن اجزاء دقت کنید( گیره را به محور کناری متصل کنید   

(همین کار را تکرار نمایید )برای سمت دیگر صندلی نیز  

 

 

 

 

 

 پس از آنکه ساق پا به خوبی به محور متصل شد با قفل های سمت راست و چپ آن را محکم سازید 
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 )به شکل زیر دقت نمایید(

 

جلوی ه در قسمت کقسمت ماساژ پا را بلند کنید ، لوله های هوا را درون نازل هوا قرار دهید و  بست سوپاپ هوا را در درگاه آن 

 نشیمنگاه صندلی میباشد قرار دهید.

 متصل کنید.)به شکل زیر دقت نمایید(بستهای قسمت پایی را به خوبی به ورودی های مربوطه بر روی بدنه جلویی 

قسمت پایی را با زیپ به صندلی وصل کنید.   PU کاورهای   
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 مرحله ی چهارم : نصب دیگر اجزای صندلی

شده وصل  صندلی تعبیه دسته زیر قسمت راست و  که دردستگاه کنترل را از داخل جعبه خارج نمایید و به پورت ورودی صندلی 

های ساعت  ت درپوش آن را در جهت عقربهو در نهای گی پورت توجه فرمایید تا به درستی وصل شود(اد) به حالت نری و مکنید.

 محکم نمایید.

دی مربوط به روی جعبه ی برق متصل نمایید )به شکل زیر دقت نمایید(بست سیم برق را به ورو  

 

 

 پس از آنکه تمامی اجزا سوار شدند سیم برق را داخل پریز برق کنید سپس دستگاه را روشن نمایید دکمه پاور بر روی کنترل 
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.را فشار دهید تا دستگاه شروع به فعالیت کنید  

 

 

 

 روش جا به جایی

کهای چرخانی تعبیه شده است ، پشت صندلی را تا باالترین نقطه حرکت دهید  ، دستگاه را خاموش کنید و سیم تغلدر زیر صندلی 

برق صندلی را بکشید ، قسمت جلوی صندلی را همانگونه که در شکل میبینید به سمت باال حرکت دهید)یکنفر جلوی صندلی را 

دست دارد باال بیاورد و یک نفر زمانیکه باالی صندلی را به جلو گرفته همانگونه که دستگاه های مخصوص جا به جایی را در 

 حرکت دهد( صندلی را با غلطکها جا به جا کنید.
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 احتیاط

 از حرکت دادن صندلی زمانی که فردی بر روی آن نشسته خودداری کنید.

هرگز از دسته  وجلو استفاده کنید برای جا به جایی صندلی از دسته های مخصوصی در پشت و جلو تعبیه شده در پشت و 

 های اصلی صندلی برای جابه جایی استفاده نکنید

 

روشن کنید. سیم برق را به پریز با سه ورودی وصل کنید و کلید برق تعبیه شده در زیر صندلی ماساژور رااتصال به برق :   

 

 

 احتیاط

ییدسیمهای موجود اطمینان حاصل نماپیش قبل از روشن ساختن صندلی از سالم بودن سیم برق و دیگر   

 از خاموش بودن کلید برق قبل از اتصال صندلی به منبع برق اطمینان حاصل نمایید.

 

 

 

 وضعیت نصب:

 رعایت فاصله ی ایمنی پیرامون صندلی :از موجود بودن فضای کافی برای نصب این محصول اطمینان حاصل نمایید.

هر مانع دیگر.سانتی متر از دیوار یا 10پشت حد اقل  

سانتی متر از دیوار یا هر مانع دیگر. 60 جلو حد اقل  

 متری را رعایت فرمایید. 1.5داقل فاصله ه به پریز لطفا حبرای اتصال دو شاخه برق دستگا

تصویریصوتی  به منظور جلوگیری از تداخل سیگنالها دستگاه را حد اقل با فاصله یک متری از تلویزیون ،رادیو یا دیگر وسایل  

 قراردهید.
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  د.به منظور جلوگیری از هرگونه تاثیر غیر پیش بینی شده از سوی زمین دستگاه  را بر روی فرش یا کفپوش قرار دهی
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 فعال ساختن صندلی ماساژ

ا پیش از فعال کردن از بودن فضای کافی اطراف صندلی اطمینان حاصل کنید سپس با استفاده از کنترل پشتی صندلی ر  

حالت ممکن حرکت دهید و صندلی را در پهن ترین حالت ممکن قرار دهید. ینبه عقب خم کنید قسمت پایی را به باالتر  

ردانید.یافتید صندلی را خاموش کنید و آن را به حالت اول بازگپس از آنکه از عملکرد مناسب در تمامی مراحل اطمینان   

 )برای چگونگی انتخاب برنامه به دستورالعمل کنترل و دستور العمل منوی صفحه نمایش مراجعه کنید(

 

 

 احتیاط

 لطفاً از قراردادن انگشت یا اشیای دیگر در حد فاصل پشتی و قسمت پایی خودداری کنید.

صل نمایید.، پایین ، پشتی و قسمت پایی از نبودن مانع در اطراف صندلی اطمینان حاپس از تنظیم باال   

 لطفا از استفاده صندلی ماساژور در محیطی با رطوبت باال اجتناب کنید.

هدارید.ق دارد دور نگیساژور را از وسایل اشتعال زا و سایر وسایل گرم که امکان حرالطفا صندلی م  

 پس از استفاده کابل برق را از دو شاخه جدا کنید. 

 

ناسبمپیش از نشستن بر روی صندلی از نصب قسمت پایی اطمینان حاصل نمایید ، از قرار گرفتن صندلی در وضعیت اصلی و   

عیت اصلیوض اطمینان حاصل نمایید،اگر یکی از اجزا در وضعیت درست قرار نگرفته بود دستگاه را خاموش کرده تا دستگاه به  

 برگردد.
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 احتیاط

 اگر قسمت پایی قبل از قراردادن پا  به سمت باال حرکت کرد برروی صندلی ننشینید.

مکانیسم صندلی جسم سنگین را بصورت ناگهانی بر قسمت پایی قرار ندهید چراکه ممکن است به صندلی آسیب زده و یا در  

 اختالل ایجاد کند. 

 

 

 محیط اطراف

 صندلی را از مکانهای خیس مانند حمام دور نگه داری کنید تا از اتصالی برق جلوگیری شود.

.ودشی را از وسایل گرمازا مثل گاز ، بخاری دور نگه داری کنید تا از سوختگی یا آسیب به چرم صندلی جلوگیری صندل  

 مستقر سازی 

 دستگاه فوق به گروه یک وسایل برقی تعلق دارد.

دداری شود.منفی خولطفاًاز اتصال صحیح سیم برق اطمینان حاصل نمایید تا از هرگونه اتصالی و یا شوک الکتریکی و تاثیرات   

 نگهداری

س از آن با پبمنظور پاک سازی کاورقسمتهای مختلف صندلی از پارچه ی کتان آغشته به مواد پاک کننده مناسب استفاده کرده و 

 پارچه کتان دیگر قسمتهای مرطوب را خشک نمایید.

استفاده نمایید.برای پاک سازی کنترل و قسمتهای الکترونیکی مانند جعبه برق از پارچه خشک   

 احتیاط

پاک کننده به داخل  پیش از پاکسازی از قطع بودن سیم برق اطمینان حاصل نمایید و بعد از اتمام پاکسازی از وارد نشدن مواده  

 جعبه برق اطمینان حاصل نمایید.

 از اتو کردن کاورهای صندلی خودداری نمایید. 
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 روش انبار کردن:

 

را از روی دستگاه پاک نمایید .پس از استفاده گرد و خاک   

 اگر دستگاه برای مدت زمان طوالنی مورد استفاده قرار نگرفت آن را با کاور بپوشانید

ستگاه میشود.دستگاه را زیر نور مستقیم آفتاب یا مکانهایی با درجه حرارت باال انبار نکنید چراکه موجب تغییر رنگ کاور د  

 

 

 

 نکات ریز:

هنگام استفاده روزانه نشانه هایی که در ادامه آمده است را چک کنید:  -  

بوی سوختگی -  

سیم( با لمس سیم دستگاه روشن و خاموش شود )اتصالی -  

سیم برق داغ شود. -  

دیگر نشانه های غیر معمول... -  

 

 

 احتیاط

اه اجتناب کنید همچنین های باال از استفاده از دستگبمنظور جلوگیری از سانحه و از کار افتادگی درصورت بروز هریک از نشانه 

 دوشاخه را از برق بیرون بکشید سپس با مرکز خدمات برای رفع مشکل تماس حاصل نمایید.

ود.شانجام کلیه امور مربوط به تعمیرات و خدمات دستگاه فقط از جانب تعمیرکاران مجاز مرکز خدمات  انجام   
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 مشکل یابی

احتمالیدلیل  راه حل   مشکل 

پدیده ای طبیعی است و نیاز به 

 تعمیر ندارد.

صدایی طبیعی است که توسط موتور 

 در حال فعالیت تولید میشود و یا زمانی

شنیده میشود که گوی های ماساژور 

 بر روی کاور صندلی کشیده میشود

 ۱ صدای ژو ژو یا تا تا شنیده شود

نشدهکلید منبع برق روشن  کلید را روشن کنید  ۲ دستگاه روشن نشود 

 فیوز صندلی ماساژ خراب شده فیوز جدید جایگزین کنید

دستگاه را به منبع برق متصل 

 کنید

 دستگاه از منبع برق جدا شده

 لوله هوایی را تمیز کرده و مجدداً 

 در جایگاه خود متصل نمایید.

کیسه هوایی تعبیه شده بر روی  انسداد یا قطع لوله هوایی

 صندلی یا قسمت پایی عمل نکند

۳ 

 

اصل نمایید*اگر به جز رویدادهای باال رویداد غیر طبیعی دیگری در دستگاه رخ داد لطفاً با مرکز خدمات تماس ح  

راد را به دلیل عدم *هیچگاه اجزاء صندلی را خودتان جدا نکنید چرا که شرکت هیچگونه مسئولیتی درقبال آسیب محصول یا اف

صحیح به عهده نخواهد گرفت.استفاده   

 برای همکاریتان کمال تشکر را داریم


