
تجربه ماساژ عالی و درجه یک•
 GEN 2مکانیسم ماساژ هوشمند سه بعدی •

سیستم کنترل صدای هوشمند•
سانتی متر12پوشش ماساژ ساق پای متفاوت و با •
ماساژ پوششی و کامل پا•
سیستم گرمایی گرافن•
استفاده بسیار راحت و ساده از دستگاه•

RT8713
صندلی ماساژور عالی و بی نظیر



محتوا
06 شار یک تنها با استفاده از کنترل دستگاه و با ف

ه دکمه برنامه خود را اتخاب نمایید و استفاد
.کنید

استفاده بسیار راحت از دستگاه
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برنامه خودکار ماساژ9دارای 

برنامه های ماساژ خودکار

08 کیفیت و تکنولوژی پیشرفته در صندلی
.ماساژور

قابلیت های دیگر

01 .فناوری فوق پیشرفته و حس واقعی ماساژ

GEN2مکانیزم سه بعدی هوشمند 

02 ی از طریق مکالمه و صحبت میتوانید فرمان ها
.الزم را به دستگاه بدهید

سیستم کنترل صدای هوشمند

03 ماساژور قسمت پایی نسبت به مدل های قبلی
ار ناحیه بیشتری از پا را مورد پوشش و ماساژ قر

.داده

ارتقا عملکرد ماساژ ناحیه پا

04 ر و بهتر با استفاده از تکنولوژی گرافن، گرما سریعت
.به بدن منتقل میشود

سیستم گرمایشی گرافن

05 از پوشش کامل بدن توسط کیسه های هوا و بهره گیری
.تکنیک های متفاوت ماسا ژ

تکنیک ماساژ منحصر بفرد و خاص



 RT-8713صندلی ماساژور آرونت•



 RT-8713صندلی ماساژور آرونت



 RT-8713صندلی ماساژور آرونت•



مکانیزم ماساژ سه بعدی 
هوشمند

GEN 2 
فناوری پیشرفته

لذت و تجربه ماساژ واقعی



امل از لحاظ ارگونومی مکانیزم هوشمند سه بعدی بطور ک
.ستون فقرات و مهره های گردن را پوشش میدهد
ک ماساژ با استفاده از این مکانیزم پیشرفته ، میتوانید ی

.عمیق و واقعی را تجربه نمایید

مکانیزم ماساژ پیشرفته

بعدیسهماساژمکانیزم
هوشمند

هوش 
مصنوعی

عملکرد 
سریع

پایدار و 
مطمئن



سانتی متر8ماساژ حرفه ای و سه بعدی به عمق 

8ا مکانیز هوشمند ماساژ میتواند ت
های سانتی متر منعطف باشد و بافت

.بدن را ماساژ دهد

Caring Kneading

Rhythm Tapping

Intense Percussion

Deep Shiatsu

Sync kneading&knocking

Rhythmic massage

درجه3
وسعت 

درجه 5
قدرت

درجه 3
سرعت

ماساژ عمیق

درجه قدرت5



شکل ماساژ Lمسیر 
سانتی متر130سیستم ماساژ حرفه ای بطول 

طراحی شده است تا تمام  Lمکانیز ماساژ هوشمند که به بصورت 

.منحنی های بدن را تحت پوشش قرار دهد

ن سانتی متر طراحی شده است تا تمام ستو130این سیستم بطول 

.فقرات را تا انتهای قسمت پا ماساژ دهد

ماساژ کامل و
سالم بدن

پوشش نواحی مختلف بدن
بطور کامل

سحساومختلفنقاطماساژ
بدن



مجهز به یک اسکن RT-8713صندلی ماساژ 
ی نوری میباشد و بوسییله آن محیل قیرار گییر

. دقیق شانه و گردن  را تشخیص داده

تیرل پس از روشن نمودن دستگاه،در صفحه نمایش کن
انه صندلی ماساژور به کاربر یاداور میشود که سر و شی
کن خود را بیه پشیتی صیندلی باسیباند تیا عملکیرد اسی

.دقیق تر باشد

فناوری اسکن اتوماتیک بدن
.ائه میدهدصندلی متناسب با سایز بدن شما تنظیم شده و بهترین ماساژ را ار

حس یک ماساژ بی نظیر که پیش از این تجربه نکرده اید 



تی سیستم کنترل صو
هوشمند

اه خود از طریق این سیستم میتوانید از طریق صوت دستگ
.را کنترل نمایید



میکروفن تمامی دستورات4با استفاده از 
ی بطور صحیح تشخیص داده شیده و صیندل

.فرمان داده شده را اجرا میکند

OFF-LINEکنترل هوشمند صوتی بطور 

بدون استفاده از دست



کیار کیرده از طریق اتصال بلوتوث سیستم صوتی دستگاه شیرو  ب
.و با کیفیت بی نظیر موزیک انتخابی را پخش مینماید

دارای سیستم پخش استریو



قابلیت تنظیم گرما

گردن و شانه

خاموش کردن

روشن کردن

ماساژ عالی و واقعی

قرار گیری در حالت بی 
وزنی

سیستم گرم کن



ماساژ پیشرفته قسمت پا
سانتی متری12و بهبود ماساژ قسمت پا و پوشش ارتقاء 

این قسمت جهت ماساژ بیشتر و بهتر



سانتی متر12ماساژور ناحیه ساق پا به طول 

9cm
12CM

یک تجربه بی نظیر از ماساژ پا

پاناحیهماساژورRT-8713صندلیدر
تااستشدهطراحیمتفاوتایبگونه
کهرهمانطوکند،درگیررابیشترینواحی
طورینیزپاساقناحیهمیفرماییدمالحظه
پوششکاملبطورکهاستشدهطراحی
.میشودداده



الگوباپاساقوپاازکلیمراقبت،بهترماساژپوشش
ساژماطبیعیحسایجادودستیبطورماساژسبکازبرداری
ردهککمکعضالتعملکردبهبودبهمالشیهایروشازطریق

جربهتومیشودعضالنیهایگرفتگیرفتنبیناز،باعثو
زااستفادهباومیکندالقاراایحرفهوطبیعیماساژیک

پامتقسازبهترمراقبتباعثپیشرفتهگرمایشیسیستم
.میشود

ماساژ مالشی پا با سیستم گرمایشی پیشرفته

.میکندمکانسان ، به رفع گرفتگی عضالت ساق پا کیبا الگو برداری از ماساژ دست



کینتسهایدرمانترینقویازیکیپابرایمناسبماساژ
جهتاندامبهترینومیباشداضطراببرابردردهنده
روبروشکلدر.میباشددرمانیماساژپایاندرماساژ

نواحیدرشمابدناعضایمینماییدمشاهدهکههمانطور
رایبایحرفهماساژیک.استشدهمنعکسپاکفمختلف

بی،دردسرمانندعالئمازبسیاریکاهشبهمیتواندپا
ندمانهاییبیماریحتیوسرگیجهمفرط،خستگی،خوابی
کمکعروقیوقلبیهایبیماری،کلیهوکبدامراض
.کندبسیاری

در منزل از ماساژ پای حرفه ای 
لذت ببرید



غلطک در زیر پا3وجود 

شندمیباحیاتیبسیارپاکفازناحیهایندرعصبیهایرشته
درممنظماساژ.میباشندمتصلسردرعصبیقسمتبهکهچرا
پوستشدنشفافهمانینوزداییسمباعثقسمتاین

.میشودنیزصورت

اسلیتنسیستمبهپاپاشنهناحیهدرعصبیهایرشته
هبمیتواندمنطقهایندرمنظمماساژ،میشودمتصل
.نمایدکمکخواببهبودوهاهورمونترشح

درگوارشسیستمباپاکفازناحیهایندرعصبیهایرشته
پاکفازقسمتایندرثابتومنظمماساژواستارتباط
جذبافزایشوهضمبهبودورودهحرکتتقویتبهمتواند
.نمایدکمک

وجود این غلطک ها با الگو برداری از طب سنتی باعث تحریک بافت ها در ناحیه کف پا میشوند



قرار گیری کیسه های هوا در قسمت پایی

قسمتی که در آن کیسه های هوا وجود دارد با الگو 12تمامی 
.برداری از دست انسان ماساژ را به بدن انتقال میدهند

،التعضکهپامچنرمبافت.دارندانسانبدنخونجریاندرمهمینقشپامچوپا
لبقکهاستایمنطقهمیکند،متصلبهمراخونیهایرگواعصاب،هااستخوان
ینااگر.نمایدمیتامینخونگردشازطریقرابدنهایاندامنیازمورداکسیژن
استنممک،باشدنشدهکشیدهکافیاندازهبهشمابدننرمهایبافتوعضالت
امنهدوشویدعضالتچسبندگیحتیودیدگیآسیبیاوعضالتگرفتگیدچار

قبیلزاعالئمیبهبودباعثبدنازناحیهاینماساژ.مینمایدمحدودراشماحرکتی
.میشودخوابیبیودردسر،سرگیجه



سیستم گرمایشی گرافن
یک تکنولوژی پیشرفته و بسیار کاربردی



موثروسریعگرمایشیسیستمیک

تکنولوژی پیشرفته و بسیار موثر

شدهادهاستفکربنازهاآنساختاردرکهضلعیششصفحاتازشدهتشکیلگرافن
بهآنضخامتکهمیباشدانسانبرایشدهشناختهترکیبتریننازکگرافن.است
گرماانایرسبهترینساختاراین.میباشدمقاوموسبکبسیار.میباشداتمیکاندازه

.میباشدالکتریسیتهو

رسانای حرارتی قوی گرم شدن بسیار 
عملکرد موثرسریع فرو سرخ دور



گرمایشیسیستمبوسیلهRT-8713ماساژورصندلی
رونددرگرادسانتیدرجه40حرارتالقایباوپیشرفته

هایگرفتگیبهبودوخونگردشافزایشباعثدرمانیگرما
.میشودعضالنی

پشت ، کمر و ساق پا
عضالتگرفتگیرفعوخونگردشافزایش

Graphene Heat



تکنیک ماساژ منحصر 
به فرد

ماساژ کامل بدن توسط کیسه های هوا و بکار گیری از الگو های
ماساژ طبیعی دست



عدد2: تعداد–الیه 3کیسه هوای : شانه

عدد12: تعداد –الیه 2کیسه هوای :  بازوها 

عدد2: تعداد –الیه 1کیسه هوای : پشت 

عدد2: تعداد -الیه  1کیسه هوای : کمر 

عدد2: تعداد –الیه 2کیسه هوای : باسن 

عدد8: تعداد–الیه 2کیسه هوای : ساق پا 

عدد4: تعداد -الیه  1کیسه هوای : مچ پا

عدد4:  تعداد –الیه 2کیسه هوا  : پا 

کیسه هوا66دارای 

عملکرد و اجرای بی نقص ماساژ توسط 
کیسه های هوا

جملهازماساژمختلفهایتکنیکازاستفادهباهواهایکیسه
مککشمابهکوبشیمالشی ،،دادنورز،دادنفشار،کشیدن
شگردافزایشباعثودادهکاهشراعضالتفشارتامیکند
هریبرا،بدنساختاربهتوجهباصندلیایندر.میشودخون

میتماومینمایداعمالراخاصیومعینفشاربدنازقسمت
ازحسبهترینتااستشدهرعایتآندرارگونومیاصول
.نمایدمنتقلشمابدنبهراواقعیماساژیک



هکوزنیبیحالتهمانیاصفرجاذبهفناوری
وسطتاینازپیش،رفتهبکاردستگاهایندر

وطراحیNASAمهندسینومتخصصین
دربدنحالتایندر.استشدهبهینه

ازرباالتکمیپاهاکهمیگیریدقرارموقعیتی
ینادرگرفتنقراربا.میگیردقرارتنهباال

مجسسراسردریکسانبطوربدنوزن،حالت
وفقراتستونازفشارومیشودتوزیع
بیحسبدنوشدهبرداشتهبدنمفاصل
.میگیردخودبهراوزنی

قرار گیری در حالت بی وزنی مطلق

حس شادابی و آرامش بیشتر



一键前滑28CM

قراروجلوسمتبهمترسانتی28فاصلهبهدستگاهحرکت
باگاهدست.ماساژبرنامهشرو برایمناسبموقعیتدرگیری
اشغالمحیطازکمتریفضایکهمیشودباعثحرکتاین
.شود
گیریقراربهنسبتاولیهمتریسانتی10فاصلهکهاستذکربهالزم

.شودرعایتدیوارازماساژورصندلی

حرکت کشویی دستگاه به سمت جلو و
قرار گیری در موقعیت مناسب



استفاده راحت از دستگاه
تنها با فشردن دکمه برنامه مورد نظر اجرا میشود

مخصوص شارژ تلفن همراهUSBقرار گیری درگاه 



ی بر قرار گیری پنل کنترل کاربرد
روی دسته صندلی
طراحی خالقانه و مدرن

آنداابتچرخشیکلیدتوسطماساژبرنامهشرو برای
آنچرخاندنباوشودروشندستگاهتادهیدفشاررا
یافقموقعیتدرراصندلیساعتهایعقربهجهتدر

.دهیدقرار
یروبرراکلیدوزنیبیموقعیتدرگیریقراربرای
هایعقربهخالفآنچرخشباودهیدقرار3درجه
درویدکنهدایتباالسمتبهرادستگاهپشتیساعت
لیدکچرخشبااولیهحالتبهبرگرداندنبراینهایت
درجهرویبرآندادنقراروساعتهایعقربهخالف

.میگرددبازاولیهحالتبهدستگاه،3



محل قرار گیری کنترل اصلی 
دستگاه بر روی دسته صندلی

زااستفادهسهولتوراحتیبیشترهرچهشدنفراهمبرای
شاطنوشادابیاحساسوماساژرویبرشماتمرکزودستگاه
اهدستگاصلیکنترلازراحتیبهمیتوانیدبیشترهرچه

رویکهخوداختصاصیمحلرویبرراآنونماییداستفاده
ایوافتادننگرانودهیدقرارشدهتعبیهصندلیدسته
.نباشیددستگاهکنترلریموتبهآسیب



برنامه ماساژ از 9دارای 
پیش تنظیم شده

برنامه هایی که پاسخگوی تمام نیاز های شما میباشد



1.SUPREME MASSAGE
(ماساژ عالی)

2.NECK&SHOULDER
(گردن و شانه)

3.REFRESH
(طراوت و شادابی)

4.SPINE RELEASE
(رها سازی ستون فقرات)

5.BLOOD FLOW BOOST
(افزایش جریان خون)

6.THAI STRETCH
(کشش تایلندی)

7.RECOVERY
(بازیابی اولیه)

8.DEEP TISSUE
(بافت عمیق)

9.ROCK&RECLINE
(تکانی و دراز کش)



وافزایشباعثکهاستشدهطراحیایگونهبهکاربردیبسیاربرنامهاین
یبآسدچارکهبدنازمناطقیبهراخونکهنحویبهمیشودخونگردشبهبود
رسانیژناکسیسببانتقالهمینومیکندمنتقلاندشدهگرفتگییاودیدگی
ناطق،مایندراکسیژنافزایشنتیجهدرومیشوددیدگیآسیببهبودوبهتر
.میشودقراربربدندرنشاطوآرامشحس

Supreme Massage
روحیهبهبود،اعصابآرامش،خونگردشافزایش:فواید

توضیح مختصر برنامه 
SUPREME MASSAGE



NECK&SHOULDER
انعطافافزایشوشانهوگردنعضالتتنشبردنبیناز:فواید
.پذیری

اهشکراشانهوگردنناحیههایگرفتگیوخستگیبرنامهاین
ابکهاستشدهطراحیایگونهبهماساژاینمکانیزم.میدهد
،نظرموردناحیهبرعمیقفشارومالشوسینوسیحرکت

.یابدبهبودوشودبرطرفآمدهبوجودهایگرفتگی

توضیح مختصر برنامه 
NECK&SHOULDER



کششومالش،فشردنباکهاستشدهطراحیایگونهبهبرنامهاین
هبودبباعثوشودعضالنیهایبافتازالکتیکاسیددفعباعثعضالت
یهااندامازرامتابولیکیسمومادامهدرومیشودلنفاویمایعگردش
دریگرفتگرفعباعثخونگردشافزایشباومیکنددورعضالتوداخلی
.میکندترمیمرادیدهآسیبهایبافتومیشودعضالت

REFRESH
کاهش و بهبود درد عضالت: فواید 

توضیح مختصر برنامه 
REFRESH



بهیمالشوایماساژضربههایتکنیکازاستفادهبابرنامهاین
اعثبوکردهکمکفقراتستونوکمرناحیههایگرفتگیبهبود
.میشودقسمتایندرعضالتتنشرفع

دچاردیگرعضالتمیشودباعثقسمتایندرمنظمماساژ
.نشوندآسیبوگرفتگی

SPINE RELEASE
ازجلوگیریوفقراتستونوکمرناحیههایگرفتگیکاهش:فواید
سیاتیکعصببهمربوطهایدرد

توضیح مختصر برنامه 
SPINE RELEASE



سایر ویژگی ها
بهترین ماساژ و کیفیت در تمامی صندلی های 

ماساژور آرونت



رارقخودسرزیررابالشماساژفشارکاهشبرایمیتوانید
راآنبیشترفشاروماساژبیشترلمسبراییاودهید

.بردارید

دارای بالش سری متحرک



روشندستگاهLEDهایچراغماساژ،هایبرنامهاجرایباهمراه
ازطیفاینمیکند،روشناییبهشرو سبکهاینورطیفدروشده
.میشوداضطرابکاهشواطرافمحیطآرامشباعثنور

نور پردازی در طیف مرئی خاص



72مدتبهمقاومتآزمایشبرایروکشنو این)سال5مدتبهفرسودگیبرابردرروکشمقاوت(1
(گرفتهقرارسدیمهیدروکسیدمایعدرساعت

(تاسگذاشتهسرپشتراانعطافآزمایشمرتبهمیلیونیکازبیش)سایشبرابردرمقاومت(2
تعریقازجلوگیریومناسبتهویهجهتریزبسیارمنافذدارای(3
(مرطوبایپارچهدستمالیکباتنها)آسانبسیارنظافت(4
گرادسانتیدرجه25سرمایبرابردرمقاوموصفرباالیگرادسانتیدرجه70گرمایبرابردرمقاوم(5

.صفرزیر

هکمیکروفیبرنو ازچرمیروکشدارای
.میشودتمیزراحتیبه

برای ABSقطعات با پوشش رزین 
دوام بیشتر

درراهدستگاقطعاتواستخوبیبسیارشیمیاییوفیزیکیخواصدارایپوششنو این
.میکندحفظسایشوفرسودگیوباالحرارتبرابر

ساخته شده از مواد
اولیه درجه یک



دارای پوشش 
ABSرزین 

به رنگ قهوه ای و 
طالیی

دارای پوشش رزین 
ABS

خاکستریبه رنگ 

ABSدارای پوشش رزین 

قهوه ای طالییبه رنگ 

رنگ بندی کرم

قهوه ای



1687MM

1246MM

867MM

ابعاد دستگاه 
ماساژور



ماسپاس از توجه ش
شرکت نیکان آسا پرشین نماینده 

انحصاری صندلی های ماساژور آرونت در
ایران


