RT8713
صندلی ماساژور عالی و بی نظیر
• تجربه ماساژ عالی و درجه یک
• مکانیسم ماساژ هوشمند سه بعدی GEN 2
• سیستم کنترل صدای هوشمند
• ماساژ ساق پای متفاوت و با پوشش  12سانتی متر
• ماساژ پوششی و کامل پا
• سیستم گرمایی گرافن
• استفاده بسیار راحت و ساده از دستگاه

تکنیک ماساژ منحصر بفرد و خاص
پوشش کامل بدن توسط کیسه های هوا و بهره گیری از
تکنیک های متفاوت ماساژ.

استفاده بسیار راحت از دستگاه
تنها با استفاده از کنترل دستگاه و با فشار یک
دکمه برنامه خود را اتخاب نمایید و استفاده
کنید.

برنامه های ماساژ خودکار
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دارای  9برنامه خودکار ماساژ

قابلیت های دیگر
کیفیت و تکنولوژی پیشرفته در صندلی
ماساژور.

08

مکانیزم سه بعدی هوشمند GEN2
فناوری فوق پیشرفته و حس واقعی ماساژ.

سیستم کنترل صدای هوشمند
از طریق مکالمه و صحبت میتوانید فرمان های
الزم را به دستگاه بدهید.

ارتقا عملکرد ماساژ ناحیه پا
ماساژور قسمت پایی نسبت به مدل های قبلی
ناحیه بیشتری از پا را مورد پوشش و ماساژ قرار
داده.

سیستم گرمایشی گرافن
با استفاده از تکنولوژی گرافن ،گرما سریعتر و بهتر
به بدن منتقل میشود.
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محتوا

• صندلی ماساژور آرونت RT-8713

صندلی ماساژور آرونت RT-8713

• صندلی ماساژور آرونت RT-8713

مکانیزم ماساژ سه بعدی

هوشمند
GEN 2
فناوری پیشرفته

لذت و تجربه ماساژ واقعی

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

عمیق و واقعی را تجربه نمایید.

پایدار و
مطمئن

عملکرد
سریع

هوش
مصنوعی

ماساژ حرفه ای و سه بعدی به عمق  8سانتی متر

ماساژ عمیق

 5درجه قدرت

مکانیز هوشمند ماساژ میتواند تا 8
سانتی متر منعطف باشد و بافت های
بدن را ماساژ دهد.
Deep Shiatsu

Caring Kneading

Sync kneading&knocking

Rhythm Tapping

Rhythmic massage

Intense Percussion

 3درجه
سرعت

 5درجه
قدرت

 3درجه
وسعت

مسیر  Lشکل ماساژ
سیستم ماساژ حرفه ای بطول  130سانتی متر

مکانیز ماساژ هوشمند که به بصورت  Lطراحی شده است تا تمام
منحنی های بدن را تحت پوشش قرار دهد.
این سیستم بطول  130سانتی متر طراحی شده است تا تمام ستون
فقرات را تا انتهای قسمت پا ماساژ دهد.

ماساژ کامل و

ماساژ نقاط مختلف و حساس

پوشش نواحی مختلف بدن

سالم بدن

بدن

بطور کامل

فناوری اسکن اتوماتیک بدن
صندلی متناسب با سایز بدن شما تنظیم شده و بهترین ماساژ را ارائه میدهد.
حس یک ماساژ بی نظیر که پیش از این تجربه نکرده اید

صندلی ماساژ  RT-8713مجهز به یک اسکن
نوری میباشد و بوسییله آن محیل قیرار گییری
دقیق شانه و گردن را تشخیص داده.
پس از روشن نمودن دستگاه،در صفحه نمایش کنتیرل
صندلی ماساژور به کاربر یاداور میشود که سر و شیانه
خود را بیه پشیتی صیندلی باسیباند تیا عملکیرد اسیکن
دقیق تر باشد.

سیستم کنترل صوتی
هوشمند
از طریق این سیستم میتوانید از طریق صوت دستگاه خود
را کنترل نمایید.

کنترل هوشمند صوتی بطور OFF-LINE
بدون استفاده از دست

با استفاده از  4میکروفن تمامی دستورات
بطور صحیح تشخیص داده شیده و صیندلی
فرمان داده شده را اجرا میکند.

دارای سیستم پخش استریو
از طریق اتصال بلوتوث سیستم صوتی دستگاه شیرو بکیار کیرده

و با کیفیت بی نظیر موزیک انتخابی را پخش مینماید.

قابلیت تنظیم گرما

روشن کردن

گردن و شانه

ماساژ عالی و واقعی

قرار گیری در حالت بی
وزنی
خاموش کردن
سیستم گرم کن

ماساژ پیشرفته قسمت پا
ارتقاء و بهبود ماساژ قسمت پا و پوشش  12سانتی متری
این قسمت جهت ماساژ بیشتر و بهتر

ماساژور ناحیه ساق پا به طول  12سانتی متر
یک تجربه بی نظیر از ماساژ پا

در صندلی RT-8713ماساژور ناحیه پا
بگونه ای متفاوت طراحی شده است تا
12CM

9cm

نواحی بیشتری را درگیر کند ،همانطور که
مالحظه میفرمایید ناحیه ساق پا نیز طوری
طراحی شده است که بطور کامل پوشش

داده میشود.

ماساژ مالشی پا با سیستم گرمایشی پیشرفته
با الگو برداری از ماساژ دستی انسان  ،به رفع گرفتگی عضالت ساق پا کمک میکند.

پوشش ماساژ بهتر  ،مراقبت کلی از پا و ساق پا با الگو

برداری از سبک ماساژ بطور دستی و ایجاد حس طبیعی ماساژ
ازطریق روش های مالشی به بهبود عملکرد عضالت کمک کرده
و باعث  ،از بین رفتن گرفتگی های عضالنی میشود و تجربه
یک ماساژ طبیعی و حرفه ای را القا میکند و با استفاده از
سیستم گرمایشی پیشرفته باعث مراقبت بهتر از قسمت پا

میشود.

در منزل از ماساژ پای حرفه ای
لذت ببرید
ماساژ مناسب برای پا یکی از قوی ترین درمان های تسکین
دهنده در برابر اضطراب میباشد و بهترین اندام جهت
ماساژ در پایان ماساژ درمانی میباشد.در شکل روبرو
همانطور که مشاهده مینمایید اعضای بدن شما در نواحی
مختلف کف پا منعکس شده است .یک ماساژ حرفه ای برای
پا میتواند به کاهش بسیاری از عالئم مانند سر درد  ،بی

خوابی  ،خستگی مفرط ،سرگیجه و حتی بیماری هایی مانند
امراض کبد و کلیه  ،بیماری های قلبی و عروقی کمک
بسیاری کند.

وجود  3غلطک در زیر پا
وجود این غلطک ها با الگو برداری از طب سنتی باعث تحریک بافت ها در ناحیه کف پا میشوند

رشته های عصبی در این ناحیه از کف پا بسیار حیاتی میباشند

رشته های عصبی در ناحیه پاشنه پا به سیستم تناسلی

چرا که به قسمت عصبی در سر متصل میباشند.ماساژ منظم در

متصل میشود  ،ماساژ منظم در این منطقه میتواند به

این قسمت باعث سم زدایی و همانین شفاف شدن پوست

ترشح هورمون ها و بهبود خواب کمک نماید.

صورت نیز میشود.

رشته های عصبی در این ناحیه از کف پا با سیستم گوارش در

ارتباط است و ماساژ منظم و ثابت در این قسمت از کف پا
متواند به تقویت حرکت روده و بهبود هضم و افزایش جذب
کمک نماید.

قرار گیری کیسه های هوا در قسمت پایی
تمامی  12قسمتی که در آن کیسه های هوا وجود دارد با الگو
برداری از دست انسان ماساژ را به بدن انتقال میدهند.
پا و مچ پا نقش مهمی در جریان خون بدن انسان دارند .بافت نرم مچ پا که عضالت ،
استخوان ها  ،اعصاب و رگ های خونی را بهم متصل میکند ،منطقه ای است که قلب
اکسیژن مورد نیاز اندام های بدن را ازطریق گردش خون تامین می نماید .اگر این
عضالت و بافت های نرم بدن شما به اندازه کافی کشیده نشده باشد  ،ممکن است

دچار گرفتگی عضالت و یا آسیب دیدگی و حتی چسبندگی عضالت شوید و دامنه
حرکتی شما را محدود مینماید .ماساژ این ناحیه از بدن باعث بهبود عالئمی از قبیل
سرگیجه  ،سر درد و بی خوابی میشود.

سیستم گرمایشی گرافن
یک تکنولوژی پیشرفته و بسیار کاربردی

یک سیستم گرمایشی سریع و موثر
تکنولوژی پیشرفته و بسیار موثر
گرافن تشکیل شده از صفحات شش ضلعی که در ساختار آن ها از کربن استفاده شده
است .گرافن نازک ترین ترکیب شناخته شده برای انسان میباشد که ضخامت آن به
اندازه یک اتم میباشد .بسیار سبک و مقاوم میباشد  .این ساختار بهترین رسانای گرما
و الکتریسیته میباشد.

گرم شدن بسیار
سریع

فرو سرخ دور

عملکرد موثر

رسانای حرارتی قوی

پشت  ،کمر و ساق پا
افزایش گردش خون و رفع گرفتگی عضالت

صندلی ماساژور

Graphene Heat

 RT-8713بوسیله سیستم گرمایشی

پیشرفته و با القای حرارت  40درجه سانتی گراد در روند

گرما درمانی باعث افزایش گردش خون و بهبود گرفتگی های
عضالنی میشود.

تکنیک ماساژ منحصر
به فرد

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

دارای  66کیسه هوا
شانه :کیسه هوای  3الیه – تعداد 2 :عدد
بازوها  :کیسه هوای  2الیه – تعداد  12 :عدد
پشت  :کیسه هوای  1الیه – تعداد  2 :عدد
کمر  :کیسه هوای  1الیه  -تعداد  2 :عدد

عملکرد و اجرای بی نقص ماساژ توسط
کیسه های هوا
کیسه های هوا با استفاده از تکنیک های مختلف ماساژ از جمله
کشیدن  ،فشار دادن  ،ورز دادن  ،مالشی ،کوبشی به شما کمک

باسن  :کیسه هوای  2الیه – تعداد  2 :عدد

میکند تا فشار عضالت را کاهش داده و باعث افزایش گردش

ساق پا  :کیسه هوای  2الیه – تعداد 8 :عدد

خون میشود .در این صندلی با توجه به ساختار بدن  ،برای هر

مچ پا :کیسه هوای  1الیه  -تعداد  4:عدد

پا  :کیسه هوا  2الیه – تعداد  4 :عدد

قسمت از بدن فشار معین و خاصی را اعمال مینماید و تمامی

اصول ارگونومی در آن رعایت شده است تا بهترین حس از
یک ماساژ واقعی را به بدن شما منتقل نماید.

قرار گیری در حالت بی وزنی مطلق
حس شادابی و آرامش بیشتر
فناوری جاذبه صفر یا همان حالت بی وزنی که
در این دستگاه بکار رفته  ،پیش از این توسط
متخصصین و مهندسین NASA

طراحی و

بهینه شده است .در این حالت بدن در
موقعیتی قرار میگیرید که پاها کمی باالتر از
باال تنه قرار میگیرد  .با قرار گرفتن در این
حالت  ،وزن بدن بطور یکسان در سراسر جسم
توزیع میشود و فشار از ستون فقرات و
مفاصل بدن برداشته شده و بدن حس بی
وزنی را به خود میگیرد.

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

حرکت دستگاه به فاصله  28سانتی متر به سمت جلو و قرار
گیری در موقعیت مناسب برای شرو برنامه ماساژ .دستگاه با
این حرکت باعث میشود که فضای کمتری از محیط اشغال

شود.
الزم به ذکر است که فاصله  10سانتی متری اولیه نسبت به قرار گیری
صندلی ماساژور از دیوار رعایت شود.

一键前滑28CM

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

قرار گیری درگاه  USBمخصوص شارژ تلفن همراه

قرار گیری پنل کنترل کاربردی بر
روی دسته صندلی
طراحی خالقانه و مدرن
برای شرو برنامه ماساژ توسط کلید چرخشی ابتدا آن
را فشار دهید تا دستگاه روشن شود و با چرخاندن آن
در جهت عقربه های ساعت صندلی را در موقعیت افقی
قرار دهید.
برای قرار گیری در موقعیت بی وزنی کلید را بر روی

درجه  3قرار دهید و با چرخش آن خالف عقربه های
ساعت پشتی دستگاه را به سمت باال هدایت کنید و در
نهایت برای برگرداندن به حالت اولیه با چرخش کلید
خالف عقربه های ساعت و قرار دادن آن بر روی درجه

 ،3دستگاه به حالت اولیه باز میگردد.

محل قرار گیری کنترل اصلی
دستگاه بر روی دسته صندلی
برای فراهم شدن هرچه بیشتر راحتی و سهولت استفاده از
دستگاه و تمرکز شما بر روی ماساژ و احساس شادابی و نشاط
هرچه بیشتر میتوانید به راحتی از کنترل اصلی دستگاه
استفاده نمایید و آن را بر روی محل اختصاصی خود که روی
دسته صندلی تعبیه شده قرار دهید و نگران افتادن و یا
آسیب به ریموت کنترل دستگاه نباشید.

دارای  9برنامه ماساژ از
پیش تنظیم شده
برنامه هایی که پاسخگوی تمام نیاز های شما میباشد

3.REFRESH
(طراوت و شادابی)

2.NECK&SHOULDER
(گردن و شانه)

1.SUPREME MASSAGE
(ماساژ عالی)

6.THAI STRETCH
(کشش تایلندی)

5.BLOOD FLOW BOOST
(افزایش جریان خون)

4.SPINE RELEASE
(رها سازی ستون فقرات)

9.ROCK&RECLINE
(تکانی و دراز کش)

8.DEEP TISSUE
(بافت عمیق)

7.RECOVERY
(بازیابی اولیه)

توضیح مختصر برنامه
SUPREME MASSAGE

Supreme Massage

فواید :افزایش گردش خون  ،آرامش اعصاب  ،بهبود روحیه
این برنامه بسیار کاربردی به گونه ای طراحی شده است که باعث افزایش و
بهبود گردش خون میشود به نحوی که خون را به مناطقی از بدن که دچار آسیب
دیدگی و یا گرفتگی شده اند منتقل میکند و همین انتقال سبب اکسیژن رسانی

بهتر و بهبود آسیب دیدگی میشود و در نتیجه افزایش اکسیژن در این مناطق،
حس آرامش و نشاط در بدن بر قرار میشود.

توضیح مختصر برنامه
NECK&SHOULDER

NECK&SHOULDER

فواید  :از بین بردن تنش عضالت گردن و شانه و افزایش انعطاف
پذیری.

این برنامه خستگی و گرفتگی های ناحیه گردن و شانه را کاهش
میدهد.مکانیزم این ماساژ به گونه ای طراحی شده است که با
حرکت سینوسی و مالش و فشار عمیق بر ناحیه مورد نظر ،
گرفتگی های بوجود آمده برطرف شود و بهبود یابد.

توضیح مختصر برنامه
REFRESH

REFRESH

فواید  :کاهش و بهبود درد عضالت

این برنامه به گونه ای طراحی شده است که با فشردن  ،مالش و کشش

عضالت باعث دفع اسید الکتیک از بافت های عضالنی شود و باعث بهبود
گردش مایع لنفاوی میشود و در ادامه سموم متابولیکی را از اندام های
داخلی و عضالت دور میکند و با افزایش گردش خون باعث رفع گرفتگی در
عضالت میشود و بافت های آسیب دیده را ترمیم میکند.

توضیح مختصر برنامه
SPINE RELEASE

SPINE RELEASE

فواید  :کاهش گرفتگی های ناحیه کمر و ستون فقرات و جلوگیری از
درد های مربوط به عصب سیاتیک
این برنامه با استفاده از تکنیک های ماساژضربه ای و مالشی به
بهبود گرفتگی های ناحیه کمر و ستون فقرات کمک کرده و باعث
رفع تنش عضالت در این قسمت میشود.
ماساژ منظم در این قسمت باعث میشود عضالت دیگر دچار
گرفتگی و آسیب نشوند.

سایر ویژگی ها
بهترین ماساژ و کیفیت در تمامی صندلی های
ماساژور آرونت

دارای بالش سری متحرک

میتوانید برای کاهش فشار ماساژ بالش را زیر سر خود قرار

دهید و یا برای لمس بیشتر ماساژ و فشار بیشتر آن را
بردارید.

نور پردازی در طیف مرئی خاص
همراه با اجرای برنامه های ماساژ ،چراغ های  LEDدستگاه روشن
شده و در طیف نور های سبک شرو به روشنایی میکند ،این طیف از
نور باعث آرامش محیط اطراف و کاهش اضطراب میشود.

دارای روکش چرمی از نو میکروفیبر که
به راحتی تمیز میشود.
 )1مقاوت روکش در برابر فرسودگی به مدت  5سال( این نو روکش برای آزمایش مقاومت به مدت 72
ساعت در مایع هیدروکسید سدیم قرار گرفته)
 )2مقاومت در برابر سایش (بیش از یک میلیون مرتبه آزمایش انعطاف را پشت سر گذاشته است)
 )3دارای منافذ بسیار ریز جهت تهویه مناسب و جلوگیری از تعریق
 )4نظافت بسیار آسان ( تنها با یک دستمال پارچه ای مرطوب)
 )5مقاوم در برابر گرمای  70درجه سانتی گراد باالی صفر و مقاوم در برابر سرمای  25درجه سانتی گراد
زیر صفر.

قطعات با پوشش رزین  ABSبرای
دوام بیشتر
این نو پوشش دارای خواص فیزیکی و شیمیایی بسیار خوبی است و قطعات دستگاه را در
برابر حرارت باال و فرسودگی و سایش حفظ میکند.

ساخته شده از مواد
اولیه درجه یک

رنگ بندی

کرم

دارای پوشش
رزین ABS
به رنگ قهوه ای و
طالیی

دارای پوشش رزین
ABS
به رنگ خاکستری

دارای پوشش رزین ABS
به رنگ قهوه ای طالیی

قهوه ای

ابعاد دستگاه
ماساژور
867MM

1246MM

1687MM

سپاس از توجه شما
شرکت نیکان آسا پرشین نماینده
انحصاری صندلی های ماساژور آرونت در
ایران

