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 از خرید این محصول متشکریم. لطفاً پیش از استفاده این راهـنماي اسـتفاده را مـطالعه نمـایید و به منظـور استفاده

صحیح توجه مخصوصی به هشدارهاي ایمنی داشته باشید. 

لطفاً از این راهنماي استفاده براي ارجاع هاي آتی نگه داري نمایید.
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نام: صندلی ماساژ دلوکس

RT8720S :مدل

220-240 V   :میزان ولتاژ

 50-60 Hz :میزان فرکانس

 200 W :میزان قدرت

Class   :طرح ایمنی

مشخصه هاي فنی



نــرمـال اســـت و نیـازي بـــه

تعمیر نیسـت.

دوبــاره سـوکـت را بـه بـــرق

بزنید.

دکـمه را روشـن کنید.

از یک فــیوز جـدید استـفاده

کنید.

صدا را زیاد کنید.

فــشار روي کــمر یا پا را کـم

کنید.

تیـــوب هــوا را تــمیز کنـید. چک کنید که آیا تـیوب تمـیز است یا خیـر.

فشار زیادي روي کمر یا پا است. 

صداي ولوم کم است.

فیوز سوخته است.

دکمه روشن نیست.

دوشاخه جدا شده است.

 این یک صـداي طبیعی اســت که ناشــی از

موتور در حال کار است. این صدا در نتیجه

برخورد گوي ماساژ به روکش است.

دستگاه شروع به کار

نمی کند.

صدایی از اسپیکر درنمی آید.

ایـربـگ نشـیــمـن گـاه یـا پـا

کار نمی کند.

کمـر یا پـا، کشــیده یا جـمــع

نمی شـوند.

صداي Xu یا “Ta Ta” شنیده

می شود.

 چنانچه پس از انجام عملیات باال همچنان نشـانه ها وجـود داشـت با نـمایـنده خـدمات پـس از فـروش تـماس بگیرید.

 توجه: لطفاً قسمت هاي صـندلی را خـودتان باز نکنیـد شرکـت ما هـیچ گـونه خسـارات و یا جراحـات ناشـی از استفاده

ناصحیح را بر عهده نمی گیرد! از همکاري شما متشکریم.

عیب یابی 

راه حلعلت احتمالیمشکلردیف
 لطفاً پیش از استفاده به منظور استفاده صحیح، این راهنماي استفاده را مطالعه نمایید.

 هشدارهاي ایمنی زیر کمک بزرگی به استفاده صحیح شما از صندلی ماساژ می کند.

 به منظور کالسه بندي صحیح خطرها و خسارات ناشی از اسـتفاده ناصـحیح، راهنماي استفاده در دو بخش " اخطار"

و " هشدار" توضیح داده شده که باید کامال رعایت شود.

 استفاده ناصحیح ممکن است باعث جراحت کاربر شود.

 استفاده ناصحیح ممکن است باعث وقوع خسارات به دستگاه و جراحت کاربر شود.

 ممنوع. راهنماي مخصوص در نمودار نشــان داده می شـود. (به طـور مـثال، نمـودار سـمت چپ نشـان
می دهد که باز کردن دستگاه مجاز نمی باشد)

راهنماي مخصوص اجرا در نمودار نشان داده می شود. (به طور مثال، نمودار سمت چپ نشان دهنـده

کشیدن دوشاخه از پریز است)

 ما پیشنهاد می کنیم که افراد با شرایط زیر پیش ازاستفاده، با پزشک خود مشورت کنند:

 افرادي که مبتال به بیماري قلبی هسـتند و یا اشخاصی که متصل به تجهـیزات پزشـکی الکترونیکـی

مانند دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب می باشند.

 افرادي که به توصیه پزشک نیاز به استراحت دارند.

 افرادي که تومورهاي بدخیم دارند.

 خانم ها در دوران بارداري و یا قاعدگی

 افرادي که مبتال به پوکی استخوان هستند.

 افرادي که ناراحتی پوستی و یا زخم دارند.

 افرادي که دماي بدنشان باالي 38 درجه است.

 این محصول می باید توسط متخصصان مربوط تعمیر شود، کاربران مجاز به انجام تعمیرات و

پیاده کردن محصول نیستند.

 این دستگاه براي استفاده توسط اشخاصی (از جمله کودکان) که توانایی پایین فیزیکی، حـسی و یا ذهـنی،

کمبود تجربه و دانش دارند طراحی نشده است مگر با نظارت و ارائه دستورالعمل دستگاه توسط شخـصی

که مسئول ایمنی آنها باشد.

 کودکان باید تحت نظارت باشند تا اطمینان حاصل شود که با دستگاه بازي نمی کنند.

 دو نفر نباید به طور همزمان از صندلی استفاده کنند.

 چنانچه سیم برق آسیب ببیند به منظور اجتناب از خطر می باید توسط تولید کننده، نمایندگان خدمات و یا

افراد واجد شرایط تعویض شود.

 لطفاً سیم برق را خراب نکنید ،نکشید، تا نکنید، روي زمین نکشید. 

 کودکان اجازه استفاده از دستگاه را ندارند.

هشدارهاي ایمنی 

هشدارهاي ایمنی 



     در هر نوبت، 20 دقیـقه اسـتفاده توصیه می شـود. براي ماسـاژ یک قسمـت خاص بدن بیـش از

5 دقیقه استفاده نکنید. 

     لطفاً صندلی ماساژ در سطح صاف قرار دهید.

     زمان حرکت کردن قسمـت کـمر و قسمـت پا فـشار زیادي روي آن وارد نـکنید هـمچنین مـراقب

باشید که کودکان با حیوانات خانگی در نزدیکی آن نباشند.

     در زمان کشیدن سیم برق، لطفاً دو شاخه را با دست نگه دارید و با فشار آن را نکشید. 

     لطفاً از ولتاژ مناسب دستگاه استفاده کنید. 

     چنانچه هر بخشی از روکـش فابریک سیم برق صندلی پاره و یا فرسوده بود از صنـدلی استفاده

نکنید و سیم را از پریز برق بکشید. لطفاً بالفاصله با تکنیسین خدمات تماس حاصل نمایید.

     کنترل را با دسـتان خیـس اسـتفاده نکنید هـمچنین از قـراردادن اجسـام سـنگین روي کنــترل

خودداري کنید.

     افراد زیر 120 کیلوگرم مجاز به استفاده می باشند.

     لطفاً از منضومات دیگري به جز منضومات فابریک صندلی استفاده نکنید. 

     چنانچه کاربر احساس ناخوشی کند باید بالفاصله صندلی را خاموش کند و با دکـتر خود مشـورت

کند.

     این دستگاه براي استفاده خانگی طراحی شده و استفاده پزشکی و درمانی ندارد.

     این وسیله یک رویه گرم دارد اشخاصی که به گرما حساس هستند می باید در زمان استـفاده از

این دستگاه مراقب باشند.

     پس از استفاده از دستگاه و پیش از تمیز کردن محـصول، آن را خامـوش کنید و دوشـاخه را از

برق بکشید. 

    بالفاصله پس از صرف غذا از این محصول استفاده ننمایید.

     در صورتی که روکـش کـمر واژگـون شـده باشد و یا پـاره باشـند از صـندلی استـفاده نکنید و با

خدمات پس از فروش استفاده کنید. 

     در هنگام استفاده از صندلی نخوابید.

     در زمان مستی و یا احساس ناخوشی از این محصول استفاده ننمایید.

     لطفاً این محصول را با تمیزکننده هاي با کیفیت تمیز نمایید. از تـینر، بنـزین و یا الکـل اسـتفاده

نفرمایید.

     روي دسته ها، قسمت پا و کمر ننشینید. 

     لطفا در هنگام استفاده از دستگاه سیگار نکشید. 

     پیش از تمیز کردن دوشـاخه را از برق بکـشید و با دست هاي خیس دوشاخه را از برق نکشیـد.

     پس از اتمام کار با دستگاه حـتما پریز آن را از بـرق خارج نمایید. از این محصـول در زمان قطـع

برق استفاده نکنید تا در صورت اتصال ناگهانی برق جراحت نبینید.

هشدارهاي ایمنی 

احتیاط
 لطفاً دستمال پارچه را را کمی با آب نم دار کنــید و روکـش هاي کـمر، دسـته ها، پاها، تیـوب هـوا و سـایر قطـعات

پالستیکی را تمیز کنید سپس با یک دستمال پارچه اي خشک دیگر، آن را خشک نمایید.

 لطفاً پس از تمیز کردن دستگاه با دستمال پارچه اي نم دار و سپس خشک کردن با یک دسـتمال پارچـه اي خشک

دیگر، آن را در محیط خشک طبیعی قرار دهید تا خشک شود.

       پیش از تمـیز کردن دوشـاخه را از برق بکـشید و با دست هاي خیس دوشاخه را از برق نکشـید. زمـانی که

روکش کمر را تمیز می کنید مراقب باشید تا آب به قسمت هاي داخلی نفوذ نکند. 

       روکش ها را اتو نکنید.

 

   چنانچه این محصول به مدت طوالنی بال اسـتفاده بمـاند لطفاً سیم آن را جمـع کنید و این محصـول را در محـیطی

خشک و عاري از گرد و غبار نگهداري نمایید و روي آن کاور بکشید. 

       در دماي باال و یا نزدیک آتش از این محـصول اسـتفاده نکنید و آن را در تمـاس مـستقیم با نـور آفـتاب بـه

مدت طوالنی قرار ندهید.

 در طول استفاده روزانه لطفاً چک کنید که آیا نشانه هاي زیر وجود دارد یا خیر:

   بوي سوختگی 

   زمانی که سیم را لمس می کنید برق آن قطع و وصل می شود.

   سیم برق داغ است.

   سایر نشانه هاي غیر عادي

       در صورت وجود هریک از نشانه هاي باال به منظور جلوگیري از هرگونه پیشامد احتمالی استفاده از دستگاه

را قطع کنید. 

       دستگاه را خاموش کنید و سیم را از برق بکشید و با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید. 

       به غیر از استفاده عادي از دستگاه، هرگونه تعـمیر و دستـکاري دسـتگاه باید توسـط مـرکز خدمـات پس از

فروش انجام شود. 

نگهداري

روش نگهداري (انبارش)

توصیه هاي دوستانه

نگهداري از دستگاه 

احتیاط

احتیاط

احتیاط



سیستم اندروید

نرم افزار

 لطفاً نرم افزار را از فروشنده دریافت کنید سپس روي کامپیوتر یا موبایل نصب کنید. (به عکس هاي زیر مراجعه

کنید)

 wireless & web set را نصب کنید، دکمه تنظیمات کامپیوتر یا موبایل را بزنید،اول RT8720S برنامه اجرایی 

را بزنید ســـــــــپس Bluetooth سپـــــــــس scan و به RT8720S متصـــــــــــل شـــــــــوید. در زمان نمایــش

"matching well audio device " کلمه RT8720S را پیدا کنید برنامه شـروع می شـود. سپـس MENU را بزنیـد

سپس Bluetoot connecting، سپس matched well device و در نهـایت RT8720S تا صنـدلی ماسـاژ شـروع به

اجرا کند. 

     زمانی که بلوتـوث را وصـل می کنیـد اطمـینان حاصـل کـنید که صنـدلی ماساژ روشن است زیرا در غـیر این

صورت بلوتوث کار نمی کند. 

     اگر RT8720S را پیدا کردید اما وصل نشد لطفاً مجددا امتحان نمایید.

     لطفاً به بروز رسانی سیستم اندروید در صفحه اصلی ما توجه نمایید.

 دستگاه کامپیوتر یا هر گونه دستگاه هوشمند که عملکرد بلوتوث دارد.

 این دستگاه با سیستم اندروید v2.2 به باال کار می کند. 

  APP دانلود و نصب

ساختار خارجی

قاب کمر

پایه

ماساژ فشار هوا

براي کمر

ریل سُردهنده

اسپیکر

پیلو

روکش کمر

دسته بغل

روکش نشیمن گاه

قسمت پا

ساختار داخلی

مکانیسم ماساژ 

ماساژ فشار هوا براي شانه ها

رویه گرمایشی کمر

ماساژ فشار هوا براي ساعد

ماساژ فشار هوا براي بغل نشیمنگاه

ماسآژ فشار هوا براي میان تنه

ماساژ فشار هوا براي ساق پا

ماساژ فشار هوا براي پاها

ماساژ گوي براي کف پا

نام و عملکرد هریک از اجزا 



کنترل

صفحه نمایش

خاموش/روشن

منو

باال

چپ

پائین

باالبردن پا

پائین بردن پا

کشیده شدن

تنظیم مکان شانه

حالت اتوماتیک

راست

OK (مرکز ثقل صفر) 

باالآوردن کمر

پائین آوردن کمر

ماساژ سه بعدي

جمع شدن

نام و عملکرد هریک از اجزا 

روش اتصال بلوتوث
 سیستم آي.او.اس اپل با اندروید تفاوت دارد لطفاً جزییات زیر را چک کنید:

 -ipad براي مثال - apple ios
rongtai, rongtai massage " را باز کنید،           در قسمت باال سمت راست کلمات کلیدي مانند App store .1 

8720s (8600,8600s) ,massage chair " را جستجو کنید تا برنامه را دانلود کنید. کاربر باید بلوتوث را روشن کند

و آن را به صندلی ماساژ وصل کند.

یادآوري: دستگاه هاي اپل با بلوتوث 4.0 به باال می توانند به صندلی وصل شوند. لطفاً تصویر پایین را ببینید. با زدن

"get" در گوشه باال سمت راست، کاربرها می توانند این نرم افزار را دانلود کنند. 

 massage chair " .2 " را باز کنید،          داخل برنامه app شوید، در اتصال اول، لطـفاً نام کاربـري id و پسـورد خود

را وارد کنید. پس از ثبت نصب موفق ، " blutooth" " setting" را بزنید و متصل شوید. 

       این محصول عملکرد اتصال بلوتوث با دستگاه هاي صوتی را دارد. ازطریق دستگاه صوتی بلوتوث را باز کنید، به

RT8720S وصل شوید تا موزیک پخش شود.

       یک سوکت صوتی اضافی هم در کنار سوکت کنترل براي سایر دستگاه هاي صوتی وجود دارد. 

  APP دانلود و نصب



جمع شدن و کشیده شدن ساق پا

جمع شدن پا

کشیده شدن ساق پا

    در حالت ممکنی از زاویه ساق پا،                یا                را فشار دهید تا زاویه پا به صورت دستی تنظیم شود

تا پا در بهترین حالت ماساژ بگیرد. 

     به دلیل وجود سنسور درون پا، ساق پا به صورت اتوماتیک یا دسـتی کشـیده می شـود و یا جمع می شـود تا به

قدهاي مختلف بخورد.

     روي صندلی بازي نکنید و اجراي ناصحیح نداشته باشید. 

     براي تنظیم زاویه بین ساق پا و کمر می باید اطمینان حاصل کنید که هیچ مانعی در اطراف وجود ندارد.

     زمانی که ساق پا کشیده می شود یا جمع می شود مراقب باشـید که هـیچ چیـزي در فـضاي خالی آن قرار

نگیرد. 

     تا زمانی که صندلی به حالت اولیه خود باز نگشته، از روي آن پایین نیایید. 

پس از استفاده

     لطفاً پس از استفاده دستگاه را خاموش کنید و سیم برق را از پریز بکشید. 

     کنترل را کامال درون کیف آن قرار دهید. 

     چنانچه صندلی را استفاده نمـی کنید آن را خامـوش نمایـید و سیم را از برق بکشـید تا بچـه ها از آن استـفاده

نکنند.

     اگر از صندلی به مدت طوالنی استفاده نمی کنید، خوب از آن نگه داري کنید. 

آمادگی پیش از استفاده 

دستورالعمل کنترل

 زمانی که صندلی روشن است این دکمه را فشار دهید صفحه نمایش روشن می شود سپس باال/ پایین

را فشار دهید تا حالت اتومـاتیک، حالت دستی، ماساژ کیسه هوا، گرمایش، ماساژ سـه بعدي را انتخاب

کنید و منو را تنظیم کنید. 

 دوباره این دکمه را فشار دهید تا تمامی عملکردها خاموش شوند. مدت زمان کارکـرد پیـش فرض 20

دقیقه است.

 این دکمه را انتخاب کنید تا حالت اتوماتیک، حالت دستی، ماساژ فشار هوا، گرمایش، ماساژ 3 بعدي را

انتخاب کنید و منو را تنظیم کنید.

 

           در حالت دستی، دکمه باال و پایین را انتخاب کنید تا نقطه دقیق ماساژ انتخاب شود.

           در حالت سنسور اتوماتیک بدن، این دکمه را فشار دهید تا مکان دقیق شانه مشخص شود. 

    زمانی که صندلی در حال کار است، دکمــه اتومـاتیک را فشـار دهید تا وارد منـوي برنامـه اتومـاتیک

   شوید، شما می توانید حالت هاي " تازه سازي بدن، کشیدن بدن، استـراحت، تسکین بدن از خستگی،

   گردن و کمر، کمر و ستون فقرات را بر طبق حالت و وضعیت بدنی خود انتخـاب کنید. (ماساژ 3 بعدي

   شامل این گزینه نمی شود) (براي مشاهده جزییات به منوي LCD مراجعه کنید)

                      در حالـت اتوماتیـک، ایـن دکمـه ها را بـراي تنظـیم جهـت فشـار دهـید، زمـانی که برنامـه

                     تعیین شد، دکمه OK را بزنید تا تایید شود و از ماساژ انتخابی لذت ببرید. 

                      در حین ماساژ، دکمه OK را فشار دهید تا به حالـت مرکز ثقـل صـفر برسـد. دکمـه باال و

                     پایین را فشار دهید تا سرعت مکانسیم تنظیم شود. دکمه راسـت یا چـپ را فشار دهید

                     تا فشار ایربگ ها تنظیم شود.

    در حالت دستی،دکمه 3D را فشار دهید تا فشار سه بعدي تنظیم شود.

 

 این دکمه را فشار دهید، ساق پا باال می آید تا به باالترین مکان برسد، زمانی که این دکمه را رها کنید،

در همان حالت می ایستد. 

این دکمه را فشار دهید، ساق پا پایین می آید تا به پایین ترین مکان برسد، زمانی که این دکمه را رها

کنید، در همان حالت می ایستد.

برنامه هاي اتوماتیک

تنظیم جهت

ماساژ 3 بعدي

پائین آمدن پا

باال رفتن پا

نام و عملکرد هریک از اجزا 



اگر این دکمه را فشار دهید، قسمـت کمر باال می آید تا به حالت اولیـه برسـد و اگر آن را رهـا کنید

در همان حالت متوقف می شود.

 

 اگر این دکمه را فشار دهید، قسـمت کمـر پایـین می آید تا به پاییـن ترین حالـت برسـد و اگر آن را

رها کنید در همان حالت متوقف می شود.

 اگر این دکمه را فشار دهید، قسمت پا کشیده می شود تا به کشیده ترین حالـت برسـد و اگر آن را

رها کنید در همان حالت متوقف می شود.

اگر این دکمه را فشار دهید، قسمت پا جمع می شـود تا به حالت اولیه برسـد و اگر آن را رها کنـید

در همان حالت متوقف می شود.

             لطفاً پس از استفاده کلید قدرت را فشار دهید تا صندلی به حالت اولیـه برسد. لطفاً هر

            دکمه اي را روي کنترل فشار دهید تا حالت ریست متوقف شود. لطفاً دوباره این دکمه را

            فشار دهید تا به حالت ماساژ برگردد.

باال آمدن کمر

کشیده شدن پا

پائین آمدن کمر

جمع شدن پا

دستورالعمل منوي صفحه نمایش
   حالت اتوماتیک

 زمانی که برق وصل است لطفاً دکمه خاموش /روشن را فشـار دهید، lcd روشـن می شـود. دکمـه اتومـاتیک را فشـار

دهید تا وارد برنامه اتوماتیک شوید، شما می توانیـد حالت هاي " تازه سـازي بدن، کشـیدن بدن، اسـتراحت، تسکین

بدن از خستگی، گردن و شانه، کمر و ستون فقرات را بر طبق حالت و وضعیت بدنی خود انتخاب کنید (تصویر منو را

در زیر ببینید)

تازه سازي ورزشی:  این حالت براي عضله ها پس ازفعالیت هاي ورزشی تعبیه شده که می تواند خستگی عضله ها

را پس از یک فعالیت ورزشی سنگین به در کند. همچنین سیستم گردش خون را بهبود می بخشد تا عضله ها پس از

ورزش ریکاوري شوند. 

کشیده شدن:  این ماساژ از نوع ماساژ تایلندي است. حالت مالشی قوي و کشـیدن پا، میان تنه و سایر قسـمت ها

می تواند تاثیر قوي داشته باشد و این حالت بهترین انتخاب بریا تسکین عضله ها و افزایش قدرت فیزیکی است.

نام و عملکرد هریک از اجزا 

راه اندازي صندلی ماساژ

پیش از نشستن روي صندلی

 پیش از راه  اندازي، لطفاً اطمینان حاصل نمایید که فضاي کافی در اطراف صندلی وجود دارد. سپس با استفاده

از کنترل، قسمـت کمـر صـندلی را به پاییـن ترین حالـت ممـکن برسـانید و سـاق پا را به باالتـرین حالـت ممـکن

برسانید. 

 تمام عمـلکردها را تسـت کنید تا مطمئن شوید به طور طبیـعی کار می کنند. سپس صندلی را خاموش کنید و به

حالت اولیه برگردانید.  (براي نحوه انتخـاب برنامه، به دستورالعمل کنترل و دستورالعمل منوي صفحـه نمایش

مراجعه کنید).

 اطمینان حاصل کنید که قسمت پا کامالً نصب شده است.

 اطمینان حاصل کنید که صندلی در حالت اولیه خود قرار دارد، اگر هر کدام از قسمت ها در حالت اولیه خود

قرار ندارد، دوباره دکمه خاموش/ روشن را بزنید تا همه قسمت ها به حالت اولیه خود برگردند. 

 اگر قسمت پا به سمت باال می آید لطفاً روي صندلی ننشینید. 

 لطفاً اجسام سنگین روي قسمت پا قرار ندهید زیرا باعث آسیب رسیدن به مکانسیم پا می شود. 

آمادگی پیش از استفاده 



لطفاً از یک فرش در زیر صندلی ماساژ استفاده کنید تا فشاري به کف پوش وارد نشود. 

             صندلی ماساژ را از محیط هاي مرطوب دور نگه دارید (براي مثال حمام) تا از هرگونه اختالل الکترونیـکی

            جلوگیري شود. 

     

             صندلی ماساژ را از منابع با دماي باال دور نگه دارید (به طور مثال اجـاق گاز) تا از هر گـونه آتـش سوزي

            جلوگیري شود. 

 این صندلی ماسـاژ جزء دسـتگاه هاي الـکتریکی سـطح یک به شـمار می آیند، اطمـینان حاصـل نـمایید که به یک مــنبع

تغذیه 3 هسته اي متصل شود تا مطمئن شوید که هیچ گونه شوك الکتریکی یا تاثیر منفی روي دستگاه نگذارد. 

حفاظت از کف

صندلی ماساژ

کف

فرش

محیط اطراف

سیستم اتصال به زمین

آمادگی پیش از استفاده 

استراحت و خواب
 براي بهبود کیفیت غذا خوردن، استراحت و خوابیدن، ماساژ مالشی  براي کل قسمت هاي بدن از قوي تا مـالیم و از 

مالیم تا قوي تغییر می یابد. 

استراحت بعد از کار
 این برنامه مختص کارمندان اسـت که ساعـت هاي طوالنی پشـت میـز هسـتند و سفـرهاي کاري می روند. این برنامـه

عضله ها را تسکین می دهد.

شانه و گردن
 براي از بین بردن درد شانه و گردن. 80 درصد از زمان ماساژ بر روي گردن و شـانه تمـرکز می کنـد. حالـت انحـناي
پشت کمر باعث می شود که گوي هاي ماساژ کامالً گردن و شانه را لمس کند. بنابراین خسـتگی این قسـمت ها به طور

موثر برطرف می شود. 

کمر و ستون فقرات
 براي تسکین درد مهره هاي کمر. 80 درصد ماسـاژ روي روي مهـره هاي کمر تمـرکز دارد و گـوي ها، ماسـاژ خاص براي

رفع درد  و حس فشار می سازند و سالمتی مهره هاي کمر را حفظ می کنند.

        برنامه هاي دستی
 دکمه منو را انتخاب کنید، حالت دستی را انتخاب کنید تا وارد برنامـه هاي دسـتی شوید. دکمه باال و پاییـن را فـشار

دهید تا حالت، قسمت،عرض،سرعت، گوي و یا ZERO را انتخاب کنید.

حالت:  درعملکرد حالت، اول دکمه سمت راست را فشار دهید سپس دکمه باال و پایین را فشار دهید تا حالت هاي
مالشی، ضربه اي، ضربه اي محکم، شیاتسو و ... انتخاب شوند.

بخش:  در عملکرد قسمتی، اول دکـمه سـمت راسـت را فشـار دهـید، سپـس دکـمه باال و پاییـن را فـشار دهید تا
حالت هاي کلی، قسمتی یا نقطه اي انتخاب شود. مکانیسم ماساژ کمر به سه صورت کلی، قسمتی و نقطه اي است.

عرض:  در عملکرد عرض، اول دکمه 
سمت راست را فشـار دهـید، سپـس
دکـمه باال و پاییـن را فـشار دهــید تا
سه صـورت عـریض، متـوسط و باریک

را انتخاب کنید.

سرعت: در عملــکرد سـرعــت، اول
دکمـه سمـت راسـت را فشـار دهید، 
ســپس دکــمه باال و پاییـن را فــشار
دهــید تا ســرعــت از یــک تا شــش

انتخاب شود.

نام و عملکرد هریک از اجزا 



گوي ها:  لطفاً دکمه منو را انتـخاب کنید، سـپس "roller" را انتخـاب کنید، با فـشار دادن دکمـه باال و پایین سـرعت

گوي ها را از 1 تا 3 انتخاب کنید یا گوي ها را متوقف کنید. 

مرکز ثقل صفر:  حالت مرکز ثقل صفر، ماساژي راحتی و آرامش بخش ایجاد می کند که کمر، میان تنه ها و پا را در

زاویه اي مشخص قرار می دهد که تمامی فشار بدن را آزاد می کند و به بدن تسکین می دهد. 

ماساژ سه بعدي:  دکمه منو را فشار دهید، سپس 3D را انتخاب کنید، حالت 3D را تنظیم کنید (شیاتسوي

عمیق، نفس کشیدن سالم، ماساژ کششی)، نیروي ماساژ و ماساژ قسمتی 

شیاتسوي عمیق:  شیاتسوي عمیق روي کمر به مدت 10 دقیقه 

تنفس سالم:  صندلی در این حالت به مدت 5 دقیقه همراه با ریتم مکانیسم دم و

بازدم  کار می کند که براي سالم کاربر مفید است.

ماساژ کششی: به مدت 5 دقیقه ماساژ کششی انجام می دهد.

 شدت: در حالت دستی، نیروي ماساژ از درجه 1 تا 5 قابل تنظیم است.

 بخش: در عملکرد قسمتی، دکمه سمت راست را فشار دهید، سپس دکمه باال یا

پایین را بزنید تا ماساژ کلی، ماساژ قسمتی یا نقطه اي را انتخاب کند. مکانیسم ماساژ

کمر به صورت کلی، قسمتی و نقطه  اي است.

نام و عملکرد هریک از اجزا 

 موقعیت نصب 

فاصله مطمئن براي پیرامون صندلی ماساژ 

           لطفاً اطمینان حاصل کنید که فضاي کافی براي نصب این محصول وجود دارد: 

          عقب: حداقل 10 سانتی متر فاصله از دیوار یا هرگونه مانع

          جلو: حداقل 60 سانتی متر از هر گونه مانع

           به منظور جلوگیري از هـرگـونه تداخـل سـیگنالی، لطفاً حداقــل 1 متـر با فاصـله از تلـویزیـون، رادیـو و سـایر

          دستگاه هاي صوتی تصویري قرار دهید.

           در زمان نصب، فاصله بین پریز و سوکت صندلی باید کمتر از 1.5 متر باشد.

 اطمینان حاصل نمایـید که فاصلـه بین پـریز و سـوکت صـندلی باید کمـتر از 1.5 متـر باشـد تا زمـانی که

صندلی باال پایین می رود آسیبی به سیم برق نرسد. 

 لطفاً پیش از استفاده، سیم ها را جمع کنید تا آسیبی نبینند. 

 زمانی که صندلی به روي عقب می خوابد و یا به حالت اولیه برمی گردد اطمینان حاصل نمایید که کودکان

و حیوانات در اطراف صندلی نباشند. 

آمادگی پیش از استفاده 

احتیاط



روش حرکت

 چرخ هاي حرکتی در پایین صندلی وجود دارند. 

 تا جایی که ممکن است صندلی را به سمت باال بکشید. 

 صندلی را خاموش کنید و دو شاخه را از برق بکشید. 

مانند نمودار، قسـمت جلوي صندلی را به سمـت جلو بکـشید (یک نفـر قـسمت جلو را به سـمت باال می کشد،

شخص دیگري صندلی را هل می دهد) و صندلی را با استفاده از چرخ ها حرکت دهید. 

 زمانی که کسی روي آن نشسته است، صندلی را حرکت ندهید. 

 لطفاً براي حرکت دادن صندلی از دسته ها استفاده نکنید، تنها با استفاده از نقطه هاي حرکت، صندلی را

حرکت دهید.

روش حرکت 

 دوشاخه را به پریز بزنید. 

 با استفاده از فشار دادن دکمه در قسمت پایین دسته سمت راست، صندلی را روشن نمایید. 

 لطفاً پیش از روشن نمودن صندلی اطمینان حاصل نمایید که سیم ها صدمه ندیده اند. 

 لطفاً پیش از به برق زدن صندلی اطمینان حاصل کنید که صندلی خاموش است.

آمادگی پیش از استفاده 

احتیاط

احتیاط

ایربگ
 دکمه منو را فشار دهید، ”heat“ را انتخاب کنید، سپس دکمه سمت راست را انتخاب نمایید تا خامـوش یا روشن

شود. 

بخش

 منو را انتخاب کنید، سپس کیسه هوا را انتخاب کنید دکمه باال و پایین را انتخاب کنید تا مکان کیسه هوا و شدت

آن را انتخاب کنید. 

شدت

 در عملکرد ماساژ هواي قسمتی، اول دکمه راست را فشار دهید سپس دکمه باال یا پایین را فشار دهید تا ماسـاژ

کامل، کتف و شانه، کمر ، پا و یا میان تنه را انتخاب کنید.

 

گرمایش
در عملکرد نیروي ماساژ هوا، اول دکمه راست را فشار دهـید سـپس دکمـه باال یا پاییـن را فشـار دهید تا نیروي

ماساژ هوا را از درجه 1 تا 5 انتخاب کنید و یا آن را متوقف کنید.

نام و عملکرد هریک از اجزا 



تنظیمات
 دکمه "MENU" را انتخاب کنید، " SETTING " را انتخاب کنید سپس دکمه باال یا پاییـن را براي تنظیـم زمان،

زبان و بلوتوث فشار دهید.

زمـان:  در عمـلکرد تنـظیـمات زمـان، دکـمه سـمـت راسـت را فـشار دهـید، 

سپس دکمه باال یا پاییـن را فـشار دهیـد تا زمـان 10 دقیـقه، 20 دقیقـه، 

30 دقیقه را انتخاب کنید. زمان پیش فرض 20 دقیقه است.

زبان:  در عملکرد تنظیمات زبان، دکمه سمت راست را فـشار دهید سـپس

دکمه باال یا پایین را فشار دهید تا منوي انگلیسی یا چینی را انتخاب کنید. 

بلوتوث:  در عملکرد تنظیمات بلوتوث، دکـمه باال یا پاییـن را فشـار دهید تا

بلوتوث فعال یا خاموش شود. 

یادداشت: تمامی تنظیمات باال در حافظه دستگاه باقی می ماند حتی اگر برق

دستگاه ناگهانی قطع شود.

نام و عملکرد هریک از اجزا 

پورت سیم

اتصال سیم

 مرحله 5، سایر منظومات

    سیم اتصال را به پورتی که در قسمت خارجی دسته بغل راست قرار دارد وصل کنید.
     صندلی را روشن کنید و با استفاده از کنترل قسمت کمر را به حالت عادي برسانید.

آمادگی پیش از استفاده 



لوله هوا

شیر هوا

سوکت پا

دوشاخه پا

مرحله 4، نصب کنترل:

پورت سیم کنترل

لبه پیچ

اتصال سیم کنترل

 قسمت هاي پا را باال بیاورید، دوشاخه سیم برق پا را درون سوکت قرار دهید، لوله هـوا را درون شیـر هوا قرار

دهید. اطمینان حاصل نمایید که که اتصال محکم است ( نمودار پایین)

 روکش چین دار قسمت پا را با نوار چسب روي پارچه نشیمن گاه بچسبانید.

 

 سیم کنترل را به پورت داخلی دسته راست وصل کنید (به حالت مـحدب-مقـعر بین اتصـال و پورت دقت کنید)،

سپس لبه پیچ را محکم کنید (شکل زیر را ببینید)

آمادگی پیش از استفاده 

 در حین کار دستگاه، "MENU" را دو بار فشار دهید، بالفاصله به صفحه اصلی بر می گردد.

 در صفحه اصلی، در حالت اتوماتیک یا حالت دستی، دکمه چپ و راست را فشار دهید تا فشـار هوا تنظیم

شود. همچنین باال و پایین را فشار دهید تا سرعت گوي هاي ماساژ تنطیم شود.

 "AUTO" را فشار دهید تا برنامه اتوماتیک را انتخاب کنید. 

 به منظور جلوگیري از هرگونه خرابی محصول، خودتان صندلی را از هم باز و پیاده نکنید. 

 به منظور جلوگیري از خرابی دکمه ها و کنترل، از پاشیدن آب یا هر مایع دیگري خودداري نمایید.

 لطفاً اجسام سنگین روي کنترل یا سیم برق قرار ندهید. 

توجه:

 در حالت دستی یا اتوماتیک، اگر تا 10 ثانیه هیچ اقدامی صورت نگیرد به صفحه زیر می رود. 

نام و عملکرد هریک از اجزا 

احتیاط

صفحه اصلی در حالت دستیصفحه اصلی در حالت اتوماتیک

احتیاط



مرحله اول: اجزاي صندلی را در بیاورید. 

 کارتون ها را باز کنید و با دقت اجزا و ملزومات را از کارتون در بیاورید. 

 تمامی لوازم را لیست پکینگ چک کنید. 

مرحله دوم: نصب دسته بغل

دسته بغل راست را تا ارتفاعی مناسب باال بیاورید و اتصال دسته بغل را به بدنه اصلی محکم کنید، شـماره

دیجیتال را روي شلنگ سیاه هوا که از بدنه اصلی بیرون زده است پیدا کنید، سپس شلنگ هوا را با دسته

بغل راست که شماره دیجیتال یکسان دارد وصل کنید. 

دسته بغل را با بدنه اصلی متصل کنید و آن را محکم کنید.

 از پیچ و واشر براي محکم کردن دسته بغل راست با بدنه اصلی استفاده کنید (همچنین دسته بغل چپ) 

روش نصب:

شاخه پالستیکی

استند بدنه اصلی

محکم کننده

شلنگ هوا

واشر

پیچ

آمادگی پیش از استفاده 

 کاور درونی و بیرونی قاب پا را به محور اتصال نصب کنید. 

قالب را باز کنـید و سـاق پاي صـندلی را که به محور قالب متصل است را داخل کنید سپس قالب را با پیچ

محکم کنید. 

محور اتصال

کاور درونی

کاور بیرونی

سگک اتصال

پیچ
قالب

آمادگی پیش از استفاده 
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