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فهرست

با تشکر فراوان از خرید این محصول، لطفاً پیش از استفاده، این دفترچه راهنما را به منظور

 بهره وري بیشتر به دقت مطالعه فرمایید.

لطفاً به نکات ایمنی دقت بیشتري نموده و از این کتابچه راهنما براي موارد آتی به درستی 

استفاده نمایید. 
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مشخصات محصول

Name: Deluxe Multi-function Massage Chair

Model: RT8900

Rated Voltage: 220-240V~

Rated Frequency: 50/60Hz

Rated Power: 180W

Safety Design: Class 

2017
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No.

صداي ضربه آهسته و یا 

وز وز شنیده م یشود. 

چنانچه مشکل دستگاه حل نشده است، لطفاً براي تعمیر با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید. 

مهم: این محصول را خودتان تعمیر نکنید، شرکت ما مسـئولیتی نسـبت به صدمه یا خسـارت ناشی از 

سرویس دهی بدون مجوز نخواهد داشت.

این صدا طبیعی است و براثر سایش 

موتور پمپ هوا و ســــــــــایر قطعات 

مکانیکی با روکش پارچه اي میباشد .

نیازي به انجام هیچگونه 

اقدامی نمی باشد.

کلید پاور خاموش است. 

دوشاخه برق کامل در پریز قرار 

نگرفته است.
صندلی ماساژ روشن 

نم یشود. 

صداي موسیقی را 

نم یشنوید. 

پشتی صندلی خوابیده 

نم یشود و قسمت پا باال نمی آید. 

فیوز را با ولتاژ مشابه 

عوض کنید. 

کلید پاور را روشن کنید. 

بلوتوث را روشن کنید.  بلوتوث دستگاه خاموش است. 

بلوتوث را مجدد وصل کنید. 

بلوتوث به دستگاه موزیک وصل 

نیست و یا بلوتوث به دستگاه 

دیگري وصل شده است 

فشار را کم کنید و مجدد 

امتحان کنید. 

فشار بیش از حد به پشتی و قسمت 

پا آورده شده است. 

ولوم صدا را به حجم دلخواه 

زیاد کنید. 
ولوم صدا کم شده است. 

دوشاخه برق را بدرستی 

در پریز برق بزنید. 

فیوز سوخته است. 
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راه حلمشکل احتمالی

عیب یابی

عالئم



مراقبت و نگهداري
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مراقبت و نگهداري

روش انبار محصول

نکات گرم شدن

اخطار

هشدار

هشدار

اخطار

                         :در طول استفاده روزانه لطفا چک کنید که ایا نشانه هاي زیر وجود دارد یا خیر

     بوي سوختگی   

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

    سیم برق داغ است.

    سایر نشان ههاي غیر عادي

براي از بی نبردن لک از روي دستگاه ، قا بهاي کمر،دست هها، پاها،روکش کیسه هاي هوا و سایر قطعات پالستیکی

 دستمال پارچه اي را کمی با آب نم دار کنید و تمیز کنید، سپس با یک دستمال پارچه اي خشک دیگر آن را خشک

 نمایید.

پاور باکس ، کنترل را با یک پارچه ي خشک تمیز کنید. 

براي از بین بردن لکه ها از روي روکش ها فقط از تمیز کننده مخصوص شرکت استفاده کنید، آن را 

با پارچه مرطوب پاك کنید  سپس خشک کنید.

 

پیش از تمیز کردن صندلی آن را از برق بکشید، بمنظور جلوگیري از برق گرفتگی و یا صدمات 
دیگر سیم ها را با دست خیس لمس نکنید، ضمن تمیز کردن مراقب باشید محلول پاك کننده 

داخل پاورباکس نرود.
لطفا این محصول را با تینر، بنزین، الکل و یا حاللهاي دیگر تمیز نکنید زیرا باعث رنگ پریدگی و 

خرابی محصول میشود. 
روکش ها را اتو نکنید.

چنانچه به مدت طوالنی از صندلی استفاده نمی کنید آن را در مکانی مناسب قرار دهید و روي ان را 

روکش بکشید تا غبار نگیرد. 

   آنرا در تماس مستقیم با نور آفتاب به مدت طوالنی قرار ندهید زیرا باعث رنگ پریدگی و خرابی 

محصول م یشود. 

در صورت وجود هریک از نشان ههاي باال به منظور جلوگیري از هرگونه پیشامد احتمالی از دستگاه استفاده 

 نکنید.

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

هر گونه تعمیر و دستکاري دستگاه به جز مراقبت و نگهداري فوق، باید توسط مرکز خدمات پس از فروش 

انجام شود.

پیش از تمیز کردن دوشاخه را از برق بکشید، با دستان خیس به سیم دست نزنید، 

خودتان محصول را تعمیر نکنید و با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.  

 براي افراد زیر مناسب نمی باشد:

اقدامات الزم براي دکمه هاي کنترل

اقدامات الزم براي سیستم برق و آداپتور

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

ممنوع قطعات جدا سازي نشوند

بعد از استفاده و قبل از تمیز کردن محصول حتما دوشاخه آن را از برق بکشید 

 دستگاه را در زمان طوفان و رعد و برق استفاده نکنید و از برق بکشید 

در هنگام باز و بسته کردن اجزا و قطعات دستگاه دوشاخه را از برق بکشید 

در صورت خرابی پریز و دوشاخه ، بدرستی کارنکردن دستگاه و یا در صورت خیس شدن و ضربه خوردن آنرا روشن نکنید و 

ماساژ نگیرید.

ولتاژ برق ورودي دستگاه را با منبع برق محلی چک کنید. 

با دستان خیس دوشاخه را از برق نکشید. 

براي از برق کشیدن محصول ، سیم را از قسمت دوشاخه بکشید. 

سیم برق را فشار ندهید ، بیش از حد خم نکنید ، محکم نکشید و نپیچانید.

سیم برق دستگاه را از اجسام داغ دور کنید. 

دستگاه را با کشیدن سیم برق آن جابجا نکنید. 

به منظور صرفه جویی در برق ، کنترل دستگاه را خاموش کنید و بعد دستگاه را از برق بکشید. 

هشدار

احتیاط

کنترل را با دستان خیس استفاده نکنید. 

روي کنترل آب یا هر مایع دیگري نریزید. 

هشدارهاي ایمنی

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

به منظور طبقه بندي صحیح خطرها و خسارات ناشی از استفاده ناصحیح، راهنماي استفاده در دو بخش 

" اخطار" و "هشدار" توضیح داده شده که باید کامالً رعایت شود.

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

به منظور طبقه بندي صحیح خطرها و خسارات ناشی از استفاده ي ناصحیح، راهنماي استفاده در دو 
بخش " اخطار" و " هشدار" توضیح داده شده که باید کامال رعایت شود.

افرادي که مبتال به بیماري قلبی هستند و یا اشخاصی که متصل به تجهیزات پزشکی الکترونیکی مانند دستگاه تنظیم کننده ي 

ضربان قلب می باشند.

افرادي که به توصیه ي پزشک نیاز به استراحت دارند و یا تحت درمان هستند.

افرادي که تومورهاي بدخیم دارند.

خانم ها در دوران بارداري و یا قاعدگی

افرادي که مبتال به پوکی استخوان هستند.

کسانی که بیماري پوستی دارند .

افرادي که تب دارند.

دستگاه داراي گرمایش سطحی میباشد ، افرادي که به گرما حساسیت دارند براي استفاده از این دستگاه باید بیشتر مراقب باشند. 

این دستگاه براي استفاده توسط اشخاصی ( از جمله کودکان10سال به باال) که توانایی پایین فیزیکی، حسی و یا ذهنی ،کمبود تجربه 

و دانش دارند قابل استفاده نیست مگر با نظارت و ارائه دستورالعمل دستگاه توسط شخصی که مسئول ایمنی آنها باشد.

کودکان نباید با دستگاه بازي کنند.

تمیز کردن دستگاه توسط کودکان نباید بدون نظارت انجام شود. 



چنانچه سیم برق آسیب ببیند به منظور اجتناب از خطر،  باید توسط کارشناسان فنی شرکت  تعویض شود.

در هنگام استفاده از صندلی از پتو یا بالشت استفاده نکنید ایجاد گرماي زیاد حین استفاده ممکن است منجر به آتش سوزي، 

برق گرفتگی و یا آسیب به کاربر شود.

در هواي دماي باالي 40 درجه سانتیگراد از دستگاه استفاده نکنید.

در هواي مرطوب و غبارآلود از دستگاه استفاده نکنید. در زمانی که سرگیجه دارید از دستگاه استفاده نکنید.

در فضاي بیرونی از دستگاه استفاده نکنید. 

دستگاه را در محیطی که محصوالت بهداشتی از جمله اسپري استفاده میشود و یا اکسیژن کافی وجود ندارد استفاده نکنید.

لطفا دستگاه را در سطح صاف قراردهید.

دستگاه را در کنار شومینه و بخاري و یا هر دستگاه گرمایشی قرار ندهید.

دستگاه را به پریز برق مناسب وصل کنید و از محافظ برق استفاده نمایید.

 دستگاه فقط براي کاربران زیر 120 کیلومورد استفاده میباشد.(تحمل وزن دستگاه تا 120 کیلوگرم می بشد.)

از دستگاه تنها به منظوري که در این دفترچه راهنما توصیه شده است استفاده کنید. 

از این دستگاه براي درمان استفاده نکنید. 

دستگاه باید توسط یک کاربر استفاده شود، براي جلوگیري از خرابی دستگاه همزمان دوکاربر از آن استفاده نکنند. 

بعد از وعده هاي غذایی تا 45 دقیقه از دستگاه استفاده نکنید 

در هنگام استفاده از دستگاه زیورآالت و ساعت را از دستان خود خارج کرده و جیبهایتان را خالی کنید. 

لوازم داخلی زیر روکش را چک کنید اگر متوجه خرابی شدید از دستگاه استفاده نکنید تا کارشناسان خدمات پس از

 فروش آن را تعمیر کنند. 

اگر هنگام استفاده از محصول احساس غیر عادي و ناراحتی کردید ، دستگاه را خاموش کرده و با خدمات پس از فروش 

تماس بگیرید.

زمان هربار استفاده از محصول 20 دقیقه میباشد.

قبل از تنظیم کردن پشتی و قسمت پا از فضاي کافی اطراف صندلی اطمینان حاصل کنید. 

ازواردنشدن فشار مضاعف توسط شی و شخص دیگري بر روي پشتی و قسمت پاي دستگاه در حین استفاده اطمینان حاصل 

کنید. 

درحین استفاده از محصول از نزدی کشدن کودکان وحیوانات خانگی و بودن شیء در زیر پشتی صندلی و قسمت پا

 خودداري کنید. 

لطفا براي استفاده از دستگاه بطور صحیح روي آن بنشینید. 

صندلی را روي سطح چوبی و یا موکت نکشید. 

روي قسمت ماساژور پا نایستید و جسم سنگین روي آن نگذارید. 

در هنگام ماساژ مراقب باشید که به خواب نروید. 

در هنگام مستی از دستگاه استفاده نکنید. 

هیچ شیئی درون فضاهاي باز دستگاه فرو نبرید و از ریختن هرمایعی درون آنها خودداري کنید. 

اگر در هنگام ماساژ متوجه بوي دود و یا بوي غیر معمولی شدید ، سریعاً دستگاه را خاموش کرده و از برق بکشید. 

دستگاه را خودتان باز و تعمیر نکنید. 

در صورت بروز مشکل در دستگاه، خودتان آنرا تعمیر نکنید و بالفاصله با نمـایندگی خـدمات پس از فـروش تمــاس حاصل 

فرمایید. 

اقدامات ایمنی

بهترین شرایط

بهترین اقدامات براي استفاده ایمنی

احتیاط

ممنوع

قطعات 

جداسازي نشوند

احتیاط

بعد از هربار استفاده بمحض خاموش کردن دستگاه آنرا از برق بکشید. 

کنترل را در جیب مخصوص قرار دهید. 

بمنظور جلوگیري از خطر برق گرفتگی براي کودکان کلید پاور دستگاه را بعد از هربار استفاده خاموش 

کرده و از برق بکشید. 

اگر از دستگاه براي مدت طوالنی استفاده نم یکنید سیم برق آنرا جمع کنید روي آنرا روکش پارچ هاي 

بکشید و در هواي خشک و تمیز نگهداري کنید. 

  

افزایش و کاهش قد پا

بعد از مصرف

کنترل هاي مقدماتی

افزایش قد پا

کاهش قد پا

سنسور پا در زیر ماساژور پا تعبیه شده است، بمحض شروع ماساژ ماساژور پا با قد شما 

تنظیم م یشود. 

از بازي کردن با دستگاه و یا هر عمل نامناسبی خودداري کنید. 

اطمینان حاصل کنید که مانعی پشت صندلی قرار ندارد و فضاي کافی پشت صندلی وجود دارد. 

از قرار دادن پا ، انگشتان و یا هر شئی در فضاي بین نشیمنگاه و تکیه گاه /ماساژ پا در هنگام عقب 

رفتن و باال آمدن خودداري کنید. 

از برگشتن صندلی به حالت اولیه و اصلی قبل از خاموش کردن آن اطمینان حاصل کنید. 
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دکمه            یا            را فشار دهید و نگه دارید تا قسمت پا تا درجه دلخواه شما کشیده و 

جمع شود سپس آن را رها کنید تا بایستد. 



راه اندازي

   براي راه انـدازي صـندلی از دکمـه Quick Access (کنترل پنل روي دسته بغل) براي

 خـواباندن پشـتی صـندلی بـه پایین ترین حالت و باالآوردن قسمت پا به باالترین حالت

 استفاده کنید اطمینان حاصل کنید که فضاي کافی در اطراف صندلی باشد. 

     بعد از اتمام ماساژ از دکمه  Quick Access (کنترل پنل روي دسته بغل) براي 

برگرداندن پشتی صندلی و قسمت پا به حالت اولیه استفاده کنید و کلید پاور را 

 Quick Access  خاموش کنید (براي انتـخاب برنـامه دلـخواه ماساژ به دستورالعمل

کنترل پنل دسته بغل و یا کنترل اصلی رجوع کنید.)

بررسی هاي الزم پیش از نشستن روي صندلی

هشدار

     قبل از نشستن بر روي صندلی از نصب کامل ماساژ پا اطمینان حاصل کنید. 

     قبل از نشستن بر روي صندلی اطمینان حاصل کنید که همه قسمتهاي صندلی در حالت اولیه قراردارد، 

اگر چنین نبود  صندلی را خاموش کنید تا به حالت اولیه برگردد. 

هنگام باال آمدن ماساژ پا روي صندلی ننشینید 

هیچ جسم سنگینی روي قسمت ماساژ پا قرار ندهید 
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نام و عملکرد هر یک از اجزاکنترل هاي مقدماتی

اسپیکر صوتی

قاب پشت سر

قاب پشت

کنترل پنل روي

 دسته بغل

دسته بغل

جعبه برق

چرخ

بالشت(پیلوپد) 

میکروفون

کنترل

روکش تکیه گاه

دکمه خاموش-روشن

(پاور)

ایربگ هاي ماساژ کتف

 مکانیسم ماساژ باالتنه

گرمایش بدنه اصلی

ایربگ ماساژ کمر

شارژر بیسیم

ایربگ هاي ماساژ دست

ایربگ هاي ماساژ بغل نشیمنگاه

 مکانیسم ماساژ 

پائین تنه
ایربگ ماساژ ساق پا

ایربگ ماساژ کف پا

ریل کشویی جلو، عقبرولینگ هاي ماساژ کف پا

قسمت ماساژ  پا

ساختار خارجی

ساختار داخلی



دکمه هاي روي کنترل پنل

نام و عملکرد هر یک از عناصر

گرمایش کمر و پا

باز شدن پا

ماساژ خودکار/دکمه پاور

حالت نقطه سقل صفر

باال آمدن کمر 

Pause

Rotary�Switch

پایین رفتن کمر 

پائین آمدن پا

باال رفتن پا

جمع شدن پا

13

کنترل هاي مقدماتی

توسط سیم برق آن ، دستگاه را به برق وصل کنید. 

دکمه پاوري که برروي سمت راست دستگاه قرار گرفته روشن کنید.

اتصال به برق

هشدار

در هنگام استفاده کاربر از صندلی آن را حرکت ندهید و جابجا نکنید. 

براي حمل این دستگاه، آنرا ازدست ههاي صندلی و ماساژور پا بلند نکنید، شاس یها 

را بگیرید و پشتی را بخوابانید.

هشدار

لطفاً پیش از روشن کردن کلید پاور از سالم بودن سیم برق آن اطمینان حاصل کنید.

لطفاً پیش از زدن دوشاخه به برق از خاموش بودن کلید پاور اطمینان حاصل کنید. 

صندلی را میتوانید برروي چرخهاي آن حرکت دهید و به مکان مورد نظر انتقال دهید. 

پشتی صندلی را به حالت اولیه برگردانید.

دکمه پاور آنرا خاموش کنید و از برق بکشید. 

براي حمل صندلی دو نفر الزم است یکی پشتی را به سمت پایین بکشد و دیگري بوسیله 

دستگیره هاي تعبیه شده پایین دسته ها،جلوي صندلی را بسمت باال بکشد و صندلی را 

برروي چرخ ها حرکت دهید و به محل مورد نظر انتقال دهید. (تصویر را مشاهده کنید.)

روش حرکت دادن صندلی



کنترل هاي مقدماتی
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دستگاه ماساژور را در محیط مرطوب مانند استخر و حمام قرار ندهید. 

دستگاه ماساژور را کنار شومینه، بخاري و یا هر وسیله گرمایشی قرار ندهید. 

این صندلی ماساژ جزو دستگا ههاي الکتریکی سطح یک به شمار م یآید، اطمینان 

حاصل نمایید که به یک منبع تغذیه ي داراي ارت (زمین) متصل شود تا مطمئن شـوید 

که هیچ گونه شوك الکتریکی یا تاثیر منفی روي دستگاه نگذارد.

هشدار

خطر

نام و عملکرد هر یک از عناصر

دستورالعمل استفاده از کنترل روي دسته بغل

Zero Gravity Position(مرکز ثقل صفر)

این دکمه را براي انتخاب مرکز ثقل صفر (حالت بی وزنی) فشار دهید. 

Footrest Extends(باز کردن پا)

این دکمه را فشار دهید و نگه دارید تا قسمت پا کشیده شود و دکمه را رها کنید تا 

متوقف شود.(قبال اطمینان حاصل کنید که مانعی وجود ندارد.) 

Footrest Retracts(جمع کردن پا)

این دکمه را فشار دهید و نگه دارید تا قسمت پا جمع شود و دکمه را رها کنید تا 

متوقف شود.(قبال اطمینان حاصل کنید که مانعی وجود ندارد.) 

Pause(توقف)

با فشار دادن این دکمه دستگاه را در حین ماساژ متوقف می شود وبا زدن دوباره

  ادامه ماساژ را انجام می دهد.

Feet Up(باال بردن قسمت پا)

با نگه داشتن این دکمه پا باال می آید و دکمه را رها کنید تا متوقف شود.

Feet Down(پایین بردن قسمت پا)

با نگه داشتن این دکمه پا پایین می رود و دکمه را رها کنید تا متوقف شود.

 Rotary Switch(دکمه چرخشی)

این دکمه را در جهت عقرب ههاي ساعت و خالف جهت براي زیاد و کم کردن فشار

ماساژ سه بعدي گوي پشت کمر بچرخانید.

Back&Leg Heat(هیتر یا گرمکن پا و کمر)

این دکمه را فشار دهید تا گرمایش کمر و پا روشن شود.      Heat

این دکمه را براي روشن کردن و انتخاب ماساژ اتوماتیک فشار دهید.

Power/Auto Massage(روشن کردن/ماساژ اتوماتیک)



نام و عملکرد هر یک از عناصر

  
باال آمدن: براي باال آمدن پشتی صندلی به حالت اولیه این دکمه را نگه دارید 

  
پایین رفتن: براي پایین رفتن پشتی صندلی این دکمه را نگه دارید تا صندلی کامالً 

جلو بیاید بعد شروع به خوابیدن پشت صندلی می کند. 

Back Recline(پایین رفتن کمر و باال آمدن پا)

Back Incline(باال بردن کمر و پایین آوردن پا)

کنتر لهاي مقدماتی
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10cm

60cm

فضایی که باید در پشت وجلوي صندلی اختصاص دهید 

    از وجود فضاي کافی براي نصب صندلی اطمینان حاصل کنید : براي خوابیدن پشتی صندلی 

به فضاي10سانتی متر نیاز می باشد و براي کشش صندلی به فضاي60سانتی متر نیاز م یباشد.

    براي جلوگیري از عدم ایجاد اختالل صندلی را حداقل 1 متر از دستگاه تلوزیون، رادیو و 

سایر دستگاههاي صوتی و تصویري دور نگه دارید. 

پشنهاد م یشود که صندلی را برروي فرش و یا یک کف پوش نرم قرار دهید. 

محل راه اندازي

محافظت از سطح زمین



کنتر لهاي مقدماتی
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کابل برق را به پریز برق و باکس پاور واقع در پشت صندلی، وصل کنید

پاور را که در قسمت پشت جعبه برق قرار دارد، روشن کنید، پشتی محصول را تا وضعیت 

کامالً قائم باال ببرید.

قدم 5: لوازم جانبی دیگر

ابتدا قطعه پالستیکی مربوط به پا را برروي فلز نگهدارنده آن قرارداده و سپس نگهدارنده 

پا برروي پین صندلی قرارداده و خار مربوط به این قسمت را جا زده تا محکم شود.

فلز نگهدارنده
پین 

Dkخار

قطعه پالستیکی

 پا

دکمه پاور

سوکت برق

دوشاخه برق

خصوصیات

1.صندلی قبل از خوابیدن به سمت جلو می آید

 صندلی به طول 28 سانتی متر به صورت ریلی ب ه سمت جلو م یآید و بعد به عقب خم 

م یشود،صندلی به صورت ریلی به سمت جلو می آید.لذا جاي گیري نسبت به دیوار صفر

 می باشد. این امکان باعث صرفه جویی در فضا و فراهم کردن حداکثر موقعیت آرامش بخش

 م یباشد.

2.حالت نقطه ثقل صفر

 در چنین موقعیت بی وزنی که قد پاها کمی باالتر از قسمت فوقانی بدن است ، وزن بدن

 می تواند به طور مساوي در کل بدن توزیع شود و فشار ستون فقرات و مفاصل را از 

نظر جسمی و روحی کاهش می دهد.

 قابلیت کشیده شدن قسمت پا تا 22 سانتی متر براي متناسب شدن با قدهاي متفاوت 

4.ماساژ فشار هوا در کل بدن

این ماساژ براي شانه ها، کتف ها، پشت کمر، بغل نشیمنگاه، ساق پاها و کف پا 

م یباشد. 

5.ماساژ رولینگ کف پا

سه عدد رولینگ کف پا، یک ماساژ یکنواخت را ایجاد می کند.

6.تکنیک هاي مختلف ماساژ

ماساژ هاي شبه انسانی، مالشی، ضربه اي، همگام سازي ،شیاتسو با مالش مضاعف روي ساق پا 

براي آرامش بیشتر



نگهدارنده 4

نگهدارنده 3

محل نصب پیچ

محل اتصال

دسته بغل

نگهدارنده 2

نگهدارنده 1

روش نصب و راه اندازي

کارتن ها را باز کنید: تمامی لوازم را در بیاورید. 

پیش از شروع نصب، اطمینان حاصل کنید که همه ملزومات وجود دارند ( پکینگ لیست را 

چک کنید).

قدم اول :تمام تکه هاي صندلی را از کارتن خارج کنید 

کانکتور و شلنگ هواي کیسه هاي هواي دست را به نازل بغل نشیمنگاه نصب کنید. (شکل1)
قدم 2: نصب دسته بغل

دسته بغل را باال نگه دارید و نگهدارنده 2 را روي شیار حامل ببندید ، به آرامی دسته بغل 

را به عقب داخل صندلی عقب فشار دهید تا اینکه نگهـدارنده 2 به طور کامل با نگهدارنده 

4 تراز شود ، نگهدارنده 1 را در گیره 3 قرار دهید ، از پیچ براي محکم نگه داشتن صندلی 

عقب استفاده کنید. (همان روش نصب با طرف دیگر)

نازل هوا

دسته بغل

سوکت شیر هوا

شلنگ خروجی هوا

سوکت شیر هوا

کنترل هاي مقدماتی

شلنگ هوا

نازل هوا

کانکتورموتور و شیر برقی ها 

سوکت شیر هوا

مهره پایه کنترل

   قسمت پایین نگهدارنده  را داخل سوکت قرار دهید، مهره را در جهت عقرب ههاي 

ساعت بچرخانید تا نگهدارنده محکم شود.

قدم 3: پایه نگهدارنده کنسول پنل اصلی را نصب کنید.

    جاي پا را بلند کـرده، شـیلنگ هوا را روي نازل نصب کرده و کانکتور شیربرقی ها

 و موتور ها را فیکس کنید. اطمینان حاصل کنید که به درستی نصب شده اند.

قدم 4: نصب قسمت  پا 

کنترل هاي مقدماتی


