ﻣﺎﺳﺎژور دﺳﺘﯽ

ﻣﺪل HI – HM452
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Hand – held Massager
Model: HI – HM452
ﻧﻤﻮدار ﻧﻘﺎط ﺑﺪن

در ﺑﺪن ﻣﺎ ،در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮔﺮدن ﺗﺎ ﮐﻤﺮ ﺣﺪود ﺷﺸﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻬﻢ و ﺣﺴﺎس وﺟﻮد دارد و ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ
ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از اﻧﺪاﻣﻬﺎ و ﻧﻘﺎط ﺑﺪن ارﺗﺒﺎط دارد.

ﻣﺎﺳﺎژ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﮔﺮدش ﺧﻮن ،ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ ﻣﯿﺸﻮد.
ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺎدی و ﻧﺸﺎط ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﯿﺎورد.

ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﮔﺮدن

ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﮔﺮدن

آﺳﻢ

روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ

ﺑﯽﺣﺴﯽ دﺳﺖ

درد ﻣﻬﺮهﻫﺎی ﮔﺮدن

ﭘﺮیآرﺗﺮﯾﺖ ﺷﺎﻧﻪ

ﻓﺸﺎر ﺧﻮن

درد ﻣﻌﺪه

ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ

درد ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺣﺎد ﯾﺎ ﻣﺰﻣﻦ

ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻄﺢ اﻧﺮژی

درد ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ

اﻧﺰال زودرس

اﺳﻬﺎل ﯾﺎ ﯾﺒﻮﺳﺖ

اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻨﺴﯽ

درد ﺳﯿﺎﺗﯿﮏ

ﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ

ﻧﺎﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﮐﻨﺘﺮل ادرار

ورم ﻣﻔﺎﺻﻞ
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Hand – held Massager
Model: HI – HM452
روشﻫﺎی ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن و ﻧﮕﻪداری دﺳﺘﮕﺎه

ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎه:
•

ﭘﺲ از ﺧﻨﮏ ﺷﺪن ﺑﺪﻧﻪی دﺳﺘﮕﺎه و ﻗﻄﻊ اﺗﺼﺎل از ﺑﺮق ،ﺑﺪﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪی ﺧﺸﮏ ﺗﻤﯿﺰ

•

ﻟﻄﻔﺎً دﺳﺘﮕﺎه را در ﻣﺠﺎورت آب ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ.

ﮐﻨﯿﺪ.

ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده:
•

ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ،دوﺷﺎﺧﻪ دﺳﺘﮕﺎه را از ﺑﺮق ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﯿﻢ را ﻧﮑﺸﯿﺪ و دوﺷﺎﺧﻪ

•

دﺳﺘﮕﺎه را در ﺟﺎی ﺧﺸﮏ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﯿﺪ.

را ﺑﺎ دﺳﺖ از ﭘﺮﯾﺰ ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری ﺳﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﻫﺮﮔﺰ آن را در ﻫﻢ ﻧﭙﯿﭽﯿﺪ.
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Hand – held Massager
Model: HI – HM452
ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده

• اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﺎﺻﯽ دارﯾﺪ ،ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎﺳﺎژور ،ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ.

• ﻟﻄﻔﺎً دﺳﺘﮕﺎه را در ﺣﺎﻟﺖ روﺷﻦ و ﻣﻮﻗﻊ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺣﻀﻮر ﮐﻮدﮐﺎن رﻫﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ.

• ﻟﻄﻔﺎ دﺳﺘﮕﺎه را در ﺣﺎﻟﺖ روﺷﻦ و ﻣﻮﻗﻊ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻧﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.
• ﻟﻄﻔﺎً ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻤﺘﺪ از دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ.

• ﻟﻄﻔﺎً دﺳﺘﮕﺎه را در ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻤﺘﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺳﻄﺢ دﺳﺘﮕﺎه داغ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد ﻟﻄﻔﺎ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻨﮏ ﺷﻮد.

• ﻟﻄﻔﺎً اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه را روی ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺧﺸﮏ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺒﺮﯾﺪ.

• اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻣﺎﺳﺎژ ﻏﯿﺮدرﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﻟﻄﻔﺎ از آن ﺑﺮای اﻫﺪاف درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده

ﻧﮑﻨﯿﺪ.

• ﻟﻄﻔﺎً از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ .زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب ﺷﻤﺎ اﺛﺮ
ﺑﮕﺬارد.

• ﻟﻄﻔﺎً از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه در رﺧﺘﺨﻮاب اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ.

• ﻟﻄﻔﺎً از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه روی ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ از ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻪ زﺧﻢ اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ.

• اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﻟﻄﻔﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺣﺘﻤﺎ ﺗﺤﺖ

ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

www.fareh.com
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Hand – held Massager
Model: HI – HM452
ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻬﻢ

اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻟﻄﻔﺎً اﺑﺘﺪا و ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ،دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آﮔﺎه ﺷﻮﯾﺪ.

• ﻟﻄﻔﺎً ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده ،دﺳﺘﮕﺎه را از ﺑﺮق ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
• ﻟﻄﻔﺎً دﺳﺘﮕﺎه را در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آب ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ.

• ﻟﻄﻔﺎً  ،اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه را در ﺣﻤﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ.

• اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺠﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﺸﺪار :ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﻮادﺛﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺗﺶﺳﻮزی ،ﺟﺮﻗﻪ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺳﯿﻢ ﺑﺮق و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻟﻄﻔﺎً ﺑﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

• ﻟﻄﻔﺎ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ،ﻗﻄﻌﺎت دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ.

• اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ،اﻓﺮاد دارای ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺟﺴﻤﯽ -ﺣﺮﮐﺘﯽ و ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
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Hand – held Massager
Model: HI – HM452
ﻣﻮارد ﮐﺎرﺑﺮد

• اﮔﺮ دﺳﺘﮕﺎه را ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺎﺳﺎژی آراﻣﺶﺑﺨﺶ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ

ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﻋﻀﻼتﺗﺎن وارد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

• ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﺎﺳﺎژ ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ و ﺟﻠﻮ ﺣﺮﮐﺖ دﻫﯿﺪ .ﺑﺮای

ﻣﺎﺳﺎژ ﻫﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ ٣ ،دﻗﯿﻘﻪ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﺪت و زﻣﺎن ﻣﺎﺳﺎژ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ آﺳﯿﺐ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺷﻮد.

• دﺳﺘﮕﺎه دارای دو َﺳﺮی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آنﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺼﺐ و
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

• ﻟﻄﻔﺎ ﻣﯿﺰان ارﺗﻌﺎش دﺳﺘﮕﺎه را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

www.fareh.com
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Hand – held Massager
Model: HI – HM452
ﮐﺎرﺑﺮد

روش ﮐﺎر:
ﻟﻄﻔﺎ دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﻪ ﺑﺮق ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ﺷﺮوع ،دﮐﻤﻪی ﺧﺎﻣﻮش /روﺷﻦ را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ.
ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺮﻋﺖ از دﮐﻤﻪﻫﺎی " "-" "+اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎه دﮐﻤﻪ ﺧﺎﻣﻮش /روﺷﻦ را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ.
ﺑﺮای ﺗﻌﻮﯾﺾ َﺳﺮیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﺳﺎژور اﺑﺘﺪا دﺳﺘﮕﺎه را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ.

•
•
•
•
•

ﻃﺮز ﻋﻤﻞ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری
 -١در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮده و

دوﺷﺎﺧﻪ را از ﭘﺮﯾﺰ ﺑﺮق ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

 -٢اﮔﺮ ﻗﻄﻌﺎت داﺧﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻌﯿﻮب ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺎﺳﺎژور ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از

ﻓﺮوش ﻣﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺒﺮﯾﺪ و از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

 -٣اﮔﺮ ﺳﯿﻢ ﺑﺮق دﺳﺘﮕﺎه آﺳﯿﺐ دﯾﺪ ،ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻻزم ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﯾﺎ ﺳﺮوﯾﺲﮐﺎران و
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽﻫﺎی ﻣﺠﺎز دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

۷
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Hand – held Massager
Model: HI – HM452
ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه

• ﻟﻄﻔﺎً اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه را دور از آﺗﺶ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ.

• ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﺗﺶﺳﻮزی اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﺮ روی ﻗﺎﻟﯿﭽﻪ ﯾﺎ در رﺧﺘﺨﻮاب ﺑﻪ ﻣﺪت
ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ.

• ﻟﻄﻔﺎً از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه در ﺣﺎل ﺧﻮاب اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ.

• ﻟﻄﻔﺎً از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﭼﺸﻢﻫﺎ و ﻧﻘﺎط ﺣﺴﺎس ﺑﺪن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ.

•

ﻟﻄﻔﺎً ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﺳﯿﺐ دﺳﺘﮕﺎه ،ﻫﺮﮔﺰ ﻗﻄﻌﺎت آن را ﺑﺎز ﻧﮑﻨﯿﺪ.

• ﻟﻄﻔﺎً ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻮﯾﺾ َﺳﺮی ،دﺳﺘﮕﺎه را ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﻮده و ﻣﻮارد اﯾﻤﻨﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

• ﻟﻄﻔﺎً اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺠﺎرت ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﺮم ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ.
• ﻟﻄﻔﺎً اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه را در ﻫﻮای آزاد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ.

• ﻟﻄﻔﺎً ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ،از ﻗﻄﻊ ﮐﺮدن اﺗﺼﺎل ﺑﺮق اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
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Hand – held Massager
Model: HI – HM452
ﻧﺎم ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﮕﺎه

 .۱ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ  ٤ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ

.۲

ﺳﻮﯿﯾﭻ ﻗﻄﻊ ﺑﺮق

.۳

دﺳﺘﻪ ﺣﻠﻘﻮی

.۵

ﺳﻪ َﺳﺮی ﻣﺎﺳﺎژ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ

.۴

۹

ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺎﺳﺎژور
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Hand – held Massager
Model: HI – HM452
ﻣﺸﺨﺼﺎت دﺳﺘﮕﺎه

• دارای ﭼﻬﺎر ﺳﺮ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ارﺗﻌﺎﺷﯽ و ﺿﺮﺑﻪای ﻣﻼﯾﻢ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺎﺳﺎژ

• دارای ﭘﻨﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرآﻣﺪ

• دارای ﺳﻪ َﺳﺮی ﻣﺎﺳﺎژ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ
• دارای دﺳﺘﻪی ﻣﺎﺳﺎژور ﺣﻠﻘﻮی

ﻃﺮز ﻋﻤﻞ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری

• در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮده و

دوﺷﺎﺧﻪ را از ﭘﺮﯾﺰ ﺑﺮق ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

• اﮔﺮ ﻗﻄﻌﺎت داﺧﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻌﯿﻮب ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺎﺳﺎژور ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از

ﻓﺮوش ﻣﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺒﺮﯾﺪ و از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

• اﮔﺮ ﺳﯿﻢ ﺑﺮق دﺳﺘﮕﺎه آﺳﯿﺐ دﯾﺪ ،ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻻزم ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﯾﺎ ﺳﺮوﯾﺲﮐﺎران و
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽﻫﺎی ﻣﺠﺎز دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
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Hand – held Massager
Model: HI – HM452
ﻣﺸﺨﺼﺎت

ac220V/50Hz

وﻟﺘﺎژ ﻣﺠﺎز

28W

ﻧﯿﺮوی ﻣﺠﺎز

1.4Kg

وزن ﺧﺎﻟﺺ دﺳﺘﮕﺎه

L470*W110*H110 (mm)
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اﺑﻌﺎد
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Hand – held Massager
Model: HI – HM452
Repair Guarantee

ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮ
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﯿﺮ
اﺳﻢ ﻣﺸﺘﺮی:

ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ:

آدرس ﻣﺸﺘﺮی:
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮﯾﻞ:

ﺗﻤﺒﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪه:

دوره ﺗﻀﻤﯿﻦ :ﯾﮏ ﺳﺎل زﻣﺎن از ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺤﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻋﺎدی

ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺬﯾﺮش
ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺘﯿﺠﻪ ____________________________ :
ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪه _____________________________ :
ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻨﺘﺮل ____________________________ :
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