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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

روماتیسم

بی خوابی

فشار خون

بهبود سطح انرژی

اختالل عملکرد جنسی

هموروئید

ورم مفاصل

گرفتگی گردن

آسم

بی حسی دست

پری آرتریت شانه

درد معده

درد قفسه سینه 

اسهال یا یبوست

درد سیاتیک

ناتوانایی در کنترل ادرار 

درد عضالنی حاد یا مزمن

انزال زودرس

درد مهره های گردن
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روش های تمیز کردن و نگه داری دستگاه

تمیز کردن دستگاه:

•    پس از خنک شدن بدنه ی دستگاه و قطع اتصال از برق، بدنه  دستگاه را با پارچه ی خشک تمیز 

کنید.

•    لطفًا دستگاه را در مجاورت آب یا سایر مایعات قرار ندهید.

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 

را با دست از پریز خارج کنید. برای جمع آوری سیم نیز هرگز آن را در هم نپیچید.

•    دستگاه را در جای خشک نگهداری کنید.
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نکات ایمنی قبل از استفاده
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•    اگر بیماری خاصی دارید، قبل از استفاده از این دستگاه ماساژور، لطفا با پزشک خود مشورت کنید.
•    لطفًا 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 هیچ گونه پوششی نپوشانید. 
•    لطفًا بیشتر از بیست دقیقه به طور ممتد از دستگاه استفاده نکنید.

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

•    لطفًا این دستگاه را روی سطح پوستی که بیش از حد خشک است، به کار نبرید.
•    این دستگاه فقط برای ماساژ غیر درمانی مناسب است. لطفا از آن برای اهداف درمانی استفاده 

نکنید. 

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

•    لطفًا از این دستگاه در رختخواب استفاده نکنید. 
•    لطفًا از این دستگاه روی قسمت هایی از پوست که زخم است، استفاده نکنید.

•    این دستگاه مناسب استفاده  کودکان نیست. لطفا در شرایط استفاده برای کودکان حتما تحت 
کنترل بزرگساالن این کار را انجام دهید. 



Hand – held Massager
Model: HI – HM452

۵
محصولات هایتک کانادا با گارانتی فاره

www.fareh.com

نکات ایمنی مهم

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

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

•    لطفًا پس از استفاده، دستگاه را از برق جدا کنید.
•    لطفًا دستگاه را در تماس با آب قرار ندهید. 
•    لطفًا، 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 آتش سوزی، جرقه الکتریکی سیم برق و نظایر آن به هنگام 

استفاده از این دستگاه لطفًا 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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 موارد کاربرد

•    اگر دستگاه را طبق دستورالعمل اجرا کنید، می توانید از ماساژی آرامش بخش لذت ببرید و مطمئن 
باشید که آسیبی به عضالت تان 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. می توانید 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. می توانید آن ها را بر اساس تصویر نصب و 
استفاده کنید.

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

روش کار:

•    لطفا دستگاه را به برق با ولتاژ مناسب وصل کنید.
•    برای شروع، دکمه ی خاموش/ روشن را فشار دهید.

•    برای تنظیم سرعت از دکمه های "+" "-" استفاده کنید.
•    برای خاموش کردن دستگاه دکمه  خاموش/ روشن را فشار دهید.

•    برای تعویض َسری های مختلف ماساژور ابتدا دستگاه را خاموش کنید.

طرز عمل در شرایط اضطراری

١-    در صورت بروز هر گونه شرایط غیرعادی به هنگام استفاده، بالفاصله دستگاه را خاموش کرده و 

دوشاخه را از پریز برق جدا کنید.

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

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

٣-    اگر سیم برق دستگاه آسیب دید، تعمیرات الزم باید توسط شرکت سازنده یا سرویس کاران و 

نمایندگی های مجاز دستگاه انجام شود.
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نکات مهم استفاده از دستگاه

•    لطفًا این دستگاه را دور از آتش نگه دارید.
•    لطفا به  منظور جلوگیری از آتش سوزی این دستگاه را بر روی قالیچه یا در رختخواب به مدت 

طوالنی استفاده نکنید. 

•    لطفًا از این دستگاه در حال خواب استفاده نکنید.
•    لطفًا از این دستگاه در نزدیکی چشم ها و نقاط حساس بدن استفاده نکنید.

•    لطفًا به  منظور جلوگیری از آسیب دستگاه، هرگز قطعات آن را باز نکنید.
•    لطفًا به هنگام تعویض َسری، دستگاه را خاموش نموده و موارد ایمنی را در نظر بگیرید.

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

•    لطفًا پس از استفاده از دستگاه، از قطع کردن اتصال برق اطمینان حاصل کنید.
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نام بخش های مختلف دستگاه

۱.    سیستم کنترل سرعت با ٤ حالت مختلف

۲.    سوییچ قطع برق

۳.    دسته  حلقوی

۴.    پایه  ماساژور

۵.    سه َسری ماساژ جداگانه و قابل تعویض
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طرز عمل در شرایط اضطراری

•    در صورت بروز هر گونه شرایط غیرعادی به هنگام استفاده، بالفاصله دستگاه را خاموش کرده و 
دوشاخه را از پریز برق جدا کنید.

•    اگر قطعات داخلی دستگاه معیوب باشند، می توانید 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 الزم باید توسط شرکت سازنده یا سرویس کاران و 
نمایندگی های مجاز دستگاه انجام شود.
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مشخصات دستگاه

•    دارای چهار سر با حرکت ارتعاشی و ضربه ای مالیم برای باال بردن کیفیت ماساژ 
•    دارای پنل کنترل بسیار کارآمد

•    دارای سه َسری ماساژ جداگانه و قابل تعویض
•    دارای دسته ی ماساژور حلقوی
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ac220V/50Hz

1.4Kg

28W

 L470*W110*H110 (mm)
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مشخصات

ولتاژ مجاز

وزن خالص دستگاه

نیروی مجاز

ابعاد
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ضمانت تعمیر

گواهی پذیرش

کنترل نتیجه : ____________________________

کنترل کننده :  _____________________________

تاریخ کنترل :  ____________________________

ضمانت تعمیر

شماره تلفن:

تمبر فروشنده:

اسم مشتری:

آدرس مشتری:

تاریخ تحویل:

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


