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 3D Scalp and body massager
Model: HI – MS22

آداپتور 

درجه قدرت                                                               

ورودی 

درجه ولتاژ

DC 5V 1.0A

100V-240V   50Hz/60Hz

110MM*110*140اندازه ی محصول

5W

3.7V

۱ www.fareh.com
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محتویات بسته: دستگاه ماساژور، پایه ی شارژر،کابل USB، دفترچه ی راهنما.

ساختار محصول 

۳ www.fareh.com

نشانگر شارژ 

هنگام شارژ نشانگر 

کم نور است

دکمه ی کنترل تکی

فشار کوتاه: روشن

نشانگر سرعت   

نشانگر حالت

فشار کوتاه: تبدیل از حالت 

سرعت کم به حالت سرعت زیاد 

پایه شارژر

فشار بیش از ٣ ثانیه: خاموش    
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ویژگی های محصول

١.    دارای باتری لیتیوم بی نیاز از تعویض

٢.    دارای دکمه  کنترل تکی

٣.    ده دقیقه: زمانی مناسب برای استفاده از ماساژور 

٤.    دارای کنترل خودکار نحوه  عملکرد دستگاه 

٥.    دارای دو سرعت متفاوت 

٦.    دارای دو حالت برای نوازش مالیم

٧.    دارای میکرو کابل USB آندروید 

DC 5V 1000mAh    .٨

٩.    ضد آب

١٠.    ماساژ سه جهته  سر

۴
محصولات هایتک کانادا با گارانتی فاره
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مناسب برای

 3D Scalp and body massager
Model: HI – MS22

۱-    افرادی كه برای مدت طوالنی از کامپیوتر استفاده می كنند.

۲-    افرادی که برای مدت طوالنی در یک موقعیت و حالت باقی می مانند. 

۳-    افرادی که از سردرد یا بیماری های مربوط به ناحیه  سر رنج می برند.

۴-    افرادی که از بی خوابی ناشی از تنش های عصبی رنج می برند.

۵-    افرادی که از پوست سر چرب و ریزش مو رنج می برند.

جزئیات مربوط به شارژ دستگاه

۱-    در حال شارژ شدن دستگاه، نشانگر سبز می درخشد. 

۲-    وقتی دستگاه به طور کامل شارژ شد، نشانگر سبز می شود.

۳-    مدت زمان شارژ دستگاه حدود دو ساعت است.

۴-    دستگاه به هنگام شارژ کار نمی کند.

جابجایی

این دستگاه دارای ویژگی محافظت در برابر شوک های احتمالی و ساده است. می توان آن را توسط 

حمل و نقل هوایی، راه آهن، جاده و حمل و نقل دریایی جابجا کرد.

۵ www.fareh.com
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محصولات هایتک کانادا با گارانتی فاره

شیوه ی استفاده از محصول 

لطفا در حالت آرامش کامل ماساژ بگیرید. سری مربوط به ماساژ سر را نصب کرده و ناحیه ی سر را 

ماساژ دهید. 

۱-    با فشار کوتاه دکمه ی کنترل می توانید دستگاه را روشن کنید.

با فشار بیش از ٣ ثانیه ی دکمه ی کنترل می توانید دستگاه را خاموش کنید.

۲-    با فشار کوتاه دکمه  کنترل می توانید بین حالت های منفی و مثبت تغییر وضعیت ایجاد کنید و 

دو نوع سرعت تند و کند داشته باشید.

         آیکون شارژ، با فشار کوتاه دکمه  کنترل چراغ LED سبز روشن می شود.

         برای تنظیم سرعت، چراغ قرمز می شود. با تغییر سرعت، چراغ لحظه ای روشن می شود. 

         برای تنظیم حالت نوازش مالیم پوست سر، چراغ آبی می شود. با تغییر حالت، چراغ لحظه ای 

روشن می شود.

۶
محصولات هایتک کانادا با گارانتی فاره
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قبل از استفاده از این ماساژور، دستورالعمل ایمنی زیر را بخوانید. اگر از هر گونه شرایط پزشکی ذکر 

شده در زیر رنج می برید، قبل از استفاده از این دستگاه ماساژ، با پزشک خود مشورت کنید.

اگـر :

•    از بیماری قلبی رنج می برید.
•    اختالل حسی یا ضربان قلب باال دارید.

•    از پوکی استخوان یا دیابت رنج می برید.
•    تومور بدخیم دارید.

•    اختالل عصبی یا اختالل ادراکی دارید.
•    در ناحیه ی سر سابقه  شکستگی یا جراحی دارید.

•    بیماری های مربوط به پوست سر یا حساسیت پوستی دارید.
•    از بیماری حادی رنج می برید یا تحت درمان های پزشکی هستید.

مشکل

دستگاه ماساژ صدا میدهد

دلیل / راه حل

شارژ دستگاه کم است / لطفا قبل از استفاده دستگاه را شارژ کنید

صدای داخلی دستگاه در زمان کار کردن نرمال است

دستگاه شروع به کار نمیکند

دستگاه ماساژ به صورت غیر عادی 

خاموش شد

شارژ دستگاه تمام میشود / دستگاه به صورت خودکار ۱۰ دقیقه کار 

میکند و بعد به صورت خودکار خاموش میشود / دوباره دستگاه را 

روشن کنید.

نکته هایی برای رفع نقص

۷ www.fareh.com
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نکته هایی برای نگهداری 

یادداشت:

١-    این دستگاه ضد آب است. می توانید برای تمیز کردن آن از آب و مایع شوینده استفاده کنید. 

(دستگاه را به مدت طوالنی در آب فرو نکنید.)

٢-    لطفا برای تمیز کردن دستگاه از پارچه  مرطوب یا مواد شوینده  خنثی استفاده کنید و سپس آن را 

خشک نمایید.

٣-    برای پاک کردن از برس سخت یا ابزار تیز، بنزین و سایر مواد آلی استفاده نکنید.

نگهداری:

١-    لطفا دستگاه را در جعبه و در مکان امن، خشک و خنک نگهداری کنید. 

٢-    دستگاه را در مکانی با درجه  حرارت باال، نزدیک آتش و یا در معرض نور مستقیم خورشید، و یا 

در هر شرایطی که موجب آسیب آن می شود، قرار ندهید.

٣-    دستگاه را در تماس با بنزن، رقیق کننده ها یا هر مایع حالل و خورنده  دیگر قرار ندهید.
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