Namn till funktioner och komponenter

Funktion och effekt
Funktioner:





















Den här produkten är ett set av smart 3D mekaniska händer för massage som
är designad för att vara kapabel till att röra sig upp/ner, kontrahera fram/bak,
driven av fyra hjul och vara tyst.
Den kan automatiskt hitta skuldrans position och utföra finjustering; och
automatiskt hitta och följa människokroppen och sedan kan den mekaniska
handens fram/bak kontrahering justeras utefter människokroppen så att
massagen blir utförd på ett mer humant och vetenskapligt vis.
Utrustad med de fyra personliga funktionerna av automatisk massage: lätt
massage, bekväm massage, smärtlättande massage, utmattningslättande
massage.
Med funktionen automatisk massage av överkroppen (automatisk massage
av nacke, skuldror och automatisk massage av ryggen och midjan).
Manuellt val av position och läge för massagen för överkroppen: de följande
tre massagepositionerna kan väljas: hela räckvidden, lokal, och bestämd
position; de följande sex lägena kan väljas: puttande
upp/greppande/knådande axel, knådande, klappande, tryckande,
synkroniserat knådande & klappande och 3D massage. Det finns fem olika
hastigheter för varje massageläge; massagebollen på den mekaniska handen
kan justeras inom fem bredder när klappläge eller tryckläge är aktiverat.
Pneumatisk massage av armar (genom 36 inbyggda pneumatiska kuddar),
och pneumatiskt tryck kan justeras i tre steg.
Pneumatisk massage av underkroppen (genom 46 inbyggda pneumatiska
kuddar), tre olika positioner kan väljas samt tre olika nivåer av pneumatiskt
tryck.
Massage av rumpa och fötter genom vibration, och två nivåer på intensitet
kan väljas.
Mp3 musik utsändning. Stop, Föregående, Nästa, Höjning av volym och
Sänkning av volym.
Termisk terapi genom att hålla enheten. Fem helium-neonlampor i fem
soapstone uttag. Den termiska källan skapar en temperatur som kan justeras
inom 40°C~70°C.
Termisk terapi för ryggen. Kolfiber används som lång infraröd termisk källa.
Minne för tre massagelägen.
Längden på stödet för underben kan justeras genom kontrahering för att
möta kraven på personers olika längd.
Höjden på stödet för underben och stödet för ryggen kan justeras genom
uppgång/nedgång.
Stannar automatiskt när man ställer sig upp eller sätter sig. Automatisk
återställning av mekaniska händer.
Display på VFD färgskärm.
Utrustad med MP3 utsändning och hörlurar.

Effekter







Lindra utmattning
Främja blodcirkulation
Lindra utmattning i muskler
Vila den ansträngda muskeln
Lindra nervös värk
Lindra muskelvärk

Användningsmetod

Användningsmetod
I. Sätt på strömförsörjning

II. Vinklarna på stolens rygg och fotdyna samt positionen för
kontraktionen för fotdynan kan justeras efter önskad effekt (justera
dem inte under massage).

1. Justering av vinkel för ryggstöd
Ryggstöd uppåtknapp: tryck på denna knapp gör att
ryggstödet höjs långsamt, släpps knappen så slutar
det höjas.
Ryggstöd nedåtknapp: tryck på denna knapp gör att
ryggstödet sänks långsamt, släpps knappen så slutar
det sänkas.

2. Justering av längd för fotdyna
Fotdyna framåtknapp: tryck på denna knapp gör att
dynan fälls framåt, släpps knappen slutar dynan att
röra sig
Fotdyna bakåtknapp: tryck på denna knapp gör att
dynan fälls bakåt, släpps knappen slutar dynan att
röra sig
Fotdynan kommer att stanna och varna användaren om fotdynan slår i
något objekt eller marken.

3. Justering av vinkel för fotdyna
Fotdyna uppåtknapp: tryck på denna knapp gör att
fotdynan höjs långsamt, släpps knappen så slutar
det höjas, men längden på fotdynan kommer att
justeras automatiskt.
Fotdyna nedåtknapp: tryck på denna knapp gör att
fotdynan sänks långsamt, släpps knappen så slutar
det sänkas, men längden på fotdynan kommer att
justeras automatiskt.
Om frontdelen på fotdynan nuddar ett hinder eller golvet när den fälls ner
kommer frontdelen dra ihop sig och sedan fällas ner mer. Om frontdelen
fortfarande nuddar hinder eller golv i dess kortaste position kommer fotdynan att
sluta fällas nedåt, och varna användaren.

Användningsmetod

III. Starta massage

1. Tryck på den röda knappen för att starta massage.
2. Vänligen vänta tills skuldrans position och tryckpunkt automatiskt hittas.
3. Om positionen som hittades för skuldran skiljer sig mot den verkliga positionen, så kan den önskvärda positionen nås
genom att justera Up/Ner knapparna för skulderposition. Hela skulderpositionen är indelad i 11 steg.
Massagebollens position justeras uppåt till önskvärd position

Massagebollens position justeras nedåt till önskvärd position

4. Välj massagefunktion för att börja massage.
a) Minne för massagelägen
Knappar för minne A, B och C kommer blinka för att indikera att positionen flör skuldrorna är under justering, tryck på
någon av knapparna gör att massagen fortsätter enligt det program som är sparat på den knappen, den valda knappen
fortsätter att lysa.
b) Personaliserad automatisk massage, automatisk massage av överkroppen, automatisk massage av underkroppen:
1. Bekväm massage: denna gör att hela kroppen slappnar av.

2. Lätt massage: denna främjar blodcirkulationen.

3. Massage som lättar värk: de ömma punkterna masseras kraftfullt för att minska värken.

4. Utmattningsminskande massage: lättar utmattningen och återställer den mänskliga kroppens vitalitet.

Automatisk massage
Massage av nacke och skuldror fokuserar på nacke och skuldror.

Massage av rygg och midja fokuserar på rygg och midja.

Den pneumatiska massagen av underkroppen: massagens intensitet kan justeras inom 3 nivåer med fokus
på fötter, ben och rumpa.
Den pneumatiska massagen av armar: massagens intensitet kan justeras inom 3 nivåer med fokus på
vänster och höger arm.

c)Manuell massage av överkroppen och underkroppen
 Manuell massage av överkroppen
Drar upp och greppar skuldran: 3 inbyggda lägen, hastighet och intensitet av massagen är justerbara.
Pressande massage: 2 inbyggda lägen, hastighet, intensitet och bredd av massagen är justerbara.
Knådande massage: 4 inbyggda lägen, hastighet och intensitet av massagen är justerbara.
Klappande massage: 2 inbyggda lägen, hastighet, intensitet och bredd av massagen är justerbara.
Knådande/klappande massage: 4 inbyggda lägen, hastighet och intensitet av massagen är justerbara.
3d massage: 6 inbyggda lägen, hastighet, intensitet och bredd av massagen är justerbara.

Hastighet: kan justeras mellan 5 nivåer
Bredd: kan justeras mellan 5 nivåer

Ryggavslappnande massage (alla manuella massagelägen utom greppande/knådande skuldrror är effektiva)
Massage vid en bestämd punkt (definiera punkter)

Rund massage i ett litet (lokalt) område
Rund massage för (hela) överkroppen

Justera massagepositionen (under del och bestämda lägen)

Mekaniska händer rör sig uppåt
Mekaniska händer rör sig nedåt



Manuell pneumatisk massage av underkroppen

Massagens intensitet kan justeras mellan 3 nivåer för massage av underkroppen
Massagens intensitet kan justeras mellan 3 nivåer för massage av fötter
Massagens intensitet kan justeras mellan 3 nivåer för massage av rumpa

d) Andra funktioner av manuell massage
Massage via
vibration

Vibrationens intensitet kan justeras mellan 2 nivåer för massagen av
sulorna.
Vibrationens intensitet kan justeras mellan 2 nivåer för massage av
rumpan.

Justering av intensiteten för massage av överkroppen (5 olika nivåer):
Knapp (+): för att öka intensiteten för massagen av överkroppen.
Knapp (-): för att minska intensiteten för massagen av överkroppen.
Termisk terapi för ryggen: termisk terapi för ryggen genom infraröd värme, värmen kan kännas 3 minuter efter
start.
Knapp (+): för att öka intensiteten för den pneumatiska massagen av underkroppen.
Knapp (-): för att minska intensiteten för den pneumatiska massagen av
underkroppen.
Termisk terapi för ryggen: termisk terapi för ryggen genom infraröd värme, värmen kan kännas 3 min efter
start.

Termisk terapi genom att
hålla ner knappen

Strömbrytare för termisk terapi genom att hålla ner knapp,
standardtemperaturen efter start är 50°C.
Öka temperaturen för termisk terapi genom att hålla ner knapp,
maxtemperaturen är 70°C med ökning 5°C.
Minska temperaturen för termisk terapi genom att hålla ner knappen, den
minsta temperaturen är 40°C med minskning 5°C.

Musik på, av

Föregående

Musik

Nästa
Höj volym
Sänk volym

IV. Stäng av strömbrytaren och stanna massagen
1. Tryck på den röda knappen under massage kommer göra att alla massagefunktioner stoppas direkt, och stolens rygg
och fotstöd återställs automatiskt. Eller så kommer den schemalagda massagetiden stoppa alla massagefunktioner, men
ryggstöd och fotdyna återställs inte.
2. Minneknapparna A, B och C kommer att blinka för att indikera deras respektive lägen, tryck på någon av knapparna
under massage gör att det massageläget sparas på den knappen, och [Memory Set On] kommer synas på skärmen. Eller
tryck på den röda knappen åter igen för att stoppa enheten och den mekaniska handen kommer att återställas. Eller vänta
10s för att låta enheten stanna automatiskt, och den mekaniska handen kommer återställas.

3. Stäng av strömbrytaren
Fastsatt figur (figur för på och avstängning av enhet)

V. Hur man laddar ner mp3 musik:
1. Stäng av strömmen till massagestolen.
2. Dra ut u-disken från MP3 spelaren.
3. Sätt in u-disken i USB porten till en dator (Windows Xp, Windows 2000, Windows NT.)
4. Ladda ner dina favoritsånger i MP3 format till u-disken. Om det inte går, prova vänligen att formatera disken först.
5. Ta bort USB masslagringsenhet från datorn efter nedladdningen är klar.
6. Dra ut u-disken från datorn.
7. sätt in u-disken i USB porten på MP3 spelaren.
8. Nu har MP3 musik förnyats. Du kan sätta igång strömmen till massagestolen igen.
Notering:
1. Om det inte fungerar att spela MP3 musiken, vänligen formattera u-disken i datorn innan nedladdning. Sedan följ
instruktionerna att sätta in u-disken i MP3 spelarens USB port.
2. Förutom u-disken, ta inte bort eller lossa MP3 spelaren.

VI. MONTERING OCH DRIFT AV STOPPNING OCH RYGGKUDDE
Kudden kan minska den knådande massagen av nacke och rygg, beroende av behov kan man bestämma om man vill
använda kudden eller inte (rekommenderat att använda den).
Kuddens baksida anknyter bak med hjälp av en dragkedja (1) kudden och tillbaka igenom är det spik och lim som fäster.
Varning: Man kan inte höja ryggdynan för att använda, om så är fallet kan det skada användaren.

VII. INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV KONTROLLEN
Installera kontrollhyllan på massagestolen (1) sätt in kontrollen i kontrollhyllan (2) Kontrollen kan rotera fritt och
vertikalt(3) Kontrollen kan rotera fritt och horisontellt(4)

VIII. FÖRBJUDEN FORTSÄTTNING
1. När armarna och luftkudde har kontakt med armstödet så kan inte axeln sättas fast med maskinolja.
2. Det är förbjudet att sticka luftkudden med nål eller andra vassa föremål.
3. Det är förbjudet att vicka luftkudden få det kan förstöra relevanta delar.
Användning:
1. När luftkuddens axel är halvt insatt i hålet och stolen sätts igång kommer uppblåsningssystemet i hålet få signal om att
börja blåsa upp kudden. När luftkuddens axel är helt insatt i hålet kommer ingen luft att sippra ut och luftkudden kommer
att fungera.
2. När luftkudden inte riktigt har tagits bort helt är det vanligt att lite luft pyser ut genom anslutningen.
3. Handhjulet kommer att vara löst om man vrider det år vänster och hårt om man vrider åt höger; det kan tas av om man
fortsätter att skruva åt vänster.
4. När man tar bort luftkudden var god kolla så att den fritt kan röra sig framåt och bakåt.
5. För att undvika kollision med luftkudden så borde kontrollen sitta framåt med 20° som i bild (1) och (2).

6. Processen för installation av arm massage
(1). Ta ner gummiproppen.
(2). Lägg ner gummiproppen i tillbehårslådan.
(3). Justera båda stängerna så att de passar med de motsvarande hålen, tryck sedan maskinen hårt, rotera handtaget
klockvis och fäst det hårt.

IX. GOLVSKYDD
Ställs den tunga massagestolen på trägolv en längre tid så kan golvet skadas. Så var vänlig sätt en matta eller något annat
som skyddar under stolen för att undvika detta.
Varning: Flytta inte stolen med hjälp av hjulen på trägolv, ojämn mark eller vid en smal plats. Två människor krävs för att
lyfta stolen.

Produktspecifikation
Namn: 3D Massagestol
Ingång Volt: 110-120V ~ 60Hz
220-240V ~50Hz/60Hz
Ingång ström: 260W
Säkerhetsstruktur: Klass 1
Prestandabedömning: 15 min

Material introduktion: PVC, PA, delar av stål och elektriska & elektrondelar

