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PROBLÉMA ÉS MEGOLDÁS:

JELENSÉG

A készülék
“DaDa” hangot ad:

VIZSGÁLAT MEGOLDÁS

Ez a motor hangja,
vagy a fő egység és a
ruhaanyag összedörzsölődése.

Nem kell semmit sem
tennie.

Az ágy nem működik

A csatlakozó dugó megfelelően
csatlakozik?

A készülék be van kapcsolva?

A biztosíték megsérült?

Csatlakoztassa
megfelelően.

Kapcsolja be.

Cserélje ki a biztosítékot.

Némelyik zenét nem
játsza le a készülék. A zene Mp3 formátumban van? Cserélje Mp3 formátumra.

A fejhallgató nem
működik.

Fejhallgató megfelelően van
csatlakoztatva?

Adathordozó megfelelően van
csatlakoztatva?

Van zene az adathordozón?

Csatlakoztassa megfelelően.

Csatlakoztassa megfelelően.

Másoljon zenét az
adathordozóra

A fő és a kézi egység
lámpája nem világít.

A hőméérséklet kapcsoló
be van kapcsolva?

A beállított hőmérséklet elérte
a kívánt őmérsékletet.

Állítsa be a hőmérsékletet.

Nem kell semmit sem
tennie.

TECHNIKAI ADATOK:

Megnevezés: Jade köves masszázságy
Model: AYJ-08B
Doboz méret: 1160*670*310 mm
Súly bruttó/nettó: 44,5/40,5 kg
Feszültség/frekvencia: 230V/50Hz
Teljesítmény: 280W

Elektrikó Kft. mint forgalomba hozó tanúsítjuk, hogy a készülék a
magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges engedélyekkel,
CE megfelelőséggel rendelkezik, és megfelel az
szabványnak.

Forgalomba hozza: Elektriko Kft.
2115, Vácszentlászló Zsámboki út 047/3HRSZ

Garanciaviselő: Elektrikó Kft.
Vegye igénybe alkatrész csomagküldő szolgálatunkat  és
szervízünket

ISO9001-2000

Szervíz: 06-28485015,          28-570501/36,          06-20-5229741

Kérjük használat előtt feltétlen olvassa végig
a használati útmutatót!

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

az típusú Jade köves
masszázságyhoz

AYJ-08B
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PROGRAM SZEMLÉLTETÉS:
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- Kézi egység hőmérsékletének beállításána (1.gomb):
A beállítható hőmérséklet 40 - 70°C. A “+’ és “-” gombokkal tudja a beállítást
elvégezni (léptetés 5 °C-onként).
Javasoljuk, hogy első használatkor állítsa a hőmérsékletét 45 °C-ra, majd
fokozatosan állítsa melegebbre a kézi egység hőfokát.
Csak kellemes érzetig melegítse fel.

- Ha bekapcsolja be az infravörös fénysugár gombját (16. gomb), a hátrészt
infra fogja melegíteni, a hőmérséklet automatikusan beáll 50 °C-ra.

- Válasszon egyet a négy automata üzemmód A, B, C, D közül, és kapcsolja
be.

- A hátrész (4. gomb) és lábrész (5. gomb) görgőinek kézi állítása:
a “fel” (Up) vagy “le” (Down) gombokkal állíthatja, hogy a görgök merre
mozogjanak. Ha a “fel” vagy “le “ gombot kétszer egymásután megnyomja,
akkor a görgő azon a ponton megáll.

- Háttámla dőlésszögének állítása (6. gomb):
A” fel” gombbal emelheti, a “le” gombbal süllyesztheti a háttámlát. Ha
valamelyik gombot mégegyszer lenyomja, akkor a háttámla mozgása leáll.

- Mp3 lejtó bekapcsolásához nyomja le a “Lejátszás” (Play) gombot, a
leállításához pedig a “pillanat állj” (Pause) gombot. Léptetéshez az előre-,
vagy hátraléptetés gombokat használhatja.

- STOP (leállítás) gomb lenyomásakor minden művelet, beleértve az Mp3
lejátszót is leáll és az éppen aktuális pocícióban marad.
A STOP gomb ismételt lenyomásakor minden művelet folytatódik.

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS:

Karbantartás:

Tárolás:

Ha az ágy bepiszkolódik, tisztítsa semleges tisztítószerrel és pamut ronggyal.
Majd száraz ronggyal törölje át.

Figyelem! Ne használjon maró hatású tisztítószereket pl. Alkohol...! Z
károsíthatja az ágy felületét, elszinezhetik a burkolatot, a csavarok
rozsdásodhatnak.

Figyelem! A vezérlő rész soha ne tisztítsa nedves, vagy vizes ruhával.

Tárolja a készüléket tiszta, száraz, fagymentes helyen, ahol védve van a
mechanikus behatások, túlhevülés, nedvesség stb. ellen.

Ha hosszú ideig nem használja a készüléket takarja le, hogy megvédje a
portól.
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Tisztelt Vásárló!

Biztonsági utasítás

Működési környezet:

Nem ajánlott:

Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta.

Kérjük mielőtt használatba venné a masszázságyat alaposan olvassa el ezt
az útmutatót, és tartsa be a leírt utasításokat.

A helytelen használat személyi sérülést, egyéb balesetet, vagy a készülék
meghibásodását okozhatja.

Ne használja a készüléket nedves, vizes környezetben.

Ne tegye ki a készüléket magas hőnek, vagy erős napfénynek.

Helyezze a készüléket sík, kemény felületre ( padló, szőnyeg...)

Az alább felsorolt esetek bármelyike esetén a készülék használatával
kapcsolatban kérje ki orvosa tanácsát!

- Orvosi kezelés alatt áll vagy rosszul érzi magát.

- Rosszindulatú daganata van.

- Magas láza van.

- Gerincbántalmai vannak vagy régebbi baleset/betegség okozta ferde vagy
sérült a gerincoszlopa.

- Terhes nőknél

- Frissen műtöttnél (3–6 hónapig)

- Erősen visszeres végtagoknál

- Agyműtét estén (1,5 évig)

- Pacemaker,elektronikus implantátum esetén
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Legyen figyelemmel a vezérlő és a kézi melegítő egységekre

- Soha ne fogja meg a vezérlő és a kézi egységet vizes, vagy nedves kézzel.

- Ne ejtse földre vagy vízbe a vezérlő és a kézi egységet.

- Ne húzza a kábeleket túl nagy erővel-

- Ha nem használja a készüléket tegye vezérlőt a tartójára, a külső kézi
egységeket pedig a védőtáskába.

- Ellenőrizze, hogy a helyi hálózat feszültsége megegyezik a készülék
adattábláján jelzettel.

- Ne használja a készüléket és ne fogja meg annak kábeleit nedves kézzel.
Ne működtesse a masszázságyat ha a csatlakozó dugó, vagy az elektomos
kábel sérült.

- Használat előtt győződjön meg róla, hogy az ágy megfelelően rögzítve van a
keretbe. Ha nem, akkor rögzítse azt a készülék használata előtt.

- Ne engedlye, hogy a készüléket fizikailag legyengült, érzéki és mentális
zavarban szenvedő, tapasztalatlan személyek, vagy gyermekek felügyelet
nélkül használják.

- Ne használja a masszázságyat közvetlenül étkezés után, vagy ha rosszul
érzi magát.

- Vihar esetén azonnal hagyja abba a készülék használatát kapcsolja ki és
áramtalanítsa azt.

- Ha használat közben a készülék a normálistól eltérően működik, hagyja
abba a működtetését. Áramtalanítsa a készüléket és vegye fel a kapcsolatot
a szervizzel.

- Az ágy mozgatásakor, vagy használat után mindig húzza ki a készülék
csatlakozóját az elektromos hálózatból.
Ne fogja meg nedves, vizes kézzel a csatlakozódugót.

- Használat előtt vegye le övét és ékszereit, pakolja ki a zsebéből a kulcsot,
kést, mobiltelefont stb.

- napi egy vagy két alkalommal
Kezelési idő 40-60 perc.

- ő ő ő
ő

- A beállítható hőmérséklet 40 - 70°C.

- Ne használja a készüléket, ha kellemetlenül érzi magát masszázs közben,
kérjen tanácsot háziorvosától.

- Ha a készülék kébele megsérül, használjon új kábelt vagy vegye fel a
kapcsolatot a szervízzel.

- Használat után tegye a vezérlőt a tartóra és kapcsolja ki a készüléket.

- Ne próbálja a készüléket átalakítani, megjavítani vagy felújítani. Ha kérdése,
problémája van forduljon a szervizhez.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK:

Az ágy használata pamut ruhában ajánlott.

Ha b re h érzékeny, kérjük állítsa a készüléket alacsonyabb h mérsékletre
a használat el tt
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SZERKEZET ÉS FUNKCIÓ:

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA:

- Ez a Jade köves masszázságy ötvözi az ősi távolkeleti gyógyászat és a
modern nyugati egészségügyi technológiát.

- A maszírozó görgők jade és germanium kőből készültek. A felmelegített
kövek által sugárzott infrahő hatása, valamint az egész test maszírozása
jótékony energiával tölti fel a testet, jótékony hatással van a szervezetre.

- A készülékben több előre beállított pogram közül is választhatunk.
Az egész programot mikroszámítógép vezérli.

- A masszázságy egyedi tervezésű vezérlője, széles VFD kijelzőjével
egyszerűsíti a kezelést.

- Az ágy Mp3 lejátszóval van felszerelve, melyhez sztereo fejhallgató és egy
USB adattároló is jár.

- Tartozék 6 és 12 jade golyós melegítő kézi egység.
(Távoli infravörös hő, moxibuszció).
Beállítható hőmérséklet 40 - 70°C, a test minden részéhez használható.

- Az egyedi tervezésű ágykeret és az állítható felső (háttámla) rész lehetővé
teszi, hogy kiválassza a legkényelmesebb szöge.

A legjobb hatásfok érdekében ajánlott a masszázságyat
teljesen vízszintes helyzetben használni.

- : ne másszon keresztül az ágyon túlságosan megterhelve
ezzel a görgőket. Az ágy közepén üljön fel, majd helyezkedjen el, mielőtt
bekapcsolná a készüléket.
Lábmasszázskor ne húzza fel a lábát amiben megakadhat a görgő.
Mindkét lábát nyújtsa ki, így súlya egyenletesen eloszlik a két görgősoron.

- Helyezze az összeszerelt masszázságyat sík felületre.

- Ellenőrizze, hogy a helyi hálózat feszültsége megegyezik az ágy
adattábláján szereplővel.
Csatlakoztassa a vezetékeket, majd kapcsolja be a készüléket.

- Kapcsolja be a vezérlőt. A VFD kijező mutatja az aktuális állapotot.

- 8. gomb bekapcsolja a 6 & 12 jade köves kézi egységeket.

- Nyomja meg a kézi időbeállítás gombot (3. gomb).
A beállítható időtartam 5-60 perc. A “+” gombbal 5 perccel növelheti,
a “-” gombbal 5 perccel csökkentheti a beállított időt.

- Fő egység hőmérsékletének beállítása (2. gomb):
A beállítható hőmérséklet 40 - 70°C. A “+’ és “-” gombokkal tudja a beállítást
elvégezni (léptetés 5 °C-onként).
Javasoljuk, hogy első használatkor állítsa a készüléket 55 °C-ra, majd
fokozatosan állítsa melegebbre az ágy hőfokát.
Csak kellemes érzetig melegítse fel.

Megjegyzés:

Óvja a görgőket
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VFD KIJELZŐ ÉS FUNKCIÓK:

- Idő megjelenítése: Ha a masszázságy működik, ez mutatja a hátralévő idő.
(Egység: perc)

- Fő egység hőmérsékletének kijelzője: Ha a fő egység (belső projektor)
működik, ez mutatja az aktuális hőmérsékletet.

- Kézi egység hőmérsékletének kijelzője: Ha a kézi egység működik, ez
mutatja az aktuális hőmérsékletet.

- Mp3 lejátszó kijelzője: amikor megnyomja a “lejátszás (play)” gombot,
a “szines lemez” forogni kezd és a ikon világít.
Amikor megnyomja a “pillanat állj (pause)” gombot a “ szines lemez”
megáll, a ikon vílágít, a pedig kialszik.

- Infravörös hő kijelzője: akkor világít, ha az infravörös sugár gombot
megnyomja.

- Automata üzemmódok:
Teljes test program

B. Nyak program
C. Derék program
D. Szabad program

- Háttámla emelésének visszajelző lámpája.

- Fő egység visszajelző lámpa: az a két pont világít, ahol a fő egység
éppen tart.

- A fő egységek mozgási iránya: a lámpa nem vílágít, ha a fő egység
leáll.

- Akkor világít ha a háttámla fűt.

A.
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AZ ÁGY ÖSSZEÁLLÍTÁSA:

Mielőtt a lábakat felszerelné, helyezze be a csavarok alá a csavarvédőket,
majd húzza meg a csavarokat.

Csavar Csavar védő

Csavar anya

Hátrész

Lábrész

Emelő csatlakozója

Háttámla belső keret

Háttámla külső keret

Oldal keret

Vezérlő konzol

Láb 1

Láb 2

Emelő

Emelő
csat.

Lábrész keret

Lábrész összekötő cső

Emelő egység
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A KÉSZÜLÉK RÉSZEI:

Hátrész

Vezérlő

Jade és germanium kő

Ágykeret

Ágykeret (láb)

Ágykeret (láb)

Kézi egység

Lábrész

Fejhallgató

USB adathordozó

Csatlakozás a 12 jade köves kézi egységhez

Csatlakozás a 6 jade köves kézi egységhez

Vezérlő csatlakozás

Fejhallgató csatlakozás

USB adathordozó csatlakozás

Hálózati csatlakozás

Hát- és lábrész csatlakozás

6 jade köves kézi egység

12 jade köves kézi egység
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VEZÉRLŐ HASZNÁLATA:

1. Hőmérséklet szabályzó (kézi melegítő egység)
2. Hőmérséklet szabályzó ágy (fő egység)
3. Idő kézi beállítása
4. Hátrész görgőinek kézi állítása
5. Lábrész görgőinek kézi állítása
6. Háttámla állítása
7. Automatikus üzemmód
8. Kézi melegítő egység kapcsoló
9. Automatikus üzemmód
10. Hátra léptetés
11. Bekapcsolás
12. Lejátszás/pillanat állj
13. STOP (leállítás)
14. Előre léptetés
15. Automatikus üzemmód
16. Infravörös sugár gomb
15. Automatikus üzemmód
18. VFD kijelző

A

B

C

D


