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Masaj	  Prensibi	  

	  

Masaj,	  Geleneksel	  Çin	  Tıbbının	  haricen	  uygulanan	  bir	  tedavi	  şeklidir.Her	  türlü	  teknikle,	  vücut	  

üzerindeki	  özel	  noktalara	  etki	  edebilmekte	  olup	  bu	  sayede	  sistemin	  fizyolojik	  ve	  patolojik	  durumu	  

ayarlanabilmektedir.	  Bununla	  birlikte	  iyi	  bir	  terapi	  almış	  ve	  güçlü	  bir	  vücuda	  sahip	  olmuş	  olursunuz.	  

Masaj	  prensibi	  esas	  olarak	  aşağıdaki	  noktaları	  bünyesinde	  barındırmaktadır:	  	  

Sistem	  fonksiyonlarının	  değiştirilmesi,	  biyolojik	  bilginin	  ayarlanması	  ve	  diseksiyon	  pozisyonunun	  

alışılmadık	  şekilde	  düzeltilmesi	  vb.	  Bu	  bazı	  hastalıklar	  için	  temel	  tedavi	  aracı	  ya	  da	  yardımcı	  

önlemlerdir.	  	  

Çin	  tıbbının	  teorisinde,özellikle	  ana	  ve	  tamamlayıcı	  kanallar	  teorisine	  göre,insan	  vücudunun	  dış	  

yüzeyinin	  ana	  ve	  tamamlayıcı	  kanallar	  veya	  noktalarla	  iç	  organlara	  bağlı	  olduğu	  vurgulanmaktadır.İç	  

organlarda	  bir	  şeylerin	  yanlış	  olması	  durumunda,ana	  ve	  tamamlayıcı	  kanallarla	  bu,	  vücudun	  dışına	  

yansımaktadır.Bu	  sayede	  vücudun	  dış	  kısmındaki	  ana	  ve	  tamamlayıcı	  noktalara	  masaj	  yapıp,bunları	  

uyarabiliriz.Masaj	  esnasında,	  tedavi	  ”bilgisi”	  hasta	  iç	  organlara	  gönderilecek	  ve	  bu	  iç	  organlarınızın	  

fonksiyonlarını	  daha	  güçlü	  hale	  getirecektir.	  	  

Modern	  tıbbın	  anatomi	  bilgisinden	  elde	  edilen	  bilgiler	  ışığında,masaj,hastalıklara	  karşı	  doğal	  

dayanıklılığı	  arttıracak,	  iltihabın	  dışarı	  akmasının	  absorbe	  edilmesini	  geliştirecek	  olup	  kas	  spazmı	  ve	  

ağrısını	  hafifletebilecektir.	  	  

Binlerce	  yıllık	  uygulamaların	  doğrulanmasıyla,masaj,iltihap,	  kaynama,spazm,hiperplazi,dejenerasyon,	  

fibrozis,kan	  damarları,acı	  veren	  kanserli	  dokunun	  sinirlerine	  yönelik	  iyi	  bir	  tedavidir.	  	  

	  

GÜVENLİK	  BİLGİLERİ	  :	  

	  

1) Kullandıktan	  sonra	  ve	  temizlemeden	  önce	  fişini	  çıkartınız.	  	  

2) Cihazı	  nemli	  yerlerde	  kullanmayınız.	  

3) Çocuklar	  ve	  engelliler	  cihazı	  sadece	  sıkı	  gözetim	  altında	  kullanabilir.	  	  

4) Cihazda	  düzensizlikler	  ortaya	  çıkması	  halinde,kendiniz	  tamir	  etmeyiniz.Olası	  en	  seri	  şekilde	  

satıcı	  ile	  temasa	  geçiniz.	  	  
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ÜRÜN	  FONKSİYONLARI:	  

	  

1) Fazla	  zorlanma	  	  sonrasında	  kasları	  gevşetme	  ve	  yorgunluk	  giderme	  	  

2) Uzun	  süreli	  kötü	  kanama	  nedeniyle	  ağrıları	  azaltma	  	  

3) Ense	  sertleşmesi	  nedeniyle	  kramplaşmış	  omuzların	  rahatlatılması	  	  

4) Romatizma	  ve	  Yorgunluk	  ağrılarını	  azaltma	  	  

5) Masaj	  kafası	  vücudun	  tüm	  yerlerine	  masaj	  yapabilir.	  

6) Güçlü	  infrarot	  ısı	  terapisi	  	  

7) Yağ	  yakma,	  kısmen	  kilo	  verme	  	  

	  

Yorgunluk	   Ense	  sertliği	  	  
Romatizma	  	   Astım	  
Boyun	  omur	  ağrıları	  	   Kollarda	  duyumsuzluk	  	  
Yüksek	  tansiyon	  	   Omuz	  periartrit	  	  
Uykusuzluk	   Mide	  ağrıları	  	  
Enerji	  artırma	  	   Akut	  veya	  kronik	  böğür	  eklem	  ağrıları	  	  
Cinsel	  iktidarsızlık,	  erken	  boşalma	   Göğüs	  ve	  mafsal	  ağrıları	  
Fonksiyonel	  cinsel	  bozukluklar	  	   İshal,	  kabızlık	  
Basur	  	   Siyatik	  sendromu	  
Bacaklarda	  eklem	  iltihabı	  	   Yatağı	  ıslatma	  	  

	  

	  

	  

MASAJ	  BAŞLIĞI	  4	  YENİLİKÇİ	  FONKİSYONU	  BİR	  ARADA	  BULUNDURUR:	  

	  

1. Kızılötesi	  Işınlar:	  Kızılötesi	  ışınlar	  teninize	  direkt	  olarak	  uygulanır.Isıyla	  birlikte	  uygularsanız	  

daha	  belirgin	  bir	  rahatlama	  hissedersiniz.	  

2. Manyetik	  Terapi:	  Güçlü	  manyetik	  terapi	  kan	  akışınızı	  hızlandırır	  ve	  metabolizmanızı	  çalıştırır.	  

3. Terapi	  ve	  Yumruk	  Masajı:	  Masaj	  başlığı	  ileri	  teknoloji	  ile	  üretilmiş	  plastik	  kaplama	  ve	  güçlü	  

yumruk	  etkisi	  yaratan	  aparatlardan	  oluşmaktadır.	  

4. Hız	  Ayarı:	  Bu	  ayar	  sayesinde	  istediğiniz	  hızda	  masaj	  keyfi	  yaşayabilirsiniz.Hız	  ayarını	  

arttırdığınızda	  kaslarınızı	  güçlendirebilir,düşürdüğünüzde	  ağrılarınızı	  hafifletebilir	  ya	  da	  

gevşeyebilirsiniz.	  
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VÜCUT	  NOKTALARINE	  GENEL	  BİR	  BAKIŞ:	  

	  

Enseden	  kalçaya	  kadar	  vücudumuzun	  yaklaşık	  650	  adet	  noktası	  vardır.	  Bu	  noktaların	  her	  biri	  vücudun	  

durumlarına	  veya	  belirli	  organlar	  ile	  birleşmiştir.Bir	  masaj	  kan	  dolaşımını	  destekleyebilir,	  

metabolizmayı	  uyarabilir	  ve	  vücut	  direncini	  iyileştirebilir.	  Bu	  masaj	  aleti	  ile	  sağlığa	  iyi	  gelen	  hoş	  bir	  

masaj	  keyfine	  varacaksınız.	  	  

	  

ARIZALARIN	  GİDERİLMESİ:	  

	  

Arıza	  	   Nedeni	  	   Yardım	  	  

Motor	  çalışmıyor	   Fiş	  takılmamış	  	   Fişi	  doğru	  takınız	  

Şalter	  doğru	  konumda	  değil	  	   Şalteri	  kontrol	  ediniz	  

Uzun	  kullanım	  sonrası	  cihaz	  

çalışmıyor	  

Termik	  aşırı	  yük	  sigortası	  	   Cihazı	  30	  dakika	  süre	  ile	  

çalışmadan	  bırakınız	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Teknik	  veriler	  	  

	  

Gerilim	  	   AC	  110V	  /	  AC	  220V	  	  

Frekans	  	   50-‐60	  Hz	  	  

Vibrasyon	  	  

Frekansı	  	  

Güçlü	  	   3200	  U/	  min	  

Zayıf	  	   2600	  U/min	  	  

Güç	   20	  W	  	  
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ÜRÜNÜMÜZÜ	  TERCİH	  ETTİĞİNİZ	  İÇİN	  TEŞEKKÜR	  EDER,	  İYİ	  GÜNLERDE	  KULLANMANIZI	  DİLERİZ.	  

	  

	  

Satın	  almış	  olduğunuz	  ürünümüz	  SPOR	  DÜNYASI	  garantisindedir.	  Kurulum	  ya	  da	  servisle	  ilgili	  herhangi	  

bir	  sorunuz	  olduğunda	  0212	  875	  79	  01/0850	  495	  52	  12	  numaralı	  teknik	  servis	  hattımızı	  arayabilirsiniz.	  

	  

Genel	  teknik	  servis	  hattımızı	  arayıp	  kaydınızı	  bıraktıktan	  sonra	  size	  en	  yakın	  teknik	  servisimiz	  

yönlendirilecektir.	  Yaygın	  teknik	  servis	  ağımızla	  sizlere	  en	  kısa	  sürede	  ulaşarak,	  en	  iyi	  satış	  sonrası	  

hizmeti	  sağlayacağımızdan	  hiç	  şüpheniz	  olmasın.	  

	  

Genel	  teknik	  servis	  uygulamasındaki	  amaç	  genel	  merkezimizin	  müşteri	  memnuniyetini	  takip	  

edebilmesi	  ve	  sizlere	  daha	  iyi	  hizmet	  ulaştırabilmesini	  sağlamaktır.	  Böylelikle	  genel	  merkez	  her	  

montaj	  yada	  arıza	  giderimi	  hakkında	  anında	  bilgi	  sahibi	  olmaktadır.	  Ayrıca	  teknik	  servislerimizin	  genel	  

merkez	  tarafından	  yönlendirilmesi	  olası	  aksaklıkların	  önüne	  geçmektedir.	  

	  

Tüm	  görüş,	  istek,	  ve	  şikayetlerinizi	  info@spordunyasi.com.tr	  /	  teknikservis@spordunyasi.com.tr	  ‘ye	  

email	  atmanızı	  rica	  ediyoruz.	  Çünkü	  Spor	  Dünyası	  ailesi	  için	  siz	  tüketicilerimizin	  değerli	  düşünceleriniz	  

bizler	  için	  önemlidir.	  

	  


