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PREMIERO MASAJ KOLTUĞU KULLANIM KILAVUZU 
 
Bu talimatları saklayınız. 

 

 

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Kullanım öncesinde bu ürünün doğru bir şekilde nasıl 

kullanılacağını öğrenmek için lütfen bu kullanımtalimatını dikkatlice okuyunuz. Bazı önemli güvenlik 

uyarılarına daha fazla dikkat ediniz ve daha sonra kullanmak üzere bu kitapçığı uygun şekilde muhafaza 

ediniz. Not: Şirketimiz herhangi bir şekilde önceden haber vermeksizin bu ürünün tasarımını ve 

açıklamasını değiştirme hakkında sahip bulunmaktadır. Lütfen bu ürünün gerçek rengine bakınız.  

 

İçindekiler : 

Güvenlik ve bakım 

Parçaların ismi ve fonksiyonu 

Fonksiyon & Etkinlik  

Kullanım yöntemi 

Ürün özellikleri 

 

Güvenlik ve bakım 

 

1. ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARISI. 

 

Çocukların, bu ürünün hareketli parçalarına dokunmalarına izin VERMEYİNİZ.  

Lütfen bu ürüne uygun iyi bir şekilde topraklaması yapılmış güç kaynağı kullanınız.  

Yaralanmalardan veya ürüne zarar gelmesinden kaçınmak için kullanım sonrasında veya temizlik 

öncesinde lütfen fişini çekiniz.  

Lütfen bu ürünü bu kullanım kitapçığına göre kullanınız.  

Tavsiye edilmeyen aksesuarları kullanmayınız.  

Bu ürünü açık alanda kullanmayınız.  

Kullanım öncesinde lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.  

Bu kullanım kılavuzunda listelenmeyen her türlü diğer kullanım yasaklanmıştır.  

Her seferinde 20 dakikalık kullanım tavsiye edilmektedir. 

Derisi kesik ya da hasarlı olması durumunda lütfen ürünü kullanmayınız.  

Örtüsü ya da derisi hasarlı olması durumunda lütfen ürünü kullanmayınız. 

Radyatör deliği örtülü ya da engellenmiş olması durumunda lütfen ürünü kullanmayınız.  

Ürüne lütfen herhangi bir şey damlatmayınız. 

Ürünü kullanırken lütfen uyumayınız. 

İçkiliyken ya da kendinizi iyi hissetmediğinizde lütfen ürünü kullanmayınız.  

Yemek yedikten sonraki bir saat içinde lütfen ürünü kullanmayınız.  
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Yaralanmaları önlemek için lütfen masaj fonksiyonunu çok kuvvetli ayara getirmeyiniz.  

 

 

2. Kullanım çevresi 

Lütfen bu ürünü banyo gibi, yüksek sıcaklık ve nemin olduğu bir ortamda kullanmayınız.  

Lütfen bu ürünü, ortam sıcaklığının ciddi bir biçimde değiştiği ortamlarda hemen kullanmayınız.   

Lütfen bu ürünü ağır tozlu veya kostik ortamlarda kullanmayınız.  

Lütfen bu ürünü yeterli alan ya da iyi havalandırma olmayan bir yerde kullanmayınız.  

 

3. Bu ürünü kullanması uygun olmayan kişiler. 

Kemik erimesinden muzdarip kişilerin bu ürünü kullanmaları uygun değildir. 

Kalp hastalıklarından muzdarip ya da kalp cihazı gibi elektronik tıbbi ekipman taşıyan kişilerin bu ürünü 

kullanmaları uygun değildir.   

Ateşten muzdarip kişilerin bu ürünü kullanmaları uygun değildir.  

Hamile veya adet dönemindeki kadınların bu ürünü kullanmaları uygun değildir.  

Sakatlığı ya da cilt hastalıkları olan kişilerin bu ürünü kullanmaları uygun değildir.  

14 yaşın altında çocukların veya denetim altında olmadan mental olarak dengesiz kişilerin bu ürünü 

kullanmalarına müsaade edilmemektedir.  

Doktor tarafından kendisine istirahat etmesi söylenen ya da kendisini iyi hissetmeyen kişilerin bu ürünü 

kullanmaları uygun değildir.  

Vücutları ıslak olan kişilerin bu ürünü kullanmaları yasaktır. 

Bu cihazın ısıtılış bir yüzeyi bulunmaktadır. Isıdan etkilenmeyen kişilerin bu cihazı kullanırken dikkatli 

olmaları gerekmektedir.  

 

Güvenlik ve bakım 

 

4. Güvenlik 

Voltajın, bu ürünün özelliklerine uygun olup olmadığını kontrol ediniz.  

Fişi çekmek için ıslak elinizi kullanmayınız. 

Elektrik çarpmasını veya bu ürüne zarar gelmesini önlemek adına ürünün içine su kaçırmayınz.  

Bu ürünün kablolarına zarar vermeyiniz ya da devresini değiştirmeyiniz.  

Anahtar ve fiş gibi elektrikli parçaları temizlemek için ıslak bez kullanmayınız.  

Kesilen elektriğin aniden gelmesi durumunda yaralanmadan kaçınmak için elektrik kesik olduğunda bu 

üründen uzak durunuz.  

Anormal bir şekilde çalışması durumunda bu ürünün kullanımını durdurunuz, ve lütfen derhal yerek 

acentesine danışınız.  

Kendiniz iyi hissetmediğinizde bu ürünün kullanımını durdurunuz, ve lütfen bir doktora başvurunuz.  

Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından kendilerine nezaret edilmedikçe ya da cihazın 

kullanımıyla ilgili olarak talimat verilmedikçe, (çocuklar dahil olmak üzere) yetersiz fiziki duyusal ya da 

mental kapasiteye sahip ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişilerce kullanılmak üzere 

tasarlanmamıştır.  

Cihazla oynamamalarının sağlanması için çocuklara nezaret edilmesi gerekmektedir.  

Elektrik kablosunun hasarlı olması durumunda, bunun; bir tehlikeyi önlemek adına üretici, servis 

acentesi ya da buna benzer kalifiye kişiler tarafından değiştirilmesi gerekmektedir.  
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5. Bakım 

Bu ürünün bakımının, bunun için atanmış acentelerce yapılması gerekmektedir, kullanıcıların kendi 

başlarına cihazı sökmeleri ya da bakımını yapmaları yasaklanmıştır.  

Kullandıktan sonra, lütfen elektriği kesmeyi unutmayınız. 

Soketlerinin gevşek olması durumunda bu ürünü kullanmayınız.  

Bu ürünün uzun süre kullanılmadan bırakılacak olması durumunda, lütfen kablolarını kıvırınız ve bu 

ürünü kuru ve toz içereyen bir ortamda muhafaza ediniz.  

Bu ürün yüksek sıcaklar altında ya da ateşe yakın bir yerde muhafaza etmeyiniz ve uzun süre doğrudan 

güneş ışığına maruz kalmasından kaçınınız.  

Çıkarılabilir kablonun/elektrik kablosunun hasar görmesi durumunda, bunun; bir tehlikeyi önlemek adına 

üretici, servis acentesi ya da buna benzer kalifiye kişiler tarafından değiştirilmesi gerekmektedir 

Bu ürünü lütfen kuru bezle temizleyiniz. Tiner, benzin ya da alkol kullanmayınız.  

Bu ürünün mekanik parçaları özel olarak tasarlanıp yapılmış olup, özel olarak bakımyapılması 

gerekmemektedir.  

Bu ürünü itmek için sivri eşya kullanmayınız.  

Bu ürünü düz olmayan zeminde tekerlekleri üzerinde hareket ettirmeyiniz ya da çekmeyiniz, hareket 

ettirilmeden önce kaldırılması gerekmektedir.  

Lütfen aralıklı olarak kullanınız; bu ürünü uzun süre boyunca devamlı olarak kullandırtmayınız.  

 

6. Sıradan arızaların giderilmesi 

Kullanım esnasında motor ses çıkarıyorsa bu doğal hareket sesidir.  

Kontrol cihazı normal şekilde çalışamıyorsa, fiş ve prizin sağlam bir şekilde bağlı olup olmadıklarını 

kontrol ediniz ve anahtarın açık konumda olduğundan emin olunuz. Nominal çalışma süresi dolduğunda 

ürün uzun süre devamlı olarak çalıştırılırsa, sıcaklık koruyucusu ürünün otomatik olarak kapanmasını 

sağlayacaktır, bir saatlik dinlenmenin ardından ürün tekrar kullanılacaktır.  

 

Parçaların ismi ve fonksiyonu 

 

Yastık minderi 

3 D Dijital ses 

Kontroller 

Kol hava yastıkları takımı 

Oturma yeri minderi 

Cep telefonu cebi 

Bacaklar çerçevesi 

Ayaklar çerçevesi 

Üst kol hava yastıkları takımı 

Sırt minderi 

Kol dayama yeri 

Renkli LED durum ışıkları 

Arka kapak 

Kontrol tutacağı 

Kaide kalıbı 

Elektrik kablosu ve fişi 

Elektrik prizi 
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Elektrik mandalı 

Sigorta kutusu 

 

Bu ürün, yukarı aşağı hareket edebilen, ileri ve geri esneyebilen, sessiz çalışan dört teker tahrikli bir 

takım akıllı 3D mekanik kontrollerle tasarlanmıştır.  

Omuz kısmı, vücut kıvrımlarını ve masaj noktalarını otomatik algılama ve mikro ayarlama fonksiyonlu 

olarak imal edilmiştir; masajı daha insani ve bilimsel yapmak amacıyla, ileri geri hareket eden masaj 

kollarının hareket mesafelerini algılanan vücut kıvrımlarına ve masaj noktalarına en uygun şekilde 

otomatik olarak ayarlayabilir. 

Otomatik masaj programlarına sahiptir. 

Rahatlık, kolaylık, ağrı giderme, tam hava basınçlı, bel bükme, bel esnetme ve diğer özel masaj 

fonksiyonları. 

Hafızaya alınmış 3 çeşit masaj fonksiyonu. 

Gövdenin üst kısmının masajı için elle seçme; tüm, kısmi ve belli noktalar için 3 masaj pozisyonu 

seçeneği; sıkma, yoğurma, vurma, shiatsu, yoğurma & vurma ve 3 D şeklinde 6 çeşit omuz masajı 

metodu; seçilebilir 5 adet masaj hızı seviyesi; vurma ve shiatsu masajı konumlarında masaj kolunun erimi 

5 seviyede ayarlanabilir. 

Kollar hava masajı fonksiyonu (26 hava yastığı), üst kol hava masajı fonksiyonu (4 hava yastığı), 3 çeşit 

yoğunluk ayarı. 

Bedenin alt kısmına hava basınçlı masaj; sırta basınçlı hava masajı fonksiyonu (4 hava yastığı), kaba 

etlere basınçlı hava masajı fonksiyonu (8 hava yastığı), bacaklara basınçlı hava masajı ( 38 hava yastığı), 3 

yoğunluk kademesi ayarı. 

Cep telefonu MP3 çalma fonksiyonu, üst kola takılı 3 D dijital ses sistemi. 

Sırt ısıtma fonksiyonu, kırmızı ötesi ısıtma olarak karbon lifleri kullanılmıştır. 

Dizleri ısıtma fonksiyonu, kırmızı ötesi ısıtma olarak karbon lifleri kullanılmıştır. 

Ayak dayama yeri istenen çeşitli konumlara ayarlanabilir. 

Ayak dayama yerini kaldırma, arkalığı kaldırma, indirme ve yatırma konumları ayarları. 

Aletin kapatılmasından sonra masaj kolları otomatik olarak başlangıç konumlarına dönerler. 

 

ETKİLERİ 

 

Yorgunluğu giderir 

 

Kan dolaşımını iyileştirir 

 

Adale yorgunluğunu azaltır 

 

Adale gerginliğini giderir 
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Asabi gerginliği giderir 

 

Adale ağrılarını giderir. 

 

 

NOT: Yalnız başvuru amacıyla kullanılır, genel olarak pratik kullanım alınmalıdır. 

 

Fişi takın 

 

Şekil: Fişin takılışı 

 

 

Şekil:  Elektrik düğmesinin konumu 

 

 

 

Masaja başlama: 

1. Masajı başlatmak için kırmızı güç düğmesine basınız, masaj sandalyesi otomatik olarak yatar. 

2. Omuzların konumu ve masaj noktaları otomatik olarak belirlenir, belirleme bitene kadar lütfen 

bekleyiniz. 

3. Belirleme bitince [di di di] diye ses çıkar.  Şimdi, omuz konumlarını up (yukarı) ve down (aşağı) 

düğmeleri yardımıyla düzenleyiniz.  10 saniye içinde omuz konumu düzenlemesi yapılmazsa masaj 

otomatik olarak başlatılır. 

 

Masaj toplarını yukarı yönde uygun bir konuma değiştiriniz. 

Masaj toplarını aşağı yönde uygun bir konuma değiştiriniz. 

 

Omuz konumu ayarı (Üst düğme) 

Omuz konumu ayarı (Alt düğme) 

 

Masaj modunu seçiniz 

Hafızadaki masaj 

Masaj yaparken A, B, C hafıza düğmelerini her an kullanabilirsiniz, bu düğmelerden herhangi birine 

basın, alet daha önce hafızaya alınmış olan masaj moduna geçecektir. 

 

 

Hafızadaki masaj modlarının isteğinize göre ayarlanması 

 

Otomatik masaj 

 

Düğmeler açıklaması gösterimi 

 

Rahat:  adaleleri ve kemikleri dinlendirir. 

Kolay:  kan dolaşımını iyileştirir 

Ağrı giderme:  Ağrıyan yere derin masaj uygulayınız. 
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Bel burkulması:  bel masajına yoğunlaşır, bel hava yastıkları beli sağa ve sola çevirir bu esnada oturma 

yerindeki hava yastığı kalçaya çevirim masajı uygular. 

 

Tüm vücuda basınçlı hava masajı: bele, kaba etlere, kollara ve bacaklara aynı zamanda basınçlı hava 

masajı uygulanır. 

Bel esnetme: Baldır hava yastıkları çalışırken ve baldırları sıkarken, arkalık yatar ve baldır yastıkları aşağı 

doğru çeker ve beli esnetir, orijinal konumuna döner ve hareketi tekrarlar.  Bu esnada, oturma yeri hava 

yastıkları ve masaj işlemi devam eder. 

 

 

Not:  Düğmeye tekrar tekrar basın, değişik otomatik masaj modlarını seçin, sırayla seçebileceğiniz 4 adet 

mod vardır. 

 

Elle kumandalar 

 

Düğmeler açıklaması gösterimi 

 

 

Kavrama:  hazır 1 masaj modu, hız ve kuvvet ayarlanabilir 

Yoğurma ve bastırma: hazır 1 masaj modu, hız ve kuvvet ayarlanabilir 

Yoğurma: hazır 1 masaj modu, hız ve kuvvet ayarlanabilir 

 

Bastırma: hazır 2 masaj modu, hız, genlik ve kuvvet ayarlanabilir 

Shiatsu: hazır 2 masaj modu, hız, genlik ve kuvvet ayarlanabilir 

3 D: hazır 4 masaj modu, hız ve kuvvet ayarlanabilir 

 

 

Hız: ayarlanabilir 5 seviye 

Genlik: ayarlanabilir 5 seviye (yoğurma ve bastırma masaj modunda) 

 

Sabit konum (sabit nokta) masajı 

Küçük bölge (kısmen) masajı, ileri ve geri 

Üst gövde (tamamen) ileri ve geri 

 

 

 

Aşağı yönde ayarlama 

Yukarı yönde ayarlama 

 

Masaj pozisyonunu ayarlama (masaj pozisyonu sabit pozisyon ve kısmi mod olarak ayarlanabilir) 

 

Mekanik kollar aşağı yönde hareket eder 

Mekanik kollar yukarı yönde hareket eder 
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Not: Sırtı esnetme (omuz kavrama hariç, elle yapılan diğer modar daha etkilidir) 

 

Basınçlı hava masajı 

 

Kollar: Bu düğmeye basınız, kola ve üst kola basınçlı hava masajı devreye girer. 

Kuvvet: Kola basınçlı hava masajında ayarlanabilir 3 seviye vardır. 

 

 

Alt gövde: Bu düğmeye basınız, alt basınçlı hava masajı devreye girer (sırt, kaba etler ve bacaklar 

dahildir) 

 

Kaba etler: Bu düğmeye basınız, sırt ve kaba etler basınçlı hava masajı devreye girer 

Bacaklar: Bu düğmeye basınız, bacaklar basınçlı hava masajı devreye girer, baldır rahatlatma ve esnetme 

fonksiyonu otomatik çalışır 

Yoğunluk: alt gövde, kaba etler, baldır için ayarlanabilir 3 seviyede basınçlı hava yoğunluğu vardır. 

 

Diğer elle kumandalar 

 

Sırtı inceltme fonksiyonu 

Sırt güçlendirme fonksiyonu 

 

Sırtı inceltme düğmesi: Bu düğmeye basınız, üst gövdeyi inceltme masajı başlar 

Sırtı güçlendirme düğmesi: Bu düğmeye basınız, üst gövdeyi güçlendirme masajı başlar 

 

Ayak tabanı merdanesi: ayarlanabilir 3 seviye 

Sıcaklık terapisi: sırt ısıtma ve diz ısıtma düğmesi, çalışmaya başladıktan 3 dakika sonra sıcaklık hissedilir. 

 

 

Sırt ve baldır dayanaklarının açısı 

 

 

Otomatik yatma modu: 3 adet otomatik yatma modu vardır.  Düğmeye her basışta mod değişir. 

 

Baldır dayanağı kaldırma düğmesi: Bu düğmeye basınca, baldır dayanağı yavaşça kalkar, bırakınca durur. 

 

Baldır dayanağı yatırma düğmesi: Bu düğmeye basınca, baldır dayanağı yavaşça yatar, bırakınca durur. 

 

Sırt dayanağı kaldırma düğmesi: Bu düğmeye basınca, sırt dayanağı yavaşça kalkar, bırakınca durur. 

Sırt dayanağı yatırma düğmesi: Bu düğmeye basınca, sırt dayanağı yavaşça yatar, bırakınca durur. 

 

Yukarı eğme: Bu düğmeye basınca, sırt dayanağı yavaşça kalkar ve anı zamanda baldır dayanağı yavaşça 

iner, bırakınca durur. 

Aşağı eğme: Bu düğmeye basınca, sırt dayanağı yavaşça iner ve anı zamanda baldır dayanağı yavaşça 

kalkar, bırakınca durur. 
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Diğer fonksiyonlar: 

1. Cep telefonu müziği: sol kolçakta cep telefonu ve ses cihazları için bir yuva vardır.  Müziğin ritmine 

uyarak zevkle masaj yapabilirsiniz. 

2. Kolçağın üst tarafında 3D dijital müzik cihazı cep telefonunuza bağlanabilir ve 3D dijital müziğinizi 

dinleyebilirsiniz.  Dinlenirken müziğin ve masajın zevkine varırsınız. 

3. Kolçaklarda renkli ışıklı aydınlatma: Her iki yanda da kırmızı, yeşil, mavi, mavi-yeşil, mor sarı, beyaz 

renkli sürekli değişen ışıklar vardır. 

 

Cep telefonu yuvası (ses bağlantılı) 3D dijital müzik Renkli LED ışıklar modu 

 

Gücü kapatıp masajı bitirme 

1. Tüm masaj fonksiyonlarını durdurmak için masaj sırasında kırmızı güç düğmesine basınız, sırt ve ayak 

dayanakları otomatik olarak orijinal pozisyonlarına dönerler. 

 Hafızada kayıtlı bir çalışma durduğunda tüm masaj fonksiyonları durur fakat sırt ve ayak dayanakları 

orijinal pozisyonlarına dönmezler. 

 

2. Hafızada kayıtlı bir çalışma durduğunda veya kapatıldığında, kontrolde “Hafıza Devrede” yazar ve 

yanıp söner, böylelikle arzu ederse kullanıcıya kapatmadan önce masaj modunu hafızaya almasını 

hatırlatmış olur.  İsteğinize göre A, B,ve C düğmelerini seçer ve masaj modunuzu hafızaya 

alabilirsiniz.  Kırmızı düğmeye tekrar basarsanız alet kapanır ve masaj kolları orijinal pozisyonlarına 

dönerler.   Yahut 10 saniye bekleyin ve alet otomatik olarak kapanır ve masaj kolları orijinal 

pozisyonlarına dönerler. 

 

3. Aleti kapatmak 

 Şekil (aletin elektriğinin kesilmesi) 

 

 

 

Açma/kapama düğmesi konumu Elektriğin kesilmesi 

 

 

 

Kolçağın takılması 

1. Oturma yeri çerçevesinin alt kısmında kolçağa ait olan fiş yerini bulunuz ve sabit çelik levhanın 

üzerindeki kare şeklindeki delikten geçiriniz. (Şekil 1) 

2. Çelik levha üzerindeki kare şeklindeki delikten geçirdikten sonra, karşılığı olan her bağlantıya takınız 

(Şekil 2) 

 

 

 Şekil 1 Şekil 2 

 

 

3. Oturma yeri çerçevesinin altından fişi çekiniz ve kolçak bağlantısına takınız, hava borusu sağ 

taraftadır (Şekil 3) 
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4. Karşılıklı bağlantıları yaptıktan sonra, oturma yeri çevresinin altındaki kare şeklindeki delikten 

dikkatle geçiriniz.  Hava borusunun katlanmamasına dikkat ediniz (Şekil 4) 

 

 

 Şekil 3 Şekil 4 

 

 

5. Şekilde görüldüğü gibi, sabit levha üzerindeki kutuya karşı gelen kolçağın üzerine vidalayın, çelik 

levha kolçakın dişlisine aittir. 

6. Kolçakı elinizle tutunuz, çelik levhanın ön tarafına vidalayın ve kolçakın arkasındaki kutuya vidalatın. 

(kablonun kolçak çerçevesinin altına yerleşmiş olmasını kontrol ediniz, sıkışmamasını sağlayınız), 

kolçakın tamamı sabit çelik levhanın üzerinde olmalıdır (Şekil 6) 

 

 

 Şekil 5 Şekil 6 

 

 

Not: Kablo bağlantısı doğru yapılmalıdır ve sıkışması önlenmelidir. 

 

 

 

7. Kolçak çelik levhanın üzerindedir şimdi kolçakı bastırın ve sabit çelik kutunun üzerindeki kutuya 

geçtiğini tespit ediniz, sıkıca bağlı olup olmadığını elinizle çekerek kontrol ediniz. 

8. Sabit çelik levhanın ön tarafındaki bağlantı deliğini bulunuz, cıvataları alyen anahtarıyla sıkınız (Şekil 

8) 

9. Sabit çelik levhanın arka tarafındaki bağlantı deliğini bulunuz, cıvataları alyen anahtarıyla sıkınız ve 

montajı tamamlayınız.  İki kolçakın takılışı aynıdır (Şekil 9) 

 

 

Aşağı yönde yavaşça bastırınız. 

 

 Şekil 8 Şekil 9 

 

 

Kolçak 

 

 

Oturma minderi 

 

 

Baldır dayanağı 

 

Şekil: Alyen cıvata kolçakın ön tarafında takılmış. 
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Kolçak            arka kapağı 

 

 

 

Şekil: Alyen cıvata kolçakın arka tarafında takılmış. 

 

 

 

El tutamağı kontrol kutusu takılışı 

El tutamağı kontrol tepsisi 

Cıvata 

Çerçeve 

El tutamağı kontrol kutusu montajı 

 

 

 

1. El tutamağı kontrol tepsisini, çelik dikmeyi hazırlayın, el tutamağı kontrol tepsisine takılı sabit vidaları 

çıkartın. (Şekil 1) 

2.  Çelik dikmenin küresel eklemini el tutamağı kontrol tepsisinin konkav küresel eklemine yerleştiriniz. 

(Şekil 2) 

3. Adım 1’deki gibi vidaları deliğe vidalayınız ve sıkınız, vidaların sağdan sola doğru sıkılması gerektiğine 

dikkat ediniz. (Şekil 3) 

4. Silindir şeklindeki sabit boruyu hazırlayınız. 

5. Silindir şeklindeki sabit boruyu sağ kolçağın deliğine geçiriniz, sabit çelik borunun üzerindeki yuvarlak 

deliğin, kolçağın flanş levhasının deliği ile karşı karşıya gelmesine dikkat ediniz. (Şekil 5) 

6. Üç adet vidayı sıkınız. Şekil 6) 

 

Not: Açıklık yere doğru bakmalı ve yere dikey olmalıdır. 

 

7. Adım 3’teki el tutamağı kontrol çerçevesini hazırlayınız. 

8. El tutamağı kontrol çerçevesini silindirik sabit boruya yerleştiriniz, iç ve dış taraftaki iki grup 

deliklerin her birinin karşılıklı gelmesine dikkat ediniz. 

9. İki yanda sıkılacak vidaları hazırlayınız. (Şekil 9) 

10. İki yandaki vidaları sıkın ve montajı bitirin. (Şekil 10) 

 

Kontrolün takılması ve kullanımı 

El tutamağı kontrolünü çerçeveye yerleştirin (Şekil 1), çerçeve sağa ve sola serbestçe dönebilmelidir 

(Şekil 2) ve el tutamağı kontrolü yatay olarak serbestçe hareket edebilmelidir. 

 

 

 

 

Büyük Şekil 

 

Oturma minderinin ve arkalık yastığını çıkartılması ve kullanımı 
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Boyun ve omuz yoğrulması kuvvetini yastığı kullanarak yumuşatabilirsiniz, bunu istediğiniz şekilde 

kullanabilirsiniz kullanmanız önerilir).  Sırt minderi bir fermuar ile tutturulmuştur (1), yastık ise sırt 

minderine çıtçıt ile tutturulmuştur. (2) 

 

 

 Fermuar Çıtçıt 

 

 

7.  ZEMİNİN  KORUNMASI 

Ağır masaj sandalyelerini sert ahşap bir zemin üzerine yerleştirirseniz uzun süre içinde zemini bozabilir, 

bu nedenle lütfen altına bir hali ya da benzeri bir şey koyunuz. 

 

Dikkat: Sandalyeyi ahşap zemin veya düzgün olmayan zemin üzerinde ya da dar bir yerde tekerleği 

üzerinde çekmeyiniz.  Sandalyeyi taşımak için iki kişi gereklidir. 

 

 

8.  SANDALYENİN  TAŞINMASI 

Tüm kablolar yere değmemelidir, arkalığı arkaya doğru beli bir miktar yatırın (ağırlık merkezi 

tekerleklerin üzerine gelmelidir), sandalyeyi öne ya da arkaya doğru ellerinizle itiniz ve sonunda 

sandalyeyi yeni yerine normal şekilde yavaşça yerleştiriniz. 

 

 

 

 

 


