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FRESHY	  EL	  MASAJ	  ALETİ	  KULLANMA	  KILAVUZU	  

	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

Fonksiyonları:	  

Vücut	  gerginliğini	  azaltır.	   	   	   	   Selülitlerin	  azaltılmasına	  yardımcı	  olur.	  

Kas	  ağrılarını	  yok	  eder.	   	   	   	   	   Kan	  dolaşımını	  düzenler.	  

Boyun	  ve	  sırt	  ağrılarınızı	  hafifletir.	   	   	   Cildinizi	  daha	  canlı	  bir	  hale	  getirir.	  
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Vücut	  Masajı	  Cihazı	  

• Bu	  masaj	  cihazı,	  yenilikçi,	  ergonomik	  bir	  çizgiyle	  ve	  kullanımı	  kolay	  olacak	  şekilde	  

tasarlanmıştır.	  	  

• Hafif	  gövde	  tasarımıyla	  her	  yerde	  ve	  her	  zaman	  kolayca	  vücuda	  şekil	  verilebilmektedir.	  	  

• Yüksek	  dönme	  kuvvetine	  sahip	  motoru,	  yüksek	  hızla	  dönüşü	  sayesinde	  güçlü	  ve	  gerçekten	  

derinlemesine	  masaj	  yapmaktadır.	  

• Sessiz	  Çalışma	  özelliğinin	  keyfini	  çıkarın.	  

• Üç	  set	  masaj	  başlığı	  bulunmaktadır	  (stres	  giderme,	  masaj	  ve	  uçucu	  yağlarla	  masaj	  keyfi)	  

• Basamaksız	  değişkenli	  hız	  tasarımıyla,	  tüm	  kontrolleri	  kullanmak	  için	  tek	  bir	  düğme	  

bulunmaktadır.	  

	  

Ana	  Fonksiyonları	  

1. Ergonomik	  tasarımlı,	  aerodinamik	  olarak	  şekillendirilmiş	  gövdesi,	  bel	  bölgesi	  

yağlanması,vücut	  yağlarının	  	  giderilmesi,	  karın,	  kalça,	  bacak	  ve	  diğer	  bölgeler	  için	  

çalıştırılması,anahtar	  pozisyonunu	  kolaylıkla	  değiştirmenize	  olanak	  sağlamaktadır.	  

2. Rahatlama,masaj	  ve	  uçucu	  yağlarla	  masaj	  keyfini	  masaj	  başlıkları	  ile	  deneyebilirsiniz	  

(yumuşak,	  dalgalı,	  top	  şeklinde).	  	  

DİKKAT:Boynunuza	  masaj	  yaparken,	  saçlarınızın	  makineye	  kapılmasını	  önlemek	  için,	  koruyucu	  

bir	  bez	  örtü	  ilavesi	  yapınız.	  	  

3. Yıkıcı	  masaj	  kafası	  tasarımı,	  masaj	  kafasını	  kolaylıkla	  takmanıza	  ve	  masaj	  kafasını	  daha	  rahat	  

temizlemenize	  olanak	  sağlamaktadır.	  	  

4. Basamaksız	  değişkenli	  hız	  tasarımıyla,	  tüm	  kontrolleri	  kullanmak	  için	  bir	  düğme	  

bulunmaktadır.	  

5. Üzerine	  monteli,	  düğmesi	  yüksekte	  bulunan	  güç	  motoru,	  kuvvetiyle	  ağrı	  noktalarına	  derinden	  

masaj	  yapabilmektedir.	  	  

	  

	  

Ürün	  ebadı	   	   :	  Yaklaşık	  16	  x	  18	  x	  10	  cm	  

Ana	  makine	  malzemesi	   :	  ABS/TPR	  Plastik	  

Standart	  Aksesuarlar	   :	  Motor,	  yumuşak	  tip	  masaj	  kafası,	  dalgalı	  tip	  masaj	  kafası,	  top	  şeklinde	  masaj	  

kafası,	  koruyucu	  bez	  örtü.	  	  
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Çoklu	  Kullanım	  Sağlayan	  	  Masaj	  Başlığı	  Seti:	  	  

	  

1. Yumuşak	  masaj	  kafası	   	   :	  Stresi	  gidermek	  için,	  boyuna	  masaja	  yapmak	  için	  tavsiye	  

edilmektedir.	  

2. Dalgalı	  tip	  masaj	  kafası	   	   :	  Profesyonel	  fizik	  terapi	  masörlerinin	  keyif	  alacağı	  şekilde,	  

kan	  deveranını	  ve	  vücut	  fonksiyonlarını	  geliştirmeyi	  arttırıcı,	  akupunktur	  noktaları	  ve	  derin	  

doku	  masajı.	  	  

3. Top	  şeklinde	  masaj	  kafası	   :	  Yağlı	  masajdır,	  emilim	  etkinliğinin	  derinlemesine	  

aktivasyonunu	  sağlar,	  koruyucu	  bez	  örtü	  uygulamayınız.	  

4. Koruyucu	  bez	  örtü	   	   :	  Masaj	  kafasından	  makineye	  doğru	  saçın	  kaçmasını	  engeller,	  

top	  şeklindeki	  masaj	  kafası	  için	  uygun	  değildir.	  	  

	  

	  

	  

Dikkat	  

• Ürünü	  kullanmak	  için	  aşağıdaki	  talimatlara	  riayet	  ediniz,	  Şirketin	  bilgisi	  dışındaki	  diğer	  

parçaları	  kullanmayınız.	  

• Hamileyseniz,	  yaralıysanız,	  cildinizde	  iltihap	  varsa,	  cilt	  hastalıklarınız,	  kalp	  hastalıklarınız	  varsa	  

makineyi	  kullanmayınız.	  

• Yemek	  yedikten	  sonraki	  bir	  saat	  içinde	  kullanmayınız.	  

• Çocukların	  ve	  engellilerin	  makineyi	  bir	  yetişkin	  gözetiminde	  kullanmaları	  gerekmektedir.	  

• Makineyi	  yüksek	  sıcaklıklara	  veya	  ıslak	  ortamlara	  maruz	  bırakmayınız.	  

• Makineleri,	  banyo	  gibi	  nemli	  yerlerde	  kullanmayınız.	  

• Saklarken	  lütfen	  elektriğini	  kesiniz.	  

• Makineyi	  ya	  da	  makinenin	  elektrik	  kablosunu	  çekmeyiniz.	  	  

• Su,yağ	  veya	  sıvıların	  makinenin	  içine	  kaçmasına	  müsaade	  etmeyiniz.(Masaj	  kafası	  suyla	  

temizlenebilmektedir)	  

• Makineyi	  temizlemek	  için	  aşındırıcı	  plastik	  ve	  metal	  deterjanlar	  kullanmayınız.	  	  
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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.	  

	  


