Lanaform Delight στρώμα με δόνηση για μασάζ, Σιάτσου και
πιεσοθεραπεία


10 Δονητικοί κινητήρες - 5 περιοχές μασάζ



5 λειτουργίες δόνησης – 3 εντάσεις δόνησης



Αφαιρούμενο μαξιλάρι Σιάτσου για πολυζωνικό μασάζ



Διπλή Σιάτσου περιστροφική κίνηση



3 περιοχές θέρμανσης



Αφαιρούμενο μαξιλαράκι πιεσοθεραπείας

Λειτουργία τηλεχειριστηρίου – κουμπιά
1. Επιλογή μασάζ στον αυχένα
2. Επιλογή μασάζ στο πάνω μέρος της πλάτης
3. Επιλογή μασάζ στο χαμηλότερο μέρος της πλάτης
4. Επιλογή μασάζ στα πόδια
5. Επιλογή μασάζ στα πέλματα
6. Απεικονίζει την επιλεγμένη λειτουργία μασάζ
7. Απεικονίζει την επιλεγμένο επίπεδο έντασης
8. Ενεργοποίηση-Απενεργοποίηση
9. Επιλογή επιπέδου έντασης μασάζ
10. Επιλογή λειτουργίας θέρμανσης (στρώμα)
11. Επιλογή αποθηκευμένη λειτουργίας μασάζ
12. Κουμπί ενεργοποίησης-απενεργοποίησης Σιάτσου μαξιλαριού
13. Επιλογή λειτουργίας θέρμανσης Σιάτσου μαξιλαριού

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Στρώμα και μαξιλάρι:
Μπορείτε να τοποθετήσετε το στρώμα Delight
στον καναπέ σας, το κρεβάτι σας ή ακόμα και στο πάτωμα αν θέλετε.
1. Πρώτα απ 'όλα, συνδέστε το μαξιλάρι στο
στρώμα συνδέοντας το αρσενικό βύσμα που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του μαξιλαριού (Εικ.
2, σημείο 1) με τη θηλυκή πρίζα που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία του στρώματος (Εικ.
2, σημείο 2) και στρίψτε το καπάκι για τη στερέωση του συνδέσμου (Εικ. 2, σημείο 3).

2. Πρώτα απ 'όλα, συνδέστε το άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας στη θηλυκή είσοδο
βύσματος που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του μαξιλαριού.
3. Στη συνέχεια, συνδέστε τον προσαρμογέα σε μία πρίζα.
Μόλις συνδεθεί στην πρίζα, το Delight στρώμα είναι έτοιμο για χρήση.

Μόνο μαξιλάρι:
Tο μαξιλάρι Shiatsu μπορεί να αφαιρεθεί και να χρησιμοποιηθεί από μόνο του σε
οποιαδήποτε περιοχή του σώματος. Για να χρησιμοποιήσετε το μαξιλάρι από μόνο του,
αφαιρέστε το από το στρώμα ξεβιδώνοντας το φερμουάρ και αποσυνδέοντάς το από το
στρώμα. Τότε συνδέστε το σύμφωνα με τις οδηγίες παραπάνω, προχωρώντας απευθείας στο
στάδιο 2. Το μαξιλάρι έχει ένα σύστημα ιμάντων έτσι ώστε εσείς να μπορείτε να το
προσαρμόσετε σε οποιοδήποτε κάθισμα. Απλώς βιδώστε τους ιμάντες κατά μήκος του πίσω
μέρoυς της πλάτης, ενώνοντας τους και στερεώνοντας τους μεταξύ τους με μια πλαστική
πόρπη και σφίξτε γύρω από την πλάτη.
Χαλί βελονισμού:
Για να χρησιμοποιήσετε το χαλί βελονισμού με τη βέλτιστη άνεση, στερεώστε το στο στρώμα
χρησιμοποιώντας Velcro ταινίες (Εικ. 3). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Shiatsu
ταυτόχρονα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το χαλί βελονισμού από μόνο του,
τοποθετημένο στο έδαφος για τα πόδια και την πλάτη σας.
Δονητικό στρώμα:
Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή με το ON /OFF, η προεπιλεγμένη λειτουργία 1 και η μέση
ένταση επιλέγονται από προεπιλογή.
• Επιλέξτε μια άλλη προκαθορισμένη λειτουργία χρησιμοποιώντας
Κουμπί "Λειτουργία" (11) ή πατήστε το κουμπί
για μία ή περισσότερες περιοχές του σώματος για να
σταματήσετε την προκαθορισμένη λειτουργία και να ενεργοποιήσετε αυτή που επιθυμείτε. (2
έως 5).
• Μπορείτε να αλλάξετε την ένταση της
δόνησης ανά πάσα στιγμή πατώντας το
Κουμπί «έντασης» (9).
• Ομοίως, ενεργοποιήστε το κουμπί θέρμανσης
στην υψηλότερη ένταση πατώντας το
Κουμπί "θερμότητας" μία φορά (10), στη χαμηλότερη
ένταση πιέζοντας για δεύτερη φορά και
αποσυνδέστε τη λειτουργία θέρμανσης πατώντας τρίτη φορά.

Μαξιλάρι Shiatsu:
Το κουμπί λαιμού (1) ενεργοποιεί τις περιστρεφόμενες κεφαλές Shiatsu που βρίσκονται στο
μαξιλάρι χωρίς διακοπή της προκαθορισμένης λειτουργίας. Εσείς μπορείτε να ενεργοποιήσετε
το Shiatsu ταυτόχρονα με μια προκαθορισμένη λειτουργία για μία ή περισσότερες περιοχές
του σώματος.
Όταν η περιοχή του λαιμού είναι ενεργή, η λειτουργία θέρμανσης εφαρμόζεται επίσης στις
Shiatsu περιστρεφόμενες κεφαλές. Για να την απενεργοποιήσετε στην περιοχή του αυχένα
διατηρώντας τη στο επίπεδο του στρώματος, πατήστε τη λειτουργία θέρμανσης κουμπί του
μαξιλαριού (13).
Η κατεύθυνση περιστροφής κεφαλών του Shiatsu αλλάζουν κάθε λίγα λεπτά από
προεπιλογή. Για να ενεργοποιήσετε μια συνεχή κατεύθυνση, πατήστε μία φορά το κουμπί ON
/ OFF του μαξιλαριού ή δύο φορές προς την κατεύθυνση που θέλετε (12).
Το μαξιλάρι Shiatsu μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξεχωριστά. Στη συνέχεια ελέγχεται το μασάζ
μόνο με τα δύο κουμπιά που είναι ενεργοποιημένα στο μαξιλάρι (12 και 13).
Πατήστε μία φορά το κουμπί ON / OFF (12) για να ενεργοποιήστε την περιστροφή, δύο
φορές για αλλαγή κατεύθυνσης , 3 φορές για αλλαγή κατεύθυνσης ξανά και ούτω καθεξής.
Η λειτουργία θέρμανσης είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Πατήστε το κουμπί
λειτουργίας θέρμανσης του μαξιλαριού (13) για να το σταματήσει.
• Για να σταματήσετε το μασάζ, συνεχίστε να πατάτε το ON/OFF(12)

