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              فهرست
 ۱ __________________________________________________________________________________________________________  اطالعات محصول

 ۲ ____________________________________________________________________________________________________ های ایمنیدستورالعمل
 ۴ ____________________________________________________________________________________________ لوازم جکوزیراهنمای قطعات و 

 ۵ __________________________________________________________________________________________________________  بازرسی و آزمایش
 ۵ ___________________________________________________________________________________________________  بازرسی بصری

 ۵ ______________________________________________________________________________________ تست عملیاتی آب و جکوزی
 ۶ _____________________________________________________________________________________________________________ نصب محصول

 ۶ ______________________________________________________________________________________ اقدامات اولیه –مرحله اول 
 ۶ __________________________________________________________________________________ اتصاالت آب و برق –مرحله دوم 
 ۷ ________________________________________________________________________________ هاتنظیم محل پانل –مرحله سوم 

 ۷ ____________________________________________________________________________________ نصب سیفون –مرحله چهارم 
 ۷ _____________________________________________________________________________ تست عملکرد جکوزی –مرحله پنجم 
 ۷ ________________________________________________________________________________________ کاریعایق –مرحله ششم 

 ۸ __________________________________________________________________________________________________________نگهداری محصول
 ۸ _______________________________________________________________________________________________________________ تعمیر سطح

 ۸ _____________________________________________________________________________________________________مراقبت و نظافت سطح
 ۱۰ _________________________________________________________________________________________________________یابیهای عیبرویه

 ۱۱ ______________________________________________________________________________________________________________ سرویس مجاز 
 1۱ ____________________________________________________________________________________________________________ سواالت متداول

 ۱۳ __________________________________________________________ ذهن، بدن و روح یو وان حمام داغ برا یالعاده جکوزفوق مزایای
 
 
 

 اطالعات محصول:
 _________________________________________________________________________________________________ تاریخ خرید:

:  ____________________________________________________________________________________________ خریداری شده از
 ___________________________________________________________________________________________ نصب شده توسط:

 _______________________________________________________________________________________________ شماره سریال:
 ________________________________________________________________________________________________________ مدل:
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 های امنیتیدستورالعمل
گاهی از تکنیک ، لوله کشی و نصب برق مطابق با آ کاربر مورد  دستورالعملهای ساخت و ساز برای نصب مناسب و رضایت 

که یک نیاز است. توصیه می ضمانت ما  نصب محصوالت لوکس حمام فارس وان را انجام دهد. ،تایید شده تکنسینکنیم 
 دهد.مشکالت مربوط به نصب نادرست را پوشش نمی

 
 ، همیشه باید اقدامات احتیاطی اساسی را انجام دهید، از جمله موارد زیر:محصولهنگام استفاده از این  ط:احتیا
  کنید. از  کاربرداز این دستگاه فقط برای موارد مورد که در این دفترچه راهنما توضیح داده شده استفاده  لوازم آن 

 که توسط سازنده توصیه نشده است استفاده نکنید. اضافیهای و افزودنی
 ای انداخته یا وارد نکنید.هرگز هیچ شیئی را در هیچ دهانه 
  کنند مگر اینکه همیشوووه تحت نظارت دقیق یک بزرگسوووال قرار به کودکان اجازه ندهید از این محصوووول اسوووتفاده 

گیر افتادن بدن و مو های نکنید مگر اینکه همه محافظاسوووووتفاده  جکوزیبگیرند. از  مکنده برای جلوگیری از 
گر روکش مکنده شکسته، آسیب دیده یا  استفاده نکنید.مفقود شده است، هرگز از جکوزی  نصب شده باشند. ا

 
 : که توسط فیوز حداقل تری از سطح زمین میسانت ۴۰-۳۰برق در ارتفاع  این محصول باید فقط به پریز  خطر متصل شود 

در صورت عدم  .شود آزمایش تکنسینباید توسط  . پیش از نصب، فیوز و دارای اتصال ارت است شودمیآمپر حفاظت  15
 استفاده نکنید.محصول در مسیر جریان برق، از این ارت اتصال و نصب فیوز 

 
تجهیزات را  دسووووتورالعمل این تجهیزات فقط برای اسووووتفاده در محیط داخلی طراحی شووووده اسووووت. مطابق این احتیاط:

کنید. این محصوووول باید به  ، برقکار و لوله کش نصوووب شوووود. مصوووالح نصووواب مجاز برقی نصوووب شوووده و توسوووط  پریز نصوووب 
گرما در این محصول دور شود.با قابلیت اشتعال ساختمانی  کننده   باید از موتور/پمپ یا دمنده یا سایر اجزای تولید 

 
 دستورالعمل های مهم ایمنی

: هنگام استفاده از  کنید، از جمله موارد زیر  تجهیزات الکتریکی، همیشه باید نکات ایمنی اولیه را رعایت 
کنند. .1  کودکان نباید از جکوزی بدون نظارت بزرگساالن استفاده 
 .از تداخل بدن و مو نصب شده باشد مکنده برای جلوگیری محافظ استفاده نکنید مگر اینکه جکوزیاز  .2
کنید. ، هنگاماز جراحت برای جلوگیری .3  ورود یا خروج از جکوزی احتیاط 
 قبل از استفاده یا در حین استفاده از جکوزی از مواد مخدر یا الکل استفاده نکنید. .4
کنند. جکوزیباردار یا احتمااًل باردار باید قبل از استفاده از  هایخانم .5  با پزشک مشورت 
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اجازه بدهید کمی زمان بگذرد یا دمای آب را ورزش شوووودید اسووووتفاده نکنید.  از جکوزی آب داغ بالفاصووووله پس از  .6
 کاهش دهید.

 
 : احتیاط
 المپ، تلفن، رادیو یا تلویزیونا را در فاصوله ، متری این محصوول اسوتفاده ۱.۵ کمتر از  وسوایل برقی ممانند سوشووار

 نکنید.
  که جکوزی با حداقل پر از آب نشووده باشوود، از سوویسووتم  «باالترین سوووراه هوا»سووانتیمتر باالتر از  ۵الی  ۲تا زمانی 

 پمپاژ آب جکوزی استفاده نکنید.
 کردن محصول، از سای که به سطح وان آسیب برساند. ایندههنگام تمیز   استفاده نکنید 
  کریلیک، وان را با آب با دمای بیش از گراد م 60برای جلوگیری از تغییر رنگ رویه ا درجه فارنهایتا  140درجه سانتی 

 پر نکنید.
 
گرماز: وجهت  شود! مهیپرترمیا گیدغوطه وری طوالنی مدت در آب داغ ممکن است باعث 

که دمای داخلی بدن به سوووووطحی چند درجه باالتر از دمای طبیعی بدن م درجه سوووووانتی  37گرمازدگی زمانی رخ می دهد 
گرمازدگی شامل افزایش دمای داخلی بدن،  98.6گراد یا  سرگیجه، بی حالی، خواب آلودگی و درجه فارنهایتا برسد. عالئم 

گرمازدگی شامل موارد زیر است:  غش است. عوارض 
A. گرما  عدم درک 
B. خیص نیاز به خروج از وان و جکوزیعدم تش 
C. گاهی از خطر قریب الوقوع  عدم آ
D.  آسیب جنین در زنان باردار 
E. و جکوزی ناتوانی جسمی برای خروج از وان 
F. .بیهوشی منجر به غرق شدن 

 
گراد م ۴۰بیش از دمای آب  :توجه درجه فارنهایتا ممکن اسوووت برای سوووالمتی شوووما مقووور باشووود. قبل از  104درجه سوووانتی 

کنید.  استفاده دمای آب را بررسی و تنظیم 
 

 های ارائه شده در این دفترچه راهنما را بخوانید.قبل از شروع نصب ، دستورالعمل مهم:
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 راهنمای قطعات و لوازم جکوزی

 
 تخلیه آبازیرآب مچاهک  .1
 مکش آب .2
 ا۲جت کف مدر تیپ  .3
 کلید پنوماتیک جهت تنظیم فشار آب موتور جکوزی .4
 کلید روشن/خاموش .5
 جت دیواره .6
 پالشتک .7
 چراغ هالوژن مدر صورت سفارشا .8
 پر کن .9
 تنظیم دمای آب خروجی مسرد/گرما آب و اهرمی شیر  .10
 ادوش دستی یا شیر پر کنا از خروجی مخروج آب آب تنظیم دایورتر مکلید  .11
ا ۱.۵مطول  دوش دستی .12  متر
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  بازرسی و آزمایش 
 بازرسی بصری

کنید. مراقب باشید سطح محصول را خراش ندهید. منگنهمحصول را از بسته -۱ ها را بردارید یا داخل بندی حمل خارج 
قسوووومت  از محصووووول نگه دارید. به هیچ عنوان محصووووول را  کاملسووووی بندی را تا زمان بازربندی قرار دهید. بسووووتهبسووووته

 شود. جابجاکشی بلند نکنید. فقط توسط قاب لوله
 
کنید. در صوووورت مشووواهده هرگونه آسووویب یا نقص در بدنه یا اجزان، محصوووول را نصوووب  -۲ بدنه و اجزای جکوزی را بررسوووی 

گارانتی خارج اسووووت. مسووووئولیت  فارس وان برای محصوووووالت نکنید. آسوووویب در تحویل یا نقص پس از نصووووب محصووووول از 
 رسد.ل و نقل پس از تحویل محصوالت به اتمام میخسارت حم

 
 بیشتر با پشتیبانی فارس وان تماس بگیرید.اطالع هرگونه خسارت فیزیکی را به حامل ارجاع دهید. برای  -۳
 

 تست عملیاتی آب و جکوزی
کارکرد مناسووب و اتصوواالت ضوود آب آزمایش شووده حال،  اند. با اینتمام محصوووالت وان و جکوزی قبل از حمل و نقل از نظر 

که با انجام قبل از نصب کننده آزمایش شود. فارس وان مسئولیتی در قبال نقصی ندارد  ، دستگاه باید مجددًا توسط نصب 
کرد:توان کشف این روش بازرسی و آزمایش می  ، تعمیر یا اجتناب 

قرار دهید. راهرو انتخاب ، منبع آب و تخلیه آب مناسب ، نزدیک منبع الکتریکیسطح صاف وان حمام را روی یک .1
 مناسبی است.

کنید. ۵ – ۲وان یا جکوزی را تا  .2  سانتیمتر باالتر از باالترین سوراه هوا پر آب 
کنید. ۵ .3  دقیقه صبر 
که همه وی گی .4 کنید  کنید. تهیید  کرده و دسوووووتگاه را روشووووون  گر محصوووووول یها عمل مموتور/پمپ را وصووووول  کنند. ا

 نید.آن را نصب نک عمملکرد صحیحی نداشت
کنید. در صورت تشخیص .5  محصول را نصب نکنید.نشت  تمام اتصاالت را از نظر نشتی بررسی 
کنید. بندیبستهوان را به  .6  برگردانید یا تا زمان نصب از آسیب جلوگیری 
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 نصب محصوالت جکوزی فارس وان
، های واحد خدمات پس از فروش نصووب شووود. در وان بهتر اسووت توسووط تکنسووینجکوزی فارس گاهی بیشووتر ادامه برای آ

 شود.مراحل نصب جکوزی بیان می
 

 اقدامات اولیه –مرحله اول 
شووووی حمام را در نظر بگیرید. کف زمین باید مسوووطح و تراز محل نصوووب جکوزی، موقعیت زیرسوووری، موقعیت تخلیه و کف

کردن پیچجکوزی را در محل اسووتقرار نهایی قرار بدهید. در این مرحله به وسوویله باشوود. های پایه شوواسووی، سووطح ی رگالژ 
کامل  ۳الی  ۲جکوزی را  سووانتیمتر به سوومت خروجی آب شوویب دهید. این مقدار شوویب برای اسووتفاده بهتر و خارج شوودن 

 آب از زیرآب تخلیه ضروری است.
گرفته، مقداری آب داخل جکوزی بریزید و از خارج شووودن صوووحیح آب اطمینان برای اطمینان از صوووحت اقداما ت صوووورت 

کنید.  حاصل 
 

                                
 هارگالژ پایه                نصب محلقرارگیری محصول در 
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 اتصاالت آب و برق –مرحله دوم 
که پیش کتابچه توضیح داده شده است، لهمانطور  سانتیمتری از  ۴۰ – ۳۰در ارتفاع  بایدکشی آب و پریز برق ولهتر در این 

گرکف محل استقرار قرار داشته باشد. شیرآالت را به وسیله شلنگ رابط پیسوار به لوله کنید.کشی سرد و   م متصل 
گام بعد دوشوواخه موتور جکوزی را به پریز  که جکوزی دارای دو موتور در  کنید. در صووورتی  دارای اتصووال ارت و فیوز متصوول 

کنید.را بدوشاخه  است، هر   ه پریز مورد نظر متصل 
 

 
 

 هاتنظیم محل پانل –مرحله سوم 
ی وان و ی باالی پانل را بین لبهی پیچ رگالژ در جای مناسووب قرار دهید. سووپس الیهشووکل پالسووتیکی را به وسوویله Lبسووت 

، پانل را به بسوووت . توسوووط پیچی وان را یکسوووان نماییدگاه قرارداده و از دو طرف طول پانل و لبهتکیه شوووکل  Lهای خودکار
کنید. در صورت نیاز مجدد می ی پیچ، رگالژ پانل را در بهترین وضعیت قرار دهید. پس از انید به وسیلهتوپالستیکی متصل 

کردن جکوزی فعال پانل را جدا نکنید.  تنظیم محل پانل، برای نصب سیفون و ثابت 
 

             
 های خودکار بستن پیچ     شکل Lبست         
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 نصب سیفون –مرحله چهارم 
گر کف که شووووووی حمام دارای سووووویفون اسوووووت، از این مرحله بگذرید. ا در صوووووورتی 

مت زیرآب سوویفون نصووب شووود. سووشوووی حمام دارای سوویفون نباشوود باید در قکف
کنید و آن را به وسوویله لوله خرطومی به فاضووالب  سوویفون را در قسوومت زیرآب نصووب 

کواریوم آب  کنید. بندیارتباط دهید. سپس محل اتصاالت را با چسب آ
 

 تست عملکرد جکوزی –مرحله پنجم 
گرم، اطمینان از عملکرد اتصوووال برق و  اطمینان از عملکرد صوووحیح شووویر آب سووورد و 

 شیب خروجی آب اطمینان از 
 

 کاریعایق –مرحله ششم 
کاری میهای دور تا دور متصووول به دیوار پس از تسوووت خروج آب جکوزی، لبه  شوووود. در توسوووط چسوووب سووویلیکونی عایق 

 در راسووتای اتصووال وان به دیوار صووورت همراه داشووتن قرنیز در بسووته نصووبی محصووول، قرنیزها باالی چسووب سوویلیکونی و 
 د.نگیرمطابق تصویر زیر قرار می

 
کردن پانل برای دسترسی به قسمت زیرین جکوزی )تعمیر یا نظافت(  باز 

کافبرا کنید و مراحل نصب پانل را به صورت معکوس انجام دهید.یست پیچی بازکردن پانل   های خودکار را باز 
 

کار باید با دقت زیادی انجام شود زیرا فشار نابرابر و زیاد ممکن است باعث شکستگی پانل و خارج شدن محصول از  این 
 گارانتی شود.

 
 
 
 
 
 

 نصب سیفون
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کریلیکرزین نگهداری وان و جکوزی   ا
 نظافت وان و جکوزی

کردن وان و جکوزی، از محلول کنید. برای تمیز   های شوینده مایع مالیم و غیر ساینده استفاده 
 

: کننده هشدار ک   استفاده نکنید. موایتکس، من و...اهای قوی، سفیدکننده و ساینده خانگی هرگز از پا
 
 

 تعمیر سطح
که به رنگ نفوذ نمیخراش کاغذ سووووونباده کنند را میهای جزئی  از بین برد. خط و  پوسوووووتابتوان با کمی سووووونباده زنی با 
که به سطحهای عمدهخش کریلیک نفوذ می رزین ای  کنند نیاز به اصالح دارند. برای یافتن نمایندگی خدمات در منطقه ا

 خود با فارس وان تماس بگیرید.
 
 

 و نظافت سطح  دستورالعمل مراقبت
که در صووورت مراقبت و نظافت مناسووب، در های فارس وان با مواد غیر متخلخل و بادوام سوواخته میوان و جکوزی شوووند 

ک و لکه کنند. ترکیب منحصر به فرد مواد طبیعی و مصنوعی، در عین استحکام ها تا حد زیادی مقاومت میبرابر تجمع خا
های بسوویار جزئی در رنگ و بافت سووطح در وان باشوود. این طبیعی اسووت و نتیجه تفاوتباال و زیبایی، ممکن اسووت دارای 
که در صورت استفاده معمولی در محیط حمام ماهیت دست ساز محصول است.  این محصول طوری طراحی شده است 

لطفًا   .کندمیمه را باطل ناضمانتیا ضربه ناشی از استفاده نادرست  و متعلقات اند. صدمه به بدنهها مقاومدر مقابل لکه
که در این دفترچه راهنما ذکر شده است نگهداری و مراقبت تمام دستورالعملمحصول را مطابق  های استفاده و مراقبت 

کارشووناس تایید شووده ممکن اسووت بتواند  کنید. در صووورت آسوویب ناخواسووته به بدنه مانند خراش جزئی روی سووطح، یک 
کارشناس، لطفًا با فارس وان تماس بگیرید.جلوه را به محصول برگرداند.   برای اعزام 

 
کنید:  برای اطمینان از مراقبت مناسب مراحل ساده زیر را دنبال 

کنید. سپس سطح بدنه را با یک پارچه نرم و کمی  .1 گرم تمیز  ابتدا با یک شوینده مالیم مانند مایع ظرفشویی و آب 
کنید. ک   مرطوب پا

کنید و سووپس با یک پارچه نرم و خشووک ، روغن، رنگ یا جوهر چربیبرای لکه های سووخت تر مانند  .2 ، با الکل تمیز 
کنید. ک   پا
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مانند سوووووفیدکنندهاز شووووووینده .3 به هیچ عنوان اسوووووتفاده نکنید. ها و جرمهای قوی  گیرها موایتکس، من، و...ا 
کند. تواند به سطح بدنه و متعلقات محصول آسیب برساند و ممکن استاستفاده از این مواد می  گارانتی را لغو 

کنید.استفاده  .4  از پارچه یا پدهای ساینده خودداری 
کنید. .5  استفاده از تیغ یا اجسام تیز دیگر که ممکن است سطح را خراش دهند خودداری 
کنید. .6 که حاوی هر نوع رنگ هستند اجتناب   از محصوالت شوینده حمام 
گر در مورد مناسووب بودن شوووینده برای اسووتفاده با این  .7 محصووول مطمئن نیسووتید، قبل از شووسووتشوووی کل بدنه، ا

کنید. که نامحسوس است آزمایش   ابتدا مقدار بسیار کمی از شوینده را در ناحیه ای از بدنه محصول 
 

 یابیهای عیبرویه
 

 راه حل مشکل عالئم
طعی برق یا قطع بودن فیوز یا ق شودموتور روشن نمی

 کشی معیوبسیم
 پایین بودن سطح آب

 هوا در پمپوجود 
 

 موتور ایراد دارد

گر غیرفعال است  کنید. ا فیوز را بررسی 
کنید  فعال 

 مقدار آب داخل جکوزی را افزایش دهید
 با پشتیبانی فارس وان تماس بگیرید

 
 موتور باید تعویض شود

کوتاه یا فیوز معیوب پردفیوز دائما می کنید اتصال  کوتاه را بررسی   فیوز یا اتصال 
کثر نمیموتور به   با یک برقکار تماس بگیرید ولتاژ پایین رسدسرعت حدا

 ولتاژ پایین شودموتور زیادی داغ می
 تهویه نامناسب

 با یک برقکار تماس بگیرید
کنید  برای موتور تهویه ایجاد 

شود اما آب پمپاژ موتور روشن می
 شودنمی

 پایین بودن سطح آب
 هوا  دیکلمشکل در 

 انسداد ورودی مکش
 شلنگ هوا  یورودانسداد 

 مقدار آب داخل جکوزی را افزایش دهید
 با پشتیبانی فارس وان تماس بگیرید

کنید  انسداد را رفع 
 با پشتیبانی فارس وان تماس بگیرید

 با پشتیبانی فارس وان تماس بگیرید نازلورودی انسداد  شوداز یک جت آب پمپاژ نمی
 اتصاالت ضعیف نشتی اطراف پمپ

 Oحلقه 
کنید  اتصاالت را محکم 

کنید Oحلقه   را تعویض 
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 شل بودن پیچ اتصاالت نشتی اطراف اتصاالت
 ایراد در واشر 

کردن اتصاالت با آچار مخصوص  محکم 

کنید هامسدود بودن خروجی جت ها کم استفشار جت  شیر هوا را باز 
 شوی حمامگرفتگی کف شودتخلیه به کندی انجام می

 ایراد در زیرآب
کنید.کف  شوی فاضالب حمام را بررسی 

 زیرآب باید تعویض شود.
کار با گارانتی است، قبل از شروع  گر دستگاه در دوره  وان تماس با پشتیبانی خدمات فارس شماره سریال محصول خود  ا

گارانتی بگیرید. شماره سریال  کارت   قرار دارد.روی 
 

 سرویس مجاز 
با پشوووووتیبانی  یا تعمیر و نگهداری نیاز به راهنمایی دارید، لطفا  یا در مورد عملیات  گر به خدمات در محل نیاز دارید،  ا

تماس بگیرید. برای اطالع از محصووووالت، خدمات  ۰۵۸۳۲۲۳۶۳۴۵یا  ۰۵۸۳۲۲۳۶۳۵۰خدمات فارس وان با شوووماره تلفن 
کتابچه و دستورالعمل کنید.  www.Farsvan.com، از وب سایت ما به آدرس های عملکردو نسخه آنالین این   دیدن 

هنگام درخواسووووت خدمات یا کمک فنی، لطفًا مدل و شووووماره سووووریال محصووووول خود را در دسووووترس داشووووته باشووووید. این 
گارانتی محصول ارائهاطالعات را می کارت  کنید. توانید از   شده با دستگاه خود دریافت 

 
 

 سواالت متداول
 
 ای وجود دارد؟از جکوزی چه الزامات الکتریکی برای استفاده .1

 آمپر و اتصال ارت۱۰سانتیمتری از سطح زمین ایمن شده با فیوز ۴۰-۳۰پریز برق در ارتفاع 
 جنس محصوالت فارس وان از چیست؟ .2

گی Resin Acrylicوان از بدنه محصوووالت فارس ضوود لک، توان به های این متریال میسوواخته شووده اسووت. از وی 
کترضوود  رنگ، وزن  ر ییاز تغ یبدون نگران ندهیقابل شووسووتشووو با انواع مواد شووو ت،یضوود حسوواسوو ،یجلبک، ضوود با

کرد.  سبک و مقاومت باال   اشاره 
 موتور بلوئر چیست؟ .3

وجود محصول  یبنام بلوئر رو یگریموتور د امکان افزودن ،یوان، عالوه بر موتور اصلفارس ۳و  ۱ پیت یهایدر جکوز
با فشووووووار از منفذها سوووووتمیسووووو نی. ادارد عمل باعث ماسوووووواژ بدن،  نی. اکندیخارج م یکف جکوز یحباب هوا را 
کس  خواهد داشت. تپوس یمثبت بر رو ر یموثرتر و تاث یدرمانآب جهیبهتر به آب و در نت یده نیا
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کردن هیتر  .4 گرم آیا امکان اضافه   به جکوزی وجود دارد؟ کن()
توانید درخواسووووت های جکوزی وجود دارد. در هنگام سووووفارش میتیپ بله. امکان نصووووب آپشوووون هیتر روی تمام

 دهید.
ک .5 کردن وان حمام فارس وان از چه محصوالت پا کنم؟کنندهبرای تمیز   ای استفاده 

کردن محصوالت فارس وان، ما آب صابون داغ و مواد شوینده   لباسشویی مایعو  مایع ظرفشویی مانند برای تمیز 
کنیم.  کننده ساینده بر روی سطح وان استفاده نکنید.را توصیه می  ک  کننده یا پا  از هیچ نوع تمیز 

کننده را با یک پارچه نرم یا اسفنج استفاده می که همه محصوالت تمیز    کنید.لطفًا مطمئن شوید 
 های جکوزی را چگونه نظافت کنم؟جت .6

 آب صابون داغ همراه با برس شستشوی نرم
گر روی سطح وان من خراش خ .7 کنم؟ا  ورده باشد چه 

گر خراش سووووطحی باشوووود امکان تعمیر توسووووط تکنسووووین مجاز فارس وان وجود دارد. لطفا با پشووووتیبانی تماس  ا
کارشناسان امکان تعمیر را بررسی و به اطالع شما خواهند رساند.بگیرید. با بررسی تصویر آسیب  دیدگی 

 وان/جکوزی من شکسته است. آیا امکان تعمیر وجود دارد؟ .8
. گر شکستی عمیق است خیر گر از سطحی است بله امکان تعمیر وجود دارد. اما ا  آسیب ا

 آیا امکان جابجایی وان و جکوزی نصب شده وجود دارد؟ .9
 تر شده است.آسان یاز هر زمان جابجایی محصوالتمحصوالت،  یشاس دیجد یبه لطف طراحبله. 

 
گر سواالت دیگری دارید، صدای مشتریان فارس همواره آماده پاسخگویی و شنیدن نظرات و انتقادات شماست. با ما وان ا

 تماس بگیرید.
 
 
 

 ذهن، بدن و روح یو وان حمام داغ برا یالعاده جکوزفوق مزایای
. دیمند شووووووو وان حمام داغ خود بهره یجکوز یایاز مزا دیتوانیکه چگونه م میپرداز یموضووووووع م نیما به ا بخش نیا در 

کن یهاچگونه از قدرت دیریبگ ادیتا  دیرا بخوان ر یمقاله ز   !دیشفا بخش وان خود استفاده 
 
ک -1  خواب تیفیبهبود 
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که م نیو وان حمام داغ ا یاسوووووتفاده از جکوز دیفوا نیاز بهتر یکی خواب شوووووما را بهبود بخشووووود.  تیفیک تواندیاسوووووت 
بدنتان به  یدما دییایب رونیکه ب یو وقت رودیبدن شما باال م یدما دیوان حمام داغ هست ای یکه شما در جکوز یهنگام

 .دیآیم نییسرعت پا
که باعث به یزیبدن چ یدر دما ر ییخواب، تغ ادیتوجه به بن با  :شودیخواب رفتن ذهن و بدن شما ماست 

نن حنیهنبهن ختخونبنبرو انر زینید انت ندم ینباننشععم نقبلندق قهنقبلننزنخونبنبرن مهن۹۰ت نن۶۰سعع کنید انن حنام رن نن نز
ن.ونپتونروینخودنبکش ا،نپ ییحنب   ا

 
 کاهش درد مفاصل -۲

 یحت ایمانند کشش عقالت و  یورزش یهابیاز آس یناش یدردها نیدر طول هفته باعث تسک یاستفاده منظم از جکوز
 دهد.  نیتسکدرد مفاصل را  تواندیو وان حمام داغ م یکه جکوز دیگویآرتروز م ادیبن شود. یآرتروز م

 
 سالمت قلب و عروق بهبود -۳

گردن در ز  گفته پزشکان، قرار دادن بدن تا  . شودیشما محسوب م یبرا یقلب نیتمر کی یآب، بخصوص در جکوز ر یطبق 
که ماسووواژ  نیامر ا نیا لیدل . به شوووودیحجم قلب م شیباعث افزا کندیبه بدن شوووما وارد م یجکوز یهاکه جت یاسوووت 

،یعبارت د  .کندیو به سالمت آن کمک م کندیکار م ر قلب شما بهت د،یکه شما در آب هست یهنگام گر
نزمسععععت ننونق  ن ردننخونن ننب بودنمنژه ونونننام رندنغ،نبهنونیجکوزن نکطوالننیه یهنسعععع   نینفرندنی.نبرنبخشععععاکد 

ن نند ننی.ننفرندیداکیمکنمنکنزنخستگنییام رنیردننبهن ردننخونند نپ ه نونبهن ه نیددا،کونی  نمنددا نشکم یهنتم رنروز
.ننشستحند نا شوکمنف ب  ثن ردننخوننض نا شم نتح ننسترسنهستنکتدن نانونوقنی د نسترسنزننیدداکندن هنی  نم

پ نقه دقن۳۰ت نن۲۰ونونننام رندنغنبهنماتننیجکوزن ن نی رننک ن ن د  ب  ثنی هشننسعععععترسنونب بودن ردننخوننن،یروز
ن.خونهانشا

 
 کاهش فشار خون -۴
گرفتن در جکوز و،ئما کینیکل محققین قیاسووووواس تحق بر   دیکه در معرض فشوووووار خون باال هسوووووتند مف یافراد یبرا یقرار 

 .شودیکاهش فشار خون م جهیضربان قلب و در نت شیباعث افزا رایز  است
 
 یقاعدگ یدردها نیتسک -۵

کردن ماه انیجر شیرا با افزا یدوران قاعدگ یو وان حمام داغ دردها یجکوز اطراف رحم  یهاچهیخون به لگن و شووووول 
 . کندیتر مآسان
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یهنروغحنندهاک.نمس ل  تننشععع ننما روغحننسععع نسننسعععسوخودوسن ننبهنوننننضععع فهنیدنا یدنکسععع نشعععترن بنح تسعععکنیبرن
ندو نننق  ا نتونناکمنژه نسسوخودوسنآ نمشنبخشننس نیهنبهنو ن .ب شانا مفنکد 

 
 
 کمک به کاهش وزن -۶

که باعث کاهش اصوووول یاز عوامل یکی یجکوز سووواختار بدن با اسوووتفاده از  یسوووالمت و بهبود جادیا شوووود،یوزن م یاسوووت 
 یکیزیو سوواختار ف سوومیمتابول یبر رو یمیمسووتق ر یسووالمت روح و روان شووما تاث گر یاسووترس. به عبارت د تیریکنترل و مد

استراحت و کاهش  یرا برا یزمان دیتوانیم یبه راحت یآب داغ جکوز یبدن دارد. حال آنکه شما با استفاده از خواص درمان
کاهش وزن تاث یبر رو مایمسوووووتق تواندیامر م نیکه ا دیاسوووووترس خود اختصووووواص ده بگذارد.  ر یعملکرد بدن در جهت 

کنه تن یا با جکوزیدروتراپیمه یدرمانآب ن،یبنابرا  .کندیمکمک  ز یبلکه به کاهش وزن شما ن یزندگ تیفیها در بهبود 
ن و د بنحییشم ن ننپ نزول خونبنشم ن ننب بودنبخشانونیو تن  ف ینتونناکونونننام رندنغنمنینس نیهنجکوزننح ننمدظو م ن

نزنن د بهنناتم لنزننا، نصعععونخونبننانرنن  نا دنرننکخونبنیمنکیهنوقتنمییبهنشعععم نبگونسععع  نن زن ونن نج تکد رن شعععنی د مقان 
نی بنشودکمنرسشم نب  ثننستنزول ن رنیو تن  .نا خورنکم ن!بودنا خونهنپس ت ننبهندنب لنچآشپزخ نهنیه د  د 
 
 
کسازی بدن  -۷  پا

کساز ت،یباعث شفاف تواندیامر م نیو ا کندیمنافذ پوست شما را باز م ،یجکوز یگرما و دفع سموم پوست شود. با  یپا
،یبه مراتب تم یشدن با پوستحس تازه کیکار  نیا  دهد. یبا نشاط و شاداب به شما دست م زتر

 
 
کساز -۸  هانوسیس یپا

گر  در عالئم  یموقت نیممکن اسووت متوجه تسووک د،یریدوش آب داغ بگ ای یکردن، جکوزسوورفه ای یبا داشووتن سوورماخوردگ ا
 تانینیکه آب ب دیادوش آب داغ متوجه شده ای یآمدن از جکوز رونیو ممکن است هنگام ب دیشده باش تانیسرماخوردگ

گرفتگ نیا ر بخاط نیشده است! ا ر یسراز  نییآب به پا ر یش کیمانند  که بخار داغ،  کامال از  ینیب یدر مجار یاست  شما را 
 .برده است نیب

یهنی موننا نض فهنیدنکد م ننحه  ننکونیمنا بهنونننام رندنغنبرونکن رنشم نب ندنشتحنسرم خو د ننفتاکمنکچهننتف قنا ال
قسرهنچداننا شععع ن  نپتوس روغحننی لنکیمنسععع  نظرت ننچنشعععود کمنت نکد بنکث ب نشعععاهنب شعععانیهنب  ثنی هشن رفتگ

ن!ا برونت نکت نبهنجدگنب نسرم خو د نا بهنآبنام رنخودننض فهنیدنح روغحندن چ
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گر  کرد یدفعه بعد دیخواهیم ا کامل با  د،یسرما خورد ایو  دیکه سرفه   تانیدر برابر سرماخوردگ یعیدرمان طب کیبه طور 
 . دیها بساز اسانس نیوان حمام داغ با ا کی د،یتا دندان مسلح شو

 
 بوستیکمک به رفع  -۹

شان عملکرد روده توانندیم نیو وان حمام داغ به صورت روت یجکوز استفاده از صبح با  لیدارند در اوا بوستیکه  یافراد
 .کنندیخود م بوستیبه رفع  یادیرا بهبود بخشند و کمک ز 

 
 بخش واژنآرامش -۱۰

 هیناح ایو  یجنسوو یهادادن اندام نیبا تسووک یانداز شووما را نسووبت به زندگو چشووم دید تواندیو وان حمام داغ م یجکوز
 دیتوانیدکتر خود م هی. به توصووووودیکنیو وان خود رو با آب داغ پر م یفقط جکوز ،یسوووووادگدهد. شوووووما به ر ییتغ یمقعد
کن اینمک  یمقدار کن یخود را در جکوز قهیدق ۲۰تا  ۱۰ دت. سپس به مدیدارو به آن اضافه   .دیو وان حمام داغ رها 

 
 کاهش استرس -11

گرم جکوز در سالمت روان  تواندیکاهش دهد. کاهش استرس م یقابل قبول زانیاسترس را تا م تواندیم ینشستن در آب 
 را ارتقا بخشد. یعموم« کردن یبهتر زندگ»احساس  تواندیداشته باشد و م یمثبت یهاشرفتیو جسم شما پ

 
 یکمک به کاهش عالئم افسردگ -12
گر  دهد و  نیاسوووووترس شوووووما را تسوووووک تواندیو وان حمام داغ م یکه جکوز دیدانیاحتماال م د،یکنیبه طور مرتب حمام م ا

کند. اما آ که حمام نیا یکه علم در حال جسووتجو دیدانیم ایشووما را آرام  به رفع عالئم  توانندیم ز یگرم ن ار یبسوو یهااسووت 
کنند؟ دیشد یافسردگ   کمک 

 یسووانتدرجه 40گرم م ار یدو بار در هفته به مدت چهار هفته حمام بسوو ،ینفر از افراد مبتال به افسووردگ ۳۶مطالعه به  کی در 
که روش متفاوت کیگروه با  نیشوود. ا ز یگرادا تجو کنترل  گروه سووهیکرده بودند مقا افتیدر  یافسووردگ یبرا یگروه  که  یشوود. 

  .نشان دادند شانیدر عالئم افسردگ یتوجهقابل یکاهش آمار بودشده  ز یگرم تجو ار یآن ها حمام بس یبرا
 

گاهذهن  تیتقو -13  یآ
گاه ذهن کنترل افکار خود بپرداز  نیا یآ که به   کنترل شود.  رقابلیو غ شانیافکارمان پر میاجازه ده نکهینه ا م،یاست 

گاه یریادگی راه گاه نیکه تمر دهندیاز مطالعات نشوووان م یاریاسوووت. بسووو شووونیتیمد قیاز طر یذهن آ  یمراقبه با ذهن آ
 نیدر زم شووونیتی، نشوووسوووتن در ژسوووت بودا و مداز مردم یاریدارد از جمله کاهش اسوووترس و اضوووطراب. اما بسووو یادیز  دیفوا

  .کندیمان کمک مبه ذهن آشفته دنیبه آرامش بخش گرمآب د.داننیسخت و دشوار م یلیخشک را خ
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که ما، در آن با تکنولوژ  ییجا حمام  شنیتیمد میتوانیتر مو راحت میندار  یمان ارتباطخانواده یاعقوا ای یدر خانه اسوت 
کردن به زمان حال سوق دهد یذهن را برا تواندیآشنا م طیمح کیدر  شنیتیعالوه، مد به .میانجام ده  .توجه 

 
که آب وان نبا نینکته ا تنها که باعث شوود شوما به خواب برو یلیخ دیاسوت  گر خدیداغ باشود  آن را  دیخسوته هسوت یلی. و ا

 !دیامتحان نکن
گاه ذهن شاد دیکن نیو وان حمام داغ تمر یبار در جکوز نیرا چند یآ  یو از زندگ دیده شیخود را افزا یتا سطح تمرکز و 

 !دیببر یشتریلذت ب
 

 کاهش قند خون -14
و وان  یورزش و جکوز ر یبه تاث ینگاه خواسووتندیجالب از دانشووگاه الفبورو در انگلسووتان، محققان م ار یمطالعه بسوو کی در 

سووووواعت رکاب زدند و  کیاز مردان به مدت  یمیمرد را مورد مطالعه قرار دادند. ن ۱۴ ها. آنندازندیحمام داغ بر قند خون ب
گرفتند.  اگرادیدرجه سوووووانت 40حمام داغ م انو و یسووووواعت در جکوز کیبه مدت  گر ید یمین  محققان که همانطور قرار 

 :سندینومی
ونونننام رندنغننیمش بهنبود،ننم ناانیثرنقدانخوننب اننزنخو دننغذننهدگ رنجکوزننط قدانخوننبهنهرندونشرننکیلنونیدش
نمق  نبودن10ب نورزن،نااودننسه د  ن.د صانیمتر

 
 کاهش ورم و التهاب -15

اسووووت. و ورزش ورم و التهاب را  هایماریاز ب یاریبسوووو یبرا جیرا یمشووووکل اسوووواسوووو کیورم و التهاب  دیدانیکه م همانطور 
که بدان دوارکنندهیام ار یبس .دهدیکاهش م از  تواندیو وان حمام داغ م یدر جکوز ستنکه نش افتندیمحققان در  میاست 

  .کند یریورم و التهاب جلوگ
 

 کندیبه کاهش سردرد کمک م یجکوز -۱۶
گرما آرامش که ا یخون یهاباعث باز شووودن ر  تواندیم یجکوز یو   نیامر منجر به کاهش فشوووار در سووور و تسوووک نیشوووود 

 .شودیسردرد م
 کردن یحس و حال باز شیافزا -۱۷

کمووک م یبووازکردن اسووووووت!  یبوواز یبرا یو وان حمووام هنوز هم، محل یجکوز دیوورا بخواه راسوووووتش تووا  کنوودیکردن بووه مووا 
کن یهادغدغه  .میخود را با تمرکز بر لحظه حال فراموش 
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 کندیم ز یشما را تم یحساب -1۸
گرفتن تم شودیاز پوست شما م یبردار هیو وان حمام داغ باعث ال ینشستن در جکوز  زتر یو بدن شما را نسبت به دوش 

که  یسووپس زمانکند. میرا شوول  هیال نیتریرونیسووپس ب کند،یو وان حمام داغ ابتدا پوسووت شووما را نرم م یجکوز .کندیم
. در ندیآیم رونیمرده از بدنتان ب یهاسوولول دیدهیاسووکراب بدن ماسوواژ م یهادسووتکش ایحوله نرم  کیپوسووتتان را با 

  !شودیم دنیدرخش یو آماده برا ز یتم ار یبدن شما بس تینها
 

 اعتماد به نفس شیافزا -۱۹
گرم جکوز. از آندیوودار  یافکووار خوب د،یوودار  یاحسوووووواس خوب یوقت کووه اسوووووتفوواده از آب   یکووارهووا نیهمووه ا توانوودیم یجووا 

 د،ینسبت به خود داشته باش یاحساس بهتر یکاماًل ملموس است. وقت یذهن دیشما انجام دهد، فوا یرا برا ز یانگشگفت
به شوووووما در آرامش،  تواندیبزر  م دادیرو کیقبل از  یحمام داغ با جکوز کی. دیکنیم یشوووووتریب نانیاحسووووواس اطم

کند. یذهن یو آمادگ شتر ینفس باعتمادبه  ئکمک 


