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دستورالعملهای امنیتی
آ گاهی از تکنیکهای ساخت و ساز ،لوله کشی و نصب برق مطابق با دستورالعمل برای نصب مناسب و رضایت کاربر مورد
نیاز است .توصیه می کنیم که یک تکنسین تایید شده ،نصب محصوالت لوکس حمام فارس وان را انجام دهد .ضمانت ما
مشکالت مربوط به نصب نادرست را پوشش نمیدهد.
احتیاط :هنگام استفاده از این محصول ،همیشه باید اقدامات احتیاطی اساسی را انجام دهید ،از جمله موارد زیر:
 از این دستگاه فقط برای موارد مورد کاربرد آن که در این دفترچه راهنما توضیح داده شده استفاده کنید .از لوازم
و افزودنیهای اضافی که توسط سازنده توصیه نشده است استفاده نکنید.
 هرگز هیچ شیئی را در هیچ دهانهای انداخته یا وارد نکنید.
 به کودکان اجازه ندهید از این محص ووول اس ووتفاده کنند مگر اینکه همیش ووه تحت نظارت دقیق یک بزرگسوووال قرار
بگیرند .از جکوزی اسو وووتفاده نکنید مگر اینکه همه محافظ های مکنده برای جلوگیری از گیر افتادن بدن و مو
نصب شده باشند .ا گر روکش مکنده شکسته ،آسیب دیده یا مفقود شده است ،هرگز از جکوزی استفاده نکنید.
خطر :این محصول باید فقط به پریز برق در ارتفاع  ۴۰-۳۰سانتیمتری از سطح زمین متصل شود که توسط فیوز حداقل
 15آمپر حفاظت می شود و دارای اتصال ارت است .پیش از نصب ،فیوز باید توسط تکنسین آزمایش شود .در صورت عدم
نصب فیوز و اتصال ارت در مسیر جریان برق ،از این محصول استفاده نکنید.
احتیاط :این تجهیزات فقط برای اسووووتفاده در محیط داخلی طراحی ش وووده اسو ووت .مطابق این دس وووتورالعمل تجهیزات را
نصوووب کنید .این محص ووول باید به پریز برقی نص ووب ش ووده و توسوووط نص وواب مجاز  ،برقکار و لوله کش نص ووب شوووود .مصوووالح
ساختمانی با قابلیت اشتعال باید از موتور/پمپ یا دمنده یا سایر اجزای تولید کننده گرما در این محصول دور شود.
دستورالعمل های مهم ایمنی
هنگام استفاده از تجهیزات الکتریکی ،همیشه باید نکات ایمنی اولیه را رعایت کنید ،از جمله موارد زیر:
 .1کودکان نباید از جکوزی بدون نظارت بزرگساالن استفاده کنند.
 .2از جکوزی استفاده نکنید مگر اینکه محافظ مکنده برای جلوگیری از تداخل بدن و مو نصب شده باشد.
 .3برای جلوگیری از جراحت ،هنگام ورود یا خروج از جکوزی احتیاط کنید.
 .4قبل از استفاده یا در حین استفاده از جکوزی از مواد مخدر یا الکل استفاده نکنید.
ً
 .5خانمهای باردار یا احتماال باردار باید قبل از استفاده از جکوزی با پزشک مشورت کنند.
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 .6از جکوزی آب داغ بالفاص وووله پس از ورزش ش ووودید اس وووتفاده نکنید .اجازه بدهید کمی زمان بگذرد یا دمای آب را
کاهش دهید.
احتیاط:
 وسوایل برقی ممانند سوشووار ،المپ ،تلفن ،رادیو یا تلویزیونا را در فاصوله کمتر از ۱.۵متری این محصوول اسوتفاده
نکنید.
 تا زمانی که جکوزی با حداقل  ۲الی  ۵سووانتیمتر باالتر از «باالترین سوووراه هوا» پر از آب نشووده باشوود ،از سوویسووتم
پمپاژ آب جکوزی استفاده نکنید.
 هنگام تمیز کردن محصول ،از سایندهای استفاده نکنید که به سطح وان آسیب برساند.
 برای جلوگیری از تغییر رنگ رویه ا کریلیک ،وان را با آب با دمای بیش از  60درجه سانتی گراد م 140درجه فارنهایتا
پر نکنید.
توجه :غوطه وری طوالنی مدت در آب داغ ممکن است باعث گرمازدگی مهیپرترمیا شود!
گرمازدگی زمانی رخ می دهد که دمای داخلی بدن به س ووووطحی چند درجه باالتر از دمای طبیعی بدن م 37درجه سوووووانتی
گراد یا  98.6درجه فارنهایتا برسد .عالئم گرمازدگی شامل افزایش دمای داخلی بدن ،سرگیجه ،بی حالی ،خواب آلودگی و
غش است .عوارض گرمازدگی شامل موارد زیر است:
 .Aعدم درک گرما
 .Bعدم تشخیص نیاز به خروج از وان و جکوزی
 .Cعدم آ گاهی از خطر قریب الوقوع
 .Dآسیب جنین در زنان باردار
 .Eناتوانی جسمی برای خروج از وان و جکوزی
 .Fبیهوشی منجر به غرق شدن.
توجه :دمای آب بیش از  ۴۰درجه سووانتی گراد م 104درجه فارنهایتا ممکن اس ووت برای سوووالمتی شوووما مق وور باشووود .قبل از
استفاده دمای آب را بررسی و تنظیم کنید.
مهم :قبل از شروع نصب  ،دستورالعملهای ارائه شده در این دفترچه راهنما را بخوانید.
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راهنمای قطعات و لوازم جکوزی

 .1زیرآب مچاهک تخلیه آبا
 .2مکش آب
 .3جت کف مدر تیپ ۲ا
 .4کلید پنوماتیک جهت تنظیم فشار آب موتور جکوزی
 .5کلید روشن/خاموش
 .6جت دیواره
 .7پالشتک
 .8چراغ هالوژن مدر صورت سفارشا
 .9پر کن
 .10شیر اهرمی آب و تنظیم دمای آب خروجی مسرد/گرما
 .11کلید دایورتر متنظیم آب خروجی مخروج آب از دوش دستی یا شیر پر کناا
 .12دوش دستی مطول  ۱.۵مترا
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بازرسی و آزمایش

بازرسی بصری

 -۱محصول را از بستهبندی حمل خارج کنید .مراقب باشید سطح محصول را خراش ندهید .منگنهها را بردارید یا داخل
بسووووتهبندی قرار دهید .بس وووتهبندی را تا زمان بازرسووووی کامل محصو ووول نگه دارید .به هیچ عنوان محصو ووول را از قسوووومت
لوله کشی بلند نکنید .فقط توسط قاب جابجا شود.
 -۲بدنه و اجزای جکوزی را بررسوووی کنید .در ص ووورت مش وواهده هرگونه آسووویب یا نقص در بدنه یا اجزان ،محصوووول را نصوووب
نکنید .آس ووویب در تحویل یا نقص پس از نص وووب محصو ووول از گارانتی خارج اسو ووت .مس وووئولیت محص ووووالت فارس وان برای
خسارت حمل و نقل پس از تحویل محصوالت به اتمام میرسد.
 -۳هرگونه خسارت فیزیکی را به حامل ارجاع دهید .برای اطالع بیشتر با پشتیبانی فارس وان تماس بگیرید.

تست عملیاتی آب و جکوزی
تمام محصوووالت وان و جکوزی قبل از حمل و نقل از نظر کارکرد مناسووب و اتصوواالت ضوود آب آزمایش شوودهاند .با این حال،
ً
قبل از نصب ،دستگاه باید مجددا توسط نصب کننده آزمایش شود .فارس وان مسئولیتی در قبال نقصی ندارد که با انجام
این روش بازرسی و آزمایش می توان کشف ،تعمیر یا اجتناب کرد:
 .1وان حمام را روی یک سطح صاف ،نزدیک منبع الکتریکی مناسب ،منبع آب و تخلیه آب قرار دهید .راهرو انتخاب
مناسبی است.
 .2وان یا جکوزی را تا  ۵ – ۲سانتیمتر باالتر از باالترین سوراه هوا پر آب کنید.
 ۵ .3دقیقه صبر کنید.
 .4موتور/پمپ را وصوووول کرده و دسووووتگاه را روشوووون کنید .تهیید کنید که همه وی گیها عمل می کنند .ا گر محصوووووول
عمملکرد صحیحی نداشت آن را نصب نکنید.
 .5تمام اتصاالت را از نظر نشتی بررسی کنید .در صورت تشخیص نشت محصول را نصب نکنید.
 .6وان را به بستهبندی برگردانید یا تا زمان نصب از آسیب جلوگیری کنید.
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نصب محصوالت جکوزی فارس وان
جکوزی فارسوان بهتر اسووت توسووط تکنسووینهای واحد خدمات پس از فروش نصووب شووود .در ادامه برای آ گاهی بیشووتر،
مراحل نصب جکوزی بیان میشود.
مرحله اول – اقدامات اولیه
محل نص ووب جکوزی ،موقعیت زیرس ووری ،موقعیت تخلیه و کفش وووی حمام را در نظر بگیرید .کف زمین باید مسوووطح و تراز
باشوود .جکوزی را در محل اسووتقرار نهایی قرار بدهید .در این مرحله به وسوویلهی رگالژ کردن پیچهای پایه شوواسووی ،سووطح
جکوزی را  ۲الی  ۳سووانتیمتر به سوومت خروجی آب شوویب دهید .این مقدار شوویب برای اسووتفاده بهتر و خارج شوودن کامل
آب از زیرآب تخلیه ضروری است.
برای اطمینان از ص ووحت اقدامات ص ووورت گرفته ،مقداری آب داخل جکوزی بریزید و از خارج ش وودن ص ووحیح آب اطمینان
حاصل کنید.

رگالژ پایهها

قرارگیری محصول در محل نصب
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مرحله دوم – اتصاالت آب و برق
همانطور که پیشتر در این کتابچه توضیح داده شده است ،لوله کشی آب و پریز برق باید در ارتفاع  ۴۰ – ۳۰سانتیمتری از
کف محل استقرار قرار داشته باشد .شیرآالت را به وسیله شلنگ رابط پیسوار به لوله کشی سرد و گرم متصل کنید.
در گام بعد دوشوواخه موتور جکوزی را به پریز دارای اتصووال ارت و فیوز متصوول کنید .در صووورتی که جکوزی دارای دو موتور
است ،هر دوشاخه را به پریز مورد نظر متصل کنید.

مرحله سوم – تنظیم محل پانلها
بسووت  Lشووکل پالسووتیکی را به وسوویلهی پیچ رگالژ در جای مناسووب قرار دهید .سووپس الیهی باالی پانل را بین لبهی وان و
تکیه گاه قرارداده و از دو طرف طول پانل و لبهی وان را یکسووان نمایید .توسووط پیچهای خودکار ،پانل را به بسوووت  Lشوووکل
پالستیکی متصل کنید .در صورت نیاز مجدد میتوانید به وسیلهی پیچ ،رگالژ پانل را در بهترین وضعیت قرار دهید .پس از
تنظیم محل پانل ،برای نصب سیفون و ثابت کردن جکوزی فعال پانل را جدا نکنید.

بستن پیچهای خودکار

بست  Lشکل
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مرحله چهارم – نصب سیفون
ا گر کفش و وووی حمام دارای س وووویفون اسو وووت ،از این مرحله بگذرید .در صو وووورتی که
کفشوووی حمام دارای سوویفون نباشوود باید در قس ومت زیرآب سوویفون نصووب شووود.
سوویفون را در قسوومت زیرآب نصووب کنید و آن را به وسوویله لوله خرطومی به فاضووالب
ارتباط دهید .سپس محل اتصاالت را با چسب آ کواریوم آببندی کنید.
مرحله پنجم – تست عملکرد جکوزی
اطمینان از عملکرد صوووحیح شووویر آب سووورد و گرم ،اطمینان از عملکرد اتص ووال برق و
اطمینان از شیب خروجی آب

نصب سیفون

مرحله ششم – عایق کاری
پس از تس ووت خروج آب جکوزی ،لبه های دور تا دور متص وول به دیوار توسوووط چس ووب سووویلیکونی عایق کاری میشوووود .در
صووورت همراه داشووتن قرنیز در بسووته نصووبی محصووول ،قرنیزها باالی چسووب سوویلیکونی و در راسووتای اتصووال وان به دیوار
مطابق تصویر زیر قرار می گیرند.
باز کردن پانل برای دسترسی به قسمت زیرین جکوزی (تعمیر یا نظافت)
برای بازکردن پانل کافیست پیچهای خودکار را باز کنید و مراحل نصب پانل را به صورت معکوس انجام دهید.
این کار باید با دقت زیادی انجام شود زیرا فشار نابرابر و زیاد ممکن است باعث شکستگی پانل و خارج شدن محصول از
گارانتی شود.
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نگهداری وان و جکوزی رزین ا کریلیک

نظافت وان و جکوزی

برای تمیز کردن وان و جکوزی ،از محلولهای شوینده مایع مالیم و غیر ساینده استفاده کنید.
هشدار :هرگز از پا ک کنندههای قوی ،سفیدکننده و ساینده خانگی موایتکس ،من و...ا استفاده نکنید.

تعمیر سطح
خراشهای جزئی که به رنگ نفوذ نمی کنند را میتوان با کمی سو ووونباده زنی با کاغذ سو ووونباده پوسو وووتاب از بین برد .خط و
خشهای عمدهای که به سطح رزین ا کریلیک نفوذ می کنند نیاز به اصالح دارند .برای یافتن نمایندگی خدمات در منطقه
خود با فارس وان تماس بگیرید.

دستورالعمل مراقبت و نظافت سطح
وان و جکوزیهای فارس وان با مواد غیر متخلخل و بادوام سوواخته میشوووند که در صووورت مراقبت و نظافت مناسووب ،در
برابر تجمع خا ک و لکهها تا حد زیادی مقاومت می کنند .ترکیب منحصر به فرد مواد طبیعی و مصنوعی ،در عین استحکام
باال و زیبایی ،ممکن اسووت دارای تفاوتهای بسوویار جزئی در رنگ و بافت سووطح در وان باشوود .این طبیعی اسووت و نتیجه
ماهیت دست ساز محصول است .این محصول طوری طراحی شده است که در صورت استفاده معمولی در محیط حمام
ً
در مقابل لکهها مقاوماند .صدمه به بدنه و متعلقات ناشی از استفاده نادرست یا ضربه ضمانتنامه را باطل می کند .لطفا
محصول را مطابق تمام دستورالعملهای استفاده و مراقبت که در این دفترچه راهنما ذکر شده است نگهداری و مراقبت
کنید .در صووورت آسوویب ناخواسووته به بدنه مانند خراش جزئی روی سووطح ،یک کارشووناس تایید شووده ممکن اسووت بتواند
ً
جلوه را به محصول برگرداند .برای اعزام کارشناس ،لطفا با فارس وان تماس بگیرید.
برای اطمینان از مراقبت مناسب مراحل ساده زیر را دنبال کنید:
 .1ابتدا با یک شوینده مالیم مانند مایع ظرفشویی و آب گرم تمیز کنید .سپس سطح بدنه را با یک پارچه نرم و کمی
مرطوب پا ک کنید.
 .2برای لکه های سووخت تر مانند چربی ،روغن ،رنگ یا جوهر  ،با الکل تمیز کنید و سووپس با یک پارچه نرم و خشووک
پا ک کنید.
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 .3از شو ووووینده های قوی مانند س و ووفیدکننده ها و جرم گیرها موایتکس ،من ،و...ا به هیچ عنوان اس ووووتفاده نکنید.
استفاده از این مواد میتواند به سطح بدنه و متعلقات محصول آسیب برساند و ممکن است گارانتی را لغو کند.
 .4استفاده از پارچه یا پدهای ساینده خودداری کنید.
 .5استفاده از تیغ یا اجسام تیز دیگر که ممکن است سطح را خراش دهند خودداری کنید.
 .6از محصوالت شوینده حمام که حاوی هر نوع رنگ هستند اجتناب کنید.
 .7ا گر در مورد مناسووب بودن شوووینده برای اسووتفاده با این محصووول مطمئن نیسووتید ،قبل از شوسووتشوووی کل بدنه،
ابتدا مقدار بسیار کمی از شوینده را در ناحیه ای از بدنه محصول که نامحسوس است آزمایش کنید.

رویههای عیبیابی
عالئم

مشکل

راه حل

موتور روشن نمیشود

قطعی برق یا قطع بودن فیوز یا

فیوز را بررسی کنید .ا گر غیرفعال است

سیم کشی معیوب

فعال کنید

پایین بودن سطح آب

مقدار آب داخل جکوزی را افزایش دهید

وجود هوا در پمپ

با پشتیبانی فارس وان تماس بگیرید

موتور ایراد دارد

موتور باید تعویض شود

اتصال کوتاه یا فیوز معیوب

فیوز یا اتصال کوتاه را بررسی کنید

فیوز دائما میپرد

موتور به سرعت حدا کثر نمیرسد ولتاژ پایین

با یک برقکار تماس بگیرید

ولتاژ پایین

با یک برقکار تماس بگیرید

تهویه نامناسب

برای موتور تهویه ایجاد کنید

موتور روشن میشود اما آب پمپاژ

پایین بودن سطح آب

مقدار آب داخل جکوزی را افزایش دهید

نمیشود

مشکل در کلید هوا

با پشتیبانی فارس وان تماس بگیرید

انسداد ورودی مکش

انسداد را رفع کنید

انسداد ورودی شلنگ هوا

با پشتیبانی فارس وان تماس بگیرید

از یک جت آب پمپاژ نمیشود

انسداد ورودی نازل

با پشتیبانی فارس وان تماس بگیرید

نشتی اطراف پمپ

اتصاالت ضعیف

اتصاالت را محکم کنید

حلقه O

حلقه  Oرا تعویض کنید

موتور زیادی داغ میشود
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نشتی اطراف اتصاالت

شل بودن پیچ اتصاالت

محکم کردن اتصاالت با آچار مخصوص

ایراد در واشر
فشار جتها کم است

مسدود بودن خروجی جتها

شیر هوا را باز کنید

تخلیه به کندی انجام میشود

گرفتگی کفشوی حمام

کفشوی فاضالب حمام را بررسی کنید.

ایراد در زیرآب

زیرآب باید تعویض شود.

ا گر دستگاه در دوره گارانتی است ،قبل از شروع کار با شماره سریال محصول خود با پشتیبانی خدمات فارس وان تماس
بگیرید .شماره سریال روی کارت گارانتی قرار دارد.

سرویس مجاز
ا گر به خدمات در محل نیاز دارید ،یا در مورد عملیات یا تعمیر و نگهداری نیاز به راهنمایی دارید ،لطفا با پشوووووتیبانی
خدمات فارس وان با شوووماره تلفن  ۰۵۸۳۲۲۳۶۳۵۰یا  ۰۵۸۳۲۲۳۶۳۴۵تماس بگیرید .برای اطالع از محصوووالت ،خدمات
و نسخه آنالین این کتابچه و دستورالعملهای عملکرد ،از وب سایت ما به آدرس  www.Farsvan.comدیدن کنید.
ً
هنگام درخواسووووت خدمات یا کمک فنی ،لطفا مدل و شووووماره سووووریال محصووووول خود را در دسووووترس داشووووته باشووووید .این
اطالعات را میتوانید از کارت گارانتی محصول ارائه شده با دستگاه خود دریافت کنید.

سواالت متداول
 .1برای استفاده از جکوزی چه الزامات الکتریکیای وجود دارد؟
پریز برق در ارتفاع ۴۰-۳۰سانتیمتری از سطح زمین ایمن شده با فیوز ۱۰آمپر و اتصال ارت
 .2جنس محصوالت فارس وان از چیست؟
بدنه محصوووالت فارسوان از  Resin Acrylicسوواخته شووده اسووت .از وی گیهای این متریال میتوان به ضوود لک،
ضوود جلبک ،ضوود با کتری ،ضوود حسوواس ویت ،قابل ش وسووتشووو با انواع مواد شوووینده بدون نگرانی از تغییر رنگ ،وزن
سبک و مقاومت باال اشاره کرد.
 .3موتور بلوئر چیست؟
در جکوزیهای تیپ  ۱و  ۳فارسوان ،عالوه بر موتور اصلی ،امکان افزودن موتور دیگری بنام بلوئر روی محصول وجود
دارد .این سو و ویسو وووتم حباب هوا را با فشو وووار از منفذهای کف جکوزی خارج می کند .این عمل باعث ماسوووووواژ بدن،
ا کسی ندهی بهتر به آب و در نتیجه آبدرمانی موثرتر و تاثیر مثبت بر روی پوست خواهد داشت.
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 .4آیا امکان اضافه کردن هیتر ( گرم کن) به جکوزی وجود دارد؟
بله .امکان نصوووب آپشووون هیتر روی تمام تیپهای جکوزی وجود دارد .در هنگام سوووفارش میتوانید درخواسووووت
دهید.
 .5برای تمیز کردن وان حمام فارس وان از چه محصوالت پا ک کنندهای استفاده کنم؟
برای تمیز کردن محصوالت فارس وان ،ما آب صابون داغ و مواد شوینده مانند مایع ظرفشویی و مایع لباسشویی
را توصیه می کنیم .از هیچ نوع تمیز کننده یا پا ک کننده ساینده بر روی سطح وان استفاده نکنید.
ً
لطفا مطمئن شوید که همه محصوالت تمیز کننده را با یک پارچه نرم یا اسفنج استفاده می کنید.
 .6جتهای جکوزی را چگونه نظافت کنم؟
آب صابون داغ همراه با برس شستشوی نرم
 .7ا گر روی سطح وان من خراش خورده باشد چه کنم؟
ا گر خراش سو ووطحی باشو وود امکان تعمیر توس وووط تکنس وووین مجاز فارس وان وجود دارد .لطفا با پشووووتیبانی تماس
بگیرید .با بررسی تصویر آسیبدیدگی کارشناسان امکان تعمیر را بررسی و به اطالع شما خواهند رساند.
 .8وان/جکوزی من شکسته است .آیا امکان تعمیر وجود دارد؟
آسیب ا گر از سطحی است بله امکان تعمیر وجود دارد .اما ا گر شکستی عمیق است خیر.
 .9آیا امکان جابجایی وان و جکوزی نصب شده وجود دارد؟
بله .به لطف طراحی جدید شاسی محصوالت ،جابجایی محصوالت از هر زمانی آسانتر شده است.
ا گر سواالت دیگری دارید ،صدای مشتریان فارسوان همواره آماده پاسخگویی و شنیدن نظرات و انتقادات شماست .با ما
تماس بگیرید.

مزایای فوقالعاده جکوزی و وان حمام داغ برای ذهن ،بدن و روح
در این بخش ما به این موضو ووووع میپردازیم که چگونه میتوانید از مزایای جکوزی و وان حمام داغ خود بهرهمند شووووووید.
مقاله زیر را بخوانید تا یاد بگیرید چگونه از قدرتهای شفا بخش وان خود استفاده کنید!
- 1بهبود کیفیت خواب

12

یکی از بهترین فوا ید اسو وووتفاده از جکوزی و وان حمام داغ این اسو وووت که میتواند کیف یت خواب شو وووما را بهبود بخشووووود.
هنگامی که شما در جکوزی یا وان حمام داغ هستید دمای بدن شما باال میرود و وقتی که بیرون بیایید دمای بدنتان به
سرعت پایین میآید.
با توجه به بنیاد خواب ،تغییر در دمای بدن چیزی است که باعث بهخواب رفتن ذهن و بدن شما میشود:
س ع کنید انن حنام رن نن۶۰نت ن۹۰ندق قهنقبلننزنخونبنبرن مهر زینید انت ندم ینباننشععم نقبلننزنن حنیهنبهن ختخونبنبرو ان
ونپتونروینخودنبکش ا،نپ ییحنب ا .ن
 - ۲کاهش درد مفاصل
استفاده منظم از جکوزی در طول هفته باعث تسکین دردهای ناشی از آسیبهای ورزشی مانند کشش عقالت و یا حتی
آرتروز می شود .بنیاد آرتروز می گوید که جکوزی و وان حمام داغ میتواند درد مفاصل را تسکین دهد.
 -۳بهبود سالمت قلب و عروق
طبق گفته پزشکان ،قرار دادن بدن تا گردن در زیر آب ،بخصوص در جکوزی یک تمرین قلبی برای شما محسوب میشود.
دلیل این امر این اس ووت که ماس وواژی که جتهای جکوزی به بدن شوووما وارد می کند باعث افزایش حجم قلب میشوووود .به
عبارت دیگر ،هنگامی که شما در آب هستید ،قلب شما بهتر کار می کند و به سالمت آن کمک می کند.
جکوزنینونونننام رندنغ،نبهنو ژهند نزمس عععت ننونق ن ردننخونن ننب بودنمکبخش عععا.نبرنیننفرندینیهنس ع ع

ه ینطوالنکن

مکنش ددانونی نمکیددا،نام رنیردننبهن ردننخونند نپ ه نونبهن ه ییننزنخستگکنیمکنمکیدا.ننفرندینیهنتم رنروزن نند ن
ندن هنی نمکیدداننسترسنزن دیندن نانونوقتکن شم نتح ننسترسنهست انب ثن ردننخوننض فنمک شو ا.ننشستحند ن
جکوزنینونونننام رندنغنبهنماتن۲۰ن ت ن۳۰ندق قهند نپ نن کنروزنی رنی،ن ب ثنی هشننسع عععترسنونب بودن ردننخونن
خونهانشا .ن
 -۴کاهش فشار خون
بر اسووووواس تحقیق محققین کلینیک مائو ،قرار گرفتن در جکوزی برای افرادی که در معرض فشووووار خون باال هسوووووتند مفید
است زیرا باعث افزایش ضربان قلب و در نتیجه کاهش فشار خون میشود.
- ۵تسکین دردهای قاعدگی
جکوزی و وان حمام داغ دردهای دوران قاعدگی را با افزایش جریان خون به لگن و شو ووول کردن ماهیچههای اطراف رحم
آسانتر می کند.
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برنینتسععک حنب شععترننسعع کنید انروغحننسعع نسننسععسوخودوسن ننبهنوننننضعع فهنید ا.نمس ل تننشعع ننمکدهانیهنروغحن
نسسوخودوسنآ نمشنبخشننس نیهنبهنو ژهنمکتونناند ندو نننق ا کنمف انب شا  .ن

 - ۶کمک به کاهش وزن
جکوزی یکی از عواملی اس ووت که باعث کاهش اص ووولی وزن میش ووود ،ایجاد سوووالمت و بهبودی س وواختار بدن با اسوووتفاده از
کنترل و مدیریت اسووترس .به عبارت دیگر سووالمت روح و روان شووما تاثیر مسووتقیمی بر روی متابولیسووم و سوواختار فیزیکی
بدن دارد .حال آنکه شما با استفاده از خواص درمانی آب داغ جکوزی به راحتی میتوانید زمانی را برای استراحت و کاهش
اسوووووترس خود اختصو ووواص ده ید که این امر میتواند مس ووووتقی ما بر روی عملکرد بدن در جهت کاهش وزن تاثیر بگذارد.
بنابراین ،آبدرمانی مهیدروتراپیا با جکوزی نه تنها در بهبود کیفیت زندگی بلکه به کاهش وزن شما نیز کمک می کند.
مدظو م ننن حننس نیهنجکوزنینونونننام رندنغنمکتوننانی ف نخونبنشم ن ننب بودنبخشانونیو ت زولنشم ن ننپ ییحنب و دن
ونن زننن سعع نبهنشعععم نبگوییمنیهنوقتکنخونبنیمکندنرن ان ننصععونخونبننانرن ا،نبهنناتم لنزن دنمقان نزن دینشععع رن دکج تن
مکخورن ا.ن نن رنیو ت زولنشم نب ثننسترسنمکشودند نی ب د ه ینآشپزخ نهت ننبهندنب لنچ پسنخونه انبود! ن

 -۷پا کسازی بدن
گرمای جکوزی ،منافذ پوست شما را باز می کند و این امر میتواند باعث شفافیت ،پا کسازی و دفع سموم پوست شود .با
این کار یک حس تازهشدن با پوستی به مراتب تمیزتر ،با نشاط و شاداب به شما دست می دهد.

 -۸پا کسازی سینوسها
ا گر با داشووتن سوورماخوردگی یا سوورفه کردن ،جکوزی یا دوش آب داغ بگیرید ،ممکن اسووت متوجه تسووکین موقتی در عالئم
سرماخوردگیتان شده باشید و ممکن است هنگام بیرون آمدن از جکوزی یا دوش آب داغ متوجه شدهاید که آب بینیتان
مانند یک شیر آب به پایین سرازیر شده است! این بخاطر این است که بخار داغ ،گرفتگی در مجاری بینی شما را کامال از
بین برده است.
ا النچهننتف قکنمکنفتانن رنشم نب ندنشتحنسرم خو د کنبهنونننام رندنغنبرو انونیمکن ن حهند م نکننض فهنید انیهنی مون
ث ب نشعععاهنب ش ععانیهنب ثنی هشن رفتگکنب دکت ننمکش ععود ننظرت ننچ سع ع نیمکنروغحننی ل پتوسن نشععع انچدانقسرهن
روغحندن چ حنبهنآبنام رنخودننض فهنید انت نبهنجدگنب نسرم خو د کت ننبرو ا! ن
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ا گر میخواهید دفعه بعدی که سرفه کردید و یا سرما خوردید ،به طور کامل با یک درمان طبیعی در برابر سرماخوردگیتان
تا دندان مسلح شوید ،یک وان حمام داغ با این اسانسها بسازید.
 -۹کمک به رفع یبوست
افرادی که یبوست دارند در اوایل صبح با استفاده از جکوزی و وان حمام داغ به صورت روتین میتوانند عملکرد رودهشان
را بهبود بخشند و کمک زیادی به رفع یبوست خود می کنند.
 -۱۰آرامشبخش واژن
جکوزی و وان حمام داغ میتواند دید و چشوومانداز شووما را نسووبت به زندگی با تسووکین دادن اندامهای جنس وی و یا ناحیه
مقعدی تغییر دهد .شو وووما بهس و ووادگی ،فقط جکوزی و وان خود رو با آب داغ پر می کن ید .به توصو و و یه دکتر خود میتوان ید
مقداری نمک یا دارو به آن اضافه کنید .سپس به مدت  ۱۰تا  ۲۰دقیقه خود را در جکوزی و وان حمام داغ رها کنید.
 - 11کاهش استرس
نشستن در آب گرم جکوزی میتواند استرس را تا میزان قابل قبولی کاهش دهد .کاهش استرس میتواند در سالمت روان
و جسم شما پیشرفتهای مثبتی داشته باشد و میتواند احساس «بهتر زندگی کردن» عمومی را ارتقا بخشد.
 - 12کمک به کاهش عالئم افسردگی
ا گر به طور مرتب حمام می کنید ،احتماال میدانید که جکوزی و وان حمام داغ میتواند اسو وووترس ش ووووما را تسوووووکین دهد و
شووما را آرام کند .اما آیا میدانید که علم در حال جسووتجوی این اسووت که حمامهای بس ویار گرم نیز میتوانند به رفع عالئم
افسردگی شدید کمک کنند؟
در یک مطالعه به  ۳۶نفر از افراد مبتال به افسووردگی ،دو بار در هفته به مدت چهار هفته حمام بس ویار گرم م 40درجهسووانتی
گرادا تجویز شوود .این گروه با یک گروه کنترل که روش متفاوتی برای افسووردگی دریافت کرده بودند مقایسووه شوود .گروهی که
برای آن ها حمام بسیار گرم تجویز شده بود کاهش آماری قابلتوجهی در عالئم افسردگیشان نشان دادند .
- 13تقویت ذهن آ گاهی
ذهن آ گاهی این است که به کنترل افکار خود بپردازیم ،نه اینکه اجازه دهیم افکارمان پریشان و غیرقابل کنترل شود.
راه یادگیری ذهن آ گاهی از طریق مدیتیش وون اس ووت .بسو ویاری از مطالعات نش ووان میدهند که تمرین مراقبه با ذهن آ گاهی
فواید زیادی دارد از جمله کاهش اسووترس و اضووطراب .اما بسوویاری از مردم ،نشووسوووتن در ژسووت بودا و مدیتیشووون در زمین
خشک را خیلی سخت و دشوار میدانند .آب گرم به آرامش بخشیدن به ذهن آشفتهمان کمک می کند .
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حمام جایی در خانه اسوت که ما ،در آن با تکنولوژی یا اعقوای خانوادهمان ارتباطی نداریم و راحتتر میتوانیم مدیتی شن
انجام دهیم .به عالوه ،مدیتیشن در یک محیط آشنا میتواند ذهن را برای توجه کردن به زمان حال سوق دهد.
تنها نکته این اسوت که آب وان نباید خیلی داغ باشود که باعث شوود شوما به خواب بروید .و ا گر خیلی خسوته هسوتید آن را
امتحان نکنید!
ذهن آ گاهی را چندین بار در جکوزی و وان حمام داغ تمرین کنید تا سطح تمرکز و شادی خود را افزایش دهید و از زندگی
لذت بیشتری ببرید!
 - 14کاهش قند خون
در یک مطالعه بسویار جالب از دانشووگاه الفبورو در انگلسووتان ،محققان میخواسووتند نگاهی به تاثیر ورزش و جکوزی و وان
حمام داغ بر قند خون بیندازند .آنها  ۱۴مرد را مورد مطالعه قرار دادند .نیمی از مردان به مدت یک س و وواعت رکاب زدند و
نیمی دیگر به مدت یک س و وواعت در جکوزی و وان حمام داغ م 40درجه س و ووانتی گرادا قرار گرفتند .همانطور که محققان
مینویسند:
ونیدشنیلکنقدانخوننبهنهرندونشرن طنمش بهنبود،ننم ناانیثرنقدانخوننب اننزنخو دننغذننهدگ رنجکوزنینونونننام رندنغن
د نمق سهنب نورزن،نااودن10ند صانیمترنبود .ن
 - 15کاهش ورم و التهاب
همانطور که میدانید ورم و التهاب یک مش وووکل اسو وواس و وی رایج برای بس و ویاری از بیماریها اس وووت .و ورزش ورم و التهاب را
کاهش میدهد .بسیار امیدوارکننده است که بدانیم محققان دریافتند که نشستن در جکوزی و وان حمام داغ میتواند از
ورم و التهاب جلوگیری کند .
 -۱۶جکوزی به کاهش سردرد کمک می کند
آرامش و گرمای جکوزی میتواند باعث باز ش وودن ر های خونی ش ووود که این امر منجر به کاهش فش ووار در سووور و تسوووکین
سردرد میشود.
- ۱۷افزایش حس و حال بازی کردن
راسوووووتش را بخواهیود جکوزی و وان حمووام هنوز هم ،محلی برای بووازی کردن اسو ووووت! بووازی کردن بووه مووا کمووک می کنوود تووا
دغدغههای خود را با تمرکز بر لحظه حال فراموش کنیم.
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 -1۸حسابی شما را تمیز می کند
نشستن در جکوزی و وان حمام داغ باعث الیه برداری از پوست شما می شود و بدن شما را نسبت به دوش گرفتن تمیزتر
می کند .جکوزی و وان حمام داغ ابتدا پوسووت شووما را نرم می کند ،سووپس بیرونیترین الیه را شوول می کند .سووپس زمانی که
پوسووتتان را با یک حوله نرم یا دسووتکشهای اسووکراب بدن ماسوواژ میدهید سوولولهای مرده از بدنتان بیرون میآیند .در
نهایت بدن شما بسیار تمیز و آماده برای درخشیدن میشود !
 -۱۹افزایش اعتماد به نفس
وقتی احس و ووواس خوبی داریود ،افکووار خوبی داریود .از آنجووا کووه اسو وووتفوواده از آب گرم جکوزی میتوانوود همووه این کووارهووای
ً
شگفتانگیز را برای شما انجام دهد ،فواید ذهنی کامال ملموس است .وقتی احساس بهتری نسبت به خود داشته باشید،
احسووووواس اطمی نان بیشو وووتری می کن ید .یک حمام داغ با جکوزی قبل از یک رو یداد بزر میتواند به ش ووووما در آرامش،
اعتمادبهنفس بیشتر و آمادگی ذهنی کمک کند.ئ
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