REFRESHING

מכשיר עיסוי חכם לכפות הרגליים

לטיפוח כפות הרגליים שלכם

הוראות הפעלה

תודה לכם על קניית המוצר .נא לקרוא בעיון את מדריך ההוראות כדי לדעת על השימוש הנכון
במוצר לפני הפעלתו .נא לשים לב בעיקר לאזהרות בטיחות חשובות ,ולשמור על המדריך לעיון
נוסף בעתיד.
הערה :החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את העיצוב והתיאור של המוצר ללא כל
הודעה מראש .נא להתייחס לצבע המוצר בפועל.

תוכן העניינים
בטיחות ותחזוקה

02

שמות ופעולות הרכיבים

04

פעולה

05

שיטת השימוש במוצר

06

מפרט המוצר

10

1

אזהרות בטיחות חשובות
 .1אזהרת בטיחות


נא להשתמש במוצר על פי ההוראות במדריך זה.



נא לוודא כי ההספק של רשת החשמל מתאים למוצר ,ואין להשתמש במוצר אם
המארז או הכבל החשמלי פגומים.



יש למנוע חדירת גופים זרים למרווח שבין ראש העיסוי לבין המארז של המוצר.



יש להקפיד שהמוצר לא יבוא במגע עם מים למניעת תאונות העלולות לגרום לקצר.



נא לנתק את המכשיר מרשת החשמל לאחר השימוש או לפני הניקוי למניעת נזק
למכשיר או פציעות.



נא לא לחבר או לנתק את המכשיר מרשת החשמל בידיים רטובות.



אין למשוך את הכבל בעת חיבור או ניתוק מרשת החשמל ,ויש להימנע מהפעלת כוח
רב.



יש להימנע מגרימת כל נזק לכבל או שינוי המעגל החשמלי של המוצר.



נא להפסיק את השימוש במכשיר במקרה של הפסקת חשמל למניעת פציעות עם
החידוש פתאומי של אספקת החשמל.



נא לא להשתמש בחלקי חילוף ואביזרים נלווים כלשהם למעט חלקי החילוף והאביזרים
הנלווים המומלצים.



אסור להשתמש במכשיר בשטחים פתוחים.



נא לא להשתמש במכשיר תוך הפעלת כוח מופרז למניעת פציעות.



נא להימנע משימוש במכשיר במשך שעה אחרי ארוחה.



נא להפסיק את השימוש במכשיר ולהתייעץ עם הספק המקומי שלכם אם הבחנתם
במשהו חריג במכשיר במהלך השימוש .



נא להפסיק את השימוש במכשיר ולהתייעץ עם הרופא שלכם אם הבחנתם במשהו
חריג במכשיר במהלך השימוש



המכשיר אינו מיועד לשימושם של אנשים (לרבות ילדים) עם יכולות פיסיות ,חושיות או
שכליות מוגבלות ,או חוסר ניסיון וידע ,אלא אם כן הם זכו להשגחה או להדרכה
מתאימה על השימוש במכשיר על ידי אדם האחראי לבטיחותם .יש להשגיח על ילדים
כדי להבטיח כי הם אינם משחקים עם המכשיר.
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אזהרות בטיחות חשובות


אם נגרם כל נזק למתאם ההספק ,יש להחליפו על ידי היצרן ,מחלקת התחזוקה או איש
מקצוע מוסמך אחר למניעת סכנות.

 .2סביבת העבודה


נא לא להשתמש במוצר בסביבה לחה מאוד כגון חדר אמבטיה.



נא לא להשתמש במוצר מיד לאחר שחל שינוי חד בטמפרטורת הסביבה.



נא לא להשתמש במוצר בסביבה עתירת אבק או גזים מאכלים.

 .3אנשים שאסור להם להשתמש במוצר


נשים בהיריון או בתקופת המחזור החודשי.



אנשים עם מחלות עור מדבקות.



חולי אוסטיאופורוזיס.



חולים במחלות לב ומי שהושתלו בהם מכשירים רפואיים אלקטרוניים כגון קוצב לב.



אנשים עם חום גבוה.



מי שסובלים מפציעה או מכל מחלה חיצונית על פני הגוף.



אין להרשות לילדים מתחת לגיל  14שנים או לאנשים בלתי יציבים בנפשם להשתמש
במוצר ללא השגחה.



מי שזקוקים למנוחה על פי הוראות הרופא או אינם חשים בטוב.



מי שעורם רטוב.



מי שנתונים להשפעת אלכוהול או אינם חשים בטוב.



אם עברתם ניתוח לאחרונה ,על פי עצת הרופא שלכם.



למכשיר משטח מחומם .על אנשים שאינם רגישים לחום להיזהר בעת השימוש בו.
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שמות ופעולות הרכיבים
כיסוי פנימי לכפות
הרגליים הניתן
להסרה ולכביסה
לחצן

משטח לכפות הרגליים

רגליות

הפעלה/כיבוי

חימום

מצב ידני

עוצמת לחץ אוויר
מצב אוטומטי
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פעולה


עיצוב בסגנון חדש ואופנתי עם מקשי נגיעה.



פעולות עיסוי כיס אוויר ,גירוד ,לישה וגלגלת במכשיר עיסוי אחד.



עיסוי בלחץ אוויר :עם כיס אוויר סביב כפות הרגליים ,עיסוי בלחץ אוויר של כפות
הרגליים ,ואפשרויות בחירת עוצמת עיסוי מנמוכה לגבוהה.



עיסוי על ידי הפעלת לחץ אוויר על כפות הרגליים ,חימום וגלגלת לגירוד כף הרגל,
להרפיית שרירי כפות הרגליים העייפים.



עיסוי גלגלת לכפות הרגליים :גלגלת עיסוי כפות רגליים לסוליית כף הרגל ,עיסוי לישה
בנקודה קבועה בכף הרגל ,עיסוי גלגלת של כל כף הרגל להפעלת נקודות
האקופונקטורה בכף הרגל ,המרצת זרימת הנוזלים בכף הרגל ,ושיפור תחושת
החיוניות והמרץ.



חימום :הקלה יעילה של כאבים או עייפות שרירים בכפות הרגליים.



שלוש רמות עוצמה הניתנות לכוונון ,ארבעה מצבים לבחירה ,שלוש טכניקות תכנות
ליצירת מגוון של שיטות עיסוי.



טווח עיסוי מלא :טווח עיסוי מאצבעות כפות הרגליים ועד לקרסול ,מקימור כף הרגל
ועד לסוליות.



בטיחות :במקרה של הפסקת חשמל פתאומית במהלך השימוש בדרך כלל האוויר
יתנקז אוטומטית מהמכשיר.



זמן הפעולה הנקוב הוא  15דקות ,והמכשיר יעצור אוטומטית לאחר סיום פעולתו.



כיסוי פנימי לכפות הרגליים עם רוכסן  ,הניתן להסרה קלה לצורך כביסה וניקוי.

5

שיטת השימוש במוצר
 .1התחלת העיסוי


יש לחבר את מכשיר עיסוי כפות הרגליים לרשת החשמל וללחוץ על לחצן ההפעלה .אז
מכשיר העיסוי יכנס למצב המתנה.



זמן העיסוי הנקוב עומד על  15דקות ,ולאחר מכן כל פעולות המכשיר יעצרו אוטומטית,
נורית לחצן ההפעלה יהבהב והמכשיר יכנס למצב המתנה.



נא לכבות את לחצן ההפעלה ולנתק את הכבל משקע רשת החשמל.
תרשים סכמתי של שיטת החיבור לרשת החשמל.

לחצן

תיאור
נא ללחוץ למשך שתי שניות להפעלה/כיבוי


הנורית דולקת ברציפות במצב הפעלה



הנורית מהבהבת במצב המתנה

נא ללחוץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה/כיבוי להפעלת החימום .מצב ברירת המחדל
של החימום הוא כבוי


נורית דולקת :חימום



נורית כבויה :אין חימום

נא ללחוץ להפעלת שיטת העיסוי


הנורית העליונה דולקת :עיסוי גירוד כפות הרגליים



הנורית הימנית דולקת :עיסוי בלחץ אוויר



הנורית השמאלית דולקת :עיסוי גלגלת

נא ללחוץ לכוונון עוצמת הלחץ .מצב ברירת המחדל של עוצמת לחץ האוויר הוא רמה
בינונית


נורית כבויה :אין לחץ



נורית אחת דולקת :עוצמת לחץ נמוכה



שתי נוריות דולקות :עוצמת לחץ בינונית



שלוש נוריות דולקות :עוצמת לחץ חזקה
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שיטת השימוש במוצר

תיאור

לחצן

נא ללחוץ להפעלת מצבים אוטומטיים


הנורית העליונה דולקת :מצב גירוד כפות הרגליים ,עיסוי כפות הרגליים
עם ארבע גלגלות עיסוי מיוחדות בשילוב לחץ אוויר.



הנורית הימנית דולקת :מצב הקלת לחצים ,עיסוי להקלת לחצים על קימור
כף הרגל והקרסוליים.



הנורית התחתונה דולקת :מצב הרפיה ,עיסוי להרפיה מלאה של קימור
כף הרגל והקרסוליים.



הנורית השמאלית דולקת :מצב נוחות ,עיסוי נוחות של כפות הרגליים
באמצעות לחץ אוויר וגלגלות עיסוי.

הערה
 .1יש לכבות את המכשיר ולנתק את הכבל משקע רשת החשמל כאשר לא נעשה בו
שימוש לעתים תכופות .
 .2אסור לעמוד על גבי המכשיר במהלך העיסוי או לאחר תום העיסוי.

 .2אבחון ותיקון תקלות


פרק זה מסכם את הבעיות הנפוצות ביותר העשויות להופיע במהלך השימוש במוצר
זה במקרה שלא ניתן להשתמש בו .אם אינכם יכולים לפתור את הבעיה בכוחות
עצמכם על פי ההוראות בעמוד הבא ,נא לפנות למרכז תיקונים או שירות לקוחות
מורשה בסביבתכם הקרובה.



אם נתקלתם בבעיות שלא צוינו ברשימה ,נא לנסות קודם לבצע את הצעדים הבאים:
 .1יש לכבות את המכשיר ולהוציא את התקע משקע רשת החשמל.
 .2יש להשאיר את המכשיר סגור למשך  60דקות.
 .3יש להכניס שוב את התקע לשקע רשת החשמל ולהדליק את המכשיר.
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שיטת השימוש במוצר

בעיה

המכשיר אינו פועל

התחממות יתר של
המכשיר

סיבה אפשרית

פתרון

התקע של הכבל החשמלי
אינו מוכנס כהלכה

נא לבדוק שהמתח החשמלי נכון,
ולהכניס כהלכה את תקע הכבל
החשמלי.

 15דקות הפעולה הסתיימו
והמכשיר נעצר אוטומטית
במצב המתנה.

לעיסוי נוסף ,נא ללחוץ על לחצן
ההפעלה

יש להמשיך ולהשתמש
במכשיר במשך  30דקות.
המכשיר מתחיל לפעול,
והתקן המיגון מפני
התחממות יתר מנתק את
אספקת החשמל להגנה על
המכשיר.

יש לנתק את המכשיר מרשת
החשמל לאחר  60דקות ,ואז
לחברו שנית ולהמשיך ולהשתמש
בו.

עומס יתר של משקל
(המשתמש עומד על גבי
המכשיר).

נא לשבת במהלך השימוש
במכשיר.

החימום פועל

יש להשבית את פעולת החימום

המכשיר ממשיך לפעול
במשך  30דקות
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יש לכבות את המכשיר ולתת לו
להצטנן .נא לנתק את המכשיר
מרשת החשמל לאחר תום
השימוש.

שיטת השימוש במוצר
 .3תחזוקת המכשיר


ניקוי
אסור להשתמש בחומר ניקוי ממרט או בנוזלים מאכלים (כגון בנזין או אצטון) לניקוי
המכשיר.
 .1נא לכבות את המכשיר.
 .2יש להשתמש במטלית יבשה לניקוי המכשיר.
 .3לא להשתמש בדטרגנטים.



אחסון:
 .1נא לכבות את המכשיר.
 .2יש לאחסן את המכשיר במקום קריר ויבש ,הרחק מחשיפה לאור שמש ישיר.
 .3אסור לשים עצמים כבדים על המכשיר.



החלפה
אם המארז ניזוק ,יש להפסיק את השימוש במכשיר ולפנות למרכז תיקונים או שירות
לקוחות מורשה בסביבתכם הקרובה.



אחריות ושירות
למידע נוסף על המכשיר או שאלות כלשהן ,נא לפנות את המפיץ המקומי שלכם.
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מפרט המוצר
דגםSL-C302-2 :
שם :מכשיר עיסוי כפות הרגליים
מתח נקוב 220-240 :וולט ~  50/60הרץ
הספק נקוב 35 :וואט
זמן נקוב 15 :דקות
רעש <55 :דציבל
מבנה בטיחות:
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נא לשמור את ההוראות לעיון נוסף בעתיד

המילה מוצרים מתייחסת למוצר בפועל ,ללא הודעה מראש.

