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לקוח יקר,
אנו מודים לך על שבחרת באחד המוצרים שלנו .השם שלנו מייצג מוצרים באיכות גבוהה שנבדקו בצורה יסודית לשימוש
בתחומים של חום ,משקל ,לחץ דם ,טמפרטורת הגוף ,דופק ,טיפול עדין ,עיסוי ואויר.
אנא קרא הוראות שימוש אלו בקפידה ושמור אותן לשימוש עתידי ,וודא כי הוראות שימוש אלו יהיו נגישות למשתמשים אחרים
ושים לב למידע שהן מכילות.
בברכה,
צוות Beurer
מכשירי החשמל של  Beurerלבריאות ורווחה עונים על הדרישות הגבוהות לאיכות ,לתפקוד ולעיצוב.
על מנת להשיג את היתרונות האופטימליים משימוש במכשיר העיסוי האינפרא אדום שלך ,אנא קרא בעיון את הוראות השימוש
לפני הפעלת המכשיר ,שמור אותם לעיון נוסף והפוך אותם לזמינים גם למשתמשים אחרים.

אזהרה
• מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים ) כולל ילדים ( עם יכולות פיזיות ,חושיות או
שכליות מופחתות ,או עם העדר ניסיון וידע .אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות
לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם
• ילדים צריכים להיות תחת השגחה ,כדי להבטיח ,שהם לא משחקים עם המכשיר .
• ניקוי ותחזוקת המכשיר אסורה לביצוע ע"י ילדים אלא אם כן הם מפוקחים ע"י מבוגר .
במידה וכבל החשמל של המכשיר ניזוק ,יש להשליכו לפסולת .במידה ולא ניתן לנתק את
הכבל יש להשליך את המכשיר לפסולת.
• משטח המכשיר מתחמם במהלך השימוש .אנשים עם חוסר רגישות לחום צריכים
להיות זהירים במיוחד.

 1.פריטים הכלולים בחבילה
• מכשיר עיסוי אינפרא אדום
•  4אביזרי עיסוי להחלפה
• הוראות הפעלה אלה
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 .2פרטים שצריך לדעת

ניתן להמליץ על עיסוי כטיפול מתאים כחלק מצורות רבות של טיפול בריאותי ,כושר ואימון .מלבד הגברת הרווחה הכללית ,הוא
מועיל לכאבי שרירים ,שרירים תפוסים ,הפרעות במחזור הדם ותחושות עייפות.
החום הנוסף של מנורת האינפרא אדום מחזק את אפקט העיסוי לא רק על ידי חימום פני העור אלא גם על ידי הגברת זרימת
הדם .כך מגיעים גם לשכבות העמוקות יותר של הרקמות והשרירים.

 3.תיאור המכשיר
3.

2.

5.

1.

4.
6.

 .1ציר ראש העיסוי
 .2ידית הסיבוב להתאמה של זווית הידית ) 4הגדרות(
 .3מתג ההזזה
 .4משטח אינפרא אדום
 .5משטח עיסוי
 .6אביזרי עיסוי

 4.הוראות לשימוש
השתמש במתג ההזזה על מנת לבחור את הפונקציה הרצויה:
מצב
כבוי
0
עיסוי רטט אינפרא אדום
M
חום לתוצאות עמוקות
W
עיסוי חום אינפרא אדום W + M

 .5חום אינפרא אדום  /עיסוי חום אינפרא אדום

יש להזיז את המתג ל 'W' -כדי לחמם את משטח העיסוי.לאחר מכן
המשטח מתחיל להאיר .לאחר מספר דקות המשטח מחומם ומוכן
לשימוש.
זהירות :אם משטח העיסוי מחומם זמן רב מבלי לבוא במגע עם העור,
הטמפרטורה עשויה להיות גבוהה ולא נעימה עבורך .לכן ,לפני השימוש,
יש לבדוק את טמפרטורת משטח העיסוי בקצות האצבעות .אם המשטח
חם מדי ,הוא ניתן לקירור על ידי כיבוי קצר של חום האינפרא אדום.
כאשר משטח העיסוי בטמפרטורה הנכונה ,העבר את המתג ל 'W + M'.
לאחר מכן תוכל להתחיל בעיסוי חום משולב אינפרא אדום.
ניתן להגיע לכל חלקי הגוף בקלות הודות לציר המסתובב של ראש העיסוי
והאפשרות להתאים את זווית הידית .ניתן להתאים את הידית לארבע
הגדרות שונות על ידי לחיצה על הידית )איור ,מס' (2

גב הגוף

קדמת הגוף

 .6עיסוי

ללא הפעלת לחץ ,יש לעסות בתנועות מעגליות ואיטיות .שמור על עור מתוח כדי להשיג תוצאות אופטימליות.
התמונות מראות כיווני עיסוי אידיאליים.
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להעצמת העיסוי אנו ממליצים על ראשי העיסוי הבאים:
➀ מברשת :לעיסויים אינטנסיביים בעור  -השפעה נעימה מאוד ,מעוררת מחזוריות וממריצה
➁ גבשושיות :לעיסויים עמוקים ,אינטנסיביים ומקומיים  -מרגיעים במיוחד לאחר מאמץ גופני
➂ גבשושיות :לעיסויים אינטנסיביים להקלה על כאבי שרירים ושרירים תפוסים
➃ מחודד  :לעיסויים עמוקים ,אינטנסיביים ומקומיים  -מרגיעים במיוחד לאחר מאמץ גופני
ללא הראש ,מכשיר העיסוי משמש בעיקר לעיסוי חלקים רגישים בגוף וליצירת חום אינפרא אדום.

 .7ניקוי המכשיר
יש להוציא את התקע לפני הניקוי.
יש לנגב את מכשיר העיסוי במטלית לחה ואז לייבש אותו .אין להשתמש בחומרי ניקוי להברקה או ממיסים לניקוי מכשיר העיסוי.
ניתן לנקות את ראשי העיסוי במים חמים וסבון.
ניתן לחזור ולהשתמש במכשיר העיסוי האינפרא אדום רק כשהוא יבש לחלוטין.

 .8הערות חשובות

!

• יש לחבר את המכשיר למתח המצוין על גבי לוחית המידע .
• כמו בכל מכשיר חשמלי ,יש להשתמש בזהירות במכשיר עיסוי זה כדי להימנע מסכנת התחשמלות :
– נתק את כבל החשמל מיד לאחר השימוש .יש לאפשר גישה נוחה לכבל הזינה.
– יש להימנע מכל מגע עם מים (למעט בעת ניקוי עם מטלית לחה) .אסור שמים יכנסו למכשיר .אין להשקיע את המכשיר
במים .אין להשתמש במכשיר בתוך האמבטיה ,במקלחת ,בבריכת שחייה או מעל קערה מלאה במים .עם זאת ,במידה ומים
נכנסו למכשיר ,יש לנתק את המכשיר מיד מהחשמל וליצור קשר עם הספק או עם שירות הלקוחות .
– יש לבדוק את המכשיר ובמיוחד את כבל החשמל לפני כל שימוש.
– אין לחבר את המכשיר לחשמל אם הכבל פגום .יש ליצור קשר עם הספק או עם שירות הלקוחות.
– תיקונים חייבים להתבצע רק על ידי שירות לקוחות או עוסקים מורשים.
– אין להחזיק או לסחוב את המכשיר באמצעות כבל החשמל .אין לעשות שימוש בכבל מאריך או מפצל.
– אם תתרחש תקלה במהלך השימוש ,יש לכבות את המכשיר מיד ולנתק אותו מהשקע.
• המכשיר מיועד רק למטרה המתוארת בהוראות שימוש אלה .היצרן אינו ישא באחריות בגין פגיעה הנובעת משימו ש
שגוי או רשלני.
• אין להשתמש בחיבורי עיסוי פרט לאלה המצורפים למכשיר.
• המכשיר מיועד לשימוש אישי בלבד ,ולא לשימוש רפואי או מסחרי .יש להעיווץ עם רופא טרם השימוש.
• אין להשתמש במכשיר ברצף במשך יותר מ 20 -דקות כדי למנוע התחממות יתר .יש לתת למכשיר להתקרר לפנ י
שחוזרים להשתמש בו.
• אין לכסות את המכשיר כשהוא פועל (עם שמיכה ,כרית וכו') .
• אין להפעיל את המכשיר ללא השגחה ,במיוחד אם יש ילדים בסביבה.
• אין להשתמש על בעלי חיים או חיות מחמד
•אנשים עם קוצב לב מתבקשים להתייעץ עם הרופא לפני השימוש במכשיר העיסוי ולעולם לא לעסות את אזור הלב • .
אין להשתמש במכשיר באזורי עור נפוחים ,שרופים או פצועים .אין לעסות גם את הבאים :עצמות (למשל מפרקים  ,עמוד
שדרה)  ,הראש או אזורים רגישים אחרים בגוף.
• אין לבצע עיסוי בזמן התקררות/שפעת עם חום גבוהה ,ובמידה ויש דליות בוורידים ,קרישי דם ,דלקת בוורידים  ,צהבת,
סוכרת ,הריון ,הפרעות עצבים (למשל ,איסיאטיקה) או דלקת חריפה .במקרים כאלה ,התייעץ עם הרופא שלך.
• אין להשתמש במכשיר העיסוי במיטה .אסור להירדם במהלך השימוש.
• יש להרחיק את הכבל ממשטחים מחוממים.
• אין להפעיל במקום בו משתמשים בתרסיסים או במקום בו מסופק חמצן.

 .9השלכת המכשיר לפסולת

מסיבות סביבתיות ,אל תשליכו את המכשיר בפסולת הביתית בסוף חיי השימוש שלו .השלך את המכשיר בנקודת
איסוף מקומית או בנקודת מחזור מתאימה .השלך את המכשיר בהתאם להוראות ( EC - WEEEפסולת ציוד חשמלי
ואלקטרוני) .אם יש לך שאלות ,אנא צור קשר עם הרשויות המקומיות האחראיות על פינוי הפסולת..

