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תכונות
עיצוב ארגונומי, שליטה ידנית וממוחשבת לתחושה נינוחה ומענגת.  .1

אופציית חימום, טמפרטורת מקסימלית 65°C. בקרת טמפרטורה – שמירה על   .2
חום קבוע של עד  65°C , כאשר הטמפרטורה יורדת גוף החימום מתחיל לפעול באופן 

אוטומטי. ניתוק אוטומטי במצב של חימום יתר או צריכת זרם גבוהה.
5 תוכניות עיסוי על ידי 5 מנועי רטט מובנים.  .3

4 עוצמות רטט.  .4
מתאים לשימוש ברכב ע"י חיבור הכבל המצורף לשקע המצית.  .5

ניתן לשימוש בבית או במשרד על ידי חיבור הכבל לשנאי מתח ) לא מצורף (
Input: 12VDC 500 mA, Power : 9.6W

זמן עבודה: מחזורים של 15 דקות.  .6

שלט
כפתור PWR להפעלה וכיבוי.  .1

כפתור MODE לשליטה על 5 תוכניות העיסוי.  .2
לחציה על כפתור HEAT תפעיל את מצב החימום ולחיצה נוספת תכבה את  .3

פעולת החימום. להמשך חימום יש להפעיל / ללחוץ מחדש(.  
כפתור INTENSITY, במצב עבודה ניתן לשלוט על 4 עוצמות הרטט.  .4

כפתור חימום: מפעיל / מכבה 
את אופציית החימום בגב

כפתור הדלקה: מפעיל / מכבה 
את פעולת העיסוי במושב

עוצמת רטט: חירת עוצמת הרטט 
בעיסוי , ניתן לבחור מתוך ארבע 

עוצמות רטט

אזור העיסוי: ניתן לבחור את 
איזור העיסוי ע"י לחיצה על האזור 

הרלוונטי , גב עליון , גב תחתון , 
מותניים או ירכיים

זמן עיסוי: ניתן לבחור את זמן 
העיסוי מתוך 3 מצבי זמן שונים, 15 

דקות , 30 דקות , 60 דקות

תוכניות עיסוי: ניתן לבחור מתוך 5 
 ,(Pulsate) מצבי עיסוי שונים, פעימות
 ,(Rolling) גלילה   ,(Tapping) טפיחות 
אוטומטי  ומצב   (Kneading) לישה 
באופן  עובר   AUTO מצב     .AUTO
אוטומטי בכל תוכניות העיסוי השונות 



הוראות הפעלה
יש לקשור את מושב העיסוי לכסא על מנת למנוע ממנו להחליק.  .1

יש לחבר את המתאם למקור מתח וללחוץ על כפתור ההפעלה.  .2
אם יש צורך בחימום, יש ללחוץ על כפתור החימום.  .3

.MODE ישנם 5 תוכניות עיסוי שניתן לבחור ביניהם באמצעות כפתור  .4
.INT ישנן 4 עוצמות רטט שניתן לבחור באמצעות כפתור  .5

בסיום השימוש יש ללחוץ על כפתור ההפעלה לכיבוי המושב ולנתק ממקור  .6
המתח.  

אזהרות
אין להפעיל את מושב העיסוי מעל 60 דקות רצופות.  .1

אין להשתמש במכשיר במקום לח או בחדר אמבטיה. אחסן את המכשיר במקום יבש.  .2
המנע מהרטבת מושב העיסוי.  .3

לתחזוקה שוטפת נקה באמצעות מטלית רכה. אין לנקות באמצעות נוזלים.  .4
אין להשתמש בזמן  שינה.  .5

יש להפסיק השימוש באופן מיידי במידה וקיימת תחושת אי נוחות.  .6
השימוש אסור לילדים ו/או לאנשים שאינם בריאים.  .7

במקרים הבאים יש להיוועץ ברופא: נשים בהריון, אנשים הסובלים מכאבים  .8
כלליים, מחלות לב וכו'.  

.40°C -אין להשתמש במכשיר בטמפרטורת חדר הגבוהה מ  .9
אין להסיר את הכיסוי של מושב העיסוי, אין לגעת בחלקים הפנימיים.  .10

תחזוקת המכשיר באמצעות מרכזי שירות בלבד. אין לפרק או לתקן את    .11
המכשיר לבד.  
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