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אנחנו מודים לך על שרכשת/ה עוד מוצר איכותי מסדרת מדיק ספא

חלקי המכשיר

מאפייני המכשיר
1. מאפיינים

עיצוב מודרני.  
מדמה ידיים אנושיות ומעניק חווית עיסוי מהנה.  

חימום.  
שני מצבים – אוטומטי וידני.  

המכשיר מוכן להפעלה עם חיבורו למקור מתח.  
קל לתפעול.  

תפקוד המכשיר  .2
מקל על הכאבים הנובעים כתוצאה משרירי צוואר תפוסים.  

ממריץ ומזרז את זרימת הדם בגוף.  
מרגיע את השרירים לאחר פעילות ספורטיבית.  

מפרק תאי שומן ומסייע בתהליך ההרזיה.  
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3.מצבי שימוש אפשריים

הוראות הפעלה:
בקר שליטה  .1

מצב אוטומטי  .2
חבר את המכשיר למקור מתח של 230V. ישמע צפצוף יחיד ונורית הבקרה תהבהב.  .1  

לחץ על כפתור ההפעלה למשך 2 שניות. המכשיר יחל בתהליך העיסוי ויעבור את  .2  
20 תכניות העיסוי השונות, נורית הפעלה אוטומטית תדלק.   

כפתורי +/- משנים את עוצמת העיסוי.  .3  
לאחר 15 דקות המכשיר יכבה אוטומטית.  .4  

מצב ידני  .3
לחץ על כפתור ההפעלה למשך שתי שניות, המכשיר יחל בתהליך פעולה אוטומטי.  

לחיצה קצרה על כפתור ההפעלה/כיבוי תעביר את המכשיר למצב פעולה ידני.  
ניתן לעבור בין תוכניות העיסוי השונות ע"י לחיצה קצרה על כפתור ההפעלה/כיבוי.  

לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה/כיבוי תכבה את המכשיר.  

בסיום השימוש במכשיר יש לנתק ממקור המתח.
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מקרא תקלות

פתרוןסיבה אפשריתבעיה

המכשיר אינו פועל
)נורית ההפעלה כבויה(

כבל חשמל לא מחובר או 
מגע רופף

בדוק כבל חשמל וחבר 
למקור המתח

נתק את כבל חשמל ותן הגנה תרמיתהפסקת עבודה באמצע
למכשיר להתקרר

המכשיר אינו פועל
)נורית הפעלה דולקת(

סיים פעולה לאחר 15 דקות

הונח עליו חפץ כבד

לחץ על כפתור הפעלה שוב

הסר את החפץ מהמכשיר 
מייד

כבה את המכשיר. נתק את הגנה תרמית לא תקינהמכשיר חם באופן חריג
כבל חשמל ותן למכשיר 

להתקרר

אמצעי זהירות
השימוש במכשיר מומלץ עד 30 דקות ברציפות.

ניתן להשתמש במכשיר שוב לאחר הפסקה של 20 דקות.
יש להפסיק את השימוש במכשיר במידה ואינכם חשים בטוב.
לאחר השימוש יש לכבות ולנתק את המכשיר ממקור המתח.

במידה והמכשיר מתחמם מעבר לסביר יש לכבותו מיידית )שים לב, המכשיר פולט חום תוך 
כדי פעולה(.

אזהרות
אין לפתוח את הרוכסן או לפרק את המכשיר.

אין להפעיל את המכשיר ליד מקור חום או תחת קרינת שמש.
אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להמנע מסכנה החלפתו תתבצע ע"י היצרן, ע"י סוכן השירות שלו 

או ע"י אדם מוסמך אחר.
השימוש במכשיר מיועד למבוגרים בלבד.
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הוראות ניקוי
לפני ניקוי המכשיר יש לנתקו מהחשמל.

יש לנקות את המכשיר במטלית לחה ללא שימוש בתכשירים כימיים.
אין להרטיב את בקר השליטה.

במידה והינך סובל מאחת הבעיות הבאות יש להיוועץ ברופא לפני השימוש במכשיר:
מחלות עור, כוויות, אדמומיות, מחלות מעיים, מחלות לב, איברים מושתלים, בעיות בשלד

ובעצמות )במיוחד של הגב(, מחלה ממארת, לאחר ניתוח, בריחת סידן, לחץ דם לא תקין, הריון, 
כאב ראש.

מפרט טכני:
760x480x65 מ"מ מידות:  

2,85 ק"ג משקל:  
230V מקור מתח: 
50Hz תדר:   
75W צריכה:  

סביבת עבודה
עד 60º   צלסיוס

מקסימום 85% לחות




