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מדריך הפעלה
למכשיר עיסוי



הוראות הפעלה ובטיחות
קראו את כל ההוראות לפני השימוש

עקרונות  פי  על  לפעול  תמיד  מומלץ  אחר,  מכשיר  בכל  או  זה  במכשיר  משתמשים  כאשר 
הבטיחות הבסיסיים הבאים, במיוחד בנוכחות ילדים.

לפני השימוש הראשון
וודאו שמתג ההפעלה במצב כבוי )OFF( )ממוקם בכיוון הקצה התחתון של הידית(.  .1

הכניסו 2 סוללות בגודל AA לתא הסוללות עם כיוון נכון של הקטבים.  .2

כדי להשתמש במכשיר
 )HI( או גבוה )LO( בכדי להפעיל את מכשיר העיסוי, החליקו את מתג ההפעלה למצב נמוך  .1

בהתאם לרצונכם.  
חככו את כרית הגומי של המכשיר או את בליטות העיסוי על הגוף על פי ההעדפה. הגבילו  .2
איזור אחד של הגוף לתקופה  אין לעסות  ל-10-15 דקות בכל פעם.  את משך השימוש   
את  משנים  העת  כשכל  המשכיות,  בתנועות  במכשיר  להשתמש  יש  זמן.  של  ממושכת   
האזור המעוסה. עסו בכיוון הלב שלכם בניגוד להרחק מהלב. הפעילו לחץ עדין עד מתון.   

אין להשתמש במכשיר יחד עם אף סוג של קרם, שמן או חומר סיכוך.  
הערה: כשהרטיטות של המכשיר מתחילות להרגיש חלושות, פעלו לפי ההנחיות המופיעות 

מטה להחלפת הסוללות.

כוונו את זווית מכשיר העיסוי  באמצעות לחיצה על הכפתור המתכוונן, הסטת המכשיר  .3
לזוית הרצויה, ושחרור הכפתור המתכוונן.  

שימו לב: כדי להימנע מגרימת נזק למכשיר, אין להשתמש בכוח כשמכוונים את זוית המכשיר.
תמיד יש לכבות את המכשיר כשאינו בשימוש. החליקו את מתג ההפעלה למצב  .4
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שליטה במכשיר
ניקוי ותחזוקה

אזהרה: וודאו שמתג ההפעלה במצב כבוי )OFF( לפני ניקוי או אחסון המכשיר.
שימו לב

אין לאפשר למים או לכל נוזל אחר להגיע לחלקיה הפנימיים של היחידה.
אין להשתמש בחומרי ניקוי חזקים או במטליות ניקוי על המכשיר.

ניקוי
היעזרו בבד רך, שהורטב קלות במים כדי לנגב את חלקה החיצוני של היחידה. לאחר מכן ייבשו 

אותה בקפידה.
אחסון

אחסנו את המעסה במקום קריר ויבש.

התקנה והחלפה של הסוללות
מכשיר זה משתמש בשתי סוללות AA  )שאינן כלולות(. תא הסוללות ממוקם בצידו האחורי 
של המוצר. לפתיחה, החליקו את פתח תא הסוללות והסירו את מהדק הסוללות. הכניסו את 
הסוללות בהתאם לכיוון הקטבים הנכון, המצויר מטה. החזירו את המהדק למקומו, והחליקו 

את פתח תא הסוללות בחזרה למקומו.

זהירות – מידע בטיחותי לסוללות
מכשיר העיסוי שלכם משתמש בשתי סוללת AA. אין לערבב בין סוללות מסוג אלקליין.  

 אין לטעון סוללות שאינן מסוג המאפשר טעינה מחדש.
 חובה להסיר סוללות נטענות מהמכשיר לפני ביצוע ההטענה.
 יש לטעון סוללות ניתנות להטענה אך ורק בהשגחת מבוגרים.

 אין לערבב בין סוללות מסוג אלקלי )alkaline(, סטנדרטי )פחמן-אבץ(, או סוללות נטענות
)ניקל-קדמיום(.  

 יש להסיר סוללות שנגמרו מהמכשיר.
 אין לערבב בין סוללות חדשות וישנות.

 אין להשליך סוללות לאש, הסוללות עלולות לדלוף או להתפוצץ.
 אין להשליך את המוצר לאש, הסוללות עלולות לדלוף או להתפוצץ.

 אם לא יבוצע שימוש במכשיר לזמן ממושך, יש להסיר את הסוללות ממנו.
 יש להכניס את הסוללות בכיוון קטבים נכון.

 נקו את מגעי הסוללות ואת המגעים בתא הסוללות של המכשיר לפני התקנת הסוללות
כתמיד, טפלו בסוללות שאין בהן עוד צורך בצורה ידידותית לסביבה  

תא הסוללות

מהדק הסוללות

מכסה תא הסוללות



שימרו את חוברת ההנחיות הזו לעיון בעתיד
אזהרה!  

לב  לשים  יש  חמורה  אישית  פציעה  או  התחשמלות,  לשריפה,  הסיכון  את  להפחית  בכדי 
לדברים הבאים:

 מכשיר זה אינו צעצוע! השגחת מבוגרים צמודה הכרחית כאשר משתמשים במכשיר על
ידי, או בקרבת ילדים או על ידי אנשים בעלי מוגבלויות.  

 אין למקם או לאחסן את המוצר במקום שבו הוא עלול ליפול לאמבטיה, כיור או מיכל אחר
המלא במים או בנוזלים אחרים.  

אין להניח או להפיל את המכשיר למים או נוזלים אחרים.  
בשימוש. כשהוא  השגחה  ללא  להשאירו  אין  בשימוש.  כשאינו  המכשיר  את  לכבות  יש   
כהלכה. פועל  אינו  הוא  באם  או  נפגם,  או  נפל  והוא  במידה  במוצר  להשתמש  אין   

יש להרחיק את המכשיר ממשטחים חמים.  
זהירות!

בכדי להפחית את הסיכון לפציעה:
מקצועי לא  כמכשיר  אישי  לא-תעשייתי,  לא-מסחרי,  לשימוש  ורק  אך  מיועד  המכשיר   
המיועד לספק עיסוי מרגיע לשרירים תפוסים. אין להשתמש במכשיר כתחליף לטיפול  

רפואי או לכל מטרה אחרת.  
אם יש חשש בריאותי כלשהו, היוועצו ברופא\ה לפני השימוש במכשיר.  

 אין להשתמש במכשיר עיסוי זה על אנשים הנמצאים בטיפול רפואי או המדווחים על בעיה
הנמצאים לב,  מבעיות  הסובלים  סרטניים,  או  שפירים  גידולים  עם  שאובחנו  בריאותית,   
במהלך הריון, הזקוקים למנוחה מלאה, הסובלים מבעיות בחוט השדרה, הסובלים מחום   

גבוה, עצמות חלשות )אוסטיאופורוזיס, וכו‹( או דימום.  
יש להפסיק את השימוש במכשיר באם מרגישים בכאב, פריחה או אי נוחות ולהיוועץ ברופא/ה.  
אין להשתמש במכשיר תחת השפעת משככי כאבים, משקאות אלכוהולים או תרופות הרגעה.  

אין להשתמש במכשיר זה יחד עם מוצרים נלווים, חיבורים או חומרי סיכוך שלא סופקו   
עם המוצר עצמו.  

אין להשתמש במכשיר ישירות על פצעים פתוחים, חבלות או עור פצוע.  
 לעולם אין להשתמש במכשיר שלא בעירנות מלאה.

 אין להניח את המכשיר על העין, האוזן, האף או הפה.
הערה בכדי להפחית את הסיכון לנזק למוצר \ נזק לרכוש:

המוצר עשוי להתחמם יתר על המידה בשימוש ממושך וארוך טווח. כבו את המכשיר אם  
הוא נעשה חם בצורה חריגה; אפשרו לו להתקרר לחלוטין לפני המשך השימוש.  

אחריות: 6 חודשי אחריות כנגד הצגת חשבונית קניה


