MG 206 HD-enjoy

 gכיסא עיסוי שיאצו

הוראות הפעלה 2-8..................................

עברית
תוכן עניינים
 .6הפעלת המכשיר5......................................................
 .7הפעלת המכשיר6......................................................
 .8טיפול ואחסנה של המכשיר6........................................
 .9במקרה של תקלות7...................................................

 .1אודות מכשיר עיסוי השיאצו 3......................................
.2הכרת המכשיר שלכם3................................................
 .3שימוש נכון במכשיר3..................................................
 .4מידע בטיחותי 3.........................................................
 .5תיאור המכשיר5........................................................

לקוח יקר,
אנו מודים לך על שבחרת באחד המוצרים שלנו .המותג שלנו מייצג מוצרים איכותיים מתוכננים היטב :המותג מונע על ידי חדש־
נות ובטיחות .מגוון המוצרים שלנו כוללים שפע של מוצרים המיועדים לבריאות ולרווחה בתחום הטיפול בחום ,משקל ,לחץ דם,
טמפרטורת גוף ,דופק ,טיפול עדין ,עיסוי ואוויר .קראו הוראות שימוש אלו בקפידה ושמרו אותן לשימוש בעתיד ,וודאו שהוראות
השימוש יהיו זמינות למשתמשים אחרים ושימו לב למידע הכלול בהן.
בברכה,
צוות  Beurerשלך

פריטים הכלולים במארז:
•
•

•
•

•
•

כיסא לעיסוי שיאצו
הוראות הפעלה אלה

אזהרה

מכשיר זה נועד לשימוש ביתי/פרטי ולא לשימוש מסחרי.
מכשיר זה מותר לשימוש על ידי ילדים מעל גיל  8ועל ידי אנשים הסובלים מלקות
גופנית ,תחושתית או שכלית או על ידי אנשים חסרי ניסיון או ידע ,בתנאי שהושמה
עליהם השגחה או סופקה להם הנחיה לגבי השימוש במכשיר בבטחה ורק במידה והם
מודעים לחלוטין לסכנות הנלוות שיכולות להיות בעקבות השימוש במכשיר זה.
חל איסור על ילדים לשחק עם המכשיר.
ניקוי ותחזוקה של משתמש לא יבוצעו על ידי ילדים אלא אם כן הם נמצאים תחת
השגחה.

הסבר על הסמלים

הסמלים הבאים נמצאים בשימוש בהוראות ההפעלה ועל גבי לוחית הדגם:
אזהרה

אזהרה לגבי סכנות לפגיעה או סכנות בריאותיות.

התראה

מידע בטיחותי אודות נזק אפשרי למכשיר/לאבזרים.

הערה

מידע חשוב.

המכשיר כולל בידוד הגנה כפול ולכן תואם להגנה סוג .2
לשימוש במקום סגור בלבד.
2

 .1אודות מכשיר עיסוי השיאצו

שיאצו נחשב לשיטת עיסוי גוף אשר פותחה במקור ביפן לפני  100שנה .שיטה זו מבוססת על רעיונות המעוגנים ברפואה הסינית
המסורתית ,במיוחד במערכת המרידיאנים ,כלומר :הנתיבים בגוף האדם דרכם עוברת האנרגיה.
מטרתו של כל עיסוי שיאצו היא לשפר את הרווחה הגופנית ,הרגשית והנפשית של האדם המטופל .לשם כך ,יש לשחרר חסימות
אנרגטיות וצווארי בקבוק במרידיאנים ויש לעורר את יכולת הוויסות העצמי של הגוף.
מטפלים בשיטת השיאצו משיגים זאת באמצעות הפעלת לחץ בתנועות זורמות לאורך המרידיאנים .למרות שניתן לתרגם את
המילה שיאצו ל"-לחיצת אצבעות" ,העוסקים בתחום עושים גם שימוש בעקבים של הידיים שלהם ,במרפקים ובברכיים שלהם
כמו גם באצבעות שלהם .בתהליך הזה ,המטפל יעשה שימוש בכל משקל הגוף שלו או שלה על מנת לייצר את הלחץ הנדרש.

 .2הכרת המכשיר שלכם
מכשיר עיסוי השיאצו שלכם כולל ראשי עיסוי מסתובבים המחקים את תנועות הלחץ והלישה של עיסוי שיאצו.
מכשיר זה ,בעזרת ראשי העיסוי המסתובבים והנעים בצורה אנכית שלו ,מציע עיסוי אינטנסיבי עמוק לאורך הגב כולו .עליכם למקם
את כיסוי מושב השיאצו על גבי כרית מושב מתאימה למטרה זו.
מכשיר זה נועד לשימוש פרטי בלבד ואינו מיועד לשימוש רפואי או מסחרי.

 .3שימוש נכון במכשיר

מכשיר זה נועד אך ורק לעיסוי אזור הגב של בני אדם .מכשיר זה אינו מהווה תחליף לטיפול רפואי .אין לעשות שימוש במכשיר
העיסוי במקרים הבאים:

אזהרה

השימוש במכשיר העיסוי אסור במקרים הבאים:
• במקרה של שינויים הנגרמים כתוצאה ממחלה או פגיעה באזור הגב (למשל :בעיות בדיסק ,פצעים פתוחים).
• בזמן הריון.
• בזמן שינה.
• במכונית.
• על בעלי חיים.
• בזמן פעילויות במהלכן תגובה לא צפויה עשויה להיות מסוכנת.
• בזמן נטילת חומרים המצמצמים את זמני התגובה (למשל :משככי כאבים ,אלכוהול).
• לעולם לא יותר מ 15-דקות (סכנה להתחממות יתר)  .תנו למכשיר להתקרר לכל הפחות  15דקות טרם
השימוש בו בשנית.

אנא היוועצו עם הרופא שלכם במידה ואינכם בטוחים באם מכשיר השיאצו מתאים לכם או לא לשימוש.
ילדים חייבים להימצא תחת השגחה על מנת להבטיח כי הם אינם עושים שימוש במכשיר בתור משחק.
עליכם להיוועץ עם הרופא שלכם טרם השימוש במכשיר העיסוי במידה ו:
• אתם סובלים ממחלה חמורה או מחלימים מניתוח שנעשה בחלק העליון של הגוף שלכם.
• יש לכם קוצב לב ,שתל או אבזר עזר אחר.
• קרישי דם בעורקים או בוורידים.
• מחלת הסוכרת.
• במקרה של כאבים ממקור לא ברור.
המכשיר מיועד לשימוש למטרה המתוארת בהוראות הפעלה אלה בלבד .היצרן אינו לוקח על עצמו שום אחריות לנזק שייגרם
כתוצאה משימוש לא נכון או רשלני במכשיר.

 .4מידע בטיחותי

אנא קראו הוראות הפעלה אלה בקפידה .אי שימת לב למידע המסופק להלן עלול לגרום לפגיעה אישית או לנזק לחומר .שמרו
הוראות אלה במקום בטוח שבו אנשים אחרים העושים שימוש במכשיר יכולים לקרוא אותן .תמיד העבירו הוראות אלה יחד עם
המכשיר במידה ואתם מוכרים אותו או מעבירים אותו לגורם אחר.

אזהרה

הרחיקו ילדים מחומרי האריזה .סכנה לחנק.
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אזהרה :התחשמלות

כל מכשיר חשמלי אחר ,יש לטפל במכשיר עיסוי זה בתשומת לב רבה על מנת למנוע סכנת התחשמלות.
מסיבה זו ,יש להפעיל את המכשיר כדלהלן בלבד:
• עם ערך המתח החשמלי המצוין על גבי המכשיר בלבד.
• אין לעשות שימוש במכשיר במידה וקיים נזק למכשיר עצמו או לאבזר שלו בכל דרך שהיא.
• לעולם אין לעשות שימוש במכשיר במהלך סופת ברקים.
יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזנה מרשת החשמל .אין לחבר את ספק הכוח לכבל מאריך או
מפצל.
במקרה של תקלה או שיבוש במהלך השימוש ,כבו את המכשיר מיד והוציאו את תקע החשמל משקע החשמל
שבקיר .לעולם אין למשוך את כבל החשמל או את המכשיר לניתוק כבל החשמל משקע החשמל שבקיר.
לעולם אין לאחוז או לשאת את המכשיר באמצעות כבל החשמל שלו .הרחיקו את כבלי החשמל ממשטחים
חמים .אין לצבוט ,למעוך או לפתל את הכבלים .אין להכניס סיכות ,מחטים או חפצים חדים לתוך המכשיר.
וודאו כי מכשיר העיסוי ,המתג ,ספק הכוח וכבל החשמל אינם באים במגע עם מים ,אדים או נוזלים אחרים.
מסיבה זו ,יש להפעיל את המכשיר כדלהלן בלבד:
• רק בחדרים יבשים (למשל :לא באמבטיה או בסאונה).
• רק בידיים יבשות.
לעולם אין לנסות ולהוציא את המכשיר במידה ונפל לתוך המים .נתקו את תקע החשמל מיד משקע החשמל
שבקיר.
אין לעשות שימוש במכשיר במקרה של נזק למכשיר עצמו או לאחד האבזרים שלו.
אין לכפוף את המכשיר לפגיעה מכל סוג שהוא ואין להפילו.

תיקונים
אזהרה

• תיקונים של מכשירי חשמל יבוצעו על ידי אנשים מוסמכים לכך .תיקונים לא נכונים עלולים לגרום לסכנה
גדולה למשתמש .במקרה של תיקונים ,אנא צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות שלנו או עם ספק מורשה.
• אין לפתוח את מהדק הרוכסן שבמכשיר עיסוי השיאצו .הוא ממוקם שם רק מסיבות הקשורות לייצור של
המכשיר.

סכנת שריפה
אזהרה

קיימת סכנת שריפה במידה והמכשיר נמצא בשימוש בצורה לא תקינה או אם הוא אינו נמצא בשימוש בהתאם
להוראות הפעלה אלה.
מסיבה זו ,יש להפעיל את מכשיר העיסוי כדלהלן בלבד:
• לעולם אין לעשות שימוש במכשיר מתחת לכיסויים ,כגון שמיכות או כריות.
• לעולם אין לעשות שימוש במכשיר בקרבת נפט או כל חומר מתלקח בקלות אחר.

התעסקות עם המכשיר
התראה

כבו את המכשיר ונתקו אותו ממקור החשמל לאחר כל שימוש ולפני כל ניקוי שלו.
• לעולם אין להכניס חפצים מכל סוג שהוא לתוך הפתחים של המכשיר ולעולם אין להכניס דבר לתוך חלקים
מסתובבים .וודאו כי כל החלקים הניידים יכולים לנוע בחופשיות בכל עת.
• הפעילו את המכשיר במצב אנכי בלבד ,לעולם אין למקם אותו בצורה שטוחה על הרצפה.
• לעולם אין לשבת או לעמוד על חלקים ניידים של המכשיר עם כל המשקל שלכם ואין להניח חפצים על
המכשיר.
• הרחיקו את המכשיר מטמפרטורות גבוהות.
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השלכת המכשיר
התראה
מסיבות של שמירה על הסביבה ,אין להשליך את המכשיר יחד עם הפסולת הביתית בסיום חיי העבודה שלו.
השליכו את המכשיר במקום איסוף מתאים או בנקודת מחזור מתאימה לכך .השליכו את המכשיר בהתאם לתקן
( EC- WEEEהשלכת ציוד חשמלי ואלקטרוני) .במידה ועולות לכם שאלות כלשהן ,אנא צרו קשר עם הרשויות
המקומיות האחראיות על השלכת הפסולת.

 .5תיאור המכשיר
מושב עיסוי שיאצו (חלק קדמי)
 .1כיסוי הגנה

7

 .2ארבעה ראשי עיסוי

1

 .3רצועות הידוק

2

 .4שלט ידני
 .5שקית אחסון

3

3

 .6כרית מושב הניתנת להסרה
 .7לולאות מתלה (חלק אחורי)
 .8כבל חשמל

8

5

6

4

שלט ידני
1
2

 .1לחצן כיבוי והפעלה
 .2לחצן טיימר (  5-10-15דקות)
 .3לחצן ( A+Bעיסוי גב שלם)
 .4לחצן ( Aעיסוי גב עליון)
 .5לחצן ( Bעיסוי גב תחתון)

7

6

5

4

 .6לחצן חום (חום)

3

 .7לחצן הדגמה demo

 .6הפעלת המכשיר

• חזקו את כיסוי ההגנה למשטח של כיסוי מושב השיאצו בעזרת רצועות הוולקרו (סקוטש) .ניתן גם לעסות ללא כיסוי הגנה:
פעולה זו הינה בדרך כלל "קשה יותר".
• מקמו את כיסוי המושב בצורה אנכית על גבי סידור מושב מתאים עם משטח ומשענת ישיבה (כיסא ,ספה או מושב דומה אחר).
וודאו כי כיסוי המושב נתמך בכל האזור וכי יש לו משענת גב מספיק גבוהה.
• השתמשו ברצועות החיזוק הגמישות וברצועות הוולקרו לאבטחת כיסוי מושב השיאצו.
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 .7הפעלת המכשיר

לחצו קודם בעדינות את הגב שלכם כנגד מכשיר העיסוי .לאחר מכן וודאו כי הנכם יושבים בצורה נוחה טרם העברה הדרגתית של
משקלכם על פני מכשיר העיסוי .העיסוי צריך להיות נעים ומשחרר בכל עת .הפסיקו את העיסוי או שנו את התנוחה שלכם או את
לחץ המגע במידה והעיסוי כואב או לא נעים.
• אין לדחוף בכוח אף חלק של גופכם ,במיוחד לא את האצבעות שלכם ,בין ראשי העיסוי המסתובבים והכנים של המכשיר.
• שבו בצורה נוחה ואנכית על גבי כיסוי המושב .וודאו כי הנכם יושבים במרכז כך שראשי העיסוי יכולים לזוז משמאל ומימין
לעמוד השדרה שלכם.
• הפעילו את מכשיר העיבוי בעזרת לחצן  .בדקו את האזור שברצונכם לעסות בעזרת לחצן .A+B/A/B
נורית ה LED-מציינת כי אזור העיסוי נקבע.
•
•
•

•

•

באפשרותכם להפעיל את פונקציית החום של ראשי העיסוי באמצעות לחיצה על לחצן ].heat [6
מכשיר עיסוי השיאצו עם ראשי העיסוי המסתובבים נע באיטיות כלפי מעלה מנקודת ההתחלה באזור הנמוך ביותר של הגב
וזז למעלה ולמטה על פני אזור העיסוי שנקבע .אין אפשרות להפעיל את מכשיר העיסוי על נקודה בודדה בלבד ,כיוון שהתנו־
עה הסיבובית וההעברה למעלה ולמטה מחוברות יחד.
פונקציית הכיבוי האוטומטי מופעלת עם בחירת אזור העיסוי ונקבע מראש ל 15-דקות .באפשרותכם לכוון את פונקציית
הכיבוי האוטומטי על  10 ,5או  15דקות באמצעות לחיצה על לחצן ] .timer [2אנא שימו לב כי שינוי הגדרת הטיימר גורם
לטיימר להתחיל לספור שוב מהתחלה .על מנת למנוע התחממות יתר של המכשיר ,בחרו במשך זמן העיסוי המרבי בתחילת
העיסוי ואל תשנו אותו שוב במהלך העיסוי.
אין לעשות שימוש במכשיר העיסוי למשך יותר מ 15-דקות ותנו לו להתקרר .השימוש במכשיר למשך פרק זמן ארוך יותר
יכול לגרום לגריית יתר של השרירים ולגרום למתח בשרירים במקום להרפיה .ניתן לסיים את העיסוי בכל עת באמצעות לחי־
צה על לחצן  .נא שימו לב לכך שעם כיבוי המכשיר ,ראשי העיסוי חוזרים למצבם ההתחלתי באזור המותניים .הדבר מצוין
באמצעות נורית חיווי מהבהבת .ברגע שמיקום זה מתקבל ,המכשיר נכבה.
אין לנתק את המכשיר ממקור החשמל בזמן הפעלה .תמיד כבו אותו ברגע שהוא הגיע לנקודת ההתחלה בתחתית הגב.

 .8טיפול ואחסנה של המכשיר

ניקיון

אזהרה

•
•

•
•
•

נתקו את המכשיר טרם ניקויו.
נקו את המכשיר רק בדרך המצוינת בהוראות אלה .עולם אין לאפשר לנוזל להיכנס לתוך המכשיר
או לאבזרים.
כתמים קטנים יותר ניתנים להסרה בעזרת מטלית או ספוגית לחה עם מעט תכשיר ניקוי נוזלי לבדים
עדינים במידת הצורך .אין לעשות שימוש בתכשירי ניקוי המכילים חומרים ממיסים.
את הכיסוי הניתן להסרה ניתן לשטוף במכונת כביסה ב .40°C -אנא עקבו אחר סמלי הניקיון והטיפול
שבתווית התפורה בתוך הכיסוי.
אין לעשות שימוש במכשיר שוב עד שהתייבש לחלוטין.

אחסנה

במידה ואינכם עושים שימוש במכשיר למשך פרקי זמן ארוכים יותר ,אנו ממליצים לאחסן אותו באריזתו המקורית במקום יבש
מבלי להכביד עליו.
לחלופין ,באפשרותכם לתלות את המכשיר בארון בגדים בעזרת מתלה למעילים .לשם כך ,יש להשחיל את מתלה המעילים דרך
לולאות התלייה שבחלק האחורי של המכשיר.
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 .9במקרה של תקלות
הבעיה

הגורם

התיקון

ראשי העיסוי מסתובבים
במהירות נמוכה יותר.

העומס על ראשי העיסוי גדול מדי.

צמצמו את לחץ המגע על הראש.

ראשי העיסוי מסתובבים רק
באזור העליון או התחתון.

ראשי העיסוי אינם זזים.

העיסוי הופעל לאזור מוגבל.

לחצו על לחצני  A+B/A/Bלשינוי או להרחבת השטח.

המכשיר אינו מחובר לאספקת
החשמל.

חברו את תקע החשמל לשקע החשמל והפעילו את
המכשיר.

המכשיר אינו מופעל.

הפעילו את המכשיר בעזרת

בחרו באזור העיסוי.

הגנה בפני התחחמות יתר הופעלה ,צרו קשר עם ספק מורשה או דרך כתובת שירות
הלקוחות.
המכשיר פגום.
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