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לקוח יקר,
אנו מודים לך על שבחרת באחד המוצרים שלנו. המותג שלנו מייצג מוצרים איכותיים מתוכננים היטב: המותג 

מונע על ידי חדשנות ובטיחות. מגוון המוצרים שלנו כוללים שפע של מוצרים המיועדים לבריאות ולרווחה בתחום 
הטיפול בחום, טיפול עדין, מדידת לחץ דם, משקל, עיסוי, יופי וטיפוח, שיפור איכות האוויר וטיפול בתינוק. קראו 

הוראות שימוש אלו בקפידה ושמרו אותן לשימוש בעתיד, וודאו שהוראות השימוש יהיו זמינות למשתמשים 
אחרים ושימו לב למידע הכלול בהן.

בברכה,
צוות Beurer שלך

פריטים הכלולים במארז
מכשיר עיסוי אינפרה אדום	   •
2 ראשי עיסוי חליפיים	   	
הוראות הפעלה אלה	   •
 	

אזהרה  
מכשיר זה מותר לשימוש על ידי ילדים מעל גיל 8 ועל 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.
במידה וכבל החיבור של מכשיר זה פגום, יש להשליכו לפח. במידה ולא ניתן להוציאו   	

ממקומו, יש להשליך את המכשיר לפח.
אין להכניס חפצים מכל סוג שהוא לתוך פתחי המכשיר או לחלקים הניידים שלו.   	

וודאו כי החלקים הניידים יכולים לנוע בחופשיות בכל עת. 
אין להכניס בכוח או ללכוד אף חלק מהגוף שלכם, במיוחד לא האצבעות שלכם, בין   	

רכיבי העיסוי הניידים או המחזיקים שלהם במכשיר זה.
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1. הודעות חשובות  
שמרו לשימוש בשלב מאוחר יותר והפכו אותן לזמינות עבור משתמשים אחרים

חברו את המכשיר רק למתח החשמלי המצוין על גבי לוחית השם של הדגם.	 
כמו עם כל מכשיר חשמלי, במכשיר עיסוי זה יש לעשות שימוש בזהירות על מנת למנוע סכנת 	 

התחשמלות:
נתקו את כבל החשמל מיד לאחר השימוש.	 
הימנעו ממג עם מים )להוציא מקרים בהם מתבצע ניקוי עם מטלית לחה במקצת(. חל איסור על 	 

מים להיכנס לתוך המכשיר. לעולם אין לטבול את המכשיר לתוך מים. אולם, במידה ומים נכנסו לתוך 
המעטפת, נתקו את המכשיר מיד ממקור החשמל וצרו קשר עם הספק או עם שירות הלקוחות שלכם. 

יש לבדוק שאין נזק למכשיר ולכבל החשמל בפרט לפני כל שימוש.	 
לעולם אין לחבר את המכשיר לרשת החשמל המרכזית במקרה של כבל חשמל פגום. צרו קשר עם 	 

הספק או עם שירות הלקוחות שלכם.
תיקונים יבוצעו על ידי שירות לקוחות או ספקים מורשים בלבד.	 
לעולם אין לאחזו או לשאת את המכשיר באמצעות כבל החשמל שלו.	 
במקרה של תקלה במהלך השימוש, כבו את המכשיר מיד ונתקו אותו משקע החשמל.	 
יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזנה מרשת החשמל. 	 
אין לחבר את ספק הכוח לכבל מאריך או מפצל.	 
מכשיר זה נועד לשימוש למטרה המתוארת בהוראות שימוש אלה בלבד. היצרן לא ייקח על עצמו 	 

שום אחריות על פגיעה שנובעת כתוצאה משימוש לא נכון או רשלני.
אין לעשות שימוש בחיבורי עיסוי מכל סוג שהוא אשר אינם מסופקים לכם ביחד עם המכשיר.	 
המכשיר מיועד לשימוש אישי בלבד ולא לשימוש רפואי או מסחרי.	 
אין לעשות שימוש במכשיר למשך יותר מ-20 דקות ברצף וזאת על מנת למנוע התחממות יתר. 	 

תנו למכשיר להתקרר טרם השימוש בו בשנית.
משטח המכשיר מתחמם במהלך השימוש. אנשים שאינם רגישים לחום צריכים להיזהר במיוחד.	 
לעולם אין לכסות את המכשיר בזמן שהוא מופעל )בשמיכה, כרית וכו'(.	 
לעולם אין להפעיל את המכשיר ללא השגחה, במיוחד בקרבת ילדים.	 
ילדים, אנשים חסרי ישע או אנשים נכים חייבים לעשות שימוש במכשיר תחת השגחת אדם מבוגר 	 

בלבד או חייבים להכיר את המכשיר מראש.
אין לעשות שימוש במכשיר זה עם בעלי חיים או חיות מחמד.	 
אנשים עם קוצבי לב נדרשים להיוועץ עם הרופא שלהם טרם השימוש במכשיר העיסוי ולעולם לא 	 

לעסות את אזור הלב.
לעולם אין לעשות שימוש במכשיר על גבי אזורים נפוחים, שרופים או פגועים בעור. אין לעסות את 	 

האזורים הבאים: עצמות )למשל: מפרקים, עמוד שדרה(, הראש או אזורים רגישים של הגוף.
אין לבצע עיסוי בטמפרטורה גבוהה במקרה של הצטננות, דליות ברגליים, פקקת, דלקת בוורידים, 	 

צהבת, מחלת סוכרת, הריון, הפרעות עצביות )למשל: מחלת נשית( או דלקת חריפה. במקרים כאלה, 
היוועצו עם הרופא שלכם.

אין לעשות שימוש במכשיר העיסוי במיטה. לעולם אין להירדם בזמן השימוש במכשיר זה.	 

!
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2. תיאור המכשיר

A

C
B

D

E

ידית נוגדת החלקה  A
B  מתג החלקה: 
OFF – כבוי, 

M – עיסוי, 
MH – עיסוי וחום אינפרה אדום

בקרה )התאמה רציפה של מהירות העיסוי(  C
משטח עיסוי עם חום אינפרה אדום  D

E   ראשי עיסוי הניתנים להחלפה:
– חיבור גבשושיות

– חיבור חמש נקודות

3. השימוש במכשיר 
מטרה: המכשיר נמצא בשימוש בלעדי למטרה של עיסוי גוף האדם.

 	 "M" וודאו כי המכשיר כבוי טרם חיבור כבל החשמל לשקע החשמל. הפעילו את המכשיר בעזרת מתג ההחלקה והעברתו למצב
"עיסוי בלבד" או ל-"MH" –"עיסוי עם חום אינפרה אדום".

כוונו את מהירות העיסוי המבוקשת בעזרת הבקר.
באפשרותכם לעסות עם או ללא ראשי עיסוי. בחרו בראש העיסוי המועדף עליכם.

הובילו את המכשיר בעזרת שתי הידיים לאזור של הגוף אותו ברצונכם לעסות. באפשרותכם לעמוד, לשבת או לשכב ובאפשרותכם 
לעסות את עצמכם או אדם אחר. ניתן לשנות את עוצמת העיסוי באמצעות לחיצה יותר או פחות בחוזקה עם מכשיר העיסוי. אין 

לעסות מקום מסוים של הגוף למשך יותר מ-3 דקות ולאחר מכן שנו לאזור אחר של הגוף.
לאחר שימוש של 20 דקות לכל היותר, נתקו את המכשיר ממקור החשמל ותנו לו להתקרר. שמרו על מכשיר יבש.

4. ניקיון/השלכת המוצר
לניקוי המכשיר המנותק לאחר שהתקרר, נגבו בעזרת מטלית לחה במקצת. באפשרותכם לעשות שימוש בתכשיר ניקוי עדין. 

אולם, וודאו כי מים אינם נכנסים לתוך המכשיר. אין לעשות שימוש במכשיר שוב לפני שהתייבש לחלוטין.
מסיבות של שמירה על הסביבה, אין להשליך את המכשיר יחד עם הפסולת הביתית בסיום חיי העבודה שלו. השליכו 

 EC- WEEE את המכשיר במקום איסוף מתאים או בנקודת מחזור מתאימה לכך. השליכו את המכשיר בהתאם לתקן
)השלכת ציוד חשמלי ואלקטרוני(. במידה ועולות לכם שאלות כלשהן, אנא צרו קשר עם הרשויות המקומיות האחראיות 

על השלכת הפסולת.
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