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עברית

לקוח יקר,
אנו מודים לך על שבחרת באחד המוצרים שלנו. המותג שלנו מייצג מוצרים איכותיים אשר נבדקו ביסודיות 
לשימושים בתחומים של חימום, משקל, לחץ דם, טמפרטורת גוף, דופק, טיפול עדין, עיסוי ושיפור האוויר 

בסביבת הבית.
שאנא קראו הוראות שימוש אלו בקפידה ושמרו אותן לשימוש בשלב מאוחר יותר, וודאו כי יהיו נגישים למש

תמשים אחרים ושימו לב למידע הכלול בהן.

בברכה,
צוות Beurer ישראל

הפריטים הכלולים במארז
כרית לעיסוי שיאצו	 
כיסוי הניתן להסרה	 
ספק כוח	 
הוראות הפעלה	 

אזהרה  
מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי/פרטי בלבד ואינו מיועד לשימוש מסחרי.	 
מכשיר זה מותר לשימוש על ידי ילדים מעל גיל 8 ועל ידי אנשים הסובלים 	 

מלקות במיומנויות הגופניות, התחושתיות או השכליות או על ידי אנשים חסרי 
ניסיון או ידע, בתנאי שהם נמצאים תחת השגחה או שסופקה להם הדרכה 
בנוגע לשימוש במכשיר בצורה בטוחה וכי הם מודעים לחלוטין לסכנות הקיימות 

בעקבות השימוש במכשיר זה.
חל איסור על ילדים לשחק עם המכשיר.	 
פעולות ניקוי ותחזוקה של המשתמש לא יבוצעו על ידי ילדים אלא תחת השש	 

גחה. 
במקרה של כבל חשמל פגום, יש להשליכו לפח. במידה ולא ניתן להוציא את 	 

כבל החשמל ממקומו, יש להשליך את המכשיר לפסולת.
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הסבר על הסמלים
הסמלים הבאים נמצאים בשימוש בהוראות השימוש.

אזהרה לגבי סכנות פגיעה או סכנות לבריאות. אזהרה   

מידע בטיחותי אודות נזק אפשרי למכשיר/לאביזרים. שימו לב   

הודעה לגבי מידע חשוב. הודעה   

המכשיר מכיל בידוד הגנה כפול ולכן תואם לסוג הגנה 2.   

לשימוש במקום סגור בלבד.  

אודות המכשיר לעיסוי שיאצו. 1
שיאצו נחשב לסוג של עיסוי לגוף אשר פותח במקור ביפן לפני כ-100 שנה. השיאצו מבוסס על רעיונות המעוגנים 
ברפואה הסינית המסורתית, במיוחד במערכת המרידיאן, כלומר אותם מסלולים בגוף האנושי בתוכם עוברת האנרגיה.

מטרתו של עיסוי השיאצו הוא שיפור הרווחה הגופנית, הרגשית והנפשית של האדם המטופל. לשם כך, יש צורך לשחרר 
חסימות אנרגיה וצווארי בקבוק במרידיאנים צריכים להתמוסס ויש לעורר את יכולת הוויסות והריפוי העצמי של הגוף.
מטפלים בשיאצו משיגים זאת באמצעות שימוש בהפעלת לחץ בתנועות זורמות לאורך המרידיאנים. למרות שניתן 
לתרגם את המונח שיאצו כ- "לחיצת אצבע", העוסקים במקצוע עושים גם שימוש בחלקים האחוריים של הידיים 
שלהם, במרפקים שלהם ובברכיים כמו בנוסף לאצבעות שלהם. במהלך התהליך, המטפל יעשה שימוש בכל משקל 

גופו על מנת לייצר את הלחץ הנדרש.

הכרת המכשיר שלכם. 2
מכשיר עיסוי השיאצו שלכם כולל ראשי עיסוי מסתובבים המהווים חיקוי לתנועות הלחיצה שנעשות במסגרת עיסוי 

שיאצו.
בעזרת מכשיר עיסוי השיאצו החשמלי הזה, באפשרותכם להעניק לעצמכם או למישהו אחר עיסוי יעיל ונעים. 

עיסויים יכולים להיות הן משחררים והן מעוררים, ונחשבים לפופולריים כאמצעי לטיפול בשרירים קשים או מתוחים, 
בכאבים ובעייפות. המכשיר מעניק עיסויים חזקים ואינטנסיביים 

לצוואר, לרגליים, לידיים ולגב.
המכשיר מיועד לשימוש פרטי בלבד ואינו מיועד למטרות רפואיות או מסחריות.

נוסף על כך, מכשיר עיסוי השיאצו מציע את היתרונות הבאים:
הפעלה פשוטה	 
כיסוי הניתן להסרה ולשטיפה	 
פונקציית חום ותאורה	 

שימוש נכון במכשיר. 3
מכשיר זה נועד לשם עיסוי של חלקי גוף אדם בלבד. מכשיר זה אינו מהווה תחליף לטיפול רפואי. אין לעשות שימוש 
במכשיר העיסוי במידה ואחת האזהרות הבאות חלות עליכם. אנא היוועצו עם הרופא שלכם במידה ואינכם בטוחים 

האם מכשיר העיסוי מתאים לכם או לא.

אזהרות  
השימוש במכשיר העיסוי אסור במקרים הבאים:  

על בעלי חיים.	 
לאחר שינויים שנגרמו כתוצאה ממחלה או פגיעה באזור הגב )למשל: פריצת דיסק, פצעים פתוחים וכו'(.	 
לעולם אין לעשות שימוש במכשיר העיסוי לעיסוי אזור הלב של אנשים עם קוצב לב. תמיד היוועצו עם רופא 	 

טרם השימוש במכשיר העיסוי על חלקי גוף אחרים של אדם עם קוצב לב.
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לעולם אין לעשות שימוש במכשיר העיסוי על עור או על חלקי גוף נפוחים, עם כוויות, דלקתיים או פצועים.	 
אין לעשות שימוש במכשיר העיסוי על פצעים, נימי דם, דליות, אקנה, חזזית ורודה, הרפס או מחלות עור 	 

אחרות.
אין לעשות שימוש במכשיר העיסוי על הפנים )העיניים(, על הגרון או על חלקי גוף אחרים רגישים במיוחד.	 
אין לעשות שימוש במכשיר לעיסוי כפות הרגליים.	 
לעולם אין לעשות שימוש במכשיר בזמן שינה.	 
לעולם אין לעשות שימוש במכשיר לאחר נטילת תרופה או צריכת אלכוהול )במקרה כזה קיימת ירידה 	 

בדרגות המודעות(.
לא לשימוש בזמן נהיגה. 	 

המכשיר מכיל משטח חם. אנשים הרגישים לחום חייבים להיזהר בעת שימוש במכשיר.  

עליכם להיוועץ עם הרופא שלכם טרם השימוש במכשיר העיסוי במקרים הבאים:  
במידה ואתם סובלים ממחלה קשה או מתאוששים מניתוח בפלג הגוף העליון שלכם.	 
התקינו בגופכם קוצב לב, שתל או עזר אחר.	 
סובלים מתרומבוזה )פקקת(.	 
סובלים מסוכרת.	 
במקרה של כאבים שמקורם אינו ברור.	 

מכשיר זה נועד לשימוש אך ורק למטרה המתוארת בהוראות הפעלה אלו. היצרן לא יהיה אחראי על כל נזק אשר 
ייגרם כתוצאה משימוש לא נכון או בלתי זהיר.

מידע בטיחותי. 4
אנא קראו הוראות הפעלה אלו בקפידה. אי מילוי ההוראות הכלולות במידע המסופק להלן עלול לגרום לפגיעה אישית 
או לנזק לרכוש. שמרו הוראות אלו במקום בטוח שבו אנשים אחרים, העושים שימוש במכשיר, יכולים לקרוא אותו. 

העבירו תמיד את ההוראות ביחד עם המכשיר במידה ואתם מוכרים אותו או מעבירים אותו לאדם או גורם אחר.

אזהרה  
הרחיקו ילדים מחומרי האריזה. סכנת חנק.

התחשמלות
אזהרה  

בדיוק כמו כל מכשיר חשמלי אחר, יש לטפל במכשיר עיסוי זה בזהירות ובתשומת לב רבה וזאת על מנת 
למנוע סכנת התחשמלות.

מסיבה זו, יש להפעיל את המכשיר כדלהלן בלבד:
אך ורק עם כבל החשמל המסופק לכם עם המכשיר המכיל מתח חשמלי המצוין על גבי ספק הכוח.	 
אין לעשות שימוש במכשיר זה במקרה והוא פגום או אחד מהאביזרים שלו פגומים.	 
לעולם אין לעשות שימוש במכשיר בתנאים של סופת ברקים. 	 

במקרה של פגם או תקלה, כבו את המכשיר מיד ונתקו אותו ממקור החשמל. לעולם אין למשוך את כבל 
החשמל או את המכשיר על מנת לנתק את ספק הכוח משקע החשמל שבקיר. לעולם אין להחזיק או לשאת 
את המכשיר מכבל החשמל. הרחיקו את הכבלים החשמליים ממשטחים חמים. אין לצבוט, לעקם או לסובב 
את הכבלים. אין להכניס סיכות, מחטים או חפצים חדים לתוך המכשיר. יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק 

תקע הזנה מרשת החשמל. אין לחבר את ספק הכוח לכבל מאריך או מפצל.

וודאו כי מכשיר העיסוי, המתג, ספק הכוח וכבל החשמל אינם באים במגע עם מים, לחות או נוזלים אחרים. 
לכן, השתמשו במכשיר רק בחדרים פנימיים יבשים )למשל: לעולם לא בחדר אמבטיה(. 

לעולם אין לנסות ולמשוך את המכשיר במידה ונפל לתוך מים. נתקו את תקע החשמל מיד משקע החשמל 
שבקיר. אין לעשות שימוש במכשיר במקרה של נזק ברור שנגרם למכשיר עצמו או לאביזרים שלו.

אין לכפוף את המכשיר לפגיעה מכל סוג שהוא ואין להפילו.
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תיקונים

אזהרה  
תיקונים של מכשירי חשמל יבוצעו על ידי אנשים מוסמכים לכך בלבד. תיקונים לא נכונים יכולים לגרום לנזק 	 

ניכר למשתמש. במקרה של תיקונים, אנא צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות שלנו או עם ספק מורשה.
אין לפתוח את הרוכסן הנמצא על גבי מכשיר עיסוי השיאצו. הוא מותקן רק מסיבות המתקשרות לייצור 	 

המכשיר.

סכנת שריפה

אזהרה  
קיימת סכנת שריפה במקרה שבו המכשיר נמצא בשימוש בצורה לא נכונה או במידה ואינו בשימוש בהתאם 

להוראות הפעלה אלו.

מסיבה זו, יש להפעיל את מכשיר העיסוי כדלהלן בלבד:
לעולם אין לעשות שימוש במכשיר מתחת לכיסויים, כגון שמיכות או כריות.	 
לעולם אין לעשות שימשו במכשיר בקרבת נפט או חומרים אחרים המתלקחים בקלות.	 

הטיפול במכשיר

התראה  
כבו את המכשיר ונתקו אותו ממקור החשמל לאחר כל שימוש ולפני כל ניקוי שלו.

לעולם אין להכניס חפצים מכל סוג שהוא לתוך הפתחים שבמכשיר, ולעולם אין להכניס דבר לתוך חלקים 	 
מסתובבים. וודאו כי כל החלקים הניידים יכולים לנוע בחופשיות בכל עת.

לעולם אין לשבת או לעמוד על חלקים ניידים של המכשיר עם כל משקל הגוף שלכם ואין להניח חפצים על 	 
המכשיר.

הרחיקו את המכשיר מטמפרטורות גבוהות.	 

השלכת המכשיר
התראה  

מסיבות סביבתיות, אין להשליך את המכשיר לפסולת הביתית בסיום השימוש בו.

 השליכו את המכשיר באזור איסוף מתאים או בנקודת מחזור. השליכו את המכשיר בהתאם
לתקן EC – WEEE )השלכת ציוד חשמלי ואלקטרוני(.

 במידה ועולות לכם שאלות כלשהן, אנא צרו קשר עם הרשויות המקומיות האחראיות על השלכת
פסולת אלקטורנית.

 תיאור המכשיר. 5
כרית עיסוי שיאצו )חלק קדמי(

12

3

 1.  4 ראשי עיסוי מחוממים ומוארים,
מסתובבים בצמדים

2.  לחצן הפעלה 
3.  ספק כוח
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תחילת העבודה עם המכשיר. 6
הסירו את חומרי האריזה.	 
בדקו כי המכשיר, ספק הכוח והכבלים אינם פגומים.	 
ניתן לעשות שימוש במכשיר עם או ללא הכיסוי.	 
חברו את ספק הכוח למכשיר העיסוי.	 
מקמו את כבל החשמל בבטחה כך שלא תיווצר שום סכנה לכך שמישהו יכול למעוד מעליו.	 

הפעלת המכשיר. 7
ראשית כל, לחצו בעדינות את החלק בגופכם שברצונכם לעסות כנגד מכשיר העיסוי. לאחר מכן וודאו שאתם בתנוחה 
נוחה טרם העברה הדרגתית של משקל גופכם למכשיר העיסוי. העיסוי צריך להיות נעים ומשחרר בכל עת. הפסיקו 

את העיסוי או החליפו תנוחה או את לחץ המגע במידה ואתם חשים כאב או אי נוחות.
אין ללכוד או ללחוץ כל חלק מגופכם, במיוחד כפות הרגליים, כפות הידיים והאצבעות, בין ראשי העיסוי המסתובבים.	 
. ראשי העיסוי מתחילים להסתובב כאשר במקביל פונקציית 	  הפעילו את מכשיר העיסוי בעזרת לחצן ההפעלה 

התאורה והחום מופעלות. לחצו פעם נוספת על לחצן  לכיבוי המכשיר.

שימו לב  
המכשיר נוח יותר לשימוש עם הכיסוי הכלול אתו.	 
אין לעשות שימוש במכשיר העיסוי למשך יותר מ-15 דקות. אחרת, השימוש במכשיר למשך פרק זמן ארוך 	 

יותר יכול לעורר יתר על המידה את השרירים ולגרום למתיחה של השריר במקום להרפייתו.

עיסוי גב עליון עיסוי לגב תחתון

עיסוי רגליים

 טיפול ואחסנה של המכשיר. 8
ניקיון המכשיר 

אזהרה  
טרם ניקוי המכשיר נתקו את ספק הכוח משקע החשמל ונתקו אותו מהמכשיר.	 
נקו את המכשיר אך ורק בדרך המצוינת במדריך זה. לעולם אין לאפשר לנוזל להיכנס לתוך המכשיר 	 

או לתוך האביזרים.
כתמים קטנים יותר ניתנים להסרה בעזרת מטלית או ספוגית לחה בתוספת מעט תכשיר ניקוי נוזלי לבדים 	 

עדינים במידת הצורך. אין לעשות שימוש בתכשירי ניקוי המכילים חומרי ממיסים )אקונומיקה וכדומה(.
את הכיסוי הנייד ניתן לכבס במכונת כביסה בטמפרטורה של 30°C. אנא עקבו אחר סמלי הניקיון והטיפול 	 

שעל גבי התווית התפורה לתוך הכיסוי.
אין לעשות שימוש במכשיר שוב עד לייבוש מלא.	 

אחסנת המכשיר
במידה ואינכם עושים שימוש במכשיר למשך פרקי זמן ארוכים אנו ממליצים לאחסן אותו במארז המקורי שלו במקום 

יבש מבלי להעמיס עליו משקל.
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במקרה של תקלות עם המכשיר. 9
תיקון הבעיההגורם לבעיההבעיה

מסתובבים  העיסוי  ראשי 
במהירות קטנה יותר.

גדול  העיסוי  ראשי  שעל  העומס 
מדי.

שחררו את ראשי העיסוי.

המכשיר אינו מחובר לשקע חשמלי ראשי העיסוי אינם זזים.
או שספק הכוח אינו תקין.

חברו את תקע החשמל לשקע חשמלי והפעילו את 
המכשיר. במידת הצורך החליפו את ספק הכוח.

תנ
 ןו

של
איג

תו
שו 

וני
םיי
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