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 לקוח יקר,

עומד בפנינו בזכות מוצרים איכותיים אשר נבדקו ביסודיות תודה על שבחרתם באחד מהמוצרים שלנו. שמנו 
עבור שימושים בתחומים של חום, משקל, לחץ דם, טמפרטורת גוף, דופק, טיפול עדין, עיסוי, יופי, תינוקות 

ואוויר. אנא קראו הוראות שימוש אלו בקפידה ושמרו אותן אצלכם לשימוש בעתיד, וודאו כי מדריך ההוראות 
 משתמשים אחרים ושימו לב למידע הכלול בו.יישאר נגיד ל

 בברכה,

  Beurerצוות 

 מה כלול במארז המוצר .1

 MP 70אמבט פרפין  1

 מכסה 1

 רשת הגנה 1

 גרם 450שקיות שעוות פרפין במשקל של  2

 פלסטיק שקיות 30

 

 

  
 אזהרה

 .מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי/פרטי בלבד, ולא לשימוש מסחרי 
 ועל ידי אנשים הסובלים מלקות גופנית,  8על ידי ילדים מעל גיל  מכשיר זה מותר לשימוש

תחושתית או שכלית או על ידי אנשים חסרי ניסיון או ידע בכל הנוגע לשימוש במכשיר זה, בתנאי 
והושמה עליהם השגחה או שסופקה להם הנחיה לגבי השימוש במכשיר בצורה בטוחה ורק במידה 

 לולים לעלות בעקבות השימוש במכשיר זה.והם מודעים לסיכונים הנלווים שע

 .חל איסור על ילדים לשחק עם המכשיר 
  פעולות הניקוי והתחזוקה של המשתמש לא יבוצעו על ידי ילדים אלא אם כן הושמה עליהם

 השגחה.
 .במידה וכבל החשמל של מכשיר זה פגום, יש להשליכו לפסולת 

 

 



 הודעות בטיחות .2

 סימנים וסמלים

 נמצאים בשימוש בהוראות שימוש אלה, על גבי המארז ועל גבי לוחית הדגם של המכשיר:הסמלים הבאים 

 
 אזהרה

 הודעת אזהרה המציינת סכנת לפגיעה או לנזק לבריאות.

 
 חשוב לדעת

 הודעת בטיחות המציינת נזק אפשרי ליחידה/לאבזר.

 

מאשר כי המוצר תואם את הדרישות המוטלות על היצרן מצד הקהילה  CE -סמל ה
 האירופאית.

 

)השלכת ציוד חשמלי ואלקטרוני  WEEEשל  ECהשלכת המוצר תיעשה בהתאם לתקן 
 לפסולת(

 

 יצרן.

 

 .2מכשיר זה מכיל הגנה כפולה ולכן תואם לסוג הגנה 

 

 טרם השימוש במכשיר –הודעות בטיחות חשובות 

 אזהרה 

  המכשיר מיועד אך ורק למטרה המתוארת בהוראות שימוש אלה. היצרן אינו לוקח על עצמו כל
אחריות על נזק שייגרם כתוצאה משימוש לא זכון או בלתי זהיר. מכשיר זה אינו מתאים לשימוש 

 מסחרי או לשימוש במסגרת הרפואית. השתמשו במכשיר זה רק במסגרת פרטית. 
 וע על ידי מרכזי שירות מוסמכים בלבד, כיוון שדרושים כלים ו/או חלקים תיקונים מותרים לביצ

 מיוחדים לתיקון, אחרת האחריות על המוצר תבוטל.
  אין לעשות שימוש במכשיר במידה ואתם סובלים ממחלת לב, עור אדמומי, דלקות, נפחיות, אזורים

 פסוריאזיס או תת רגישות לכאב.רגישים בגוף, מחלת סכרת, פצעים פתוחים, כוויות, אקזמה, 
 .אין לעשות שימוש במכשיר במידה ואתם רגישים לחום 
  במידה ואתם בהריון או סובלים מבעיות רפואיות, אנא היוועצו עם הרופא שלכם טרם השימוש

 במכשיר.
  במידה ואתם סובלים מדלקות חריפות או ממחלת כלי דם פריפריאלית , אנא היוועצו עם הרופא

 השימוש במכשיר.שלכם טרם 

 .לעולם אין להפעיל את אמבט הפרפין ללא שעוות פרפין בתוכו 

 .הסירו תכשיטים מהידיים שלכן ומהרגליים שלכם טרם השימוש במכשיר 
  לעולם אין לחמם את שעוות הפרפין במארז הפלסטיק שלה. לעולם אין לחמם את שעוות הפרפין על

. חממו את שעוות הפרפין אך ורק בתוך אמבט כיריים, מעל להבת אש פתוחה או בתוך מיקרוגל
 הפרפין.

  ילדים אינם מזהים את הסכנה הקיימת בעקבות שימוש במכשירים חשמליים. וודאו כי המכשיר לא
 יהיה בשימוש על ידי ילדים ללא השגחה.



  בדקו כי המכשיר וכבל החשמל במצב עבודה מושלם טרם כל שימוש. במקרה של פגם, אין לעשות
 כשיר.שימוש במ

  טרם חיבור המכשיר למקור החשמל, בדקו באם מתח החשמל המרכזי תואם למתח החשמלי המצוין
 על גבי המכשיר.

 .)'אין לעשות שימוש במכשיר בקרבת מים )למשל: אמבטיה, כיור וכו 
 .אין לעשות שימוש במכשיר בזמן אמבטיה, מקלחת או שינה 

 חר.  אחסנו את המכשיר במקום בטוח.אין לעשות שימוש במכשיר בתוך מים או כל נוזל א 
 ים בקלות.עלעולם אין להניח את המכשיר על גבי משטחים הנפג 
 .בעת השימוש במכשיר, וודאו כי הוא ממוקם על גבי משטח יציב וישר 

  ,הרחיקו את המכשיר ואת כבל החשמל ממשטחים חמים. אין להניח אותו מעל מכשירים אחרים
 עשויה לגרום לנזק.כיוון ששעוות הפרפין החמה 

 .אין לעשות שימוש במכשיר בקרבת תרסיסים או ציוד הפולט חמצן 

  במכשיר במקום פתוח. המכשיר מותר לשימוש במקום סגור בלבד.אין לעשות שימוש 

 .טרם השימוש במכשיר, וודאו כי כבל החשמל אינו מהווה סכנה למעידה 
 מידה ואתם עייפים.אין לעשות שימוש במכשיר בתוך מיטה, בזמן שינה או ב 
 .לעולם אין לעשות שימוש במכשיר מתחת לשמיכה או מגבת או כל דבר דומה אחר 

 .השתמשו במכשיר רק עם האבזרים שסופקו לכם 
  אין למלא יתר על המידה את אמבט הפרפין. וודאו כי שעוות הפרפין הנוזלית אינה עוברת את קו

 ( למילוי.MAXהמדידה המרבי )
 ין נמסה לחלוטין, המכשיר עשוי להיות מאוד חם.במידה ושעוות הפרפ 

  טרם טבילת הידיים, כפות הרגליים או המרפקים שלכם לתוך שעוות הפרפין הנוזלית, השתמשו
 בחלק הפנימי של שורש כף היד שלכם על מנת לבדוק שטמפרטורת השעווה נעימה ונוחה.

 במהלך השימוש –הודעות בטיחות חשובות 

 אזהרה 

  תקלה במהלך השימוש, כבו את המכשיר באופן מידי והוציאו את תקע החשמל משקע במקרה של
 החשמל.

 .הרחיקו את שעוות הפרפין החמה מעיניכם ומחלקי גוף אחרים הרגישים לחום 
  במידה ושעוות הפרפין מעניקה תחושה חמה מדי או קרה מדי על העור, הדבר עשוי להוות בעיה

 הרופא שלכם.גופנית. במקרה כזה, היוועצו עם 
 .וודאו כי המכשיר תמיד מלא בשעוות פרפין עד לקו מד המילוי המרבי במהלך השימוש 

 דקות. 20-אין למרוח את שעוות הפרפין על האזור המטופל במשך יותר מ 
 .אין לנער או להזיז את המכשיר בזמן שימוש. אתם עלולים לספוג צריבה או פגיעות של כווייה 

  חמה בתוך אמבט הפרפין, אין למזוג לתוכו מים.במידה ויש שעוות פרפין 
 .במקרה של כאב, גירוי, דלקת של העור או אי נוחות, הפסיקו את הטיפול והיוועצו עם הרופא שלכם 
  במידה והמכשיר נופל בטעות לתוך מים, נתקו את תקע החשמל מיד משקע החשמל. קחו את המכשיר

 עם נוספת.לבדיקה על ידי חשמלאי מוסמך טרם השימוש בו פ

 

 לאחר השימוש במכשיר –הודעות בטיחות חשובות 

 חשוב 

 .כבו את המכשיר לאחר השימוש באמצעות הוצאת תקע החשמל משקע החשמל 

  לעולם אין להוציא את תקע החשמל משקע החשמל באמצעות משיכה בכבל החשמל או בידיים
 רטובות.



  שהוא להסרת גוש השעווה מאמבט מחודדים מכל סוג אין לעשות שימוש בחפץ חד או בחפצים
 הפרפין. אתם עלולים לגרום נזק או לשרוט את אמבט הפרפין.

  במידה ואין בכוונתכם לעשות שימוש במכשיר למשך פרק זמן ממושך, אחסנו אותו במקום קריר, יבש
 ועמיד בפני אבק.

  שלכם או ע במידה ויש לכם שאלות בכל הנוגע לשימוש במכשירים שלנו, אנא צרו קשר עם הספק
 מרכז שירות הלקוחות.

 

 הכרת המכשיר שלכם .3

 מביא את שעוות הפרפין לנקודת התכה. MP 70אמבט הפרפין דגם 
זמן קצרים לתוך  ייש לטבול כפות ידיים, כפות רגליים או מרפקים יבשים וסדוקים שוב ושוב למשך פרק

ולאחר מכן להוציא אותם. הדבר גורם להיווצרות של שכבת שעווה דקה סביב  חמימהשעוות פרפין נוזלית 
החלק הפגוע של הגוף, שעליו מונחת שכבה נוספת. החום של שעוות הפרפין פותח את נקבוביות העור ולחות 

שכבת השעווה מונעת פליטה של הלחות. במקום זה, הלחות נכנסת לנקבוביות הפתוחות . מהעורנפלטת 
 20וק לתוך העור, שם היא נספגת. הדבר הופך את העור לרך וחלק במיוחד. לאחר חשיפה במשך וחודרת עמ

 .המטופליםדקות, שוות הפרפין ניתנת להסרה מחלקי הגוף 
 נוסף על כך, חום אמבט הפרפין משפר את זרימת הדם.

 השימוש לשמו נועד מכשיר זה .4

 רגליים או המרפקים של בני אדם.מכשיר זה נועד אך ורק לשימוש על כפות הידיים, כפות ה

 אין לעשות שימוש במכשיר על בעלי חיים!

 

 תיאור המכשיר .5
 אמבט פרפין .1
 מכסה .2
 נורית הפעלה ירוקה .3
 בקר טמפרטורה .4
 נורית חימום אדומה .5
 רשת הגנה .6
 שעוות פרפין .7
 רפידות פלסטיק. .8

 

 

 

 

 



 

 שימוש במכשיר בפעם הראשונה .6

 .הסירו את חומר האריזה 
 המצוינים ברשימת המשלוח  וודאו כי כל החלקים

 . כלול במשלוח(.1-המצורפת כלולים )עיינו ב

 .בדקו כי אמבט הפרפין וכבל החשמל אינם פגומים 
  ,מקמו את אמבט הפרפין על גבי משטח או שולחן שטוח

 מאובטח, ישר ועמיד במים.
 .וודאו כי אמבט הפרפין ריק טרם מילויו בשעוות פרפין 

 
  ממארז הפלסטיק.הוציאו את שעוות הפרפין 

  הכניסו את הכמות המבוקשת של שעוות פרפין )מינימום
ק"ג( לתוך אמבט הפרפין. על  1.35ק"ג, מקסימום  0.9

מנת להקל על הכנסת שעוות הפרפין לתוך אמבט הפרפין, 
 שברו את גושי שעוות הפרפין.

 
 חשוב לדעת

וודאו כי אמבט הפרפין תמיד מלא בשעוות פרפין 
 טרם השימוש. MIN -קו העד לכל הפחות 

 
 ( 220-240הכניסו את תקע החשמל לתך שקע החשמל 

הרץ(. נורית ההפעלה הירוקה שבאמבט  50-60וולט, ~ 
הפרפין נדלקת. המכשיר מופעל בשלב זה. נורית החימום 

האדומה שבאמבט הפרפין גם כן נדלקת, ותכבה רק 
 שהמכשיר יגיע להגדרת החום המצוינת.

 
 ר הטמפרטורה למצב "חם" על מנת להמיס העבירו את בק

 את שעוות הפרפין.

 
 עת מקמו את המכסה על גבי אמבט הפרפין והמתינו עד כ

 שעות(  2-3ששעוות הפרפין נמס לחלוטין )בסביבות 
 

 אזהרה
במידה ואמבט הפרפין מכוון על מצב "חם", לעולם אין 

לטבול את הידיים שלכם, את כפות הרגליים או את 
 שלכם לתוך שעוות הפרפין. המרפקים

 



  ,את המכסה. הרימוברגע ששעוות הפרפין נמסה לחלוטין 

 סובבו את בקר הטמפרטורה לקו המסומן בין "חם" ל-
 "קר".

  הכניסו את רשת ההגנה הכלולה בתכני המשלוח לתוך
שעוות הפרפין הנוזלית והמתינו עד לשקיעתה לתחתית 

 אמבט הפרפין.

  החזירו את המכסה על פני אמבט הפרפין המתינו במשך
 כשעה, עד ששעוות הפרפין התקררה לטמפרטורת 

 ( 60°הפעלה אידיאליC.) 
 

 אזהרה
טמפרטורת החדר יכולה להשפיע על הספק המכשיר  

 וכתוצאה מזה על טמפרטורת השעווה.
טרם טבילת כפות הידיים, כפות הרגליים או המרפקים שלכם 

הפרפין, השתמשו בחלק הפנימי של שורש כף היד לתוך אמבט 
 שלכם על מנת לבדוק כי טמפרטורת השעווה נעימה ונוחה לכם.
במקרה של היווצרות קרום על גבי משטח השעווה, הגבירו את 
הטמפרטורה באמצעות סיבוב בקר הטמפרטורה בכיוון השעון. 

במידה ושעוות הפרפין חמה מדי עבורכם, הקטינו את 
באמצעות סיבוב בקר הטמפרטורה כנגד כיוון  הטמפרטורה

 השעון. 

 
 

 הפעלת המכשיר .7

 אזהרה 

טרם טבילת כפות הידיים, כפות הרגליים או המרפקים שלכם לתוך אמבט הפרפין, השתמשו בחלק הפנימי של 
 שורש כף היד שלכם על מנת לבדוק שטמפרטורת השעווה נעימה ונוחה לכם.

 אזהרה 

 שלכם )למשל: שעונים, טבעות וכו'( לפני הטיפול.הורידו את התכשיטים 

באפשרותכם  שימוש במכשיר בפעם הראשונה", 6לאחר שהשלמתם את ההכנות הדרושות מתוך "פרק 
 להתחיל לעשות שימוש במכשיר. להתחלת הטיפול, נקטו בצעדים הבאים:

  על  לנוליןאנו ממליצים למרוח תחליב ידיים על בסיס
האזורים שמצריכים טיפול לפני הטיפול. הדבר יסייע 
לכם להשיג תוצאה טובה יותר, ויקל על הסרת שעוות 

 הפרפין לאחר הטיפול.
  

 אזהרה
בעת השימוש באמבט הפרפין עם כפות הרגליים 
שלכם, השתמשו בו רק בזמן ישיבה. לעולם אין 

 לעמוד בתוך אמבט הפרפין.

 ך טיפול )כף היד, כף טבלו בקצרה את האזור שמצרי
שניות לתוך שעוות  1-2הרגל או המרפק שלכם( במשך 

הפרפין הנוזלית. הוציאו את כף היד שלכם והמתינו זמן 
קצר עד שהשעווה התקשתה. במהלך פרק זמן זה, אין 

להזיז את האזור המטופל, כך שהשעווה תוכל להתקשות 
 כראוי.

 



  חזרו על התהליך של טבילה והוצאת חלק הגוף שש או
שבע פעמים, עד להיווצרות של מספר שכבות של שעוות 

פרפין על פני האזורים המטופלים. במידה ושעוות הפרפין 
חמה מדי או קרה מדי בשבילכם במהלך הטיפול, סובבו 
 \את בקר הטמפרטורה בכיוון השעון או כנגד כיוון השעון

 כה של הטמפרטורה על פי הצורך. להגברה או להנמ

 
  על גבי האזור המטופל, לחצו אותה  הלבישו שקיתכעת

על פני שעוות הפרפין וסובבו את הקצה. השאירו את 
 דקות. 20על המקום במשך  השקית

  
 אזהרה

, אין על כפות הרגליים שלכם שקיותבמידה ואתם לובשים 
  לרוץ אתם סביב. אתם עלולים להחליק.

 
  ואת שכבות  השקיתדקות, הוציאו את  20לאחר

השעווה מהאזור המטופל. השליכו את הרצועה 
 לפסולת הרגילה: לא ניתן לעשות בה שימוש חוזר.

 
  לאחר כל שימוש, הוציאו את רשת ההגנה של

 אמבט הפרפין. 

 

 

 ניקיון המכשיר .8

 חשוב לדעת 

את שעוות הפרפין בפרקי זמן סדירים ונקו את במידה והמכשיר נמצא בשימוש על ידי אדם אחד, החליפו 
 תוך כדי כך. אמבט הפרפין

במידה והמכשיר נמצא בשימוש על ידי מספר אנשים, יש להחליף את שעוות הפרפין לפני כל טיפול מסיבות של 
 היגיינה.

 .הוציאו את תקע החשמל משקע החשמל 
 .הוציאו את רשת ההגנה מאמבט הפרפין 

 קשות במהלך הלילה.תנו לשעוות הפרפין להת 

 



 אזהרה
אין לעשות שימוש בחפצים חדים או מחודדים 

להסרת גוש השעווה מאמבט הפרפין. אתם עלולים 
 לגרום נזק או לשרוט את אמבט הפרפין.

  במידה ושעוות הפרפין התקשתה, לחצו על קצה
אחד של גוש השעווה והרימו אותו אל מחוץ 

ניתן לאמבט הפרפין. במידה וגוש השעווה לא 
להסרה בקלות, סובבו את בקר הטמפרטורה למצב 

"חם" במשך עשר דקות. לאחר מכן הוציאו את 
תקע החשמל משקע החשמל והוציאו את גוש 

 השעווה מאמבט הפרפין.

 
  לאחר מכן נגבו את החלק הפנימי של אמבט הפרפין

 עד שהוא מתייבש בעזרת מגבת נקייה.
 חשוב לדעת

הפרפין במים על מנת לעולם אין למלא את אמבט 
 לנקות אותו.

 

  לאחר ניקיון המוצר, אחסנו את אמבט הפרפין
 במקום קריר, יבש ועמיד בפני אבק.

 

 

 חלקי חילוף וחלקים שחוקים .9

 פריט ו/או מספר הזמנה 
2 X 450  + 589.42 שרוולי פלסטיק 30גרם של שעוות פרפין* 

 

 )בהתאם לרשימת כתובות השירות(.*זמינים ברמה מסחרית או בכתובת השירות התואמת 

 

 השלכת המוצר .10

)פסולת של מכשירי חשמל  EC – WEEEלתקן אנא השליכו את המכשיר בהתאם 
 ואלקטרוניקה(.

 במידה ויש לכם שאלות, אנא צרו קשר עם הרשויות המקומיות המתאימות.

 

 נתונים טכניים .11

 MP 70 מספר דגם
 הרץ 50/60וולט ~  220-240 הספק מתח חשמלי

 וואט 80 הספק
 דרוג הגנה

II / ,IPX0 
 ס"מ X 25 X 18 33 גובה( Xרוחב  Xמידות )אורך 

 ק"ג 1 משקל
 

   


