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 בסטייל ירגע/יה

( מייצג מוצרים ברמה CASADA) ההשם ָקַסדָ  2000מאז הקמת החברה בשנת 

מדינות. מוצרי  37-כיום, מוצרי קסדה זמינים ב גבוהה בתחום הבריאות והעיסוי

קסדה מתאפיינים בפיתוח מתמיד, עיצוב שלא ניתן לטעות בו, וההתמקדות 

 חיים בנוסף  לאיכות המצויינת והאמינות שלהם.המוחלטת על שיפור איכות ה

 ברכות

  

כדי ליהנות מהיתרונות של  עיסוי זה הפגנת מודעות לבריאותך מכשירברכישת 

נבקשך לקרוא בזהירות ולציית להוראות הבטיחות. מכשיר עיסוי זה לאורך זמן, 

 שי שלך.יהא IIהטפימד נאחל לך הנאה מרובה ממשכיר 
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 ד.הוראות אלה כתובות בלשון זכר ומכוונות לגברים ונשים כאח

אנא קרא את ההוראות הבאות בתשומת לב בטרם הפעלת כורסת העיסוי שלך. 

יבטיח שיתפקד כראוי וביעילות מירבית. אנא שמור על הוראות הפעלה  הדבר ז

 לשימוש עתידי! האל

לעקרונות טכניים מוכרים, ותקנות  םמתאימכשיר עיסוי זה  ●

 הבטיחות העכשוויות ביותר. 

תחזוקה. על תיקונים נצרכים  ךלא מצרימכשיר עיסוי זה  ●

 להתבצע בידי מומחים מוסמכים בלבד

אין לבצע שימוש בלתי הולם ותיקונים לא מורשים. אלו יובילו  ●

 האחריות לאובדן 

 בות ובשום אופן אין לגעת בתקע החשמל בידיים רט ●

במים, טמפרטורה גבוהה ואור מכשיר העיסוי הימנע ממגע  ●

 . שמש ישיר 

 מל ותקעים שניזוקו, או שקעים רפויים.אין להשתמש בכבלי חש ●

או תקעים נזוקו, יש להחליפם בידי היצרן, נציג  אם כבלים 

 מוסמכים.  השירות, או על ידי אנשי מקצוע 

במקרה של תפקוד לקוי יש לנתק מהחשמל באופן מיידי. אין כל  ●

 הולם או לא נכון. -נזק במקרים של שימוש בלתי אחריות על 

 כדי, דקות 30 של המומלץ העיסוי זמן משך את לעבור אין ●

 .והעצבים השרירים על יתר  מעומס מנעילה

 משוננים או חדים בכלים להשתמש אין ●

או במקרה בזמן ההריון אם  -אפילו ידני-מנע מכל עיסויייש לה ●

יותר מהבעיות הבאות באזור העיסוי: פצעים טריים,  של אחת או 

יחויות, וסרטן. מומלץ סוגי הדלקות והנפ מחלות טרומבוטיות, כל 

 במחלות ומיחושים. יעץ עם רופא לפני עיסוי כטיפול ילהת

 אין להשתמש במכשיר זה בזמן הנהיגה. ●

 להוועץ עליך, לב קוצב כגון חשמליים בעזרים תלוי הינך אם ●

  במכשיר. השימוש בטרם  שלך ברופא
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 הוראות הפעלה

 
 מפרט טכני 

 ס"מ 45.5X32.5X12.5מימדים: 

 

 DC 12 V 2500 Am  יציאה: / AC100-240V  ~50~60Hz : מתח: כניסה

 Watt 30זרם:

 

 דקות 15פעולה אוטומטי: -זמן

 

 

 

 

 

 אישורים: 

 

 

 

 

 פונקציותמרכיבים/

 

ראשי עיסוי מאבן מפלסטיק הוחלפו בעשויים ראשי העיסוי ה החדש  IIIבמקסיוול 

ועצם העיסוי מ .תמשולב במערכת חימום ועצםירקן. הכח הטבעי של האבן הירקן מ

באיטיות דרך באמצעות שליחת חום מרפא לתוך עומק השרירים. החום מתפשט 

האבן וניכר רק לאחר כמה דקות. החימום מתרחש תוך כדי סיבוב ראשי העיסוי 

וקשיחות ומתח השרירים מתרפה. אופציית הוויברציה מאפשרת גם הפעלה של 

 הרעלים מתרחש. מערכת הלימפה והדם. זרימת הדם משתפרת וסילוק

 

הכנס את נא חבר את המתאם למכשיר ואח"כ חבר א
כעת הפעל את המכשיר באמצעות לוח התקע לשקע. 

 הבקרה. 
 

אין במהלך -בעזרת המתאם לרכב תוכל להשתמש בפוט
פשוט הכנס את מתאם  .טיולים )אבל לא בזמן הנהיגה!(

רכב.  הרכב למצת ה  
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על כסא יציב. משקל גופך מעצים את השפעת העיסוי.    IIIאנא מקם את מקסיוול 

 ך במרכז הכסא כך שראשי העיסוי מקבילים לעמוד השדרה. מקם את גופיש ל

 

   
דקות. כדי להאריך את חיי המונעים אנא  15פעולת העיסוי תפסק אוטומטית לאחר 

ועים להתקרר.עליך דקות, כך שיתאפשר למנ 30סוי שוב רק כעבור יהדלק את הע

אנו ממליצים על עיסוי פעמיים ולכל היותר שלוש פעמים זמן מנוחה לגופך.  לתת

 ביום, כדי למנוע עומס יתר על השרירים. 

 

יתר. חום מיוצר -ך אנו מציידים את מכשירנו במערכת אטומטית נגד חימוםלבטיחות 

על ידי הנועים הנמצאים תחת לחץ מוגבר. לפני שיגרם מכך כל סיכון, המנועים יכבו 

 דקות.  30-40כעבור  הפעלה מחודשת עד אטומטית ולא יאפשר
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 רחוק-שלט

 לשימוש נייד:

תקבל  IIIסף למקסיוול ובנ

 ניידלשימוש  12Vמתאם 

 הפעלה/כיבוי[ 1]

 IIIאחרי לחיצה על הפעלה מקסיוול 

דקות. הפעולה  15יתחיל לפעול במשך 

 15תפסק בלחיצה הבאה או בתום 

 דקות.

 

 חימום [2]

 כיבוי/הפעלה של החימום 

 

 ראשי עיסוי [3]

החלף את הכיוון של ראשי העיסוי 

 המסתובבים.

 

  וויברציה [4]

 כיבוי/הפעלה של הוויברציה 

 

 מהירות [ 5]

סוי עיבחר את המהירות של ראשי ה

 המסתובבים
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 טכניקות עיסוי

 

  שיאצו/לישה

ת( היא טכניקת ריפוי גוף שמקורה ביפאן. שיאצו )לחץ אצבעו

טכניקת עיסוי זו כוללת תנועות מתיחה וסיבוב רכות וקצביות. 

המטרה של שיאצו היא לעורר אזורים מסויימים בגוף ולהניע את 

 השרירים.

                   

 וויברציה

אפשרות הוויברציה שמה אזורים בדוף תחת השפעת וויברציות 

כל הדרך למעמקים, מעוררות זרימת דם אחידות החודרות 

 מחממות ומרגיעות את השרירים. 

 

 חימום

אפקט קורן ועמוק בו ניתן להרגע באופן מושלם. הודות לאפקט 

  החודר עמוק, פונקציה זו מועילה במיוחד להפגת מתח בשרירים.

 

 פתרון בעיות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פתרון בעיה

המכשיר אינו פועל 

למרות שהוא 

 מחובר לחשמל.

 .בדוק את החיבור למתאם 
 

  המכשיר עשוי לעבור
יתר כתוצאה -חימום

משימוש מממושך. לכן, יש 
לכבות את המכשיר ולתת 

עד  30לו להתקרר במשך 
 דקות.    50
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 איחסון/תחזוקה

 

באמצעות תחזוקה קבועה תוך  IIIשל מקסיוול  תוכל להגדיל את אורך החיים

 אבטחת שימוש בטוח בכל עת. 

 

 . אחסון מומלץ: במקום יבש וללא אבק..1

 . IIIממקסיוול  . שמור על נוזלים ואש גלויה הרחק2

 . יש לנקות את המכשיר באמצעות מטלית נקייה יבשה ורכה.3

 מהחשמל, אם אינו בשימוש. III. נתק את מקסיוול 4

  

 צהרת התאמה לתקן האיחוד האירופיה

 

 /2006EC/95  מוצר זה תואם את התקן הרגולטורי האיחוד האירופי

 תנאי אחריות
 

הקמעונאי מתחייב לתקופת אחריות סטטורית למוצר המתואר בצד הקדמי. 

האחריות תקפה מתאריך הרכישה. יש להראות את תאריך הרכישה שעל הוכחת 

חליף מוצרים הרשומים בגרמניה שבהם נמצא פגם, הרכישה. הקמעונאי יתקן או י

ללא תשלום. תנאי זה אינו כלל חלקים הנתונים לבלאי כגון כיסויי בד. יש לשלוח את 

 המכשיר הפגום והוכחת הקנייה בטרם פקיעת זמן האחריות.

 

בקשת האחריות לא תתקבל אם נמצא שהפגם התרחש בעקבות השפעות חיצוניות 

המוצר שלא בוצעו בידי היצרן או סוחר מורשה. האחריות כגון תיקון או התאמת 

מטעם הקמעונאי נוגעת להחלפה או תיקון בלבד. במסגרת אחריות זו היצרן או 

הקמעונאי אינם כפופים לכל התחייבות נוספת ואינם אחראים לנזקים שקרו כתוצאה 

 ציות להוראות ההפעלה ו/או שימוש בלתי ראוי במוצר.  -מאי
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ת המוצר בידי היצרן נמצא שבקשת האחריות לא מתייחסת לפגם אם בשעת בחינ

שמכוסה ע"י האחריות, או שתקופת האחריות פגה, על הלקוח לשלם את הוצאות 

 הבדיקה והתיקון. 

Casada International GmbH 
Obermeiers Feld 3 

33104 Paderborn, Germany 
r@casada.co.ilmanage 

www.casada.co.il 
 

 CASADAזכויות יוצרים: התמונות והטקסטים כפופים לזכויות היוצרים של 

International GmbH פורשתולא ניתן לעשות בהם שימוש ללא הסכמה מ. 
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