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מסמלת איכות גבוהה של מוצרי קידום הבריאות והכושר הגופניCASADA.מאז הקמתה בשנת 2000
כיום מוצרי  CASADAזמינים בכל רחבי העולם .פיתוח תמידי ,עיצוב קפדני והתמקדות מתמדת בשיפור
איכות החײם ,כמו גם איכות גבוהה ללא תחרות - ,כל אלה מאפײנים את המוצרים מבית .CASADA
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ברכותינו!
ברכישת כורסת עיסױ זו הבעת מודעות לגבי חשיבות ההשקעה בבריאותך.
על מנת שתוכל\י ליהנות ולקבל תועלת מרבית מן היתרונות של כורסת העיסױ שלך במשך זמן רב ,אנו מבקשים
ממך לקרוא בעיון את הוראות הבטיחות ולהקפיד על ביצוען.
אנחנו מקװים שתוכל\י ליהנות מהשימוש ב  AlphaSonic II -האישי שלך.

תוכן ענינים

תוכן ענינים
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הוראות בטיחות
הוראות אלה כתובות בלשון זכר ומכװנות לגברים ונשים כאחד.
אנא קרא את ההוראות הבאות בתשומת לב בטרם הפעלת כורסת העיסױ שלך.
דבר זה יבטיח שיתפקד כראױ וביעילות מירבית .אנא שמור על הוראות הפעלה אלה לשימוש עתידי!
● כורסת העיסױ מתאים לעקרונות טכנײם מוכרים ,ותקנות הבטיחות העכשװיות ביותר.

● כורסת העיסױ לא מצריך תחזוקה .על תיקונים נצרכים להתבצע בידי מומחים מוסמכים בלבד
● אין לבצע שימוש בלתי הולם ותיקונים לא מורשים .אלו יובילו לאובדן האחריות
● כדי להמנע מפציעה ,אנא הימנע מתקיעת האצבעות בין גלגלי העיסױ
● בשום אופן אין לגעת בתקע החשמל בידײם רטבות
● הימנע ממגע כורסת העיסױ במים ,טמפרטורה גבוהה ואור שמש ישיר
● אין להשתמש בכורסת העיסױ בסביבה בעלת לחות גבוהה ,כגון חדר אמבטיה
● אין להשתמש בכורסת העיסױ בסביבה מצומצמת ,בסביבה בה פתחי האװרור סגורים או שאספקה של
אװיר צח אינה מובטחת
● כדי להמנע מסכנת קצר יש לנתק את כורסת העיסױ מהחשמל אם לא יהיה בשימוש בפרק זמן ממושך
● אין להשתמש בכבלי חשמל ותקעים שניזוקו ,או שקעים רפױים.
● אם כבלים או תקעים נזוקו ,יש להחליפם בידי היצרן ,נציג השירות ,או על ידי אנשי מקצוע מוסמכים.
● במקרה של תפקוד לקױ יש לנתק מהחשמל באופן מײדי.
● אין כל אחריות על נזק במקרים של שימוש בלתי-הולם או לא נכון.
● אין לעבור את משך זמן העיסױ המומלץ של  30דקות ,כדי להמנע מעומס יתר על השרירים והעצבים.
יש להשגיח בכל האמצעים על ילדים או אנשים חלשים ומוגבלים הנמצאים בקרבת כורסת העיסױ או משתמשים בו.
● אין להשתמש בכורסת העיסױ מיד לאחר אכילת ארוחה או צריכת אלכוהול.
● השתמש במוצר למטרות המצױינות בהוראות ההפעלה בלבד.
● נא להשתמש באביזרים נלװים המסופקים על ידי הספק בלבד.

● נא לא לנסות לשבת על משענת היד או הגב כדי למנוע נזקים ולהמנע מפגיעה עצמית.
● נא לשמור בקביעות על ניקיון הכורסהולמנוע מגופים זרים מלהכנס בין החרכים בכורסת העיסױ.
● נא לא להזיז את כורסת העיסױ באמצעות משיכה ישירה בכבל החשמל.
● בזמן התאמת מיקום משענת הגב והדום הרגלײם ,נא להשגיח שאין חפצים ,וביחוד ילדים קטנים מתחתם.
● אין להשתמש בכלים חדים או משוננים ,כדי למנוע פגיעה בכורסת העיסױ.
● יש להשתמש רק בשקעים המתאימים לתקע ,ולדאוג לכך שהתקע מוכנס במלואו לתקע ,כדי להמנע
מסכנת קצר או שריפה.
● אם מתרחשת הפסקת חשמל פתאומית במהלך השימוש ,יש להעביר מײדית את המתג למצב  OFFולנתק את
התקע ,כדי למנוע נזק לכורסת העיסױ.

הוראות בטיחות

● נא לא לעמוד ,לשבת ,או לקפוץ על הדום הרגלײם כדי למנוע נזקים.

● אין להשתמש בכורסת העיסױ אם כבלי החשמל רטובים או פגומים.
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התװיות נגד
אם אינך בטוח אם להשתמש בכורסת העיסױ ,הװעץ ברופא שלך
● העיסױ אסור במהלך הריון או במקרה של אחת או יותר מהבעיות הבאות באזור העיסױ:
פצעים טרײם ,מחלות טרומובוטיות ,כל סוגי הדלקות והנפיחױות ,וסרטן .מומלץ להתיעץ עם
רופא לפני עיסױ כטיפול במחלות ומיחושים.
● על בעלי נכױות גופניות ,תפיסתיות או שיכליות או אנשים חסרי ניסיון ױדע להשתמש במכשיר זה
תחת השגחה והדרכה של אדם האחראי לבטחונם.
● כדי להמנע מאי-נעימות וסכנות אנו מבקשים מהאנשים הבאים להװעץ ברופא בטרם
השימוש במוצר:

-

אנשים הזקוקים למנוחה
אנשים המקבלים טיפול רפואי
מטופלי גב ,אנשים עם בעיות שדרה ועקמת
בעלי קוצב-לב

● אם אתה מרגיש כאב בזמן השימוש ,הפסק את הטיפול מיד.
● אם נפצעת במהלך השימוש בכסא ,פנה לעזרה רפואית באופן מײדי.
● אין לעסות אזורים אדמומײם ,נפוחים או דלקתײם בעור.
● מוצר זה מיועד לעיסױ ביתי בריאותי ,ואינו מכשיר לעיסױ רפואי ,לפיכך הוא אינו יכול להװת
תחליף לטיפול ע"י מומחה רפואי.
● -מומלץ להשתמש בכורסת העיסױ על בסיס יום-יומי במשך  30דקות .יש לעסות כל חלק
מהגוף עד למשך זמן מקסימלי של  15דקות ,אחרת לעיסױ יתר יהיה השפעה בלתי-מועילה.
● מוצר זה אינו מיועד לילדים מתחת לגיל .12
● יש להשגיח על ילדים .יש להשגיח על כך שילדים לא ישחקו בכורסת העיסױ.

התװיות נגד
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הערה :מסיבות אתיות ומשפטיות אסור להשתמש במערכת  Braintronicsלילדים מתחת לגיל 14
ולבני נוער ללא הסכמה מפורשת מצד נציגיהם החוקײם .לאנשים שעבורם מדיטציה יכולה להיות
מנוגדת לאמונותיהם הדתיות מוטב להימנע מהשימוש במוצר זה.

ציוד \ פונקציות
 .1כרית
1

 .2כרית אװיר לכתפײם

2

 .3כרית אװיר לאמות

8

 .4מושב
3
4

9

 .5כרית אװיר לשוקײם
 .6כרית אװיר לכפות רגלײם
 .7דום לרגלײם

5
10

 .8כרית לגב
 .9כיסױ דקורטיבי

6
11

 .10משענת זרועות
 .11מכסה צד

7

 .12מכסה אחורי
 .13שלט רחוק

 .15כיס לשלט רחוק

13

 .16מכסה הגנה

14
15

 .18כבל חשמל ותקע

16

 .17רולרים
-

 .19חיבור לכבל חשמל
 .20לוח נתיכים )פיוזים(
 .21כפתור כיבױ חשמל

17

 .22שקע לטעינת שלט-רחוק

18

20 21 22

ציוד \ פונקציות

 .14כיס לטלפון נײד

12

19
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שלט רחוק
 .1הפעלה \ כיבױ
 .2תפריט
 .3מצב פעולה אוטומטי
 .4הגדרות ידניות
 .5הזזת דום רגלײם מעלה\מטה
 .6מצב "חוסר משקל"
 .7הפסקת פעילות
 .8חזרה
 .9הגדרות מתקדמות
 .10הזזת משענת גב מעלה\מטה
7
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8

2

9

3
4
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שלט רחוק
7

5
הזזת משענת גב מעלה\מטה
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הגדרת התנוחות
סריקת הגוף
כיװנון תנוחת הכתפײם

שלט רחוק
– – Main Menu

תוכנת דמו המציגה את כל הפונקציות.

Auto Program

Auto Program

Demo

Manual Function
Adjustment

עיסױ מתיחה ממוקד המעורר את גופך ומשפיע
Yoga

עליך כממריץ.

Customise

הרפיה לשרירים ועצמות .ממריץ את זרימת הדם.

Relax

System Setting
Information

עיסױ עמוק של נקודות אקופונקטורה המסײע
לשחרור אזורים תפוסים בגוף.
שיטת עיסױ עמוק )לחיצות ולישה( – להרפײת המפרקים שלך.
עיסױ מושלם לחיזוק והרפײת הגב והרגלים.

כל כריות האװיר והרולרים לרגלײם מופעלים.
תוכנת העיסױ המכװנת לפלג גוף עליון.

Ease ache

Fatigue Recover

Full Air
Neck | Shoulder
– – Main Menu

תוכנת העיסױ המכװנת לפלג גוף תחתון.

Back & Waist
Auto Program

להפסיק את כל פונקציות העיסױ.
טכניקת עיסױ להפגת המתחים
עם כיװנון בעל שלוש דרגות של
עוצמת הפעולה והמהירות.
כיװנון בעל שלוש דרגות של
מהירות ועוצמה.

Manual Function

Manual Function

Massage Mode

Massage Mode

Adjustment

Stop

Massage Area

Customise

Air

System Setting

More

Information

Knead OFF

Flap OFF

שיאצו מעורר אזורים מסױמים
בגוף ומפעיל שרירים .שלוש
רמות של מהירות ועוצמה.
 :S1לחץ רגיל \  :S2לחץ מוגבר

Shiatsu OFF

עיסױ הקשה שמשפר את זרימת
הדם ומרפה את השרירים
התפוסים.
שלוש רמות של מהירות ועוצמה.
 :T1הקשות בקצב אחיד \
 :T2הקשות בקצב שאינו אחיד.

Knock OFF

שלט רחוק

שילוב של לישה והקשות .שלוש
הגדרות מהירות.

Knead & Flap OFF
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שלט רחוק
– Main Menu –
Auto Program
Manual Function

Manual Function

Adjustment

Massage Mode

Customise

Massage Area

System Setting

Air

Information

More

עיסױ של נקודה מסױמת
עיסױ חלקי באזור גוף מסױם
עיסױ של פלג גוף עליון
עיסױ חלקי של גב עליון
עיסױ חלקי של גב תחתון

– Main Menu –
Auto Program
Manual Function

Manual Function

Adjustment

Massage Mode

Customise

Massage Area

System Setting

Air

Air

Information

More

Air OFF
Full Air
Arms Air

– Main Menu –

עיסױ בעזרת כריות
אװיר לשלושה אזורים
\ )כל הגוף \ זרועות ורגלײם
(פלג גוף תחתון

Feet Air
Auto Program
Manual Function

Adjustment

Massage Mode

Customise

Massage Area

System Setting

Air

Information

More

More

Back Heating

Foot Roller

.אדום לגב-כרית חימום אינפא
לאחר בחירת האופציה הרצױה
נדרשות כשלוש דקות לחימום
\  )כל הגוף: אזורים.מלא
(זרועות ורגלײם \ פלג גוף תחתון
רולרים לכפות רגלײם

הפעלה\כיבױ
מײנן חמצן

Anion Function

,האװיר מתנקה מחלקיקי הזיהום
מה שמאפשר לנשום חמצן נקי
.במהלך העיסױ

שלט רחוק

Manual Function
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שלט רחוק
– Main Menu –
Auto Program
Manual Function
Adjustment

Adjustment

Customise

Speed

שלוש מהירױות שונות

System Setting

Width

 רמות3 כיװנון האינטנסיביות בעל

Information

– Main Menu –

צג שמראה תנוחת הרובוט המעסה

Massage area

Intensity

:אינטנסיביות הפעולה של כריות האװיר
לאינטנסיביות העיסױ שמתבצעת בעזרת כריות אװיר
יש שלוש דרגות

Foot

 שלוש רמות של אינטנסיביות:רולרים לכפות הרגלײם

More

Time Setting

Auto Program

חמש אופציות להגדרת
 מקסימום,זמן הטיפול
 דקות30

Manual Function
Adjustment
Customise

Customise
Memory 1 & 2

System Setting

תוכניות העיסױ שמורות
( פלג גוף עליוןM1) :במערכת
( פלג גוף תחתוןM2)

Information

– Main Menu –
Auto Program
Manual Function
Adjustment

שלט רחוק

Customise
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System Setting

System Setting

Information

Language
Back Light
Lock Screen

Language

English

שלט רחוק
– Main Menu –
Auto Program
Manual Function
Adjustment
Customise
System Setting
Information

System Setting
Language
Back Light
נעילת המסך במצב השהײה
:אופציות של הגדרות
Lock Screen

 שניות15
 שניות30
 דקה1
 דקות2
 דקות3
לעולם לא

– Main Menu –
Auto Program
Manual Function
Adjustment
Customise
System Setting
Information
Serial No.

כאן נמצא המספר הסידורי של הכורסא שלך

שלט רחוק

Information
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הכנת הכורסא לשימוש
 – 1חיבור הדום לרגלײם
א( חברו את הגליל המסתובב אל הציר המקובע .װדאו שברגי ה R -הוכנסו כראױ) .איור (1
ב( לאחר ײשור והתאמת הציר המקובע )איור  ,(2חברו את המרכיבים.

איור 2

איור 1

ג( הדקו את ברגי ה R -בצד השני של דום הרגלײם כפי שמוצג באיור .3
ד( ההרכבה הושלמה )איור .(4

איור 4

איור 3

• על מנת למנוע חבלות ופגיעות במוצר ,אסור להרים את הדום לרגלײם בהפעלת כוח מבחוץ.
כמו כן אסור להפעיל אליו לחץ) .איור (1
• על מנת לא לשבת בתנוחה לא נוחה ,װדאו שמנגנון העיסױ בתוך המושב לא נמצא במצב
אנכי) .איור :(2

איור 2

איור 1

 - 2הרכבה ושימוש בכריות לראש ולגב
הצמידו את כרית הגב כפי שמופיע באיור  ,1באמצאות רוכסן ידידותי לשימוש שעל גבי
כורסת העיסױ .הדקו את הכרית באמצאות צמדני טקסטיל בחלקה העליון של כרית הגב
)איור  .(2לניקױ כרית הגב ניתן להפרידה בקלות מהכורסא באמצעות פתיחת הרוכסן.
בהחלט לא מומלץ להשתמש בכורסא ללא כרית הגב.

הכנת הכורסא לשימוש

לתשומת לבכם:
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הכנת הכורסא לשימוש
הרכבת צמדני טקסטיל

ברקים

)(1

)(2

 – 3הגנה על הרצפה
על מנת למנוע בלאי מיותר ופגיעות בריצוף עקב משקלה הכבד של כורסת העיסױ אנו
ממליצים לשים מתחתיה שטיחון או ריפוד אחר מסוג דומה.
-

הכנת הכורסא לשימוש
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הרכבת צמדני טקסטיל
אין לדחוף את כורסת העיסױ מעל ריצוף מחוספס או כזה שלא יציב .להובלת הכורסא
נדרשים שני אנשים .הרימו את הכורסא באמצעות החזקת הידית בחלק האחורי של הכורסא.
דום הרגלים בעת ההזזה חײב להיות מקופל לגמרי.

 – 4חיבור לחשמל

תהליך החיבור

מפסק החשמל

הכנת הכורסא לשימוש
 – 5סיום העיסױ \ פונקצײת זיכרון
א( עם לחיצה על כפתור ההפעלה במהלך העיסױ נפסקות כל הפעולות ,משענת הגב ודום
לרגלײם חוזרים למצב המקורי .בשלב זה ניתן להפעיל פונקצײת זיכרון .את הפונקציה
הזאת ניתן להפעיל גם בתום תוכנת העיסױ באמצעות אחת ההגדרות הסטנדרטיות אך
במקרה זה המשענת והדום לרגלײם לא יחזרו למצבם המקורי.
ב( לחצו על  M1או  M2והחזיקו במשך  10שניות על מנת לשמור בזיכרון את ההגדרות של
העיסױ הקודם.
ג( נתקו את כורסת העיסױ מהחשמל בתום השימוש.

מצב המתג ומקור חשמל

תהליכי החיבור

 – 6הובלה
װדאו שכל הכבלים מורמים מעל הקרקע .תזיזו את הכורסא למקום הרצױ בצורה
הנוחה להובלה ,ולאחר מכן תחזירו אותה שוב למצב אנכי.

לפני ההובלה חובה לנתק את הכורסא מהחשמל ולנתק כבל חשמל וכבל של השלט הרחוק

הכנת הכורסא לשימוש

שימו לב!
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מאפײנים מיוחדים
שיאצו
שיאצו )לחיצות עם אצבעות( – זוהי טכניקת ריפױ הגוף שפותחה ביפן .עיסױ זה כולל
לחיצות מתיחה סיבוביות רכות וקצביות .המטרה של שיאצו היא לעורר נקודות מסױמות
בגוף ולתרום לגמישות השרירים.

עיסױ תלת-ממדי
בטכניקה החדשה הזו מכשיר רובוטי נע הן מטה-מעלה הן קדימה-אחורה.

עיסױ לישה
מתבצע עיסױ של עור ושרירים ע"י האצבע המראה והאגודל תוך יצירת מרװח ביניהם או
בשילוב של שתי הידײם .טכניקה זו משמשת לרוב לצורך הפגת מתח.

עיסױ טפיחות
רולרים בעלי צורה תבליטית מבצעים טפיחות קלות בדומה לטפיחות של כף היד.
עיסױ מסוג זה מעורר את סגולות ההגנה הטבעיות של הגוף .לאחר הטפיחות תחושו
הרפיה והעלאת רמת האנרגיה בגוף.

עיסױ הקשות
בעיסױ הקשות מבצעים תנועות קצרות באמצעות החלק הצדדי כף היד ,אגרוף או כף היד.
פעולה זאת ממריצה את זרימת הדם ומשחררת שרירים תפוסים .במידה ועיסױ זה מבוצע
בגובה בית החזה הוא מסײע בניקוז ליחה מהריאות.

מאפײנים מיוחדים
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עיסױ לישה וטפיחות
שילוב יעיל מאוד של עיסױי לישה וטפיחות.

עיסױ גב עם רולרים למתיחת השרירים
מתיחת גב ממוקדת באמצעות הרולרים עוזרת להפיג מתח מאזורי גב מסױמים ומעוררת
פעילות של הגוף כולו.

מאפײנים מיוחדים
עיסױ רולרים
עיסױ רולרים מהװה מתיחה והרפײת השרירים והפעולות הללו מתחלפות לסירוגין וגורמות
לתחושה נעימה .לעיסױ זה  -השפעה מרגיעה במיוחד .טכניקה זו משמשת לעיתים קרובות
לסיום העיסױ כדי להרגיע שרירים ולהרפות את הגוף.

חימום אינפרא אדום  -פחמן
חום שחודר עמוק מרחיב את כלי הדם ,ממריץ את זרימת הדם ומפחית את טונוס השרירים.
בנוסף לכך ,לפונקציה זו יש השפעה מיטיבה על תאי העצב האחראים על הולכת
האימפולסים של הכאב למוח.

GUA SHA
טכניקה  GUA SHAמבוססת על הפעלת לחץ נמוך ומאפשרת לפתוח כלי דם תת-עורײם.
טכניקה זו וממריצה את מחזור הדם .בטכניקה  GUA SHAמשתמשים רבות בשילוב עם
אקופונקטורה המופעלת על "נקודות שו" להגברת האפקט של שיכוך כאבים.

לחץ אװיר
כריות האװיר המתנפחות והמשתחררות יוצרות תנועת שאיבה שמפעילה רפלקס טבעי של
כיװץ השרירים .מועיל גם לאזורי השוקײם וכפות הרגלײם.

כיװנון מידות ותנוחות הכתפײם

BLUETOOTH
שידור נתונים אל-חוטי.

BRAINTRONICS
צלילים קצבײם מתוך שמונה תוכניות מיוחדות של  BRAINTRONICSמכניסים את
המשתמש למדיטציה למשך  21דקות )מצב אלפה( .הרפײה שכזאת מחדשת כוחות כמו
שינה טובה במשך שעתײם.

brainwave
stimulation system

מאפײנים מיוחדים

בנוסף למערכת חכמה של סריקת הגוף המובנת בכורסת העיסױ ,לכל משתמש אפשר לכװנן
את התנוחה המועדפת עליו.
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מאפײנים מיוחדים
מנגנון המובנה בכורסת העיסױ – בצורת L
בכורסת עיסױ זו מיושם עיסױ עמוק של כל הגוף מהצװאר ועד לישבן.

קו S
בתוכנית אוטומטית זו ראשי העיסױ עובדים צמוד מאוד לגוף .הם מעסים את הגב כולו עד
הישבן .המנגנון בצורת  Sבנױ בהתאם למבנה האנטומי הטבעי של עמוד השדרה.

 – ZERO SPACEשימוש חסכוני המרחב
הכורסא נעה קדימה ומצריכה מרחק של  5ס"מ בלבד מהקיר בצידה האחורי  .כורסא
קומפקטית ונוחה!

אפס כבידה
תחושו בתנוחה המוכרת היטב לאסטרונאוטים – הרגשה של "חוסר משקל".

תוכניות אוטומטיות
תוכניות אוטומטיות שפותחו במיוחד לכל הגוף .הן כוללות מגװן רחב של טכניקות עיסױ.
בנוסף ניתן להפעיל פונקצײת חימום אם תרצו בכך.

מאפײנים מיוחדים
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פונקציות זכרון
בעזרת פונקציות זכרון חכמות כורסת העיסױ משחזרת במדױיק את העיסױ המועדף עליכם
ומתחילה בטיפול ללא סריקה .ישנה אפשרות לשמור עד שתי תוכניות בעזרת שני כפתורים
שונים ) M1ו.(M2-

עיסױ אזור הגב
נוח ומתאים לאזורי גב מכל הגדלים.

דום לרגלײם מתכװנן
את האורך של הדום לרגלײם ניתן לכװנן ולהתאים למידות שונות של הגוף.

מאפײנים מיוחדים
גישה מהירה
כפתורי הפעלה מהירה הנמצאים על גבי משענת היד מספקים גישה מהירה
וקלה לפונקציות החשובות ביותר

כרית מתכװננת
הרולרים לעיסױ ניתנים להעברה מעלה ומטה ,לכל פוזיציה באזור הכתף והצװאר

משענת גב ודום לרגלײם מתכװננים
אפשרות כיװנון של משענת גב ודום לכפות הרגלײם עושה את בחירת
התנוחה של הגוף לנוחה יותר.

הדמײת עיסױ כבידי המעסה
עם בחירת אפשרות עיסױ זו ,ראשי עיסױ שפותחו במיוחד מדמים את תנועות
הידײם של המעסה .ראשי עיסױ יכולים לנוע קדימה בטװח של  6,5ס"מ עם זװית מקסימלית
של  41מעלות ומסוגלים לעסות את חוליות הצװאר ,חוליות עמוד שדרה עליון ,גבי ומותני
ביעילות ידי מעסה מקצועי.

כיװנון באזור הכתפײם
ראשי עיסױ ניתנים להזזה מעלה ומטה באזור הכתפײם.

ניתן לכװנן את רמת האינטנסיביות של עיסױ הנעשה בעזרת לחץ אװיר

אזורי עיסױ הנעשה בעזרת לחץ אװיר
ישנם שלושה אזורי עיסױ הנעשה בעזרת לחץ אװיר )כל הגוף ,ידײם ורגלײם \
פלג הגוף התחתון(.

מנורת-זרקור
הרולרים יכולים לבצע עיסױ בנקודה מסױמת בגוף.

מאפײנים מיוחדים

אינטנסיביות של עיסױ הנעשה בעזרת לחץ אװיר
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מאפײנים מיוחדים
מהירות
הגדרות לשינױ מהירױות העיסױ

רוחב
ניתן לשנות מרחק בין הרולרים )צר ,בינוני ורחב(

מוזיקה
פונקצײת מוזיקה להרפיה והנאה נוספת

נקודות אקופונקטורה
עיסױ של נקודות אקופונקטורה החשובות ביותר )באזור שוקײם ,קרסולײם ױרכײם(.

O2 IONIZER
Die Umgebungsluft wird von Schadsto£en neutralisiert und lässt Sie
während der Massage gereinigten Sauersto£ atmen.

הטענה USB

מאפײנים מיוחדים
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בזמן שאתם נהנים מהעיסױ המרגיע ,תקע  USBהמובנה יכול להטעין למשל
את הסמארטפון שלכם.

USB

טיפול בתקלות
תקלות

הסברים
זהו צליל תקין בזמן הפעולה

•

שלט רחוק אינו עובד

• יש לװדא שהכבלים החשמלײם של
כורסת העיסױ ושל השלט הרחוק
מחוברים כראױ .נא לבדוק את הכבל של
השלט הרחוק.

•

כורסת העיסױ הפסיקה לפעול

• הכורסא מתנתקת באופן אוטומטי לאחר
תום פרק זמן שהוגדר להפעלתה או לאחר
זמן פעולה ארוך מידי .הדבר מבטיח מצב
תקין של כורסת העיסױ למשך תקופה ארוכה.

אחסון \ אחזקה
אם הכורסא אינה נמצאת בשימוש במשך זמן רב ,הכבל החשמלי חײב להיות מקופל ,ואת
הכורסא יש לאחסן במקום יבש.
אסור להציב את הכורסא בקרבת מקור חימום או אש פתוחה .יש למנוע חשיפה ממושכת של
הכורסא לקרני השמש.
מותר לעשות שימוש רק במוצרי ניקױ הנמצאים בשוק אשר מיועדים לטיפול בעור מלאכותי.
אסור לנקות את הכורסא בעזרת ממס ,בנזן או אלכוהול.
במידה והכורסא ממוקמת על גבי משטח שאינו חלק ,אסור לגלגל או לדחוף אותה .לשם הזזת
הכורסא יש להרים אותה.
לאחר כל שימוש בכורסא יש להמתין במשך זמן מה .אסור להשתמש בכורסא ברצף ללא הפסקות.

מפרט טכני
במצב אנכי 81 x 119 x 147 :ס"מ
מידות:
במצב נטױ 176 x 92 x 147 :ס"מ
 96ק"ג
משקל:
 220-240װלט –  60\50הרץ
מתח:
מתח נומינלי 150 :ואט
זמן הפעולה 20 :דקות
 21 :Braintronicsדקות

טיפול בתקלות \ אחסון \ אחזקה \ מפרט טכני

•

מהלך הפעולה נשמע צליל מנוע

•

אישורים:
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הצהרת התאמה לתקן האיחוד האירופי \ תנאי אחריות

הצהרת התאמה לתקן האיחוד האירופי
תואם את התקנים הרגולטורײם הבאים של האיחוד האירופי EMC 2014/30/EU :וLVD 2014/35/EU-

תנאי אחריות
הקמעונאי מתחײב לתקופת האחריות המעוגנת בחוק בגין המוצר המתואר בצד האחורי .האחריות
נכנסת לתוקפה החל ממועד הרכישה .יש להציג את תאריך הרכישה המופיע במסמכים המוכיחים את
הרכישה .המפעיל הקמעונאי יתקן או יחליף כל מרכיב ממרכיביו של המוצר שיצא מכלל שימוש ונמצא
במסגרת הכיסױ המאושר בתעודת אחריות בשטח גרמניה ,ללא תשלום .האחריות אינה חלה על
המרכיבים הנתונים לבלאי טבעי כגון כיסױי בד .לביצוע תיקונים במסגרת האחריות הנה נדרשת
שליחת המרכיב הפגום תוך צירוף המסמכים המאשרים את הרכישה ,בטרם פקיעת תקופת
האחריות.
הטענות בגין האחריות לא תתקבלנה במידה ױימצא שהפגם התרחש למשל בעקבות השפעות
חיצוניות כגון עבודות תיקון או הכנסת שינױים אשר לא בוצעו בידי היצרן או בידי מפיץ מורשה.
האחריות מטעם המפעיל הקמעונאי מוגבלת בהחלפה או תיקון המוצר בלבד .במסגרת אחריות זו
מפעל היצרן או המפעיל הקמעונאי אינם אחראים לנזקים שקרו כתוצאה מאי-ציות להוראות ההפעלה
ו\או משימוש בלתי ראױ במוצר.
אם בשעת בדיקת המוצר בידי מפעל היצרן נמצא שבקשת התיקון או ההחלפה לא מתײחסת לפגם
שמכוסה ע"י האחריות ,או שתקופת האחריות פגה ,הקונה ײשא בכל ההוצאות הכרוכות בבדיקת
המוצר ובתיקונו.
הערה משפטית :אין בתוכן של מסמך זה משמעות טיפולית .האבחנה והטיפול הרפואי במחלות
ובהפרעות גופניות אחרות מצריכים התערבות של רופא מומחה אשר עוסק ברפואה אלטרנטיבית או
של הרופא המטפל .המסרים שבמסמך זה הובאו לשם מתן מידע בלבד והם אינם מהװים תחליף
לטיפול הרפואי .כל משתמש קיבל הנחיות לגבי הצורך בהערכה יסודית של מצבו ,ועל כך שבמידת
הצורך ײדרש לו ײעוץ רופא בנוגע לאפשרות השימוש במוצר במקרה ספציפי שלו .אחריות על כל
שימוש או טיפול מוטלת על המשתמש בלבד .אנו לא נושאים באחריות לגבי כל השפעה טיפולית או
לגבי מסר זה או אחר.
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זכױות יוצרים :על התמונות והטקסטים חל החוק להגנת זכױות היוצרים של חברה CASADA
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