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      ( מייצג מוצרים ברמה CASADAהשם ָקַסָדה ) 2000מאז הקמת החברה בשנת  

מדינות. מוצרי קסדה  37-כיום, מוצרי קסדה זמינים ב עיסויגבוהה בתחום הבריאות וה

מתאפיינים בפיתוח מתמיד, עיצוב שלא ניתן לטעות בו, וההתמקדות המוחלטת על שיפור 

 איכות החיים בנוסף  לאיכות המצויינת והאמינות שלהם.

 

 ברכות

  

כדי ליהנות מהיתרונות של מכשיר עיסוי  עיסוי זה הפגנת מודעות לבריאותך ברכישת מכשיר

זה לאורך זמן, נבקשך לקרוא בזהירות ולציית להוראות הבטיחות. נאחל לך הנאה מרובה 

 שי שלך.יהא IIממשכיר הטפימד 

 

 

 יניםיתוכן ענ

 

 4   העיסוי

 5  הוראות בטיחות

 6  ציוד/פונקציות

 6  מפרט טכני

 7  טכניקות עיסוי

 7  אפליקציות

 8  הפעלההוראות 

 8  פתרון בעיות

 9               תחזוקה

 9   אחסון

 9              הצהרת התאמה

 10  תנאי אחריות

 

 

 

 



3 

 

 העיסוי

 

כולנו מכירים את תחושת המרגיעה של הרפיית שרירים מתוחים כתוצאה מעיסוי. יש לכך 

 הסברים מנובעים ממערכת השרירים, כלי הדם והעצבים. 

 

יש בגוף שתי מערכות מחזוריות מערכת הדם המתחילה בלב, ומספקת חומרי הזנה למוח 

לאיברים ולשרירים בעוד שהמערכת הלימפטית מבטיחה שתוצרים מטבוליים, פסולת 

 ורעלנים מסולקים מהגוף. 

 

אם מערכת החיסון מגיבה להתקפה על ידי ווירוסים או חיידקים הדבר הראשון שהרופא 

מייצרות את תאי ההגנה, ומגיבות וק את בלוטות הלימפה מכיוון שהן עושה הוא לבד

 מהנפחות על איום זה.

 

כל עיסוי מעורר מערכות אלו, גורם לנוזלי הגוף לנוע, ובכך מעודד סילוק של רעלנים, ואספקת 

  חמצן וחמרי הזנה.
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 הוראות בטיחות

 

 כאחד.הוראות אלה כתובות בלשון זכר ומכוונות לגברים ונשים 

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

יבטיח שיתפקד כראוי וביעילות מירבית. אנא שמור על הוראות הפעלה אלה לשימוש 

 עתידי!
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מכשיר עיסוי זה מתאים לעקרונות טכניים מוכרים, ותקנות הבטיחות העכשוויות  ●

 ביותר. 

לא מצריך תחזוקה. על תיקונים נצרכים להתבצע בידי מומחים  מכשיר עיסוי זה ●

 מוסמכים בלבד

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

 בשום אופן אין לגעת בתקע החשמל בידיים רטובות  ●

 הימנע ממגע מכשיר העיסוי במים, טמפרטורה גבוהה ואור שמש ישיר .  ●

אין להשתמש בכבלי חשמל ותקעים שניזוקו, או שקעים רפויים. אם כבלים או  ●

תקעים נזוקו, יש להחליפם בידי היצרן, נציג השירות, או על ידי אנשי מקצוע 

 מוסמכים. 

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

 הולם או לא נכון. -במקרים של שימוש בלתי

מנע מעומס יתר על ידקות, כדי לה 30ין לעבור את משך זמן העיסוי המומלץ של א ●

 השרירים והעצבים.

 אין להשתמש בכלים חדים או משוננים ●

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

י מהבעיות הבאות באזור העיסוי: פצעים טריים, מחלות טרומבוטיות, כל סוג

יעץ עם רופא לפני עיסוי כטיפול במחלות יהדלקות והנפיחויות, וסרטן. מומלץ להת

 ומיחושים.

 אין להשתמש במכשיר זה בזמן הנהיגה. ●

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

  השימוש במכשיר.

 שימוש לפניה ברופא להיוועץ מומלץ ●

 במכשיר בשימוש להיזהר חייבים לחום רגישים שאינם אנשים, חמים המכשיר פני ●

 ידי על,היצרן ידי על תיעשה החלפתו,מסכנה להימנע כדי ניזוק הזינה פתיל אים ●

 אחר מוסמך אדם ידי על או שלו השירות סוכן
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 מרכיבים/פונקציות 

 

 מרגיע מתח מהגב, מותן, וכל הגוף 

  .מרפה שרירים תפוסים ועצבים מתוחים, במיוחד אחרי פעילות גופנית 

 מקל על כאבים בזרועות בצוואר ובכתפיים 

 .עיצוב אחיזה מיוחד כנגד החלקה, מאפשר למכשיר העיסוי קל לאחיזה 

 .עיצוב זרימה מיוחד מאפשר עיסוי לכל מקום בגוף 

  וכלי הדם.מהירות מותאמת מאפשרת עיסוי יעיל וחזק לגירוי העצבים 

 .עיסוי ממוקד מאפשר הרפיית שרירים תפוסים, הרגעה וריענון הגוף 

 ילות גופנית ומאפשר הרפיית גידים ה מרפה שרירים תפוסים אחרי פעאפקט הטפיח

 וגודש. 

   קציית חימום.נפו 

 ארבעה ראשי עיסוי שונים לסוגי עיסוי שונים 

  נורותLED  אדומה וכחולה מסייעות להבחין בקלות בין הפונקציות השונות של

המכשיר: נורה אדומה דולקת מעידה על פעילות הוויברציה והחימום. נורה כחולה 

 מעידה על פעילות וויברציה בלבד. 

 מפרט טכני

 

 ס"מ X 40  X 90 10מימדי המכשיר: 

 גרם 990משקל: 

 V/50-60 Hz 240~200מתח חשמלי: 

 W 20זרם חשמלי: 

 סיבובים בשניה 2600 גבוהה:מהירות:

 סיבובים בשניה 2200 נמוכה:  

 דקות 15זמן פעילות אוטומטית: 

  אישורים:
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 טכניקת עיסוי

 

  Tapping)טפיחה )

תנועות דפיקה קלות נעשות באמצעות, קצה היד כף היד או במהלך הטפיחה 

האגרוף. הן מעודדות הן זרימת הדם בעור ומקלות על מתח בשרירים. כשטפיחה 

  נעשית באזור הריאות הן יכולות להקל על הצטברות הליחה 

 בריאות.  

 

 אפליקציות 

 

 .מקל על כאבים ושרירים תפוסים בגב 

  מתוחים, במיוחד אחרי פעילות גופניתמרפה שרירים תפוסים ועצבים 

 מקל על כאבים ושרירים תפוסים בגב ובצוואר . 

 .מניעה באמצעות עיסוי רגליים ממוקד ורפלקסולוגיה 

 

 : IIדרכים שונות להשתמש בטפימד 5

בדומה לטפיחה בעזרת כדור, וניתן להשתמש בו כדי לעורר את הצד התחתון  ללא ראש: [1]

 של האגרוף, כף היד או הזרועות. 

נותן עיסוי רך המתאים היטב למפרקים כגון: ברכיים מרפקים ראש דמוי מברשת:  [2]

מכיוון שהעיסוי רך יותר, יתכן שתמצא אותו נוח יותר לכל  כתפיים קרסוליים וכפות ידיים.

 ור בגוף.   איז
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 ממקד את פעות הטפיחה על נקודה אחת בלבד. ניתן להשתמשראש דמוי פטמה:  [3]

ניתן לשימוש גם עבור עיסוי  המיועדים לשרירים תפוסים, כגון אזור הירך. במיוחד באזורים 

  רפלקסולוגי בכף הרגל באמצעות עיסוי נקודות רפלקסולוגיות שונות באמצעות ה"פטמה". 

נקודות  עבור  3-אך מתמקד ב ."הפטמה" פועל באופן דומה לעיסויראש "תלת נקודתי":  [4]

כמו כן ניתן להפעלה  .השוק לדוגמאעבור לחץ  תתוך הפעלעיסוי אינטנסיבי יותר. יעיל ביותר 

 בעדינות על פרקי האצבעות. 

עיסוי יעיל ביותר לאזורי שרירים ארוכים כמו אזור הגב  ה"פס" השטוח: עם ראש[ 5]

 והכתפיים, כמו גם גידי הירך.

 

 הוראות הפעלה

 

 הכנס את התקע לשקע [1]

 בחר מהירות הפעלה [2]

 אם ברצונך להפסיק את העיסוי OFF-מקם את מהירות העיסוי ב [3]

כדי להפעיל את פונקציית החימום. לחץ שנית כדי HEAT לחץ פעם אחת על כפתור  [4]

 לכבות להפסיק אותה. 

 כשהנורה האדומה דולקת פונקציית החימום פועלת. 

 30-דקות בכל פעם. שימוש במכשיר העיסוי במשך יותר מ 15-אין לעסות למשך יותר מ [5]

 יתר של שרירים והעצבים ולהוביל להשפעות שליליות. -דקות עלול ליצור גירוי

 יש לנתק את התקע מהשקע[ 6]
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 פתרון בעיות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הוראות טיפול

מכשיר יש העשוי ממוצרים ברמה גבוהה. דבר זה מחייב טיפול נכון. לניקוי קנית מוצר ה

 להשתמש במטלית יבשה בלבד. ניתן לרחוץ את ראשי הסיליקון במים זורמים.  

 

 הוראות אחסון

 

 . אחסון מומלץ: במקום יבש וללא אבק. 1

 . II. שמור על נוזלים ואש גלויה הרחק מהטפימד 2

 

 הצהרת התאמה לתקן האיחוד האירופי

 /2006EC/95  תואם את התקן הרגולטורי האיחוד האירופי

 

 

 

 

 

 פתרון בעיה

כשיר אינו המ

פועל למרות 

שהוא מחובר 

.לחשמל  

  החיבור בדוק את
 .למתאם

 

  המכשיר עשוי לעבור
יתר כתוצאה -חימום

משימוש מממושך. 
ת לכן, יש לכבות א

המכשיר ולתת לא 
 30להתקרר במשך 

 דקות.    50עד 
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 תנאי אחריות

 

הקמעונאי מתחייב לתקופת אחריות סטטורית למוצר המתואר בצד הקדמי. האחריות תקפה 

מתאריך הרכישה. יש להראות את תאריך הרכישה שעל הוכחת הרכישה. הקמעונאי יתקן או 

יחליף מוצרים הרשומים בגרמניה שבהם נמצא פגם, ללא תשלום. תנאי זה אינו כלל חלקים 

נתונים לבלאי כגון כיסויי בד. יש לשלוח את המכשיר הפגום והוכחת הקנייה בטרם פקיעת ה

 זמן האחריות.

 

בקשת האחריות לא תתקבל אם נמצא שהפגם התרחש בעקבות השפעות חיצוניות כגון תיקון 

או התאמת המוצר שלא בוצעו בידי היצרן או סוחר מורשה. האחריות מטעם הקמעונאי נוגעת 

ו תיקון בלבד. במסגרת אחריות זו היצרן או הקמעונאי אינם כפופים לכל להחלפה א

ציות להוראות ההפעלה ו/או -התחייבות נוספת ואינם אחראים לנזקים שקרו כתוצאה מאי

 שימוש בלתי ראוי במוצר.  

 

אם בשעת בחינת המוצר בידי היצרן נמצא שבקשת האחריות לא מתייחסת לפגם שמכוסה 

 ע"י האחריות, או שתקופת האחריות פגה, על הלקוח לשלם את הוצאות הבדיקה והתיקון. 

 

Casada International GmbH 
Obermeiers Feld 3 

33104 Paderborn, Germany 
manager@casada.co.il 

www.casada.co.il 
 

 
 CASADA Internationalזכויות יוצרים: התמונות והטקסטים כפופים לזכויות היוצרים של 

GmbH .ולא ניתן לעשות בהם שימוש ללא הסכמה מפורשת 

 


