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מבט על

מבט מהצד

מבט מאחור

 .1מנוע שקט ועמיד בפועל במהירות גבוהה
 .2לחצן הוצאת סוללה
 .3סוללה (מתח 24 :וולט 2500 ,מיליאמפר)
 .4לחצן הפעלת מנוע וכיוון מהירות
 .5ציין סוללה
 .6מתג סוללה+
 .7חיבור טעינה
 .8תשע צורות של ראש עיסוי
 .9ציין עוצמת סוללה .ארבעה פסי אור ירוק ואחד אדום דולקים מציינים שהסוללה עם עוצמה מספיקה.
בזמן השימוש ,האורות יחלו להיכבות משמאל לימין ,עד שרק האור האדום יישאר כדי להראות שיש
לטעון את הסוללה.
 .10ציין מהירות .מימין לשמאל ,האור הכחול הראשון נדלק לציון הילוך ראשון ,מהירות פולסים של
 1800סיבובים לדקה .שני אורות כחולים דולקים לציון הילוך שני .מהירות פולסים 2400 :סיבובים
לדקה .שלושה אורות כחולים דולקים לציון הילוך שלישי .מהירות פולסים 3200 :סיבובים לדקה.
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הפעלה:
 .1יש להתקין סוללה ( )3במכשיר העיסוי .שימו לב לכיוון מכסה הסוללות ( .)2לחצו פנימה לסיום.
 .2סובבו את מתג ההפעלה ( )6למצב מופעל כדי שאורות ציון עוצמת הסוללה ( )9יידלקו .ארבעה אורות
ירוקים ואחד אדום יאירו כדי להראות את עוצמת הסוללה .אם רק האור האדום דולק ,יש לטעון את
הסוללות.
 .3בהתבסס על האזור שברצונכם לעסות ,בחרו בראש עיסוי והתקינו בחור העגול של המכשיר .לחצו על
לחצן ההפעלה ( .)4המנוע יופעל ,והאור הכחול מעל המנוע יציין כי המכשיר פועל במהירות הנמוכה
ביותר .לחצו על לחצן ההפעלה שוב כדי לעבור למהירות הבאה .לחצו בפעם השלישית כדי לעבור להילוך
השלישי .לחצו בפעם הרביעית לכיבוי המכשיר .לחצו בפעם החמישית על לחצן ההפעלה כדי להפעיל
שוב את המכשיר במהירות הנמוכה ,וכן הלאה.
 .4אחרי העיסוי ,כבו את המכשיר .אם יש צורך להוציא את הסוללות ,לחצו על לחצן הוצאת הסוללות ()2
ומשכו אותן החוצה.
שימוש בסוללה:
 .1אחרי שהסוללה מתרוקנת ,יש לטעון אותה  3-2.5שעות לערך עד שתתמלא .סוללה מלאה יכולה להפעיל
את המכשיר למשך ארבע שעות רצופות בערך .בזמן טעינת הסוללה ,סימן טעינה ( )5יאיר כדי להראות
שהמכשיר נטען .למען בטיחותכם ,אין להפעיל את המכשיר בזמן שהוא נטען ,וחל איסור על שימוש
במכשיר בזמן הטעינה.
 .2התמונות להלן מראות את השיטה הנכונה להתקנת הסוללה .בזמן התקנתה ,וודאו שהסוללה הוכנסה
בכיוון הנכון ובהתאם ללחצן הוצאת הסוללה ,ולחצו את המכסה לסיום .בזמן הוצאת הסוללה ,לחצו
על לחצן הוצאת הסוללה והוציאו אותה.
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הוראות בטיחות:
 .3להפחתת סכנת התחשמלות ,דליקה ופציעה גופנית ,יש להשתמש במוצר בהתאם להנחיות הבאות:
 .1המוצר מיועד לשימוש על ידי מבוגרים בלבד.
 .2למניעת פציעה ,אין לאפשר למכשיר לעסות ישירות את העור .על אזור העיסוי להיות מכוסה בבגד
נקי ויבש ,או במגבת יבשה ונקייה .יש ללחוץ את המכשיר כנגד הבגד ולהזיזו בעדינות .אין לעסות את
אותו אזור למשך יותר מ 60-שניות רצופות.
 .3ניתן להשתמש במהירות ובלחץ גבוהים רק על רקמות רקות של הגוף ,כל עוד לא נגרם כאב או אי
נחת .אין להשתמש במהירות ובלחץ גבוהים על אזור הראש או על אזורים נוקשים (עם עצמות) כלשהם
של הגוף.
 .4יש לבחור בראש עיסוי מתאים ,בהתאם לדרישות העיסוי השונות.
 .5שימוש תדיר במכשיר במהירות ובלחץ גבוהים על אותו מקום עלול לגרום לשפשופים ,כאב ואי נחת.
יש להפסיק את השימוש במכשיר במקרה זה.
 .6יש להרחיק אצבעות ,שיער או חלקי כלשהם של הגוף מהמוט המאריך של המכשיר ומאזור הוצאת
החום שבחלק האחורי של המנוע ,כדי למנוע פציעות.
 .7אין למקם חפצים כלשהם על גבי אזור הוצאת החום של המנוע.
 .8אין לטבול את המכשיר במים .אין לאפשר למים להיכנס למכשיר דרך אזור הוצאת החום של המנוע.
 .9אין להשליך מכשיר זה ויש לטפל בו בעדינות.
 .10יש לטעון רק עם המטען שהגיע עם המכשיר.
 .11יש לבדוק את המכשיר והסוללות לפני כל שימוש בו.
 .12אין לבצע שינויים כלשהם במכשיר.
 .13אין להפעיל את המכשיר ולטעון אותו ללא השגחה.
תחזוקה:
 .1יש לנגב את פני שטח המכשיר במטלית מעט לחה ולייבשו במטלית רכה.
 .2בזמן אחסון המכשיר לפרק זמן ארוך או אריזתו לנסיעות ,יש להפריד את הסוללות מהמכשיר ולמקם
אותו באריזה המקורית.
אזהרה:

 .1אין להיכנס עם המכשיר למים .יש להרחיק את המכשיר מנוזלים וממקורות חום .יש להקפיד שפתח
הוצאת החום של המנוע נקי ולא חסום.
 .2אין לפתוח את ברגי המכשיר בכוחות עצמכם.
 .3יש לכבות את המכשיר לאחר שעה של שימוש ,ולתת לו לנוח כחצי שעה לפני שימוש נוסף בו.
 .4יש להפריד את המטען מהסוללות לאחר הטעינה או לפני השימוש במכשיר .אין להשתמש במכשיר
בזמן טעינתו.
 .5אין להשתמש במכשיר זה על איברים פצועים ללא היוועצות מקדימה ברופא.

הצהרת אי אחריות:
לפני השימוש במכשיר ,יש לקרא את ההוראות בקפידה .יש להשתמש במכשיר רק בהתאם להנחיות.
אין ליצרן או לאנרג'ים ספורט אחריות משפטית במקרה שנעשה במכשיר שימוש שלא בהתאם להנחיות
והוראות השימוש.
אין להשתמש במהירות ובלחץ גבוהים ואין להשתמש במכשיר ללא אישור רפואי אם:
את בהריון .אנשים חולי סכרת וסיבוכים שלה כגון ניורופתיה או נזק לרשתית ,אם יש לך קוצב לב ,אם
עברת ניתוח לאחרונה ,או אם אתה סובל מאפילפסיה או ממיגרנה ,פריצת דיסק ,דלקת בחוליות ,אם
הוחלף לך מפרק לאחרונה או שיש לך התקן תוך רחמי ,או אם אתם סובלים מבעיות בריאות .מבוגרים
שבריאותם לקויה וילדים צריכים להיזהר בזמן השימוש במכשיר ,ולעשות זאת תוך ליווי מבוגר בריא.
אולם ,מגבלות אלו אינן מונעות בהכרח את השימוש במכשיר .אנו ממליצים על התייעצות עם רופא ועל
שימוש במכשיר רק אם קיבלתם את אישורו .אנו לומדים את ההשפעות של המכשיר על בעיות רפואיות
שונות ,כך שהמגבלות לעיל אולי אינן מקיפות דיין .לכן יש להיוועץ גם עם אדם ממקצועות הרפואה או
עם פיזיותרפיסט.
אחריות:
המשווק ייתקן או יחליף חלקים פגומים עקב פגמים בחומרים או בהליך העיצוב עד שנה לאחר הרכישה.
זאת להוציא המקרים הבאים:
 .1נזק שנגרם למכשיר עקב הפעלה לא נכונה או הובלה לא נכונה.
 .2פירוק ותיקון ללא הרשאה של המכשיר.
 .3אי ביצוע פעולות רגילות בהתאם להוראות השימוש.
 .4עומס יתר מעבר ליכולת המוצהרת של מכשיר זה.
 .5המוצר ניזוק בשל תנאי אחסון לא טובים או סביבת תחזוקה ירודה במיוחד.
 .6נזק כתוצאה מנפילה או שבר.
 .7אם לא תוכלו לספק הוכחה לגבי תאריך הרכישה.

מבית אנרג'ים ספורט

