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 הוראות הפעלה, בטיחות ואחזקה.

 לרגליים, אמבט עיסוי 

 .כפות הרגלייםב להרגעה ולשיכוך כאבים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FM-588C2דגם 
הוראות אלו לפני הפעלה. י/אנא קרא  

 .נא לשמור על ההוראות לעיון נוסף בעתיד
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 הוראות בטיחות כלליות

תעודת  הפעלת המכשיר ולשמור את ההוראות לרבות נא לקרוא היטב את הוראות ההפעלה לפני •

 הקופסה עם האריזה הפנימית.  את ,ןואם נית האחריות, הקבלה

נא להרחיק את  י. ללא כל שימוש מסחר, המכשיר מיועד לשימוש פרטי בלבד ולמטרתו הייעודית •

  אין להשתמש במכשיר בידיים רטובות. .לחותו רהמכשיר ממקורות חום, אור שמש ישי

)משכו בתקע,  ישקע החשמלהעת ניקוי או אחסון, כבו את המכשיר והוציאו תמיד את התקע מב •

 .הנלוויםהסירו את האביזרים לא בכבל( אם המכשיר אינו בשימוש 

כדי להגן על ילדים מפני הסכנות של מכשירי חשמל, נא  אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה. •

 וכי לילדים אין גישה למכשיר.דה למניעת מעי מונח על הרצפהלוודא כי הכבל 

 אין להשתמש במכשיר אם ניזוק.  לגילוי נזקים.  ,בדקו את המכשיר והכבל בקביעות •

, החליפו תמיד סכנותלמניעת  פנו תמיד לטכנאי מוסמך. אין לנסות לתקן את המכשיר בעצמכם.  •

 מאותו הסוג. כבל פגום אף ורק על ידי היצרן, מרכז שירות הלקוחות או אדם מוסמך ובכבל 

 שימו לב היטב ל"הוראות הבטיחות המיוחדות" הבאות.  •

 

 

 

 

 הוראות בטיחות מיוחדות למכשיר

 אין להשתמש באביזרים שאינם מסופקים עם המכשיר.  •

 אין להפעיל את המכשיר במקומות שנעשה בהם שימוש בחמצן או בתרסיסי אירוסול.  •

 בכבל כידית.  כבל ואין להשתמשהאין לשאת את המכשיר באמצעות  •

 אין לישון במהלך השימוש במכשיר.  •

 אין להפעיל את המכשיר ללא מים. •

 דקות. 20אין להשתמש במכשיר ברציפות מעל  •

רגליכם עדיין בתוך אין לעמוד אם כפות  רגליכם לתוך המכשיר.כפות נא לשבת לפני הכנסת  •

 המכשיר. 

אלא אם כן המכשיר נותק קודם מרשת  ,נא להקפיד להפעיל את המכשיר אך ורק בידיים יבשות •

 החשמל.

 אין למלא את המכשיר במים בכמות העולה על סימון כמות המים המרבית.

מים לפני הכנסת כפות רגליכם לתוך הטמפרטורת את  תמיד בדקולמניעת כוויה ממים חמים, 

במכשיר עם חולי סוכרת; אזהרה זו  טמפרטורת המיםיש לפעול תמיד על פי האזהרות לגבי  המכשיר.

 חלה גם על אנשים עם מחלות לב וכלי דם; על ילדים וזקנים להשתמש תמיד במכשיר עם ליווי. 

אין לנסות לפתוח את גוף המכשיר ולשים את התקע במים או בנוזלים אחרים; אם מופיעה תקלה 

 , פנו תמיד עם המכשיר למפיץ המקומי או לאיש מקצוע. כלשהי

 

 

 

 

 

 

ידי תתבצע על אם פתיל הזינה ניזוק וכדי להימנע מסכנה יש להחליפו. החלפתו 

או על ידי אדם מוסמך אחר. היצרן, על ידי סוכן השרות,  
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 הוראות בריאות

נא להתייעץ עם רופא לפני השימוש במכשיר בפעם , אם יש לכם חששות כלשהם לגבי בריאותכם •

הוראה זו חלה גם על אנשים עם קוצב לב, סוכרת או מחלות אחרות, נשים בהיריון או  הראשונה.

  .ממושךאו מפרקים שרירים ו/ יאנשים עם כאב

אם אתם חשים אי נוחות או כאב לאחר עיסוי נא  העיסוי אמור להשרות תחושה נעימה ומרגיעה. •

 להתייעץ עם רופא לפני שימוש במכשיר שנית.

אין להשתמש במכשירי עיסוי על פצעים פתוחים, אברי גוף עם הפרעות בזרימת הדם, נפיחות,  •

 ו פצעים בעור או פצעים מוגלתיים.כוויות, דלקות א

 

 

 

 

 

 שימושהוראות 

 להרגעה ולשיכוך כאבים בכפות הרגליים עיסוי אמבט

 כך שתוכלו לשבת לפניו בנוחות.  ,את המכשיר על הרצפה הניחו •

מלאו את המכשיר במים חמים או קרים עד לגובה מקסימאלי של שני סימני מילוי המצויים על  •

 יר.הדופן הפנימית של המכש

  .חברו את המכשיר אך ורק לשקע בטיחותי מותקן כהלכה •

 את כפות רגליכם בתוך המכשיר.  הניחושבו ו •

 הבאות: פעולותלהשגת ה ההרצוי פונקציהבחרו את ה •

 :פעולותלחצן מתג ה

 על ידי בחירת פונקציות מתאימות: ,ניתן ליהנות מהנאת הטיפול בבריאות הרגליים

 שמירה על חום המים.טיפול בעיסוי ואינפרא אדום,  .1

 טיפול בסילוני אוויר )בועות( ואינפרא אדום, שמירה על חום המים. .2

 טיפול בסילוני אוויר )בועות( משולב עם עיסוי ואינפרא אדום, שמירה על חום המים. .3

 מצב כבוי. .4

 

עיסוי של אזורי התיהנו מעיסוי עמוק תוך הנעת כפות רגליכם קדימה ואחורה מעל גלגלי  •

  יות הגלגלים ניתנות להסרה בקלות על ידי משיכתן החוצה.לוח הרפלקס.

 

 : לאחר השימוש

 .המכשירצידי שפכו תמיד את המים מ כבו את המכשיר לאחר השימוש והוציאו את התקע. 

 . מצביםמעל מתג ברירת ה מהאמבט את המים אין לשפוך

 הסירו את האביזרים הנלווים.

 

 מומלץ להיוועץ ברופא לפני השימוש

אנשים אשר אינם רגישים לחום חייבים להיזהר  .פני המכשיר חמים

 בשימוש במכשיר.

 אזהרה:

 אם מים דולפים מהמכשיר, אין להשתמש יותר במכשיר.
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 ניקוי

 .החשמלי השקעלפני הניקוי הוציאו את התקע מ •

 את המכשיר במים כדי לנקותו.  טבולאין ל •

 השתמשו אך ורק במטלית לחה. ,לניקוי המכשיר •

 .אין להשתמש בחומרי ניקוי חזקים •

 ייבשו את המכשיר עם מטלית יבשה.  •

 

חלק  900 רשמי מספרישראלי דגם המוצר נבדק ואושר ע"י מכון התקנים הישראלי כמתאים לתקן 

 שור אינו מעיד על בדיקת כל יחידת מוצר.האי .  1וחלק  2.32

המנחים הרלוונטיים הנוכחיים של האיחוד האירופי, כגון צווי  תקניםהמכשיר נבדק על פי כל ה

 ונבנה על פי תקנות הבטיחות העדכניות ביותר. אימות האלקטרומגנטית והמתח הנמוךהת

 

 נתונים טכניים

 FM-588C2: דגםמספר  .1

 V240-220וולט:  .2

 Hz 50תדרים:  .3

 וואט  60Wמתח הספק:  .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

זו כפסולת  לאסוףהלא ממוינת. יש  הביתיתאין להשליך את המכשיר עם הפסולת  :השלכה

 בנפרד לצורך טיפול מיוחד.

 

 .4672516, הרצליה 2171ד. פארם )ישראל( בע"מ, ת.-סופר ע"י: משווקעבור ומיוצר 

   נינגבו לונגפו אלקטריקל, סין.: יצרן

 . 74104נס ציונה  407בע"מ, ת.ד. צ.י.  מאג'י יבוא ושיווק :יבואן

 .74104נס ציונה  407בע"מ, ת.ד. צ.י.  מאג'י יבוא ושיווק  :אחריות

 03-6555189  רות לקוחות:יש

פארם,-סדרת מוצרי הבית של סופר  ,Life  מוצרי

נבחרים בקפידה ומיוצרים ממיטב המרכיבים, על מנת 

להבטיח איכותם לשביעות רצונך המרבית.    

9725151-09לשרותך, מחלקת שרות לקוחות:   

 


