
contact@solio.co.il  /077-3315008: לתמיכה טכנית1

חגורת עיסוי

T-Massager 02: דגם
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נתונים טכניים

Input: 100–240V
50/60Hz
Output: 12V / 0.8A Max

ספק כוח

24W הספק המכשיר

(-20°~40°C) תנאי אחסנה

ג"ק1.5 משקל

:תכולת האריזה
T-Massagerחגורת עיסוי דגם -1
ספק כח-1

מתאם לרכב-1
הוראות הפעלה-1

מתאם החשמל לרכב מתאים:הערה

V12רק לשקע מתח של 
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הוראות בטיחות לשימוש בחגורת עיסוי

אזהרות

.  אין להשאיר את המכשיר מחובר לחשמל ללא השגחה•
.תמיד נתקו את המכשיר מהחשמל לאחר כל שימוש

יש להשתמש אך ורק בספק הכוח או מתאם לרכב  •
(12VDC)המצורפים עם המכשיר.

אין להשתמש במכשיר במקלחת או בכל  •
. איזור עם רטיבות או לחות

אין להשתמש בנוזלים או למקם שתיה סמוך  •
.למכשיר העלולים להישפך ולגרום לקצר חשמלי

אין להשתמש או להפעיל מכשיר אשר נרטב במים  •
.או כל נוזל אחר

יש להרחיק מילדים•

,  בכדי למנוע סכנה של התחשמלות
:פציעה או שריפה, כוויות

.נתקו את כבל החשמל מהמכשיר וממקור המתח•

.אין לשאת או להזיז את המכשיר מספק הכוח•
.אין לכסות את המכשיר בזמן השימוש•
אין לאחסן או להשתמש במכשיר בשמש ישירה או בכל  •

.טמפרטורה שאינה טמפרטורת חדר
חזה , ברכיים, גרון, אין להשתמש במכשיר על איזור הראש•

. ולא על חלקים מוצנעים

.אנא קראו את הוראות הבטיחות במכשיר במלואם לפני השימוש במכשיר
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הפסיקו מיידית את השימוש במכשיר במידה ואתם  •
.חשים בכאב או אי נוחות

יש להתייעץ  . המכשיר לא בא להחליף כל טיפול רפואי•
:עם רופא לפני השימוש בכל אחד מהמקרים הבאים

הפרעות , נשים לאחר לידה, נשים מניקות, נשים בהריון•
דלקת או  , נפיחות, סכרת לא יציבה, קוצב לב, לב

עקמת בגב או כל  , עצמות חלשות, חום גבוה, פציעה
.שתלים ממתכת. ליקוי גב חמור

.יש להרחיק ממגע ילדים•
במידה ואתם רגישים בכל דרך  . למכשיר יש אזור חימום•

.  לחום יש להיות רגישים לשלבי התחממות המכשיר

לאחר השימוש  . למכשיר מנגנון הגנה מפני חימום יתר•
דקות עד להתקררות  30ולפני שימוש נוסף יש להמתין כ 

של המכשיר

אין להשתמש במכשיר אם ספק הכוח או אחד מהמחברים  •
. רופף או שחלקיו באו במגע עם מים/ תקול 

אין להשתמש או  , במידה ונעשה שימוש במכשיר ברכב•
.להפעיל או לשנות את מצבי ההפעלה בזמן נהיגה

כל נסיון לפתוח את המכשיר הינו . אין לנסות ולתקן את המכשיר•
פתיחה של המכשיר תגרום לביטול האחריות של  . מסוכן

.המכשיר

דקות ברצף30אין להשתמש במכשיר יותר מ 



איור פעולות המכשיר
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'אזור המסאג1.

'ראשי המסאג2.
רצועות אחיזה3.
לוח מקשים4.
כפתור הפעלה5.

כפתור כיוונים7.
כפתור מהירויות8.
כפתור חימום9.

תקע חשמל10.
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רצועות תמיכה11.

רצועות תמיכה12.
ספק כוח13.
מתאם לרכב14.

צד אחוריצד קדמי
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שימוש במכשיר

מדריך מקוצר

אם . מקמו את חגורת העיסוי על האזור בו בחרתם לטפל1.
מקמו את הזרועות בתוך רצועות המכשיר בכדי  , יש צורך

לתמוך במיקום החגורה וכמו כן ניתן להפעיל לחץ מתון  
Position the massager.עמוק יותר' בכדי ליצור מסאג

.להפעלת המכשיר ליחצו על כפתור ההפעלה2.
:שימו לב

אם תרצו  . דקות טיפול15המכשיר יכבה את עצמו לאחר •
.להמשיך בטיפול ליחצו שוב על כפתור ההדלקה

יש . דקות רצופות30אין להמשיך בשימוש במכשיר לאחר •
.דקות מנוחה לפני השימוש הבא20לתת למכשיר 
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פעולה תפעול כפתורי הפעלה

לחיצה אחת הפעלת המכשיר

לחיצה שניה כיבוי המכשיר

לחיצה אחת שימו לב שהכיוון משתנה . 'שינוי כיוון מנועי המסאג
.אוטומטית כל כמה דקות

לחיצה אחת שינוי מהירות הסיבוב

לחיצה שניה שינוי למהירות גבוהה יותר

לחיצה שלישית שהוא  )לחיצה שלישית תעביר את המכשיר למצב בינוני 
(.המצב איתו יתחיל המכשיר לפעול כברירת מחדל

לחיצה אחת ידלק אור אדום סביב אזור הטיפול–הפעלת חימום 

לחיצה שניה האור האדום יכבה–כיבוי החימום 
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אזורי טיפול

צוואר שכמות, גב עליון גב תחתון ידיים

אזורים מוצנעים  , מרפקים, ברכיים, חזה, גרון, על אזור הראש: אין להשתמש
.  או כל אזור אחר שהמכשיר לא בנוי לטפל בו
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ירכיים

כפות הרגליים

ירכיים

המשך-אזורי טיפול 
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טיפים להשגת תוצאות מהשימוש במכשיר

בכדי להשיג עיסוי עמוק יותר יש למתוח את הרצועות  •
.כלפי מטה

איספו את השיער לפני הטיפול•
,  ברכיים, מרפקים, ראש, אין להשמש על אזורי הגרון•

.חזה, אזורים מוצנעים

.אם אתם מרגישים אי נוחות או כאב יש להפסיק את הטיפול מיידית•
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אחסנה ותחזוקה

.לפני נקיון המכשיר נתק מהחשמל ומהמכשיר את הכבל•

יש לעבור עם . השתמשו במטלית לחה או יבשה לניקוי•
מטלית יבשה לאחר מכן ולוודא שלא נשארו חלקים עם 

.לחות

.מוצל ויבש, אחסנו את המכשיר במקום קריר•

.אין להשתמש במים או בכל נוזל לניקוי המכשיר•
.אין להרטיב את המכשיר•
אין לאחסן את המכשיר בסביבה עם טמפרטורה  •

...מפזרי חום וכו, חמה או בסביבת תנורים

אין להשתמש  
במטלית רטובה

אין להכניס  
למכונת כביסה

אין להשתמש  
בכימיכלים לנקיון
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אחריות ושירות לקוחות

אם יש לכם כל שאלה על המוצר או על אופן השימוש בו אנו תמיד נשמח לעמוד  
.לרשותכם

שירות לקוחות

.  הרצליה8משכית , מ"די אם טי בע

4673308. מ4050. ד.ת

Email: contact@solio.co.il Tel: 077-3315008

שעות וימים למענה וקבלת קהל

ראשון עד חמישי
17:00עד 9:30

סגור-ערבי חג 

אנא שימרו את חשבונית  . אנו מספקים שנה אחריות למוצר

.הרכישה למקרה בו תצטרכו להפעיל את האחריות על המוצר
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צור קשר



סרוק בכדי להצטרף לעדכונים ומבצעים  
www.solio.co.ilמיוחדים

מ"בע. טי. אמ. כל הזכויות שמורות לדי


