თვალებს ირგვლივ კანის მასაჟიორი WELSS WS 5060
Welss კომპანიის პროდუქცია - თქვენი საკუთარიკოსმეტოლოგიური სალონი!
მადლობას გიხდით მოცემული პროდუქტის არჩევისთვის.
მომხმარებლის სახელმძღვანელო.
გამოყენების წინ უნდა წაიკითხოთ მოცემული სახელმძღვანელო მასაჟიორის სწორი
გამოყენების მეთოდების გასაცნობად. მოცემული სახელმძღვანელო შეინახეთ.
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მათთვის ვინც უჩივის თვალის დაღლას, ცრუ ახლომხედველობას (ფსევდო მიოპია)



მათთვის ვინც ხშირად ძაბავს თვალებს და მუდმივად გრძნობს თვალის დაღლას.



მათთვის ვინც გრძნობს დაძაბულობას და ნერვიულობს.



მათთვის ვისაც უძილობა, სიზმრების სიჭარბე და ნევრასტენია აწუხებს

ნაკეთობის ფუნქცია


მოცემული ნაკეთობა წარმოადგენს მრავალფუნქციონალურ მაღალტექნოლოგიურ
მოწყობილობას თვალების ჯანმრთელობის შესანარჩუნებლად. ის ასევე
უზრუნველყოფს მოსადუნებელ მასაჟს თვალებს ირგვლივ არეში. ელექტრონული
მართვის მეთოდით თვალებს ირგვლივ კანის მასაჟიორი WELSS WS 5060 გაძლევთ
საშუალებას ჩაიტაროთ მასაჟი დამოუკიდებლად სახლის პირობებში.



აპარატი გენერირებს თანამედროვე მაღალტექნოლოგიურ ინფრაწითელ სითბოს
გენერატორს, რომელიც ასტიმულირებს უჯრედების მოლეკულებს ვიბრაციების
დახმარებით, აძლიერებს მათ კომბინაციას და ზრდის ქსოვილის რეგენერაციის
უნარიანობას, რის შედეგად ძლიერდება იმუნიტეტი.



მოცემულ მოწყობილობაში გამოიყენება თვალების დაცვისთვის და მათი
ჯანმრთელობის შენარჩუნებისთვის საჭირო ჰაერის მსუბუქი წნევის კონცეპცია .
ჰაერის წნევა უზრუნველყოფს საერთო მასაჟს მიკროკომპიუტერის მართვით. ეს
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პროცესი ამცირებს თვალის დაძაბულობას, აუმჯობესებს წამწამის კუნთის მუშაობას
და ხელს უშლის ოპტიკური ღერძის დისპერსიის წარმოშვებას.


თვალებს ირგვლივ კანის მასაჟიორს WELSS WS 5060 ასევე გააჩნია შიდა
სამგანზომილებიანი მაგნიტური ველი. მაგნიტური ველის მუდმივი გადაადგილება
უზრუნველყოფს სახის ძირითადი ზონების და თვალებს ირგვლივ არსებული
კუნთების ეფექტურ მასაჟს. სისხლძარღვებში ახდენს მიკროდინების გენერირებას რის
შედეგად სისხლის ცირკულაცია თვალებს ირგვლივ უმჯობესდება.

აკუპუნქტურის წერტილები და მასაჟი
Zanzhu (ზანჟუ) - თავის ტკივილი, თვალების გაღიზიანება, ბუნდოვანი მხედველობა,
დივერგირებადი თვალების სიელამე.
YuYao (იუ-იაო) - კერატიტი, სახის კუნთების პარალიჩი, თვალის კუნთების პარალიჩი.
Sizhukong (სიჟუკონგი) - შაკიკი, მხედველობის გასაწმენდად არხებში წინააღმდეგობების
მოშორება.
Temple (საფეთქელი) - ტკივილი საფეთქელში, თვალების ავადმყოფობა.
Tongziliao (ტონზილიაო) - რეფრაქციის ანომალია, ოპტიკური ატროფია.
Qiuhou (ქვიხოუ) - მოხეტიალე ნერვის სამკუთხედი და სითბოს გარიდება, დატენიანება,
სუფთა თვალები.
Chengqi (ჩენკვი) - მწვავე და ქრონიკული კერატიტი, ეპიფორა ქარში (ცრემლდენა), თვალის
ბადისებრი გარსის ანთება.
Qingming (ქვინმინი) - მოხეტიალე ნერვის სამკუთხედი და სითბოს გარიდება, დატენიანება,
სუფთა თვალები.
Sibai (სიბაი) - სახის კუნთების პარალიჩი, სამწვერა ნერვისნევრალგია.
Yingxiang (იინხიან) - სახის კუნთების პარალიჩი.
Bitong (ბიტონგი) - რეფრაქციის ანომალია, ცხვირისმიერი ბგერები.
ნაკეთობის კონფიგურაცია
მთავარი მოწყობილობა
ხელისმართვისპულტი
მომზადება
ბატარეების დაყენება
1. გახსენით ბატარეების ბუდის ხუფი მართვის პულტის უკანა პანელზე.
2. ჩადგით 2 AA ტიპის ბატარეა.
3. დახურეთ ბატარეების ბუდის ხუფი.
ყურადღება: შეამოწმეთ ბატარეების ჩადგმის პოლარობა და დარწმუნდით რომ ისინი
სწორად არის ჩასმული. დახურეთ ბატარეების ბუდის ხუფი.
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ადაპტერის მოწყობილობა
1. ჩართეთ ქსელში კვების ადაპტერი 6 ვტ.-ზე
2. შემდეგ ჩართეთ მუდმივი დენის შტეკერი მუდმივი დენის ბუდეში მართვის
პულტზე.
3. შეაერთეთ მუდმივი დენის ჩანგალი ცვალებადი დენის წყაროსთან.

ბუდე კვების ადაპტერისთვის
ბუდე ყურსასმენებისთვის
1. ჩართეთ ქსელში კვების ადაპტერი 6 ვტ.-ზე
2. გაიკეთეთ მასაჟიორი თვალებზე
3. კომფორტულად დაარეგულირეთ შესაკრავი
ექსპლუატაცია
WELSS WS 5060 მართვის ხელის პულტი
1. ON/OFF/TIME - ჩართვა/გამორთვა/დრო
2. ჰაერის წნევის ინდიკატორი
3. გაცხელების ინდიკატორი’
4. ვიბრაციების ინდიკატორი
5. მუსიკის ინდიკატორი
6. ტაიმერის ინდიკატორი - 15 წუთი
7. ტაიმერის ინდიკატორი - 10 წუთი
8. ტაიმერის ინდიკატორი - 5 წუთი.
9. ჰაერის წნევის არჩევის ღილაკი
10. გაცხელების რეჟიმის არჩევის ინდიკატორი
11. მუსიკის არჩევის ღილაკი
12. ფუნქციების არჩევის ღილაკი
13. ვიბრაციების არჩევის ღილაკი
14. ადაპტერის მუდმივი დენის შეერთების გასართი
15. ყურსასმენების შეერთების გასართი
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გადამრთველი ON/OFF (ჩართვა/გამორთვა)
Air
ჰაერი

Heat
სითბო

Time
დრო

Music
მუსიკა

Vibration
ვიბრაცია

ყურადღება: მოწყობილობა დაიწყებს მუშაობას ღილაკი ON/OFF (ჩართვა/გამორთვის)
დაჭერით. მართვის პულტზე აინთება ჰაერის წნევის ინდიკატორი, გაცხელების
ინდიკატორი, მუსიკის და 15 წუთიანი ტაიმერის ინდიკატორები. ქარხნულად დაყენებული:
ჰაერის წნევა + ორთქლში გატარება, დაბალი ტემპერატურა, წნევა 1,15 წუთის დონის,
სარელაქსაციო მუსიკა.
ჩართვა/გამორთვა
ჩართვა: დააჭირეთ ღილაკს ON/OFF/TIME
გამორთვა: დააჭირეთ და არ აუშვათ თითი ღილაკს ON/OFF/TIME
დროის რეჟიმის გადართვა:
15min/10min/5min-დააჭირეთ ღილაკს ON/Time/Off
მუსიკის არჩევა
(სარელაქსაციო მუსიკა)

(ტვინის ტალღები)
(ბუნებრივი მუსიკა)

დააჭირეთ მუსიკის ღილაკს
(Music) შემდეგი ბილიკის
ასარჩევად
დააჭირეთ და არ აუშვათ
მუსიკის ღილაკს(Music)
მუსიკის გამოსართავად

ავტომატური მასაჟის რეჟიმი
ყურადღება: ავტომატური მასაჟის რეჟიმში დააჭირეთ ღილაკს______, რომ ამოირჩიოთ
სამიდან ერთერთი ვტომატური მასაჟის პროგრამა.
წნევის ქვეშ მასაჟის რეჟიმი

გაცხელების არჩევა
დროის გადართვა

ვიბრაციული მასაჟის რეჟიმი

წრიული (ნათურა ციმციმებს)
წნევა 1 დონის
წნევა 2 დონის
წნევა 3 დონის
დაბალი ტემპერატურა
მაღალი ტემპერატურა
15 წუთი
10 წუთი
5 წუთი
ციმციმებს 2-ჯერ
ციმციმებს 10-ჯერ
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გამაფრთხილებელი ზომები


მოცემული მასაჟიორის სწორი და უსაფრთხო გამოყენებისთვის ყურადღებით
წაიკითხეთ მომხმარებლის სახელმძღვანელო



დაუშვებელია აპარატის გამოყენება თვალზე ჩატარებული ოპერაციების შემდეგ,
თვალის ტრავმის დროს, გლაუკომის, კატარაქტის, ბადისებრი გარსის აშრევების და
სხვა თვალის სერიოზული დაავადების დროს.



დაუშვებელია მოცემული აპარატის გამოყენება გულის დაავადებების მქონე
პირებისთვის.



არ შეიძლება ამ მოწყობილობის მოხმარება ინტელექტუალური, ფიზიკური და
გონებრივი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის და შენელებული
რეაქციის მქონე პირებისთვის.



არ შეიძლება გამხსნელის, ბენზინის, ქლორიდების, შრატების და მაჟავების ფუძეზე
საწმენდი საშუალებების გამოყენება.



შეწყვიტეთ მოწყობილობის მოხმარება თუ აღმოაჩინეთ თვალის დაავადება.



თუ აპარატი საჭიროებს წმენდას გაწმინდეთ ის სპირტში დასველებული ბამბით. არ
გამოიყენოთ ამისთვის წყალი და არ გარეცხოთ მოწყობილობა.

ყურადღება


მოწყობილობა ჯერ უნდა გაიკეთოთ და მხოლოდ შემდეგ ჩართოთ რომ არ
დააზიანოთ ჰაერის ტომარა წნევის სიჭარბის გამო.



არ გაიკეთოთ კონტაქტური ლინზები მოცემული მოწყობილობის გამოყენების დროს.



არ გამოიყენოთ მოცემული მოწყობილობა ოთახებში მაღალი ტენიანობით ან მაღალ
ტემპერატურაზე.



არ გამოიყენოთ მოცემული მოწყობილობა მანქანის ტარების დროს ან სეირნობისას.



8 წლამდე ბავშვებისთვის დასაშვებია მოცემული მოწყობილობის გამოყენება
მხოლოდ ზრდასრული პიროვნების მეთვალყურეობის ქვეშ.



შენახვისას ამოიღეთ ელემენტები.




მოწყობილობის გამოყენების დროს რეკომენდირებულია თვალების დახუჭვა.
არ არის რეკომენდირებული მოწყობილობის გამოყენება 20 წუთზე მეტი, თუ
მოწყობილობას მოიხმარს ბავშვი.



მოცემული აპარატი წარმოადგენს საყოფაცხოვრებო ელექტრო მოწყობილობას ამიტომ
მისი გამოყენება დიაგნოსტიკისთვის, სამკურნალოდ ან სხვა კომერციული
მიზნებისთვის აკრძალულია.



არ შეიძლება მოწყობილობის დაგდება იატაკზე ან მისი წყალში ჩადება.

გაუმართაობების პოვნა
თუ მოცემული მოწყობილობის გამოყენებისას გაგიჩნდათ პრობლემები მიყევით მოცემულ
ინსტრუქციას. თუ პრობლემა მაინც არსებობს და მოწყობილობა ვერ მუშაობს ნორმალურად
გამორთეთ მოწყობილობა ქსელიდან და მიმართეთ სერვის-ცენტრს.
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არ შეიძლება მოწყობილობის დამოუკიდებლად დაშლა და შეკეთება
პრობლემა
არ ირთვება

გაუმართაობის შესაძლო
მიზეზი
ბატარეის დაბალი მუხტი
ელემენტი არ არის სწორად
ჩასმული

არ არის კარგად
შეერთებული სადენები
სადენს აქვს პრობლემა

ძალიან დაბალი შუქია
ძალიან დაბალი ჰაერის
წნევაა Fomenting (ორთქლში
გატარება)

ბატარეის სუსტი მუხტი
ბატარეის სუსტი მუხტი

პრობლემის გადაწყვეტა
შეცვალეთ ბატარეა
დააყენეთ ბატარეები
სწორად, ლექტროდების
პოლარობის დაცვით
არწმუნდით რომ ბატარეა
დაფიქსირებულია მყარად
კარგად შეაერთეთ
შეამოწმეთ კარგად არის თუ
არა შეერთებული სადენი.
თუ სადენი გაფუჭბულია
მიმართეთ მწარმოებელს.
შეცვალეთ ბატარეა
შეცვალეთ ბატარეა
დარწმუნდით რომ ბატარეა
ჩადგმულია და კარგად
დამაგრებულია ბუდეში

ტექნიკური დამახასიტებლები:
ფარდობითი ტენიანობა:..............................................< 80%
ატმოსფერული წნევა: ...................................860 გპ - 1060 გპ
მაგნიტური ველის ძალა..............................50 მტ - 250 მტ
ორთქლში გატარება (ნოტიო ჰაერით მკურნალობა).............30 C – 42 C
სიმძლავრე შესვლისას................................6 ვტ. მუდმივი დენი, 1 ამპერი
სიმძლავრე: 6 ვტ. ბატარეა............................1.5 V AAA
4 ც. (კომპლექტში არ შედის)
ზომა.................................................................10.5 x 20 x 11სმ.
შუფუთვის ზომა............................................24.9 x 24.9 x 9.4 სმ.
წონა...................................................................468 გრ.
toრეჟიმი..............................................................5-40OC
კომპლექტაცია: შეფუთვა, მოწყობილობა, მართვის პულტი, ადაპტერი, ყურსასმენი,
ინსტრუქცია.
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ტექნიკური მომსახურება,
ტრანსპორტირება, შნახვა, გარანტია.
თუ მოწყობილობა საჭიროებს გაწმენდას, გაწმინდეთ ის სპირტიანი ბამბით.
გამოყენების შემდეგ დადევით მოწყობილობა უსაფრთხო ადგილას. არ დაადოთ ზემოდან
სიმძიმე.
სანამ დაიწყებთ მართვის ხელის პულტის წმენდას გამორთეთ მოწყობილობა.
დაიცავით მოწყობილობა სიბინძირისგან, ნესტისგან და მღრღნელებისგან.
გაუმართაობის შემთცვევაში მიმართეთ კვალიფიცირებულ სპეციალისტებს. არ დაშალოთ
მოწყობილობა დამოუკიდებლად.
ტრანსპორტირება და შენახვა
გარემოს ტემპერატურა: 5-40OC
ფარდობითი ტენიანობა: < 80%
შეინახეთ მოწყობილობა ოთახებში კარგი ვენტილაციით და დაიცავით პირდაპირი მზის
სხივებისგან.
ატმოსფერული წნევა: 860 გპ - 1060 გპ
ტრანსპორტირება:
ნაკეთობას გააჩნია მარტივი დარტყმისსაწინააღმდეგო კონსტრუქცია და შესაძლებელია მისი
გადატანა საჰაერო, საზღვაო გზით, ავტოტრანსპორთსი და რკინის გზაზე.
6 თვის მანძილზე აპარატის შენახვის შემთხვევაში შეამოწმეთ ის და ჩართეთ კვება ნახევარი
სათით.
შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
შეინახეთ მოწყობილობა ოთახებში კარგი ვენტილაციით და დაიცავით პირდაპირი მზის
სხივებისგან და აგრესიული აირისგან.
კომპლექტაცია: შეფუთვა, მოწყობილობა, მართვის პულტი, ადაპტერი, ყურსასმენი,
ინსტრუქცია.

საგარანტიო ვადა: 12 თვე შეძენის დღიდან.
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