
υςκευθ μαςάζ κατά τησ κυτταρίτιδασ  Οδηγίεσ Χρθςησ 

1. Οδεγίεο αζθαιείαο 

 Γηαβάζηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο ζην ζύλνιν ηνπο πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ηε 

ζπζθεπή ζαο.  

 Οη νδεγίεο ρξήζεο είλαη αλαπόζπαζην θνκκάηη ηνπ πξντόληνο. Γηαηεξήζηε ηηο 

ζε αζθαιέο κέξνο γηα κειινληηθή ρξήζε. 

 Ζ παξνύζα ζπζθεπή πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα νηθηαθή ρξήζε θαη όρη 

επαγγεικαηηθή. Ζ ρξήζε ηεο κε νπνηνλδήπνηε άιινλ ηξόπν πέξαλ ηνπ 

ελδεδεηγκέλνπ κπνξεί λα είλαη επηβιαβήο. Με ρξεζηκνπνηείηε απηήλ ηε 

ζπζθεπή σο ππνθαηάζηαην ηαηξηθήο θξνληίδαο.  

 Ζ παξνύζα ζπζθεπή δελ είλαη ζρεδηαζκέλε λα ρξεζηκνπνηείηαη από άηνκα 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ παηδηώλ) κε δπζθνιίεο ζσκαηηθέο, αηζζεηεξηαθέο ή 

πλεπκαηηθέο ή άπεηξα θαη ρσξίο γλώζε, εθηόο εάλ ππάξρεη επίβιεςε ή έρνπλ 

δνζεί νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ από ην άηνκν πνπ είλαη ππεύζπλν γηα ηελ 

αζθάιεηά ηνπο.  

 Σα παηδηά ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ππό επίβιεςε γηα λα εμαζθαιηζηεί όηη δελ 

παίδνπλ κε ηε ζπζθεπή. 

 Εεηήζηε ηε ζπκβνπιή ηνπ γηαηξνύ ζαο εάλ έρεηε θάπνην πξόβιεκα πγείαο, 

όπσο γηα παξάδεηγκα εάλ ρξεζηκνπνηείηε βεκαηνδόηε.  

 Μελ ηξνπνπνηείηε ή επηζθεπάδεηε ηε ζπζθεπή. Δάλ παξνπζηαζηεί θάπνην 

πξόβιεκα κε ην θαιώδην ή θάπνην άιιν κέξνο ηεο ζπζθεπήο, κελ ηε 

ρξεζηκνπνηήζεηε θαη κεηαθέξεηε ηελ ζε θάπνην εμνπζηνδνηεκέλν θέληξν 

επηζθεπήο.  

 Δάλ ην θαιώδην έρεη θαηαζηξαθεί, πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί από ηνλ 

θαηαζθεπαζηή ή ην εμνπζηνδνηεκέλν θέληξν επηζθεπήο ή από παξόκνηαο 

θαηάξηηζεο άηνκα ώζηε λα απνθεπρζεί νπνηνζδήπνηε θίλδπλνο. 

 Με ρξεζηκνπνηείηε αληαιιαθηηθά ή αμεζνπάξ πνπ δελ ζπζηήλνληαη από ηελ 

BEPER. 

 Πξηλ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή κε ηελ πξίδα, ζηγνπξεπηείηε όηη ε ηάζε ηεο 

ζπζθεπήο ηαηξηάδεη κε ηελ ηάζε ηνπ ζπηηηνύ ζαο. 

 Απνζπλδέεηε πάληα ηε ζπζθεπή από ηελ πξίδα κεηά ηε ρξήζε θαη πξηλ 

αθαηξέζεηε ή εγθαηαζηήζεηε ηκήκαηα ηεο θαη πξηλ ηε ζπληήξεζε θαη 

θαζαξηζκό ηεο. Δπίζεο, απνζπλδέζηε ηελ ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεύκαηνο. 

Όηαλ ηε ζπλδέεηε ή απνζπλδέεηε από ηελ πξίδα, λα είλαη πάληα 

απελεξγνπνηεκέλε. 

 Μελ ηξαβάηε ην θαιώδην ηνπ ξεύκαηνο θαη κελ θξεκάηε ηε ζπζθεπή από απηό. 

Πάληα λα βγάδεηε ηε ζπζθεπή από ηελ πξίδα ηξαβώληαο ην θηο θαη όρη ην 

θαιώδην. 

 ηγνπξεπηείηε όηη ην θαιώδην δελ έξρεηαη ζε επαθή κε αηρκεξά αληηθείκελα ή 

θαπηέο επηθάλεηεο. Μελ αθήλεηε ην θαιώδην λα θξέκεηαη από ην ηξαπέδη ή ηελ 

επηθάλεηα εξγαζίαο ώζηε λα απνηξέςεηε ηα παηδηά από ην λα ηξαβήμνπλ ηε 

ζπζθεπή θαη λα ηε ξίμνπλ θάησ. 

 Αθαηξέζηε από ην εζσηεξηθό θαη εμσηεξηθό ηεο ζπζθεπήο όια ηα πιηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε κεηαθνξά ηεο ή γηα ιόγνπο πξνώζεζεο, όπσο 

ράξηηλα ή πιαζηηθά ζαθνπιάθηα, πιαζηηθά θύιια, ραξηόλη θαη απηνθόιιεηα. 

 Μελ ηε ρξεζηκνπνηείηε θνληά ζε κπαληέξεο, ληπηήξεο, ληνπδηέξεο ή άιια 

ζεκεία πνπ πεξηέρνπλ λεξό. Δάλ πέζεη κέζα ζε λεξό, ΜΖΝ πξνζπαζήζεηε λα 

ηελ πηάζεηε. Βγάιηε ηελ ακέζσο από ηελ πξίδα.  

 Πνηέ κελ αθήλεηε ηε ζπζθεπή εθηεζεηκέλε ζηα θαηξηθά θαηλόκελα. 
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 Μελ αγγίδεηε ηε ζπζθεπή κε βξεγκέλα ρέξηα όηαλ είλαη ζε ιεηηνπξγία. 

 Μελ αθήλεηε πνηέ ηε ζπζθεπή λα ιεηηνπξγεί πάλσ ζε βξεγκέλεο επηθάλεηεο ή 

πθάζκαηα.   

 Με ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή καζάδ εάλ έρεηε εμαλζήκαηα ή θιεγκνλέο ζην 

δέξκα ζαο. 

 Δάλ έρεηε θηξζνύο, κε ρξεζηκνπνηείηε ην ππέξπζξν θσο επάλσ ηνπο, θαζώο 

ην ππέξπζξν θσο εθπέκπεη ρακειή ζεξκόηεηα ε νπνία κπνξεί λα δπζρεξάλεη 

ην θπθινθνξηθό ζαο πξόβιεκα. 

 Με ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή καζάδ ζηελ θνηιηά εάλ είζηε έγθπνο ή ππάξρεη 

πηζαλόηεηα λα είζηε έγθπνο. 

ΖΜΑΝΣΗΚΟ: Όηαλ ζέιεηε λα απνξξίςεηε ηε ζπζθεπή, ΠΟΣΔ κελ ηελ πεηάηε 

ζην θαιάζη ησλ αρξήζησλ. Μεηαθέξεηέ ηελ ζηνλ θνληηλόηεξν ζηαζκό 

ζπιινγήο ζπζθεπώλ. Έηζη ζα βνεζήζεηε ζηε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  

 

Πποειδοποιήζειρ: 

 πκβνπιεπηείηε ηνλ γηαηξό ζαο εάλ έρεηε θαξδηαθά πξνβιήκαηα, όπσο γηα 

παξάδεηγκα εάλ ρξεζηκνπνηείηε βεκαηνδόηε. 

 Με ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή καζάδ εάλ ππνθέξεηε από νπνηαδήπνηε 

δεξκαηηθή θιεγκνλή. 

 Δάλ ππνθέξεηε από θιεβίηε, κε ρξεζηκνπνηείηε ηηο ππέξπζξεο ζε απηήλ ηελ 

πεξηνρή, θαζώο ην ππέξπζξν θσο εθπέκπεη ζεξκόηεηα ε νπνία κπνξεί λα 

δπζρεξάλεη ην θπθινθνξηθό ζαο πξόβιεκα. 

 Με ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή ζηελ πεξηνρή ηεο θνηιηάο εάλ είζηε έγθπνο ή 

εάλ πηζηεύεηε όηη κπνξεί λα είζηε έγθπνο. 

 

2. Πεξηγξαθή 

Βαζηθά κέξε 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ζιεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Σάζε ηξνθνδνζίαο θνξηηζηή: 230-240V, 50Hz, 25W 

 

Δπαγγεικαηηθό ζύζηεκα Ληπνγιππηηθήο.  

Καηαπνιεκά ηελ θπηηαξίηηδα θαη ηε ραιάξσζε απνηειεζκαηηθά ζην ζπίηη. 

Απηή ε ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο ζπζθεπή καζάδ ζαο επηηξέπεη λα 

απνιακβάλεηε έλα απνηειεζκαηηθό ζεξαπεπηηθό καζάδ ζην ζπίηη θαη 

ζπληζηάηαη ηδηαίηεξα ζε όζνπο ππνθέξνπλ από θπηηαξίηηδα, θαηαθξάηεζε 

1. Κπξίσο ζώκα ζπζθεπήο 
2. Γηαθόπηεο Off/καζάδ/καζάδ 

+ ππέξπζξεο  
3. Κνπκπί ειέγρνπ έληαζεο 

καζάδ 
4. Πνκπόο Τπέξπζξσλ 
5. Τπνδνρέαο θεθαιήο καζάδ 
6. Καιώδην 
7. Κεθαιή καζάδ κε δάρηπια 

 

8. Κεθαιή καζάδ θύιηλδξνο κε 
κύηεο 

9. Κεθαιή καζάδ κπάιεο 
10. Κπκαηηζηή θεθαιή καζάδ  
11. Κεθαιή καζάδ παξάιιεινη 

δίζθνη κε κύηεο 
12. Κεθαιή καζάδ ιείνη 

θύιηλδξνη 
13. Πξνζηαηεπηηθό ύθαζκα γηα 

ηελ θπκαηηζηή θεθαιή καζάδ 
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πγξώλ θαη ραιάξσζε. Ζ ζπζηεκαηηθή ρξήζε ηεο ζπζθεπήο ζα ζαο βνεζήζεη 

λα: 

 Βειηηώζεηε ηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο. 

 Απνθηήζεηε πην ζθηρηό θαη απαιό δέξκα. 

 Απνβάιιεηε πεξηηηά πγξά θαη ηνμίλεο. 

 Δμνπδεηεξώζεηε ηε ζπζζώξεπζε ιίπνπο θαη ηελ όςε «θινηνύ πνξηνθαιηνύ». 

 

3. Δπηιέγνληαο ηελ θαηάιιειε θεθαιή 

Σύπνη θεθαιώλ θαη Λεηηνπξγίεο 

 Κεθαιή καζάδ «Μαζάδ κε δάρηπια» (7) θαη «ιείνη θύιηλδξνη» (12) 

Γηα ρξήζε ζε επώδπλε θπηηαξίηηδα θαη γηα κπτθνύο πόλνπο. 

Μελ ην ρξεζηκνπνηείηε ζηελ πιάηε. 

 Κεθαιή καζάδ «θύιηλδξνο κε κύηεο» (8) θαη «παξάιιεινη δίζθνη κε κύηεο» 

(11) 

Απηέο νη θεθαιέο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα εμαιείςνπλ ηελ 

θπηηαξίηηδα, λα ζπζθίμνπλ, λα βειηηώζνπλ ηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο, λα 

ηνλώζνπλ ηνπο κπο, λα απνζπκθνξήζνπλ ην ιεκθηθό ζύζηεκα, λα κεηώζνπλ 

πόληνπο, λα δεζηάλνπλ ηνπο κπο, λα πξνζθέξνπλ ραιάξσζε, λα δηώμνπλ ην 

ζηξεο θηι. 

Μελ ην ρξεζηκνπνηείηε ζηελ πιάηε. 

 Κεθαιή καζάδ «κπάιεο» (9) 

Δλεξγνπνηεί θαη ηνλώλεη ηνπο κπο, βνεζώληαο ζηε ζύζθημε ηνπ δέξκαηνο. 

Βειηηώλεη ηελ θπθινθνξία ζηελ πεξηνρή ηεο θνηιηάο απνκαθξύλνληαο ηηο 

ηνμίλεο θαη βειηηώλνληαο ην εληεξηθό ζύζηεκα, θαηαπνιεκώληαο έηζη θαη ηε 

δπζθνηιηόηεηα. 

 «Κπκαηηζηή» θεθαιή καζάδ (10) 

Σνλώλεη θαη βειηηώλεη ηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο. Γηα ρξήζε ζηνπο κεξνύο 

θαη ζηνπο γινπηνύο. Γηα κεγαιύηεξε άλεζε, θαιύςηε ηελ θπκαηηζηή θεθαιή 

καζάδ (10) κε ην πξνζηαηεπηηθό ύθαζκα (13). 

 Υξήζε «πξνζηαηεπηηθνύ πθάζκαηνο θεθαιήο» (13) 

Σν πξνζηαηεπηηθό ύθαζκα (13) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κόλν κε ηελ 

«θπκαηηζηή» θεθαιή καζάδ (10). 

 

Σύπνη Κπηηαξίηηδαο 

Αλαγλσξίζηε ηνλ ηύπν θπηηαξίηηδαο πνπ έρεηε, γηα λα κπνξέζεηε λα δηαιέμεηε 

ηελ πην απνδνηηθή θεθαιή καζάδ.  

 Οηδεκαηώδεο θπηηαξίηηδα: Έρεη πθή ζθνπγγαξηνύ, δελ είλαη επώδπλε θαη 

θηλείηαη όηαλ ηελ αγγίδεηε ή όηαλ αιιάδεηε ζέζε. 

 Δπώδπλε θπηηαξίηηδα: Νηώζεηε πόλν όηαλ πηέδεηε ηελ πεξηνρή. 

 Οδώδεο: Σξαρηά θαη ζθιεξή ζην άγγηγκα. πλήζσο ζπλνδεύεηαη από 

ξαγάδεο. Ζ ζεξκνθξαζία ζην ζεκείν θαίλεηαη ρακειόηεξε από όηη ζην 

ππόινηπν ζώκα. 
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Σύπνο Θεξαπείαο

 

 

 

 

Οιδηματώδησ κυτταρίτιδα 

Χαλάρωςη 

Οζώδησ κυτταρίτιδα 

 

Επώδυνη κυτταρίτιδα 
Κοφραςη 
 

Κατακράτηςη υγρών 
 υγρών 

Οιδηματώδησ κυτταρίτιδα 
Επώδυνη κυτταρίτιδα 
Χαλάρωςη 
Δυςκοιλιότητα 
 
 
Οζώδησ κυτταρίτιδα 
 

Οιδηματώδησ κυτταρίτιδα 
Χαλάρωςη 
Επώδυνη κυτταρίτιδα 
 

Οζώδησ κυτταρίτιδα 

ΠΟΔΙΑ ΚΑΙ 

ΓΛΟΤΣΟΙ  

 

ΚΟΙΛΙΑ 

ΧΕΡΙΑ 
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4. Γεληθέο Οδεγίεο Υξήζεο 

 Σν θνπκπί ειέγρνπ ηεο έληαζεο ζαο επηηξέπεη λα ξπζκίζεηε ηελ έληαζε ηνπ 

καζάδ κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ζαο. Ξεθηλήζηε κε κηα ήπηα ηαρύηεηα θαη 

ζηαδηαθά απμήζηε ηελ, αλάινγα κε ηελ επαηζζεζία ζαο ζην καζάδ. 

 Δάλ ρξεζηκνπνηείηε εηδηθέο θξέκεο ζεξαπείαο(ζπζθηθηηθέο θαη θαηά ηεο 

θπηηαξίηηδαο, γηα παξάδεηγκα), εθαξκόζηε ηηο κεηά ην καζάδ, ην νπνίν 

πξνεηνηκάδεη ην δέξκα θαη ηνπο ηζηνύο γηα ηελ απνξξόθεζε ησλ ζπζηαηηθώλ. 

Πξνηείλνπκε ζε θάζε πεξίπησζε ηε ρξήζε ελπδαηηθήο θξέκαο κεηά ην καζάδ.  

Μπνξείηε λα εθαξκόζεηε ηελ θξέκα ρξεζηκνπνηώληαο είηε ηελ «θπκαηηζηή» 

θεθαιή (10) είηε ηελ θεθαιή «ιείνη θύιηλδξνη» (12). 

 Μελ απιώλεηε θξέκεο όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ην πξνζηαηεπηηθό ύθαζκα (13) 

ζηελ «θπκαηηζηή» θεθαιή. 

 

5. Πξνηεηλόκελε Γηάξθεηα Θεξαπείαο 

 Υξεζηκνπνηήζηε ηε ζπζθεπή καζάδ γηα 2-3 ιεπηά ζηελ θνηιηά θαη 5 ιεπηά ζηα 

πόδηα θαη ηνπο γινπηνύο. Μπνξείηε λα ξπζκίζεηε ηε δηάξθεηα ηνπ καζάδ κε 

βάζε ηελ επαηζζεζία ζαο. Ζ ζπλνιηθή ζεξαπεία πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ 15 

ιεπηά 

 Μελ ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή γηα πεξηζζόηεξν από 15 ιεπηά. Ζ ρξήζε ηεο 

ζπζθεπήο γηα πεξηζζόηεξν από 15 ιεπηά ζπλερόκελα κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

ππεξζέξκαλζε, κεηώλνληαο έηζη ηε δηάξθεηα δσήο ηεο. Αθήζηε ηε λα θξπώζεη 

πξηλ ζπλερίζεηε λα ηε ρξεζηκνπνηείηε. 

 Υξεζηκνπνηήζηε ηε ζπζθεπή θαζεκεξηλά κέρξη λα γίλνπλ δηαθξηηά ηα 

απνηειέζκαηα, ηα νπνία κπνξείηε ζηε ζπλέρεηα λα δηαηεξήζεηε 

ρξεζηκνπνηώληαο ηε ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα. Γηα λα δηαηεξήζεηε ηα 

απνηειέζκαηα καθξνπξόζεζκα, πξνζαξκόζηε ηηο θαζεκεξηλέο ζαο ζπλήζεηεο 

θαη ηε δηαηξνθή ζαο. 

 

6. Υξήζε 

Απηή ε ζπζθεπή έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα παξέρεη ζεξαπεπηηθά καζάδ ώζηε λα 

βνεζήζεη ζηελ πξόιεςε ηεο θπηηαξίηηδαο, ηεο θαηαθξάηεζεο θαη ηεο 

ραιάξσζεο. Μελ ηε ρξεζηκνπνηείηε γηα νπνηνδήπνηε άιιν ζθνπό. 

Σν καζάδ κε απηήλ ηελ επαγγεικαηηθή ζπζθεπή ζεξκαίλεη ηελ πεξηνρή ζηελ 

νπνία εθαξκόδεηαη. Απηή ε ζεξκνελεξγή επίδξαζε βνεζάεη ζηελ 

θηλεηνπνίεζε ηνπ ζπζζσξεπκέλνπ ιίπνπο θαη ησλ ηνμηλώλ. Γηα λα θάλεη πην 

έληνλε ηε ζεξαπεία κε ήπην ηξόπν, ε ζπζθεπή έρεη ππέξπζξν θσο ην νπνίν 

απμάλεη ειαθξά ηε ζεξκηθή δξάζε ηεο ζπζθεπήο.  

1. πλδέζηε ηε ζπζθεπή ζηελ πξίδα (ζρ.1) 

2. Μεηαθηλήζηε ην δηαθόπηε (2) ζηε ζέζε καζάδ (ζρ.2 Β) ή ζηε ζέζε 

«καζάδ + ππέξπζξεο (IR)»  (ζρ.2 C) κε βάζε ηελ επηζπκεηή ζεξαπεία 

3. Δθαξκόζηε ηελ θαηάιιειε θεθαιή (7), (8), (9), (10), (11), (12) ζηελ 

ππνδνρή (5) κε βάζε ηελ ζεξαπεία πνπ ζέιεηε (ζρ. 3). 

 Γηα λα αθαηξέζεηε ηελ θεθαιή, ηξαβήμηε δπλαηά ζηελ άθξε γηα λα 

απειεπζεξώζεηε ηνπο ινβνύο αζθαιείαο (ζρ.3). 
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 Γηα λα επηιέμεηε θεθαιή, αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ηνπ πίλαθα «Σύπνο 

Θεξαπείαο». 

 Μπνξείηε λα ελαιιάζζεηε ηηο θεθαιέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ίδηνπ 

καζάδ. 

4. Ρπζκίζηε ηελ έληαζε ηνπ καζάδ ρξεζηκνπνηώληαο ην θνπκπί ειέγρνπ 

έληαζεο (3) θαη ηνπνζεηήζηε ηε ζπζθεπή ζηελ πεξηνρή πνπ πξόθεηηαη 

λα δνπιέςεηε.  

5. Ρπζκίζηε ηελ έληαζε ηνπ καζάδ ρξεζηκνπνηώληαο ην θνπκπί ειέγρνπ 

έληαζεο (3), αλάινγα κε ηελ πεξηνρή πνπ ζα δνπιέςεηε θαη ηελ 

επαηζζεζία ηεο ζην καζάδ (βι. ηνλ πίλαθα «Σύπνο Θεξαπείαο»). 

Γηα λα ην θάλεηε απηό, γπξίζηε κε ην δάρηπιό ζαο ην θνπκπί πξνο ηε 

κία ή ηελ άιιε πιεπξά, αλάινγα κε ηελ επηζπκεηή έληαζε (ζρ.4) 

6. Κξαηήζηε ηε ζπζθεπή δπλαηά θαη κε ηα δύν ρέξηα θαη κεηαθηλήζηε ηελ 

πάλσ ζην δέξκα ζηελ θαηεύζπλζε ηεο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο (βι. 

«Καηεύζπλζε Μαζάδ»). 

 Υσξίο λα πηέζεηε πνιύ δπλαηά, απιώο γιηζηξήζηε ηε ζπζθεπή πάλσ 

ζηελ πεξηνρή πνπ ζέιεηε λα ζεξαπεύζεηε. 

7. Όηαλ νινθιεξώζεηε ηε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο, κεηαθηλήζηε ην δηαθόπηε 

(2) ζηε ζέζε «off»(ζρ.2 Α). 

8. Απνζπλδέζηε ηε ζπζθεπή. 

 

7. Καηεύζπλζε καζάδ 

Πάληνηε γιηζηξάηε ηε ζπζθεπή πάλσ ζην δέξκα πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο 

θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο.  

 Πόδηα 

Σνπνζεηήζηε ηε ζπζθεπή ζηνλ κεξό, θνληά ζην γόλαην, θαη θπιήζηε ηε απαιά 

πξνο ην πάλσ, πξνο ην γνθό(ζρ.5). 

 Γινπηνί 

πλδπάζηε θπθιηθέο θηλήζεηο κε θηλήζεηο πξνο ηα επάλσ. Μπνξείηε λα 

νινθιεξώζεηε έλα καζάδ κε θνξά πξνο ηα επάλσ ζηα πόδηα θάλνληαο 

θηλήζεηο πξνο ηα θάησ θαη θπθιηθέο ζηνπο γινπηνύο (ζρ.6). 

 Κνηιηά 

Σνπνζεηήζηε ηε ζπζθεπή ζηνλ αθαιό θαη κεηαθηλήζηε ηελ απαιά πξνο ηα έμσ 

(ζρ.7). 

Πνηέ κελ θάλεηε θπθιηθέο θηλήζεηο γύξσ από ηνλ αθαιό. 

 Υέξηα 

Σνπνζεηήζηε ηε ζπζθεπή θνληά ζηνλ αγθώλα θαη θπιήζηε ηελ απαιά πξνο ηε 

καζράιε. Δπαλαιάβεηε ην καζάδ από ηε καζράιε πξνο ηνλ αγθώλα (ζρ.8). 

ΠΟΣΔ κελ θάλεηε καζάδ ζε θόθαιν (γόλαην, αζηξάγαιν, αγθώλα). Σα 

εμέρνληα ηκήκαηα ηεο θεθαιήο καζάδ ζα κπνξνύζαλ λα ηξαπκαηίζνπλ ην 

θόθαιν.  

Υξεζηκνπνηήζηε ηηο θεθαιέο καζάδ κόλν ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα «Σύπνο 

Θεξαπείαο». 
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8. Καζαξηζκόο θαη ζπληήξεζε 

Με ρξεζηκνπνηείηε δηαιπηηθά, θαζαξηζηηθά ή ζθιεξά πξντόληα. 

1. Βγάιηε ηε ζπζθεπή από ηελ πξίδα. 

2. Υξεζηκνπνηήζηε έλα ζηεγλό παλί γηα λα θαζαξίζεηε ην εμσηεξηθό κέξνο. 

Απνζήθεπζε 

 Όηαλ ε ζπζθεπή δε ρξεζηκνπνηείηαη, βγάιηε ηελ από ηελ πξίδα θαη 

απνζεθεύζηε ηελ ζε δξνζεξό θαη μεξό πεξηβάιινλ.  

 Γηα λα απνηξέςεηε ηπρόλ δεκηά ζην θαιώδην, κελ ην ζηξίβεηε, ηξαβάηε ή 

ηπιίγεηε γύξσ από ηε ζπζθεπή. Δάλ έρεη ππνζηεί δεκηά, αληηθαηαζηήζηε ην 

θαηεπζείαλ από θαηαξηηζκέλν ηερληθό. 

 

ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Ηζρύο 25W 

Σξνθνδνζία 230V ~ 50Hz 

 

Για λόγοςρ βεληίωζηρ, η Beper διαηηπεί ηο δικαίωμα να ηποποποιήζει ή 

να βεληιώζει ηο πποϊόν σωπίρ πποειδοποίηζη.  

 

Ζ επξσπατθή νδεγία 2011/65/EU ζρεηηθά κε ηα Απόβιεηα εηδώλ Ζιεθηξηθνύ 

θαη Ζιεθηξνληθνύ Δμνπιηζκνύ (ΑΖΖΔ) απαηηεί νη παιηέο νηθηαθέο ειεθηξηθέο 

ζπζθεπέο λα κελ απνξξίπηνληαη ζηνπο ηππηθνύο δεκνηηθνύο θάδνπο 

ζθνππηδηώλ. Οη παιηέο ζπζθεπέο πξέπεη λα ζπιιέγνληαη μερσξηζηά ώζηε λα 

δηεπθνιύλεηαη ε αμηνπνίεζε θαη ε αλαθύθισζε ησλ πιηθώλ πνπ 

πεξηιακβάλνπλ θαη λα κεηώλεηαη ε επίδξαζε ζηελ πγεία ηνπ αλζξώπνπ θαη 

ζην πεξηβάιινλ. Σν ζύκβνιν ηνπ θάδνπ κε ην Υ ζαο ππελζπκίδεη ηελ 

ππνρξέσζή ζαο όηαλ πεηάηε ηε ζπζθεπή λα ζπιιέγεηαη μερσξηζηά. 
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ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΓΓΤΗΗ 

Απηή ε ζπζθεπή έρεη ειεγρζεί ζην εξγνζηάζην. Από ηελ εκέξα αγνξάο ηζρύεη 

εγγύεζε 24 κελώλ γηα ειαηηώκαηα πιηθώλ θαη θαηαζθεπήο. Γηα ηε ρξήζε ηεο 

εγγύεζεο ζα πξέπεη λα επηδείμεηε ηελ απόδεημε αγνξάο καδί κε ην 

πηζηνπνηεηηθό εγγύεζεο.   

Η εγγύηζη ιζσύει μόνο με ηο πιζηοποιηηικό εγγύηζηρ και ηην απόδειξη 

αγοπάρ πος αποδεικνύει ηην ημεπομηνία αγοπάρ και ηο μονηέλο ηηρ 

ζςζκεςήρ.  

Γηα ηερληθή ππνζηήξημε, παξαθαιώ επηθνηλσλήζηε απεπζείαο κε ηνλ έκπνξν ή 

ηα θεληξηθά καο, ώζηε λα δηαηεξήζεηε ηελ απνδνηηθόηεηα ηεο ζπζθεπήο θαη 

ΝΑ ΜΖΝ αθπξώζεηε ηελ εγγύεζε. 

Όποι εγγύηζηρ 

Δάλ ε ζπζθεπή παξνπζηάζεη θάπνην πξόβιεκα ιόγσ ειαηησκαηηθήο 

θαηαζθεπήο ή/θαη πιηθνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο εγγύεζεο, εγγπόκαζηε 

δσξεάλ επηζθεπή ππό ηνλ όξν όηη: 

 Ζ ζπζθεπή έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζσζηά θαη γηα ην ζθνπό πνπ πξννξίδεηαη 

 Ζ ζπζθεπή δελ έρεη παξαπνηεζεί, αιιηώο δελ κπνξεί λα ζπληεξεζεί.  

 Θα επηδείμεηε ηελ απόδεημε αγνξάο 

 Σπρόλ θπζηθή θζνξά ηεο ζπζθεπήο ιόγσ ρξήζεο δελ ζα θαιπθζεί από 

ηελ παξνύζα εγγύεζε. 

Καη’ επέθηαζε, νπνηνδήπνηε θνκκάηη πνπ ζα κπνξνύζε λα ζπάζεη από 

αηύρεκα ή κέξε πνπ θαηαλαιώλνληαη κε εκθαλή ζεκάδηα θζνξάο (όπσο 

ιάκπεο, κπαηαξίεο, κέξε πνπ παξάγνπλ ζεξκόηεηα…)θαη ηα αηζζεηηθά 

θνκκάηηα εμαηξνύληαη από ηελ εγγύεζε, θαζώο θαη θάζε αιινίσζε πνπ 

πξνθύπηεη από ηε κε εθαξκνγή ησλ θαλόλσλ ρξήζεο, από ηελ ακέιεηα θαηά 

ηε ρξήζε θαη/ή ηε ζπληήξεζε ηεο ζπζθεπήο, ηελ απξνζεμία, ηε ιάζνο ή 

αθαηάιιειε εγθαηάζηαζε, ηε δεκηά θαηά ηε κεηαθνξά θαη νπνηαδήπνηε άιιε 

δεκηά πνπ δελ κπνξεί λα απνδνζεί ζηνλ θαηαζθεπαζηή. 

Γηα θάζε βιάβε πνπ δελ κπνξεί λα επηζθεπαζηεί εληόο ηεο πεξηόδνπ 

εγγύεζεο, ε ζπζθεπή ζα αληηθαζίζηαηαη δσξεάλ.  

ε θάζε πεξίπησζε, εάλ ην ηκήκα πξνο αληηθαηάζηαζε ιόγσ ειαηηώκαηνο, 

ζξαύζεο ή δπζιεηηνπξγίαο είλαη έλα αμεζνπάξ θαη/ή έλα αθαηξνύκελν κέξνο 

ηνπ πξντόληνο, ε Beperδηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αληηθαηαζηήζεη κόλν ην 

ζπγθεθξηκέλν κέξνο θαη όρη όιν ην πξντόλ.  

Σεσνική ςποζηήπιξη 

Αθόκα θαη κεηά ηε ιήμε ηεο εγγύεζεο πάληα ζα επηθεληξσλόκαζηε ηελ 

επηζθεπή ειαηησκαηηθώλ ζπζθεπώλ. Γηα ηερληθή ππνζηήξημε θαη/ή επηζθεπέο 

κεηά ηε ιήμε ηεο εγγύεζεο, κπνξείηε λα απεπζπλζείηε απεπζείαο ζηελ 

παξαθάησ δηεύζπλζε: 

Δπηθνηλσλήζηε κε ηνλ αληηπξόζσπν ζηε ρώξα ζαο ή κε ην Σκήκα 

Δμππεξέηεζεο Πειαηώλ ηεο Beper ζην email assistenza@beper.com, ην 

νπνίν ζα πξνσζήζεη ην αίηεκά ζαο ζηνλ αληηπξόζσπν ηεο ρώξαο ζαο 

mailto:assistenza@beper.com

