
	HiDowש עם אביזרי שימו הוראות
			 

 , AcuWrist	AcuBelt,	 כגון אביזרים עם בשיתוף פועלו תכניות 12 עם מתוכנן 	AcuXPD-Sמכשיר 
AcuElbow	 חומרים  בעלי ביותר הגבוהה איכותבומיוצרים  מושלמת בצורה מעוצבים. אביזרים אלו

 .שריריםה גירויו מוגברת הרפיה עבור המוליכות את לשפר בכדי סיליקון סיבי עםמורכבים 
	

AcuBelt	
 כאביב לטפל כדי והירכייםהרגלים , הזרועות, התחתון הגב, הבטן סביב	AcuBelt	להשתמש ניתן

 ג'ל. רפידות הל כתחליף שניםלשימוש רב ויחזיק  נועד זה	All-in-One	אביזר. שרירים
 

 כתף כאבי עבור •
 .ומנוחה דקות 30 כ במשך השתמש. עליך המועדפת ובאינטנסיביות 4 בתוכנית השתמש

 הבטן יכאבעבור  •
 .היותר לכל דקות 30 למשך בו והשתמש נוחה בעוצמה בחר. 12 בתוכניתהשתמש 

 התחתון בגבכאבים  עבור •
 .דקות 30 במשך ולהשתמש, שלך המועדפת העוצמה את הגדר  .5 בתוכנית השתמש

	)מסטרינג/העבור הרגליים ( ארבע ראשי •
 .דקות 30 במשך ולהשתמש שלך המועדפת העוצמה את בחר, מכן לאחר. 4 מצבב השתמש

 
AcuWrist 

 המשמשיםהמשולבים באביזר  פחמן סיבי. חדעמיד במיו ומרמחלפרק כף היד עשוי 	AcuWrist	אביזר
 למשתמשים מסייע AcuWristבאביזר  שימוש. טוב יותר של השרירים גירויו המוליכות להגברת
	.הידכף  לפרק הקשורים במפרקים כאבומ) Tunnel	Carpalת בשורש כף היד (ומדלק הסובלים

 פרקים כאבי עבור •
	.דקות 30 במשך ולהשתמש נוחה בעוצמה לבחור, 1 בתוכנית שתמשה

 
AcuKnee	

הוא משמש 	HiDow	ימכשיר עם יחד. מתכווננת וולקרו תורצוע לשימוש ובעל נוח הוא	AcuKnee	אביזר
     	אביזר, הדם זרימת את שפרומ נפיחותעוזר להפחית  AcuKnee. נוקשים מפרקים ושחרורלהרגעת 
AcuKnee כולם עבור מושלם.	

 י ברכייםבכאב לטפל כדי •
	.נוחה בעוצמה דקות 30 למשך 4 או 3 תוכניתב השתמש

 
AcuElbow 

הוא 	HiDow	ימכשיר עם יחד. מתכווננת וולקרו תורצוע לשימוש ובעל נוח הוא	AcuElbow	אביזר
 ,הדם זרימת את שפרומ נפיחותעוזר להפחית AcuElbow	. נוקשים מפרקים ושחרורלהרגעת משמש 
 כתף כאבי עבור •

 .ומנוחה דקות 30 כ במשך השתמש. עליך המועדפת ובאינטנסיביות 4 בתוכנית השתמש
	

	האוזן קליפים
 בהקלה לטפל תוכל שלך HiDow מכשיר עםש גירוי המספק אלקטרו גירוי אביזרי הם האוזן קליפים
, המפרקים, שרירים לכאב ביחס אחרות בבעיות לטפל גם ייתכן. ודיכאון חרדה, ממיגרנות זמנית
	.ועוד יכולע, סינוס

AcuXPD-S יחידות כל עבור בנפרד נמכרים אלה. האוזן קליפים של סט עם מגיע HiDow	TENS	/	EMS 
  .אחרים

 
 
 
 


