
 
 

    HiDow  TENS/EMSבמכשיר  ותהשונ התוכניות 
 
 

 בתבנית אחידה   פעימה 1-3 תוכנית
 

  . התחושה אמתיעיסוי בל ופי: מדמה אגודלים, אצבעות וכפות של טחיפהד - 1 תוכנית
חומצה   כיסירוק יבפמסייע   במקום העיסוי.לחץ מתח וכמו רטט. מתמקדת יתר  מרגישה

 .אותו אזורב מלאתנועה טווח גמישות וזר להחזיר ועולקטית בשרירים 
 

בנקודות לחץ. דומה מאוד  ת, המתמקדתוממוקד המהיר פעימה: שר פרייאקו - 2 תוכנית
 ה סינית. אקופונקטורל

 
על השריר   . על ידי הקשה המוצקהקשה  תעיסוי רקמות עמוק נותן תחוש  :הקשה - 3 תוכנית
מגדיל את זרימת הדם ואת אספקת החמצן לאזור ממוקד. עוזר לשטוף כל דלקת הגוף אתה 

 .הנקודתיאו נפיחות באזור 
 

 פעימה בתבנית משולבת 9  - 4 יםמצב
 

אזורי רפלקס  עם אביזרים נלווים. גירוי רגל עיסוי: זהו מצב בשימוש בשילוב  -4 תוכנית
  חלקים שונים של הגוף הרגעה שלו גירויולאחר מכן  .רגליים/הידיים דרך הולכה עצביתב
 . קידום הבריאות הכלליתו
 

  AcuXPD-S עם מכשיר עותמגיש Earclips -ה עיסוי אוזניים: מצב זה משמש עם - 5 תוכנית

האוזן מגרה ביעילות חלקים שונים   גירוי, 10בלבד. בדומה לאפקט הרפלקסולוגיה של מצב 
 וקידום הריפוי. של הגוף, שיפור תפקוד הגוף 

 
  לבצע שריפת שומן שניתן ותנועות היוצרות  השרירים לגירוי: תרגיל: מצב המשמש 6 תוכנית 

ללא עייפות של פעילות גופנית. פעילות גופנית מוגברת ותנועה מסייעת לגוף  לאורך זמן  
  .תמודד עם הלחצים של החיים בריא ומסוגל לה  להישאר

 
  תנועד לדמות תנוע  HiDow.-ב: מצב זה כולל את הכיווץ הארוך ביותר הוהחזק כיווץ -7 תוכנית
 .רקמת שריר בבנייתכדי לעזור  פלקס

 
את   תפרק  "הקשהה" על השריר.  "" ו"הקשההסיפתשל " שילוב": עולה גל" - 8 תוכנית

  לכיווץ מגיעא ושהאיץ עד ומתתחיל העיסוי מתחיל לאט . הרעלנים בשריר לקטית והחומצה ה
 .טיפוליות תרפיהסוגים שונים של  5אז באופן אוטומטי להיכנס למעגל של  ,אלושחרור מ

 

שני  המשלב לסירוגין  עיסוימהירות ואיטיות.  פעימותשל  שילוב"הקשה ולשה":  - 9 תוכנית

 י יעיל. מצבי עיסוי פופולריים להקלה על כאבים ועיסו
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 XPDמכשיר שימוש ב הוראות
 

 . שרירים גירוי ולספק שרירים בכאבי לטפל מתוכנן שלך HiDow -ה מכשיר
 .לשימוש איכותי שלך במכשיר בקפידה תכונות אפיון רבות מיושמות

 משתנה תדירות עם אלקטרוניים חשמליים אותות של מרובים שילובים
 .סינית וטכניקת דיקור (Tui Na) אמתית מסורתית סיניתהרגשת עיסוי 

 
 ודרגות עוצמה שונות לבחירת המשתמש. מומלץ  תכניות הפעלה 9המכשיר בעל 

 להתנסות בכולן על מנת לבחור את הטובה ביותר עבורך.

 
 מצא את נקודת הכאב המדויקת: המיקום הנכון של הרפידות . 1

 .יהיה זה שהכי כואב בזמן מנוחה
 
 בחלקו העליון של המכשיר.  Bאו   A חבר את כבל האלקטרודות לערוץ. 2
 
. הבחירה בערוץ מתבצעת על ידי לחיצה על כפתור הממוקם בחלקו התחתון של 3

 והוא הערוץ הפעיל.  Bאו  Aהמכשיר. בכל לחיצה תהבהב אחת האותיות 
 
החיפוי השקוף האלקטרודות. הסר את  חבר את רפידות הג'ל על ידי הצמדתן לכבל. 4

 .זובזו  נוגעותעל השריר. וודא שהן ממוקמות על עור חשוף ואינן  ומקם את רפידות הג'ל
 
 .של המכשיר הממוקם בחלקו התחתון off/on הפעל את היחידה באמצעות מתג ה. 5
 
. כעת ניתן בחר את התוכנית המתאימה לך  M. באמצעות הלחצן השמאלי  6

 +          -ן   לחצבאמצעות להגביר/להחליש את עוצמת ההפעלה בהדרגה  
   .בהתאמה עד לתחושה נוחה ולא כואבת

 
 T  לחץ על הלחצן על מנת להגדיר את משך השימוש. 7
 
הינה אחת עד שלוש   דקות, תדירות השימוש -30ל  20משך הפעולה המומלץ הינו בין . 8

 פעמים ביום.
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