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הוראות שימוש והפעלה למכשיר נגד כאבים  -אייס או טרם – Ice O therm
אנא ,קראו את הוראות השימוש לפני השימוש בו.
תודה על רכישת מכשיר ה  Ice O thermתוצרת חברת  Saringerהקנדית.
המכשיר נועד להקל על כאבים והתכווצויות שרירים באמצעות הצמדת ראש המכשיר למקום
הכואב .המכשיר עושה שימוש בטכנולוגיה של חימום וקירור בו זמני .המכשיר בטוח לפעולה
ללא כל חשש.
הכנת מכשיר ה  Ice O thermלשימוש
המכשיר יפעל עד שעתיים מלאות על סוללות טעונות במלואן.לשם השגת מירב התועלת
מהמכשיר ,יש להשתמש בסוללות חדשות או טעונות במלואן .אין להשתמש בסוללה חדשה
ובסוללה ישנה וחלשה בו זמנית.
יש לסובב את פתח הכנסת הסוללות היכן שממוקמת רצועת הנשיאה.
יש להכניס את  2הסוללות כאשר הצד החיובי כלפי ראש המכשיר.
יש לסגור את המכסה על ידי סיבוב מלא עד הסוף.
לחיצה על הכפתור בראש המכסה תפעיל את המכשיר ,במגע עם ראש המכשיר תהיה
תחושה של קור ,המכשיר מגיע ליעילות מרבית תוך  4-5דקות מזמן הפעלתו.טווח
טמפרטורות פעולה של המכשיר – מ  5מעלות עד  50מעלות צלזיוס.
שימוש במכשיר
לאחר הפעלת המכשיר ,כעבור  4-5דקות ,המכשיר מגיע לטמפרטורה האופטימאלית
לטיפול ,יש להצמידו למקום הכואב– הברך ,המרפק ,אצבע וכו'.
להשגת טיפול יעיל ,יש לשמור על מגע רציף בין ראש המכשיר לבין המקום הכואב
יש למקם את המכשיר במקום הכואב וכל מספר דקות להזיזו סביב מקום זה ,כך שהטיפול
יכסה את כל טווח האזור הכואב .משך זמן לטיפול 10-20 :דקות לאזור טיפול אחד.
אין למקם את המכשיר יותר מ  20דקות באזור טיפול אחד.
כאשר הסוללות נחלשות ותחושת הקור מתחילה לפוג  ,זה הזמן להחליף את הסוללות.

הוראות מיוחדות
אין להשתמש במכשיר על פצע פתוח ,עור פגוע  ,עור דלקתי וכו'.
שימוש של ילדים במכשיר זה יעשה בהשגחתו של מבוגר בלבד.
אין למקם את המכשיר יותר מ  20דקות באזור טיפול אחד.
אם אתה סובל מ  hyperesthesiaהיוועץ ברופא שלך טרם התחלת השימוש.
)  - hyperesthesiaתגובה ורגישות יתר ומוגברת לתחושות עור כמו חום ,כאב (
אם המכשיר משמש מספר אנשים ,מומלץ לנקות את ראש המכשיר באמצעות פד
ואלכוהול.
תקלות ופתרונן
אם הפעלת את המכשיר והנורות לא דולקות ,אין תחושה של קור או חום הנפלטים מראש
המכשיר ,נקוט בפעולות הבאות:
 .1בדוק שהסוללות מלאות ותקינות.
 .2בדוק וודא שמכסה ההברגה של המכשיר סגור ומוברג עד הסוף.
 .3אם שלבים  1-2תקינים וראויים ועדיין המכשיר לא פועל ,צור אתנו קשר לטלפון
 08-9408366או למייל  info@tiltantm.co.ilואנו נשמח לסייע לך.

הערכה כוללת:
-

מכשיר אחד.

-

 4סוללות AA

-

נרתיק נשיאה עם רצועת נשיאה.

פרטי היצרן
Saringer Life Science Technologies Inc
13231 Kennedy Road
Stouffville, Ontario, L4A 7X5

Canada
Tel: 905-888-1888

http://www.iceotherm.com

ICE-O-therm® PZ2
Congratulations on your purchase of the ICE-O-therm® PZ2 from Saringer Life Science
Technologies Inc. 13231 Kennedy Road, Stouffville, ON, Canada, L4A 7X5. The patented ICE-Otherm® PZ2 technology offers temporary relief of minor aches and pains and muscle spasms by
applying warm and cool stimuli to a specific area on the body. Please read these instructions
carefully before using your device.

o
o

o
o
o

o

o

o
o

Getting the ICE-O-therm® ready to use
The ICE-O-therm®PZ2 will run for 1 - 2 hours on a set of fully charged batteries.
CAUTION:
 Do not use 1 charged, and 1 partially charged battery in the unit at
the same time. Always put 2 fully charged batteries into the unit.
Unscrew the bottom of the ICE-O-therm®PZ2 unit (where the carrying strap is
located).
Insert 2 batteries (positive side towards the tip) into the unit, and screw the
battery cap back on.
Press the button on the bottom of the unit to turn it on (the LED lights will glow,
and the white square pad will start to feel cool to the touch). The ICE-Otherm®PZ2 will take 4 - 5 minutes to reach its optimum operating temperature.
Temperature range is between 5 and 50 degrees centigrade.
Using the ICE-O-therm®PZ2
Once the ICE-O-therm®PZ2 has reached its optimum operating temperature
(4 – 5 minutes), place the flat part of the ICE-O-therm®PZ2 head (with the
white pad) on a small joint, or other area where you are experiencing pain.
To achieve effective pain relief, try to maintain contact between the flat part
of the ICE-O-therm® treatment head and the area you are experiencing pain.
Some people find the sensation that the ICE-O-therm®PZ2 produces while in
contact with skin to be quite intense. Rest assured that the ICE-O-therm® PZ2
cannot harm you if used correctly.

•
•

Hold the unit in place and slowly move it around the affected area.

•
•

Do not apply the unit for more than 20 minutes on 1 location.

•
•

Do not apply to broken or sensitive skin.

A typical treatment will take 10 – 20 minutes, depending on the person and type of
pain.

NOTE: When the batteries start to wear out, the white pad will not feel as cool to the
touch. When this occurs, replace the batteries with fresh ones.
Precautions
• Do not use for more than 20 minutes on a given area at one time.
If you suffer from hyperesthesia, please consult your physician before using the ICE-O-therm®PZ2.

Troubleshooting
If you are having trouble with your device (LED lights do not come on, or you feel no warm / cold
coming from the head), please try the following before contacting customer support:
o Ensure that the unit has 2 fully charged batteries inside, and that they are inserted in the
correct orientation.
o Ensure that the battery cap is screwed on tightly.
o If you are still experiencing trouble with your device, please contact us at:
customerservice@saringer.com
Included in package
• ICE-O-therm®PZ2 unit with carrying strap

•

•
•

ICE-O-therm®PZ2 carrying case
4 AA Alkaline batteries in carrying case
ICE-O-therm is not a sterile device. Caution should be exercised when sharing amongst multiple users. Wipe head
with an alcohol swab.
WARNING: Use carefully. May cause burns. Do not use over sensitive
skin areas or in the presence of poor circulation. The unattended use of this device by
children or incapacitated persons may be dangerous.

