HI-SM112
رفغ عزیغ درد ًبحیِ گزدى ٍ گزفتگی ػضالت آى
ثب هبعبصٍر ّبیتک

Z

ّبیتک تلفیمی اس صٌؼت،دلت،تکٌَلَصی ٍ ٌّز
ًحَُ اعتفبدُ
 ثب اتصبل هبعبصٍر ثِ ثزق ٍ ؽٌیذى صذای ”( “Bصذای ة اًگلیغی) ،الهپ لزهش دعتگبُ رٍؽي ؽذُ ٍ هبعبصٍر آهبدُ
اعتفبدُ هی ثبؽذ.
ًکتِ :ریوَت کٌتزل هبعبصٍر ثزای اعتفبدُ عزیغ ٍ آعبى ثز رٍی خَد دعتگبُ تؼجیِ ؽذُ اعت.
 ثب فؾزدى کلیذ”“Mهبعبص ثصَرت اتَهبتیک ٍ خَدکبر ؽزٍع هیؾَد.الهپ” “AUTOدر ایي ٌّگبم ثِ رًگ عجش ثز
رٍی صفحِ ًوبیؼ دادُ هیؾَد .در تٌظین اتَهبتیک اس  5حبلت هبعبص لذت خَاّیذ ثزد.
 ثب فؾزدى هجذد کلیذ ” “Mهبعبص ثصَرت دعتی ؽزٍع هی ؽَد.الهپ ” “MANUALدر ایي ٌّگبم ثِ رًگ لزهش ثز
رٍی صفحِ ًوبیؼ دادُ هی ؽَد .در دعتی ًیش اس  5حبلت هبعبص لذت خَاّیذ ثزد.
ؽوب هی تَاًیذ هبعبص دلخَاُ خَد را ثب فؾزدى کلیذ ” “Mاًتخبة کٌیذ.
ّ ز حبلتی اس هبعبص کِ اًتخبة ؽذُ ثبؽذ،ؽوب اهکبى کبّؼ ٍ یب افشایؼ لذرت هبعبص را ثب فؾزدى کلیذّبی - ٍ +
خَاّیذ داؽت .تٌظین عزػت تب  10حبلت اهکبى پذیز اعت.
 ثب فؾزدى ٍ ًگْذاؽتي کلیذ ” “Mثزای  3ثبًیِ ،دعتگبُ خبهَػ هی ؽَد.
 ثْتز اعت اس عزػت پبئیي ؽزٍع ثِ هبعبص کزدُ ٍ آرام آرام ،ثز عزػت هبعبص افشٍدُ ؽَد.
 ثزای هبعبص هَثز ،ثْتز اعت اس دعت ؽزٍع کزدُ ٍ عپظ پب،پؾت ٍ در آخز پْلَّب را هبعبص دّیذ.
 هذت سهبى ایذُ آل ثزای هبعبص  15دلیمِ ثَدُ ٍ ثبیغتی ثیؼ اس  20دلیمِ اس هبعبصٍر اعتفبدُ ًؾَد.

ٍیضگی ّبی هبعبصٍر HI-SM112
 هبعبص ثِ رٍػ ضزثِ ای،ؽیبتغَ ٍ لزسؽی
 لبثلیت کن ٍ سیبد کزدى عزػت هبعبص
ایجبد آراهؼ رٍحی ٍ درهبى ضؼف اػصبة
 لبثلیت اس ثیي ثزدى گزفتگی ػضالت گزدى ٍ ؽبًِ
 لبثل اًؼطبف ثزای اعتفبدُ آعبى ثز رٍی ؽبًِ ّب ،کتف،کوز،
پؾت ٍ پبّب(هطبثك ؽکل)
 لبثلیت اس ثیي ثزدى درد ٍ گزفتگی ػضالت ٍ ثبسگزداًذى اًزصی دٍثبرُ ثِ آًْب
 ثْجَد در هتبثَلیغن ثذى ٍ گزدػ خَى ٍ جلَگیزی اس اًمجبض ٍ گزفتگی رگ ّبی خًَی

لیوت هٌبعت ،کیفیت ثزتز ٍ گبراًتی هطوئي
هَارد هٌغ اعتفبدُ
 ایي هحصَل ثزای اعتفبدُ اطفبل ٍ افزاد ضؼیف ٍ خبًوْبی ثبردار هٌبعت ًوی ثبؽذ.
در ًَاحی هتَرم ،هلتْت (ؽکغتگی  ،کجَدی ٍ،اریظ ٍ ، )...ثیوبری ّبی پَعتی ٍ ثزیذگی ٍ ًَاحی جزاحی ؽذُ یب پظ
اس ػول جزاحی اعتفبدُ ًؾَد.

ًکبت هْن
ٌّ گبم تویش کزدى دعتگبُ اطویٌبى حبصل ًوبئیذ کِ دعتگبُ حتوبً اس پزیش ثزق جذا ؽذُ ثبؽذ.
 ثزای تویش کزدى دعتگبُ اس ثٌشیي ،تیٌز ٍ عبیز حالل ّبی هبیغ اعتفبدُ ًؾَد.
 دعتگبُ را در هحلی کِ هوکي اعت ضزثِ یب صذهِ ای ثِ آى ٍارد ؽَد ًگْذاری ًکٌیذ.
 اس ًگْذاری دعتگبُ در هکبى هزطَة جذاً خَدداری کٌیذ.
 دعتگبُ در سیز پتَ ٍ یب ّز هکبًی کِ تَْیِ َّا در آى ٍجَد ًذارد اعتفبدُ ًؾَد.
 اس هبعبصٍر در حوبم اعتفبدُ ًؾَد ٍ اس خیظ ؽذى دعتگبُ جذاً خَدداری ؽَد.
 اس اعتفبدُ هبعبصٍر ثز رٍی لجبط خیظ ٍ یب تْیِ ؽذُ اس الیبف ؽیویبیی جذاً خَدداری کٌیذ.

درثبرُ ؽزکت ّبیتک
ّبیتک کبًبدا ثب عبلْب تجزثِ در سهیٌِ تَلیذ لَاسم ٍ تجْیشات پشؽکی ٍ عالهتی اس جولِ ؽزکت ّبی هطزح تَلیذ کٌٌذُ
ایي هحصَالت در جْبى هحغَة هی ؽَد ٍ ،اکٌَى ؽزکت فبرُ ثب ؽٌبعبیی ًیبسّبی جبهؼِ ایزاًی ثِ ػٌَاى ًوبیٌذُ
اًحصبری ّبیتک کبًبدا هفتخز ثِ ارائِ هحصَالت ٍ خذهبت پظ اس فزٍػ در ایزاى اعت.
ّبیتک هحصَالت خَد را ثب ثزتزیي اعتبًذاردّبی جْبًی کِ ؽبهل طجمِ ثٌذی هتٌَػی اس تزاسٍ ،هبعبصٍر ،فؾبرعٌج ،تت
عٌج ،کوزثٌذ الغزی ،هزطَة کٌٌذُ َّا ،دعتگبُ ثخَر ،هحصَالت گزهبیی ٍ  ...اعت  ،ثب لیوت هٌبعت ٍ کیفیت ثزتز ثِ
هؾتزیبى ػزضِ هی ًوبیذ ٍ ثِ هٌظَر ثزآٍردُ عبختي توبهی ًیبسّبی هصزف کٌٌذگبى ،ثطَر هغتوز ثز تٌَع هحصَالت
خَد هی افشایذ.

 توبهی هحصَالت عالهتی ٍ طجی ّبیتک کبًبدا تٌْب ثب گبراًتی هؼتجز ؽزکت فبرُ در ایزاى ارائِ هیؾَد.
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«ؽزکت فبرُ ًوبیٌذُ اًحصبری هحصَالت ّبیتک کبًبدا در ایزاى»
ثزای دعتزعی ثِ اطالػبت ثیؾتز ٍ عبیز هحصَالت ّبیتک ثِ عبیت سیز
هزاجؼِ ًوبئیذ.
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هحصَالت ّبیتک ثب گبراًتی هؼتجز ؽزکت فبرُ

