
מכשיר רפואי המסייע לטיפול בבעיות כאב ואורתופדיה

בי - קיור לייזר - מדריך למשתמש

מסייע בשיכוך כאבים 
ושיקום מהיר יותר

טיפול קוהרנטי ויעיל 
על שטח גדול

קל ובטוח
לשימוש ביתי



2

לפניך קופסא לבנה, הוצא ממנה את המכשיר.



3

לחץ את החלק התחתון של קופסת הפלסטיק כלפי פנים והרם 
את המכסה בצד הגבוה, בהתאם לחיצים. 
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משוך מעלה את המכסה השקוף.



5

אחוז את הבי קיור לייזר בבסיסו ומשוך כלפי מעלה כדי להוציאו 
מהקופסא, תוך אחיזת תחתית הקופסא לשמירה על יציבותה. 

המכשיר מגיע טעון ומוכן לשימוש.



6

האצבע מורה על לחצן עגול להפעלה וכיבוי, זהו 
לחצן הפעלה מספר 1.
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האצבע מורה על לחצן הפעלה מספר 2 - בצורת בננה שחורה.
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האצבע מורה על לחצן קביעת זמן פעולת המכשיר, עליו בליטה 
של הסימן פלוס בצד ימין וסימן מינוס מצד שמאל.
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 לחץ מספר פעמים על הסימן פלוס שנמצא בצד הימני 
של הלחצן הארוך עד להגעה לזמן הרצוי. 

הזמן עולה בקפיצות של 30 שניות.
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כדי להוריד מינון יש ללחוץ על הלחצן הארוך בצד שמאל שלו 
על הסימן מינוס.
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הדרך הראשונה להפעלת המכשיר – לחיצה ממושכת על 
הכפתור בחלק השמאלי של המכשיר, לחצן הפעלה מספר 2 

והנחת המכשיר על איזור הטיפול.
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הדרך השנייה להפעלת המכשיר – לחיצת המכשיר עצמו כנגד 
איזור הטיפול.



1

13

הדרך המומלצת ביותר להפעלה רצופה של המכשיר: 
בשלב הראשון יש ללחוץ לחיצה ממושכת על הכפתור בחלק 

השמאלי של המכשיר - הבננה השחורה. 



2

14

בו זמנית יש להוסיף לחיצה על כפתור ההפעלה הראשי, בלי לעזוב 
את הלחיצה על הכפתור השמאלי.



3

15

בשלב השלישי יש לעזוב את הלחיצה על שני הכפתורים, המכשיר 
יעבוד באופן אוטומטי. כדי להפסיק את פעולתו יש ללחוץ על לחצן 

הפעלה מספר 2 שנמצא בצד השמאלי של המכשיר. 
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 בהפעלה הראשונית של המכשיר לחץ על לחצן ההפעלה 
כ-3 שניות בלי לעזוב. ראשית יופיעו הספרות 88:88 כפי שמופיע 

בתמונה.
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לאחר מספר שניות יופיעו הספרות 00:00. 
יש ללחוץ על סימן הפלוס בחלקו הימני של הלחצן אשר יעלה
כל לחיצה ב-30 שניות נוספות עד ההגעה לזמן הטיפול הרצוי.
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לפניך נרתיק בי-קיור לייזר שחור לאחסון המכשיר.
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להטענת המכשיר, הכנס את התקע של המטען לשקע החשמלי
ולאחר מכן את התקע שבתמונה לשקע שבתחתית המכשיר

כפי שרואים בתמונה. 
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וודא כי המילה ChrG מופיעה על המסך – סימן שהמכשיר 
בטעינה.
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 לאחר כ-5 שעות תופיע המילה FULL - סימן שהסוללות טעונות 
במלואן וניתן להתחיל בטיפול.
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המכשיר מגיע עם 3 סוללות נטענות – אין צורך להוציאן.



הערות כלליות:

בזמן הטיפול בשטח הרצוי אין להניע את המכשיר ממקום למקום. 	 

יש להשאיר את המכשיר באופן סטטי וללא תזוזה על פני העור במשך כל זמן הטיפול. 	 

במידה והשטח המטופל הרצוי גדול משטח הטיפול של 4.5 סמ"ר, ניתן לסיים טיפול 	 
ולכוון מיד את המכשיר לביצוע טיפול נוסף באזור נוסף ושוב באופן סטטי בלבד.

ניתן להשתמש במכשיר גם באזור הפנים והראש אך אין לכוונו ישירות לאזור העיניים.	 

במקרים של פצע פתוח יש להימנע ממגע בין המכשיר לפצע, אלא להפעילו 	 
במרחק של כ-1 ס"מ.
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הגיע הזמן להתחיל את הטיפול. בברכת אנרגיה טובה, ובהצלחה!

www.gd-energies.com

באישור משרד הבריאות הישראלי - אישור א.מ.ר מכשיר רפואי

באישור הקהילה האירופית - מכשיר רפואי 

צוות הדרכה, חברת אריקה-כרמל בע"מ 
ליצירת קשר עם שירות לקוחות:

073-7293002 / 073-7293001
רחוב נחום חת 5, חיפה 3508504
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