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HI5 ARMONA 3D MASAŻER GŁOWY



I. URZĄDZENIE I NASADKI

 Jednostka główna jest wodoodporna i można jej normalnie używać podczas kąpieli, ale nie 
wolno moczyć jej przez cały czas w wodzie. Stacja ładująca i kabel ładujący USB nie są 
wodoodporne. Podczas ładowania należy zetrzeć wilgoć z jednostki głównej. Zabrania się 
ładowania urządzenia w łazience.

II. INSTRUKCJA OBSŁUGI

III. PRZED UŻYCIEM NAŁADUJ BATERIĘ

 1. Naładuj urządzenie jeśli bateria jest słaba. Gdy poziom baterii jest niski, lampka będzie         
migać.

 2. Do ładowania urządzenia używaj uniwersalnej ładowarki: 5V, 1A.
 3. Przed ładowaniem należy dokładnie wytrzeć urządzenie. Ładowanie wilgotnego 

urządzenia może spowodować uszkodzenie produktu.
 4. Podczas ładowania należy trzymać 4 głowice masujące jednostki głównej w stanie 

zamkniętym, aby zapewnić dobry kontakt ze złączem do ładowania.
 5.  Pełne ładowanie trwa około 3 godzin, a czas pracy około 1 godzinę. Pełen czas 

ładowania i czas użytkowania mogą się różnić z zależności od temperatury otoczenia.

Główne urządzenie Stacja ładująca

Przycisk
Jednostka
ładująca

port USB-C

Kabel ładowarki

Nasadki masujące

Miejsce ładowania

Uwaga

Stacja ładująca nie jest wodoodporna.
Przed ładowaniem należy wytrzeć do 
słucha całe urządzenie.

Przycisk zasilania
Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Naciśnij krótko, aby zmienić 
intensywność masażu (dostępne 2 poziomy).

Przycisk trybów
Przełącz tryb masażu, naciskając ten przycisk (dostępne 2 tryby).
Tryb 1: Shiatsu     Tryb 2: Shiatsu+wibracje

Wskaźniki
Słaba bateria Ładowanie Pełne naładowanie

Ciągle migają Wolno migają Ciągle świecą

IV. OSTRZEŻENIA I UWAGI

 Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję.

 Używanie zabronione dla:
• Użytkowników rozrusznika serca, posiadaczy sztucznego serca, płuc oraz innych  

elektronicznych urządzeń medycznych do podtrzymywania życia.
• Niemowląt i małych dzieci oraz osób, które nie mogą samodzielnie zrozumieć treści 

instrukcji obsługi.

 Nie używać urządzenia na:
• Obszarze, w którym wykonano operację plastyczną.
• Nieprawidłowościach, takich jak zapalenie skóry i nadmierna ekspozycja na słońce na 

skórze głowy.
• Ranach, wypryskach, obrzękach i ropnej chorobie skóry głowy.

Data sporządzenia instrukcji: styczeń 2021


