
Specyfikacja.

Bateria: Lithium-ion 2500mAh     
Moc: 70W  
Ładowarka: przewód USB typ C
Silnik: bez szczotkowy
Ilość poziomów prędkości: 4
Zakres poziomów prędkości: 1800 – 3200rpm
Amplituda drgań: 7,5mm
Wymiary: 113mm x 135mm x 45mm
Waga netto: 0,7 kg

Rozpakowanie i pierwsze użycie.

1.  Zawartość opakowania:
 a) masażer wibracyjny
 b) 6 wymiennych końcówek do masażera 
 c) kabel do ładowania
 d) instrukcja obsługi
 e) 1 futerał
2. Rozpakowanie.
 Usuń wszystkie komponenty zabezpieczające z pudełka
 wysyłkowego. Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi
 i wszystkie instrukcje bezpieczeństwa przed użyciem.
3. Przed pierwszym użyciem naładuj baterię urządzenia do pełna.

Instrukcja obsługi.

1. Ładowanie.
 a) Przed pierwszym użyciem należy naładować baterię do pełna.
 b) Podczas ładowania baterii, dioda zaświeci się na czerwono i zaczną
  migać niebieskie diody wskaźnika poziomu prędkości. Po pełnym
  naładowaniu baterii, dioda zmieni kolor na zielony.
 c) Pełne ładowanie zajmuje około 3 godzin. Czas działania urządzenia
  na najwyższym poziomie prędkości wynosi około 8 godzin.
 d) Gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 10%, zacznie
  migać czerwona dioda. Należy wtedy naładować urządzenie.
 e) Ze względów bezpieczeństwa nie należy używać urządzenia
  podczas ładowania.
 f) Aby zapewnić długą żywotność, należy ładować urządzenie, gdy
  zacznie migać czerwona dioda.

Warunki bezpiecznego użytkowania.

1. W celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem, pożaru lub obrażeń,
 produkt musi być używany zgodnie z poniższymi zasadami:
 a) Nie zanurzać w wodzie. Trzymać z dala od płynów oraz źródeł
  ciepła. Chronić otwory wentylacyjne przed kurzem i cząstkami
  brudu.
 b) Nie wykręcać śrub, nie rozkładać urządzenia na części.
 c) Nie używać bez przerwy przez dłużej niż godzinę. Należy odczekać
  30 min. przed ponownym użyciem.
 d) Urządzenie przeznaczone jest do obsługi wyłącznie przez osoby
  dorosłe.
 e) Chronić przed dziećmi. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla
  dzieci.
 f) Nie stosować urządzenia na następujących częściach ciała: narządy
  płciowe, twarz, oczy, rany pooperacyjne, zainfekowana, zraniona
  skóra, uszkodzone kości lub stawy.
 g) Stosować tylko na czystej, suchej powierzchni ciała, poprzez lekkie 
  uciskanie i przesuwanie po ciele przez około 60 sekund na jednej
  partii.
 h) W przypadku bólu lub innego dyskomfortu, należy natychmiast
  przerwać używanie.
 i) Ładować wyłącznie oryginalny zasilaczem.
 j) Zasilacza używać tylko do ładowania urządzenia, nie należy 
  wykorzystywać go do innych celów.
 k) Nie używać innych zasilaczy do ładowania urządzenia.
2. Nie stosować masażera ani innych urządzeń wibracyjnych bez
 uzyskania zgody od lekarza w przypadkach: ciąża, cukrzyca
 z powikłaniami takimi jak neuropatia lub uszkodzenie siatkówki oka,
 stosowanie rozrusznika serca, niedawno przebyta operacja, epilepsja,
 migrena, przepuklina dysku, kręgozmyk, spondyloza, spondyloliza,
 niedawna wymiana stawu, wkładka domaciczna, metalowe pręty lub
 blaszki. 
3. Osoby słabe i dzieci powinny być nadzorowane przez osobę dorosłą
 podczas stosowania urządzenia. 
4. Powyższe przeciwwskazania nie oznaczają zakazu korzystania
 z masażera, jednak zalecamy uprzednią konsultację z lekarzem.
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Wymienne głowice.

1. Okrągła – do masażu całego ciała, np. dłoni i dolnej części stopy.
2. Płaska – relaks i modelowanie całego ciała.
3. Pocisk - do głębokiej, punktowej stymulacji meridian.
4. Widełkowa - do szyi, ramion i ścięgien.
5. Płaska końcówka rozgrzewająca - do masażu mięśni m.in. karku,
 ramion, pleców, kończyny górnej i dolnej, mięśni biodrowych
 z dodatkową funkcją grzejąca (44°C, 56°C lub 61°C).
6. Płaska końcówka z wkładem żelowym – miękka żelowa poduszka do
 ogólnego masażu z dodatkową funkcją chłodzenia (po wcześniejszym
 schłodzeniu końcówki w lodówce).

Warunki gwarancji.

1. Dla potrzeb niniejszego dokumentu:
 a) „Producent" oznacza HABYS Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaśle, 

ul.  Produkcyjna 16, 38-200 Jasło, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, z przypisanym numerem KRS: 0000513317, z kapitałem zakładowym

  w wysokości 10.750.000 złotych (słownie: dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt 
tysięcy złotych), kapitał został opłaconym w całości, NIP: 6852208438, REGON: 
180186290.

 b) „Nabywca" oznacza ostatecznego Nabywcę sprzętu wytworzonego przez Producenta,
  w tym zarówno konsumenta jak i przedsiębiorcę.
 c) „Dystrybutor” oznacza podmiot, który na podstawie umowy z Producentem dokonuje
  sprzedaży Sprzętu na oznaczonym terenie. 
 d) „Autoryzowany Serwis" oznacza wyłącznie serwis prowadzony przez Producenta lub
  wskazany przez Producenta serwis prowadzony przez jego Dystrybutora,
 e) „Sprzęt” oznacza rzecz ruchomą, wytworzoną przez Producenta, będącą przedmiotem
  umowy sprzedaży, a której dotyczy przedmiotowa gwarancja.
2. Producent zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu, na który wydana została
 przedmiotowa karta gwarancyjna, w okresie: 1 rok.
3. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do 

wykonania których Nabywca jest zobowiązany we własnym zakresie (montaż Sprzętu, 
konserwacja Sprzętu, itp.).

4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących
w Sprzęcie. Gwarancja w szczególności nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku 
niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji lub 
transportu Sprzętu, a także różnic kolorystycznych między częściami narażonymi
i nienarażonymi na działanie promieniowania słonecznego, wpływu środków chemicznych 
lub ściernych, zanieczyszczeń atmosferycznych lub przypadkowych przekłuć i przetarć,

 obecności plam lub pierścieni po tłustych lub barwiących substancjach (tłuszczach, kremach, 
balsamach lub olejach), trwałego zabarwienia środkami barwiącymi takimi jak tusze, 
permanentne markery czy inne nietrwałe barwniki stosowane w produkcji odzieży (np. 
barwników używanych do wytworzenia odzieży typu niebieski jeans). 

5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych Sprzętu.
6. Nabywca traci uprawnienia wynikające z gwarancji w przypadku:
 a) stwierdzenia przez Producenta, że w okresie gwarancyjnym Sprzęt był naprawiany poza
  Autoryzowanym Serwisem,
 b) dokonania w Sprzęcie jakichkolwiek modyfikacji konstrukcyjnych bez uprzedniej, pisemnej
  zgody Producenta,
 c) używania Sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
 d) używania Sprzętu po ujawnieniu się w nim wady konstrukcyjnej.
7. Niezależnie od utraty uprawnień gwarancyjnych, opisanych powyżej, w punkcie 6, Producent 

nie ponosi również odpowiedzialności za żadne szkody w mieniu lub wyrządzone osobom 
trzecim, jakie może spowodować używanie Sprzętu objętego gwarancją.

8. Gwarancja nie wyłącza, ani też nie ogranicza uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za 
wady. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy

 z tytułu rękojmi. W razie wykonywania przez Nabywcę uprawnień z gwarancji, bieg terminu 
do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia 
Producenta o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Producenta wykonania 
obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

9. Zasięg ochrony gwarancyjnej, ograniczony jest do terytorium państwa, w którym nastąpiła 
sprzedaż Sprzętu.

10. Producent wykona swoje obowiązki wynikające z gwarancji (usunięcia wad lub uszkodzeń 
konstrukcji Sprzętu powstałych z przyczyn tkwiących w Sprzęcie, a ujawnionych w okresie 
gwarancji) bezpłatnie w terminie 14 dni od daty dostarczenia Sprzętu do Producenta lub 
Autoryzowanego Serwisu. Jeżeli naprawa Sprzętu nie może być wykonana we wskazanym 
powyżej terminie, Producent poinformuje Nabywcę o powyższym, a także wskaże przyczyny 
opóźnienia i przewidywany termin realizacji uznanego żądania gwarancyjnego.

11. Skorzystanie z uprawnień gwarancyjnych wymaga łącznego (kumulatywnego) spełnienia 
czterech warunków:

 a) przedstawienia faktury VAT, paragonu lub innego dowodu zakupu sprzętu przez Nabywcę,
  a nadto dokumentacji fotograficznej wadliwego Sprzętu wraz z krótkim opisem powodów
  zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego, 
 b) zgłoszenia wady w terminie 14 (czternastu) dni od jej wykrycia,
 c) dostarczenia sprzętu w oryginalnym opakowaniu na koszt Producenta, na jego adres
  wskazany powyżej w karcie gwarancyjnej lub na adres Autoryzowanego Serwisu,
 d) oznaczenia miejsca dostarczenia przez Producenta sprzętu po dokonaniu jego naprawy
  (z ograniczeniem do państwa, w którym dokonany był zakup Sprzętu).
12. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy, liczony od dnia dostarczenia 

Sprzętu do Producenta lub Autoryzowanego Serwisu, do dnia w którym Sprzęt został 
zwrócony Nabywcy.

13. Do obowiązków Producenta lub Autoryzowanego Serwisu należy określenie zakresu
 i sposobu naprawy Sprzętu.
14. Gwarancja ograniczona jest do naprawy Sprzętu. Producent zastrzega sobie prawo wymiany 

Sprzętu na wolny od wad, w przypadku gdyby naprawa przekraczała cenę Sprzętu wskazaną 
w dowodzie jego zakupu. Nabywcy, w ramach gwarancji, nie przysługuje żądanie wymianu 
Sprzętu na nowy. Gwarancja w szczególności nie obejmuje odpowiedzialności za straty lub 
szkody powstałe u Nabywcy w związku z pozbawieniem go możliwości korzystania ze 
Sprzętu.

15. Producent nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia Sprzętu powstałe w trakcie 
wykonywania usługi transportowej przez przedsiębiorcę przewozowego do chwili jego 
odbioru przez Producenta od przedsiębiorcy przewozowego. 

16. Jeżeli przesyłka Sprzętu była zlecana przez Producenta, obowiązkiem Nabywcy jest 
sprawdzenie stanu technicznego Sprzętu przy jego odbiorze. Jeżeli Nabywca stwierdzi, że 
przesyłka lub znajdujący się w niej Sprzęt uległ uszkodzeniu, Nabywca powinien:

 a) niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty odbioru przesyłki, zawiadomić
  Producenta o wszelkich uszkodzeniach Sprzętu, które powstały w trakcie transportu,

 w celu umożliwienia Producentowi zgłoszenia reklamacji przedsiębiorcy transportowemu
  i dochodzenia związanych z tym roszczeń,
 b) dostarczyć Producentowi protokół reklamacyjny spisany pomiędzy Nabywcą
  i przedsiębiorcą transportowym.
17. Regulacje dotyczące gwarancji zawarte w niniejszym dokumencie są jedynymi i wyłącznymi 

zasadami gwarancji na produkty HABYS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Wymiana głowic masujących.
 a) Nasadki należy zdejmować gdy urządzenie jest wyłączone,
  pociągając i lekko przekręcając.
 b) Nasadki należy zakładać gdy urządzenie jest wyłączone, wciskając
  mocno aż do osadzenia elementu.
3. Włączenie / Wyłączenie. 
 a) Nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 3 sekundy, aby włączyć
  urządzenie.
 b) Nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 3 sekundy, aby wyłączyć
  urządzenie.
4. Regulacja prędkości.
 a) Poziom 1 będzie domyślnie ustawiony po włączeniu urządzenia.
 b) Każde naciśnięcie zwiększy prędkość do wyższego poziomu.
 c) Gdy prędkość osiągnie poziom 4, nacisnąć jeszcze raz, aby prędkość
  powróciła do poziomu 1.
 Uwaga: Urządzenie wyposażone jest w 10 minutowy licznik pracy,
 aby uniknąć uszkodzenia mięśni i powięzi spowodowanych
 nadmiernym masażem.
5. Wskaźnik stanu.
 a) Wskaźnik poziomu prędkości pokazuje prędkość wibracji.
 b) Poziom 1 będzie domyślnie ustawiony po włączeniu urządzenia.
 c) Prędkość będzie zmieniana przez każde krótkie naciśnięcie
  sekwencyjnie i cyklicznie.

Czyszczenie, konserwacja i przechowywanie.

Czyścić lekko wilgotnym ręcznikiem, wytrzeć do sucha miękką szmatką. 
Nie używać alkoholu lub środków zawierających alkohol do czyszczenia. 
Dozwolone jest użycie jedynie małej ilości neutralnego detergentu do 
czyszczenia urządzenia.
Nasadki należy zakładać gdy urządzenie jest wyłączone, wciskając mocno 
aż do mocnego osadzenia elementu. 
Nie należy dopuścić do przedostania się płynów do wnętrza urządzenia.

POZIOM 1 1800 r/min 

POZIOM 2 2100 r/min 

POZIOM 3 2500 r/min

POZIOM 4 3200 r/min

1 2 3 4 65


