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VIII. ŁADOWANIE

• Gdy wyczerpie się bateria, wskaźnik będzie migać na niebiesko a urządzenie będzie 
emitować sygnał dźwiękowy co dwie minuty. Po włączeniu, masażer zasygnalizuje stan 
poprzez 3 sygnały dźwiękowe.

• Podczas ładowania wskaźnik miga na zielono.
• Po pełnym naładowaniu wskaźnik świeci na zielono. Czas ładowania to ok. 1~2 godz.
• Aby naładować, wybierz zwykłą ładowarkę do smartfona 5 V, 1-2 A, podłącz adapter do 

gniazdka elektrycznego, podłącz kabel USB-C USB, włóż koniec bocznego kabla DC do 
portu ładowania urządzenia.

• Baterię można ładować w dowolnym momencie i na dowolnym poziomie naładowania.
• Ze względów bezpieczeństwa podczas ładowania nie można włączać urządzenia.
• Średni czas pracy to 4-6 godzin. Przy włączonej funkcji grzania urządzenie może pracować 

około 1 godziny.
• Aby przedłużyć żywotność masażera zalecamy ładowanie raz w miesiącu, jeśli nie było 

używane przez długi czas.

IX. PRZECIWSKAZANIA

1. Nie używać masażera podczas korzystania z innych urządzeń elektronicznych,
 takich jak rozruszniki serca, sztuczne płuco-serce, elektrokardiograf itp. Sprzęt chirurgiczny

o wysokiej częstotliwości może spowodować oparzenia skóry w miejscu nałożenia 
podkładek do masażu, a także uszkodzenie urządzenia. Wydajność urządzenia może być 
zakłócona w pobliżu aparatury do obróbki fal krótkich lub mikro (w promieniu 1 metra).

2. Kobiety w ciąży oraz osoby z wrażliwą skórą, chorobami serca, nieprawidłowym ciśnieniem 
krwi, nowotworami złośliwymi, ostrą chorobą lub w trakcie leczenia powinni skonsultować 
się z lekarzem przed użyciem urządzenia.

3. Nie używać podczas kąpieli lub snu.
4. Nie podawać dzieciom ani osobom nieświadomym.
5. Zabrania się stosowania u pacjentów z zaburzeniami percepcji skóry lub takich, którzy są 

niewrażliwy na ciepło.
6. Należy wyłączyć urządzenie przed zmianą pozycji podczas używania.
 W przeciwnym razie to może spowodować silne podrażnienie skóry.
7. Dostosować intensywność impulsu w oparciu o własne odczucia i indywidualną 

dopuszczalną granicę odczuwania. Zwiększenie intensywności niekoniecznie wpłynie na 
poprawę efektu masażu, a duża intensywność może powodować zbyt duże pobudzenie.

8. Nie demontować urządzenia, unikać upuszczenia i wody.
9. Nie czyścić urządzenia wodą.

UWAGA!

 Aby uniknąć zanieczyszczania środowiska, gdy masażer i jego części starzeją się i nie mogą 
być używane, nie wyrzucaj ich. Należy je odpowiednio złomować. Podczas utylizacji należy 
przestrzegać lokalnych wymogów ochrony środowiska.

Data sporządzenia instrukcji: styczeń 2021

MASAŻER KARKU Z PODGRZEWANIEM
 I ELEKTROSTYMULACJĄ



I. WPROWADZENIE

 Masażer karku Hi5 z funkcją podgrzewania oraz elektrostymulacją. Funkcja podgrzewania 
działa rozluźniająco i relaksująco. Funkcja elektrostymulacji to metoda niefarmako-
logicznego i nieinwazyjnego, a przez to pozbawionego wielu skutków ubocznych, leczenia 
dolegliwości bólowych.

 Masażer swoim okrągłym kształtem dopasowuje się do fizjologicznej krzywizny odcinka 
szyjnego kręgosłupa. Dodatkowo może być sterowany za pomocą pilota bezprzewodowego.

 Masażer karku to wyjątkowe urządzenie przeznaczone zarówno do poprawy nastroju jak
 i terapii.

II. BUDOWA

III. FUNKCJE

 1. Ergonomiczna konstrukcja dopasowana do krzywizny ludzkiej szyi.
 2. Technologia analizy i adaptacji 3D.
 3. 6 trybów pulsacji: automatyczny, bańki, stukanie, drapanie, masaż i akupunktura.
 4. Gorąca termo-punktura i gorący kompres.
 5. Ładowanie przez port USB-C.
 6. Bezprzewodowy pilot.
 7. 15 poziomów intensywności.
 8. Czasomierz 15-minutowy (automatyczne wyłączenie po zakończonej terapii).

IV. DANE TECHNICZNE

 Moc wejściowa: DC 5V/1A -2A
 Moc znamionowa: 5W
 Bateria: Wbudowana bateria litowo-jonowa 3.7V/1200 mAh
 Bateria pilota: Cr2032
 Częstotliwość impulsów: 1-1000Hz

V. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

 Zakres temperatury: -20℃/68°F～+55℃/131°F
 Zakres wilgotności względnej: ≤80%
 Zakres ciśnienia atmosferycznego: 50kPa～106kPa
 Przechowywać w suchym i przewiewnym miejscu.

VI. UŻYTKOWANIE

• Aby włączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk      przez 2 sekundy, aż włączy się      
niebieskie światło. Wskazówki: Po włączeniu urządzenia domyślnym trybem masażu 
szyi jest 1, a intensywność wynosi 0.

• Aby włączyć funkcję ogrzewania, naciśnij przycisk      aż zaświeci się lampka. Gdy 6 
lampek podczerwieni wewnątrz urządzenia jest zapalonych, masażer zaczyna się 
nagrzewać.

• Aby wyłączyć funkcję ogrzewania, ponownie naciśnij przycisk      Gdy lampki na
urządzeniu i 6 lampek wewnątrz zgaśnie, oznacza że ogrzewanie jest zatrzymane.
Można również użyć bezprzewodowego pilota. Aby włączyć ogrzewanie, naciśnij
przycisk      na pilocie, aż zaświeci się lampka. Gdy włączy się 6 lampek
podczerwieni wewnątrz urządzenia, oznacza że rozpoczęło się ogrzewanie.

• Aby wyłączyć funkcję ogrzewania, naciśnij przycisk      na pilocie. Gdy lampki na
przycisku i wewnątrz urządzenia zgasną, oznacza to, że ogrzewanie jest wyłączone.

• Aby zmienić tryb, naciśnij przycisk      na urządzeniu lub naciśnij przycisk M na
pilocie. Po włączeniu, domyślnym trybem jest 1, który jest trybem automatycznym.
Naciśnij jeszcze raz, aby przejść do trybu „bańki” w trybie 2, jeszcze raz dla trybu
„stukania” w trybie 3, kolejne dla trybu 4, 5, 6: „drapanie”, „masaż”, „akupunktura”.

• Aby zmienić intensywność: naciśnij      na urządzeniu lub pilocie, aby zwiększyć
intensywność. Naciśnij      aby zmniejszyć intensywność.

VII. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE 

1. Czyścić lekko wilgotnym ręcznikiem, wytrzeć do sucha miękką szmatką.
 Do czyszczenia nie używać alkoholu lub środków zawierających alkohol.
2. Przechowywać w suchym i wentylowanym pomieszczeniu.
3. Nie trzymać na świetle słonecznym, w wysokiej temperaturze lub w wilgotnym miejscu.

1. Przycisk zasilania
2. Intensywność+
3. Intensywność-
4. Ogrzewanie On/Off
5. Ogrzewanie On

6. Ogrzewanie Off
7. Przycisk trybów
8. Podkładki elektrod
9. Port ładowania USB-C

 


