
Masażer ciała z podgrzewaniem
Hi5 Nassa

Relieve. Recover. Restore

Przechowywanie i konserwacja

1. Nie umieszczaj urządzenia blisko ziemi, ścian i dachów.
2. Pomieszczenie powinno być dobrze wentylowane, unikać silnego
    nasłonecznienia i intensywnych zapachów.
3. Produkt został wyposażony w prosty system antywibracyjny, przystosowany
    dla podróżowania samolotem, koleją i samochodem. Należy unikać
    deszczu, śniegu, zamoczenia, upadku i mocnych uderzeń.

Konserwacja
1. Trzymać urządzenie z dala od wilgoci i zanieczyszczeń.
2. Wyłączyć pilot podczas czyszczenia.
3. Po użyciu przechowywać w bezpiecznym miejscu. Nie kłaść ciężkich
    przedmiotów na urządzeniu.
4. W przypadku wystąpienia usterek należy skontaktować się z serwisem.
    Nie dokonywać napraw we własnym zakresie.

Gwarancja

Jeżeli urządzenie zepsuje się w ciągu 1 roku od daty zakupu, Hi5 naprawi,
wymieni produkt lub dostarczy części zamienne, bez dodatkowych opłat.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:
a) uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego transportu sprzętu,
b) napraw poza autoryzowanym serwisem,
c) niewłaściwego użytkowania sprzętu,
d) uszkodzeń przekraczających koszt urządzenia,
e) uszkodzeń powstałych przez niewłaściwe przechowywanie sprzętu
    u Klienta (w szkodliwych warunkach),
f) w sytuacji braku dowodu zakupu.

Dane techniczne

1. Nazwa produktu: Masażer ciała z podgrzewaniem Hi5 Nassa 
2. Moc wejściowa: DC 5V       1A
3. Moc znamionowa: 5W
4. Zasilanie: wbudowana bateria litowa 3.7V/2200mAh
5. Ładowanie: Uniwersalny port smartfonów USB-C 



Instrukcja

1. Urządzenie posiada cztery tryby masażu, naciśnij przycisk
    „Zasilanie / Tryb pracy”, aby przełączyć tryb.
2. Podgrzewanie: włączenie lub wyłączenie ogrzewania (bez zmian poziomu).

Wskaźnik
podgrzewania

Tryby 
(4 tryby)

Wskaźnik
poziomu baterii

Czas pracy
(15 minut)

Przycisk
podgrzewania

Zasilanie / Tryb pracy

Przytrzymaj długo,
aby włączyć / wyłączyć;
naciśnij krótko, aby
zmienić tryb pracy.

Urządzenie jest praktycznym masażerem, przeznaczonym do masażu szyi oraz 
innych części ciała. Wykorzystuje nacisk, gorący okład, ugniatanie, masaż 
powięzi, mięśni i punktów akupunkturowych, doskonale rozluźnia, łagodzi ból
i napięcie.

Cechy urządzenia

Ładowanie

1. Podczas ładowania wskaźnik poziomu baterii miga.
2. Gdy bateria jest w pełni naładowana, wskaźnik poziomu baterii osiąga  
    najwyższy poziom i przestaje migać.
3. Gdy bateria się wyczerpie, wskaźnik będzie migał a urządzenie będzie 
    emitować co dwie minuty sygnał dźwiękowy. Po włączeniu, masażer
    zasygnalizuje stan gotowości poprzez 3 sygnały dźwiękowe.
4. Pełne naładowanie baterii zajmuje około 3 godzin.

Cechy i funkcje urządzenia

1. Obudowa wykonana z kompozytowego materiału ABS + PC zapewnia 
    odpowiednią wytrzymałość i odporność na uderzenia.
2. Głowica masująca posiada antybakteryjną tkaninę Lycra, co sprawia, że jej
    powierzchnia jest delikatniejsza i bardziej elastyczna, a masaż staje się 
    jeszcze bardziej komfortowym.
3. Masażer wykonuje sztuczny masaż shiatsu. W zależności od potrzeby,
    można go dostosowywać według upodobań.
4. Funkcja podgrzewania pomaga rozluźnić i odprężyć ciało.
5. Metody masażu “zgodnie z ruchem wskazówek zegara” i “przeciwnie do 
    ruchu wskazówek zegara” zapewniają różne odczucia.
6. Urządzenie wyłączy się automatycznie, gdy będzie działać przez 15 minut.

Zamontuj pasek na
rękę przy pierwszym
użyciu urządzenia.

Uwaga

1. Nie używać produktu w gorących i wilgotnych miejscach.
2. Należy założyć produkt przed włączeniem.
3. Zabrania się stosowania u osób, które mają stany zapalne, zatory i inne 
    objawy choroby lub osób, które przeszły operację.
4. Zabrania się stosowania u osób cierpiących na nadciśnienie i choroby
    psychiczne.
5. Produkt przeznaczony jest do pielęgnacji ciała i nie może zastępować
    leczenia przez lekarzy.
6. Aby wyczyścić urządzenie, przecierać zdezynfekowanym wacikiem
    nasączonym naturalnym detergentem. Nie czyścić wodą.


