
Masażer do oczu Bella Hi5

Relieve. Recover. Restore

Użytkowanie i czyszczenie
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Zaleca się dostosowanie do odpowiedniego stanu podczas użytkowania.
Oparcie się o sofę lub krzesło podczas użytkowania zapewnia lepsze 
wrażenia.
Zaleca się używanie urządzenia 1 ~ 2 razy dziennie po 10-20 minut. 
Pamiętaj, aby zamknąć oczy na 3-5 minut po użyciu aby zapewnić im 
większy komfort. 
Ze względów bezpieczeństwa, używać masażer po zakończeniu ładowania.
Czyszczenie: przetrzeć wilgotnym ręcznikiem lub wacikami nasączonymi 
75% alkoholem medycznym.
Nie zbliżać produktu do ognia, żrących cieczy i innych, szkodliwych czyn-
ników.

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.



Funkcje
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1. Przycisk zasilania: Przytrzymaj długo, aby włączyć / wyłączyć; 

    naciśnij krótko, aby zmienić tryb pracy. 

2. Poziom baterii: Wolne miganie wskazuje na rozładowanie baterii;

    zapalona lampka oznacza pełne naładowanie urządzenia. 

3. Bluetooth:  Podłącz smartfon / tablet aby odtwarzać muzykę. 

4. Kompresja powietrza         5. Ogrzewanie        6. Masaż wibracyjny

Tryb

Dynamiczny

Relaksacyjny

Kojący

Usypiający
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Dane techniczne

Nazwa produktu: Masażer do oczu Bella Hi5
Moc wejściowa: DC5V      1A.
Moc znamionowa: 5W.
Zasilanie: wbudowana bateria litowo-polimerowa 3.7V 1200mAh.
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Przeciwwskazania

1. Zabrania się stosowania u kobiet w ciąży.
2. Zabrania się stosowania u pacjentów z ciężką jaskrą i zaćmą.
3. Zabrania się stosowania u osób z następstwami udaru.
4. Zabrania się stosowania u osób z urazami wokół oczu i pacjentów, którzy
    niedawno przeszli operacje plastyczne.
5. Zabrania się stosowania u osób, które przeszły poważne operacje oczu, 
    takie jak jaskra, zaćma i odwarstwienie siatkówki.
6. Zabrania się stosowania u osób z ciężkim zapaleniem oczu.
7. Osoby z krótkowzrocznością powyżej 800 stopni powinny skonsultować
    się z lekarzem przed użyciem urządzenia.
8. Osoby, które właśnie przeszły operację poprawy krótkowzroczności
    powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem urządzenia.
9. Dzieci poniżej 7 roku życia nie powinny korzystać z urządzenia.

Wskaźnik dźwiękowy.
Wielofunkcyjne wibracje.
42℃/107.6°F stała temperatura gorącego okładu.
Wielofunkcyjna obsługa jednym przyciskiem.
Port ładowania USB-C.
Gdy wyczerpie się bateria, wskaźnik będzie migać a urządzenie będzie 
emitować sygnał dźwiękowy co dwie minuty. Po włączeniu, masażer 
zasygnalizuje stan poprzez 3 sygnały dźwiękowe.
 Cztery tryby: dynamiczny, relaksacyjny, kojący, usypiający.

Opis produktu
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