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MASAŻER WIBRACYJNY Hi5



I. INSTRUKCJA OBSŁUGI

 1. Ładowanie 

• Przed pierwszym użyciem należy ładować baterię do pełna przez ok. 6 godzin.
• Podczas ładowania wskaźnik poziomu baterii LED miga, wskazując obecny poziom 

naładowania i informując o trwającym ładowaniu. Świecący pierwszy wskaźnik oznacza, że 
bateria naładowana jest w 0% – 10%, drugi wskaźnik 11% – 40%, trzeci 40% - 70%, czwarty 
71% - 100%.

• Ustanie migania wskaźnika ładowania i świecenie ciągłe oznacza, że urządzenie zostało w pełni 
naładowane.

• Bateria może być ładowana w dowolnej chwili, na dowolnym poziomie naładowania.
• Zalecamy ładowanie urządzenia przed jego całkowitym rozładowaniem, przed pojawieniem się 

czerwonego wskaźnika LED.
• Ze względów bezpieczeństwa nie ma możliwości uruchomienia urządzenia podczas ładowania.
• Średni czas działania urządzenia to 4 – 6 godzin, w zależności od wybranego poziomu szybkości

i wywieranego ucisku. 

 2. Obsługa 

• Aby włączyć funkcję wibrowania, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez 2 
sekundy, aż wskaźnik poziomu pierwszego zostanie włączony.

• Aby wyłączyć funkcję wibrowania, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez 2 
sekundy, aż wskaźnik baterii zostanie wyłączony.

• Aby zwiększyć natężenie i częstotliwość wibracji, ponownie nacisnąć i przytrzymać przycisk 
zasilania do włączenia wskaźnika poziomu drugiego, a następnie do poziomu trzeciego. 
Kolejne naciśnięcie i przytrzymanie przycisku zasilania wyłącza urządzenie. Wskaźnik LED 
wskazuje odpowiednią szybkość.

• Nasadki należy zdejmować gdy urządzenie jest wyłączone, pociągając i lekko przekręcając.
• Nasadki należy zakładać gdy urządzenie jest wyłączone, wciskając mocno aż do mocnego 

osadzenia elementu.
• Ze względów bezpieczeństwa, urządzenie wyłączy się automatycznie po 20 minutach ciągłego 

działania.

II. KONSERWACJA, CZYSZCZENIE 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.
 Nie należy dopuścić do przedostania się płynów do wnętrza urządzenia.



III. ZASTRZEŻENIA

 1. Zasady bezpieczeństwa 

  Niebezpieczeństwo: W celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem, pożaru lub obrażeń, produkt 
musi być używany zgodnie z poniższymi zasadami:

• Nie zanurzać w wodzie. Trzymać z dala od płynów oraz źródeł ciepła. Chronić otwory   
wentylacyjne przed kurzem i cząstkami brudu.
• Nie wykręcać śrub, nie rozkładać urządzenia na części.
• Nie używać bez przerwy przez dłużej niż godzinę. Należy odczekać 30 min. przed ponownym  
użyciem.
• Urządzenie przeznaczone jest do obsługi wyłącznie przez osoby dorosłe.
• Chronić przed dziećmi. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Nie stosować urządzenia na następujących częściach ciała: narządy płciowe, twarz, oczy, rany 

pooperacyjne, zainfekowana, zraniona skóra, uszkodzone kości lub stawy.
• Stosować tylko na czystej, suchej powierzchni ciała, poprzez lekkie uciskanie i przesuwanie po 

ciele przez około 60 sekund na jednej partii.
• W przypadku bólu lub innego dyskomfortu, należy natychmiast przerwać używanie.
• Ładować wyłącznie oryginalny zasilaczem.
• Zasilacza używać tylko do ładowania urządzenia, nie należy wykorzystywać go do innych celów. 

Nie używać innych zasilaczy do ładowania urządzenia.

 2. Przeciwwskazania 

Nie stosować masażera ani innych urządzeń wibracyjnych bez uzyskania zgody od lekarza
w poniższych 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. Osoby słabe i dzieci powinny być nadzorowane przez 
osobę dorosłą podczas stosowania urządzenia. Powyższe przeciwwskazania nie oznaczają zakazu 
korzystania z masażera, jednak zalecamy uprzednią konsultację z lekarzem.

IV. DANE TECHNICZNE

Częstotliwość wibracji:
Poziom 1  -  30Hz  1800 obr./min.
Poziom 2  -  40Hz  2400 obr./min.
Poziom 3  -  48Hz  2900 obr./min.

Zasilacz:
Wejście: 100-240V  50/60Hz  0.8A   Wyjście: 26VDC  1.0A

Czas działania:
• bez obciążenia: 9 – 11h (okrągła nasadka, bez nacisku na nasadkę)
• z obciążeniem: 4 – 6h (w zależności od poziomu szybkości i nacisku na nasadkę)

Waga: 1kg



V. ZESTAW ZAWIERA
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1. Wymienna nasadka
2. Wbudowany akumulator litowo-jonowy
3. Cichy bezszczotkowy silnik elektryczny
  o wysokim momencie obrotowym
4. Wskaźnik prędkości LED (3 poziomy)

 

5. Przycisk zasilania i przycisk sterowania prędkością

6. Wskaźnik poziomu baterii LED
7. Gniazdo ładowania
8. Ładowarka/zasilacz AC/DC

 

9. Wskaźnik zasilania

 Wymienne nasadki

Płaska Okrągła Widełkowa Pocisk Poduszka
powietrzna

Łopatka Łuk



WARUNKI GWARANCJI 

1. Dla potrzeb niniejszego dokumentu:
 a) „Producent" oznacza firmę HABYS Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, przy ulicy Produkcyjnej 16.
 b) „Nabywca" oznacza finalnego Nabywcę sprzętu wytworzonego przez Producenta.
 c) „Autoryzowany serwis" oznacza serwis prowadzony przez Producenta. 
2. Producent zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu, na który wydana została karta 
 gwarancyjna, w okresie podanym w tabeli będącej załącznikiem niniejszej gwarancji. 
3. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania 
 których Nabywca jest zobowiązany we własnym zakresie.
4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego 
 z instrukcją: użytkowania, przechowywania, konserwacji lub transportu sprzętu.
5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych.
6. Nabywca traci uprawnienia wynikające z gwarancji w przypadku:
 a) stwierdzenia przez Producenta, że w okresie gwarancji sprzęt był naprawiany poza  
  autoryzowanym serwisem,
 b) dokonania w sprzęcie jakichkolwiek modyfikacji konstrukcyjnych bez pisemnej zgody  
  Producenta,
 c) używania sprzętu po ujawnieniu w nim wady konstrukcyjnej.
7. Niezależnie od utraty uprawnień gwarancyjnych, w przypadkach opisanych w punkcie 6, Producent 
 nie ponosi również odpowiedzialności za żadne szkody na mieniu lub na osobie, jakie może 
 spowodować używanie takiego sprzętu.
8. Gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową.
9. Zasięg ochrony gwarancyjnej, ograniczony jest do terytorium Polski.
10. Wady lub uszkodzenia konstrukcji sprzętu powstałe z przyczyn tkwiących w sprzęcie, ujawnione 
 w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do 
 Producenta lub autoryzowanego serwisu. 
11. Skorzystanie z uprawnień gwarancyjnych wymaga łącznego spełnienia czterech warunków:
 a) przedstawienia oryginalnej Karty Gwarancyjnej,
 b) przedstawienia faktury lub innego dowodu zakupu sprzętu przez Nabywcę,
 c) zgłoszenia wady w terminie 14 dni od jej wykrycia, 
 d) odesłania towaru w oryginalnym opakowaniu na koszt Nabywcy. 
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 udostępniony 
 Nabywcy do odbioru.
13. Gwarancja ogranicza się do naprawy produktu lub w drugiej kolejności do wymiany produktu. 
 Producent nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za pośrednie straty lub szkody.
14. Producent nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu powstałe w trakcie wykonywania 
 usługi transportowej przez firmę przewozową. Obowiązkiem Nabywcy jest sprawdzenie stanu 
 technicznego sprzętu przy jego odbiorze.
15. Jeżeli transport sprzętu był zlecany przez Producenta i sprzęt uległ uszkodzeniu, Nabywca 
 powinien:
 a) zawiadomić Producenta w terminie do 3 dni od daty odbioru przesyłki o wszelkich  
  uszkodzeniach sprzętu, które powstały w trakcie transportu, w celu umożliwienia  
  Producentowi zgłoszenia reklamacji firmie transportowej,
 b) dostarczyć Producentowi protokół reklamacyjny spisany pomiędzy Nabywcą i firmą  
  transportową.
16. Zasady gwarancji zawarte w tym dokumencie są jedynymi i oryginalnymi zasadami gwarancji na 
 produkty firmy HABYS Sp. z o.o.

17. Okres gwarancji na urządzenie wynosi 1 rok.
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