Relieve. Recover. Restore

Kompresyjny masażer nóg
z podgrzewaniem Hi5 Venida

Cechy
1. Wykorzystuje sprężone powietrze (2 tryby i 3 poziomy intensywności).
2. Masaż poduszkami powietrznymi rozluźniania mięśnie i łagodzi napięcie.
3. Urządzenie przeznaczone do masażu okolic ramion, ud lub łydek.
4. Energooszczędny i przyjazny dla środowiska akumulator.
5. Łatwy do przenoszenia, może być używany w dowolnym momencie.
6. Długość masażu kontroluje 10 minutowy, automatyczny czasomierz.
7. Wbudowana wytrzymała bateria 3.7V/2500mA.
8. Posiada funkcję ogrzewania.
9. Można go używać podczas ładowania.

Funkcje
1. Ładowarka: DC 5V

2A.

2. Prąd (natężenie): 0.5A-1.9A.
3. Urządzenie wyłącza się automatycznie po 10 minutach pracy.
4. Trzy poziomy intensywności: I, II, III
5. Dwa poziomy podgrzewania: I, II, funkcja nie uruchamia się automatycznie po włączeniu urządzenia).
6. Dwa tryby pracy:
Tryb I: masaż sekwencyjny - masuje naprzemiennie i cyklicznie uda i łydki.
Tryb II: masaż symultaniczny - masuje jednocześnie uda i łydki.
7. Obsługa za pomocą trzech przycisków: tryb pracy, ogrzewanie, zasilanie/intensywność.
8. Zabezpieczenie przeciążenia: gdy wystąpi awaria z powodu przeciążenia, zostanie
uruchomione zabezpieczenie, a urządzenie wyłączy się automatycznie.
9. Zabezpieczenie przed przepięciem: po użyciu niekompatybilnej ładowarki uruchomi się
funkcja przepięcia, a urządzenie wyłączy się automatycznie, czemu towarzyszą 3
szybkie błyski ostrzeżenia (ponowne włączenie spowoduje ostrzeżenie). Do ładowania
należy używać ładowarki 5V.

10. Przypomnienie o braku zasilania: tryb I (tryb sekwencyjny) z lampą błyskową 1 s.
11. Gdy moc jest zbyt niska, urządzenie wyłączy się automatycznie.
12. Podczas ładowania lampka w trybie I będzie migać; po pełnym naładowaniu lampka
będzie świecić.

Sposób użycia

Owinąć nogi paskami
(R dla prawej, a L dla lewej nogi)

Zawinąć paski w odpowiednim kierunku,
i użyć rzep do zamocowania.

Podłączyć złącza dwóch przewodów
Dopasować położenie paska
do właściwej i wygodnej pozycji.

powietrznych do odpowiednich
gniazd w jednostce głównej.

Przytrzymać przycisk żeby włączyć
urządzenie i rozpocząć masaż.

Poprawne podłączenie złączy ciśnienia
powietrza i gniazda zasilania.

Instrukcja

Ikona

Pozycja

Funkcje i zastosowanie

Przycisk
zasilania
/intensywności

1. Przytrzymaj długo, aby włączyć/wyłączyć.
2. Podczas włączania urządzenia, krótkie
naciśnięcie powoduje zmianę intensywności.
3. Trzy poziomy intensywności: Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ
4. Po włączeniu, domyślnym trybem jestⅠ

Ogrzewanie

Tryb

1. Dwa tryby:Ⅰ, Ⅱ
2. Funkcja nie uruchamia się automatycznie,
gdy urządzenie jest włączone.
Tryb I: masaż sekwencyjny, masuje
naprzemiennie i cyklicznie między udami
i łydkami.

Tryb Ⅱ: masaż symultaniczny, masuje
jednocześnie uda i łydki.

Zaleca się korzystać z urządzenia po pełnym naładowaniu.
Przytrzymaj dłużej przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie. Domyślnie włącza
się Tryb I o intensywność I.
Pełne naładowanie urządzenia trwa około 3 godzin. Po pełnym naładowaniu
urządzenie można używać przez około 60 minut.
Urządzenie wyłącza się automatycznie po 10 minutach pracy.

Uwaga

1. Osoby z uszkodzonymi kończynami,
upośledzeniami sensorycznymi lub umysłowymi
nie powinny używać urządzenia samodzielnie
i muszą znajdować się pod nadzorem opiekuna
jeśli z niego korzystają.
2. Trzymać urządzenie poza zasięgiem dzieci.

Uwagi bezpieczeństwa
Osoby, które są w trakcie leczenia lub które mają następujące objawy
powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem urządzenia:
1. Osoby z rozrusznikiem serca lub z wszczepionymi elektronicznymi urządzeniami medycznymi, które są podatne na zakłócenia elektroniczne.
2. Osoby z nowotworami złośliwymi.

Przeciwwskazania

3. Osoby z zaburzeniami krążenia w nogach i stopach.
4. Osoby z chorobami serca.
5. Osoby niewrażliwe na ciepło.
6. Kobiety w ciąży lub kobiety, które właśnie urodziły.
7. Osoby z upośledzeniem percepcji z powodu zaburzeń krążenia obwodowego wysokiego poziomu, takim jak cukrzyca.

Zasady bezpieczeństwa
8.

Osoby z osteoporozą, złamaniem kręgosłupa, skręceniem lub
nadwyrężeniem mięśni lub osoby z ostrymi bólami.

9.

Osoby, które odniosły obrażenia w obszarze masażu.

10. Osoby, których temperatura ciała przekracza 38℃/100.4°F i mają
objawy gorączki (np. ostre objawy zapalenia, takie jak zmęczenie,

Przeciwwskazania

dreszcze, zmiany ciśnienia krwi itp.) lub gdy czują się osłabione.
Jeśli podczas użytkowania wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości,
należy natychmiast zaprzestać używania urządzenia i skontaktować
się z lekarzem.
Należy sprawdzić, czy tkanina nie jest uszkodzona.
Jeśli jest uszkodzona, należy zaprzestać używania urządzenia.
W przeciwnym razie mogą wystąpić obrażenia, porażenie prądem i oparzenia.
* Masowanie tej samej części skóry przez długi czas w niskiej temperaturze
może powodować oparzenia niskotemperaturowe, nawet jeśli nie są odczu-

Przeciwwskazania

walne bieżące dolegliwości.
Nie używać funkcji podgrzewania przez zbyt długi czas, ponieważ
może to spowodować oparzenia niskotemperaturowe
*Następujące osoby mogą doświadczyć zaczerwienienia skóry po użyciu:
osoby starsze; o delikatnej skórze lub których skóra jest podatna na
zranienia. Jeśli skóra zaczerwieniła się po zakończeniu masażu
i zaczerwienienie utrzymuje się dłużej niż przez godzinę, należy
skonsultować się z lekarzem.
Z urządzenia nie powinny korzystać
*Osoby, którym lekarze zabraniają masażu (np. z zakrzepicą, ciężkim

Uwaga

tętniakiem, ostrymi guzami naczyń dożylnych i różnymi zapaleniami lub
infekcjami skóry, w tym z zapaleniem tkanki podskórnej itp.).

Zasady
bezpieczeństwa
Safety Notes
Nie szarpać, nie zginać kabla ładowarki i przewodów do sprężonego
powietrza.
Nie kłaść na urządzeniu ciężkich przedmiotów ani nie umieszczać go
w ciasnej przestrzeni ponieważ może to spowodować pożar lub
porażenie prądem.

Uwaga

Zabrania się korzystania z urządzenia gdy:
*kabel ładowarki, złącze wtyczki przewodów ze sprężonym powietrzem jest
uszkodzone; przewody ze sprężonym powietrzem nie są zbyt mocno
podłączone do urządzenia.
Podczas użytkowania urządzenia nie należy stać ani chodzić.
Nie używać urządzenia pod kołdrą.
Nie podłączać ani nie odłączać zasilacza mokrymi rękami.
Nie podłączać ani nie odłączać złączy mokrymi rękami.

Ostrzeżenie
Zabrania się modyfikacji, demontażu lub naprawy we własnym
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zakresie.
Jeśli podczas użytkowania wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości,
należy natychmiast przerwać masaż.
Nie masować tej samej powierzchni dłużej niż 10 minut.
Nie ciągnąć na siłę przewodów do sprężonego powietrza podczas

Przeciwwskazania

ich odłączania.
Używać dedykowanego kabla ładowarki.

Zasady bezpieczeństwa
Nie ciągnąć na siłę kabli i przewodów do sprężonego powietrza.
Nie wkładać ostrych przedmiotów, śmieci, wody itp. do szczeliny między
kablem ładowarki a jednostką główną.
Nie odłączać kabla ładowarki ani nie odłączać przewodów do sprężonego powietrza podczas masażu.

Zakazy

Podczas przechowywania nie owijać kabla ładowarki wokół jednostki
głównej ani nie owijać przewodów do sprężonego powietrza wokół
pasków, ponieważ mogą zostać przerwane z powodu przeciążenia.
Nie używać masażera z innymi urządzeniami do fizjoterapii.
Nie używać podczas snu.
Nie używać po spożyciu alkoholu.
Nie używać w wilgotnych miejscach, takich jak łazienka.

Zakazy

Nie dopuszczać do zamoczenia jednostki głównej lub pasków.
Gdy masażer nie jest używany, należy odłączyć zasilacz.

Uwaga

Dane techniczne
Nazwa produktu

Kompresyjny masażer nóg z podgrzewaniem Hi5 Venida

Moc wejściowa

5V

Moc znamionowa

10W

Nacisk

Słaby: około 35kPa
Silny: około 50kPa

Czas pracy

10 minut

Pakiet
(2 szt.)

2A

Średni: około 42kPa

Jednostka
główna (1)

215x65x51mm/8.46”x2.55”x2”

Paski (2)

650x250mm/25.59”x9.84”
(dłuższy bok łuku x szerszy bok) w stanie złożonym

Waga

805g/1.77Ibs （Jednostka główna + paski）

Długość kabla ładowarki

1.2m/47.24” kabel USB

Obwód paska

28-56cm/11.02”-22.04”

Temperatura powierzchni
tkaniny wewnątrz paska

Niska：37℃/98.6°F

Wysoka：50℃/122°F

Rozwiązywanie problemów
Problem

Możliwa przyczyna

Rozwiązanie

Urządzenie

1. Rozładowała się bateria.

1. Używać po naładowaniu.

nie działa.

2. Upewnić się, że urządzenie

2. Włącz zasilanie.

jest włączone.
Urządzenie nagle

1. Rozładowała się bateria.

1. Naładować.

zatrzymało się

2. Czas masażu przekroczył 10

2. Włączyć ponownie.

podczas używania.

minut.

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.

