
Pro Masážna pištoľ Mini Cooper Hi5
Návod na použitie

Parametre výrobku
Názov výrobku: Hi5 vybračno-
masážne zariadenie
Model: Cooper
Menovitý výkon: 16W
Maximálny výkon: 60W
Menovité napätie: 8V
Menovitý prúd: 2A
Menovitá frekvencia: 50/60Hz
Výstupné napätie: 5V
Výstupný prúd: 2A
Váha výrobku: 390g
Maxímálna rýchlosť: 3200r/min
Kapacita baterie: 2000mAh
Veľkosť výrobku: 78x38x130mm
(masážna hlavica je vylúčená z 
rozmeru)
(Podpora energie: nabíjatelná líthiová batéria)

Masážne nadstavce



Spôsob ako vymeniť nadstavec:

Zapnutie / vypnutie zariadenia:
-Zatlačte tlačidlo zapnúť / vypnúť a držte ho 3 
sekundy, zariadenia sa zapne.
-Zatlačte tlačidlo zapnúť / vypnúť a držte ho 3 
sekundy, zariadenia sa vypne.

Rýchlosť vibrácií zariadenia:
- Úroveň 1 je prednastavená po zapnutí zariadenia.
- Každé zatlačenie tlačidla zvyšuje intenzitu vibrácií.
- Ak dosiahnete úroveň 3 a zatlačíte tlačidlo znovu, 
    zariadenie prejde znovu do úrovne 1.

Upozornenie: 
Prístroj je vybavený 10-minútovým pracovným časovačom (časovačom), 
aby nedošlo k poškodeniu svalu a fascie spôsobenému nadmernou 
masážou.

Indikátor a blikanie:
- Rýchlosť vibrácií ukazuje svetelný indikátor.
- Úroveň 1 je prednastavená po zapnutí zariadenia.
- Rýchlosť sa bude meniť každým krátkym stlačením postupne a 

cyklicky.

3 úrovne rýchlosti vibrácií.
Úroveň 1: 1800r/min
Úroveň 2: 2600r/min
Úroveň 3: 3200r/min

- Červené svetlo svieti počas nábíjania zariadenia.
- Biele svetlo svieti pokiaľ je zariadenie nabité.



Nábíjanie:
- Pred prvým použitím zariadenie nabite do plna.
- Červené svetlo svieti počas nabíjania zariadenia, biele svetlo svieti pokiaľ je zariadenie plne 

nabité.
- Nabíjanie zariadenia trvá asi 3 hodiny, pracovný čas zariadenia je asi 8 hodín pri maximálnej 

úrovni vibrácií.
- Ak má batéria kapacitu 10%, indikátor nabíjania začne blikať na červeno a je potrebné 

zariadenie čo najskôr nabiť. 
- Pre vašu bezpečnosť je zakázané používať zariadenie počas nabíjania.
- Pre dlhú životnosť zariadenia, nabíjajte zariadenie hneď po indikovaní slabej batérie.

Kontraindikácie:
Prosím nepužívajte toto zariadenie bez predchádzajúceho získania súhlasu od svojho 
lekára, ak platí niektorá z nasledujúcich situácií:
- Tehotenstvo, cukrovka s komplikáciami, neuropatia alebo poškodenie sietnice, používanie 

kardiostimulátorov, nedávny chirurgický zákrok, epilepsia a migrény, herniácia platničky, 
spondylolistéza alebo spondylóza, nedávne výmeny kĺbov alebo vnútromaternicové teliesko, 
kovové kolíky alebo platničky alebo ak máte akékoľvek obavy o vaše fyzické zdravie.

- Mentálne postihnuté osoby a deti by mali byť pri používaní vibračného zariadenia s dozorom 
dospelej osoby. Tieto kontraindikácie neznamenajú, že nemôžete používať vibračné alebo 
cvičebné zariadenie, ale odporúčame najskôr konzultovať to s lekárom.

- Prebieha výskum účinkov vibračných cvičení na špecifické zdravotné poruchy. To 
pravdepodobne povedie k skráteniu zoznamu kontraindikácií, ako sú uvedené vyššie.

- Praktické skúsenosti ukázujú, že integrácia vibračných cvičení do liečebného plánu je v 
mnohých prípadoch odporúčaná. Musí sa to robiť na odporúčanie a v sprievode lekára, 
špecialistu alebo fyzioterapeuta. 

Varovanie / výstraha:
- Neponárajte zariadenie do vody, držte zariadenie od tekutín a horúcich nápojov, nabíjací port 

držte od prachu a iných nečistout. 
- Nepovolujte skrutky a nerozoberajte zariadenie. 



- Nepoužívajte zariadenie dlhšie ako jednu hodinu. Po používaní zariadenia musí mať zariadenie 
prestávku 30 minút.

- Po nabíjaní alebo pred použitím odpojte nabíjačku od batérie zariadenia.
- Použivať ho smú len dospelé osoby. Zákaz použivať zariadenie pokiaľ ste zranený. Použitie 

konzultujte so svojím lekárom.
Bezpečnostné inštrukcie:
Nebezpenčstvo: Aby sa znížilo riziko úrazu elektrickým prúdom, požiaru a zranenia osôb, 
musí byť toto zariadenie použivané podĺa nasledovných inštrukcií.
- Zariadenie je určené iba pre dospelé osoby.
- Prosím držte toto zariadenie od detí a neskladujte zariadenie na miesta kde majú k nemu 

prístup deti.
- Toto zariadenie nie je jedlo, nevkladajte hlavice zariadenie ani iné čati do úst.
- Používajte toto zariadenie iba na mäkké tkanivo podľa potreby. Nepoužívajte toto zariadenie na 

tieto časti tela: hlava, kosti a srdce.
- Použivajte zariadenie iba na čisté suché oblečenie, jemne tlačte na telo a premusírujte 

jednotlivé časti tela. Najviac 60 sek. na jednom mieste. 
- Nepoužívajte toto zariadenie na tieto časti tela: pohlavné orgány, tvár, oči, zranenia po operácií, 
žiadne infekčné časti tela, infekčnú alebo poranenú pokožku a zranené kosti a kĺby.

- V prípade, že cítite pri používaní zariadenia diskomfort, alebo bolesť, prestaňte zariadenie 
okamažite používať.

- Použivajte iba hlavice Hi5 priložené k zariadeniu.
- Modriny sa môžu vyskytnúť bez ohľadu na nastavenia ovládania alebo aplikovaného tlaku. 

Kontrolujte masírované miesta pravidelne a v prípade, že sa začnú objavovať modriny alebo 
bolesť, prestaňte zariadenie použivať.

- Držte prsty, vlasy alebo iné časti tela preč od hriadeľa a zadnéa strany nadstavca hlavy, pretože 
môže dôjsť k privretiu a zraneniu.

- Neumiestnujte žiadne predmety na miesta zariadenia kde sú diery ventilácie.
- Opatrne skontrolujte batériu a zariadenie pred každým použitím.
- Nemanipulujte zariadením zakázaným spôsobom ani neupravujte zariadenie.
- Neodkladajte vibračnú pištoľ v pracujúcom stave ani nenabíjajte vibračnú pištol bez dozoru.

Likvidácia batérie:
Pred vyhodením zariadenia, prosím použite vhodný nástroj  na otvorenie kovovej časti 
tlačidla a potom vyberte zostavu elktronickej dosky, aby ste mohli vybrať batériu vo vnútry 
a zlikvidovať ju.
- Batéria musí byť vybratá a zlikvidovaná pred vyhodením zariadenia.
- Pokiáľ odstraňujte batériu zo zariadenia uistite sa, že zariadenie je vypnuté.
- Batériu je potebné zlikvidovať podľa klasifikácie odpadu na klasifikáciu nebezpečného odpadu. 

Postupujte podľa pravidieľ štátu  v ktorom batériu likvidujte.

Záruka:
1. Výrobok má záruku 2 roky od zakúpenia výrobku.
2. Záruka sa vzťahuje na poškodenie výrobku pri bežnom používaní.

Záruka sa nevzťahuje na:
1. Poškodenie pri preprave, nehode a páde
2. Pokiaľ je zariadenie opravované v neautorizovanom servise
3. Pri nesprávnom používaní zariadenia
4. Pokiaľ zariadenie nie je skladované a používané vo vhodnom prostredí a vhodných 

podmienkach
5. Pokiaľ je zariadenie používané nepoučenými užívateľmi a osobami, ktoré majú zakázané 

používať výrobok (deti, mentálne nespôsobilé osoby)



Balenie obsahuje: 
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