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X. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problemy Możliwe przyczyny Rozwiązania

Produkt się nie włącza. Bateria jest rozładowana. Naładuj produkt.

Produkt jest ładowany. Produkt należy stosować
po pełnym naładowaniu.

Bateria się nie ładuje. Wtyczka nie jest podłączona 
prawidłowo.

Ponownie podłączyć
wtyczkę.

XI. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

 1. Przed czyszczeniem i konserwacją, należy wyłączyć urządzenie oraz odłączyć je od zasilania. 
Do czyszczenia, zaleca się używanie wilgotnej chusteczki. Jeśli urządzenie jest szczególnie zabrudzone, 
można użyć odrobiny medycznego alkoholu (stężenie 75%) do dezynfekcji.

 2. Podczas konserwacji, należy przetrzeć urządzenie miękką szmatką z neutralnym detergentem. 
Nie używać żrących detergentów. Nie moczyć ani nie płukać w wodzie.

 3. Zapobiegaj przedostawaniu się wody lub innych płynów do produktu podczas czyszczenia, aby zapobiec 
zwarciu i porażenia prądem podczas użytkowania.

XII. PRZECHOWYWANIE

 Przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci, z dala od wilgoci, wysokiej temperatury, 
bezpośredniego działania promieni słonecznych i rozpryskiwania się wody. Gdy produkt nie jest używany 
przez dłuższy czas, należy wyłączyć zasilanie i ładować go raz na dwa miesiące.

 
 Bateria bańki jest specjalnym akumulatorem i nie może być używana w innych produktach.
 1. Chroń urządzeniem przed ogniem.
 2. Nie wolno demontować i przekształcać urządzenia.
 3. Nie należy bezpośrednio łączyć dodatniej i ujemnej elektrody baterii z metalem.
 4. Nie należy przechowywać produktu z biżuterią itp.
 5. Nie ładować, nie używać i nie przechowywać w miejscach o wysokiej temperaturze np. w pobliżu pieca, 

kuchenki lub pod palącym słońcem.
 Powyższe sytuacje mogą spowodować przegrzanie, pożar lub awarię urządzenia.

XIII. 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:

 1. Uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego transportu sprzętu.
 2. Napraw poza autoryzowanym serwisem.
 3. Niewłaściwego użytkowania sprzętu.
 4. Uszkodzeń przekraczających koszt urządzenia.
 5. Uszkodzeń powstałych przez niewłaściwe przechowywanie sprzętu u Klienta (w szkodliwych warunkach).
 6. W sytuacji braku dowodu zakupu.



I. OSTRZEŻENIA

 1. Jeśli kabel ładujący lub wtyczka są uszkodzone, nie demontuj ich samodzielnie. Skontaktuj się ze 
sprzedawcą.

 2. Nie należy używać urządzenia podczas ładowania.
 3. Odłącz zasilanie, gdy zamierzasz wyczyścić produkt.
 4. Nie używaj części i akcesoriów, które nie są zalecane.
 5. Należy zaprzestać stosowania produktu w przypadku odczuwania dyskomfortu.
 6. Nie wylewaj wody ani innych płynów na urządzenie lub jego wnętrze.
 7. Nie wykonuj gwałtownych ruchów podczas użytkowania produktu.
 8. Przed użyciem produktu należy włożyć do filtra bawełnę filtracyjną. Filtr zapobiega przedostaniu się 

olejków eterycznych do wnętrza produktu.
 9. Umyj bawełnę filtracyjną w celu ponownego użycia.
 10. Pacjenci z żylakami nie powinni stosować produktu.
 11. Nie należy stosować produktu w czasie menstruacji lub ciąży.
 12. Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku hipoglikemii lub nadciśnienia.
 13. Nigdy nie stosuj produktu po posiłku. Zalecana przerwa około 30-45 minut.
 14. Przed wzięciem prysznica odpocznij około 3 godzin od masażu.
 15. Masować tylko w jednym kierunku.
 16. Nie należy stosować produktu codziennie.
 17. Nie należy używać produktu, gdy ciało jest mokre.
 18. Produkt nie może być traktowany jako lek lub urządzenie medyczne.
 19. Osoby, których skóra jest wrażliwa, przed użyciem olejku eterycznego powinny wykonać test, rozmazując 

olejek na nadgarstku lub grzbiecie ucha.

II. UŻYTKOWANIE

 1. Nie używać produktu w gorącym lub wilgotnym otoczeniu.
 2. Zabrania się używania produktu podczas prowadzenia samochodu lub chodzenia.
 3. Urządzenie należy przechowywać w bezpiecznym i suchym miejscu, z dala od kurzu i żrących zapachów.
 Należy zaprzestać stosowania produktu w przypadku odczuwania dyskomfortu.

 Zalecenia przed masażem bańką elektryczną

 1. Nie stosować urządzenia na klatce piersiowej, twarzy i w okolicy szyi.
 2. Nie masować bańką ciągle tego samego miejsca.

 Zalecenia po masażu bańką elektryczną

 1. Masaż bańką elektryczną przyspiesza metabolizm. Po masażu należy wypić dwie szklanki wody,
a następnie odpocząć przez ponad godzinę.

 2. Masaż bańką powoduje otwarcie porów ciała, dlatego po masażu unikaj przeciągów 
i wiatru.

 3. Odpocznij przez co najmniej 3 godziny zanim pójdziesz pod prysznic. Zalecamy ciepły prysznic. 
 4. Po masażu bańką należy zrobić przerwę. Zalecana przerwa miedzy sesjami masażu bańką to 5-7 dni.
 UWAGA! Osoby chore i cierpiące na różne dolegliwości, przed użyciem powinny skonsultować się z lekarzem.

Otworzyć pokrywę filtra. Wyjąć filtr. Włożyć bawełnę
 filtracyjną do filtra.

② ③ ④

Wymiana bawełny filtracyjnej:

III. OLEJKI ETERYCZNE - SKUTECZNOŚĆ I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

 Skuteczność olejku eterycznego

 Łagodzi emocje, oczyszcza umysł, poprawia koncentrację, zwiększa zawartość tlenu w organizmie,
 odblokowuje pory i poprawia stan skóry.

 Instrukcja użycia czystych olejków eterycznych

 Czyste olejki eteryczne nie mogą być stosowane bezpośrednio na skórę. Przed zastosowaniem, muszą być 
rozcieńczone olejem bazowym lub balsamem. Zaleca się zmieszanie ≤5 kropli czystych olejków eterycznych
z 10 ml oleju bazowego.

IV. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

 1. Przechowywać w chłodnym miejscu z dala od światła w temperaturze poniżej 20°C 68°F.
 2. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci; nie jest zalecany dla dzieci poniżej 6 roku życia, 

kobietom w ciąży i karmiącym piersią.
 3. Jeśli olejek przypadkowo dostanie się do oczu, należy przemyć je dużą ilością wody.
 4. Nie wąchać butelki blisko ust i nie spożywać olejków. 
 5. Dla osób o szczególnie wrażliwej skórze zaleca się wykonanie przed użyciem testu wrażliwości za uchem 

lub na nadgarstku.

V. METODY MASAŻU BAŃKĄ ELEKTRYCZNĄ

 Po zastosowaniu olejków eterycznych należy: 
 2. Grzbiet: masować grzbiet od góry do dołu.
 3. Podeszwa stopy: masować od pięty do palców.
 4. Brzuch: masować od góry do dołu, lub wykonywać ruchy okrężne.
 5. Kończyny górne: masować od góry do dołu.
 6. Nogi: masaż nóg należy rozpocząć od łydek.
 Pamiętaj, aby masować tylko w jednym kierunku, np. z dołu do góry.

VI. BUDOWA BAŃKI

WŁĄCZ/WYŁĄCZ

POZIOM CIŚNIENIA

POZIOM OGRZEWANIA

ŚWIATŁO CZERWONE ON/OFF

EKRAN LCD

PORT ŁADOWANIA

PL

KAMIENIE MAGNETYCZNE*8 SZT

VII. OBSŁUGA

 1. Naciśnij długo     aby włączyć. Czerwona lampki oznaczają stan gotowości.
 2. Naciśnij długo     aby wyłączyć produkt.
 3. Naciśnij krótko     aby przełączyć poziomy (poziom l, 2, 3, 4, 5, 0 - po kolei), ikona ciśnienia będzie migać

i emitować odpowiednio długi sygnał dźwiękowy. Naciśnij długo przycisk      aby wyłączyć produkt.
 4. Krótkie naciśnięcie      powoduje zmianę temperatury (poziom I, 2, 3, 0 - po kolei), ikona ogrzewania 

będzie migać, co zostanie potwierdzone długim sygnałem dźwiękowym. Długie naciśnięcie      powoduje 
wyłączenie funkcji ogrzewania.

 5. Naciśnij krótko      aby włączyć lub wyłączyć czerwone światło.
  a) Tryb domyślny: świecą się czerwone lampki.
  b) Tryb ciśnieniowy: poziom l, 2, 3, 4, 5.
  c) Tryb ogrzewania: poziom I, 2, 3.
 6. Niskie ogrzewanie: 38°C±3°C/100.4°F±5.4°F.
 7. Średnie ogrzewanie: 41°C±3°C/105.8°F±5.4°F.
 8. Wysokie ogrzewanie: 44°C±3°C/111.2°F±5,4°F.
 9. Produkt nie działa w trakcie ładowania.

VIII. ŁADOWANIE

 1. Produkt jest wyposażony w baterię litową. Gdy wyświetlacz pokazuje niski poziom, należy naładować 
urządzenie.

 2. Aby naładować produkt, należy użyć zasilacza DC5V/1A (nie zawarty w zestawie) lub portu USB 
komputera.

 3. Proszę użyć adaptera DC5V, podłączyć końcówkę USB kabla ładowania do adaptera, a drugi koniec do 
portu USB-C w produkcie. Na wyświetlaczu LCD pojawi się odpowiedni status ładowania.

 4. Gdy produkt jest ładowany, nie można go używać.

IX. DANE TECHNICZNE

Nazwa produktu Hi5 uCute SCRAPING APPARATUS

Model uCute

Napięcie znamionowe 3.7V

Moc znamionowa 4.4W

Prąd czuwania po wyłączeniu <20uA

Hałas <65dB

Niskie ogrzewanie 38°C±3°C/100.4°F±5.4°F

Średnie ogrzewanie 41°C±3°C/105.8°F±5.4°F

Wysokie ogrzewanie 44°C±3°C/111.2°F±5.4°F

Inteligentny czasomierz 10min

Pojemność akumulatora 2200mAh

①

Zamocować filtr
 w urządzeniu.


