Hi5 NASSA 3D Portabel Smart
Massageapparat med värme

SVE

Bruksanvisning

Master Home Products Ltd Inc. 8360 Rovana Cir, Sacramento, CA95828, USA

Tack för att du har köpt en Hi5-NASSA portabel smart massageapparat med
värme.
Den här produkten är en praktisk massageapparat med hälsofördelar för hela
kroppen. Användning av produkten kan lindra smärtor och trötthet så att du
känner dig frisk och avslappnad.
Produkten utför 3D artificiell shiatsumassage med hjälp av flera olika
massagelägen och varm kompression, vilket ger dig en unik och
avslappnande upplevelse.

Tack för att du har köpt den här produkten
Njut av livet

Vänligen läs noga igenom och spara
bruksanvisningen innan du
använder produkten.
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Användning

Värme

SV

Batteriindikator
Driftslängd
(15 minuter)

Läge
(fyra lägen)

Värmeknapp

Håll nere för att
starta/stänga av
apparaten, tryck kort
för att ändra läge.

1. Den här produkten har fyra massagelägen. Tryck på ström/läge-knappen
för att växla mellan dem.
2. Värme: Starta eller pausa värmen, inga värmelägen.
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Funktioner
Den här produkten är en praktisk massageapparat som är utformad för problem
med nacke och kropp. Genom att trycka på, värma och massera bindvävshinnan,
akupunkter och muskler, slätas bindvävshinnan ut och tillför tillräckligt mycket
blod till hjärnan för att lindra smärta och stelhet.

Egenskaper och funktioner
1. Produkten är belagd med otroligt hållbar och robust ABS-PC-komposit.
2. Massagehuvudet är klätt i ett antibakteriellt lycramaterial som gör ytan
elastisk och skön mot huden, vilket gör massagen ännu mjukare och
bekvämare.
3. Den här produkten utför 3-dimensionell, artificiell shiatsumassage på ett
ergonomiskt sätt, och kan justeras efter dina behov för att massagen ska bli
så skön som möjligt.
4. Värmefunktionen hjälper kroppen att slappna av och lindra trötthet.
5. De omväxlande cirkulära rörelserna ger nacken en unik upplevelse.
6. Produkten stänger av sig automatiskt efter 15 minuter.

Vänligen montera
handremmen
innan produkten
används för första
gången
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Laddning
1. Under laddning blinkar batteriindikatorn i olika steg.
2. När batteriet är fulladdat når indikatorn den högsta nivån och slutar blinka.
3. Vid lågt batteri kommer indikatorn att blinka och apparaten ge ifrån sig ett
långt ljud varannan minut. Apparaten kommer att ge ifrån sig tre pip och
automatiskt att stänga av sig när batteriet tar slut.
4. Ett fulladdat batteri räcker till ungefär 3 timmars drift.
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Specifikationer
1.
2.
3.
4.
5.

Produktnamn: Hi5 NASSA 3D Portabel Smart Massageapparat med värme
Laddningsspänning: DC 5V = 1A
Nominell effekt: 5W
Strömtillförsel: inbyggt litiumbatteri 3,7V/2200mAh
Laddning: Allmän laddningsport för USB-C för mobiltelefoner

Användarprofil
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontorsarbetare som sitter framför datorn under långa perioder.
Personer som sitter eller står i samma ställning under långa perioder.
Personer som är oroliga, sover dåligt eller har svårt att fokusera.
Personer med stela och trötta muskler
Personer med smärta, känselbortfall och trötthet i händerna.
Personer med otillräcklig syretillförsel till hjärnan.
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Förvaring och underhåll
1. Placera inte apparaten nära mark, väggar eller tak.
2. Produkten bör förvaras i ett välventilerat rum utan direkt solljus och starka
dofter.
3. Produkten är utrustad med en enkel antivibration, vilket gör den lämplig för
flyg, tåg, väg och transport. Regn, snö, stänk, skakningar och hårda slag
bör undvikas.

Underhåll

1. Undvik att fukt, skadedjur och föroreningar kommer i kontakt med
produkten.
2. Produkten ska vara avstängd vid rengöring av handtaget.
3. Placera alltid produkten på en säker plats efter användning. Placera aldrig
tunga föremål ovanpå produkten.
4. Kontakta alltid behöriga tekniker om fel skulle uppstå på produkten, försök
aldrig montera isär eller reparera produkten själv.

OBS!
1. Använd aldrig produkten i varma och fuktiga miljöer.
2. Placera produkten på kroppen innan du startar den.
3. Personer med inflammationer, förstoppning eller andra svåra symtom,
eller personer som har genomgått operationer, ska inte använda
produkten.
4. Personer som lider av högt blodtryck eller psykiska sjukdomar ska inte
använda produkten.
5. Den här produkten är en personvårdsprodukt och kan inte ersätta
kontakt med eller behandling av sjukvårdspersonal.
6. Rengör produkten vid behov med en bomullstuss fuktad med ett naturellt
rengöringsmedel. Rengör aldrig produkten med vatten.
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Garanti
Den här produkten omfattas av en garanti under ett år från inköpsdatum.
Garantin täcker defekter i material eller tillverkning, och hi5 kommer att
reparera eller ersätta produkten eller tillhandahålla nödvändiga
ersättningsdelar utan kostnad.

Den här garantin gäller inte för:
SV

a) Skador som uppstår på grund av olycka, missbruk, felhantering eller
transport;
b) Obehörig reparation;
c) Felaktig användning av produkten;
d) Skador som överstiger kostnaden för produkten;
e) Förslitningsskador på den levererade produkten som orsakats av felaktig
förvaring och/eller användning;
f) Underlåtenhet att tillhandahålla ett daterat inköpsbevis.
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