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Przed użyciem należy uważnie przeczytać 
niniejszą instrukcję obsługi, aby zapewnić 

prawidłową instalację i obsługę. Proszę 
zachować tę INSTRUKCJĘ OBSŁUGI na 

przyszłość.
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Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 

Przed użyciem przeczytaj uważnie ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA, aby upewnić się, 
że prawidłowe działanie tego urządzenia. Środki ostrożności i ostrzeżenia 
wymienione poniżej pomogą zapewnić prawidłowe działanie tego urządzenia. 
Klasy wypadków spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem są 
podzielone na OSTRZEŻENIA i PRZESTROGI. Przeczytaj wszystkie OSTRZEŻENIA i 
PRZESTROGI poniżej i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami zawartymi w 
niniejszej instrukcji

OSTRZEŻENIA

PRZESTROGI

O
STRZEŻEN

IA

Nieprawidłowa obsługa może spowodować obrażenia użytkownika. 

Nieprawidłowa obsługa może spowodować obrażenia użytkownika, 
lub uszkodzenia produktu  

Zabroniony Nie demontować

Nie nadaje się dla osób:
Ścisły nadzór jest konieczny, gdy ten produkt jest używany przez, na lub w 
pobliżu dzieci, inwalidów lub osób niepełnosprawnych (musi być nadzorowany)

Jeżeli u osób korzystających z produktu występują poniższe warunki 
zalecamy konsultacje z lekarzem przed użyciem. 

# Osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca lub wszczepami 
elektronicznymi.
# Osoby w trakcie leczenia, zwłaszcza te, które nie czują się dobrze.  
# Osoby z nowotworami złośliwymi, ropniakami, nadciśnieniem lub 
chorobą serca (wymaga nadzoru). 
# Kobiety w ciąży lub miesiączkujące. 
# Osoby z osteoporozą, zniekształceniami stawów, dysfunkcją lub 
niedawnymi złamaniami.
# Osoby z poważnymi lub zranionymi chorobami skóry. 
# Ścisły nadzór jest konieczny, gdy ten produkt jest używany przez, 
na lub w pobliżu dzieci, inwalidów lub osób niepełnosprawnych.
# Osoby z chorobami zakaźnymi, lub Ci, którzy biorą leki. 
# Osoby uczulone na podkładki kontaktowe ze stali nierdzewnej
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PRZESTROGI

PRZESTROGI

PRZESTROGI

# Nie obsługiwać kontrolera mokrymi rękoma ani nie ciągnąć na siłę      
   przewodu zasilacza. 
# Nie wlewaj wody ani innych płynów do kontrolera, aby uniknąć       
    zalania. 
# Nie kładź ciężkich przedmiotów na kontrolerze

Kontroler

Otoczenie

# Nie używaj tego urządzenia, gdy temperatura przekracza 40°C. 

# Nie używaj tego urządzenia w wilgotnym lub zakurzonym środowisku. 

# Odłącz od gniazdka podczas burzy z piorunami. 

# Nie umieszczaj na zewnątrz. 

# Nie przechowywać w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia ani w       

    bezpośrednim świetle słonecznym. 

# Nie moczyć tego produktu w wodzie. 

# Nie używaj tego produktu w pobliżu fal krótkich lub mikrofali urządzenie

Przestrogi dotyczące złączy zasilania i przewodu zasilającego

# Masażer należy ładować tylko w ramach określonego napięcia. 

# Nie używaj mokrej ręki do odłączania przewodu zasilającego, aby uniknąć  

    wstrząsu elektrycznego. 

# Nie ciągnij za przewód, sięgnij do wtyczki, aby go odłączyć.

# Nie kładź ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Nie uszkadzaj, 

nie zginaj, nie ciągnij ani nie skręcaj mocy!
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PRZESTROGI

# Nie kładź na produkcie ciężkich przedmiotów. 
# Nie wywieraj nacisku na serce podczas korzystania z tego  
    produktu, w przeciwnym razie może powodować dyskomfort. 
# Pozbądź się opakowań plastikowych w prawidłowy sposób i     
    upewnij się, że dzieci nie będą się z nimi bawić. 
# Nie używaj produktu bezpośrednio po posiłku, może to  
    spowodować dyskomfort. 
# Jeśli odczuwasz jakikolwiek nienormalny dyskomfort podczas  
    pracy ten produkt, natychmiast przestań używać. 
# Nie używaj go podczas długich sesji, aby uniknąć dyskomfortu. 
# Jeśli odczuwasz jakikolwiek nienormalny dyskomfort podczas  
    pracy ten produkt, natychmiast wyłącz zasilanie i nie używaj!
# Nie przykrywaj produktu dywanikami lub poduszkami podczas  
    użytkowania, aby uniknąć przegrzania lub wywołania pożaru. 
# Jeśli zasilanie zostanie wyłączone podczas użytkowania, naciśnij  
    przycisk zasilania, aby wyłączyć produkt, aby uniknąć zagrożeń po  
    ponownym włączeniu zasilania. 
# Nie próbuj naprawiać ani demontować urządzenia bez  
    pozwolenia. 
# Ten produkt zawiera specjalny akumulator, nie należy go  
   wyjmować z produktu w celu naładowania ani używać w innym  
   produkcie. 
# Nie wkładaj go do otwartego ognia, aby uniknąć przegrzania. 
# Proszę prawidłowo obchodzić się z produktem, aby uniknąć  
    uszkodzeń. 
# Nie łącz dwóch zacisków akumulatora bezpośrednio z  
    przewodzącym metalem. 
# Nie przechowuj tego produktu z naszyjnikiem lub spinkami do  
    włosów. 
# Wymontowaną baterię należy przechowywać z dala od małych  
    dzieci i dzieci, aby zapobiegać urazom.
# Natychmiast udaj się do szpitala, jeśli Twoje dziecko połknie    
    baterię. 
# Jeśli dojdzie do wycieku z baterii, unikaj kontaktu z gołą skórą, aby  
    zapobiec poparzeniom chemicznym.
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PRZESTROGI

# Nie przesuwaj miejsca podkładek kontaktowych podczas  
    używania, upewnij się, że wyłączyłeś zasilanie przed zmianą 
miejsca. # Proszę zdjąć urządzenia elektroniczne podczas 
korzystania z tego      produktu, może to 
spowodować awarię urządzenia. 
# Jeśli podczas użytkowania wystąpi usterka, naciśnij przycisk  
    zasilania, aby wyłączyć produkt i skontaktuj się z wykwali�kow-       
    nym pracownikiem serwisu w celu naprawy.
# Nie używaj tego produktu podczas jazdy, aby uniknąć wypadku. 
# Nie skupiaj podkładek kontaktowych na zranionych częściach  
    ciała, aby uniknąć zapalenia skóry. 
# Nie dopuść do kontaktu podkładek kontaktowych z metalem  
   przedmioty podczas użytkowania. Aby uniknąć dyskomfortu, załóż  
   2 małe podkładki kontaktowe po obu stronach kręgosłupa  
   szyjnego i nie przesuwaj ich podczas użytkowania. 
# To normalne, że produkt jest gorący po długim czasie pracy. 
# Używaj tego produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem,  
    zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. 
# Sprawdź podkładki kontaktowe przed użyciem, jeśli są jakieś  
    uszkodzenia, nie używaj ich, aby uniknąć wypadku.
# Używaj tego produktu wyłącznie na przeznaczonych do tego  
    częściach ciała. 
# Nie używaj razem z tym innego urządzenia terapeutycznego. 
# W przypadku kontaktu z przeciekającą baterią należy dokładnie  
    spłukać skórę wodą. Narażenie skóry wymaga dokładnego  
    nawodnienia i wizyty u lekarza. 
# Urządzenie należy demontować wyłącznie w celu utylizacji.   
    Skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą lub serwisem w celu  
    naprawy.
# Baterie można poddać recyklingowi po użyciu, należy je poddać  
    recyklingowi bateria litowa poprzez programy lokalne



ZABRONIONY

NIE DEMONTOWAĆ
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# Nigdy nie używaj tego produktu, jeśli ma    
   uszkodzone、 odsłonięte części lub wycieki zasilania. 
# Nie należy stawać na produkcie ani układać na nim  
    ciężkich przedmiotów. 
# Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się,  
   że nie bawią się masażerem. 
# Unikaj używania produktu pod wpływem alkohol. 
# Nie wkładaj rąk ani ciał obcych do otworów 
urządzenia, aby uniknąć obrażeń użytkownika lub 
uszkodzenia urządzenia. # Jeśli podczas pracy pojawi 
się dym lub nietypowy zapach, natychmiast przestań 
używać. 

# Nie demontuj tego produktu, aby uniknąć awaria. 
# Nie próbuj naprawiać ani demontować urządzenia   
    bez pozwolenia. Skontaktuj się z autoryzowanym  
    sprzedawcą lub serwisem
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Jest to znakomity inteligentny masażer szyi z przenośnym, 
bezprzewodowym, ergonomicznym kształtem. Elastyczne ramiona w 
kształcie litery U umożliwiają idealne dopasowanie do szyi. Masaż 
pulsacyjny o niskiej częstotliwości z kojącym ciepłym ciepłem pomaga 
złagodzić ból szyi, zmęczenie i napięcie, promować krążenie krwi. 
5 technik masażu i 16 intensywności masażu zaspokoi Twoje różne 
potrzeby w zakresie masażu

Nakładka kontaktowa

Przycisk ogrzewania
Regulacja ogrzewania

Przyciska zmiany trybów

Przyciska ON/OFF

Regulacja intesywności

Port ładowania

PRZESTROGA

Ten masażer jest wyposażony w funkcję grzania, osoby o 
obniżonej odczuwalności ciepła powinny zwracać na to uwagę
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1. Załóż masażer na szyję. 
2. Ten masażer domyślnie działa w języku chińskim. Naciśnij i 
przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć masażer, 
komunikaty głosowe trybu automatycznego „włączanie”, 
kolorowy wskaźnik świeci światłem ciągłym. 
3. Przytrzymaj i naciśnij jednocześnie przycisk [    ] i przycisk 
[M], aby przełączyć się na komunikat głosowy w języku 
angielskim. 
4. Gdy masażer jest włączony, naciśnij i przytrzymaj ten 
przycisk [   ], aby wyłączyć masażer, pojawi się komunikat 
głosowy „Dziękujemy za użycie”.
5. Gdy masażer jest włączony, naciśnij krótko przycisk [H], aby 
przejść przez: poziom ciepła wysoki - ogrzewanie wyłączone - 
poziom ciepła niski poziom ciepła wysoki; naciśnij i 
przytrzymaj przycisk [H], aby włączyć/wyłączyć funkcję 
ogrzewania , przy każdej operacji pojawia się komunikat 
głosowy. 
6. Krótko naciśnij przycisk [M], aby przejść przez: tryb 
automatyczny - tryb stukania - tryb skrobania - tryb 
akupunktury - tryb tuiny; przy każdej operacji pojawia się 
monit głosowy. 
7. Intensywność masażu zmienia się na poziom 1 podczas 
przełączania trybów. 
8. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [M], aby włączyć/wyłączyć 
funkcję monitowania głosowego. Monitowe włączenie/wyłą-
czenie będzie słyszalne wraz z operacją. Po wyłączeniu funkcji 
nie będzie słychać monitu
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9. Krótkie naciśnięcie przycisku [+] na masażerze, aby 
zwiększyć intensywność impulsu (od poziomu 1 do 16 
ustawień intensywności), przy każdej operacji pojawia się 
monit głosowy; krótkie naciśnięcie przycisku [-] na masażerze, 
aby zmniejszyć intensywność impulsu (od poziomu 16 do 1 
ustawienia intensywności), przy każdej operacji pojawia się 
komunikat głosowy, możesz nacisnąć i przytrzymać przycisk 
[-], aby wyłączyć funkcję pulsu. 
10. Podłącz kabel USB do ładowania, masażer przestanie 
działać po podłączeniu do zasilania, wskaźnik ładowania 
zaświeci się na czerwono, a po zakończeniu ładowania zmieni 
kolor na stały zielony. 
11. Masażer nie może działać podczas ładowania. 
12. Kontrolka miga na czerwono, gdy poziom baterii jest niski; 
urządzenie wyłączy się automatycznie, gdy moc będzie bardzo 
niska; pełne naładowanie zajmie około 1,5 godziny
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O ładowaniu 

1. Podłącz adapter DC5V do masażera, a następnie podłącz 
zasilacz do gniazdka, masażer rozpoczyna ładowanie; Wskaźnik 
LED świeci na czerwono, gdy masażer jest ładowanie; Lampka 
kontrolna LED zmienia kolor na zielony, gdy masażer; 
zakończone ładowanie. 
2. Naładuj masażer tylko w określonym napięciu lub możesz 
podłączyć masażer do portu USB komputera do ładowania. 
3. Masażer nie może działać podczas ładowania.

Porady dotyczce ogrzewania 

• Proszę zmoczyć szyję przed użyciem (wodą lub balsamem). • 
Załóż 2 małe podkładki kontaktowe po obu stronach odcinka 
szyjnego kręgosłupa i nie przesuwaj ich podczas używania, aby 
uniknąć dyskomfortu. 
• Naciśnij przycisk zasilania i dostosuj ustawienia intensywności 
do swoich upodobań. 
• Zalecamy zacząć od niskiej prędkości/intensywności, 
stopniowo ją zwiększać i przechodzić przez prędkość/inten-
sywność. 
• Nie zaleca się używania urządzenia dłużej niż 30 minut (2 
sesje), aby uniknąć bólu mięśni lub nerwów. Jeśli odczuwasz 
nienormalny dyskomfort, nie używaj produktu
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Rozwiązywanie problemów 
Jeśli masz problem z masażerem szyi, możesz użyć następującej wiadomości, 
aby pomóc Ci rozwiązać typowe problemy:

 Objawy                     Możliwe przyczyny i roz
 Urządzenie nie                       Niski poziom naladowania baterii, naładuj masażer
 uruchamia się                         Guzik zasilania jest na OFF, przełącz włącznik

 Brak wskaznika ładowania      Sprawdz gniazdo ładowania i podłącz masażer

Urządzenie jest         
włączone, ale nie masuje 

Brak styku pomiędzy szyją, a padem masującym

Coś znajduje sie pomiędzy padami masującymi a szyją

Ustawienie intensywności masażu jest za niskie, zwiększ je.

Uczucie kłucia

Dodatkowy czas masażu, zalecamy sesje po 15 min. 

Masaż jest zbyt mocny, zmniejsz intensywność

Twoja skóra jest zbyt sucha, nałóż mokry ręcznik na 
szyje przed masażem. 

Masz alergie skórną, wylecz alergie przed użyciem. 

Słaba moc masażu 
Niski poziom naładowania baterii, naładuj masażer

Ustawienie intensywności masażu jest za niskie, zwiększ je.
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Konserwacja i utzymanie

1. Pamiętaj, aby wyłączyć zasilanie przed czyszczeniem. Użyj 
wilgotnetj chusteczki do czyszczenia podkładki kontaktowej, 
wcieranie alkoholu o dużej objętości jest zabronione. 

2. Nie używaj benzenu, rozcieńczalnika ani innych rozpuszczal-
ników na swoim produkcie, użyj miękkiej szmatki nasączonej 
wodą lub łagodnym neutralnym detergentem, aby wytrzeć 
brud, a następnie wysusz inną szmatką. 

3. Upewnij się, że do sterownika nie dostała się woda ani inna 
ciecz, aby uniknąć awarii. 



Nazwa 

Model

Pojemność baterii

Kraj pochodzenia

Standardy
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