
  

 
Používateľská príručka 

 

 
Hyperblade H1 

 
▪ Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt Hyperblade H1. Pred jeho 

použitím si pozorne prečítajte túto príručku a pri používaní 
dodržiavajte všetky pokyny tu uvedené.  

▪ Pre bezpečné používanie si prosím prečítajte „Bezpečnosť 
a Varovania“, ešte pred začiatkom používania. 

▪ Túto príručku pre budúce nahliadnutie bezpečne uchovajte. 

 

Bezpečnosť a Varovania 

Varovania 

Vylúčené 
osoby 

• Pacienti s kardiostimulátorom, alebo trpiaci srdcovou arytmiou 

• Pacienti s kognitívnou poruchou alebo paralýzou pokožky 

• Novorodenci / Tehotné ženy / Batoľatá (do 60 dní po pôrode) 

Vylúčené 
časti tela 

• Časti tela, do ktorých je vložený kov/plast 

• Poranená pokožka 

• Srdce / Oba bočné krčné tepny / Krk 

Zakázané 
úkony 

• Zakázané ponoriť zariadenie do vody 

• Zakázané používať tento produkt pri šoférovaní alebo práci na 
iných strojoch. 

• Zakázané rozoberať alebo opravovať tento produkt 

Pokyny • Nevkladajte zariadenie do blízkosti silného magnetického poľa 

• Nemasírujte jednu časť tela príliš dlho, mohlo by to spôsobiť 
zápal. 

Upozornenie • Po použití zariadenie očistite handričkou alebo obrúskom 

• Uchovávajte mimo dosahu detí 

 

Špecifikácie produktu 

Názov Hyperblade 

Model H1 

Batéria Lithium-Polymer 1100 mAh 

Čas nabíjania 4 hodiny (DC 5V) 

Pracovný čas 5 – 7 hodín, v závislosti od intenzity masáže 

Vstup 3.7V 

Max. výkon 0.5W 

Hmotnosť 8oz 

Rozmery 5.7 x 4.5 x 1.2 palcov (DxŠxV) 



  

Čo je v balení 

 

Používateľská príručka 

 

Hyperblade 

 

Nádobka na krém (voliteľné) 

 

Kufrík (voliteľné) 

 

 

Pokyny ku prevádzke 

 

NMES dotykový spínač 

▪ Pre spustenie kliknite na spínač 
▪ Pokiaľ sa Hyperblade nedotkne 

pokožky NMES sa nespustí 

 

Kontrolka úrovne výkonu 

▪ Nízka úroveň 

▪ Stredná úroveň 

▪ Vysoká úroveň 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použitie 

Krok Grafika Úkon / Varovanie 

Aplikujte 

krém 

alebo 

vodu 

 

Na miesto, ktoré chcete masírovať naneste 

rovnomerne krém alebo vodu, za účelom 

dosiahnutia lepšieho pocitu a pohodlia 

z masáže. Vodu alebo krém naneste podľa 

potreby. Vo všeobecnosti, ak na 

masírovanom mieste pocítite bolesť, 

aplikujte na dané miesto vodu alebo krém. 

Spustenie 

 

Podržte stlačený spínač na dve sekundy 

a zariadenie sa zapne. Súčasne sa rozsvieti 

kontrolka zapnutia a indikátor úrovne 

výkonu. 

Prepínanie 

úrovne 

výkonu 

 

Nakrátko stlačte spínač a zvýšite tak 

úroveň výkonu. Nedržte stlačený spínač na 

dlhšie ako 3 sekundy. 

 

Ovládacie tlačidlo 
▪ Podržte toto tlačidlo stlačené na 

dve sekundy a zariadenie sa 
zapne 

▪ Krátke stlačenie tlačidla, prepne 
úroveň výkonu 

▪ Podržte toto tlačidlo stlačené na 
dve sekundy a zariadenie sa 
vypne 

▪ Zariadenie sa vypne 
automaticky, ak bude 
ponechané nečinné 1 min. 

▪ Pri nabíjaní bude blikať modrá 
kontrolka a po plnom nabití sa 
zapne 

▪ Počas činnosti bude svietiť 
modrá kontrolka stálym svetlom 

Kovový Hyperblade 
▪ Keď je hyperblade v 

pracovnom režime, 
uchopte rukoväť, dotknite 
sa pokožky na tri sekundy 
a NMES sa spustí. 

▪ Ak sa kovový hyperblade 
pokožky nedotkne, NMES 
sa nespustí. 

Dotykový spínač 
motora 
▪ Keď je hyperblade v 

pracovnom režime, 
uchopte rukoväť a motor 
sa automaticky spustí. 

▪ Pri uvoľnení rukoväte sa 
motor automaticky 
zastaví. 



  

Masáž 

 

Uchopte rukoväť zariadenia, dotknite 

sa kovovej hyperlady pokožky na tri 

sekundy, vyvíjajte tlak a posúvajte sa 

tam a späť, pre masáž pokožky.   

 

1 - NMES Neuromuskulárna elektrická 

stimulácia 

 

2 - Keď je zariadenie vo funkčnom 

modeli, uchopte rukoväť a motor stále 

beží. Iba kovový Hyperblade sa 

dotýka pokožky, ktorá dokáže NMES 

fungovať. 

3 - Kvôli nerovnomernému rozloženiu 

meridiánu a rôznej hĺbke meridiánu v 

našom tele je pocit NMES odlišný v 

rôznych častiach tela, dokonca aj pri 

rovnakej úrovni výkonu, preto si 

vyberte inú úroveň výkonu pre 

masírovanie rôznych častí tela. 

 

4 - Prístroj dokáže automaticky 

vyhľadať akútny bod, keď elektrická 

stimulácia veľmi evidentne cíti v 

nejakej časti, pevným stlačením 

masírujete. 

 

5 - Tento dizajn zariadenia s 

vyvážením elektrického prúdu, ak sa 

pri uchopení rukoväte cítite veľmi 

silný, použite na masáž úzku drážku 

kovovej hyperblade 

Vypnutie 

 

Podržte stlačený spínač na dve sekundy 

a zariadenie sa vypne. Zariadenie sa 

automaticky vypne ak je ponechané bez 

aktivity dlhšie ako 1 min. 

 

Nabíjanie zariadenia 

• Vyberte USB kábel 

• Vložte C konektor do Hyperblade pre nabíjanie; druhý konektor 

kábla zapojte do adaptéra poskytujúceho primeraný výkon pre 

nabíjanie. 

• Počas nabíjania bude kontrolka spínača blikať. Keď bude 

zariadenie plne nabité bude svietiť stálym modrým svetlom. 

 

Požiadavky a pokyny 

Problém Príčina Pokyn 

Nie je možné zapnúť Vybitá batéria Nabite batériu 

Nie je možné nabiť 

Poškodený USB kábel Vymeňte USB kábel 

Nesprávne pripojený 

USB kábel 

Znovu pripojte USB 

kábel 

Žiadne NMES alebo 

NMES nie je evidentné 

Nebola nastavená 

úroveň výkonu 

Nastavte na najvyššiu 

úroveň 

Žiadny meridián pod 

masážnymi časťami 

Masírujte inú časť tela 

Meridián je v 

masážnych partiách 

veľmi hlboký 

Na masáž použite úzku 

kovovú drážku 

Hyberblade 



  

Veľmi vysoký odpor 

pokožky 

Použite krém alebo 

vodu 

Kovový Hyperblade 

ešte nie je v kontakte 

s pokožkou 3 sek. 

Nech je Metal 

hyperblade v kontakte 

s kožou aspoň 3 sek. 

NMES príliš silný 

alebo spôsobuje 

bolesť 

Suchá pokožka Použite krém alebo 

vodu 

Používate najvyššiu 

úroveň výkonu 

Znížte úroveň výkonu 

Masírujete už príliš dlho Zastavte masáž 

Motor nepracuje 

Vybitá batéria Nabite 

Nedržíte rukoväť Zmeňte spôsob 

uchopenia zariadenia 

Nemáte čisté ruky Umyte si ruky 

 

 

 

 

Vyhlásenie k nebezpečným látkam 

Názov dielu Pb Hg Cd Cr6+ PBB PBDE 

Plastový kryt O O O O O O 

Kovový 

Hyperblade 
O O O O O O 

Doska spojov O O O O O O 

Motor O O O O O O 

Batéria O O O O O O 

USB kábel O O O O O O 

Príslušenstvo O O O O O O 

 

Tento list bol zostavený podľa smernice Sj/t11364 

O: Znamená, nebezpečná látka pod limitom GB/T 26572-2011 

X: Znamená, nebezpečná látka nad limitom GB/T 26572-2011 

 

 

 

 

 

 

Záručný List 

 

Ďakujeme, že ste si vybrali Hyperblade 

Aby ste mohli toto zariadenie používať bezpečne, najprv si pozorne 

prečítajte používateľskú príručku. 

 

Záručné záznamy 



  

Meno používateľa:________________ Č. produktu:____________ 

Názov/Model:____________________ Dátum zak.:_____R ____M 

 

Dátum Obsah údržby Technik Poznámka 

    

    

    

    

 

Podmienky záruky: 

• Ak nemôže Hyperblade pracovať normálne (žiadne falošné poškodenie), do 

troch mesiacov od zakúpenia ho môžete vymeniť za nový. Ale musíte zachovať 

balenie a zariadenie neporušené. 

• Záruka začína dňom zakúpenia. Hyperblade má ročnú záruku a doživotný 

servis (Príslušenstvo nespadá do záruky). 

• Záruka je platná iba v prípade používania Hyperblade podľa pokynov 

uvedených v príručke. 

• Každé falošné poškodenie alebo rozobratie zariadenia, ktoré spôsobí jeho 

nefunkčnosť nespadá pod záruku. Pri oprave je potrebné sa preukázať 

záručným listom. 


