
Návod k použití

Pokyny před prvním použitím

Hypervolt je špičkové masážní zařízení, které využívá pulzující vibrace ke zlepšení 
celkové výkonnosti těla. 
Hypervolt nabízí lidem všech věkových kategorií a výkonnostních úrovní výhody pro 
zlepšení celkové výkonnosti těla, urychlení zotavení, zvýšení flexibility a rozsahu 
pohybu.

Nabíjení:
 Před prvním použitím nabíjejte baterii po dobu až 6 hodin, a to buď připojenou 

nebo odpojenou od zařízení.
 K nabíjení, připojte DC konec dodaného 24V adaptéru k nabíjecímu portu baterie 

a zapojte AC kabel do elektrické zásuvky. Baterie se může nabíjet buď připojená 
nebo odpojená od zařízení.

 LED diody na baterii blikají podle úrovně nabití baterie a indikují aktivní nabíjení.
 Při připojené baterii blikají kontrolky LED na jednotce, čímž se zobrazuje stav 

baterie a indikuje aktivní nabíjení.
 Plné nabití se zobrazí, když všechny kontrolky LED přestanou blikat a zůstanou 

plně rozsvícené.
 Nedoporučuje se úplně vybít baterii až na červenou LED.
 Průměrná doba chodu je více než dvě hodiny v závislosti na úrovni rychlosti a 

tlaku použitého během masáže.

Provoz:
 Srovnejte a připojte baterii k základní jednotce. Ujistěte se, že je zcela zasunutá.
 Zařízení zapnete posunutím vypínače na spodní straně baterie do polohy ON. 

Zařízení vypnete přepnutím vypínače do polohy OFF.
 S vypínačem přepnutým do polohy ON (zapnuto) stiskněte tlačítko nastavení 

rychlosti na úroveň 1. Pro aktivaci senzoru tlaku počkejte 5 sekund. Tři bílé LED 
diody začnou blikat, což signalizuje, že probíhá kalibrace. Držte přístroj s 
aplikátorem otočeným směrem dolů. Během aktivace kalibrace netlačte na 
aplikátor. Po 5 sekundách se rozsvítí bílé LED světlo indikující úspěšnou 
kalibraci. Pokud je proces kalibrace přerušen nebo neúspěšný, bílé LED diody 
vypnou odpojení obvodu snímače tlaku, ale jednotka bude plně funkční. Pro 
opětovné nastavení jednotky přístroj zcela vypněte a proces znovu opakujte.

 S vypínačem v poloze ON (zapnuto) stiskněte jednou tlačítko napájení, abyste 
zařízení zapnuli na úroveň 1, dvakrát, abyste zařízení přepnuli na úroveň 2 a 
třikrát na úroveň 3. Opětovným stisknutím tlačítka napájení zařízení vypnete. 
Modrá LED kontrolka indikuje příslušnou úroveň výkonu.

 Při vypnuté jednotce zcela zasuňte aplikátor zatlačením. Odstraňte ho vytažením.
 Masírujte požadovanou část těla při požadované rychlosti s tlakem podle potřeby.

Údržba, čištění, skladování:



 K čištění zařízení používejte mírně navlhčený ručník a suchý hadřík.
 Při skladování nebo cestování vyjměte baterii a uložte ji do dodávané krabice.

Varování a upozornění
 Neponořujte do vody. Uchovávejte mimo dosah kapalin nebo zdrojů tepla. 

Ventilační otvory udržujte bez prachu a nečistot.
 Neodstraňujte šrouby ani se nepokoušejte zařízení rozebírat.
 Nepracujte nepřetržitě déle než jednu hodinu. Před opětovným použitím nechte 

přístroj 30 minut odpočívat.
 Nenabíjejte bez dozoru nebo nenechte nabíjet zařízení přes noc.
 Po nabíjení nebo před použitím odpojte nabíječku od přístroje.
 Pouze pro dospělé. Nepoužívejte na zranění. Před použitím tohoto výrobku se 

poraďte se svým lékařem.

1. Přepínač ON / OFF
2. Tlačítko rychlosti
3. LED indikátor stavu baterie (červené, zelené)
4. LED indikátor rychlosti (modré)
5. LED indikátor senzoru tlaku (bílé)
6. Rukojeť / odnímatelná baterie 
8. Odnímatelné, vyměnitelné aplikátory. Pevně ho uchopte a vytáhněte.
9. DC nabíjecí port
10. Síťová nabíječka (24VDC-1A)

Chcete-li akumulátor vyjmout, palcem jemně stiskněte uvolňovací tlačítko baterie. 
Druhou rukou pevně potáhněte baterii / rukojeť směrem dolů.



SPECIFIKACE
 AC nabíječka: 110-240V 50/60 Hz - .7A - 24VDC-1A
 Puls (BPM) / Frekvence (Hz): úroveň 1 - 1500/25, úroveň 2 - 1900/31, úroveň 3 

- 2400/40, úroveň 4 - 2850/47, úroveň 5 - 3250/54.
 Hmotnost: 1,1 kg (1,4 kg včetně nabíječky)

Bezpečnostní pokyny:

Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem a zranění osob, musíte tento výrobek 
používat v souladu s následujícími pokyny:

 Pouze pro dospělé
 Používejte pouze na suchém čistém povrchu těla přes oblečení, lehkým tlakem a 

pohybem po těle přibližně 60 sekund na danou oblast
 Hypervolt používejte pouze na měkké tkáně těla podle potřeby bez toho, abyste 

cítili bolest nebo měli nepříjemné pocity.
 Nepoužívejte na hlavě nebo na tvrdém nebo kostním povrchu těla.
 Používejte pouze aplikátory, které poskytují nejlepší požadovaný účinek.
 Může dojít k podlitinám bez ohledu na nastavení regulace nebo tlak.
 Ošetřené oblasti kontrolujte často a okamžitě zastavte při prvním náznaku bolesti 

nebo nepohodlí.
 Prsty, vlasy nebo jakoukoliv jinou část těla držte dál od hřídele a zadní strany 

aplikátoru, protože může dojít k zachycení.
 Do ventilačních otvorů Hypervoltu neumisťujte žádné předměty.
 Hypervolt se nesmí ponořit do vody nebo voda nesmí vniknout do ventilačních 

otvorů.
 Nabíjejte pouze dodávanou nabíječkou 24VDC HYPERICE.
 Před každým použitím zařízení a baterii pečlivě prohlédněte.
 Nepokoušejte se v žádném případě upravovat Hypervolt jakýmkoliv způsobem.
 Nikdy nenechávejte Hypervolt v provozu nebo nenabíjejte bez dozoru.

PROSÍM NEPOUŽÍVEJTE MASÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ NEBO ŽÁDNÉ JINÉ VIBRAČNÍ 
ZAŘÍZENÍ BEZ PŘEDCHOZÍHO SCHVÁLENÍ OD VAŠEHO LÉKAŘE, POKUD PRO 
VÁS PLATÍ COKOLIV Z NÁSLEDUJÍCÍHO:

 Těhotenství, cukrovka s komplikacemi jako jsou neuropatie nebo poškození 
sítnice, nošení kardiostimulátorů, nedávná operace, epilepsie nebo migrény, 
hernie plotének, spondylolistéza, spondylolysis nebo spondylóza, nedávná 
náhrada kloubů nebo IUD, kovové šrouby nebo kovová desky v těle, nebo 
jakékoliv obavy o fyzické zdraví.

 Při používání jakéhokoliv vibračního zařízení by měly být křehké osoby a děti pod
dohledem dospělé osoby.

 Tyto kontraindikace neznamenají, že nemůžete používat vibrační nebo cvičební 
zařízení, ale doporučujeme Vám poradit se nejprve s lékařem.

Probíhá výzkum zaměřený na účinky vibračního cvičení na specifické zdravotní poruchy.
Výsledkem bude pravděpodobně zkrácení seznamu kontraindikací, jak je uvedeno výše.
Praktické zkušenosti ukázaly, že integrace vibračního cvičení do léčebného plánu je v 



mnoha případech doporučená. To se musí provést na doporučení a v doprovodu lékaře 
nebo fyzioterapeuta.


