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1 Przeznaczenie
HHM-1100H jest r�cznym urz�dzeniem masuj�cym, które dzi�ki wibracji i ogrzewaniu, �agodzi napi�cia 
i bóle mi��ni oraz pomaga w osi�gni�ciu rozlu�nienia. Mo�e by� u�ywane do stymulowania zako�cze� 
nerwowych i kr��enia krwi. Znakomity sposób na pozbycie si� stresu.

2 Porady dotycz�ce bezpiecze�stwa

2.1 Informacje ogólne
• Dok�adnie przeczyta� instrukcje bezpiecze�stwa i zachowa� niniejszy podr�cznik u�ytkownika do 

pó�niejszego wgl�du. 
• Podczas u�ywania nale�y przestrzega� podstawowych zasad bezpiecze�stwa dla urz�dze� 

elektronicznych.
• To nie jest zabawka. Nie pozwala� dziecku na zabaw� nim.
• Urz�dzenie jest przeznaczone tylko do u�ytku prywatnego. Nie jest przeznaczone do zastosowa� 

medycznych lub komercyjnych. W przypadku jakichkolwiek obaw o w�asne zdrowie skonsultowa� 
si� z lekarzem przed u�yciem urz�dzenia.

• Urz�dzenie nie jest wodoodporne. Nie wolno wystawia� go na deszcz ani wilgo�.
• Nie pozostawia� nie pilnowanego urz�dzenia pod napi�ciem. Od��czy� je od �ród�a zasilania 

natychmiast po u�yciu.
• Upewni� si� czy urz�dzenie nie znajduje si� zbyt blisko �róde� ciep�a takich jak piekarniki, 

grzejniki lub bezpo�rednie �wiat�o s�oneczne.

2.2 Pora�enie pr�dem elektrycznycm
• Nie u�ywa� urz�dzenia z uszkodzonym przewodem zasilaj�cym lub wtyczk�.
• Nie u�ywa� urz�dzenia, je�li nie dzia�a prawid�owo, spad�o lub zosta�o uszkodzone.
• Naprawy urz�dze� elektrycznych mog� by� wykonywane tylko przez wykwalifikowane osoby. 

Niew�a�ciwa naprawa mo�e stwarza� znaczne zagro�enie dla u�ytkownika. W celu naprawy 
urz�dzenia skontaktowa� si� z serwisem lub autoryzowanym przedstawicielem.

• Nie wolno rozmontowywa� urz�dzenia. Nie zawiera ono cz��ci, które mog�yby by� naprawiane 
przez u�ytkownika.

• Nie zrzuca� ani nie wk�ada� obiektów do �adnych otworów.
• Urz�dzenia nie nale�y umieszcza� w wilgotnym pomieszczeniu ani w odleg�o�ci mniejszej ni� 

1,5 m od �ród�a wody. 
• Nie u�ywa� urz�dzenia jednorazowo d�u�ej ni� 15 minut. Nadmierne u�ytkowanie mo�e 

doprowadzi� do przegrzania urz�dzenia i skrócenia jego �ywotno�ci.
• Nie wolno rozmontowywa� urz�dzenia. Nie zawiera ono cz��ci, które mog�yby by� naprawiane 

przez u�ytkownika.
• Nigdy nie u�ywa� urz�dzenia podczas burzy.
• Nie u�ywa� urz�dzenia masuj�cego znajduj�cego si� pod kocem lub poduszk�. Nadmiar ciep�a 

mo�e doprowadzi� do po�aru, �miertelnego pora�enia pr�dem lub zranienia.
• Nie wyjmowa� wtyczki z gniazda zasilania, gdy urz�dzenie masuj�ce pracuje.

Urz�dzenie jest przeznaczone tylko do zastosowa� opisanych w niniejszym 
podr�czniku u�ytkownika. Producent nie ponosi odpowiedzialno�ci za zranienia lub 
uszkodzenia spowodowane niezgodnym z przeznaczeniem lub nieostro�nym 
u�ytkowaniem.
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• Je�eli kabel zasilaj�cy ulegnie uszkodzeniu, wówczas musi on zosta� wymieniony przez 
producenta, sprzedawc�, jego centrum serwisowe lub wykwalifikowany personel, aby unikn�� 
zagro�enia.

2.3 Uwagi wst�pna dla urz�dzenia masuj�cego
• Urz�dzenie to nie jest przeznaczone do stosowania przez osoby (w tym dzieci) niepe�nosprawne 

umys�owo, ruchowo lub fizycznie oraz przez osoby nieposiadaj�ce odpowiedniego do�wiadczenia 
i/lub wiedzy na temat jego u�ytkowania. Dla bezpiecze�stwa takich osób konieczny jest 
odpowiedni nadzór oraz podanie jasnych wskazówek dotycz�cych u�ytkowania.

• Nie wolno u�ywa� urz�dzenia masuj�cego:
 –  Dzieciom poni�ej 16-tego roku �ycia.
 –  Osobom cierpi�cym na przepuklin� lub z nieprawid�owymi zmianami kr�gów kr�gos�upa.
 –  Nie w przypadku chorób uk�adu kr��enia i bólu g�owy.
 –  Nie w przypadku opuchni�cia, poparze�, zapalenia, otwartych ran, �wie�ych ran, chorób 

hematologicznych, krwawienia lub innych ran pleców lub nóg.
 –  W czasie ci��y.
 –  W �ó�ku lub w czasie spania.
 –  Po spo�yciu leków lub alkoholu (obni�ony poziom �wiadomo�ci).
 –  Osobom z wra�liw� skór� lub z niskim kr��eniem krwi.
 –  W samochodzie
 –  W czasie obs�ugi maszyn.
 –  W przypadku wszczepionego rozrusznika serca, implantu lub innych.
 –  W przypadku poni�szych dolegliwo�ci: Przezi�bienie z gor�czk�, �ylaki, tworzenie si� 

skrzepów, zapalenia �y�, �ó�taczka, cukrzyca, choroby uk�adu nerwowego (np. rwa kulszowa), 
gru�lica, nowotwór, hemoroidy, obt�uczenia lub ostre zapalenie.

 –  Nie w przypadku bólu nieokre�lonego organu.
 –  Do masowania g�owy.

• �cis�y nadzór jest wymagany w przypadku, gdy urz�dzenie jest u�ywane przez lub w pobli�u osób 
niepe�nosprawnych.

• Osoby z rozrusznikiem serca powinny skonsultowa� si� z leka�em przed u�yciem.
• Nie u�ywa� tego urz�dzenia przed spaniem. Masa� dzia�a stymuluj�co i mo�e opó�ni� za�ni�cie.
• Gdy urz�dzenie pracuje, nie wk�ada� r�k pomi�dzy g�owic� masuj�c� o cia�o.
• Nale�y wywiera� na urz�dzenie tylko �agodn� si��, aby wyeliminowa� ryzyko zranienia.
• Je�li materia�, pokrywaj�cy mechanizm masuj�cy zaczyna si� niszczy� lub rozwarstwia�, 

zaprzesta� u�ytkowania.
• Nigdy nie wk�ada� �adnych cz��ci cia�a (palców lub r�k) do wn�trza urz�dzenia.
• Skonsultowa� si� z lekarzem w przypadku jakichkolwiek w�tpliwo�ci terapeutycznych, zwi�zanych 

z u�ytkowaniem urz�dzenia masuj�cego.
• Masa� powinien by� przyjemny i komfortowy. Je�eli wyst�pi� bóle lub niewygoda, zaprzesta� 

u�ytkowania i skonsultowa� si� z lekarzem.
• Nie zasypia� w czasie u�ytkowania urz�dzenia masuj�cego.
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3 Opis przycisków 
1. G�owica masuj�ca z ogrzewaj�c� lamp� 

podczerwieni
2. Prze��cznik ON/OFF
3. Przewód zasilania

4 Rozpocz�cie pracy
4.1 Wa�ne
• Skonsultowa� si� z do�wiadczon� osob� opieki zdrowotnej z odpowiednimi uprawnieniami. Ona 

lub on doradzi, czy u�ytkowanie urz�dzenia masuj�cego jest bezpieczne. Co nale�y zrobi� i czy s� 
jeszcze inne czynno�ci jakie nale�y zrobi�, aby pomóc.

• Nie u�ywa� bezpo�rednio na skórze. U�y� odzie�y lub szmatki, aby ochroni� skór� i zapewni� higien�.
• Nie masowa� konkretnej cz��ci cia�a cz��ciej ni� co drugi dzie�.

4.2 U�ywanie urz�dzenia masuj�cego 
• Pod��czy� przewód zasilaj�cy do gniazdka zasilania o napi�ciu AC 220V-

240V, 50-60 Hz. Gniazdko zasilania powinno by� umieszczone blisko i 
�atwo dost�pne.

• Przesun�� prze��cznik ON/OFF w po�o�enie B, aby w��czy� silne wibracje.
• Przesun�� prze��cznik ON/OFF w po�o�enie C, aby w��czy� delikatne 

wibracje.
• W po�o�eniu A urz�dzenie jest wy��czone.

Ogrzewanie promieniami podczerwonymi b�dzie w��czone razem z wibracjami. Ogrzewana 
powierzchnia urz�dzenia masuj�cego potrzebuje kilku minut na podgrzanie.

4.3 Jaki i co masowa�
• Zaleca si� masowanie napi�tych i sztywnych obszarów mi�sni z regulatorem pr�dko�ci 

w po�o�eniu niskim. Na pocz�tku naciska� z niewielk� si��
• Trzyma� urz�dzenie masuj�ce nieruchomo w jednym miejscu przez oko�o 30 sekund, po czym 

przesun�� je do nast�pnego miejsca wymagaj�cego masowania.

• Bardzo wa�ne jest, aby masowana cze�� cia�a by�a rozlu�niona. W czasie trzymania urz�dzenia 
masuj�cego, rami� je trzymaj�ce b�dzie napr��one. Dlatego nale�y prze�o�y� urz�dzenie 
masuj�ce do drugiej r�ki. 

• Nigdy nie naciska� zbyt mocno.

1. Szyja
2. Plecy
3. Talia
4. D�o�
5. Stopa
6. �ydka
7. Udo
8. Rami�
9. Szyja i bark
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• Zawsze ko�czy� delikatnym masa�em z ma�� si�� nacisku. 

5 Dane techniczne

6 Czyszczenie
• Od��czy� urz�dzenie i odczeka� a� ostygnie. 
• Wyczy�ci� mi�kk� �ciereczk� lub lekko wilgotn� g�bk�.
• Nie dopu�ci�, aby woda lub inna ciecz dosta�a si� do urz�dzenia lub akcesoriów.
• Nie u�ywa� do czyszczenia �ciernych substancji czyszcz�cych, szczotek, benzyny, nafty oraz 

substancji do polerowania szk�a lub powierzchni lakierowanych.

7 Usuwanie urz�dzenia (�rodowisko)
Pod koniec okresu eksploatacji produktu, nie nale�y go wyrzuca� razem ze zwyk�ymi 
odpadami domowymi, ale zanie�� do punktu zbiórki zajmuj�cego si� recyklingiem sprz�tu 
elektrycznego i elektronicznego. Wskazuje na to symbol umieszczony na produkcie, 
instrukcji obs�ugi i/lub opakowaniu.
Niektóre materia�y wchodz�ce w sk�ad niniejszego produktu mo�na ponownie wykorzysta�, 

je�eli zostan� dostarczone do punktu zbiórki w celu recyklingu. Dzi�ki ponownemu wykorzystaniu 
niektórych cz��ci lub surowców ze zu�ytych produktów, przyczyniaj� si� Pa�stwo w istotny sposób do 
ochrony �rodowiska.
Aby uzyska� informacje na temat lokalnych punktów zbiórki, nale�y zwróci� si� do w�adz lokalnych.

8 Gwarancja Topcom
8.1 Okres gwarancji 
Urz�dzenia Topcom s� obj�te 24-miesi�cznym okresem gwarancji. Okres gwarancji rozpoczyna si� w 
dniu zakupu nowego urz�dzenia. 
Cz��ci eksploatacyjne lub wady nieznacznie wp�ywaj�ce na dzia�anie lub warto�� sprz�tu nie s� obj�te 
gwarancj�. 
Gwarancj� nale�y udowodni�, przedstawiaj�c rachunek zakupu orygina� lub kopia, na którym widnieje 
data zakupu oraz model urz�dzenia.

8.2 Obs�uga gwarancji 
Wadliwe urz�dzenie nale�y zwróci� do zak�adu serwisowego Topcom wraz z wa�nym rachunkiem 
zakupu oraz wype�nion� kart� serwisow�.
Je�eli w urz�dzeniu wyst�pi usterka w trakcie trwania okresu gwarancji, firma Topcom lub jej 
autoryzowany zak�ad serwisowy bezp�atnie usunie powsta�� usterk� spowodowan� wad� materia�ow� 
lub produkcyjn�, przez napraw� lub wymian� urz�dzenia lub jego cz��ci. W przypadku wymiany, kolor 
i model urz�dzenia mog� ró�ni� si� od urz�dzenia pierwotnie zakupionego. 
Data pierwotnego zakupu b�dzie okre�la� pocz�tek okresu gwarancyjnego.  Okres gwarancyjny nie 
ulega przed�u�eniu, je�eli urz�dzenie zosta�o wymienione lub naprawione przez Topcom lub 
autoryzowany zak�ad serwisowy.

Wymiary (S/W/G)
Waga
Napi�cie znamionowe
Moc znamionowa

380 x 100 x 80 mm
1Kg
AC 220V-240V, 50-60 Hz
25W

HL_HHM-1100H D143.book  Page 72  Tuesday, January 12, 2010  2:39 PM



TOPCOM HHM-1100H 73

TOPCOM HHM-1100H

PO
LS

K
I

8.3 Wyj�tki od gwarancji 
Uszkodzenia lub wady spowodowane nieprawid�owym obchodzeniem si� lub prac� z urz�dzeniem oraz 
uszkodzenia powsta�e w wyniku zastosowania nieoryginalnych cz��ci lub akcesoriów nie s� obj�te 
gwarancj�.
Gwarancja nie obejmuje szkód wywo�anych przez czynniki zewn�trzne, takich jak pioruny, woda i ogie�, 
ani uszkodze� powsta�ych w czasie transportu. Gwarancja nie ma zastosowania, je�eli numer seryjny 
urz�dzenia zosta� zmieniony, usuni�ty lub nie mo�e zosta� odczytany.  
Wszelkie roszczenia gwarancyjne zostan� uznane za niewa�ne, je�li urz�dzenie by�o naprawiane, 
zmieniane lub modyfikowane przez u�ytkownika.

Symbol CE oznacza, ten produkt spe�nia podstawowe wymogi i 
postanowienia dyrektywy 2004/108/EEC.
Deklaracj� zgodno�ci mo�na znale�� w:

http://www.topcom.net/cedeclarations.asp
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