
Návod na použitie Hypersphere Mini 

Pokyny pred prvým použitím 

Hypersphere Mini je najmodernejšie fitness a regeneračné zariadenie, ktoré využíva tlak a vibrácie na 

zlepšenie celkovej výkonnosti tela. 

Hypersphere Mini je špičkové masážne zariadenie, ktoré využíva pulzujúce vibrácie na zlepšenie 

celkovej výkonnosti tela. 

Hypersphere Mini ponúka ľuďom všetkých vekových kategórií a výkonnostných úrovní výhody na 

zlepšenie celkovej výkonnosti tela, urýchlenie zotavenia, zvýšenia flexibility a rozsahu pohybu. 

 

Nabíjanie: 

• Pred prvým použitím nabíjajte batériu po dobu až 2 hodín. 

• Na nabíjanie, pripojte USB kábel do nabíjacieho portu zariadenia a k akémukoľvek USB 

nabíjaciemu portu.  

• Jednotka sa nabije bez ohľadu na to či je Hypersphere Mini zapnutý alebo vypnutý.  

• Na zapnutie zariadenia podržte horné tlačidlo po dobu 3 sekúnd, pokým sa LED indikátory 

nerozsvietia. Modré LED indikátory zobrazujú úroveň rýchlosti vibrácií, nabitia a signalizujú 

aktívne nabíjanie. 

• LED kontrolky ostanú rozsvietené po úplnom nabití, keď je adaptér pripojený a zapnutý. 

• Jednotku možno nabíjať kedykoľvek pri akejkoľvek úrovni nabitia batérie 

• Neodporúča sa úplne vybiť batériu na červenú LED 

• Priemerná doba chodu je viac ako dve hodiny v závislosti od úrovne vibrácie. (2 hodiny pri 

leveli 3 a viac ako 2 hodiny pri nižších leveloch) 

• Podržaním horného tlačidlá sa odpojí napájanie od obvodov. Odporúča sa počas 

nepoužívania/cestovania. 

 

Prevádzka: 

• Hypersphere Mini zapnete podržaním horného tlačidla po dobu 3 sekúnd, dokým sa modré 

LED indikátory nerozsvietia. Zariadenie vypnete opakovaným podržaním horného tlačidla po 

dobu 3 sekúnd, dokým LED indikátory nezhasnú.  

• S tlačidlom v polohe ON (zapnuté) stlačte raz tlačidlo napájania, aby ste zariadenie zapli na 

úroveň 1, dvakrát, aby ste zariadenie prepli na úroveň 2 a trikrát na úroveň 3. Opätovným 

stlačením tlačidla napájania zariadenie vypnete. Modrá LED kontrolka indikuje príslušnú 

úroveň výkonu. 

• Jednotka sa vypne po 10 minútach používania. Ak chcete pokračovať, jednoducho ho opäť 

zapnite na požadovaný level. 

 

Údržba, čistenie, skladovanie: 

• Na čistenie zariadenia používajte mierne navlhčený uterák a suchú handričku. 

• Udržujte mimo dosahu otvorených zdrojov tepla, kvapalín a detí. 



Varovania a upozornenia 

• Neponárajte do vody. Uchovávajte mimo dosahu kvapalín alebo zdrojov tepla. Ventilačné 

otvory, tlačidla a prepínače udržiavajte bez prachu a nečistôt. 

• Neodstraňujte skrutky ani sa nepokúšajte zariadenie rozoberať. 

• Nepracujte nepretržite dlhšie ako jednu hodinu. Pred opätovným použitím nechajte prístroj 

30 minút odpočívať. 

• Nenabíjajte bez dozoru alebo nenechajte nabíjať zariadenie cez noc. 

• Nepoužívajte pod dekou alebo vankúšom. Zariadenie sa môže prehriať a spôsobiť oheň, 

elektrický šok alebo iné poranenie.  

• Po nabíjaní alebo pred použitím odpojte nabíjačku od prístroja. 

• Osoba ťažšia ako 250lb. /113 kg môže zariadenie poškodiť počas normálneho používania.   

• Len pre dospelých. Nepoužívajte na zranenia. Pred použitím tohto výrobku sa poraďte so 

svojím lekárom. 

 

1. Tlačidlo zapínania 

2. Indikátor stavu batérie LED (červené, zelené) 

3. Indikátor rýchlosti LED (modré) 

4. USB Nabíjací port 

5. USB Nabíjací kábel (nezobrazený) 

 

 

Špecifikácia 

• Nabíjanie: 5V DC- 1A 

• Opakovane nabíjateľná lítiovo-iónová batéria 2400mAh  

• Motor RPM: Nízky 2500, Stredný 3100, Vysoký 3700 

• Frekv. (Hz): Level 1 – 42Hz, Level 2 – 52Hz, Level 3 – 62Hz  

• Váha: 0,75 lbs / 0,34 kg  

Nepoužívajte Hypersphere Mini, ani žiadne vibračné zariadenie bez predchádzajúceho súhlasu 

svojho lekára v prípade nasledujúcich indikácií: 

• Tehotenstvo, cukrovka s komplikáciami ako sú neuropatia alebo poškodenie sietnice, nosenie 

srdcových stimulátorov, nedávna operácia, epilepsia alebo migrény, hernie platničiek, 

spondylolistéza, spondylolysis, alebo spondylóza, nedávna náhrada kĺbov alebo IUD, kovové 

šróby alebo kovová platne v tele, alebo akékoľvek obavy o fyzické zdravie. 

• Pri používaní akéhokoľvek vibračného zariadenia by mali byť krehké osoby a deti pod 

dohľadom dospelej osoby. 

• Tieto kontraindikácie neznamenajú, že nemôžete používať vibračné alebo cvičebné 

zariadenie, ale odporúčame Vám poradiť sa najprv s lekárom. 

• Prebieha výskum zameraný na účinky vibračného cvičenia na špecifické zdravotné poruchy. 

Výsledkom bude pravdepodobne skrátenie zoznamu kontraindikácií, ako je uvedené vyššie. 

Praktické skúsenosti ukázali, že integrácia vibračného cvičenia do liečebného plánu je v 

mnohých prípadoch odporúčaná. To sa musí vykonať na odporúčanie a v sprievode lekára, 

špecialistu alebo fyzioterapeuta. 


