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Masażer ultradźwiękowy HomeTech HT906 
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Przed użyciem urządzenia uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. 
 

 1. WPROWADZENIE 
 
Czym jest masaż ultradźwiękowy? 
Masaż ultradźwiękowy, zwany również diatermią ultradźwiękową jest stosowany w celu głębokiego 
rozgrzewania tkanek w celach leczniczych za pomocą urządzenia, które wykorzystuje energię 
ultradźwięków o częstotliwości 1 MHz lokalnie na określonych obszarach ciała. 
 
Wskazania podstawowe 

• Uśmierzanie bólu 

• Leczenie spazmu mięśniowego 

• Leczenie przykurczy stawów 
 
Przeciwwskazania 
Złośliwe zmiany nowotworowe. 
 
 2. OSTRZEŻENIA 
 

• Nie pozostawiaj urządzenia podłączonego do sieci zasilającej, gdy nie wykonujesz zabiegu. 

• Niedostateczne oczyszczenie głowicy wibracyjnej może być przyczyną infekcji chorób skórnych u 
innych osób stosujących urządzenia.  

• Nie jest przeznaczone do użycia u dzieci. 

• Tylko do użytku zewnętrznego. 

• Stosuj tylko akcesoria wymienione w tej instrukcji. Stosowanie innych części niezatwierdzonych 
przez producenta może wyrządzić krzywdę. 

• Okres eksploatacji urządzenia przewidziany przez producenta wynosi 3 lata. 

• Typ zasilacza: 48-240-0300 CE. 

• Maksymalny czas stosowania wynosi 15 minut, po przerwie przynajmniej 15 minutowej. 
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• Urządzenie spełnia wymagania zgodności elektromagnetycznej zgodnie z normą EN60601-1-2 
określoną przez Dyrektywę EEC 93/42/ECC nowelizacja 2007/47/EC. 

• Działanie urządzenia w bliskiej odległości (ok. 1m) od fal krótkich lub leczniczych urządzeń 
mikrofalowych może być przyczyną niestabilności mocy wyjściowej stymulacji (IEC601-2-10).   

• Urządzenie nie może być stosowane w okolicy złośliwych zmian nowotworowych. 

• Nie stosować na skórę brzucha w czasie ciąży. 
 
 
 3. PRZYCISKI i WSKAŹNIKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. JAK STOSOWAĆ ŻEL? 
 
Nakładanie żelu przewodzącego ultradźwięki 

• Wybierz odpowiedni obszar na skórze, który powinien być wcześniej umyty wodą lub alkoholem. 

• Nałóż żel na skórę lub na głowicę wibracyjną 
 
Usuwanie żelu 

• Po użyciu usuń żel ze skóry oraz z metalowej głowicy za pomocą chusteczki higienicznej lub 
miękkiego i zwilżonego materiału. 

 
Uwaga 

• Żel tylko dla jednego użytkownika – nie dotykaj żelu wychodzącego z opakowania. 
  

Głowica wibracyjna 

Wskaźnik intensywności 

Przycisk Włącz/Minutnik/Wyłącz 

Przycisk wyboru trybu stymulacji 

Gniazdo zasilania 

Przycisk wyboru intensywności 

Wskaźnik minutnika czasu zabiegu 
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 5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

Zasilanie Zasilacz 230V AC/ 24V DC 

Maksymalna chwilowa moc ultradźwięków 2.5W ±20% (maks.) 

Maksymalne chwilowe średnie natężenie 0.5W/cm2 ±20% (maks.) 

Minutnik (czas zabiegu) 
Trzy ustawienia: 5/10/15 minut, domyślnie 5 
minut 

Częstotliwość ultradźwięków 1 MHz ±5% 

Cykl pracy impulsowej L:12.5%, M:33%, H:50% 

Częstotliwość powtarzania impulsów 60 Hz 

Tryb impulsów ciągły lub w cyklach 0.5s pracy i 0.5s przerwy 

 
 6. INSTRUKCJA WYKONANIA ZABIEGU 

 
1. Podłącz zasilacz, w który wyposażone jest urządzenie. 
2. Nałóż trochę żelu lub kosmetyku na głowicę urządzenia lub na skórę. 
3. Naciśnij przycisk TIMER, aby włączyć urządzenie 

• Urządzenie będzie domyślnie działać przez 5 minut na niskim poziomie intensywności (L). 
4. Naciśnij przycisk TIMER, aby wybrać odpowiedni czas zabiegu: 5, 10 lub 15 minut. 

• Masz do wyboru trzy czasy zabiegu. Przy poziomie „15” naciśnij TIMER, aby wyłączyć 
urządzenie. Wskaźnik zasilania zgaśnie. 

5. Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać najbardziej dogodną intensywność zabiegu: L, M lub H. 

• Aby zatrzymać działanie urządzenia, wyłącz urządzenie.  

• NIE POZOSTAWIAJ URZĄDZENIA WŁĄCZONEGO. 
6. Naciśnij przycisk PULSE, aby wybrać tryb stymulacji: ciągły lub przerywany (0.5s/0.5s). 
7. Gdy minie ustawiony czas zabiegu, wtedy urządzenie automatycznie wyłączy się. 
8. Po zakończeniu zabiegu, odłącz urządzenie od zasilania. Kolejny zabieg możesz wykonać nie 

wcześniej niż po 15 minutowej przerwie.  
 
 7. KONSERWACJA 
 
Jednostka główna 

• Nie zanurzaj w wodzie i chroń przed dostaniem się wody do środka oraz przed upadkiem na 
ziemię. 

• Po zakończeniu zabiegu włóż urządzenie do opakowania. 

• Podczas czyszczenia urządzenia nie stosuj jakichkolwiek środków chemicznych. Używaj tylko 
miękkiej zwilżonej tkaniny. 

 
Żel przewodzący ultradźwięki 

• Utrzymuj żel w czystości. Chroń żel przed pyłem, olejami i innymi materiałami obcymi. 

• Gdy czujesz, że żel zbyt szybko wysycha lub źle przylega, wtedy użyj większą jego ilość (stosuj 
oryginalny żel producenta lub o zbliżonej jakości). 

•  Po użyciu, dokładnie wyczyść metalową głowicę za pomocą zwilżonego i miękkiego materiału. 

• Urządzenie przechowuj w temperaturze pokojowej w suchym miejscu. 
 
Zasilacz 

• Użytkownik nie może otwierać i zmieniać parametrów zasilacza. 
 
Opakowanie: kolorowe pudełko. 
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 8. PRZECIWDZIAŁANIE PROBLEMOM 
 

Problem Możliwa przyczyna Działanie 

Brak wibracji 
• Ustawiona zerowa 

intensywność 
• Zwiększ ustawienie poziomu 

intensywności 

Przerwy w 
wibracjach 

• Zbyt duża temperatura 
• Zmniejsz poziom intensywności 

• Wyłącz urządzenie 

• Zbyt suchy kontakt 
• Nanieś więcej żelu lub hydro-

kosmetyku na głowicę lub skórę 

Urządzenie wyłączyło 
się i nie może się 
włączyć 

• Do środka dostała się woda • Susz urządzenie przez 24 godziny 

• Nieprawidłowe kontaktowanie 
zasilacza 

• Podłącz zasilacza prawidłowo 

• Wymień zasilacz na nowy 

• Przerwany przewód zasilający • Wymień zasilacz na nowy 

• Uszkodzenie urządzenia • Skontaktuj się ze sprzedawcą. 

• Jeżeli żadne z powyższych działań nie odniesie skutku, skontaktuj się ze sprzedawcą lub 
dystrybutorem urządzenia. 

 
 9. GWARANCJA 
 
Urządzenie objęte jest gwarancją 1 roku od daty zakupu przez użytkownika. Gwarancja traci 
ważność gdy: 
i) zastosowano niewłaściwy zasilacz, 
ii) urządzenie zostało zanurzone w wodzie lub gdy zostało uszkodzone bądź otworzone. 
 
10. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI ELEKTRYCZNYMI 
 
Jednym z zapisów dyrektywy Europejskiej 2002/96/CE jest to, że urządzenia elektryczne lub  
elektroniczne nie powinny być traktowane jak odpady i nie można ich po prostu wyrzucać. Aby 
przypomnieć o tej dyrektywie, wszystkie produkty są obecnie oznaczone symbolem 
przekreślonego pojemnika na kółkach na śmieci, jak pokazano obok. Zgodnie z wymogami tej 
Dyrektywy, stare urządzenie powinno zostać dostarczone do producenta w celu jego utylizacji. 
Gdy zajdzie taka konieczność wyślij paczką urządzenie z kartką ZWROT DO UTYLIZACJI na adres 
dostępny na stronie www.diamedica.pl 
 
 11. KONTAKT 
 
Wytwórca:  
Home Care Technology Co.,Ltd. 
No.116, Ln.523, Sec.3, Jhongjheng Rd.  
Rende Dist., Tainan City 71757  
TAIWAN  
 
Autoryzowany Przedstawiciel i serwis:  
Y.Sung Handelsvertretung 
Dusselthaler Str.24  
40211 Dusseldorf 
NIEMCY 

Import/dystrybucja w Polsce:  
AP Plan Sp.J. 
Os. Wieniawa 57a 
64-100 Leszno 
TEL: 65 619 3855 
www.diamedica.pl 

Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-07 
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