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DZIĘKUJEMY ŻE WYBRAŁEŚ HIP’SAFE, 
KTÓRY POMOŻE OCHRONIĆ CIĘ W TWOIM 

CODZIENNYM ŻYCIU.
ZNAJDZIESZ TU WSZYSTKIE POTRZEBNE 

INFORMACJE ABY MÓC KORZYSTAĆ
Z  PASA HIP’ SAFE.





INFORMACJE O PRODUKCIE
 Po zakupie pas Hip’Safe jest gotowy do użycia.  

Pas: Hip’Safe

Klamra: otwiera i zamyka pas. Zielone światło 
pojawia się automatycznie po zamknięciu 
klamry.

Pokrowiec: do ochrony systemu. Jest lekki, 
wygodny i można go prać. 

Ładowarka: ładuję baterię pasa.   

Kartridż: kartridż jest jednorazowego użytku, 
napełnia poduszki powietrzne. Po każdej inflacji 
należy wymienić kartridż na nowy. 



JAK AKTYWOWAĆ PAS HIP’SAFE
1.   Klamra 

Zielone światło 
i dźwięk „BEEP” 

wskazuję że 
system jest 
włączony. 

Dopasuj pas nad biodrami i zapnij klamrę, 
aby włączyć system  

3.  Ustawienie pasa 

Obróć i wyśrodkuj pas. (klamra z tyłu / strzałka 
z przodu, na środku)

4.  Zdejmij pas 

Otwórz klamrę i zdejmij pas.

2.  Sprawdź pozycję pasa   

Symbol «UP» i postać skierowana do góry.

ON

CLICK

BEEP

OFF



UWAGA  : ZŁA POZYCJA PASA

Pas nie jest wyśrodkowany. 

WAŻNE : 

Nigdy nie zapinaj klamry, kiedy pas nie jest 
używany. (Ryzyko przypadkowej inflacji)

Pas nie został odwrócony
Klamra powinna znajdować 
się z tyłu

Pas zapięty jest w złą stronę.
(Strzałka powinna być 
skierowana w górę) 

!



JAK WYREGULOWAĆ PAS
1.  Zdejmij pokrowiec

Zdejmij cały pokrowiec.

3. Załóż pokrowiec

Umieść pokrowiec na pasku. Sprawdź, czy symbole «UP»
pasują do siebie: żółty z żółtym / czerwony z czerwonym.

2.  Dostosuj pas 

Umieść rzep w odpowiedniej pozycji, aby 
zwiększyć lub zmniejszyć jego rozmiar.

Pociągnij pasek, aby 
wyregulować.

Zamknij pokrowiec zaczynając od 
środka.

System regulacji znajduje się z 
tyłu po lewej stronie.

!



JAK NAŁADOWAĆ PAS HIP’SAFE?
Ładowarka znajduję się w zestawie.

Niski poziom naładowania akumulatora: przy normalnym użytkowaniu pasa czerwona 
lampka i «krótki sygnał dźwiękowy» oznaczają, że akumulator powinien zostać naładowany.

1.  Podłącz pas

Podłącz ładowarkę do klamry pasa

    2.  Odłącz pas

Zielone światło wskazuje, że pas jest 
naładowany i może być ponownie użyty

WAŻNE:
Nigdy nie zamykaj 
klamry kiedy pas 
jest podłączony do 
ładowania

!



JAK ZRESETOWAĆ SYSTEM HIP’SAFE PO INFLACJI? 

1.  Otwórz kieszenie poduszek 

Całkowicie zdejmij pokrowiec. Otwórz kieszeń

2.  Usuń pusty kartridż

Odłącz zasilanie kartridża. Wykręć kartridż Usuń pusty kartridż.



3.  Opróżnij poduszki  

Ściśnij poduszki powietrzne
obiema rękami, aby usunąć 
całe powietrze

4.  Zwiń poduszki powietrzne  

Zwiń poduszki powietrzne obiema rękami, zaczynając  od góry 
do dołu.

DOBRZE :
Biała strona na zewnątrz

ŹLE :
Niebieska strona na zewnątrz

WAŻNE :  
Zwijając poduszki : 
Niebieska strona 
powinna być zwinięta 
do wewnątrz biała 
strona na zewnątrz

!



5. Zamknij kieszenie poduszek powietrznych

6. Włóż nowy kartridż

Zaczynając od boku, idąc ku środkowi.

Weź nowy kartridż Przeciągnij drut przez 
czarny tłok

Powtórz to samo z drugiej 
strony

Wkręć nowy kartridż do 
czarnego tłoku



DOBRZE ŹLE

WAŻNE :  
Nowy kartridż musi być całkowicie 
wkręcony, zanim podłączysz zasilanie. 
Nigdy nie podłączaj kartridża, przed 
dokręceniem go w całości do tłoka.

!

Podłącz kabel zasilający. Zamknij kieszeń Wymień i zamknij pokrowiec. 
Zamykaj przyciski, zaczynając od 
środka na zewnątrz. 

7. Zamknij pas



JEŻELI CHCESZ UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI, 
PROSZĘ ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ INSTRUKCJĄ 
UŻYTKOWNIKA LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI 

TEL. 793 948 886 LUB POPRZEZ
E-MAIL SKLEP@KAMIZELKIOCHRONNE.PL

    WWW.KAMIZELKIOCHRONNE.PL
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