
 

Inteligentný masážny prístroj na krk Hi5 K3

Predajca: REVIXA s.r.o. Nitra, Golianova 66. 
IČO: 50699431, DIČ: 2120430026, IČ DPH: SK2120430026 
Tento návod poskytuje detailné inštrukcie na používanie a údržbu zariadenia. Oboznámte sa s 
ním pred používaním masážneho prístroja. Návod si odložte pre prípradných ďalších 
používateľov masážneho zariadenia. 



Nebezpečenstvo: 
Nepoužívajte výrobok s najsledujúcimi elektronickými zariadeniami: 
1. Medicínske elektronické zariadenie implantované do ľudského tela, napr.kardiostimulátory. 
2. Život udržujúce medicínske elektronické zariadenia, ako umelé srdce a pľúca. 
3. Medicínske elektronické zariadenie, ako elektrokardiograf.    
4. Výrobok môže zapríčiniť, že tieto medicínske zariadenia budú mať poruchu alebo skrátenú 

životnosť. 

Upozornenie: 
Ak pacient používá vysoko frekvenčné chirurgické zariadenie s výrobkom v rovnakom čase, 
elektronická podložka môže spôsobiť popáleniny a výrobok sa môže poškodiť. Ak je výrobok 
používaný blízko krátkovlného, alebo mikrovlného terapeutického zariadenia ( do 1m)  výstup 
produktu môže byť nestabilný. 

Elektronické podložky nedávajte na miesta kde sa nachádzajú jazvy a poranenia počas masáže. 
Počas masáže elektronické podložky nemôžu byť umiestnené blízko hrudníka a srdca, inak to 
zapríčiní riziko kardiofibrilácie.  

Výrobok je určený pre jedného užívateľa. Pre používanie viacerými osobami prosím očistite 
elektrické podložky na výrobku pred použítím.  

Keď používate výrobok, elektrické podložky by mali byť tesne priliehajúce na pokožku a v 
rovnomernom kontakte. 

Elektrické podložky tohto výrobku majú ohrevnú funkciu a používaním funkcie horúcej kompresie 
dlhší čas (nad 15minút) na rovnakom mieste zapríčiní popáleniny pri nízkych teplotách. 

Ak sa cítite zle počas alebo po používaní výrobku, prestnaňte výrobok používať a konzultujte 
problémy s lekárom. Tento výrobok obsahuje lítijové batérie.  

Prosím, neopravujte, nerozoberajte a neupravujte výrobok. Inak výrobok môže byť poškodený a 
môže explodovať. 

V nasledujúcich prípadoch, prosím konzultujte so svojim lekárom používanie výrobku, 
nakoľko môže nastať zhoršenie zdravotného stavu alebo nepohodlie: 
1. Pacienti, ktorí sú liečení lekárom a cítia abnormality 
2. Pacienti s abnormalitou srdca a mozgových nervou 
3. Pacienti, ktorých telesná teplota presahuje 38°C (horúčkové obdobie) 
4. Pacienti s infekčnými chorobami 
5. Pacienti s poruchou citlivosti kože alebo s kožnými abnormalitami 
6. Pacienti, ktorí berú lieky 
7. Pacienti s abnormálnym krvným tlakom 
8. Pacienti, ktorí sa nemôžu slobodne vyjadrovať 
9. Pacienti, ktorí trpia zmyslovými poruchami v dôsledku cukrovky a ďalšími poruchami 

periférnej cirkulácie na vysokej úrovni 
10. Pacienti, ktorých koža je alergická na elektródy z nehrdzavejúcej ocele 



Výrobok je zakázaný používať v nasledovných situáciách: 
1. Pacienti so zhubnými nádormi 
2. Pacienti s tendenciou ku krvácaniu 
3. Tehotné ženy a novonarodené deti 
4. Pacienti s hnisavým zápalom 
5. Užívatelia kardiostimulátora 
6. Pacienti s kovovým implantátom 

Nepoužívajte výrobok blizko srdca, na hlavu, tvár, genitálie alebo tiež pacienti, ktorí majú problém 
s kožou. Počas terapie nestláčajte vnútorné orgány ani rukou ani výrobkom.  Inak môžu nastať 
zdravotné ťažkosti alebo psychický diskomfort. Nepoužívajte 2 sety tohto výrobku v rovnakom 
čase, ani iné medicínske zariadenie, inak to môže spôsobiť nevoľnosť alebo psychický diskomfort. 
Tento výrobok môže byť používaný iba na masáže. Nepoužívajte elektródy s poškriabaným alebo 
poškodeným povrchom alebo nerozoberajte, neopravujte alebo neupravujte výrobok bez 
autorizačného výrobcu. Inak to môže spôsobiť poruchu alebo elektrický šok. 

Záznamy: 
Výstraha: 
Výrobok prestaňte používať ak cítite nepohodlie zapríčinené s abnormalitou produktu. Prosím 
konzultujte to so svojím lekárom, ak sa vyskytne diskomfort na vašej koži. Ak pri automasáži alebo 
pri masáži iného človeka chcete pohnúť s elektrickými podložkami na výrobku, prosím uistite sa, že 
výrobok je vyprnutý, inak daná osoba môže dostať elektrický šok. 
Počas masáže nemajte nasadené iné elektrické zariadenie, ako sú napr.elektrické hodinky, inak 
môže byť výrobok alebo iné zariadenie poškodené. 
Ak výrobok nefunguje správne, prosím vypnite ho, inak môže nastať zvýšenie teploty, skrat alebo 
výbuch. Čo najskôr kontaktujte predajcu a informujte ho o danom probléme. 

Deti alebo ľudia, ktorí nie sú mentálne v poriadku, nemajú povolenie zariadenie používať. V 
prípade, že takýto ľudia budú zariadenie používať, môže prísť k nehode.  
Nepoužívajte výrobok ak ste na mieste kde je vysoká teplota alebo vlhkosť, pretože môže nastať 
nehoda alebo poškodenie výrobku. 
Nepoužívajte výrobok počas spánku, pretože sa môže výrobok poškodiť alebo sa môže počas 
spánku premiestniť na časť tela, kde je zakázané používať výrobok. Takéto konanie môže spôsobiť 
zranenie a zdravotné problémy. 
Nepožívajte tento výrobok počas šoférovania, môžu vzniknúť zdravotné problémy, ktoré môžu 
viesť k dopravnej nehode. 
Neprikladajte elektródové podložky na postihnuté miesta na dlhšiu dobu, pretože to môže zapríčiniť 
zápal kože. 
V procese masáže nie je povolené prikladať iné kovové predmety k elektrodovým podložkám, ako 
sú napr.retiazka, naušnice…. Inak môže prísť k silnému elektrickému šoku. 
Nepoužívajte výrobok na jednom mieste dlhú dobu (viac ako 30minút), inak to môže spôsobiť 
únavu masírovanej časti tela alebo zdravotné problémy. 
Prosím, nasaďte si tento výrobok správnym spôsobom pre krčnú chrbticu a noste výrobok 
symetricky, inak môže prísť k nehode alebo k iným zdravotným problémom. 
Prosím namiesto ťahania za kábel, držte zástrčku kábla a vytiahnite ho, inak to môže zapríčiniť 
elektrický skrat, ktorý môže poškodiť výrobok, keď odpojujete napájací kábel USB zo zariadenia. 



Elektrické podložky výrobku majú povrchovnú ohrevnú funkciu. Užívateľ, ktorý nie je senzitívny 
na teplo alebo má vyššiu telesnú teplotu ako je normálna, by mal používanie výrobku konzultovať s 
doktorom. Je normálne, že teplota povrchu podložiek stúpne pri dlhšom používaní.  

Rady: 
Prosím ujistíte sa, že pred použitím sú funkčné všetky tlačidlá. Pokiaľ sa bude výrobok používať 
prvýkrát alebo ak zariadenie nebolo používané dlhší čas prosím pri nabíjaní postupujte podľa 
návodu, aby ste zaistili že bude fungovať normálne. Pokiaľ likvidujete tento výrobok, prosím 
postupujte podľa miestnych predpisov, pre životné prostredie a likvidáciu elektroodpadu. 
Zariadenie odovzdajte na miesto, kde sa zbiera elektroodpad. Zariadenie je určené pre osoby od 16 
rokov a staršie.   
Nepouživajte alebo nepredávajte tento výrobok na nasledujúcich miestach: miesta vystavené 
priamemu slnku, miesta s vysokou teplotou a vlhkosťou, na miestach s vodou, miesta kde je vysoká 
prašnosť. 
Je odporúčané používať výrobok 2-3x denne (naprogramovaný pracovný čas jedného cyklu je 
15minút). Ďalej sa výrobok neodporúča používať viackrát za sebou. 
Pre zlepšenie výkonu si môžete jemne navlchčiť pokožku čistou vodou. Prípadne môže zaniknúť 
jemné pichanie v ojedinelých prípadoch. 

Poznámka: 
1. pri používaní výrobku prosím sedte rovno a nehmírte sa alebo nehýbte vašou hlavou 
2. Po nasadení výrobku zapnite výrobok a vyberte si vhodnú úroveň pre vaše potreby 
3. Pokiaľ výrobok je v činnosti a dotknete sa elektrických podložiek prstami v rovnakom čase 

môže zvyknúť nepohodlie 
4. Prosím pred použitím strhnite z výrobku ochranný film (priesvitné fólie). 

!  Ak sa cítite zle alebo cítite psychickú alebo fyzickú abnormalitu počas používania, prosím 
prestaňte výrobok okamžite používať a odstránte výrobok z tela. 



Predstavenie výrobku 
Vlastnosti produktu: 
1. Toto zariadenie je založené na ergonomickom, estetickom a módnom dizajne, ktoré dokonale 

ladí s krivkou krku 
2. Vďaka zabudovanej batérii je výrobok prenosný a jednoducho použiteľný 
3. 4 druhy masážnym techník, 16 úrovní masážnej intenzity, robí výrobok vhodný pre všetky typy 

ľudí 
 

Popis častí výrobku: 
1. Vypínač/Zapínač 
2. Nastavenie ohrevu 
3. Nabíjací indikátor 
4. Reproduktor 
5. Elektródové podložky 
6. Infračervené svetlo 
7. Zvýšenie pulzu 
8. Zníženie pulzu 
9. Nabíjací port 
10. Led lampa s atmosférou 



Spôsob použitia 
Obsluha: 
1. Zapnutie: dlhé zatlačenie tlačidla zapnutia/vypnutia pre spustenie zariadenia, potom sa spustí 

automatický kombinovaný režim a led svetlá budú svietiť na oboch koncoch. 
2. Vypnutie: dlhé zatlačenie tlačidla zapnutia/vypnutia pre vypnutie zariadenia. Vypnutie je 

sprevádzané zvukovými signálmi. 
3. V zapnutom stave, krátke stlačenie tlačidla nastavenia ohrevu pre zapnutie ohrevu od nízkej 

úrovne. Spustenie ohrevu je sprevádzané zvukovými signálmi. 
4. Krátkym zatlačením tlačidla nastavenia ohrevu zvyšujete intenzitu ohrevu až po najvyššiu 

úroveň, je to sprevádzané zvukovými signálmi.  
5. Počas vysokého stupňa ohrevu, krátkym stlačením tlačidla nastavenia ohrevu vypnete ohrev na 

zariadení, je to sprevádzané zvukovými signálmi. 
6. Základné nastavenie je masážny režim 1 - automatická kombinácia režimu, nízka teplota a 

intenzita elektrických pulzov na úrovni 1 
7. V zapnutom stave, krátke stlačenie tlačidla zapnutia/vypnutia pre prepnutie masážneho režimu, 

je to sprevádzané zvukovými signálmi. Keď prepínate režim intenzita pulzov sa nemení. 
• Pokiaľ je v chode režim 1 (automatická kombinovaná masáž), krátkym stlačním tlačidla 

zapnutia/vypnutia vstúpite do režimu 2 
• Pokiaľ je v chode režim 2 (ťukanie), krátkym stlačním tlačidla zapnutia/vypnutia vstúpite do 

režimu 3 
• Pokiaľ je v chode režim 3 (škrabanie), krátkym stlačním tlačidla zapnutia/vypnutia vstúpite do 

režimu 4 
• Pokiaľ je v chode režim 4 (miesenie), krátkym stlačním tlačidla zapnutia/vypnutia sa vrátite do 

režimu 1 
8.

• Krátkym stlačením tlačidla “+” zvýšite intenzitu pulzov. Pulzy nastavujete od 0-16, 
nastavovanie pulzov je sprevádzané zvukovými signálmi. 

• Krátmym stlačením tlačidla “-“ znižujete intenzitu pulzov alebo zastavíte pulzy. Pulzy 
nastavujete od 0-16, nastavovanie pulzov je sprevádzané zvukovými signálmi. 

9.
• Ak pokračujete s krátkym stláčaním tlačidla  “+” , pri dosiahnutí stupňa 16 sa ozvú zvukové 

signály. 
• Ak pokračujete s krátkym stláčaním tlačidla  “-” , pri dosiahnutí stupňa 0 sa ozvú zvukové 

signály. 
10. Infračervené svetlo bude zapnuté predvolene, pokiaľ je zariadenie zapnuté. 
11. Po zapnutí sa zariadenie automaticky vypne po 15-tich minútach. 
12. Pokiaľ napätie baterky je 3.25V a zariadenie je zapnuté, biele svetlo bude rýchlo blikať, čo 

naznačuje nedostatok el.energie. Ak napätie batérie je nižšie ako 3.25V zariadenie bude 
automaticky vypnuté. Prosím pripojte zariadenie k nabíjaniu. Nabíjanie pre plné nabitú baterku 
trvá asi 1,5hodiny. 

13. Aby sa ušetrila energia, ak sa zariadenie nepoužíva 2minúty v zapnutom stave a elektrické 
podložky sa nedotýkajú kože, zariadenie automaticky spustí funkciu vypnutia. 

14. Pred prvým použitím nezabudnite s elektrických podložiek odstrániť priesvitnú fóliu. 
Inak je účinok elektród nízky. 



Nabíjanie výrobku: 
1. Prosím použite adaptér 5V. Zapojte USB koniec nabíjacieho káblu, ktorý sa dodáva so 

zariadením, do adaptéru a druhý koniec USB-C nabíjacieho kábla zapojte do nabíjacieho portu 
na zariadení, následne svetelná signalizácia zobrazí stav nabíjania. Pomalé blikanie bieleho 
svetla indikuje, že zariadenie sa nabíja. Stále svietenie bieleho svetla indikuje, že zariadenie je 
nabité. 

2. Prosím skúste použiť USB 5V, 1A alebo menej ako 2A adaptér k nabitiu zariadenia. 
3. Zariadenia nemôže byť používané počas nabíjania. 

Technické parametre: 

Denná údržba: 
Pred čistením a údržbou zariadenia prosím vypnite zariadenie a použite vlhký papier pre čistenie 
elektrických podložiek. Keď je zariadenie obzvlášť špinavé, utrite a dezinfikujte s malým 
množstvom alkoholu (75% koncentrát). 

Záruka: 
1. Výrobok má záruku 2 roky od zakúpenia výrobku. 
2. Záruka sa vzťahuje pri poškodení výrobku pri bežnom používaní. 

Záruka sa nevzťahuje na: 
1. Poškodenie pri preprave, nehode a páde 
2. Pokiaľ je zariadenie opravované v neautorizovanom servise 
3. Pri nesprávnom používaní zariadenia 
4. Pokiaľ zariadenie nie je skladované a používané vo vhodnom prostredí a vhodných 

podmienkach 
5. Pokiaľ je zariadenie používané nepoučenými užívateľmi a osobami, ktoré majú zakázané 

používať výrobok (deti, mentálne nespôsobilé osoby) 

Predajca: REVIXA s.r.o. Nitra, Golianova 66. 
IČO: 50699431, DIČ: 2120430026,  
IČ DPH: SK2120430026 

Názov výrobku Inteligentný krčný masér Vstupné napätie USB 5V

Označenie výrobku K3 Menovitý výkon 2W

Ohrevná najvyššia 
teplota

42+3°C Váha výrobku 130,5g

Ohrevná najnižšia 
teplota 

38+3°C 


