
Hi5 York elektrické 
luxusné masážne kreslo 

Návod na použitie 
 

Ďakujeme Vám za zakúpenie masážneho kresla a 
prajeme veľa relaxu a príjemných chvíľ strávených s 

Vašim novým kreslom. 



Zloženie kresla:

Varovanie 
Nenechajte deti hrať sa za operadlom kresla a zamädzte  im  
prístup k napájacej skrinke, aby ste predišli zbytočným 
nehodám.

Po ukončení používania masážneho kresla, zariadenie 
prosím vypnite a odpojte napájanie z elektrickej siete.




KONFIGURÁCIA 

Tlačidlá lakťovej opierky


Automatický režim 
Automatický režim zahŕňa 4 masážne režimy, ktoré sa môžu nastaviť

1. Masáž celého tela

2. Kolísavá masáž

3. Masáž ramien a krku

4. Strečing (napínanie) pása a bokov


Základné nastavenie po zapnutí je automatický režim 1 (masáž celého 
tela).

Po každom zatlačení tlačidla AUTO sa prepne automatický režim 
masáže na nasledujúci masážny režim.

Pokiaľ zatlačíte tlačidlo AUTO 5x automatický režim sa zruší.

Opätovným zatlačením tlačidla AUTO sa automatický režim reštartuje a 
pokračuje cyklus v poradí.




V automatickom režime môžete nastaviť intenzitu tlaku vzduchu. 
Intenzitu tlaku vzduchu môžete prepnúť zo 4 možností od silnej po 
slabú intenzitu.


Manuálny režim 
Manuálny režim zahŕňa tieto funkcie:

- Režim Shiatsu, režim miesenie, režim klepanie a tiež režim miesenie a 

klepanie zároveň. Po každom stlačení tlačidla MANUAL sa prepne 
manuálny režim masáže na nasledujúci.


- Pokiaľ zatlačíte tlačidlo MANUAL 5x manuálny režim sa zruší.

- Opätovným zatlačením tlačidla MANUAL sa reštartuje manuálny režim 

a pokračuje cyklus v poradí.

- V manuálnom režime môžete nastaviť intenzitu tlaku vzduchu. 

Intenzitu tlaku vzduchu môžete prepínať v 4 možnostiach - od silnej 
po slabú intenzitu. Meníte tiež masážnu pozíciu a funkciu zdvíhania 
operadla.


Bluetooth - Hudobná funkcia 
Zapnite bluetooth telefónu a pripojte sa k bluetooth kresla (Hi5 Mini) a 
spustite hudbu v telefóne po pripojení k bluetooth kresla.


PARAMETRE 

Názov výrobku: Hi5 YORK Smart Electric Massage Chair

Rozmery výrobku:

	 Vertikálna veľkosť: 1210x610x1040mm

	 Plochý rozmer: 1420x610x725mm

	 Veľkosť vchodových dverí (šírka): 630mm

	 Čistá hmotnosť: 48kg

	 Menovité napätie: 110-240V

	 Menovitá frekvencia: 50-60Hz

	 Menovitý výkon: 100W




OBSLUHA 

Pred použitím 
Vyberte masážne kreslo z balenia (odstráňte všetky obaly) a umiestnite 
kreslo na rovnú podlahu.

Prvé pripojenie - najskôr zapojte napájací kábel do elektrickej napájacej 
skrinky na kresle, potom pripojte druhý koniec napájacieho kábla do 
elektrickej zásuvky 110-240V. Potom zapnite hlavný vypínač vedľa 
korektora. Nakoniec zapnite tlačidlo na spustenie, ktoré sa nachádza na 
opierke kresla.


MIESTO INŠTALÁCIE 

1. Odporúča sa dodržať vodorovnú vzdialenosť medzi operadlom 
masážneho kresla a stenou (alebo inými predmetmi) viac ako 1,5 cm. 
Horizontálna vzdialenosť medzi predným koncom predkolenia a 
stenou (alebo inými predmetmi) by mala byť viac ako 50 cm.


2. Masážne kreslo neumiestňujte na vlhké miesto, ako prevenciu pred 
vniknutím vlhkosti do vnútorného zariadenia.


3. Masážne kreslo neumiestňujte blízko zdroja vysokej teploty, aby ste 
sa vyhli požiaru alebo poškodeniu kresla.


4. Toto masážne kreslo patrí do kategórie elektrických zariadení. Je 
potrebné použiť trojžilovú zásuvku. Prosím, uistite sa, že uzemňovací 
vodič na elektrickej zásuvke je dobre uzemnený, aby sa predišlo 
nepriaznivým následkom, ako je úraz elektrickým prúdom v dôsledku 
úniku elektrického prúdu počas používania.




5. Dlhodobý silný tlak masážneho kresla môže zapríčiniť poškodenie 
podlahy. Odporúča sa umiestniť pod masážne kreslo koberec alebo 
inú podložku, aby sa predišlo poškodeniu podlahy.





PREMIESTNENIE KRESLA 

Uistite sa, že všetky drôty sú dané zo zeme preč. Potiahnite opierku a 
sklápajte ju dozadu, pokiaľ sa ťažisko kresla nedostane na kolieska. 
Potom pohnite kreslom dozadu alebo dopredu a nakoniec opatrne 
vráťte kreslo do pôvodného uhlu.




BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 
Upozornenie 
- Pred prvým použitím kresla si prosím prečítajte dôkladne tento návod 

na použitie.

- Kreslo nepoužívajte vo vonkajšom prostredí a nehádžte predmety do 

masážneho kresla.

- Masážne kreslo nepoužívajte ešte hodinu po jedle.

- Masážne kreslo nepoužívajte pod vplyvom alkoholu alebo ak sa cítite 

zle.

- Ak je masážne kreslo v činnosti, uistite sa, že otvory na odvod tepla 

nie sú upchaté alebo prekryté.

- Počas používania masážneho kresla v ňom nespite. Odporúča sa 

používať ho v 15 minútových intervaloch.

- Masážne kreslo nepoužívajte ak je vonkajší plášť alebo kryt kresla 

poškodený.

- Pred čistením alebo tiež po použití masážne kreslo prosím odpojte, 

aby ste sa vyhli poškodeniu výrobku alebo osobnému zraneniu.

- Je zakázané používať masážne kreslo na iné účely, než tie, ktoré sú 

uvedené v tomto návode.

- Po použití masážneho kresla sa uistite, že je vypnutý hlavný vypínač 

kresla.

- Nepoužívajte masážne kreslo ak je elektrická zásuvka uvolnená.


Prostredie nevhodné na používanie 
- Nepoužívajte zariadenie v prostredí, kde je zvýšená vlhkosť 

(napr.kúpelňa…)

- Nepoužívajte zariadenie pokiaľ sa teplota prostredia rýchlo mení.

- Nepoužívajte zariadenie v prašnom alebo v priestore korozívnych 

plynov.

- Nepoužívajte zariadenie v zúžených (malých) priestoroch alebo v 

priestoroch, kde je slabá cirkulácia vzduchu.


Kontraindikácie - masážne kreslo sa neodporúča používať: 
- pacientom s osteoporózou

- ľuďom so srdcovými problémami a ľuďom, ktorí používajú 

elektronické zariadenia pre zdravie (napr. kardiostimulátory…)

- tehotným ženám a ženám, ktoré majú aktuálne menštruáciu

- ľuďom so psychickými problémami alebo s povrchovými chorobami

- deťom do 14 rokov bez dozoru dospelej osoby

- ľuďom, ktorí sú v zlom fyzickom stave, alebo im lekár povedal, že 

potrebujú odpočinok

- masážne kreslo nepoužívajte pokiaľ ste mokrý




ÚDRŽBA A SKLADOVANIE 

- Údržbu tohto zariadenia môže vykonávať iba servisné centrum určené 
výrobcom. Používateľ nemôže rozoberať alebo opravovať zariadenie 
sám.


- Ak masážne kreslo nebudete používať dlhšiu dobu, napájací kábel 
produktu by mal byť zrolovaný a uskladnený na suchom a neprašnom 
mieste.


- Masážne kreslo nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, vysokým 
teplotám a otvorenému ohňu.


- Masážne kreslo čistite jemnou suchou handričkou, nepoužívajte 
riedidlá, benzény alebo alkohol.


- Do výrobku nepichajte alebo nebodajte ostrými predmetmi.

- Výrobok neťahajte po nerovnom povrchu.


RIEŠENIE PROBLÉMOV 
PROBLÉM MOŽNÁ PRÍČINA RIEŠENIE

Počuť zvuky od motoru Je to normálny pracovný zvuk Zbytočné riešiť

Nemôže pracovať normálne
 Elektrický kábel nie je dobre 
zapojený

Pripojiť elektrický kábel znova

Napájanie nie je zapnuté Uistite sa či je napájanie zapnuté. 
Reštartujte masáž.

Výrobok zrazu prestal pracovať Inteligentný pracovný čas skončil Reštartujte masáž

Pracovný čas zariadenie je príliš 
dlhý a ochrana proti prehriatiu je 
automaticky spustená

Nechajte výrobok odpočívať 
pokiaľ teplota neklesne



ZÁRUKA 

Záruka na tovar je 2 roky od dátumu zakúpenia. Ak produkt zlyhá v dôsledku chyby materiálu alebo 
výrobnej chyby, Hi5 opraví alebo produkt vymení alebo poskytne potrebný poškodený komponent bez 
poplatku. Pre právnické osoby a podnikateľov tieto záručné podmienky platia 1 rok od dátumu zakúpenia. 

Táto záruka vylučuje: 

-Poškodenie zapríčinené nehodou, zlým zaobchádzaním, zneužívaním alebo 
prepravou.

-Ak je zariadenie podrobené neautorizovanej oprave.  
-Nesprávnym používaním tohto zariadenia.  
-Poškodenie presahujúce cenu tohto výrobku.  
-Poškodenie a zhoršenie stavu produktu v dôsledku abnormálneho 
skladovania alebo nedodržania podmienok pre pracovné prostredie zariadenia 
(vetranie, čistenie,...)  
-Poškodenie a zlyhanie po uplynutí záručnej doby.  

Pozáručný servis: 

REVIXA s.r.o. 
Nitra, Golianova 66.  
info@revixa.sk 
0904 158 489

mailto:info@revixa.sk

