



Návod na použitie Hi5 Armona 3D elektrický masážny prístroj.


Masážny prístroj ARMONA 3D


Čistenie a údržba: 
1. Pred čistením sa prosím ujistíte, že prístor nie je v elektrickej sieti.

2. Vlasy a špinu so zariadenia zmyte vodou.

3. Zo zariadenia dajte dole masážne hlavice a znovu ich nainštalujte až po vyčistení.

4. Na utretie hlavnej jednotky masážneho prístroja použite uterák alebo vlhčenú utierku. Buďte 

extra opatrný, aby na nabíjacích portoch nezostala vlhkosť.

5. Po použití masážneho prístroje sa ujistite, že ste zariadne dostatočne utreli a osušili od vody. 

Až potom je zariadenie pripravené na skladovanie.

6. Ak sa zariadenie nebude používať dlhšiu dobu, pred uskladnením ho dostatočne vysušte.

7. Po plnom nabití batérie, nabíjaciu stanicu zariadenia odpojte z elektrickej siete.


Opatrenia a varovanie 
Prosím pred použitím si prečítajte dôkladne preventívne opatrenia a uistite sa, že zariadenie 
používate správne, aby ste sa vyhli poškodeniu zariadenia a poraneniu osôb.

Nepoužívajte zariadenie v nasledujúcich prípadoch:

. Nebezpečenstvo:

	 . ak ste užívateľ kardiostimulátora

	 . ak máte umelé pľúca, srdce, alebo iné elektronické zariadenia dôležité pre život

	 . zariadenie nemôžu používať deti a dojčatá

. Varovanie: 
	 . nepoužívať zariadenie na miestach, kde bola prevedená plastická operácia

	 . nepoužívať pri abnormalitách, ako sú dermatitída, nadmerne opálená/spálená pokožka 	
	 hlavy alebo tela

	 . nepoužívať na rany, exémy, opuchy a hnisavé ochorenia hlavy a tela




Pred použitím (nabiť zariadenie) - Nabíjanie: 
1. Ak je zariadenie používané po prvýkrát, a batéria je slabo nabitá, prosím pred použitím nabite 

zariadenie. Ak je batéria vybitá, indikátor batérie bliká.

2. Prosím použite univerzálnu nabíjačku 5V 1A (nedodáva sa k zariadeniu) pre nabitie zariadenia

3. Prosím, dôkladne utrite zariadenie pred nabíjaním, pokiaľ bude zariadenie vlhké alebo mokré, 

môže nastať poškodenie až zničenie prístroja

4. Keď zariadenie nabíjate, prosím držte 4 masážne hlavice hlavnej jednotky v uzavretom stave k 

prevencii jemného dotyku s nabíjacími miestami. Pri dotyku sa zariadenie nebude nabíjať.

5. Zariadenie sa do plného nabitia nabíja 2 hodiny. Pracovný čas prístroja je 3 - 5 hodín. Tieto 

časy môžu byť ovplyvnené okolitou teplotou, preto sa môžu časy nabíjania pracovný čas líšiť.


Ukazovatele: 
	 	 	 Slabá batéria	 	 	 Nabíjanie	 	 	 Plné nabitie

	 	 	 Bliká rýchlo	 	 	 Bliká pomaly	 	 	 Svieti nepretržite


Zariadenie a príslušenstvo: 
 

Varovanie: Nabíjacia stanica nie je vodotesná, preto musí byť hlavná jednotka pred nabíjaním 
osušená a zbavená vlhkosti.

Hlavná jednotka je vodeodolná, môže sa používať i vo vani, je však zakázané prístroj namáčať vo 
vode. Dobíjacia jednotka a nabíjací kábel nie sú vodeodolné. Preto musí byť hlavná jednotka pred 
nabíjaním vysušená a zbavená vlhkosti.


Návod na použitie: 



 

- zapínacie / vypínacie tlačidlo

- Podržte zatlačené tlačidlo na zapnutie. Krátkym stlačením tlačidla zmeníte úroveň masáže ( 2 

úrovne ).

- Prepínač režimu. - stlačením tohto tlačidla prepnete režim masáže, masážny prístroj má celkom 

dva režimy - 1.Shiatsu a 2.Shiatsu + vibrovanie.


Špecifikácia 
Tento výrobok obsahuje dobíjateľnú líthiovú batériu, ktorá môže pri nesprávnej likvidácii znečistiť 
životné prostredie. Prosím zlikvidujte zariadenie podľa právnych predpisov daného štátu.

Napätie: DC 5V 1A

Výkon: 5W

Rozmery: 140x110x110cm

Materiál: ABS + antibakteriálny silikón

Baterka: 1200 mAh

Pracovný čas nepretržitý: 10 minút.


Záruka: 
1. Výrobok má záruku 2 roky od zakúpenia.

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 


