Fitnes stimulator za trebuh
in roke
Maaa28: Navodila za uporabo
Čestitamo vam ob nakupu !

V paketu boste prejeli
•
•
•
•

3 glavne enote z micro USB vhodom,
1 večji stimulator za trebuh,
2 manjša stimulatorja za roke, noge, ipd.,
USB kabel s tremi priključki micro USB za istočasno
polnjenje 3 glavnih enot.

Tehnične lastnosti
•
•
•

Material: ABS+TPR
Barva: Črna
Polnjenje: USB napajalnik

Prednosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hiter in varen način pridobivanja mišic,
omogoča vadbo tudi med delom ali gledanjem TV, zato ga lahko uporabljajo tudi tisti, ki nimajo časa za
vadbo,
najnovejša fitnes tehnologija krči in sprošča mišice,
samo 12 minut vadbe za popolne rezultate 2 do 3 na dan,
preprosto namestite na trebuh in mišice rok ali nog,
izbirate med 6 programi stimulacije,
prilagodite intenzivnost vadbe svojim potrebam z izbiro 10 nivojev intenzivnosti,
za uporabo ne potrebujete gelov - gelne zaščite za večkratno uporabo so priložene,
za krepitev mišic trebuha, stegen, rok, križa, vrata in bokov,
je lahek in prenosen,
glavne enote napolnite kar s priloženim USB kablom.

Uporaba
SmartFitness bo mišice spodbujala k krčenju in sproščanju s pomočjo električnih signalov. Intenzivnost in način
električnih signalov prilagodite s pomočjo gumbov na glavnih enotah. Uporaba je zares enostavna:
1. Pred uporabo s stimulatorjev odstranite zaščito na elektrodah in si jih
pritrdite na očiščen del telesa, ki ga želite trenirati.
2. Na stimulatorje pritrdite glavne enote.
3. Z vadbo začnete tako, da pritisnete gumb ON/INC na glavni enoti.
4. Z gumbom PROGRAM izberete eno od 6 vadb. Označbe vadb lahko
vidite na desni sliki.
5. Z gumbom ON/INC višate intenzivnost električnih signalov in s tem
vadbe.

6. Če želite znižati intenzivnost vadbe, pritisnite na gumb OFF/DEC.
7. Ko ste z vadbo zaključili, pritiskajte na gumb OFF/DEC dokler se naprava ne ugasne. Opozorilo: Naprava se po 12
minutah samodejno izključi.
8. Na stimulatorje ponovno namestite zaščito in jih ločite od glavne enote.
9. Preverite, da je glavna enota res izključena
Uporabo odsvetujemo vsem:
•
•
•
•
•

nosečnicam,
ki imate poškodovano kožo,
srčnim bolnikom, uporabnikom srčnega spodbujevalnika, bolnikom s hipertenzijo in uporabnikom drugih
medicinskih elektronskih naprav,
obolelim za rakom ali epilepsijo,
ki so pod zdravniškim nadzorom zaradi kognitivne motnje.

Opozorila
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ne uporabljajte takoj po jedi – počakajte vsaj 30minut.
Priporočamo, da ne uporabljate takoj po tuširanju ali umivanju, ko je koža vlažna.
Na nižji intenziteti priporočamo uporabo do 12 minut 2-3 na dan.
Naprave ne uporabljajte na obolelih in razdraženih delih kože.
Po vsaki uporabi izključite napravo in ločite stimulatorje od glavne enote.
Poskrbite, da se elektrode ne izsušijo, zato jih po vsaki uporabi pokrijte.
Če se naprava umaže, jo obrišite z milnico na vlažni krpi in obrišite do suhega.
Naprave ne izpostavljajte sončni svetlobi, ekstremnim temperaturam, visoki vlažnosti, zelo prašnemu okolju,
ognju ali drugim ekstremnim pogojem.
Hranite izven dosega otrok.
Glavne enote se ne dotikajte z mokrimi rokami.
Če se elektrode umažejo, lahko to vpliva na učinkovitost delovanja. Zato umazanijo odstranite z robčkom in
nanesite gel na očiščen del. Elektrode z vlažilnim gelom je potrebno zamenjati z istim tipom modela.
Naprave ne uporabljajte v kombinaciji z drugimi elektronskimi napravami, saj lahko vodi do elektrošoka.
Ne uporabljajte med fizično vadbo in med vožnjo.
Ne razstavljajte izdelka.
Naprave ne perite ali potapljajte v vodo.
Ne izpostavljajte ga vlažnim razmeram.
Baterije ne polnite v izrednih temperaturnih pogojih (pod 0°C ali nad 40°C).
Samostojni poizkusi popravljanja izdelka izničijo garancijo.
Izdelek med delovanjem in polnjenjem lahko oddaja manjšo količino toplote. To je normalno.
Neprevidna uporaba izdelka se lahko konča s poškodbami.
Če obstajajo napake na izdelku, kontaktirajte prodajalca.

Garancija
Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo pri podjetju Suban d.o.o., Kazarje 3, 6320 Postojna. Garancijo lahko
uveljavljate z računom, ki ste ga prejeli ob dostavi izdelkov.
Jamčimo za brezhibno delovanje izdelka v Sloveniji, v času 12 mesecev od prejema izdelka. Garancija ne izključuje
pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
Garancijo uveljavite tako, da nam pišete na info@maaarket.si. V sporočilu opišite napako, priložite fotografijo ali
video napake in napišite številko vašega naročila. Podjetje bo poskrbelo za zamenjavo izdelka ali vračilo denarja, če
bo vaš zahtevek upravičen. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.
Navodila za odlaganje in recikliranje
Ob odlaganju elektronske opreme bodite pozorni, da jo odvržete v zbiralnik namenjen posebej za električno in elektronsko opremo (EEO). Posredujete jo lahko
tudi nam (v skladu z Uredbo o električni in elektronski opremi iz Uradnega lista RS, št. 55/2015).
Bodite pozorni, ko ta izdelek odlagate v smeti. Simbol prečrtanega smetnjaka vas opozarja, da izdelek v EU ne spada v gospodinjske odpadke.
Poskrbite za okolje in odložite izdelek v pravi zbiralnik. Nepravilno odlaganje lahko povzroči negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Za pravilno
ravnanje z odpadki se obrnite na najbližji center za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.
Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza veljavnim direktivam EU.

Opozorilo! Ni primerno za otroke do 3. let starosti, saj lahko vdihnejo
ali pogoltnejo majhne delce.

