
Korektor za pokončno 

držo      
Maaa3: Navodila za uporabo 

Čestitamo vam ob nakupu korektorja za pokončno držo.

V paketu boste prejeli 

• Korektor za pokončno držo 

Prednosti 

• Spodbuja pravilno držo hrbta, 

• enostavna namestitev, 

• prilagodljiv in udoben za uporabo, 

• ojačitev v obliki črke Y, ki učinkovito skrbi za pravilno držo, 

• 3 posebne ojačitve znanstvene pene spodbujajo naravno obliko hrbtenice, 

• kakovostni materiali, ki dihajo, 

• nastavljive naramnice, 

• vzdržljiv ježek, ki ga boste uporabljali dolgo in ne poškoduje obleke, 

• v kratkem času uporabe (10min-2uri) popravi držo, 

• uporabljate ga lahko med delom ali med športnimi aktivnostmi, 

• je lahek in neviden pod oblačili, 

• uporabljate ga lahko moški in ženske vseh starosti. 

Namestitev 

Korektor namestite na hrbet. Korektor boste namestili v 4 enostavnih korakih. Nastavljive naramnice 

pa bodo poskrbele, da bo nošenje udobno. Zapenjajo se z nadgrajenim ježkom, ki ga boste 

uporabljali še dolgo. Poleg tega pa oblek ne poškoduje. Izbirate lahko med tremi velikostmi:  

• S - za višino 145 - 160 cm (40-60 kg), 
• M - za višino 160-175 cm (60-85 kg), 
• L - za višino 175 - 190 cm (85 - 110 kg). 

Uporaba 

Uporabljajte korektor drže do 2 uri na dan in drža se vam bo že v nekaj tednih vidno popravila. Z uporabo 

začnite postopoma - najprej le nekaj 10 min, da se hrbtne mišice navadijo novega položaja. 

 Opozorila 

• V primeru bolezenskih stanj se pred uporabo korektorja posvetujte s svojim zdravnikom.  

Izdelek lahko uporabljate le v skladu z zakonodajo države, v kateri se nahajate. Pred potovanjem preverite ali je 

uporaba izdelka omejena in ali za uporabo potrebujete dovoljenje. 

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. 
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