
Masažni aparat  
M253: Navodila za uporabo 

Čestitamo vam ob nakupu masažnega aparata!

V paketu boste prejeli 

• 1 stimulator, 

• 1 glavno enoto (za izbiro programov in jakosti). 

Tehnične lastnosti 

• Frekvenca delovanja: 1-100Hz, 

• čas delovanja: 15 minut, 

• izhodni tok: do 9,8 mA, 

• način uporabe: 6 masažnih programov, 

• napajanje: 2 AA baterije (niso priložene), 

• barva: črna. 

Prednosti 

• Sprostite se po napornem dnevu, 

• najnovejša tehnologija v krči in sprošča mišice, 

• sprostite in krepite mišice vratu s 15 minutno masažo, 

• 6 masažnih programov, 

• oponašajo nežno akupunkturo, gnetenje, glajenje, stiskanje ipd., 

• prilagodite intenzivnost masaže svojim potrebam z izbiro ene od 10 stopenj intenzivnosti, 

• masažni aparat lahko uporabite na vratu, rokah, prsih, nogah ipd., 

• za uporabo ne potrebujete gelov - gelne zaščite za večkratno uporabo so priložene, 

• je lahek in prenosen, zato ga lahko uporabljate kjerkoli želite. 

Uporaba 

Veliko časa preživite za računalnikom ali mobilnikom? Čutite napetost v vratu? Uporabite masažni aparat in se 
sprostite. Majhen masažni aparat boste lahko uporabili kjerkoli - med vožnjo, na kavču ali med delom. Da bo 
sprostitev popolna, bo poskrbelo kar 6 masažnih programov. Intenzivnost masaže pa nastavite na 10 stopenj. 

Samo 15 minut na dan in mišice se bodo sprostile in okrepile. Vi pa boste medtem uživali v zasluženi sprostitvi. 
Uporabite ga lahko na katerem koli delu telesa, saj je majhen in priročen. 

 

1. Gumb ON/INC za vklop in začetek masiranja. Izbira 

intenzivnosti masaže. 

2. Gumb PROGRAM za izbiro vrste masaže. 

3. Gumb OFF za izklop naprave. 
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Opozorila 

• Naprave ne uporabljajte na obolelih in razdraženih delih kože.  

• Naprave ne uporabljajte v kombinaciji z drugimi elektronskimi napravami, saj lahko vodi do elektrošoka.  

• Ne razstavljajte izdelka. 

• Naprave ne perite ali potapljajte v vodo. 

• Ne izpostavljajte ga vlažnim razmeram. 

• 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. 

 

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. 

 

Opozorilo! Ni primerno za otroke do 3. let starosti, saj lahko vdihnejo 

ali pogoltnejo majhne delce. 
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