
 

Masažno grelna blazina
ZIUMENMAT0019: Navodila za uporabo 

Čestitamo vam ob nakupu masažno grelne blazine!

V paketu boste prejeli 

• Masažno grelno blazina 

• Daljinski upravljalnik 

• Električni polnilec 

• Polnilni adapter za v avto 

• Navodila za uporabo 

Tehnične lastnosti 

• Barva: črna, 
• notranjost prevleke: polnjena z lahko peno, 
• dimenzije: 107 x 47 x 35,5 cm, 
• teža: 1,1 kg, 
• moč: 9,6 W, 
• vhodna frekvenca: 50 – 60 Hz, 
• vhodna napetost: 100 – 240 V. 

Prednosti 

• 4 različna masažna območja za vrat, hrbet in sedalni del, 
• 3 izbirne jakosti masaže, 
• 5 različnih izbir masažnih programov, 
• 5 vibracijskih motorjev, 
• dodatna možnost gretja sedeža z masažo ali brez, 
• časovnik s 3 možnostmi za izklop: 15 / 30 / 60 min, 
• samodejni izklop po 15 minutah, 
• priročen daljinski upravljalnik, 
• material je enostaven za čiščenje, 
• odlična za daljše in krajše vožnje v avtu ter delo v pisarni, 
• enostavna za uporabo in hrambo. 

Uporaba 

Pred uporabo masažno grelne blazine, natančno preberite navodila za uporabo in vzdrževanje. Navodila shranite, če 

jih boste potrebovali kasneje. 

1. Namestite masažno blazino (2) na stol ali avtomobilski sedež in jo pritrdite na zadnji strani z zankami. 

2. Vklopite napajalni kabel (1) ali avtomobilski adapter (17) v kabel za priklop polnilca (4). 

3. Napajalni kabel (1) vklopite v električno vtičnico. Avtomobilski adapter (17) vklopite v cigaretni vžigalnik v 

avtu. 

4. Usedite se na blazino in preučite kontrole na daljinskem upravljalniku (5).  

 

 

 



 

1. Električni polnilec 

2. Masažna blazina 

3. 5 točk masažnih motorjev: za hrbet,    

ramena, križ in stegna. 

4. Kabel za priklop polnilca 

5. Daljinski upravljalnik 

16. Žep za spravilo daljinskega 

upravljalnika 

17. Polnilni adapter za v avto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daljinski upravljalnik: 

6. I/O : Vklop / izklop masažne blazine. Pritisnite tipko I/O za vklop ali izklop blazine. Po samodejnem izklopu, zopet 
pritisnite tipko I/O. Opozorilo: Maksimalni čas delovanja blazine je 60 minut, ne prekoračite te omejitve. 

7. HEAT: S pritiskom na tipko HEAT vklopite grelno funkcijo blazine (rdeča lučka poleg gumba sveti, ko je gretje 
vklopljeno). S ponovnim pritiskom gretje izklopite.  

8. INTENSITY: S pritiskanjem nastavite željeno jakost masaže. 

9. MODE: Tipka za nastavitev tipa masaže, z vsakim pritiskom izberete drugo vrsto masaže: 

• AUTO: Standardna masaža, avtomatično menjavanje tipa masaže. 

• KNEADING: Pritisnite tipko MODE enkrat. Tip masaže podoben Shiatsu masaži 

• PULSATE: Pritisnite tipko MODE dvakrat. Masažni motorji pulzirajo izmenično. 

• TAPPING: Pritisnite tipko MODE trikrat. Masaža z rahlim tapkanjem. 

• ROLLING: Pritisnite tipko MODE štirikrat: Masaža z izmenjavajočimi valovi. 

10. UPPER BACK : masaža zgornjega dela  hrbta, ramen.  

11. LOWER BACK: masaža spodnjega dela hrbta. 

12. HIPS: masaža bokov. 

13. THIGHTS: masaža stegen. 

14.  TIMER: Pritisnite tipko da nastavite časovno omejitev delovanja blazine. Izbirate med 15, 30 in 60 minut 

delovanja. LED lučka sveti ob izbrani tipki.  



 

Čiščenje in vzdrževanje blazine: 

• Pred čiščenjem blazine, se prepričajte, da je izklopljena iz električne napetosti. Počakajte, da se ohladi. 

• Čiščenje izključno z mokro krpo. Ne uporabljajte krtač, agresivnih čistilnih sredstev ali alkohola. Do suhega 

blazino obrišite s suho krpo. 

• Ne perite s potapljanjem v vodo. Prepričajte se, da med čiščenjem voda ne prodira v notranjost blazine. 

• Pred ponovno uporabo mora biti blazina popolnoma suha. 

• Shranjujte v suhem in čistem prostoru. Ne izpostavljajte vlažnim razmeram. 

Opozorila 

• Maksimalni čas uporabe blazine je 60 minut. Po preteku časa, blazino izklopite in nadalje uporabljajte, ko je 

popolnoma hladna. 

• Ne uporabljajte naprave kot nadomestno zdravljenje težav s hrbtenico. Kronične bolečine in simptomi se ob 

uporabi lahko poslabšajo. 

• Določene skupine ljudi naj se uporabe blazine izogibajo, ali se o tem posvetujejo s svojim zdravnikom:  

o nosečnice,  

o osebe, ki imajo srčni spodbujevalnik, umetne sklepe, 

o osebe z naslednjimi zdravstvenimi stanji: motnje cirkulacije krvi, krčne žile, odprte rane, odrgnine, 

vnetja na koži, vnetja ven. 

o Osebe, ki so neobčutljive na toploto. Možnost opeklin. 

o Osebe z močnimi bolečinami ali osebe po operaciji,  

o Osebe, ki prestajajo zdravniško zdravljenje hudih bolezenskih stanj. 

• Če občutite bolečino ali nelagodje ob uporabi naprave, jo prenehajte uporabljati in se posvetujte z 

zdravnikom. 

• Po vsaki uporabi, napravo izklopite iz elektrike. Ne puščajte naprave vklopljene brez nadzora.  

• Uporabljajte le priložene polnilce. Ob vidnih znakih poškodb polnilcev, naprave ne uporabljajte. 

• Naprave ne uporabljajte če so na njej vidni znaki poškodb.  

• Naprave ne uporabljajte, če ne deluje pravilno. Posvetujte se z izdelovalcem glede popravila. 

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

• Naprave ne puščajte neposredno izpostavljene vročini ali vročim predmetom (pečem, radiatorjem, ognju…).  

• Naprave ne potapljajte v vodo ali druge tekočine. 

• Na napravi ne stojte. 

• Če po nesreči napravo polijete ali vam pade v vodo, hitro izključite glavni napajalni kabel. Nikoli je ne 

pobirajte iz vode z rokami ali se je dotikate z mokrimi rokami.  

• Ne razstavljajte izdelka. Samostojni poizkusi popravljanja izdelka izničijo garancijo. 

• Blazino držite nedosegljivo otrokom. Otroci naj jo uporabljajo le z nadzorom odrasle osebe. 

• 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. 

.  
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