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NAPRAVA IN GUMBI ZA UPRAVLJANJE 

 
1. Trakovi za namestitev (na zadnji strani) 
2. 2 masažni glavi za vrat/ramena (Shiatsu masaža) z odstranljivo prevleko 
3. 2 tri-dimenzionalni nihajoči dvojni masažni glavi (Shiatsu masaža) 
4. Vtikač z napajalnim kablom 
5. 1 masažni motor (vibracijska masaža) 
6. Žep za daljinski upravljalnik 
7. Enota za upravljanje 
8. “Demo“ gumb z LED indikatorjem (izvaja vse masažne funkcije) 
9. “Neck“ gumb z LED indikatorjem (vklop/izklop masaže za vrat/ramena) 
10. “Full“ gumb z LED indikatorjem (vklop/izklop masaže celega hrbta) 
11. “Upper“ gumb z LED indikatorjem (vklop/izklop masaže zgornjega dela 

hrbta) 
12. “Lower“ gumb z LED indikatorjem (vklop/izklop masaže spodnjega dela 

hrbta) 
13. “Heat“ gumb z LED indikatorjem (vklop/izklop ogrevanja) 
14. “Vibration“ gumb s tremi LED indikatorji (vklop/izklop vibriranja, na izbiro 3 

stopnje intenzivnosti: nizka, srednja ali visoka) 
15. Gumb za vklop/izklop (“on/off“) z LED indikatorjem (za vklop/izklop naprave) 
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1. VARNOSTNI NAPOTKI 
 

 POMEMBNA INFORMACIJA! SHRANITE ZA PRIHODNJE 
PRILOŽNOSTI! 
Pred uporabo izdelka natančno preberite navodila za uporabo, še posebej 
varnostne napotke in navodila shranite za prihodnje priložnosti. 
Če naprave predate naslednjemu uporabniku, je zelo pomembno da zraven 
priložite tudi ta navodila za uporabo. 
 
POMEN SIMBOLOV 

 
Ta navodila za uporabo pripadajo tej napravi. Vsebujejo 
pomembne informacije o zagonu naprave in njenem delovanju. 
Navodila za uporabo natančno preberite. Neupoštevanje teh 
navodil lahko povzroči resne telesne poškodbe ali materialno 
škodo na napravi. 

 

OPOZORILO 
Opozorila v navodilih je potrebno upoštevati in na ta način 
preprečiti kakršnekoli telesne poškodbe uporabnika. 

 

PREVIDNOST 
Ta napotke je potrebno upoštevati, da se preprečijo poškodbe 
na napravi. 

 

OPOMBA 
Te opombe so vam v dodatno pomoč pri namestitvi ali 
delovanju naprave. 

 
Razred zaščite II 

 
Lot številka  

 
Proizvajalec 

 

   
Napajanje 
• Pred priklopom naprave v električno omrežje preverite, ali je omrežna 

napetost navedena na izdelku skladna z vašo električno napeljavo. 
• Napravo lahko v električno napetost vstavite le ko je izključena. 
• Napajalnega kabla in naprave ne izpostavljajte vročini, vročim površinam, 

vlagi in tekočinam. Izogibajte se prijemanju vtikača ali gumba za vklop z 
mokrimi ali vlažnimi rokami, ali če stojite v vodi. 

• Če naprava pade v vodo, je ne pobirajte. Namesto tega vtikač takoj iztaknite 
iz vtičnice. 

• Takoj po končani uporabi vtikač iztaknite iz električne vtičnice. 
• Naprave nikoli ne iztikajte iz vtičnice z vlečenjem za kabel. Vedno primite in 

povlecite vtikač! 
• Naprave nikoli ne prenašajte, vlecite ali obračajte samo s pomočjo 

napajalnega kabla. 
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• Napajalni kabel namestite tako, da se čezenj ne morete spotakniti. Prav tako 
pazite, da kabla ne stisnete, prekrijete ali zavijete. 

 
Posebne skupine ljudi 
• Izdelek ni namenjen uporabi posameznikov (vključno z otroci), ki imajo 

zmanjšane fizične, senzorične ali umske sposobnosti ali s premalo izkušenj 
in znanja, razen če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo 
varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi 
povezane nevarnosti. 

• Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 
8 let. 

• Otroke je med uporabo naprave potrebno nadzorovati in preprečiti, da se z 
njo igrajo. 

• Naprave ne uporabljajte za dopolnilo ali zamenjavo za zdravljenje.  
• Če želi napravo uporabljati oseba z alergično motnjo dihanja, se mora pred 

tem posvetovati s svojim zdravnikom. Kronične težave in simptomi se lahko 
poslabšajo. 

• Shiatsu masažne sedežne blazine MCN ne bi smeli uporabljati, ali pa bi se 
pred uporabo morali posvetovati z zdravnikom, če: 
- ste noseči, 
- imate srčni vzpodbujevalnik, umetne sklepe ali elektronske implantate, 
- če trpite za eno ali več naslednjih bolezni in težav: motnje v krvnem 

obtoku, diabetes, tromboza, krčne žile, odprte rane, modrice, razpokana 
koža, vnetje žil. 

• Če med masažo občutite zdravstvene težave, takoj prenehajte z uporabo 
naprave in se posvetujte s svojim zdravnikom. 

• Naprave vstavljene v električno vtičnico nikoli ne pustite brez nadzora. 
• Pri uporabi grelca bodite previdni. Ne uporabljajte ga če imate težave z 

obtokom ali na območjih, ki niso občutljiva na toploto. Nevarnost opeklin! 
• Površina naprave je vroča. Ljudje, ki niso občutljivi na toploto morajo biti pri 

uporabi previdni.  
• Če imate kakršna koli vprašanja glede terapevtske uporabe Shiatsu 

masažne sedežne blazine, se o tem posvetujte z zdravnikom. 
• Če imate nerazložljive bolečine in se zdravite pri zdravniku in/ali uporabljate 

medicinske naprave, se pred uporabo Shiatsu masažne sedežne blazine 
posvetujte z vašim zdravnikom.  

• Uporaba masažne naprave je prepovedana v naslednjih primerih: 
- na otrocih, 
- na živalih, 
- med spanjem, 
- v avtomobilu, 
- če uživate substance, ki zmanjšujejo reakcijski čas (na primer sredstva 

proti bolečinam, alkohol). 
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Pred uporabo naprave 

 
Transportni zatič se nahaja na zadnji strani hrbtnega dela blazine spodaj 
in ga je pred prvo uporabo potrebno odstraniti (glejte spodnje slike). 
1. Vijak s priloženim imbus ključem obrnite v nasprotni smeri urinega 

kazalca (1). 
2. Vijak odstranite okolju prijazno. (2) Vijaka v nobenem primeru ni 

dovoljeno ponovno vstaviti. S takšnim dejanjem lahko poškodujete 
napravo. 

       
 
• Pred uporabo vedno natančno preverite napajalni kabel, enoto za 

upravljanje in Shiatsu masažno sedežno blazino, da na njih ni vidnih znakov 
poškodb. Okvarjene naprave ne uporabljajte. 

• Naprave ne uporabljajte, če so na njej ali na komponentah kabla vidni znaki 
poškodb, če naprava ne deluje pravilno, ali če je blazina ali enota za 
upravljanje padla na tla ali postala vlažna. V izogib nevarnostim napravo 
vedno pošljite na servis. 

• Zadrge na zadnji strani naprave ni dovoljeno odpirati. Nameščena je samo 
iz razlogov povezanih z izdelavo naprave. 

 
Upravljanje naprave 
• Shiatsu masažno sedežno blazino uporabljajte izključno za njen namen kot 

je opisan v teh navodilih za uporabo. 
• Uporaba Shiatsu masažne sedežne blazine za drugačen namen razveljavi 

njeno garancijo. 
• Naprave vstavljene v električno vtičnico nikoli ne pustite brez nadzora. 
• Najdaljši dovoljeni čas delovanja za eno terapijo je 15 minut. Pred ponovno 

uporabo blazino pustite, da se ohlaja vsaj 15 minut. 
• Ne dopustite, da Shiatsu masažna sedežna blazina pride v stik s koničastimi 

ali ostrimi predmeti. 
• Naprave nikoli ne odlagajte poleg električne pečice ali drugih virov toplote. 
• Prepognjene ali zmečkane Shiatsu masažne sedežne blazine ne 

uporabljajte. 
• Naprave nikoli ne uporabljajte pokrite – na primer pod odejo ali pod 

blazinami. 
• Napravo uporabljajte samo v pokončnem položaju, nikoli je ne položite na 

ravna tla. 
• Poskrbite, da se vsi premični deli vseskozi lahko prosto premikajo. 
• Nikoli s celo težo ne sedite ali stojite ma premičnih delih naprave in na 

napravo ne odlagajte predmetov. 
 
 



 
 
 

7 

 

Naprava je namenjena za zasebno uporabo in je ni dovoljeno 
uporabljati za komercialne ali zdravstvene namene. 
Če imate zdravstvene težave, se pred uporabo Shiatsu masažne 
sedežne blazine posvetujte z vašim zdravnikom, 

 
Masažno sedežno blazino lahko uporabljate samo v zaprtih 
prostorih! 

 
Masažne sedežne blazine ne uporabljajte v vlažnih prostorih (na 
primer med kopanjem ali tuširanjem) 

 
Čiščenje in vzdrževanje 
• Naprava ne potrebuje vzdrževanja. 
• Napravo lahko čistite samo sami. Če pride do okvar naprave je prosimo ne 

poskušajte popravljati sami, saj je s tem avtomatsko prekinete vse 
garancijske pravice. Pozanimajte se pri strokovnjaku in naj popravila izvede 
le servisno osebje. 

• Naprave ne uporabljajte, če so na njej ali na komponentah kabla vidni znaki 
poškodb, če naprava ne deluje pravilno, ali če je blazina ali enota za 
upravljanje padla na tla ali postala vlažna. V izogib nevarnostim napravo 
vedno pošljite na servis. 

• Naprave ne potopite v vodo ali druge tekočine. 
• Če kljub temu v napravo zaide voda, jo takoj iztaknite iz električne vtičnice. 
• Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši 

od 8 let in pod nadzorom. 

 Pranje ni dovoljeno! 

 Kemično čiščenje ni dovoljeno! 
 
• Za pranje, je potrebno odstraniti 100% poliestrsko prevleko masažnih glav 

za vratno masažo (2), ki je enostavna za čiščenje. 
 

 
Prevleko vratnih masažnih glav (2) lahko z normalnim pranjem 
operete pri največ 30°C. Sledite napotkom na notranji etiketi! 

2. UPORABNE INFORMACIJE 
 
Zahvaljujemo se vam za zaupanje in vam čestitamo! 
S Shiatsu masažno sedežno blazino MCN ste pridobili kvaliteten MEDISANA 
izdelek. Naprava je izdelana za masažo vratu, hrbta in zgornjega dela stegna. 
Za zagotovitev najboljših rezultatov in dolgotrajnega zadovoljstva ob uporabi 
MEDISANA Shiatsu masažne sedežne blazine MCN vam priporočamo, da 
natančno preberete navodila za uporabo in vzdrževanje. 
 
2.1 VSEBINA PAKETA 
Prosimo najprej preverite ali je naprava popolna in ob transportu ni bila 
poškodovana. V primeru dvoma naprave ne uporabljajte in se obrnite na vašega 
prodajalca ali servisno službo. 
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V paketu so naslednji elementi: 
• 1 x Medisana Shiatsu masažna sedežna blazina MCN 
• 1 enota za upravljanje 
• 1 x navodila za uporabo 

 
Embalaža se lahko ponovno uporabi ali reciklira. Prosimo da na pravilen način 
odstranite vso embalažo, ki je ne potrebujete več. Če med razpakiranem opazite 
poškodbe zaradi transporta, se takoj obrnite na vašega prodajalca. 
 

 

OPOZORILO 
Bodite pozorni, da je plastična embalaža vedno izven dosega 
otrok! Nevarnost zadušitve! 

 
2.2 KAJ JE SHIATSU MASAŽA? 
Shiatsu je oblika masaže s pritiskom prstov in ena najpomembnejših masažnih 
tehnik skupaj z ročno limfno drenažo in refleksologijo. Ta oblika fizične terapije 
je bila razvita na Japonske, vendar izhaja iz tradicionalne kitajske masaže. 
Nežno gladenje in koristne tehnike uporabe pritiska se uporabljajo za zbujanje 
življenjskih sil in spodbujanje njihovega pretoka skozi telo. Cilj masaže ni le 
olajšanje napetosti, ampak tudi optimizacija pretoka življenjske sile in 
usklajevanje telesa in duše. 
 
2.3 KAKO DELUJE MEDISANA SHIATSU MASAŽNA SEDEŽNA BLAZINA? 
V MEDISANA Shiatsu masažni sedežni blazini MCN boste našli moderno 
napravo za pristno masažo hrbta v Shiatsu stilu. 
MEDISANA Shiatsu masažna sedežna blazina MCN ima dve masažni glavi za 
vrat/ramena (2) in dve tri-dimenzionalni vrtljivi dvojni masažni glavi (3) za 
Shiatsu masažo treh območij: zgornji del hrbta, spodnji del hrbta in celoten hrbet. 
Naprava je opremljena z dodatnimi 3 stopnjami vibracijske funkcije v sedežu (5) 
in funkcijo gretja v masažnih glavah (3). Edinstvena kombinacija intenzivne 
Shiatsu in vibracijske masaže z oddano toploto, daje masažni sedežni blazini 
učinkovit in sproščujoč učinek. Njihove nastavitve lahko udobno prilagodite z 
enostavno enoto za upravljanje(7). 

3. DELOVANJE NAPRAVE 
 
3.1 UPORABA 
Uporaba Shiatsu masažne sedežne blazine izboljša vaše počutje po napornem 
dnevu. Učinek masaže je še posebej uporaben pri zdravljenju napetih mišic in 
utrujenega tkiva. Naprava zagotavlja prijetno sproščanje za premagovanje 
vsakodnevnega stresa. Masaža lahko izboljša dobro počutje in je uporabna tudi 
na področju športa in fitnesa. 
 
3.2 DELOVANJE 
Zagon 
• Transportni zatič se nahaja na zadnji strani hrbtnega dela blazine spodaj in 

ga je pred prvo uporabo potrebno odstraniti (glejte ilustracije v poglavju “2. 
Varnostni napotki – Pred uporabo naprave“). Obvezno upoštevajte vse tam 
navedene varnostne napotke. 
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• Masažno sedežno blazino namestite na visok stol in jo nanj pritrdite s 
trakovi, ki se nahajajo na zadnji strani naprave (1). Poskrbite, da je blazina 
podprta po celotnem območju in da je hrbtni del dovolj visok. 

• Vtikač (4) vstavite v električno vtičnico. Poskrbite, da je vtičnica lahko 
dostopna. 

• Usedite se na Shiatsu masažno sedežno blazino in se seznanite z njenimi 
funkcijami. 

• Sedite udobno in zravnano. Poskrbite, da sedite na sredini in tako, da se 
masažne glave (3) lahko premikajo levo in desno od vaše hrbtenice. 

 
Upravljanje naprave 
MCN Shiatsu sedežna blazina ima za učinkovito masiranje tri funkcije: masaža 
s prsti (Shiatsu masaža), vibracijska masaža in gretje. Funkcijo gretja lahko 
uporabljate le skupaj s Shiatsu masažo v ozadju, med katero lahko aktivirate 
tudi masažo vratu in vibracijsko masažo blazine. Naprave ne uporabljajte dlje 
kot 15 minut naenkrat. Po približno 15 minutah se naprava samodejno izklopi. 
Pred ponovno uporabo napravo vedno pustite, da se popolnoma ohladi. 
 
Gumbi na enoti za upravljanje 
Za upravljanje masažne sedežne blazine uporabljajte gumbe na enoti za 
upravljanje (7). 
S pritiskom na gumb “On/Off“ (15) vklopite napravo. LED indikator zasveti. 
Naprava se vklopi v stanje pripravljenosti. Če ne pritisnete nobenega drugega 
gumba, se naprava po 15 minutah samodejno izklopi. 
 
“Demo“ gumb (8) 
Demo funkcijo lahko vklopite če ste prej pritisnili gumb za vklop (15) ali ne. S 
pritiskom na “Demo“ gumb (8) naprava samodejno zažene predstavitev različnih 
nastavitev z različnimi funkcijami. 
Najprej so predstavljene masaže vratu/ramen in celega hrbtnega dela. Vrtljive 
glave za masažo hrbta (3) se premikajo od čisto spodaj (začetni položaj), do 
čisto zgoraj; vrtljive masažne glave vratu (2) se premikajo navzven. Hkrati se 
aktivira gretje in vibracijska masaža blazine, intenzivnost vibriranja pa je 
nastavljena na najnižjo vrednost. 
Nato je ta program predstavljen v obratni smeri vrtenja in na srednji stopnji 
intenzivnosti vibriranja. Na koncu demo programa je masaža blaziine 
predstavljena še na največji stopnji intenzivnosti. Led indikatorji prikazujejo 
trenutno območje masiranja in funkcije. Ko naprava predstavi vse funkcije, se 
ustavi. 
 
“Neck“ gumb (9) 
S pritiskom na gumb “On/Off“ (15) vklopite napravo. 
Gumb “neck“ (9) je namenjen povratni gnetilni masaži vratu/ramen. Z enim 
pritiskom na gumb leva masažna glava (2) gnete v nasprotni smeri urinega 
kazalca; desna masažna glava (2) gnete v smeri urinega kazalca. Z drugim 
pritiskom na gumb se smer gnetenja zamenja. S tretjim pritiskom na gumb (9) 
se masaža ustavi. 
 
Gumbi masaže hrbta (10), (11), (12) 
S pritiskom na gumb “On/Off“ (15) vklopite napravo. 
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Izberite območje, ki ga želite masirati z gumbom “Back“ ((10) / (11) / (12)). 
 
“Full“ gumb (10) (celoten hrbet) 
Shiatsu masažne glave (3) se premikajo iz “parkiranega“ položaja na dnu 
hrbtnega dela blazine, vse do območja ramen in hrbet masirajo s krožnimi gibi. 
Ko dosežejo najvišji položaj, se smer vrtenja masažnih glav obrne. Glave nato 
potujejo navzdol do vznožja hrbtnega dela. Ko glave to točko dosežejo, se smer 
vrtenja zopet obrne in glave potujejo navzgor. 
 
“Upper“ gumb (11) (zgornji del hrbta) 
Shiatsu masažne glave (3) se v krožnem gibanju premikajo po zgornjem delu 
hrbta. Ko dosežejo ustrezni končni položaj, se smer vrtenja obrne. 
 
“Lower“ gumb (12) (spodnji del hrbta) 
Shiatsu masažne glave (3) se v krožnem gibanju premikajo po spodnjem delu 
hrbta. Ko dosežejo ustrezni končni položaj, se smer vrtenja obrne. 
 
“Heat“ gumb (13) 
Funkcijo gretja lahko aktivirate kadarkoli skupaj s Shiatsu masažo, med katero 
lahko aktivirate tudi vibracijsko masažo. Za aktiviranje funkcije pritisnite gumb 
(13); LED indikator na enoti za upravljanje in masažne glave zasvetijo rdeče. 
Gretje se oddaja iz masažnih glav (3). Za izklop funkcije gretja gumb (13) 
ponovno pritisnite; rdeča luč masažnih glav in LED indikator ugasnejo. 
 
“Vibration“ gumb (14) 
Shiatsu masažo lahko s pritiskom na gumb (14) kadarkoli izboljšate z vibracijsko 
masažo za stegna. 
Vibracijsko masažo zgornjega dela stegna lahko upravljate posebej. 
S pritiskom na gumb “On/Off“ (15) vklopite napravo. 
Pritisnite “Vibration“ gumb (14). Zasveti LED indikator, ki se nahaja levo nad 
gumbom in vklopi se motor vibracijske masaže (5). Začne z nežnim masiranjem. 
S ponovnim pritiskom gumba (14) se intenzivnost vibracij poveča (srednja 
intenzivnost masaže). Zasveti LED indikator na sredini. S tretjim pritiskom na 
gumb (14) se vibracije še povečajo (najvišja intenzivnost masaže). Zasveti LED 
indikator nad gumbom na desni. Po četrtem pritisku na gumb (14) se vibracijska 
masaža izključi in LED indikator ugasne. 
 

 

Masažne naprave ne uporabljajte dlje kot 15 minut. Nato jo 
pustite, da se ohladi. Daljša uporaba naprave lahko prekomerno 
stimulira mišice in namesto sprostitve povzroči napetost. 
Masažo lahko kadarkoli zaključite s pritiskom na gumb “On/Off“ 
(15). 
Po vsaki uporabi napravo izklopite z gumbom “On/Off“ (15) in 
vtikač (4) iztaknite iz električne vtičnice.  Enoto za upravljanje 
(7) vedno shranite v nameščenem žepu (6). 
 

Izklop naprave 
Pritisnite gumb “On/Off“ (15). LED indikator začne utripati in masažna glava 
potuje navzdol do “parkiranega“ položaja. Ko ta položaj doseže, LED indikator 
ugasne. Če gumb “On/Off“ (15) pritisnite med delovanjem ene od masažnih 
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funkcij, se masaža vratu/ramen ter sedeža, vključno s funkcijo gretja, takoj 
ustavi. Najprej masažne glave na hrbtnem delu potujejo navzdol do 
“parkiranega“ položaja. Medtem LED indikator utripa, nato pa ugasne. 

4. RAZNO 
 
4.1 ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE 
• Pred čiščenjem naprave se prepričajte, da je naprava izključena in da je 

vtikač iztaknjen iz električne vtičnice. Napravo pustite, da se ohladi. 
• Shiatsu masažno sedežno blazino čistite samo z mehko krpo, ki ste jo rahlo 

navlažili z blagim čistilnim sredstvom (na primer milnico). V nobenem 
primeru ne uporabljajte agresivnih čistil, grobih krtač, topil, bencina, razredčil 
ali alkohola. Blazino osušite s čisto suho krpo. 

• Pri čiščenju blazine nikoli ne potopite v vodo in poskrbite, da voda ne zaide 
v napravo. 

• Prekrivalo masažne glave za masažo vratu/ramen (2) odstranite tako, da v 
celoti odprete zadrgo. Prekrivalo operite v normalnem pranju na največ 30°C 
in sledite napotkom na všivni etiketi! 

• Pred ponovno uporabo počakajte, da je naprava popolnoma suha. 
• Če se je kabel zavil ali zlomil, ga poravnajte. 
• Najbolj idealno je shranjevanje naprave v njeni originalni embalaži in na 

čistem, suhem mestu. 
 
4.2 OKOLJU PRIJAZNO ODSTRANJEVANJE 

Izdelka ni dovoljeno odlagati med splošne gospodinjske odpadke. Vsi 
uporabniki so dolžni vse električne ali elektronske naprave, ne glede na to ali 
vsebujejo toksične substance ali ne, odnesti na občinska odlagališča, kjer 
odstranjevanje poteka na okolju prijazen način. 
Dodatne informacije o odstranjevanju naprave lahko najdete pri vašem 
prodajalcu ali na vaši občini. 
 
4.3 TEHNIČNI PODATKI 
Ime in model: MEDISANA Shiatsu masažna sedežna blazina MSN 
Omrežno napajanje: 220 – 240 ~ 50 – 60 Hz 
Poraba energije:  približno 48 W 
Čas delovanja:  največ 15 minut 
Pogoji uporabe:  za uporabo samo v zaprtih prostorih 
Pogoji shranjevanja: na hladnem, suhem mestu 
Dimenzije (D x Š x V): približno 118 x 40 x 9 cm 
Teža:    približno 6,5 kg 
Dolžina omrežnega kabla:  približno 1,8 m 
Številka izdelka:  88930 
EAN koda:   40 15588 88930 1 
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Skladno z našo politiko stalnega izboljševanja izdelkov, si pridržujemo 
pravico do tehničnih in vidnih sprememb brez predhodnega opozorila. 
 
PROIZVAJALEC 
MEDISANA AG 
Jagenbergstrasse 19  
41468 NEUSS  
Nemčija  
eMail: info@medisana.de  
Internet: www.medisana.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@medisana.de
http://www.medisana.de/
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GARANCIJSKI LIST 
 
 
 
 
 
 
Izdelek: Shiatsu masažna sedežna blazina Medisana MCN  
Kat. št.: 39 83 61 
 
Garancijska izjava:  
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem 
roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na območju 
Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.  
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 
dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. 
Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, 
malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz 
garancijskih pogojev. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz 
odgovornosti prodajalca za napake na blagu. 
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 
leta po preteku garancije. 
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC 
SE, Klaus-Conrad-Strasse 1,  Nemčija. 
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska 
cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.  
 
Prodajalec: 
___________________________________________________________ 
 
Datum izročitve blaga in žig prodajalca: 
________________ 
 
Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, 
pravilno izpolnjenim garancijskim listom. 
 

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 
Grosuplje 
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 
248 
www.conrad.si, info@conrad.si 

http://www.conrad.si/
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