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1. Predvidena uporaba 
 
Naprava je predvidena samo za uporabo, ki je opisana v teh navodilih za uporabo. 
Proizvajalec ne more jamčiti za škodo, ki nastane zaradi nepravilne ali lahkomiselne 
uporabe. 
 
Ta naprava je namenjena masaži posameznih delov človeškega telesa. Masažnega aparata 
ne uporabljajte, če za vas velja eno ali več opozoril, ki so navedena v nadaljevanju. 
 
OPOZORILO 
 
Masažnega aparata ne uporabljajte v naslednjih primerih: 
 
• na otrocih, 
• pri bolezenski spremembi ali poškodbi predela telesa, ki ga želite masirati (npr. opekline, 
..odprte rane, brazgotine, kožni izpuščaji ali druge poškodbe), 
• pri obolenjih obtočil in glavobolih, 
• na glavi, kosteh (npr. sklepi, hrbtenica) ali drugih občutljivih delih telesa, 
• po operacijah, 
• med nosečnostjo, 
• po zaužitju zdravil ali alkohola (omejena sposobnost zaznavanja!), 
• pri upravljanju strojev, 
• primerno za zunanjo uporabo. 
 
Te naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z omejenimi telesnimi, 
senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez zadostnih izkušenj in/ali brez znanja, razen 
če jih nadzoruje druga oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, oz. jim ta oseba daje 
napotke, kako je treba napravo uporabljati. Otroke je treba nadzorovati in poskrbeti, da se z 
napravo ne bodo igrali. 
 
Uporaba naprave ne nadomesti posvetovanja z zdravnikom in zdravniškega zdravljenja. 
 
Pred uporabo masažnega aparata se posvetujte s svojim zdravnikom v naslednjih primerih: 
 
• če nosite srčni spodbujevalnik, implantate ali druge pripomočke, 
• pri bolečinah z nepojasnjenim vzrokom, 
• če niste prepričani, da je naprava primerna za vas. 
 
Opomba 
 
Masaža mora biti vedno prijetna in sproščujoča. Če masaža postane boleča ali neprijetna, 
potem prekinite z masiranjem ali pa spremenite svoj položaj ali jakost pritiskanja. 
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2. Varnostni napotki 
 
OPOZORILO 
 
• Pred uporabo se prepričajte, da naprava in njena oprema nimata vidnih poškodb. V primeru 
..dvomov naprave ne uporabljajte in se obrnite na svojega prodajalca ali na naveden naslov 
..servisne službe. 
•.Ne uporabljajte dodatne opreme, ki je ne priporoča proizvajalec oz. je ne ponuja kot 
..dodatno opremo. 
•.Naprave v nobenem primeru ne smete odpirati ali popravljati, sicer ni možno zagotoviti 
..pravilnega delovanja. V nasprotnem primeru izgubite pravico do uveljavljanja garancije. Če 
..naprava potrebuje popravilo, se obrnite na servisno službo ali na pooblaščenega trgovca. 
 
 
3. Upravljanje 
 
Vstavljanje oz. menjava baterij: 
 
• Pokrov baterijskega predala zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca. 
• V baterijski predal vstavite tri alkalne ali tri običajne baterije tipa AAA in pri tem upoštevajte 
..oznako. Pri tem nujno pazite na pravilno polarnost baterij! 
• Pokrov baterijskega predala namestite na baterijski predal. Pri tem nujno pazite na pravilno 
..usmeritev pokrova! 

 
 
 
 
 
Pritisk tipke 
 

 1 x vklop 
 2 x izklop 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Napotki za ravnanje z baterijami 
 
Pazite, da baterije ne zaidejo v otroške roke. Otroci lahko baterije vtaknejo v usta in jih 
pogoltnejo. Ta lahko vodi do resnih telesnih poškodb. V tem primeru nemudoma poiščite 
zdravniško pomoč! 
 
•.Običajnih baterij ne smete polniti, segrevati ali jih metati v odprt ogenj (nevarnost 
..eksplozije!). 
• Vedno zamenjajte vse baterije hkrati in uporabljajte baterije istega tipa. 
• Iztekle baterije lahko povzročijo poškodbe na napravi. Če naprave dalj časa ne nameravate 
..uporabljati, potem baterije vzemite iz baterijskega predala. 
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4. Čiščenje in vzdrževanje naprave 
 
Vaš masažni aparat ne potrebuje vzdrževanja. Samo zunanjost ohišja je treba redno čistiti. 
Pred čiščenjem odstranite baterije iz baterijskega predala. 
 
Svoj mini masažni aparat previdno čistite samo z rahlo navlaženo krpo. 
 
• Ne uporabljajte čistilnih sredstev ali topil. 
•.Naprave v nobenem primeru ne smete potapljati v vodo, sicer lahko pride do vdora 
..tekočine, ki lahko poškoduje napravo. 
 
 
5. Odstranjevanje 
 
Prosimo, da napravo odstranite v skladu z Direktivo o odpadni električni in 
elektronski opremi 2002/96/ES (OEEO). Če imate vprašanja, se prosimo obrnite 
na občinski urad, ki je pristojen za odstranjevanje odpadkov. 
 
 
Odslužene, popolna izpraznjene baterije je treba oddati v posebne označene 
zbirne posode, na zbirališčih za posebne odpadke ali pri trgovcu z električno 
opremo. Zakonsko ste zavezani k pravilnemu odstranjevanju baterij. 
 
Opomba 
 
Na baterijah, ki vsebujejo škodljive snovi, najdete naslednje znake: Pb (= baterija 
vsebuje svinec), Cd (= baterija vsebuje kadmij), Hg (= baterija vsebuje živo 
srebro). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pridržujemo si pravico do napak in sprememb. 
 
 
 
 

Naslov servisne službe: 
 

Hans Dinslage GmbH 
D-88524 Uttenweiler 

Nemčija 
Telefon: 0049 (0)7374-915766 

Faks: 0049 (0)7374-920723 
E-pošta: service@sanitas-online.de 
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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 

GARANCIJSKI LIST 
 
Izdelek: Mini masažni aparat Sanitas SMG 11 
Kat. št.: 86 04 49 
 
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. 
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