
POČIVALNIK MIAMI Z VIBRACIJO 

 

PRED UPORABO PREBERITE CELOTNA NAVODILA 

 

 

DALJINSKI UPRAVLJALNIK 

Funkcije 

 

 

 

 

 

 

Intenzivnost vibracije           Način vibracije 

 

 

        Intenzivnost vibracije                                                            Trajanje 

                                        

 

Izbira predela            Vklop, izklop  

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 



  Način delovanja vibracije                                                          

 

FUNKCIJE ARTIKLA 

 8 vibracijskih motorjev 

 9 načinov vibracije 

 3 stopnje intenzivnosti 

 15/30 minutna izbira trajanja vibracije 

 možnost izbire vibracije med štirimi predeli 

 

 

NAVODILA ZA UPORABO 

1、 Vstavite vtičnik adapterja v priključek, ki je na spodnjem hrbtnem delu masažnega 

stola in priključite adapter v stensko vtičnico (slika A). 

 

Slika A 

 

 

 

 

2、 Pritisnite na tipko “ON/OFF” 1x, led lučka gori, če je priključeno električno 

napajanje. 

3、 Na voljo so 4 različna področja vibracije. Za izbiro pritisnite tipko POSITION, z njo 

izbirate naslednja področja: “hrbet - rame - stegna - noge.” 

4、 Način vibracije izberete s pritiskom na gumb FUNCTION. Za spremembo načina 

vibracije pritiskajte to tipko, dokler se ne prižge lučka na željenem področju vibracije. 

5、 Intenzivnost vibracije izberete s pritiskom tipke INTENSITY. Lučka LED bo svetila 

na poziciji od 1 do 3, na tisti stopnji, katero ste izbrali. 

OPOZORILO: Če začutite nelagodje ali bolečino, nemudoma izklopite vibracijo.                                     

6、 Najkrajša nastavitev vibracije je 15 min. Če želite prilagoditi čas vibracije, pritiskajte 

gumb TIMER, izbirate lahko med “15-30” minutnim vibracijskim intervalom. 

7、 Časovni interval vibracije ne sme biti daljši od 30 min neprestane uporabe. 

 

OKOLJEVARSTVENA NAVODILA 

Artikel, ki ni več uporaben, ne sodi med navadne odpadke, ampak ga posredujte v 
reciklažo. Vsi elementi tega artikla vključno z embalažo naj se ustrezno reciklirajo 
na ustreznih centrih za ravnanje z odpadki. 

 



 

POMEMBNA VARNSOTNA NAVODILA 

Ob uporabi elektične naprave, vedno upoštevajte sledeča navodila: 

1、 Proizvod mora biti priključen na 12V električno napetost. Prepričajte se, da je vtičnica 

primerne napetsoti za adapter. 

2、 Po končani uporabi ali ob čiščenju, počivalnik vedno izklopite iz električne napetosti. 

3、 Ne uporabljajte, če pride v stik z vodo. Takoj izklopite. 

4、 Počivalnika nikoli ne pustite vključenega brez nadzora. Kadar ni v uporabi, ga 

ugasnite, prav tako ga ugasnite kadar dodajate ali odstranjujete njegove elemente. 

5、 Ni primeren za zunanjo uporabo. 

6、 Počivalnika ne prenašajte s priloženim kablom kot ročaj. 

7、 Kabel ne izpostavljajte vročini. 

8、 Kadar napravo uporabljajo otroci, invalidi ali prizadete osebe, jih nikoli ne puščajte 

brez nadzora. 

9、 Počivalnik ni igrača. Otroci je sami ne smejo uporabljati in se z njo igrati. 

10、 Napravo ne uporabljajte pod električno napetostjo, če ste v bližini razpršili spray ali 

dodajali kisik. 

11、 Prepovedana je uporaba v bližini oči in drugih občutljivih predelov. 

12、 Za izključitev pritisnite tipko "ON/OFF", prepričajte se, da so vse funkcije 

zaustavljene, nato iztaknite vtikač iz vtičnice. 

13、 To naprava je namenjena izključno uporabi, kot je opisana v teh navodilih. Uporaba 

drugih, neoriginalnih dodatkov je prepovedana. 

 

VARNOSTNA OPOZORILA 

 

 Če imate kakršnekoli pomisleke v zvezi z vašim zdravjem, se pred uporabo posvetujte z 

zdravnikom 

 Osebe s srčnim vzpodbujevalnikom naj naprave ne uporabljajo. 

 Če po daljši uporabi začutite bolečine v mišicah ali sklepih, prenehajte z uporabo in se 

posvetujte z zdravnikom. Stalne bolečine so lahko znak resnih bolezni. 

 

NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE 

 

SKLADIŠČENJE: 

Artikel zapakirajte v škatlo na varen, suh, hladen prostor. Zaščitite pred ostrimi robovi in 

drugimi artikli, ki bi lahko prerezali ali poškodovali zunanjost. Nikoli ne ovijajte kabla okoli 



počivalnika. Počivalnika ne obešajte za kabel. 

 

ČIŠČENJE: 

 Prepričajte se, da je proizvod izključen iz električnega omrežja in ohlajen, preden 

začnete s čiščenjem. 

 Nikoli ne čistite s tekočino. Površino čistite z vlažno krpo, z blagimi čistilnimi sredstvi.  

Nazadnje obrišite s čisto, suho krpo. 

 Ne uporabljajte agresivnih čistil, krtač, bencina, kerozina, stekla, puliture za pohištvo, 

razredčil ali prevroče vode. 

 


