


Izdelka ne uporabljajte pod odejo ali blazino. Pustite,
da se toplota odvaja, sicer se lahko izdelek pregreje, kar
lahko privede do poškodb, električnega udara ali požara.

Izdelka UVI Heka ne smejo uporabljati otroci ter ljudje s
kroničnimi boleznimi, zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi
ali duševnimi sposobnostimi. Nosečnice se morajo pred
uporabo posvetovati z zdravnikom. 

Ko izdelka ne uporabljate, ga izklopite. Ko je izdelek
priključen na električni tokokrog, ga ne puščajte brez
nadzora. Nikoli ga ne uporabljajte med spanjem ali dremanjem. 

Ne uporabljajte v prostoru z visoko temperaturo ali vlago,
saj lahko pride do električnega udara ali požara. V primeru
da se produkt pregreje ga izklopite ter pustite mirovati
vsaj 30 minut.

Varnostna navodila
Pri uporabi izdelka UVI Heka upoštevajte vsa
navodila in previdnostne ukrepe, navedene v
priročniku za uporabo. UVI Heka ne zdravi
kroničnih bolečin, vendar ima lahko ob pravilni
uporabi terapevtske učinke. V primeru prekomerne
ali nepravilne uporabe lahko povzroči poškodbe.
Pred uporabo izdelka svetujemu posvet z
zdravnikom ali s strokovnjakom.

Pred prvo uporabo izdelka preberite vsa 
varnostna navodila in opozorila!







Nasveti in opozorila
Ob prvi uporabi izdelka omejite čas uporabe na 
5 minut ali manj, da se vaše telo prilagodi
izkušnji z izdelkom.

Najdaljši priporočen čas uporabe izdelka je 30
minut. Po končanih 30 minutah počakajte vsaj
15 minut pred ponovno uporabo. Pretirana
uporaba lahko povroči pregrevanje, poškodbe
izdelka ali skrajša njegovo življenjsko dobo.

Za omilitev masažnega pritiska položite suho
brisačo med seboj in izdelkom.

Izdelka ne uporabljajte, v kolikor imate otekline,
vneto ali občutljivo kožo, ali odprto rano. 

Izdelek UVI Heka ni ni namenjen medicinski
uporabi. Uporabljajte ga samo za predvideni 
namen in kot je opisano v navodilih za
uporabo. Pred uporabo UVI Heka se
posvetujte s svojim zdravnikom.
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Izdelek shranjujte v suhem prostoru pri temperaturi med
15 in 30 stopinj celzija in pri relativni vlažnosti med 30
in 70 % Izdelek naj ne bo izpostavljen neposredni
sončni svetlobi in prahu.

Da bi preprečili poškodbe in razbarvanje, izdelka ne čistite 
z jedkim čistilom. Izdelka ne umivajte v pralnem stroju in
ga hranite stran od vode.

Na masažne glave ne pritiskajte pretirano. Če uporabite 
prekomerno silo (nad 50 kilogramov), lahko poškodujete 
izdelek in razveljavite garancijo.

Pred čiščenjem se prepričajte, da je izdelek UVI Heka
izklopljen in da je polnilec izvlečen iz električne vtičnice.
 Za čiščenje PU usnja uporabite suho krpo.  

Čiščenje in shranjevanje

V primeru težav ali dodatnih vprašanj nam lahko 
pišete na info@uvi.gg. Več informacij o tem, kako
uporabljati izdelek UVI Heka, lahko najdete 
na naši spletni strani www.UVI.gg.
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