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BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY 

Manuál si pozorne prečítajte ešte pred prvým použitím a uschovajte si ho pre prípad budúcej potreby. 
Zariadenie udržujte mimo dosahu detí a domácich zvierat. 

POZOR! Aby ste predišli možnému zraneniu elektrickým prúdom, dbajte uvedených varovaní. 

• Ihneď po použití zariadenie vypojte z elektriny. Zariadenie taktiež vypojte pred čistením. 

• Nedotýkajte sa zariadenia, ktoré spadlo do vody, alebo ktoré je mokré. 

POZOR: Dbajte na opatrnosť, pretože hrozia popáleniny alebo iné zranenia. 

• Pokiaľ zariadenie aktuálne nepoužívate, nenechávajte ho zapojené v elektrickej sieti. Po 
použití vyberte zástrčku z elektrickej zásuvky. Nezasahujte do prístroja, ak je zapojený v 
elektrine. 

• Zabráňte deťom a domácim zvieratám v prístupe k zariadeniu. Ľudia s obmedzenou 
vnímavosťou alebo iným postihnutím by zariadenie mali používať iba pod dozorom dospelej 
osoby. 

• Výrobok nepoužívajte vonku. 

• Zariadenie používajte iba v súlade s manuálom a na určený účel. Nepoužívajte neschválené 
doplnky. 

• Prípojný kábel nevytrhávajte a ani ho nepoužívajte na prenášanie. Nerobte nedovolené úpravy 
výrobku. 

• Pravidelne kontrolujte, či zariadenie nie je poškodené alebo opotrebované. Ak áno, prestaňte 
ho používať. Zariadenie s poškodeným káblom taktiež nepoužívajte. 

• Ak spozorujete, že zariadenie nefunguje normálne, okamžite ho prestaňte používať. 

• Nikdy výrobok nenamáčajte do vody a ani ho nepoužívajte v blízkosti vody. 

• Vetracie otvory musia zostať voľné. Ničím ich neblokujte. 

• Udržiavajte zariadenie mimo tepelné zdroje. 

• Nič nevkladajte do otvorov a zdierok. 

• Zariadenie nepoužívajte v priestoroch s enormným obsahom aerosolu (sprejov) v ovzduší 
alebo s nedostatočnou ventiláciou. 

• Na zariadenie nedávajte vankúš ani inú pokrývku. Mohli by vzplanúť. 

• Zariadenie najprv tlačidlom vypnite a až potom vyberte z elektrickej zásuvky. 

• Výrobok používajte opatrne. Produkuje teplo, ktoré môže poškodiť pokožku. Nepoužívajte ho 
na príliš senzitívnu kožu a dbajte na správnu ventiláciu v priebehu používania. 

• Zariadenie nie je terapeutickou pomôckou.  

• Pred začiatkom používania sa poraďte so svojím lekárom. 

• Zariadenie nie je určené pre tehotné ženy, ľudí s kardiostimulátorom alebo pre ľudí, ktorých 
zdravotný stav používanie vylučuje. 

• Zariadenie nie je určené pre diabetikov. 

• Nenechávajte deti bez dozoru v blízkosti zariadenia. 

• Pokiaľ je prístroj v prevádzke, ničím ho neprekrývajte. 

• Zariadenie nepoužívajte dlhšie ako 15 minút vkuse. 

• Dlhšie použitie môže viesť k prehriatiu a k obmedzeniu životnosti. 

• Prehriate zariadenie prestaňte používať. Vypnite ho a nechajte vychladnúť. 
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• Nikdy výrobok nepoužívajte na príliš senzitívnu, spálenú alebo inak poškodenú alebo chorú 
kožu.  

• Zariadenie má stimulačný efekt. Nie je vhodné ho používať pred spaním.  

• Zariadenie nikdy nepoužívajte v posteli. 

• Prípadné opravy nerobte sami, ale kontaktujte servis. 

POPIS 

Každé balenie obsahuje: 

 

 

Masážny prístroj 1 Ks 

Diaľkové ovládanie 1 Ks 

Adaptér 1 Ks 

Príručka 1 Ks 

FUNKCIE 

Power button/Spúšťacie tlačidlo – Stlačte toto tlačidlo pre zapnutie masážnej funkcie. Spustenie 
bude indikované príslušnou LED kontrolkou. Pre vypnutie zariadenia stlačte tlačidlo ešte raz. 
Kontrolka prestane svietiť. 

Heat/Zahrievanie - Stlačením tohto tlačidla spustíte primerané zahrievanie počas masáže. LED 
kontrolka začne svietiť na červeno. Ponechajte zariadenie niekoľko minút k plnému nahriatiu. 
Opätovným stlačením tlačidla funkciu zrušíte. 

Masáž – Môžete zvoliť zo šiestich druhov masáže. Stačí stlačiť príslušné tlačidlo. Z jedného programu 
do druhého môžete priebežne prechádzať tiež v priebehu masáže stláčaním príslušných tlačidiel. 

Smerovanie masáže – Masáž môžete pomocou príslušných tlačidiel nasmerovať na konkrétne partie 
(ramená, horná časť chrbta, stredná časť chrbta, spodná časť chrbta, stehná). Môžete masírovať 
jedno miesto, niekoľko miest súčasne alebo všetky partie súčasne. Pre voľbu stlačte príslušné tlačidlo 
a rozsvieti sa kontrolka. Pre vypnutie jednoducho znovu stlačte gombík a kontrolka prestane svietiť. 

Rýchlosť – Vyberte si zodpovedajúcu rýchlosť z troch možností: nízka, stredná, vysoká. 
Zodpovedajúca LED kontrolka potvrdí voľbu. Z výroby je nastavená nízka úroveň. Stlačením tlačidla 
zmeníte rýchlosť. 

Intenzita – Vyberte intenzitu masáže z troch možností: nízka, stredná, vysoká. Prednastavená úroveň 
z výroby je nízka. Pomocou tlačidla úroveň upravíte. 
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POZNÁMKA: Výrobok je vybavený automatickým vypínaním. Automaticky sa vypne cca 15 minút po 
spustení. 

ÚDRŽBA 

Údržbu vykonávajte len podľa manuálu. 

POZOR: Výrobok neperte! 

• Pred čistením zariadenie vypojte z elektriny. 

• Vlhkou handričkou jemne zotrite nečistoty z povrchu. Nedávajte do práčky. Chráňte pred 
vodou. 

• Skladujte iba na suchom a chladnom mieste. 

POZNÁMKA: Výrobok bol testovaný tak, aby nedochádzalo k rušeniu iných signálov pri používaní 
zariadenia. Napriek tomu by mohlo dôjsť k narušeniu príjmu rádiového alebo televízneho signálu v 
mieste použitia, ak je zariadenie nesprávne inštalované alebo používané. Ak by sa tieto komplikácie 
počas zapínania a vypínania objavili, skúste uvedené kroky nižšie. Výrobca nenesie zodpovednosť za 
prípadné komplikácie, ktoré vznikli nesprávnym alebo neodborným používaním.  

• Skúste presmerovať anténu. 

• Používajte výrobok ďalej od iných prijímačov. 

• Vyhraďte si pre zapojenie samostatnú (nezdieľanú) elektrickú zásuvku. 

• Poraďte sa s odborníkom. 

ŠPECIFIKÁCIE: 

Adaptér 

Príkon: 100-240 V~50/60 Hz 

Výkon: DC 12V 2A 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE 

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov 

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované 
predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov 
uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia 
príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník  č. 40/1964 Zb. v znení 
neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom 
znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo 
veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých. 

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, 
IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R. 

Adresa predajní:  

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín , +421 917 864 593, 
predajnatn@insportline.sk 

2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, 
predajnaba@insportline.sk 

3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), 
+421 917 866 622, predajnake@insportline.sk 

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý 
spotrebiteľom nie je. 
„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v 
rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.  

mailto:predajnatn@insportline.sk
mailto:predajnaba@insportline.sk
mailto:predajnake@insportline.sk
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„Kupujúcí, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za 
účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou 
kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.  

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy 
uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a 
záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude 
stranami dohodnuté inak.  

Záručné podmienky a záručná doba 

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness 
modelov s kúpnou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov 
na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie 
je týmto dotknutá. 

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre 
použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti. 

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený 
produkt): 

• zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, 
nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v 
kľukách a kľúk k stredovej osi 

• neodbornou repasiou 

• nesprávnou údržbou 

• mechanickým poškodením 

• opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé    
mechanizmy, atď.) 

• neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou 

• neodbornými zásahmi 

• nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej 
teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, 
tvarom alebo rozmermi.  

• nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na 
domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie) 

Upozornenie: 

1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo 
chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná. 

2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným 
dokladom o zakúpení. 

3) záruka sa uplatňujte u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v 
predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený. 

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru 

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia 
škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, 
ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť. 

Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť 
reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými 
istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, 
má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.  

Pokiaľ kupujúci oznámi závadu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky 
záruky, závada bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu 
nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia 
servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a 
nákladov na dopravu.  
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Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia 
za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v 
súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.  

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných 
záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, 
prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom 
kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale 
minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia 
reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.  

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia vadného tovaru, pokiaľ 
nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo 
vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný 
vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné  riešenie. Pokiaľ k takej dohode 
nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.  

 

Dátum predaja:      Pečiatka a podpis predajcu: 

 

 


