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ŠPECIFIKÁCIA 

Napájanie AC 120V – 240V, DC 12V 4A 

Výkon 42 W 

Frekvencia 50 Hz 

Hmotnosť cca 7,7 kg 

Povrchový materiál Umelá koža 

Maximálna hmotnosť používateľa 113,4 kg 

Rozmery 170 x 60 x 11 CM 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte celý manuál. Manuál si uchovajte pre prípadné budúce 
použitie. 

• Deti a ľudia s telesným či duševným postihnutím smú tento výrobok používať iba za dozoru a 
inštruktáže zodpovednej dospelej osoby. 

• Nikdy neopúšťajte miestnosť, zatiaľ čo je zariadenie stále pripojené k napájaniu. Ak výrobok 
momentálne nepoužívate, odpojte ho z napájania. 

• Výrobok používajte len podľa inštrukcií v tomto manuáli. Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré 
nebolo odporučené výrobcom. 

• Vhodnosť použitia výrobku konzultujte so svojím lekárom. 

• Tento výrobok nie je možné považovať za náhradu riadnej lekárskej starostlivosti. 

• Ak sa necítite dobre, výrobok nepoužívajte. 

• Podložka je určená na uvoľnenie unavených a boľavých svalov. Ak po použití problémy 
pretrvávajú, alebo sa zhoršia okamžite konzultujte svoj stav u svojho lekára. 

• Nepoužívajte podložku v kombinácii s inými terapeutickými či elektrickými pomôckami. Znížil 
by sa efekt masáže a mohlo by dôjsť k zraneniu. 

• V prípade búrky odpojte výrobok z napájania. 

• Dbajte na to, aby Vám prístroj nespadol na zem. Do otvoru nevsúvajte žiadne cudzie 
predmety. 

• Napájací kábel umiestnite tak, aby sa po ňom nešliapalo a aby sa nepriškripol, obzvlášť v 
oblasti zástrčky. 

• Umiestňujte napájací kábel mimo zahriate povrchy. Pri skladovaní kábel ľahko stočte okolo 
prístroja. 

• Nepoužívajte prístroj pod perinou alebo vankúšom. Mohlo by dôjsť k prehriatiu a zásahu 
elektrickým prúdom alebo inému zraneniu. 

• DÔLEŽITÉ - Pred použitím prístroja je nutné sa poradiť s kvalifikovaným lekárom ak: 

o Ste tehotná žena, alebo ste nedávno porodila. 

o Máte problémy so srdcom, poprípade ak máte kardiostimulátor. 

o Máte cukrovku. 

o Trpíte zápalom žíl alebo trombózou. 

o Máte problémy s kĺbmi, trpíte opuchmi alebo ste zranený. 

o Trpíte osteoporózou. 
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o Máte horúčku. 

o Máte problémy so zakrivením chrbtice. 

o Hrozí Vám zvýšené riziko tvorenia krvných zrazenín. 

o Máte v tele nejaké implantáty alebo skrutky. 

o Momentálne sa liečite. 

• Nepoužívajte podložku vo voľnom oblečení a držte ju v riadnej vzdialenosti od svojich šperkov. 

• Ak máte dlhé vlasy, uistite sa, že sú mimo dosahu prístroja, keď ho používate. 

• Podložku je zakázané používať na novorodencoch. 

• V spánku či v bezvedomí je prístroj zakázané používať. 

• Prístroj nesmú používať ľudia s citlivou pokožkou alebo zlým krvným obehom. 

• Skladujte podložku z dosahu priameho slnka a tepelných zdrojov, akými sú napríklad 
radiátory, elektrické ohrievače, sporáky a ďalšie. 

• Nikdy neblokujte vetracie otvory podložky, či už oblečením, plastovými taškami alebo 
papiermi. Neumiestňujte podložku na mäkké povrchy, vetracie otvory by sa mohli zablokovať. 
Dbajte na to, aby neboli vetracie otvory zanesené prachom, vlasmi a pod. 

• Nepreťažujte elektrické napätie. Spôsob napájania zvoľte podľa špecifikácií prístroja. 

• Nepoužívajte kábel na prenášanie podložky. 

• Kábel ohýbajte len ľahko, vyhnite sa hrubým ohybom. 

• Nikdy podložku nepoužívajte, ak je napájací kábel akokoľvek poškodený alebo ak Vám padol 
do vody. V prípade poškodenia kábla sa ho nesnažte sami opraviť. 

• V záujme predídeniu zásahu elektrickým prúdom sa nesnažte prístroj rozmontovať alebo 
opraviť. Nesprávna oprava môže spôsobiť zranenie alebo zásah elektrickým prúdom. 

• Nepoužívajte výrobok vo vonkajších priestoroch. 

• Nepoužívajte výrobok v priestoroch so zvýšeným obsahom aerosólových sprejov alebo 
kyslíka. 

• Nepoužívajte výrobok v blízkosti horľavých látok a výparov. 

• Ak chcete vybrať zástrčku zo zásuvky, neťahajte za napájací kábel. 

• Pred vybratím zástrčky sa uistite, že sú všetky kontrolky vypnuté. 

• Na podložku si nestúpajte. Používajte ju len v sede. 

• Nebráňte končatinami masážnym valcom v postupe. Môžete si takto privodiť zranenia. 

• Ak sa Vám urobí počas masáže nevoľno, okamžite podložku vypnite. 

• Nepoužívajte podložku dlhšie ako 20 minút. Potom odporúčame výrobok vypnúť a nechať ho 
pred ďalším použitím najmenej 40 minút odpočinúť. Predĺžite tak jeho životnosť. 

• Neaplikujte podložku na jedno miesto dlhšie ako 5 minút. Mohlo by to mať škodlivé dôsledky. 

• Pri hrejivej masáži postupujte opatrne, tak aby nedošlo k popáleninám. 

• Nezávisle na nastavení môžu nastať teploty dostatočné na spôsobenie vážnych popálenín. 
Počas masáže pravidelne kontrolujte pokožku v kontakte s podložkou, aby ste tak zamedzili 
prípadným pľuzgierom. 

• Nikdy podložku neaplikujte na poranenú pokožku, opuchy, či zápalové miesta. 

• Nepoužívajte podložku po požití tabletiek proti bolesti, sedatív alebo alkoholu. 

• Neaplikujte masážne valce priamo na hlavu, lakte, kolená, hruď a brucho. 

• Nesprávne používanie môže spôsobiť popáleniny. 
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• Nepoužívajte podložku ak je Vaše telo mokré. Nemanipulujte s prístrojom mokrými rukami. 

• NIKDY NEODSTRAŇUJTE Z PODLOŽKY OBAL. Podložku bez čalúnenia nepoužívajte, 
mohlo by dôjsť k zraneniu alebo poruche. 

POPIS ČASTÍ 

 

1. Ovládanie 

2. AC adaptér 

3. Konektor adaptéra 

4. Prípojka masážnej 
podložky 

5. Vibračná masáž 

6. Mechanizmy valcovej 
masáže a masáže 
Shiatsu / ohrievacie 
plochy 
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OVLÁDANIE 

 

1. ZONE/OBLASŤ: Týmto tlačidlom si zvolíte oblasť masáže - celé telo, hornú časť tela alebo 
spodnú časť tela. 

2. TYPE/TYP: Tlačidlom TYPE zvolíte medzi masážou Shiatsu a valcovou masážou. 

3. SMER MASÁŽNYCH HLÁV: Týmto tlačidlom zmeníte smer masážnych hláv pri Shiatsu 
masáži. 

4. ROLL WIDTH/ROZSAH VALCOVEJ MASÁŽE: Týmto tlačidlom nastavíte rozsah valcovej 
masáže. 

5. TARGET/CIEĽ: Tlačidlom TARGET zapnete a vypnete funkciu cieľovej oblasti masáže. 
Šípkami zameriate masáž na danú oblasť. 

6. SPEED/RÝCHLOSŤ: Tlačidlom SPEED upravíte rýchlosť pohybu masážnych hlavíc.  

7. SPIN/OTÁČANIE: Tlačidlom SPIN SPEED upravíte rýchlosť otáčania masážnych hlavíc.  

8. HEAT/ZAHRIEVANIE: Tlačidlom zahrievanie zapnete a vypnete funkciu zahrievania. Túto 
funkciu môžete použiť len počas masáže. 

9. VIBRATION/VIBRÁCIE: Týmto tlačidlom zvolíte intenzitu vibrácií - mierne, priemerné alebo 
silné. 

10. VYPNÚŤ/ZAPNÚŤ: Týmto tlačidlom podložku zapnete a vypnete. 
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POUŽÍVANIE 

1. Položte podložku na pevný povrch. 

2. Prepojte konektor adaptéra s prípojkou masážnej podložky. 

3. Zapojte AC adaptér do zásuvky. 

4. Pomocou tlačidla VYPNÚŤ/ZAPNÚŤ podložku zapnete. 

5. Rovnakým tlačidlom podložku vypnete. Akonáhle tak urobíte, kontrolky na ovládanie budú 
blikať, kým sa masážne hlavice nevrátia do pôvodnej pozície. 

Poznámka: Masážna podložka sa po 20 minútach používania automaticky vypne. 

ÚDRŽBA 

Pred čistením prístroj odpojte z napájania. Mäkkou, vlhkou handričkou očistite povrch podložky. 

Podložkou nehádžte ani na ňu nevyvíjajte príliš veľkú silu. Predĺžite tak jej životnosť. Nevystavujte ju 
vlhkosti, prachu a teplotám mimo rozsah 0° C – 45° C. 

POZOR 

• V ZÁUJME ZNÍŽENIA RIZIKA ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEODSTRAŇUJTE 
VRCHNÝ MATERIÁL. VO VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE ČASTI, KTORÉ BY 
POTREBOVALI ÚDRŽBU. 

• V ZÁUJME ZNÍŽENIA RIZIKA VZPLANUTIA ALEBO ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM 
PRÚDOM NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBOK VLHKU ALEBO DAŽĎU. 

 

Symbol blesku v rovnostrannom trojuholníku značí, že v prístroji sa nachádza 
neizolované „nebezpečné napätie“, ktoré predstavuje riziko zasiahnutia elektrickým 
prúdom. 

 

Výkričník v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje používateľa na dôležité 
bezpečnostné oznámenia ohľadom zakúpeného prístroja. 

NEBEZPEČENSTVO 

Pre predídenie rizika zásahu elektrickým prúdom, popálenín, vzplanutia či zranenia dodržujte 
nasledujúce pokyny: 

1. Po použití alebo pri čistení vždy podložku odpojte z napájania. 

2. Nepoužívajte podložku v sprche alebo vo vani. 

3. Neskladujte podložku na miestach, kde hrozí, že spadne alebo bude zhodená do vody. 

4. Dbajte na to, aby podložka neprišla do kontaktu s akoukoľvek tekutinou. 

5. Ak Vám podložka spadne do vody, nesnažte sa ju vyloviť. Najskôr ju odpojte z napájania. 

6. Dbajte na to, aby na podložku nespadli žiadne predmety. 

7. Nepoužívajte na podložke špendlíky alebo iné kovové zapínanie. 

8. Pred každým použitím skontrolujte povrch podložky. Ak objavíte trhliny alebo vytvorené 
pľuzgiere, prestaňte podložku používať. 

9. Uchovávajte podložku v suchu. 

10. Neodpájajte zástrčku z napájania mokrými rukami. 
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Skladovanie 

• Zložte podložku a zaistite ju pásikom na zadnej strane. 

• Uchovávajte podložku na chladnom a suchom mieste. 

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt 
nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na 
určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma. 

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii 
potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky 
nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho 
zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými 
predpismi udelené pokuty. 

Batérie nevhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte na miesta zaisťujúce recykláciu batérií. 

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.  

„Kupujúci, 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 

mailto:predajnatn@insportline.sk
mailto:predajnaba@insportline.sk
mailto:predajnake@insportline.sk


9 

 

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 poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený 
produkt): 

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

• neodborným repasom 

• 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 poruchou 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 poruchy, 
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 poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky 
záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu 
nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia 
servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a 
nákladov na dopravu.  

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia 
za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v 
súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.  

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných 
záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, 
prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom 
kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale 
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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 chybného 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.  

 


