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BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY 

• Manuál si prečítajte pozorne ešte pred prvým použitím a uschovajte si ho pre budúcu potrebu. 
Dodržujte všetky varovania a odporúčania. Nedodržaním sa vystavujete riziku úrazu alebo 
poškodeniu výrobku. 

• Vyhrievaný pás používajte iba v súlade s manuálom. Nesprávne použitie môže viesť k 
vážnemu zraneniu. Nevykonávajte neschválené modifikácie výrobku. 

• Používajte len originálne (dodané) doplnky a náhradné diely. 

• Nikdy výrobok nepoužívajte počas spánku alebo v stave zníženej vnímavosti. 

• Výrobok nepoužívajte vkuse dlhšie ako 30 minút. 

• Po 30 minútach prevádzky power banku vypnite a nechajte odpočinúť 10 – 30 minút. 

• Držte ďalej od detí a domácich zvierat. Nejedná sa o hračku. Výrobok smie používať len 
dospelá osoba. 

• Ľudia so zdravotnými komplikáciami (ochrnutie alebo znížená tepelná vnímavosť) nesmú 
výrobok používať. Výrobok taktiež nie je vhodný pre tehotné ženy a diabetikov. 

• Výrobok nepoužívajte, ak inklinujete k tvrdému spánku alebo ak ste nesústredený. 

• Výrobok nepoužívajte v blízkosti horľavín, v prostredí so zvýšenou koncentráciou plynov alebo 
v prostredí s uskladneným kyslíkom. 

• Nikdy si na výrobok nesadajte príliš prudko. Nevyvíjajte na neho ani prílišný tlak. 

• Počas použitia alebo balenia výrobok neohýbajte a neprekrúcajte. 

• Nepoužívajte kovové komponenty, pretože hrozí úraz elektrickým prúdom. 

• Nikdy nevytrhávajte zástrčku zo zásuvky. Výrobok pravidelne kontrolujte či nie je poškodený 
alebo opotrebovaný. Poškodený alebo opotrebovaný produkt nikdy nepoužívajte. 

• Pred začatím používania pásu vec konzultujte s lekárom. Ak počas používania pocítite 
komplikácie alebo nevoľnosť, okamžite prestaňte pás používať. 

• Výrobok nie je určený ľuďom s akútnymi poraneniami, trpiacich krvácavosťou alebo opuchmi. 

• Nikdy si na výrobok nesadajte alebo neľahnite príliš tvrdo. Vyhnite sa tiež akýmkoľvek 
prudkým tlakom na pás. 

• Ak je zariadenie v prevádzke, neprekrývajte ho žiadnou izolačnou pokrývkou. 

• Pravidelne si kontrolujte vyhrievané oblasti, aby ste predišli popáleninám. 

• Používajte iba správny zdroj napájania. V prípade použitia iného zdroja by dobíjanie aj 
napájanie nemuselo mať ten správny efekt. 

• Produkt nie je určený na terapeutické účely a jeho použitie nenahrádza odbornú lekársku 
starostlivosť. 

ÚDRŽBA 

• Najprv vyberte výhrevný panel z pásu. 

• Krátkodobé pranie v práčke v studenej vode a v štandardnom režime. 

• Nepoužívajte bubnovú sušičku. 

• Nikdy neperte výhrevný panel. Smie sa iba utrieť vlhkou handričkou. Konektor musí byť 
chránený pred vodou a vlhkosťou. 
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Nesmie sa žehliť. 

 
Pranie v práčke pri max. teplote vody 30°C. 

 Nesmie sa bieliť. 

 
Nesušiť v bubnovej sušičke. 

 
Nesmie sa chemicky čistiť. 

POUŽÍVANIE 

• Vložte výhrevný panel do pásu tak, aby sivá plocha smerovala nahor. Potom panel prepojte 
s power bankou. 

• Zapnite power banku a preverte, či batériová indikačná kontrolka pracuje. Power banku potom 
uložte do vrecka na vonkajšej strane pásu. 

• Pás priložte k telu. Šedá plocha musí byť proti miestu, ktoré hodláte nahrievať. 

• Upravte upnutie pásu. Neuťahujte príliš tesne, aby ste neobmedzili prietok krvi. 

• Pri správnom použití by malo dôjsť k zahriatiu požadovaných telesných partií a tiež k 
optimalizácii krvného obehu. 

 

Brušné partie 

 

Ramená 

 

Kolená 

 

Členky 

 

Bedrá 
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VEĽKOSTNÁ TABUĽKA 

S 24"~30" 

M 28"~36" 

L 34"~42" 

POZNÁMKA: Zvoľte vhodnú veľkosť s ohľadom na telesné proporcie. 

 

PRODUKT A DOPLNKY 

   

Pás Výhrevná podložka Power banka s káblom 

 

 
 

POWER BANKA 

Kapacita 2 200 mAh 

Príkon 5V 1A 

Výkon 5V 1A 

Rozmery 92 x 25 x 25 mm 

Hmotnosť 0,0625 kg 
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VAROVANIE! 

• Dobíjacia doba: 4 hod. (5V 1A). 

• Dobíjacie cykly: viac ako 300 

• Pracovná teplota: -5°C – 35°C 

• Power banku nedemontujte a chráňte ju pred tekutinami. 

• Neponárajte ju do vody. 

• Chráňte pred extrémnymi teplotami. 

 

1) Vstup: pre nabíjanie  

2) Výstup: pre výhrevnú podložku 

Napájanie sa samo zapne/vypne, ak zapojíte/vypnete výhrevnú podložku. 

Ak podložku nepoužívate, nenechávajte ju zapnutú. 

3) Svetelná indikácia 

A) Nabíjanie: červené blikanie 

B) Plné nabitie: kontinuálne červené svetlo 

C) V prevádzke: kontinuálne modré svetlo 

VÝHREVNÁ PODLOŽKA 

5V Výhrevná podložka z uhlíkových vlákien 

• Nekovové vodivé vlákna, vyrobené za vysokej teploty a pod tlakom. 

• Zapojenie spustí uvoľňovanie tepla. 

• Pracovná teplota: 5 VDC 

• Elektrická impedancia: 10 +/- 1,5 ohm 

• Menovitý prúd: 0,5 A 

• Napájanie: 2,5 W 

 

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. 
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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 
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 

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