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POPIS 

Modely 4,25, 6 a 17 litrov  

Dvojitý displej, digitálne ovládanie teploty so zobrazením existujúcej a požadovanej teploty. 

Vyberateľný zásobník vody pre ľahšie čistenie. 

Max. teplota 70 °C. 

Bezpečnostná prestávka a odpojenie po 6 hodinách. 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

• Prečítajte si celý manuál pred prvým použitím výrobku. 

• Len pre domáce použitie. Nepoužívajte vonku. 

• Povrch zariadenia sa používaním zahrieva. 

• Chráňte zariadenie aj napájací kapiel pred vodou a tekutinami. Inak hrozí riziko úrazu 
elektrickým prúdom. 

• Pred vypojením zo zásuvky zariadení vypnite. 

• Ak sa zariadenie používa v prítomnosti detí, musí byť celý čas pod dozorom. 

• Po ukončení používania a pred čistením, zariadenie vždy odpojte z elektriny. Pred ďalším 
postupom a čistením nechajte výrobok vychladnúť. 

• Nikdy výrobok nepoužívajte, ak je poškodený, alebo ak je poškodená kabeláž. Prípadnú 
opravu smie vykonávať iba autorizovaný servis alebo odborník, aby nedošlo k úrazu. 

• Používajte iba schválené doplnky. Inak hrozí riziko požiaru, zranenia alebo poškodenie 
produktu. 

• Výrobok nepoužívajte vonku. 

• Káble sa nesmú pokladať na horúcu plochu. 

• Výrobok nedávajte do blízkosti elektrických alebo plynových pecí a rúr. 

• Ak manipulujete so zariadením, ktoré obsahuje horúcu vodu, buďte zvlášť opatrní. 

• Používajte len v súlade s manuálom a iba na určený účel. 

• Nikdy neplňte vodou nad vyznačené maximum a vždy výrobok dajte na rovnú plochu. 

• Kamene dajte do rezervoáru pred naliatím vody. 

• Nepoužívajte, ak máte poranenú, poškriabanú, porezanú, inak narušenú alebo príliš 
senzitívnu pokožku. 

• Vzhľadom na nebezpečenstvo zranenia elektrickým prúdom, nikdy výrobok neplňte vodou v 
dreze alebo v umývadle, pokiaľ je zapojený do elektrického zdroja. 

• Výrobok nepoužívajte, ak sa cítite ospalo alebo máte zníženú vnímavosť. 

• Na vybratie kameňov používajte nástroje alebo si chráňte ruky teplu - odolnými rukavicami. 

• Nikdy neprilievajte veľmi horúcu alebo vriacu vodu. 

• Ľudia s mentálnym alebo fyzickým postihnutím a tiež užívatelia s nedostatkom skúseností,  
môžu výrobok používať len pod dozorom zodpovednej dospelej osoby. Výrobok nie je určený 
k detským hrám. 

• Deti staršie ako 8 rokov môžu produkt používať iba pod dozorom zodpovednej dospelej 
osoby. Užívateľská údržba a čistenie nesmie byť vykonávaná deťmi, snáď jedine ak by boli 
staršie ako 8 rokov, a to iba pod dozorom zodpovednej dospelej osoby. Zariadenie aj kabeláž 
musia byť držané mimo dosahu detí mladších ako osem rokov. 
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• Základná jednotka sa nikdy nesmie ponárať do vody. 

• VAROVANIE: Výhrevná jednotka zostáva horúcou aj po použití. 

• VAROVANIE: Nesprávne použitie môže vyústiť do zranenia. 

BEZPEČNOSŤ PRI MASÁŽI HORÚCIMI KAMEŇMI 

• Pred položením kameňov na telo klienta preverte ich teplotu prstom alebo dlaňou. 

• Väčšina užívateľov používa teplotu od 48 °C do 55 °C. Ak nemáte dostatok skúseností, 
vyberte nižšiu teplotu. 

• Nikdy nerobte masáž, ak sa vyskytnú tieto zdravotné komplikácie (možné výnimky sú reálne 
iba na základe špeciálnych oprávnení): otvorené zranenia, modriny, poranená koža, kŕčové 
žily, nedefinovaná bolesť kĺbov a lýtok, trombóza, onkologické ochorenia, zápaly žíl, krvácanie 
alebo tuberkulóza. 

• Tehotné ženy, diabetici a ľudia s inými chorobami by mali mať lekárske schválenia ohľadom 
možnosti použitia masáže. 

• Ak máte pochybnosti ohľadne použitia a efektu kameňov, konzultujte vec so svojím lekárom. 

• Pokiaľ Vám horúce kamene nerobia dobre, ukončite ich používanie. 

• Ak sa chcete tejto masáži venovať profesionálne, musíte sa podrobiť akreditovanému 
školiacemu kurzu. Ak túto masáž budete používať iba na súkromné účely, zoznámte sa najprv 
so všetkými možnými negatívnymi dôsledkami a kontraindikáciami. 

OVLÁDANIE ZARIADENIA 

• Všetky kamene musia byť pred použitím čisté. 

• Na dno vodného rezervoára položte uterák, ktorý bude chrániť emailový povrch pred 
odlupovaním. Na vrch uteráka položte kamene. 

• Pridajte potrebné množstvo vody, aby kamene boli zaliate. Voda nesmie byť vyššie ako 2 cm 
pod okrajom. Rezervoár položte do ohrievača. 

• Zástrčku dajte do uzemnenej elektrickej zásuvky (230 V pre Spojené Kráľovstvo a Európu). 

• Spínačom zahájte výhrev. 

• Tlačidlami viac (˄) alebo menej (˅) nastavte adekvátnu teplotu. Pre UK a Európu sa používa 
Celziova stupnica. Pre USA sa používa Fahrenheitova stupnica. Nárast teploty bude vždy 
o jeden stupeň. Ak tlačidlo podržíte na 3 sekundy, bude sa teplota navyšovať po 5 °C. Ak 
nenavolíte teplotu do piatich sekúnd od spustenia, zariadenie bude pracovať automaticky s 
výhrevom na minimálnu úroveň 40 °C. 

• Ak výhrevné teleso zahrieva, svieti svetelný indikátor na červeno. Ak je dosiahnutá 
požadovaná teplota, zaznie zvukové upozornenie a kontrolka zmení farbu na zelenú. Indikátor 
bude svietiť zelene, aj napriek tomu, že sa výhrev cyklicky zapne alebo vypne pre udržanie 
požadovanej teploty. 

• Akonáhle je dosiahnutá požadovaná teplota, mali by sa kamene na chvíľku vytiahnuť, aby sa 
preverilo, že teplo prechádza až do ich stredu. Čím väčšie kamene, tým dlhší časový úsek. 

• Ak vyberáte kamene naberačkou, preverte prstom a neskôr aj dlaňou, že teplota je dostatočná 
a pritom príjemná. 

• Po ukončení výhrevu vypnite zariadenie spínačom. 

• Vypojte z elektriny. 

• Výhrev sa automaticky vypne po 6 hodinách, ak nebude vypojený. 
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VAROVANIE: Nikdy kamene nehádžte do výhrevu, aby nepoškodili jeho povrch. Pri vyberaní 
kameňov a ich výmene buďte zvlášť opatrný. Použite uterák na dno rezervoáru. Nikdy nepokladajte 
horúce kamene na zapálené telesné časti. 

RÝCHLY OHREV 

Rezervoár naplňte horúcou vodou z kohútika. Voda musí byť teplá tak, aby sa do nej dali bez bolesti 
ponoriť ruky. Ak by bola príliš horúca, dolejte studenú vodu. Nikdy nepoužívajte príliš horúcu vodu s 
tým, že sa ochladí kontaktom s kameňmi a rezervoárom. To spomalí proces výhrevu, pretože 
zariadenie nebude vyhrievať až do ochladenia vody na danú teplotu. Kontrolka by sa tak nesfarbila na 
zeleno pri prekročení požadovanej teploty. Ak je teplota vody o 3 °C nad požadovanú teplotu, zaznie 5 
zvukových výstrah. Aj po dosiahnutí požadovanej teploty môžete ešte ponechať na 10 minút, aby 
teplo preniklo do stredu kameňov. Prípadný ohrev iba povrchu kameňov má za následok ich rýchle 
vychladnutie. 

ÚDRŽBA A ČISTENIE 

• Čistite po každom použití. 

• Výhrevné teleso vypnite spínačom a vypojte z elektriny. 

• Pred manipuláciou a čistením nechajte vychladnúť pri izbovej teplote. 

• Zvyšné kamene vyberte pred vyliatím vody von. 

• Rezervoár a veko umývajte teplou vodou s antibakteriálnym mydlom a opláchnite čistou 
vodou. 

• Základnú jednotku očistite vlhkou handričkou. Základnú jednotku nesmiete nikdy ponoriť do 
vody alebo čistiť v dreze, aby nedošlo k zraneniu elektrickým prúdom. 

• Kamene sa musia po každom použití očistiť horúcou vodou s antibakteriálnym mydlom. 
Prepláchnite teplou vodou a nechajte uschnúť na osuške. Aplikujte vhodný a netoxický 
dezinfekčný prostriedok. Mramorové kamene umývajte v teplej vode, aby sa nepoškodili. 
Čistenie uľahčí použitie rozpustného prípravku alebo oleja. 

KONTRAINDIKÁCIE MASÁŽE HORÚCIMI KAMEŇMI 

Informácie ohľadom masáže horúcimi kameňmi neposkytujeme. Pokiaľ chcete takúto masáž 
vykonávať na profesionálnej úrovni, musíte absolvovať odborný kurz. Pre domáce použitie sa riaďte 
manuálom. Alebo môžete pozrieť inštruktážne videá na internete. Masáž horúcimi kameňmi sa nesmie 
vykonávať na osobách majúcich tieto komplikácie: zdravotne oslabené osoby, osoby s auto-imúnnou 
poruchou, osoby s mozgovým alebo nervovým poškodením, osobách, ktorým použitie tepla zdravotný 
stav nedovoľuje, ľuďoch vysokého veku a ľuďoch s poškodenou alebo stenčenou kožou, malých 
deťoch, kardiakoch, tehotných ženách, ľuďoch po chirurgickom zákroku, nervovo poškodeným, 
neuropatických jedincoch. U jedincov s blokovanú energiou použite strednú teplotu. Ak je masáž 
kontraindikovaná, neaplikujte ju. Výpočet zákazov nie je úplný. Poraďte sa vždy s lekárom. 

 

PREDPISOVÁ LIKVIDÁCIA 

Označenie udáva, že výrobok nesmie byť pri likvidácii vhodený medzi bežný domáci odpad. Pre 
zachovanie životného prostredia a ľudského zdravia nechajte produkt recyklovať pre možné ďalšie 
použitie materiálov. Výrobok odovzdajte na určenom mieste alebo sa na správnosť likvidácie 
informujte u predajcu. Ten ho môže prevziať za účelom predpisovej likvidácie. 

Symbol CE označuje, že výrobok splňuje zdravotné a bezpečnostné požiadavky EU. 
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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.  

„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): 

1. 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 

2. neodbornou repasiou 
3. nesprávnou údržbou 
4. mechanickým poškodením 
5. opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé    

mechanizmy, atď.) 
6. neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou 
7. neodbornými zásahmi 
8. nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej 

teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, 
tvarom alebo rozmermi.  

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

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

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.  
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Dátum predaja:      Pečiatka a podpis predajcu: 

 

 


