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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

• Tento prístroj nie je lekárska pomôcka.  

• Prístroj pred použitím riadne umiestnite a pripevnite.  

• Počas zimy je vhodné použiť krém.  

• Prístroj nepoužívajte pokiaľ používate kardiostimulátor, ste tehotná, alebo trpíte nasledujúcim 
ochorením: kožné ochorenie, problémy so srdcom atď.  

• Prístroj nie je vhodný pre deti.  

• Prístroj používajte po dobu 15 minút maximálne 2 – 3x denne. Nepoužívajte 2x na rovnakom 
mieste.  

• Pokiaľ máte podráždenú kožu z dôvodu masáže, okamžite masáž ukončite.  

• Pokiaľ podráždenie pretrváva, kontaktujte lekára. 

• Prístroj nie je vodoodolný, držte mimo dosah vody. Pri čistení odoberte masážnu časť z pásu 
na nosenie.  

• Pád alebo silný náraz môže produkt poškodiť.  

• Produkt sami neopravujte a neupravujte.  

• Pokiaľ produkt nefunguje, kontaktujte Vášho dodávateľa.  

OVLÁDACÍ PANEL 

Prenosný 

Frekvencia od 1 – 80 Hz 

9 intenzít masáže  

6 rôznych módov 
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1 Zapnutie / vypnutie: Stlačením zapnete prístroj, opätovným stlačením ho vypnete. 

2 Tlačidlo pre zmenu módu: 6 rôznych masážnych módov, farba značí rôzne módy. 

3 Zvýšenie intenzity masáže. 

4 Zníženie intenzity masáže. 

5 LED indikátor: 1 – 9 úrovní intenzity: 1 – 3 modrá, 4 – 6 zelená, 7 – 9 červená.  

6 LED indikátor batérie: Červená – nabíjanie, Zelená – nabíjanie dokončené. 

7 Nabíjací port. 

8 Pripojenie nosnej časti masážneho prístroja. 

FUNKCIE A VLASTNOSTI 

• Masážny prístroj váži 33 g. 

• Jednoduché pripevnenie pomocou suchého zipsu. 

• Pre vnútorné i vonkajšie použitie. 

• LED displej pre jednoduché použitie. 

• Program pracuje v 15 minútových sekvenciách. Odporúčame používať max 3x denne.  

• 6 rôznych druhov masáží: Poklepávanie (Modrá), Rýchle poklepávanie (Svetlo modrá), Masáž 
(Žltá), Tlaková masáž (Zelená), Mód 1 + 3 (Ružová), Trenie (červená). 

• Pri každom móde môžete nastaviť intenzitu. 

• Dobíjacie batérie. 

• Za 1 hodinu dobíjania prístroj funguje cca 4 hod. 30 min.. 

TYPY MASÁŽÍ 

 

Poklepávanie 

 

Rýchle poklepávanie 

 

Masáž 

 

Tlaková masáž 

 

Poklepávanie + masáž 

 

Trenie 

POUŽITIE 

Pristroj môžete použiť pre masáž bedrových svalov.    
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BEDROVÝ PÁS 

Aplikujte vodivý sprej na striebornú vnútornú časť bandáže. Bandáž upevnite tak, aby priliehala 
k pokožke. Potom pripevnite ovládací panel a zapnite prístroj. 

 

KOMPONENTY 

 
 

  

Masážny prístroj USB kábel Pripojovacie káble Vodivý sprej 

 
   

Bandáž na 
zápästie 

Bandáž na lakeť Bandáž na koleno 
Bandáž na 

členok 

 

 
 

 

 Bedrový pás Bandáž na ramená  
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ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU 

Produkt EMS Massaging Device 

Model KETR-1021 

KC registrácia R-REM-tR1-KETR-0121 

Batéria YU10406-16001B 

Hmotnosť  33 g 

Rozmery 72 x 50 x 17 mm 

Materiál 
Masážne zariadenie: PC (polykarbonát) + ABS 

Bandáž: Neoprén, suchý zips, strieborná látka 

Napätie 3.7 V dc / 230 mA  

Frekvencia 1 – 80 Hz 

Doba masáže 15 min 

Doba nabíjania / doba prevádzky 60 min / 270 min 

Typy masáží 6 

Výrobca TR Co., LTD 

Pôvod produktu Kórea 

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola  ekonomicky nevýhodná, 
sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste 
na najbližšie zberné miesto k tomu určené. 

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii 
negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, 
konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a 
následnej sankcii. 

Batériu nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ju na miesta určené pre recykláciu. 

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 

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

• 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. 

mailto:predajnake@insportline.sk
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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.  

 

 

 
 

Dátum predaja:                  Pečiatka a podpis predajcu: 

 


