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ÚVOD 

Ďakujeme za zakúpenie tohto produktu. Prečítajte si daný manuál ešte pred prvým používaním a 
uschovajte si ho pre budúcu potrebu. Výrobok používajte a udržujte iba podľa manuálu. Dbajte 
všetkých nariadení a odporúčaní. Výrobca si ponecháva právo vykonania zmeny výrobku bez 
predchádzajúceho upozornenia. Týka sa tiež farebného vyhotovenia. 

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY 

• Držte výrobok ďalej od detí a domácich zvierat, zvlášť, ak je zariadenie v prevádzke. 

• Ak pocítite nevoľnosť, prerušte masáž a zariadenie vypnite. 

• Ak kreslo nepracuje normálne, ukončite použitie, vypnite ho a vytiahnite zo zásuvky. 
Kontaktujte odborný servis a nikdy sa nepokúšajte o opravu sami. 

• Nedávajte končatiny do blízkosti pohyblivých častí. 

• Ak je akýkoľvek komponent alebo poťah pretrhnutý alebo poškodený, alebo ak dôjde k 
obnaženiu mechanických dielov, výrobok nepoužívajte a kontaktujte odborný servis. 

• Ak používate prostriedky na ošetrenie vlasov, alebo inú vlasovú kozmetiku, použite uterák k 
ochrane čalúnenia. 

• Výrobok nie je určený osobám mladším ako 16 rokov. 

• Výrobok nepoužívajte, ak sa odstránila krytina a valce sú obnažené. 

• Použite iba riadne uzemnenú zástrčku podľa špecifikácie. 

• Pred údržbou je nutné výrobok vypojiť z elektriny. 

• Výrobok používajte iba podľa manuálu. 

• Používajte iba odporúčané doplnky. 

• Kreslo nepoužívajte vonku. 

• Manuál si preštudujte ešte pred použitím kresla. 

• Odporúčaná doba použitia vkuse je 20 minút. 

• V kresle nespite. 

• Kreslo nepoužívajte pod vplyvom alkoholu alebo drog. 

• Výrobok nepoužívajte jednu hodinu po jedle. 

• Nenastavujte masážnu intenzitu príliš vysoko, aby nedošlo k poškodeniu výrobku. 

• Nepoužívajte za vysokých teplôt alebo vo vlhkom prostredí. 

• Ak dôjde k zmene teploty prostredia, nechajte výrobok adaptovať aspoň jednu hodinu. 

• Chráňte pred prachom. 

• Výrobok umiestnite na dostatočne priestranné miesto a dodržte bezpečnostný odstup od iných 
objektov. Zaistite dostatočnú ventiláciu. 

• Pred začatím používania kresla sa poraďte s lekárom, najmä ak trpíte týmito alebo podobnými 
ochoreniami: osteoporóza, srdcové komplikácie, máte kardiostimulátor, horúčku, ste tehotná 
alebo v perióde, máte poškodenú kožu, mentálnu poruchu, zvýšenú tepelnú citlivosť, kostné 
alebo chrbticové abnormality, popr. onkologické ochorenia. 

• Výrobok nepoužívajte, ak ste mokrý. 

• Kvôli výhrevu by výrobok nemali používať osoby s nedostatočnou tepelnou vnímavosťou. 

• Vždy preverte, či napätie zodpovedá špecifikácii. 

• Nikdy nemanipulujte mokrými rukami s napájacím káblom. 
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• Chráňte pred vodou a tekutinami. 

• Nepoškodzujte kabeláž ani obvody. 

• Nikdy nečistite elektronické diely, spínač alebo zástrčky vlhkou handričkou. 

• Ak dôjde k prerušeniu prívodu prúdu, zachovajte dostatočnú vzdialenosť, aby náhlym 
spustením kresla nedošlo k poraneniu používateľa. 

• Výrobok nie je určený používateľom (vrátane detí) so zníženou fyzickou alebo psychickou 
vnímavosťou, s mentálnym postihnutím alebo s nedostatkom skúseností. Tieto osoby musia 
byť pod zodpovedným dospelým dozorom. 

• Nenechávajte deti bez dozoru v blízkosti zariadenia. 

• Nevykonávajte neschválené modifikácie výrobku a používajte ho iba na určený účel. 

• Poškodený prívodný kábel musí byť vymenený výrobcom, jeho poverencom alebo inou 
kvalifikovanou osobou. 

• Ochrana elektrického zariadenia: Trieda I 

• Len pre domáce použitie. 

• Výrobok zodpovedá normám EN 60335-1 a EN 60335-2. 

• Max. hmotnosť používateľa: 150 kg. 

ÚDRŽBA 

• Neodborná demontáž alebo údržba je porušením podmienok záruky. 

• Výrobok sami neopravujte a nerozoberajte. 

• Kreslo vypnite po každom použití. 

• Ak je zásuvka uvoľnená, výrobok nezapájajte. 

• Ak výrobok dlhší čas nepoužívate, zrolujte kabeláž a uskladnite na suchom a bezprašnom 
mieste. 

• Chráňte pred extrémnymi teplotami, ohňom, tepelnými zdrojmi a pred priamym slnkom. 

• Napájací kábel nikdy nemeňte sami, ale kontaktujte výrobcu. 

• Čistite iba suchou handričkou. Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá, benzín alebo alkohol. 

• Mechanické diely sú špeciálne vyrobené tak, že nepožadujú náročnú údržbu. 

• Chráňte pred ostrými predmetmi. 

• Nikdy kreslo neťahajte cez nerovnú plochu. Vždy ho nadvihnite. 

• Nepoužívajte príliš dlho vkuse. 

PORUCHY A RIEŠENIA 

• Bežný chod je sprevádzaný klasickým zvukom. 

• Ak ovládanie nepracuje správne, skontrolujte zástrčku a zásuvku, či pevne drží. Preverte 
zapojenie výrobku. 

• Ak ubehne stanovený čas prevádzky, aktivuje sa automatické vypnutie. Pokiaľ výrobok 
pracuje príliš dlho vkuse, vypne ho tepelná ochrana sama. Pre reštart počkajte aspoň pol 
hodiny. 
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POPIS VÝROBKU 

 

1) Vankúšik 

2) Airbag na hornej opore 

3) Rýchle ovládanie 

4) Airbagy na opore 

5) Sedací vankúšik 

6) Masážna zostava pre lýtka 

7) Masážna zostava chodidiel 

8) Chrbtový vankúšik 

9) Operadlo paží 

10) Zástrčka slúchadiel 

11) Vrecko na ovládač 

12) Ozdoba opory 

13) Zadný kryt 

14) Ovládanie 

15) Kryt riadiacej jednotky 

16) Bezpečnostný spínač 

17) Kolieska 

18) Napájací kábel a zástrčka 

19) Napájacia zdierka 

20) Poistky 

21) Spínač 

22) Zdierka ovládacieho kábla 
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FUNKCIE 

• Výrobok je opatrený zostavou tlmených 3D mechanických rúk, ktoré sa pohybujú hore a dole 
a tiež smerom vpred a vzad. 

• Ramenná oblasť je vybavená automatickou detekciou a nastavením funkcií podľa telesných 
proporcií vrátane masážnych bodov. To umožní automatické nastavenie vzdialenosti 
masážnych rúk a plynulý masážny pohyb vzhľadom na masírované miesto a detegované 
telesné body. Masáž je tak založená na vedeckom podklade. 

• Výrobok ponúka pohodlie, zotavenie z únavy, odpočinok, zníženie úrovne stresu, masáž 
bokov, celého tela, vzduchovú masáž atď. 

• Má dve masážne pamäte: M1 a M2. 

• Ručne vyberte masáž horných telesných partií, tri voliteľné pozície (celkovú, čiastočnú a 
pevnú). Šesť masážnych metód: šúchanie ramien, hnetenie, poklep shiatsu, hnetenie s 
poklepom a 3D. Celkom päť masážnych rýchlostí pre shiatsu a poklep. Šírka masírovanej 
oblasti je nastaviteľná v piatich rozsahoch. 

• Vzduchová masáž paží (celkom 8 zabudovaných airbagov), masáž hornej časti ramien (4 
zabudované airbagy), tlaková masáž pozadia (5 zabudovaných airbagov), vzduchová masáž 
lýtok (36 zabudovaných airbagov) a tri nastavenia intenzity. 

• Funkcia vzduchovej masáže spodných partií: funkcia masáže chrbta (4 zabudované airbagy). 
Vzduchová masáž zadku (5 zabudovaných airbagov). Vzduchová masáž lýtok (36 
zabudovaných airbagov) s troma stupňami intenzity. 

• Masáž horných častí paží má dva stupne nastavenia šírky. Ak nastavíte posledný stupeň, 
zatlačte ramenom na konektor vzdialenosti a potom ruku uvoľnite, aby mohlo zariadenie 
automaticky resetovať a zároveň sa nastaviť na šírku ramien. 

• Výhrev chrbta - karbónové vlákna ako infračervený zdroj tepla. 

• Tlačidlá rýchleho ovládania na pravej opierke pre nastavenie nôh hore a dole a pre posuv 
chrbtovej opory. 

• Opora pre nohy sa dá roztiahnuť podľa rôznej výšky postavy. 

• Vďaka posuvnej lište na zadnej opierke dosiahnete priestorovo úsporného dizajnu. 

• Zdvíhanie opory lýtok, zdvíhanie chrbtovej opierky a nastavenie ľahu. 

• Inteligentné ovládanie (mobil alebo tablet) skrze Bluetooth. 

• Prehrávanie hudby, napojením na inteligentné zariadenie skrze Bluetooth (mobil alebo iPad) 
pre prehrávanie hudby. Zdierka je na ľavej opore. 

• Stiahnutie automatického masážneho programu. 

BEŽNÉ FUNKCIE 

MAGNETICKÁ TERAPIA 

• Súčasťou je 8 prírodných magnetov do lýtkových airbagov. 

• Podľa medzinárodného priemyselného dozoru a medzinárodnej inšpekcie by mala byť 
povrchová intenzita 73 mT s ohľadom na národný štandard 40 – 110 mT. 

• Magnetická terapia napomáha znížiť cholesterol, odstrániť voľné radikály, pozdvihnúť imunitu 
a zlepšiť telesné funkcie. 
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PREHRÁVANIE HUDBY 

• Zvukové zariadenie na opore môže byť spojené so slúchadlami pre možnosť prehrávania 
hudby počas odpočinku. 

  

Magnetická terapia Zvuková zástrčka 

VAROVANIE! Ak je zariadenie zapojené do napájania a na zariadení je položený ťažký predmet, 
potom sa chrbtová opora zablokuje voči spusteniu dole, aby nedošlo k zraneniu používateľa. 

 

LCD RUČNÝ OVLÁDAČ 

POZNÁMKA: Iba k náhľadu. 

 

SPUSTENIE HLAVNÉHO NAPÁJANIA 

  

Schéma zapojenia Poloha zdierky napájania 
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ZAHÁJENIE MASÁŽE 

• Stlačte červený spínač pre začatie masáže a kreslo sa automaticky skloní dole. 

• Stlačte určité tlačidlo auto-masáže a masážne ruky začnú automatickú detekciu ramien a 
prieskum Vášho tela. V rovnakej chvíli začne pracovať aj valcová opora pre lýtka (Zvoľte auto-
program pre rýchlu masáž iba s detekciou ramien pre začatie okamžitej masáže a pre úsporu 
času). Ak neurobíte žiadnu voľbu z auto-masážnych programov do 20 minút, kreslo sa samo 
vypne. 

• Akonáhle je dokončená detekcia Vášho tela, ozve sa zvukový signál, ktorý vydá ovládač a 
masážne hlavice sa začnú mierne pohybovať na Vašich ramenách, aby ukázali, kde je 
predpokladaná poloha Vašich ramien. Ak si v danej chvíli chcete pozíciu ramien upraviť, 
môžete tak urobiť stlačením tlačidiel úpravy hornej a dolnej pozície ramien podľa obrázkov 
nižšie. Je celkom 11 úrovní. Ak neurobíte zmenu nastavenia pozície ramien alebo nezvolíte 
manuálny režim v čase po skenovaní, kreslo samo začne tzv. „Fine" masáž. 

Tlačidlo Popis Na displeji 

 

Posunutie masážnych hlavíc vyššie. 
 

 

Posunutie masážnych hlavíc nižšie. 
 

 

Voľba spôsobu masáže: 

• Masážna pamäť: ak dochádza k detekcii pozície ramien, môžete použiť M1 alebo M2 
tlačidlá pamäte pre začatie masáže. Nie je nutné čakať na zakončenie detekcie. Systém 
prejde do uložených programových masážnych modelov. 

 

Charakteristika automatickej masáže: 

Tlačidlo Popis 
Na 

displeji 

 
Všetky masážne funkcie. F0 Auto 

 
Uvoľnenie svalov a kostí. F1 Auto 

 
Odbúranie únavy a osvieženie. F2 Auto 

 
Hĺbková masáž akupresúrnych bodov, uvoľnenie bolestivých partií. F3 Auto 
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Boky, zadok, paže, nohy a zároveň vzduchová masáž pre uvoľnenie celého 
tela. 

F5 Auto 

 

Ak pracujú lýtkové airbagy a tlačia na lýtka, posunie sa chrbtová opierka dole a 
zároveň sa lýtková opora stlačí nadol pre napnutie oblasti bokov. Potom sa 
vráti do východiskovej pozície a zopakujú sa uvedené činnosti pre uvoľnenie 
námahy bedier a odskočí späť. 

F6 Auto 

 
Zmiernenie únavy, uvoľnenie telesných proporcií, zlepšenie krvného obehu. F7 Auto 

 
Zlepšenie krvného obehu. F8 Auto 

APLIKÁCIA AUTO PROGRAMOV 

Tlačidlo Popis Na displeji 

 
APP automatická voľba funkcie: 3 auto režimy. A1~A3 

 

Potvrdenie voľby: pokiaľ existujúce ALP nefunguje, stlačte 
potvrdzujúce tlačidlo a zvukový signál potvrdí nemožnosť 
použitia. 

A1~A3 App Auto 
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MANUÁLNE OPERÁCIE PRE HORNÚ A DOLNÚ TELESNÚ MASÁŽ 

MANUÁLNE OPERÁCIE PRE HORNÉ TELESNÉ PARTIE 

Tlačidlo Popis Na displeji 

 

Dotyk ramien: automatické prepnutie na dotyk 
ramien, nastaviteľná rýchlosť a intenzita. 

 

 
Hnetenie: nastaviteľná rýchlosť a intenzita. 

 

 

Poklep: rozdelené do dvoch podrežimov. 
Nastaviteľná rýchlosť, šírka, intenzita. 

 

 

Hnetenie a poklep: nastaviteľná rýchlosť a 
intenzita.  

 

Shiatsu: rozdelené do dvoch masážnych 
podrežimov, nastaviteľná rýchlosť, šírka, 
intenzita.  

 

3D: rozdelené do štyroch režimov. Nastaviteľná 
rýchlosť a intenzita. 

 

 
Rýchlosť: 5 nastaviteľných stupňov. 

 

 
Šírka: 5 nastaviteľných stupňov. 

 

 

Fixná pozícia. 
 

Zadná a predná masáž na čiastkovú pozíciu. 
 

Zadná a predná masáž horných partií. 
 

Zadná a predná masáž horných častí chrbta. 
 

Zadná a predná masáž dolných častí chrbta. 
 

 

V režime fixnej alebo čiastočnej 
masážnej pozície sa masážne 
ruky môžu pohybovať smerom 
dole. 

Masážne 
ruky sú dole. Nastavenie masážnej pozície (pod 

fixnú a čiastkovú masážnu pozíciu 
je nastaviteľný masážny režim). 

 

Nad fixnú alebo čiastkovú pozíciu 
masážneho režimu sa masážne 
ruky môžu hýbať smerom hore. 

Masážne 
ruky idú 
hore. 

POZNÁMKA: Pnutie chrbta H2, H3 sa zobrazuje iba v App. 
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FUNKCIE VZDUCHOVEJ MASÁŽE 

Tlačidlo Popis Na displeji 

 

Vzduchová kompresná funkcia pre spodné telesné partie (celkom 3 
režimy: spodné telesné partie, chrbát a boky, lýtka).  

 

Kompresná intenzita pre spodné telesné partie, chrbát a boky, lýtka. 
Nastaviteľné v troch stupňoch. 

 

 

Kompresný režim spodných telesných partií alebo kompresné lýtkové 
režimy. Dá sa zapnúť alebo vypnúť funkcia natiahnutia lýtkovej opory. 

 

 

Kompresná vzduchová masáž paží (zapnutie alebo vypnutie), 
nastaviteľné v troch úrovniach.  

ĎALŠIE FUNKCIE 

Tlačidlo Popis 
Na 

displeji 

 

Zníženie intenzity masáže chrbta. Masážne ruky sa posúvajú a slabne sila 
masáže.  

 

Zvýšenie intenzity masáže chrbta. Masážne ruky sa posúvajú a zvyšuje sa 
sila masáže. 

 

 

Zapnutie alebo vypojenie chodidlového valca a nastavenie rýchlosti v troch 
stupňoch. 

 

 

Infračervená výhrevná terapia chrbta pre tepelný pôžitok behom troch 
minút. 

 

NASTAVENIE MASÁŽNEHO ČASU 

Tlačidlo Popis Na displeji 

 

Výrobne prednastavený masážny čas je 20 minút. Max. pracovný čas je 
40 minút. Stlačte časový gombík pre navýšenie v intervale o päť minút. 
Časové rozmedzie je možné zadať od 5 minút do 40 minút.  

UHOL CHRBTOVEJ A LÝTKOVEJ OPORY 

Tlačidlo Popis 

 

Automatický sklopný režim v troch úrovniach. Ak stlačíte toto tlačidlo, vstúpte do režimu. 

 

Zdvíhacie tlačidlo lýtkovej opory. Stlačením tlačidla sa opora pomaly zdvihne. Uvoľnením 
tlačidla sa posuv zastaví. 
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Znižovacie tlačidlo lýtkovej opory. Stlačte toto tlačidlo a lýtková opora bude pomaly 
schádzať dole. Uvoľnením tlačidla posuv zastavíte. 

 

Zdvíhacie tlačidlo chrbtovej opierky. Stlačte toto tlačidlo a chrbtová opierka sa pomaly 
zdvihne. Uvoľnením tlačidla postup zastavíte. 

 

Znižovacie tlačidlo chrbtovej opierky. Stlačte toto tlačidlo a chrbtová opierka sa pomaly 
zníži. Uvoľnením tlačidla postup zastavíte. 

TLAČIDLÁ RÝCHLEHO OVLÁDANIA 

Tlačidlo Popis 

 

Spustenie: Stlačte tlačidlo a zapnite alebo vypnite masážne funkcie. 

 

Zdvíhacie tlačidlo lýtkovej opory. Stlačením tlačidla dôjde k pomalému zdvíhaniu lýtkovej 
opory. Uvoľnením tlačidla postup zastavíte. 

 

Znižovacie tlačidlo lýtkovej opory. Stlačením tlačidla sa opory pomaly znížia. Uvoľnením 
tlačidla postup zastavíte. 

 

Zdvíhacie tlačidlo opory chrbta. Po jeho stlačení sa chrbtová opora pomaly zdvihne. 
Uvoľnením tlačidla zdvíhanie ukončíte. 

 

Zníženie chrbtovej opierky. Stlačte tlačidlo a chrbtová opierka sa pomaly zníži. Uvoľnením 
tlačidla znižovanie ukončíte. 

VYPNUTIE NAPÁJANIA A UKONČENIE MASÁŽE 

Stlačte spínač počas činnosti pre zastavenie všetkých masážnych funkcií alebo pre ukončenie 
zvoleného programu. Chrbtová a chodidlová opora sa nevráti do východiskovej pozície a na 
diaľkovom ovládači bude blikať „SA“ a „MEMORY (pamäť)“. 

A. Stlačte tlačidlo M1 alebo M2 počas 10 sekúnd pre uloženie masážneho režimu. 

B. Poprípade stlačte spínač počas 10 sekúnd a masážne ruky, chrbtová opierka a chodidlová 
opora sa vrátia to pôvodnej polohy automaticky. 

C. Alebo počkajte 10 sekúnd, masážne ruky sa vrátia do východiskového nastavenia, ale 
chrbtová opierka a chodidlová opora sa do východiskovej pozície nevrátia. 
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VYPNUTIE NAPÁJANIA 

POZNÁMKA: Vypnite napájanie zariadenia. 

  

Pozícia napájacích zdierok. Spôsob vypnutia zariadenia. 

SYSTÉM OVLÁDANIA MASÁŽNEHO KRESLA CEZ iPHONE ALEBO 
ANDROID TABLET 

PROGRAMOVÉ ROZHRANIE 

 

Číslo Popis 

1 Funkčné tlačidlá 

2 Zobrazovacia plocha masážnych údajov 

3 Nastavenie intenzity pre horné telesné partie 

4 Masážne tlačidlo 

5 Dlhým stlačením na 2 sekundy ukončíte program 

6 Minimalizácia programu 

7 Stĺpcový ukazovateľ statusu 

8 Servis 

9 Operačné a prerušovacie tlačidlo 

10 Nastavenie funkcií 

11 Informačný riadok 
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PRÍPRAVA PRED POUŽÍVANÍM 

1. Nahranie a inštalácia programu 

Inštalácia programu, ktorý je dodaný dodávateľom alebo stiahnutý prostredníctvom internetových 
stránok. 

Zasuňte do tabletu alebo do počítača USB flash disk. Inštalujte program do tabletu prostredníctvom 
softvéru (ako je Peasecod, 360 mobilný telefónny asistent). Po úspešnej inštalácii sa zobrazí 
programová ikona. Ak máte nejaké otázky, kontaktujte dodávateľa tabletu, aby Vám pomohol pri 
inštalácii softvéru. 

POZNÁMKA: po úspešnej inštalácii aplikácie programu, sa objaví uvedená ikona na tablete. 

 

2. Bluetooth link 

• Zapnite kreslo pomocou spínača. 

• Otvorte v tablete menu, vyberte nastavenie pre používateľské rozhranie. 

• Na nastavenie funkcie Bluetooth: vyberte z ponuky Bluetooth nastavenie. Vyhľadajte 
ikonu „Fihonest". Kliknite na ňu a spojte sa s Bluetooth na masážnom kresle (kód pre 
spárovanie je 0000). Keď sa Vám podarí spojenie s Bluetooth kliknite na „Fihonest" znova 
a pripojte tablet pomocou Bluetooth s masážnym kreslom, ak je to úspešne spárované. 
Táto aplikácia sa používa na ovládanie masážneho kresla. 

3. Problémy s párovaním Bluetooth a jeho obnovenie 

• Ak sa Vám nepodarí spárovať sa s masážnym kreslom, všetko vypnite a zariadenie 
reštartujte. Po opätovnom naštartovaní tabletu a masážneho kresla opäť postupujte podľa 
návodu a pokúste sa znovu o spárovanie. 

• Ak Bluetooth ukazuje úspešné spárovanie, ale nezobrazuje aplikáciu a neodpovedá na 
ovládanie masážneho kresla, znamená to, že spárovanie neprebehlo. Opäť všetko 
vypnite, resetujte a párovanie zopakujte. 

ZAPNUTIE MASÁŽNEHO PRÍSTROJA 

Uistite sa, že masážne kreslo je vypnuté. Zapnite kábel do USB zbernice na masážnom kresle a 
potom vsuňte do elektrickej zástrčky. Potom kreslo zapnite. 

 
 

Znázornenie zapnutia do elektrického zdroja. Schéma zdrojov a portov. 
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MASÁŽNE FUNKCIE A OPERAČNÝ SYSTÉM 

ZAČÍNAME S MASÁŽOU 

• Na tablete rozbaľte funkciu APP zoznam a stlačte  k začatiu kontroly programov 
masážneho kresla. 

• Zapnite rozhranie po spustení programu. Po 5 sekundách, je stroj pripravený k masáži. 

• Stlačte tlačidlo ON/OFF na displeji na uvedenie masírovania do prevádzky. Masážne kreslo sa 
samo automaticky uvedie do polohy ležmo. 

  

Zapojenie používateľského rozhrania. Panel so znázorneným rozhraním a programom. 

NASTAVENIE POZÍCIE RAMIEN 

• Automaticky sa deteguje pozícia ramien. Počkajte do jej ukončenia. 

• Ak detekcia prebehla ozve sa zvukový signál. Potom môžete nastaviť funkciu ramien s 
tlačidlom Up/Down (hore/dole). Možnosť nastavenia je v 11 úrovniach. Pokiaľ si nenastavíte 
žiadnu úroveň, masážne kreslo automaticky po 10 sekundách spustí jemnú masáž. 

  

Pozícia ramien a detekcia rozhrania. Pozícia ramien a nastavovanie úrovne. 

 

Tlačidlo nastavenia pozície ramien Funkcia 

 
Zvýšenie úrovne. 

 
Zníženie úrovne. 
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MASÁŽNE FUNKCIE PREVÁDZKY A PAUZY 

• Keď sa masážne kreslo nachádza v prevádzkovom režime, dá sa stlačením tlačidla 
RUNNING/PAUSE (prevádzka/pauza) činnosť pozastaviť alebo opäť spustiť. Ak sa prístroj 
nachádza v režime PAUSE po dobu dlhšiu ako 10 minút, automaticky sa vypne. 

  

V prevádzke Pauza 

 

PAUZA/RUNNING Funkcia 

 
Po stlačení tohto tlačidla sa prístroj opäť uvedie do prevádzky. 

 
Po stlačení tohto tlačidla sa činnosť opäť preruší. 

INTENZITA MASÁŽE HORNEJ ZADNEJ ČASTI TELA 

• Táto funkcia má 5 úrovní. Pokiaľ je prístroj v režime masírovania môžete si nastaviť intenzitu 
masírovania hornej časti stlačením tlačidla, viď obrázok. 

POZNÁMKA: možnosť nastavenia 5 úrovní. 

 

 

 

AUTOMATICKÉ MASÍROVANIE 

• Stlačte a vo výbere možností si vyberte typ masáže. 

• Stlačte  a vyberte program auto masáže. V tomto programe nie je možnosť nastavenia 
šírky a ani rýchlosti programu. 
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AUTOMATICKÉ MASÁŽNE FUNKCIE A ICH SELEKTOVANIE 

TLAČIDLO FUNKCIA 

 
Podporuje cirkuláciu krvi. 

 
Napomáha k relaxovaniu a k uvoľňovaniu svalov a celého tela. 

 
Hlboká masáž k uvoľneniu bolesti v daných častiach tela. 

 
Odbúranie únavy. 

 

Zotavenie unavených častí tela ako sú: boky, zadok, ruky, nohy. Airbag pracuje 
rovnomerne. Uvoľňuje a relaxuje celé telo. 

 

Ak sú lýtka uvoľnené, nafukovacie airbagy pôsobia kompresiu. Vrchná časť kresla je v 
ležiacej polohe, lýtka sú uvoľnené a dochádza k pretiahnutiu bokov. Po návrate do 
pôvodnej pozície sa všetko opakuje. Sedací Airbag a masáž rukami sú v súčinnosti. 

 
Návrat späť do východiskovej pozície nastavenia. 

NASTAVENIE MASÁŽE 

• Stlačte tlačidlo  a vyberte si jednu z možností masáže, zadné preťahovanie, rýchlosť, 
dĺžka funkcie, 3D, Shiatsu, stop, výšku nastavenia rúk. 

NASTAVENIE DRUHOV MASÁŽE, RÝCHLOSŤ, ROZPÄTIE 

• Stlačte . Potom stlačte na zvolenú techniku masáže, a nastavte si rýchlosť, dĺžku, 
nastavenie silu pohybu. 

POZNÁMKA: V režime uchopenie ramena nie je možný výber preťahovania. 

 



19 

 

  

 

Technické 
tlačidlá 

Funkcia 

 

Uchopenie ramena: automatická masáž vrátane otáčania a uchopenia ramena, 
nastavenie rýchlosti a intenzity. 

 
Hnetenie: nastavenie rýchlosti a intenzity. 

 

Klepanie: rozdelené na dva režimy masáže: nastaviteľná rýchlosť, šírka a 
intenzita. 

 
Klepanie a miesenie: nastavenie rýchlosti a intenzity. 

 
Shiatsu: rozdelené na dva masážne režimy, nastaviteľná rýchlosť, šírka, intenzita. 

 
3D: rozdelená do štyroch režimov masáže: nastavenie rýchlosť a intenzity. 

 
Návrat späť do hlavného panela. 

NASTAVENIE PREŤAHOVACEJ MASÁŽE 

• V informačnom paneli stlačte  intenzitu masáže. Stlačte tlačidlo „Stretch" (preťahovanie) a 
nastavte personálne údaje. 

 

Preťahovanie Funkcia 

 
Masáž pre horné a dolné chrbtové partie. 

 
Masáž vrchnej chrbtovej časti (pojazd hore a dole). 

 
Masáž spodnej chrbtovej časti (pojazd hore a dole). 
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Masáž špecifikovanej telesnej partie (pojazd hore a dole). 

 

Masáž fixného chrbtového bodu. 

MASÁŽ SO VZDUCHOVOU KOMPRESIOU 

• Na hlavnom paneli si stlačte tlačidlo  pre kompresnú masáž vzduchom. Po stlačení tohto 
tlačidla zvoľte časť tela, ktorú chcete namasírovať. 

MASÁŽ PAŽÍ VZDUCHOVOU KOMPRESIOU 

  

Funkcia vzduchovej kompresie Popis 

 
Stlačte pre vzduchovú masáž partií. 

MASÁŽ DOLNÝCH ČASTÍ TELA POMOCOU VZDUCHOVEJ KOMPRESIE (PAS, 
DOLNÉ PARTIE, ZADOK, NOHY) 

 
 

 

Tlačidlá pre 
vzduchovú 
kompresiu 

Funkcia 

 

Zapnutie/vypnutie funkcie masáže kompresiou pre spodné telesné partie. 
Kompresia pre spodné partie vrátane pása, zadku a nožnej časti. 

 
Zapnutie/vypnutie masáže pásu. Stlačený vzduch prúdi do oblasti zadku. 

 
Zapnutí/vypnutí funkcie vzduchovej kompresie. 

 

Zapnutie/vypnutie funkcie pretiahnutia nôh. Ak spustíte funkciu kompresia 
vzduchu pre dolnú časť tela alebo v priebehu masáže, stáva sa program 
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masáže nôh predvolenou funkciou. 

INÉ MASÁŽNE FUNKCIE 

1. Iné funkcie masáže: funkcia s využitím tepla 

Stlačte tlačidlo . Potom stlačte tlačidlo , pre zapnutie alebo vypnutie nastavenia 
infračerveného vyhrievania. 

POZNÁMKA: teplo pocítite až po 3 minútach od aktivácie funkcie. 

Termálna tepelná terapie: 

Tlačidlo Funkcia 

 
Tlačidlo pre zapnutie a vypnutie termálnej terapie. 

2. Iné funkcie – masáž chodidiel 

Stlačte tlačidlo . Potom stlačte  pre masáž chodidiel. Pokiaľ je v režime nastavená funkcie 
pomocou valčeka, kliknite na ikonu regulácia rýchlosti valčeka, ktorá sa dá nastaviť v 3 stupňoch. 

 

Masáž chodidiel 

 

Tlačidlo Funkcia 

 
Zapnite ON/OFF valček pre aktiváciu masáže chodidiel. 

3.  Iné funkcie – aktualizácia programu 

Otvorte aplikáciu pomocou  a zvoľte „servis" auto-masáže pre aktualizáciu programu. Voľba 

automatickej  aktualizácie programu vrátane automatických režimov APP. 

Potvrďte výber. Zvuková výstraha Vás upozorní v prípade neplatnej voľby alebo zlého výberu. 

Aktualizácia programu: 
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NASTAVENIE ZADNÉHO A LÝTKOVÉHO OPERADLA 

Tlačidlo Funkcia 

Lýtková časť (pohyb hore a 
dole) 

 

Stlačením tlačidla sa lýtková opora posúva nahor. 
Uvoľnením tlačidla sa činnosť zastaví. 

 

Stlačením tlačidla sa lýtková opora posúva nižšie. 
Uvoľnením tlačidla sa činnosť zastaví. 

Zadné operadlo (posuv 
dopredu a dozadu) 

 

Stlačením tlačidla opora chrbta pomaly stúpa. Uvoľnením 
tlačidla sa činnosť zastaví. 

 

Stlačením tlačidla opora chrbta pomaly klesá. Uvoľnením 
tlačidla sa činnosť zastaví. 

Pozícia ležmo automaticky 
 

Celkom tri režimy automatického ležania. Jedným 
stlačením zmena o jeden režim. 

ZÁKLADNÉ NASTAVENIE 

Voľba Jazyka 

Stlačte tlačidlo  a v tejto sekcii vyhľadajte tlačidlo . Načíta sa zoznam jazykov. Môžete si 
zvoliť z 3 jazykov (Anglický jazyk, Čínsky jazyk zjednodušený, alebo tradičný Čínsky jazyk). 

Nastavenie hlasitosti 

Stlačte tlačidlo  a v tejto sekcii vyhľadajte tlačidlo . Nastavte si hlasitosť pomocou 
VOLUME+ alebo VOLUME-. 

  

Nastavenie jazyka 
Nastavenie funkcie zvuku, zvyšovanie 

a znižovanie. 

INŠTALÁCIA SOFTVÉRU 

• Uveďte masážny prístroj do pohotovostného režimu a potvrďte fakt v tablete alebo smartfóne. 

• Vyberte v aplikácii menu  a potom zvoľte  v auto-masážnom programe vyberte 
automatickú aktualizáciu. 
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Tlačidlo Popis 

 
Štart/Vypnutie 

Štart alebo vypnutie aktualizácie stiahnutej 
funkcie. 

 

Zvolenie auto-masážneho 
programu podľa čísel 

Auto-masážne funkcie: výber podľa čísel. 

 
OK Potvrdenie aktualizácie adresy. 

 
Testovanie pripojenia 

Testovanie pripojenia kontrolného panela s 
masážnym kreslom cez Bluetooth. 

 
Cesta 

Vyberte si uloženie stiahnutej aplikácie v 
dokumente (zložke.) 

 
Aktualizácia programu Začnite so sťahovaním aplikácie. 

Napríklad: v súčasnosti potrebujete inštalovať aplikáciu auto program „irestAuto 1 zložke" v 
A2 režime: 

• Potvrďte v ovládacom paneli alebo v tablete, mobilnom telefóne, s aplikáciou Bluetooth a tiež 
na masážnom kreslom, ktoré je v pohotovostnom režime. 

• Otvorte v aplikácii program  a kliknite na servis , potvrďte auto masážny program. 

• Stlačte ON/OFF  v auto programe pre stiahnutie programu  a vyberte zodpovedajúce 

číslo auto-masážneho programu (ovládač, obrazovka, displej A a Alp). Potvrďte  ešte raz. 

• Stlačte  pre test pripojenia medzi panelom a Bluetooth na masážnom kresle. Zaznie 
upozornenie, ak je test úspešný a pripojenie správne. V opačnom prípade sa zobrazí chybové 
hlásenie. 

• Po úspešnom testovaní vyberte dokument a kliknite na . Zvoľte: „irestAuto1.bin“. 

• Ako posledný krok kliknite na aktualizáciu softvéru v aktualizáciách  aj automatického 
masážneho programu. Okno výzvy zobrazí hlášku „úspešné sťahovanie" (zobrazenie na 
diaľkovom ovládači OH), ak je aktualizácia dokončená. V opačnom prípade sa zobrazí 
chybové hlásenie „chyba sťahovania", ktorá upozorní na zlyhanie aktualizácie. 

BEZDRÔTOVÝ BLUETOOTH PREHRÁVAČ HUDBY 

• Audio zariadenie s funkciou Bluetooth (napríklad mobilný telefón iPod, MED, tablet) sú 
kompatibilné s kreslom Bluetooth. Hudba prevedená bezdrôtovým rozhraním s Bluetooth sa 
dá prehrávať skrze reproduktory. 
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• Audio zariadenie je kompatibilné s kreslom cez Bluetooth, ako je popísané vyššie. 

KONIEC MASÁŽE 

• Ak masáž prebieha, stlačte tlačidlo MASSAGE ON/OFF a všetky masážne funkcie sa vypnú. 

 
 

Znázornenie zdrojov a vstupov Znázornenie zapnutia do elektrického zdroja 

VAROVANIE: Napájací kábel je možné odpojiť zo zásuvky, iba ak je kreslo vypnuté. 

MONTÁŽ OPERADLA 

1. Identifikujte zástrčku riadiacu lakťovú opierku v spodnej strane rámu sedadla a vyberte zo 
štvorcového otvoru, ktorý je na pevnom oceľovom paneli (obr. 1). 

2. Vyberte zástrčku zo štvorcového otvoru na oceľovej doske (obr. 2). 

3. Vyberte uzáver na spodnej strane rámu sedadla a spojte ho s opierkou. Vzduchovú rúrku 
vložte do správneho konektora (obr. 3). 

4. Po dokončení spojenia konektorov ich opatrne pretiahnite štvorcovým otvorom do spodnej 
strany rámu sedadla. Dávajte pozor a nepriškripnite vzduchovú trubicu (obr. 4). 

5. Háčik na lakťovej opierke odpovedá zdierke na doske. Oceľová doska zodpovedá drážke 
penovej opory (obr. 5). 

6. Pridržte lakťovú oporu rukami, zadná lakťová opierka je vyššia ako predná. Kolíček prednej 
opory odpovedá zásuvke na prednej časti oceľovej dosky. Skontrolujte pripojovací vodič, ak je 
zasunutý do spodnej časti rámu opierky a zabráňte jeho zaseknutiu. Zadná opierka operadla 
odpovedá zástrčke na spodnej časti oceľovej dosky. Zatlačte zadnú časť opory, aby ste 
upevnili dva horné čapy opory na oceľovej doske (obr. 6). 

7. Nainštalujte lakťovú vzperu do rámu kresla. Uchytenie ramien by malo ísť jednoduchým 
nasunutím bez použitia sily. Mierne zatlačte na rameno, aby došlo k jeho zaisteniu. Potom 
stlačte opierku ruky a uistite sa, že je kolík vložený do priehradky na pevnej doske z ocele. 
Šklbnutím rúk vyskúšajte jeho pevnosť (obr. 7). 

8. Nájdite montážny otvor na zadnej časti pevného krytu, naskrutkujte skrutky šesťhranným 
kľúčom (obr. 8). 

9. Zaistite montážny otvor na zadnej časti pevného krytu. Skrutky naskrutkujte šesťhranným 
kľúčom, dokončite inštaláciu. Vykonajte rovnaké kroky k inštalácii oboch operadiel rúk (obr. 9). 

  

Obrázok 1 Obrázok 2 
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Obrázok 3 
Obrázok 4 Vložte do spodnej časti rámu 

sedadla 

 
 

Obrázok 5 Obrázok 6 

  

Obrázok 7 Obrázok 8 

 

Obrázok 9 

MONTÁŽ VANKÚŠA A CHRBTOVÉHO VANKÚŠA 

• Použitie vankúše na hlavu môže znížiť intenzitu hnetenia na krku a ramenách. Závisí to od 
zamýšľaného miesta použitia. Odporúčame ho používať. Sedák a opierka hlavy sú spojené 
pomocou zipsu (obr. 1). Otočte zadnú stranu vankúša hlavy a vložte jazyk vankúša dovnútra 
úchytu nad operadlom (obr. 2). Otočte opierku hlavy a položte zadnú stranu na operadlo. 
Poloha sa dá upraviť vzhľadom na odlišnú telesnú veľkosť používateľa (obr. 3). 
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Obrázok 1 Obrázok 2 

 

Obrázok 3 

OCHRANA PODLAHOVEJ PLOCHY 

Ak masážne kreslo umiestnite na drevenú podlahu, umiestnite pod kreslo koberec alebo podložku, 
aby ste zabránili poškodeniu podlahy. 

 

POZNÁMKA: S kreslom nejazdite po drevenej podlahe, na drsnom podklade ani ho netlačte do príliš 
úzkych miest. Pre premiestnenie je potreba dvoch ľudí. Uchopte prednú opierku lýtok a zadný kryt 
(nikdy k transportu nepoužívajte lakťovú opierku). 

SŤAHOVANIE MASÁŽNEHO KRESLA 

Pred manipuláciou s kreslom dajte všetku kabeláž bokom, aby nebránila pohybu. Primárne uchopte 
drážku zadného krytu, zdvihnite ho v uhle (ťažisko musí byť na prednom koliesku). Kreslo môžete 
posunúť dopredu a potom ho vrátiť do pôvodného uhla (východisková pozícia). 

 

VAROVANIE! Vždy vypnite vypínač a až potom odpojte napájací kábel a kábel diaľkového ovládača, 
než začnete s kreslom pohybovať. 
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ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU 

Model  A86 

Nastavenie 01 

Napätie 
110-120~60 Hz 

220-240V~50Hz/60Hz 

Príkon  240 W 

Maximálna doba použitia v kuse 20 min. 

Hlučnosť ≤ 58 dB 

Pohotovostné napájanie  ˂ 0.5 W 

Ochrana elektrického zariadenia Trieda I 

Materiál: PVC, PA, oceľové diely a elektrika, elektronické diely. 

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. 

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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„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. 

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 
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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.  

 


