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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

• Pred používaním si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúcu potrebu. 

• Pred používaním skontrolujte stav prístroja a LED svetlá. 

• Prístroj používajte v dobre vetranej miestnosti, vyhnite sa miestam s vysokou teplotou, 
vlhkosťou a priamym slnečným žiarením.  

• Prístroj umiestnite na pevný, rovný a stabilný povrch v dobre vetranej miestnosti a mimo 
dosahu slnečného žiarenia.  

• Prístroj chráňte proti nárazom a pádom, prístroj presúvajte pomaly a opatrne.  

• Prístroj nepoužívajte spoločne s ďalšími prístrojmi vyžarujúcimi teplo.  

• Držte mimo dosahu vody.  

• Nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka.  

• Po používaní alebo počas údržby a skladovania prístroj vypnite z elektrického prúdu. 

• Pokiaľ prístroj vydáva abnormálne zvuky alebo zápach, okamžite prístroj prestaňte používať a 
vypojte z elektrického prúdu.  

• Prístroj používajte iba na účely popísané v manuáli. 

• Prístroj sami neopravujte ani neupravujte.  

• Prístroj nie je vhodný pre osoby trpiace: srdcovými chorobami, vysokým tlakom, ochorením 
pokožky, citlivosťou na svetlo a i.. 

• Ak cítite nevoľnosť, okamžite prístroj prestaňte používať. 

• Držte mimo dosahu detí a zvierat.  

• Pred používaním si riadne osušte ruky.  

• Držte mimo dosahu horľavých látok, kvapalín a plynov. 

• Prístroj čistite suchou mäkkou handričkou. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. 

• Na prístroj neklaďte ďalšie predmety.  

• Osoby s poruchou osobnosti, motoriky alebo zmyslu smú prístroj používať iba pod dohľadom 
dospelej a zodpovednej osoby alebo po odporúčaní lekárom. 

• Nepoužívajte neschválené príslušenstvo.  

• Pred prvým používaním odporúčame otestovať prístroj na predlaktí, či sa neobjaví alergická 
reakcia alebo citlivosť na svetlo. Miesto skontrolujte po 1 hodine, pokiaľ sa neobjavia žiadne 
známky alergie alebo citlivosti, môžete prístroj používať. 

• Vždy používajte ochranné okuliare! 

• Odporúčaná teplota prevádzky: 0 – 26 °C 

• Odporúčaná teplota skladovania: 0 – 35 °C 

• Relatívna vlhkosť: < 80 % 

• Frekvencia používania: možno používať 25 - 30 minút denne po dobu jedného mesiaca alebo 
po akomkoľvek kozmetickom zákroku. V rámci liečby akné odporúčame používanie 3x 
týždenne, aspoň 25 minút. 
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POPIS PRODUKTU 

 

1. Rám  

2. Ovládací panel 

3. Napájacie tlačidlo 

4. Vetrací otvor 

5. LED svetlá 

6. Adaptér 

7. Ochranné okuliare 

Pri pravidelnom používaní pôsobí dezinfekčne, odstraňuje nechcené baktérie v pokožke. 

MONTÁŽ 

 

1. Pripevnite 2 bočné panely k hlavnému panelu s ovládacím panelom. 

2. Po zložení prístroja pripojte do zariadenia napájací kábel a potom pripojte napájací kábel do 
zásuvky.  

3. Po úspešnom zapojení do elektrického prúdu sa ozve zvukový signál.  

4. Pokiaľ ste zariadenie zle pripojili, nebude možné ho ovládať.  

Pred používaním sa uistite, že ste prístroj neumiestnili blízko ďalších zariadení vyžarujúcich teplo 
alebo lekárskych zariadení.  

Vyhnite sa umiestneniu prístroja na miesta s vysokou vlhkosťou, prístroj umiestnite do dobre 
ventilovanej miestnosti mimo dosahu slnečného žiarenia.  

POUŽÍVANIE 

Infračervené žiarenie 

Odporúčaná doba používania: 30 - 45 min / jedno sedenie 
(dĺžku upravte podľa každého používateľa). 

 

Frekvencia používania: Maximálne 1 - 2x denne. 

Infračervené svetlo je možné použiť pre celé telo.  
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Ultrazvukové čistenie 

Ultrazvukové čistenie odporúčame používať spoločne s pleťovou 
maskou alebo zvlhčiť tvár čistou vodou. 

 

Nepoužívajte vysoko koncentrované kozmetické produkty alebo 
esenciálne oleje. 

POPIS TLAČIDIEL 

 

 
Vypínač / spustenie automatického cyklenia funkcií 

Po zapojení sa prístroj prepne do pohotovostného režimu. Stlačením tlačidla sa prístroj spustí a 
zobrazí čas prevádzky 30 min, opakovaným stlačením prístroj prepnete do pohotovostného režimu.  

Podržaním tlačidla po dobu 2 – 3 sekúnd sa spustí funkcia cyklovania funkcií.  

Poznámka:  1. Ak je spustená funkcia cyklovania, budú sa meniť ožarujúce farby v poradí (červená 
– oranžová – žltá – zelená – tyrkysová – modrá – fialová)). 

2. Počas červeného, oranžového, žltého, zeleného, modrého a fialového svetla 
nemôže byť spustená funkcia cyklovania.  

3. Pokiaľ je vybraná funkcia cyklovania, je intenzita nastavená na 05 stupeň a nemôže 
byť upravená.  
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Infračervené svetlo (vlnová dĺžka 647 – 760 nm) 

 

Intenzita svetla môže byť upravená v 5 stupňoch 1 (najnižšia) – 5 
(najvyššia). Stlačením tlačidla upravíte intenzitu, nastavená 
intenzita bude zobrazená na displeji (01 / 02 / 03 / 04 / 05). 

 
Modré svetlo (vlnová dĺžka 430 – 455 nm) 

 

 

Intenzita svetla môže byť upravená v 5 stupňoch 1 (najnižšia) – 5 
(najvyššia). Stlačením tlačidla upravíte intenzitu, nastavená 
intenzita bude zobrazená na displeji (01 / 02 / 03 / 04 / 05). 

 
Zelené svetlo (vlnová dĺžka 492 – 550 nm) 

 

 

Intenzita svetla môže byť upravená v 5 stupňoch 1 (najnižšia) – 5 
(najvyššia). Stlačením tlačidla upravíte intenzitu, nastavená 
intenzita bude zobrazená na displeji (01 / 02 / 03 / 04 / 05). 

 
Oranžové svetlo (vlnová dĺžka 588 – 647 nm) 

 

 

Intenzita svetla môže byť upravená v 5 stupňoch 1 (najnižšia) – 5 
(najvyššia). Stlačením tlačidla upravíte intenzitu, nastavená 
intenzita bude zobrazená na displeji (01 / 02 / 03 / 04 / 05). 

 
Žlté svetlo (vlnová dĺžka 550 – 580 nm) 

 

 

Intenzita svetla môže byť upravená v 5 stupňoch 1 (najnižšia) – 5 
(najvyššia). Stlačením tlačidla upravíte intenzitu, nastavená 
intenzita bude zobrazená na displeji (01 / 02 / 03 / 04 / 05). 
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Fialové svetlo (vlnová dĺžka 360 – 430 nm) 

 

Intenzita svetla môže byť upravená v 5 stupňoch 1 (najnižšia) – 5 
(najvyššia). Stlačením tlačidla upravíte intenzitu, nastavená 
intenzita bude zobrazená na displeji (01 / 02 / 03 / 04 / 05). 

 
Ultrazvukový čistiaci sprej 

 

Funkcia môže byť spustená samostatne alebo spoločne s ďalšími funkciami. Intenzita môže byť 
upravená v 5 stupňoch 1 (najnižšia) – 5 (najvyššia). Stlačením tlačidla upravíte intenzitu, nastavená 
intenzita bude zobrazená na displeji (01 / 02 / 03 / 04 / 05). Ak je zobrazené 00, funkcia je vypnutá.  

 
Čas + 

 

Pôvodný nastavený čas je 30 min. Po výbere svetelnej funkcie, stlačením tlačidla zvýšite čas o 5 min 
až do maxima 60 min. Ak presiahnete maximálnu dobu používania, spustí sa čas znova od 00. 
Nastaviteľný čas rozmedzia je od 00 – 60 min. Pokiaľ po dobu 3 sekúnd nie je stlačené tlačidlo, 
prístroj spustí nastavenú funkciu s aktuálne nastaveným časom.  

 
Čas - 

 

Pôvodný nastavený čas je 30 min. Po výbere svetelnej funkcie, stlačením tlačidla znížite čas o 5 min 
až do minima 00 min. Pokiaľ presiahnete minimálnu dobu používania, spustí sa čas znova od 60. 
Nastaviteľný čas rozmedzia je od 00 – 60 min. Pokiaľ po dobu 3 sekúnd nie je stlačené tlačidlo, 
prístroj spustí nastavenú funkciu s aktuálne nastaveným časom. 

SVETELNÁ TERAPIA 

Červená 

Stimuluje produkciu kolagénu. Vhodné na opravu tkanív a nahradenie starých tkanív pokožky. Vhodné 
na zmenšenie pórov. 

Zelená 

Pomáha porovnať farbu pigmentu a urýchliť regeneráciu pokožky. 

Modrá 

Vhodné na zničenie baktérií a upokojenie pokožky. 

Žltá/Oranžová 

Dodáva pokožke energiu, redukuje vrásky, porovnáva farbu pigmentu, zlepšuje jemnosť pokožky. 

Fialová 

Vhodné proti akné. 

ÚDRŽBA 

• Prístroj čistite pomocou jemnej suchej handričky. 

• Prístroj skladujte rozložený na suchom a tienistom mieste.  
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• Pred akoukoľvek údržbou a manipuláciou, je nutné prístroj najskôr vypojiť z elektrického 
prúdu. 

• V prípade akejkoľvek poruchy kontaktujte reklamačné / servisné oddelenie.  

ŠPECIFIKÁCIE 

Vyrobené Čína 

Zdroj napájania DC12V, 2A, 50Hz/60Hz 

Napájanie Ca. 24W 

Rozmer 455 x 220 x 315 mm 

Hmotnosť 1,9 kg ± 10% 

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.  



9 

 

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. 

Batéria 

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej 
kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu. 

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.  

 

CZ 
SEVEN SPORT s.r.o. 

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR 
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01 
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01 

IČO: 26847264 
DIČ: CZ26847264 

Tel: +420 556 300 970 
Mail: eshop@insportline.cz 
  reklamace@insportline.cz 
  servis@insportline.cz  

Web: www.inSPORTline.cz 

SK 
inSPORTline s.r.o. 

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK 

IČO: 36311723 
DIČ: SK2020177082 

Tel.: +421(0)326 526 701 
Mail: objednavky@insportline.sk 
  reklamacie@insportline.sk 
 servis@insportline.sk 

Web: www.inSPORTline.sk 


