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Ďakujeme Vám za zakúpenie tohto výrobku. Pre správne používanie si pred prvým použitím pozorne 
prečítajte tento manuál. Je dôležité riadiť sa bezpečnostnými pokynmi. Uschovajte manuál pre prípad 
ďalšej potreby. 

POZNÁMKA: Naša spoločnosť si vyhradzuje právo meniť vzhľad a popis výrobku bez 
predchádzajúceho upozornenia. Farba výrobku sa tiež môže líšiť. 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

VŠEOBECNÉ INŠTRUKCIE 

• Zabráňte deťom v kontakte s pohyblivými časťami kresla. 

• Používajte len napájací kábel určený k tomuto výrobku a riadne ho uzemnite. 

• Aby nedošlo k zraneniu alebo poškodeniu kresla, vytiahnite vždy po použití napájací kábel z 
elektriny. 

• Kreslo používajte iba tak, ako je popísané v tomto manuáli. Používanie kresla spôsobom, 
ktorý nie je uvedený v tomto manuáli, je zakázané. 

• Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré nebolo odporučené výrobcom. 

• Nepoužívajte kreslo vo vonkajších priestoroch. 

• Odporúčame používať kreslo vždy po dobu 15 minút. 

• Kreslo nepoužívajte, ak je jeho poťah akokoľvek poškodený. 

• Kreslo nepoužívajte, ak je vetrací otvor zakrytý alebo ak je akýmkoľvek spôsobom zamedzené 
správnej ventilácii. 

• Na kreslo neklaďte žiadne predmety. 

• V priebehu masáže nezaspite. 

• Ak ste pod vplyvom alkoholu alebo sa necítite dobre, kreslo nepoužívajte. 

• Kreslo nepoužívajte aspoň jednu hodinu po jedle. 

• Nepoužívajte masáž, ktorá je pre Vás príliš intenzívna. Mohlo by dôjsť k zraneniu. 

• Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí ho z bezpečnostných dôvodov vymeniť 
výrobca, servisný technik alebo iná kvalifikovaná osoba. 

• Max. hmotnosť užívateľa: 150 kg 

UMIESTNENIE 

• Nepoužívajte kreslo pri vysokej okolitej teplote a vo vlhkom prostredí, napr. v kúpeľni. 

• Nepoužívajte kreslo bezprostredne po zmene okolitej teploty. 

• Kreslo nepoužívajte v prašnom či akokoľvek nepriaznivom prostredí. 

• Kreslo používajte na dostatočne priestrannom mieste s dobrou ventiláciou. 

OBMEDZENIE POUŽITIA 

• Kreslo by nemali používať ľudia trpiaci osteoporózou. 

• Kreslo by nemali používať ľudia trpiaci srdcovým ochorením alebo ľudia s elektronickými 
implantátmi, ako je napr. kardiostimulátor. 

• Kreslo by nemali používať ľudia s horúčkou. 

• Kreslo by nemali používať tehotné ženy alebo ženy v období menštruácie. 

• Ľudia s poranením alebo s ochorením kože by nemali kreslo používať. 

• Deti mladšie ako 12 rokov by nemali kreslo používať bez dozoru. 
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• Ľudia s duševným alebo telesným postihnutím smú kreslo používať iba pod dohľadom 
skúsenej a kvalifikovanej osoby. 

• Kreslo by nemali používať ľudia, ktorí majú od lekára odporúčaný kľudový režim a ľudia, ktorí 
sa necítia dobre. 

• Nepoužívajte kreslo, ak nie je Vaše telo úplne suché. 

• Povrch kresla je zahrievaný, preto musia byť ľudia citliví na vysoké teploty pri používaní kresla 
opatrní. 

BEZPEČNOSŤ 

• Uistite sa, že má elektrický zdroj vhodné napätie. 

• Nezapájajte zástrčku mokrými rukami. 

• Do kresla sa nesmie dostať voda. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom či poškodeniu 
výrobku. 

• Dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu káblov a neupravujte elektrický obvod kresla. 

• Na čistenie elektrických častí ako je vypínač a zástrčka nepoužívajte vlhkú handru. 

• Nepribližujte sa ku kreslu, ak dôjde k dočasnému prerušeniu prísunu elektrickej energie. 
Predídete tak prípadným zraneniam v prípade, že sa prístroj znova nečakane zapne. 

• Ak kreslo nefunguje správne, prestaňte ho používať a obráťte sa na servisné centrum. 

• Ak sa počas masáže nebudete cítiť dobre, prestaňte kreslo používať a poraďte sa s lekárom. 

ÚDRŽBA 

• Údržbu by mali vykonávať iba kvalifikovaní servisní technici. Užívatelia by sa nemali pokúšať 
kreslo rozobrať alebo vykonávať údržbu sami. 

• Nezabúdajte po použití vypínať napájanie. 

• Nepoužívajte prístroj, ak je poškodená zástrčka kábla alebo zdierka. 

• Ak nebudete kreslo po dlhšiu dobu používať, zmotajte káble a umiestnite kreslo do suchého a 
čistého prostredia. 

• Nevystavujte kreslo vysokým teplotám, neumiestňujte ho v blízkosti ohňa a predchádzajte 
dlhodobému pôsobeniu priameho slnečného žiarenia na kreslo. 

• Kreslo čistite len suchou handrou. Nepoužívajte čistiace prostriedky na báze alkoholu. 

• Mechanické časti kresla sú špeciálne navrhnuté a vyrobené tak, že nevyžadujú žiadnu 
mimoriadnu údržbu. 

• Dávajte pozor, aby nedošlo k poškodeniu kresla predmetmi s ostrými hranami. 

• Neposúvajte kreslo po nerovnom povrchu, vždy ho nadvihnite a preneste. 

• Kreslo nesmie byť spustené po dlhšiu dobu bez prestávok. 

BEŽNÉ PORUCHY A ICH RIEŠENIE 

• Motor za chodu prirodzene vydáva zvuk. 

• Ak kreslo nefunguje, skontrolujte, či je správne pripojený napájací kábel a zapnuté tlačidlo pre 
prísun elektrickej energie. 

• Ak vyprší nastavená doba masáže, vypne sa automaticky prísun elektrickej energie. Ak je stroj 
spustený po dlhú dobu a dôjde k jeho nadmernému zahrievaniu, vypne sa automaticky. Pred 
ďalším použitím ho nechajte aspoň pol hodiny odpočinúť. 

POPIS VÝROBKU 

Model A27 
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Popis Masážne kreslo 

Príkon 

110 – 120 V – 60 Hz 

220 – 240 V – 50 Hz 

300 W 

Trieda bezpečnosti 1. trieda 

Odporučená max. doba prevádzky 15 min 

Použité materiály 
PVC, PA, PU, koža, tkanina, drevo, oceľové časti 
a časti obsahujúce elektroniku 

Nosnosť 150 kg 

Hmotnosť 112 kg 

Rozmery po zostavení 124 x 118 x 130 cm 

ZOZNAM DIELOV 

1. Čalúnená opora hlavy 

2. Ovládací panel 

3. Opierky rúk 

4. Čalúnená sedacia časť 

5. Opierky nôh 

6. Čalúnená opierka chrbta 

7. Vypchávka pre umiestnenie 
predlaktia 

8. Vyhrievaná podložka 

9. Odkladací priestor 
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10. Zadný kryt 

11. Otvor pre vetranie 

12. Držiak diaľkového ovládača 

13. Odkladací priestor 

14. Kábel slúchadiel 

15. Slúchadlá 

16. MP3 prehrávač 

17. Zásuvka pre vyhrievanú 
podložku 

18. Zadné koliesko 

19. Napájací kábel so 
zástrčkou 

20. Zdierka pre slúchadlá 

21. Zdierka pre napájací kábel 

22. Vypínač 

23. Poistková skriňa 

 

FUNKCIE 

• V opore chrbta sa každá tichá masážna hlava vďaka 4 kolieskam pohybuje smerom nahor a 
nadol. 

• Masážne kreslo je naprogramované na 5 spôsobov masáží: shiatsu masáž, stláčanie, 
búchanie, poklepávanie, a stláčanie a poklepávanie súčasne. 

• Prednastavené typy masáží: relaxačná, uľavujúca, fitness, mierna. 

• Do pamäte počítača možno uložiť tri rôzne masážne režimy. 

• Automatická masáž hornej polovice tela: je zameraná na oblasť ramien a bokov v dvoch 
režimoch. 

• Pri manuálnej masáži hornej polovice tela si môžete zvoliť celkovú masáž, masáž zameranú 
na určité miesto, alebo čiastočnú masáž. Vždy si môžete vybrať z 5 stupňov rýchlosti. 
Počas masírovania stláčaním, poklepávaním či plieskaním si môžete nastaviť vzdialenosť 
masážnych hláv (3 stupne vzdialenosti – veľká, stredná a blízka vzdialenosť). 

• V sedacej oblasti sa nachádza päť vzduchových vankúšikov, ktoré umožňujú vzduchovú 
masáž. 

• Vzduchová masáž zameraná na oblasť rúk je vykonávaná prostredníctvom 4 zabudovaných 
vzduchových vankúšikov. 

• Vibračná masáž: 3 stupne vibračnej intenzity v oblasti zadku - silný, slabý a bez vibrácií. 

• Prehrávanie hudby: Hudbu možno prehrávať pri už spustenom masážnom režime alebo v 
medziobdobí. Počas prehrávania môžete prepínať medzi skladbami alebo prispôsobovať 
hlasitosť. 

• Funkcia vyhrievania oblasti chrbta: Teplota sa môže pohybovať v rozmedzí 40 °C - 50 °C, 
na vyhrievanie je použité infračervené žiarenie. 
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• Funkcia vyhrievania nôh: Pri vyhrievaní nôh je maximálna teplota 40 °C, na vyhrievanie je 
použité infračervené žiarenie. 

• Magnetické pôsobenie: V oblasti lýtok a chodidiel sa nachádza 8 magnetov so silou 300 
gaussov. 

• Funkcia vyhrievanej podložky: Teplotu je možné nastaviť na 40 °C až 70 °C, pričom 
jednotka pričítanie/odčítanie je 5 °C.  

• Nastavenie sklonu kresla: Možno nastaviť sklon opierky nôh a chrbta. 

• Kreslo je vybavené funkciou, ktorá umožňuje nastavenie kresla do prednastavenej polohy. Po 
vypnutí sa kreslo vráti do polohy východiskovej. 

• Ovládací panel je vybavený VFD displejom. 

• Masážne kreslo je vybavené MP3 prehrávačom, slúchadlami a odkladacou plochou. 

Účinky 

• Zníženie únavy 

• Podpora krvného obehu 

• Zníženie svalovej únavy 

• Uvoľnenie natiahnutých svalov 

• Relaxácia 

• Úľava od bolesti svalov 

OVLÁDACÍ PANEL 
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Zapojenie kresla 

  

Nákres napájacej skine Nákres zapojenia napájacieho kábla 

Nastavenie sklonu opôr chrbta a nôh 

Nastavenie nerobte počas masáže. 

Nastavenie sklonu opierky chrbta: 

Zvýšenie sklonu 
opierky chrbta 

 

Podržte toto tlačidlo pre pomalé zdvíhanie opory. Po pustení 
tlačidla sa zdvíhanie zastaví. 

Zníženie sklonu 
opierky chrbta 

 

Podržte toto tlačidlo pre pomalé znižovanie opory. Po pustení 
tlačidla sa znižovanie zastaví. 

Nastavenie sklonu opierky nôh: 

Zvýšenie sklonu 
opierky nôh 

 

Podržte toto tlačidlo pre pomalé zdvíhanie opôr. Po pustení 
tlačidla sa zdvíhanie zastaví. 

Zníženie sklonu 
opierky nôh 

 

Podržte toto tlačidlo pre pomalé znižovanie opôr. Po pustení 
tlačidla sa znižovanie zastaví. 
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Nastavenie sklonu celého kresla: 

Tlačidlo pre 
nakláňanie 
smerom dozadu  

Podržte toto tlačidlo pre pomalé nakláňanie kresla smerom 
dozadu. Po pustení tlačidla sa nakláňanie zastaví. 

Tlačidlo pre 
nakláňanie 
smerom dopredu  

Podržte toto tlačidlo pre pomalé nakláňanie kresla smerom 
dopredu. Po pustení tlačidla sa nakláňanie zastaví. 

Začatie masáže 

1. Pre zahájenie masáže stlačte červené tlačidlo. 

2. Dostanete sa do nastavenia oblasti pre masáž hornej polovice tela a automatického 
nastavenia polohy masážnych hláv v oblasti ramien. Po ukončení nastavení dôjde k zvukovej 
signalizácii. Teraz môžete ešte prispôsobiť pozíciu masážnych častí. Stlačte tlačidlo pre 
začatie masáže. Počas nastavenia čalúnenia ramien sa rozblikajú tlačidlá A, B a C. Tieto 
tlačidlá slúžia k zvoleniu automatickej prednastavenej masáže. Tlačidlá slúžiace na spustenie 
automatickej masáže krku a ramien, oblasti bokov a dolných končatín budú svietiť. Stlačením 
ktoréhokoľvek z týchto tlačidiel uložíte aktuálne nastavenie. 

3. Pozíciu masážnych hláv v oblasti ramien si môžete nastaviť. Možno si vybrať jednu z piatich 
polôh. 

 

Tlačidlo slúžiace pre posun masážnych hláv smerom nahor. 

 

Tlačidlo slúžiace pre posun masážnych hláv smerom nadol. 

Vhodná poloha hlavy pre masáž oblasti ramien: 

 

4. Stlačte tlačidlo pre zahájenie masáže 

a. Funkcia automatickej masáže: 

Počas nastavenia polohy hláv pre masáž ramien budú blikať tlačidlá A, B a C. Ak 
stlačíte niektoré z týchto tlačidiel, spustíte poslednú prednastavenú masáž. Zvolené 
tlačidlo sa rozsvieti. 
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b. Typ automatickej masáže hornej a dolnej polovice tela: 

Názov Tlačidlo 
Typ 

masáže 
Účinok 

Zobrazenie 
na displeji 

T
y
p
 a

u
to

m
a
tic

k
e
j m

a
s
á
ž
e

 

 
Mierna Podpora krvného obehu 

 

 
Relaxačná Uvoľnenie celého tela 

 

 
Fitness 

Masáž zameraná na určitý 
bod uľavujúci od bolesti  

 
Uľavujúca 

Aktivácia organizmu a 
zmiernenie únavy  

A
u
to

m
a
tic

k
á
 m

a
s
á
ž
 

 

Masáž 
oblasti krku 
a ramien 

Masírovanie zamerané 
hlavne na oblasť krku a 
ramien  

 

Masáž 
oblasti 
chrbta a 
pásu 

Masírovanie zamerané 
hlavne na oblasť chrbta a 
bokov  

 

Masáž 
dolnej 
polovice 
tela, možno 
nastaviť 
intenzitu 

Masírovanie zamerané 
hlavne na oblasť nôh (lýtok 
a chodidiel) a zadku 

 

c. Manuálna masáž hornej polovice tela: 

Funkcia Tlačidlo 
Popis, zobrazenie na 

displeji 
Nastavenie 

T
y
p
 m

a
s
á
ž
e

 

Poklepávanie 

 
 

Rýchlosť, sila, 
rozsah 

Shiatsu 

 
 

Rýchlosť, sila, 
rozsah 

Stláčanie 

 
 

Rýchlosť, sila 

Plieskanie 

 
 

Rýchlosť, sila, 
rozsah 

Poklepávanie a 
plieskanie 
súčasne 

 

 
Rýchlosť, sila 

Rýchlosť 
 

5 stupňov rýchlosti 
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Rozsah 
(šírka)  

3 stupne rozsahu 

N
a
s
ta

v
e
n

ie
 o

p
ie

rk
y
 

c
h
rb

ta
  

Masáž zamarená na určitý bod 
 

Masáž o malom rozsahu 

 

Rozsiahla masáž hornej polovice 
tela  

Pozíciu masážnych častí možno nastaviť pomocou tlačidiel  a . 

d. Manuálna vzduchová masáž dolnej polovice tela: 

Masáž Tlačidlo 
Popis, zobrazenie na 

displeji 
Nastavenie 

Dolná 
polovica 
tela  

Vzduchová masáž dolnej 
polovice tela  

 

2 stupne intenzity 

Chodidlá  
 

Vzduchová masáž 
zameraná na oblasť 
chodidiel a lýtok 

 

2 stupne intenzity 

Zadok  
 

Vzduchová masáž 
zameraná na oblasť 
zadku 

 

2 stupne intenzity 

Intenzita  
 

Nastavenie intenzity 
masáže hornej polovice 
tela 

 

 

e. Ďalšie nastaviteľné funkcie: 

Funkcia Tlačidlo 
Popis, zobrazenie na 

displeji 
Možnosti 

Vibrácie 
 

Vibračná masáž v oblasti 
zadku 

 

2 stupne intenzity 

Oblasť 
ramien  

Tlaková masáž ramien 
Zvolenie masáže 
oboch ramien 
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Vyhrievanie 
opierky 
chrbta  

Vyhrievanie oblasti chrbta 
pomocou infračerveného 
žiarenia. Zahriatie možno 
cítiť až 3 minúty po 
spustení. 

 

 

Vyhrievanie 
opierky nôh  

Vyhrievanie v oblasti nôh 
pomocou infračerveného 
žiarenia. 

 

 

 

Funkcia Tlačidlo 
Popis, zobrazenie na 

displeji 
Možnosti 

Vyhrievaná 
podložka 

 

Tlačidlo pre zapnutie 
vyhrievania 

 

 

 

Tlačidlo pre zvýšenie 
teploty, najvyššia teplota je 
70 °C 

 

Jednotka 
prirátania: 5°C 

 

Tlačidlo pre zníženie 
teploty, najnižšia teplota je 
40 °C 

 

Jednotka 
odrátania: 5 °C 

 

Funkcia Tlačidlo 
Popis, zobrazenie na 

displeji 
Možnosti 

Prehrávanie 
hudby 

 

Zapnutie/vypnutie 
prehrávania hudby 

 

Prehrávanie hudby 
je možné 
kedykoľvek 
pozastaviť. 

 

Predchádzajúca skladba 

 

 

Nasledujúca skladba 

 

 

Zosilnenie hlasitosti 
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Stlmenie hlasitosti 

 

Ukončenie masáže 

1. Pre ukončenie masáže stlačte červené tlačidlo. Opierka chrbta a opory nôh sa potom 
automaticky vrátia do východiskovej polohy. 

2. Pamäťové tlačidlá A, B a C začnú blikať. Stlačte ktorékoľvek z nich pre uloženie nastavenia 
masáže pred jej vypnutím. Na VFD displeji sa zobrazí nápis "Memory Set On". Stlačením 
červeného tlačidla vypnete napájania a dôjde k obnoveniu východiskovej polohy kresla. Ak 
necháte kreslo v nečinnosti po 10 minút od skončenia masáže, systém sa automaticky vypne 
a dôjde k obnoveniu východiskovej polohy kresla. 

3. Odpojte prístroj z napájania. 

  

Nákres napájacej skrine Nákres odpojenia napájacieho kábla 

SŤAHOVANIE MP3 SKLADIEB 

1. Zastavte masáž a vypnite kreslo. 

2. Vyberte USB disk z MP3 prehrávača. 

3. Zastrčte USB disk do USB portu Vášho počítača. 

4. Nahrajte na USB disk hudobné súbory vo formáte MP3. V prípade problémov USB disk 
naformátujte. 

5. Po skončení prenosu hudby odpojte USB disk bezpečne z počítača. 

6. Vytiahnite USB disk z počítača. 

7. Vložte USB disk do USB portu v prehrávači. 

8. Môžete spustiť prehrávanie hudby a zapnúť masážne kreslo. 
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POZNÁMKA: 

1. Ak prehrávanie hudby nefunguje, skúste pred nahraním hudobných súborov naformátovať 
USB disk. Následne sa riaďte vyššie uvedenými pokynmi a vložte USB disk do MP3 
prehrávača. 

2. Nevyberajte MP3 prehrávač z kresla. 

 

(1) MP3 prehrávač (2) Krytka USB disku (3) USB disk 

NASTAVITEĽNÉ ČASTI 

Pripevnenie čalúnenia 

Čalúnenie môže zmierniť masáž stláčaním zameranú na oblasť krku a ramien. Záleží na Vás, či 
čalúnenie použijete alebo nie (odporúčame toto čalúnenie používať). 

Pri upevňovaní čalúnenie postupujte podľa obrázku - najskôr pripnite čalúnenie v hornej časti 
pomocou zipsu (1) a potom upevnite zostávajúcu časť (2). 
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Pripevnenie ovládacieho panela a odkladacej plochy 

Pripevnite k masážnemu kreslu držiak ovládacieho panela (1) a potom do neho ovládací panel vsuňte 
(2). Panelom by malo ísť ľahko pohybovať vertikálne (3) aj horizontálne (4). Následne k ovládaciemu 
panelu upevnite držiak odkladacej plochy (5). Vsuňte odkladaciu plochu do držiaka (6). 

 

 

Upevnenie opôr rúk a nôh 

1. Jedna osoba by mala nadvihnúť opory lýtok a druhá opory nôh. Nechajte opierky rúk 
zapadnúť do drážok v ráme kresla (1). 

2. Opory zaistite zozadu pomocou skrutiek (2). 

3. Pripojte vzduchové vankúšiky k oporám rúk a zakryte ich spojenie ochrannou doštičkou (3). 
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Demontáž opôr rúk a lýtok a ich používanie 

1. Otvorte ochrannú doštičku a vyberte spojenie vzduchového vankúša (1). 

2. Povoľte skrutku na zadnej strane opôr rúk (2). 

3. Jedna osoba by mala nadvihnúť opory lýtok a druhá opierky rúk. Vysuňte opierky rúk z drážok 
v ráme (3). 

 

Upevnenie držiaka ovládacieho panela 

 

 

1. Najskôr si všetky diely pripravte. 

 

2. Vložte upevňovaciu tyč do držiaka ovládacieho panela. 

 

3. Zaskrutkujte skrutku v smere hodinových ručičiek. 
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4. Pripravte si upevňovaciu objímku. 

 

5. Vložte upevňovaciu objímku do otvoru v pravej opore ruky tak, aby 
sa tri otvory pre skrutky v objímke a opore prekrývali. 

 

6. Zaskrutkujte skrutky. 

 

7. Pripravte si držiak zostavený v bode 3. 

 

8. Vložte držiak do upevňovacej objímky tak, aby sa otvory pre 
skrutky prekrývali. 

 

9. Pripravte si skrutky. 

 

10. Zaskrutkujte skrutky. 
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Upevnenie elektrickej tyče 

1. Nájdite držiak v spodnej časti chrbtovej opierky a pripravte si elektrický piest do vhodnej 
polohy. 

2. Zaistite spojenie držiaka a piesta pomocou kolíka. 

3. Zaistite kolík závlačkou. 

 

UMIESTNENIE A PRESÚVANIE 

Ochrana podlahy 

Umiestnenie tohto masážneho kresla na drevenú 
podlahu na dlhšiu dobu môže spôsobiť 
poškodenie podlahy, preto umiestnite pod kreslo 
koberec alebo inú podložku. 

POZOR: Nepresúvajte kreslo na kolieskach po 
drevenej podlahe, nerovnom povrchu alebo v 
úzkom priestore. Kreslo by mali dvíhať aspoň 2 
osoby. 
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Presúvanie kresla 

Pred naklopením kresla na kolieska sa uistite, 
že Vám pri presúvaní nebudú prekážať žiadne 
káble. Nakloňte kreslo tak, aby stálo iba na 
kolieskach a presuňte ho. 

 

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.  

„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.  

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

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.  
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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.  

 

Dátum predaja:      Pečiatka a podpis predajcu: 

 

 


