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Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento manuál, 
aby ste sa naučili prístroj správne používať. Zvláštnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom a 
dôležitým upozorneniam. Manuál uschovajte pre prípad ďalšej potreby 

Poznámka: Naša spoločnosť si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia meniť vzhľad a 
popis výrobku. Vezmite na vedomie, že farba jednotlivých výrobkov sa môže líšiť. 

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE A ÚDRŽBA 

 Dôležité bezpečnostné upozornenia 

 Používajte len napájací kábel navrhnutý pre tento výrobok. 

 Predchádzajte zraneniam a poškodeniu prístroja tým, že po použití a pred čistením vytiahnete 
zástrčku napájacieho kábla. 

 Masážny prístroj používajte iba tak, ako je popísané v manuáli. 

 Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom. 

 Tento prístroj je určený len na použitie v interiéri - nepoužívajte ho vonku. 

 Používanie masážneho prístroja spôsobom, ktorý nie je uvedený v tomto manuáli, je 
zakázané. 

 Odporúčame používať masážny prístroj vždy po dobu 20 minút. 

 Prístroj nepoužívajte v prípade, že ste predtým požili alkohol alebo sa necítite dobre. 

 Aby ste predišli zraneniam, nenastavujte masážnu funkciu na najvyšší výkon. 

1. Umiestnenie masážneho prístroja 

 Nepoužívajte prístroj pri vysokej okolitej teplote a vo vlhkom prostredí, ako je napr. kúpeľňa. 

 Nepoužívajte prístroj bezprostredne po zmene okolitej teploty. 

 Masážny prístroj nepoužívajte v prašnom či akokoľvek nepriaznivom prostredí. 

2. Ľudia, ktorí by nemali tento masážny prístroj používať 

 Prístroj by nemali používať ľudia trpiaci osteoporózou. 

 Masážny prístroj by nemali používať ľudia trpiaci srdcovým ochorením alebo ľudia s 
elektronickými implantátmi ako je napr. kardiostimulátor. 

 Prístroj by nemali používať ľudia so zvýšenou telesnou teplotou. 

 Prístroj by nemali používať tehotné ženy. 

 Zranení ľudia a ľudia s ochorením kože by nemali masážny prístroj používať. 

 Deti mladšie ako 12 rokov alebo ľudia, ktorí nie sú schopní tento prístroj sami ovládať, by ho 
nemali používať. 

 Masážny prístroj by nemali používať ľudia, ktorí majú od lekára odporúčaný pokojový režim a 
ľudia, ktorí sa necítia dobre. 

 Nepoužívajte tento prístroj, ak nie je vaše telo úplne suché. 

3. Bezpečnosť 

 Uistite sa, že má elektrický zdroj vhodné napätie. 

 Nezapájajte / nevyťahujte zástrčku mokrými rukami. 

 Dbajte na to, aby na prístroj nestriekala voda, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom či 
poškodeniu výrobku. 

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

 Na čistenie elektrických častí ako je vypínač a zástrčka nepoužívajte vlhkú handru. 
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 Z bezpečnostných dôvodov vyberte nohy z prístroja, ak dôjde k dočasnému prerušeniu 
prísunu elektrickej energie. 

 Ak masážny prístroj nefunguje správne, prestaňte ho používať a obráťte sa na servisné 
centrum. 

 Ak sa necítite dobre, prestaňte prístroj používať a poraďte sa s lekárom. 

4. Údržba 

 Údržbu by mali vykonávať iba kvalifikovaný servisný technik. Užívatelia by sa nemali pokúšať 
prístroj rozobrať alebo vykonávať údržbu sami. 

 Nezabúdajte po použití vypínať napájanie. 

 Nepoužívajte prístroj, ak je poškodená zástrčka kábla či zásuvka. 

 Ak sa nebude masážny prístroj po dlhšiu dobu používať, zmotajte káble a umiestnite výrobok 
do suchého a čistého prostredia. 

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

 Čistite prístroj iba suchou látkou. Nepoužívajte riedidlo, benzín ani alkohol. 

 Mechanické časti masážneho prístroja sú špeciálne navrhnuté a vyrobené tak, že nevyžadujú 
žiadnu mimoriadnu údržbu. 

 Dávajte pozor, aby nedošlo k poškodeniu prístroja predmety s ostrými hranami. 

 Nenechávajte masážny prístroj bežať po dlhšiu dobu. Používajte ho radšej v kratších 
intervaloch. 

5. Bežné poruchy a ich riešenia 

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

 Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté - vypínač je v pozícii (I) 
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NÁZVY A FUNKCIE JEDNOTLIVÝCH DIELOV 

 

1. Ovládací panel 

2. Doštičky pre masáž lýtok (uložené pod 
látkovú vrstvou) 

3. Platničky pre masáž chodidiel (uložené 
pod látkovú vrstvou) 

4. Predný kryt 

5. Madlo 

6. Sieťový vypínač 

7. Napájací kábel 

8. Vypínač 

9. Relaxačná masáž 

10. Terapeutická masáž 

11. Masáž pre tvarovanie nôh 

12. Tlačidlo pre ovládanie intenzity (Silná, 
Stredne silná, Mierna) 

 

MASÁŽNE FUNKCIE A ICH EFEKTIVITA 

Funkcie: 

 Môžete si vybrať z troch automatických masážnych funkcií - masáž pre tvarovanie nôh, 
relaxačná masáž a terapeutická masáž. 

 Môžete si ľubovoľne nastaviť intenzitu masáže: Silná, Stredne silná, Mierna. 

 Masážny mechanizmus je naklápací (maximálne o 45 °) a možno ho tak ľahko prispôsobiť 
aktuálnej pozícii používateľa. 

 Masážny mechanizmus pre masáž lýtkových svalov môže byť nastavovaný aj podľa výšky 
užívateľa a dĺžky lýtka. Mechanizmus umožňuje nastavenie v 3 stupňoch: stupne sú od seba 
vzdialené asi 23 mm a maximálne rozpätie pre nastavenie je teda 7 cm. 

 Masáž lýtkových svalov uľavuje bolestiam po dlhšej chôdzi alebo po dlhodobom státí. 

 Masáž chodidiel, klenby a päty podporuje metabolizmus a zlepšuje ohybnosť. 

 Čas masáže je prednastavená na 20 minút. 

 Odnímateľná podložka umožňuje jednoduché a bezpečné čistenie masážneho prístroja. 

 Prístroj je vybavený celkom 34 vstavanými vzduchovými vankúšikmi: 12 vankúšikov je 
určených pre masáž lýtkových svalov a 22 vzduchových vankúšikov sú umiestnené v 
mechanizme pre masáž chodidiel. 

Účinky: 

 Pomáha proti únave boľavých nôh a uvoľňuje napätie. 
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 Stimuluje krvný obeh v nohách, uľavuje bolesti svalstva a zlepšuje prekrvenie a ohybnosť 
chodidiel. 

 Využíva poznatky z akupunktúry a pôsobí stimulačne na citlivé reflexné body v chodidlách. 
Podporuje metabolizmus a posilňuje svalstvo. 

 

POUŽITIE 

 Po zapojení do elektriny zapnite sieťový vypínač. Na ovládacom paneli sa rozsvieti ukazovateľ 
ON / OFF a spustí sa predvolené nastavenie. 

 

 Tlačítko  Funkcie 

 

Slúži pre spustenie / zastavenie masážnej funkcie prístroja. Pri zapnutí 
masážneho prístroja je aktivovaný prednastavený režim: 1. dĺžka masáže = 
20 min., 2. automatická masážna funkcia = masáž pre tvarovanie nôh, 3. 
Intenzita masáže = Silná. 

Režim 

 

Odstraňuje prebytočné tukové zásoby a tvaruje nohy pomocou stimulácie 
svalstva. 

 

Podporuje metabolizmus, napomáha pri detoxikácii a zlepšuje prekrvenie 
ľudského tela. 

 

 

Stimuluje krvný obeh v nohách a napomáha regenerácii lýtkových svalov po 
dlhodobom státí alebo chôdzi. 

 

Umožňuje nastavenie 3 rôznych intenzít masáže: Silná, Stredne silná a 
Mierna. Užívateľ si tak môže vybrať intenzitu masáže, ktorá najlepšie 
vyhovuje jeho potrebám. 

 

Pre dokončenie masáže vypnite masážny prístroj pomocou hlavného vypínača. 
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ROZDELENIE AKUPRESÚRNYCH BODOV PODĽA INŠTITÚCIÍ: 

 

1. Dutina čelová 

2. Vzostupné črevo 

3. Koleno 

4. Trojklaný nerv 

5. Epifýza 

6. Hypofýza 

7. Nos 

8. Mozog 

9. Krk 

10. Prištítne telieska 

11. Trapézový sval 

12. Štítna žľaza 

13. Pľúca a priedušky 

14. Žalúdok 

15. Nadľadvina 

16. Slinivka brušná 

17. Dvanástnik 

18. Priečny tračník 

19. Močovod 

20. Močový mechúr 

21. Ucho 

22. Oko 

23. Mozoček 

24. Krk 

25. Pečeň 

26. Žlčník 

27. Ľadvina 

28. Liečba nespavosti 

29. Pohlavné žľazy 

30. Epifýza 

31. Dutina čelová 

32. Mozoček 

33. Oko 

34. Ucho 

35. Krk 

36. Srdce 

37. Ľadvina 

38. Slezina 

39. Liečba nespavosti 

40. Pohlavné žľazy 

41. Nadľadvina 

42. Nadľadvina 

43. Koleno 

44. Konečník a esovitý 
tračník 

45. Anus 
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NASTAVENIE MASÁŽNEHO MECHANIZMU 

Mechanizmus pre masáž lýtkových svalov možno nastaviť podľa výšky užívateľa a dĺžky lýtok do 3 
rôznych polôh: rozdiel medzi jednotlivými polohami je približne 23 mm a maximálne rozpätie pre 
nastavenie je teda 7 cm. 

 

Masážny mechanizmus je naklápací (maximálne o 45 °) a možno ho tak ľahko prispôsobiť aktuálnej 
pozíciu používateľa. 

  

 Vonkajšiu látkovú vrstvu je možné odňať a vyprať. 

 

ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU 

Model: C22 
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Popis: Prístroj na masáž a tvarovanie nôh (Air Pressure Leg beautician) 

Vstupné napätie:  

o 110-120 V, 60 Hz 

o 220-240 V, 50Hz/60Hz 

Výkon: 45W 

Doporučená maximálna dĺžka masáže: 20 minút 

Bezpečnostná trieda: II 

 

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:  

 inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín , +421 917 864 593, 
predajnatn@insportline.sk 

 Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, 
predajnaba@insportline.sk 

 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. 

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

 

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku: 
a) záruka na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi s 
kúpnou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH. 
b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozariadenie  pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa 
predaja zákazníkovi. 
c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi. 

 

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté: 

 zavinením používateľa t.j. poškodenie výrobku 

 nesprávnou montážou 

 neodbornou repasiou 

 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 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 
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nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúcemu. 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.  

 

 

 

 

dátum predaja         razítko a podpis predajcu 


