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Ultratenká masážní podložka má luxusní design a je vybavena funkcí pro dva typy masáže. Je určena pro 
stimulační masáž těla a jako prostředek podporující uvolnění svalstva. Podložka umožňuje nastavit 3 různé 
intenzity masáže (Silná, Středně silná a Mírná), díky nimž se budete cítit jako po profesionální masáži. Podložka 
je určena pro použití v autě nebo v pohodlí vašeho domova. 

Luxusní masážní podložka s funkcí pro dva typy masáže 

• Stimulační a vibrační masážní funkce 

• Třífázová stimulační masáž pro vaše záda 

• Terapeutická masáž pomocí paprsků Blue-ray a infračerveného záření  

• Profesionální vibrační masáž pro stehenní svalstvo 

• Ruční ovladač pro snadné a pohodlné ovládání  

• Lze snadno připevnit na různé typy židlí a sedaček 

• Pro použití v autě nebo v pohodlí vašeho domova 

 

Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento manuál, abyste se 
naučili podložku správně používat. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům a důležitým 
upozorněním. Manuál uschovejte pro případ další potřeby.  

Poznámka: Naše společnost si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění měnit vzhled a popis výrobku. 
Prosím, vezměte na vědomí, že barva jednotlivých výrobků se může lišit. 

DŮLEŽITÁ BEZPE ČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 

• Při provozu nedávejte prsty do prostoru mezi potah a masážní hlavice. 

• Dávejte pozor, abyste do podložky neupustili žádné nečistoty nebo drobky. 

• Dbejte na to, aby se do podložky nedostala voda a předcházejte tak zranění elektrickým proudem nebo 
poškození výrobku. 

• V případě poškození napájecího kabelu nebo zástrčky požádejte o opravu servisního technika. 

• Používejte dobře uzemněnou elektrickou zásuvku, která vyhovuje technickým parametrům produktu. 

• Předcházejte zraněním a poškození přístroje tím, že po použití a před čištěním vytáhnete zástrčku 
napájecího kabelu z elektrické sítě. 

• Masážní podložku používejte pouze tak, jak je popsáno v manuálu. 

• Nepoužívejte žádné příslušenství, které není doporučeno výrobcem. 

• Masážní podložka je určena pouze pro použití v interiéru – nepoužívejte ji venku. 

• Podložku nepoužívejte, pokud je poškozen potah nebo kůže. 

• Přístroj nepoužívejte v případě, že jste předtím požili alkohol nebo se necítíte dobře. 

• Abyste předešli zraněním, nenastavujte příliš silnou intenzitu masáže.  
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UMÍSTĚNÍ MASÁŽNÍHO PODLOŽKY 

• Nepoužívejte masážní podložku při vysoké okolní teplotě a ve vlhkém prostředí, jako je např. koupelna. 

• Nepoužívejte podložku bezprostředně po změně okolní teploty. 

• Masážní podložku nepoužívejte v prašném či jakkoliv nepříznivém prostředí. 

MASÁŽNÍ PODLOŽKU BY NEM ĚLI POUŽÍVAT: 

• Lidé trpící infekčním kožním onemocněním. 

• Lidé trpící osteoporózou. 

• Lidé trpící srdečním onemocněním nebo lidé s elektronickými implantáty jako je např. kardiostimulátor. 

• Lidé trpící zvýšenou tělesnou teplotou. 

• Těhotné ženy.  

• Zranění lidé a lidé s onemocněním kůže. 

• Děti mladší 14 let nebo lidé s mentálním postižením, pokud nejsou pod odborným dohledem. 

• Lidé, kteří mají od lékaře doporučený klidový režim a lidé, kteří se necítí dobře.  

• Osoby, jejichž tělo není zcela suché (např. po plavání v bazénu apod.) 

• Lidé citliví na teplo – povrch podložky je nahříván, proto by lidé citlivější na tepelné záření měli být při 
používání podložky opatrní. 

BEZPEČNOST 

• Nezapojujte/nevypojujte zástrčku od napájecího kabelu mokrýma rukama. 

• Nesnažte se vytáhnout zástrčku z elektrické zásuvky taháním za napájecí kabel. 

• Dbejte na to, aby nedošlo k poškození kabelů a neupravujte elektrický obvod podložky. 

• Vstaňte z podložky, dojde-li k dočasnému přerušení přísunu elektrické energie a předcházejte tak 
zraněním, která hrozí v případě, že se náhle přísun energie obnoví. 

• Pokud masážní podložka nefunguje správně, kontaktujte servisní centrum. 

• Pokud se necítíte dobře, přestaňte podložku používat a konzultujte váš zdravotní stav s lékařem. 

• K čištění elektrických částí jako je vypínač a zástrčka nepoužívejte vlhký hadr. 

• Pokud je napájecí adaptér poškozen, kontaktujte servisní centrum výrobce, servisního technika nebo 
jinou kvalifikovanou osobu, abyste předešli zraněním. 

• Masážní podložku by neměli používat děti, lidé s tělesným a duševním postižením, lidé, kteří si nejsou 
zcela jisti ovládáním – v těchto případech by měla být vždy přítomna zkušená osoba zodpovědná za 
jejich bezpečnost.  

• Děti mohou podložku používat pouze za dozoru dospělé osoby, která bude dohlížet na jejich bezpečnost 
a správné použití podložky. Děti si nesmí s masážní podložkou hrát. 

 

Tato masážní podložka je výrobkem nové generace. Podložka má ergonomický design, který byl navržen 
v souladu s nejnovějšími poznatky v oblasti zdravotnictví. Masážní podložka účinně podporuje krevní 
oběh a metabolismus lidského těla. Podložka podporuje imunitu, pomáhá proti únavě a bolesti svalstva a 
pomocí stimulační bodové masáže uvolňuje napětí v břišním a bederním svalstvu. 
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SOUČÁSTI MASÁŽNÍ PODLOŽKY 

Pohyblivý masážní mechanismus, 2 vibrační motory, ruční ovladač, řídící jednotka DPS (DCP), napájecí 
adaptér, ochranu proti krádeži (pro použití v automobilu) 

OVLÁDÁNÍ 

1. Po připojení do elektrické sítě stiskněte tlačítko POWER. Indikátor se rozsvítí (pokud červená kontrolka 
bliká – znamená to, že masážní hlavice není ve správné pozici. Upravte polohu masážní hlavice a 
červená kontrolka přestane blikat) a zapne se pohotovostní režim. Pokud zmáčknete tlačítko POWER 
znovu, podložka se vypne a vypne se i indikátor.  

2. Pokud se podložka nachází v pohotovostním režimu – můžete si pomocí ovládacích tlačítek vybírat 
mezi jednotlivými masážními programy. 

3. Pokud chcete masážní program ukončit, stiskněte tlačítko POWER. Indikátor se rozbliká a vibrační 
motor se vypne. Pohyblivý masážní mechanismus se spustí dolů a vypne se. Poté se vypne masážní 
program a indikátor zhasne. 

4. Po 15 minutách nečinnosti se masážní program sám vypne. 

5. Ovládací tlačítka jsou funkční pouze v pohotovostním režimu nebo v režimu masážního programu. 
Ovládací tlačítka nefungují během režimu DEMO. 

 

OVLÁDACÍ TLA ČÍTKA: 

VIBRACE: 

1. V podložce se nachází 2 oblasti vybavené 
masážními kuličkami určenými pro masáž 
stehenního svalstva. 

2. VIBRAČNÍ REŽIM (VIBRATION MODE): 
vibrační motor podložky umožňuje 4 druhy 
nastavení: režim 1 (mode 1), režim 2 (mode 2), 
režim 3 (mode 3) a zastavení (stop). Při každém 
stisknutí tlačítka se motor přepne na následující 
režim. 

3. INTENZITA (STRENGHT): toto tlačítko je 
funkční, pouze pokud je vibrační motor zapnutý. 
Na masážní podložce lze zapnou 3 různé druhy 
intenzity masáže: Silná (Strong), Středně silná 
(Medium), Mírná (Weak). 

POHYBLIVÁ MASÁŽ: 

1. MASÁŽ CELÉHO TĚLA (FULL BODY): po 
stisknutí tlačítka FULL BODY se indikátor nad 
tlačítkem rozsvítí. Mechanismus pro masáž zad se 
začne pohybovat nahoru a dolů. 

2. MASÁŽ HORNÍ POLOVINY ZAD (UPPER): po 
stisknutí tlačítka UPPER se indikátor nad 
tlačítkem rozsvítí. Masážní mechanismus začne 
stimulovat svalstvo horní poloviny zad. 

3. MASÁŽ DOLNÍ POLOVINY ZAD (LOWER): 
po stisknutí tlačítka LOWER se indikátor nad 
tlačítkem rozsvítí. Masážní mechanismus začne 
stimulovat svalstvo dolní poloviny zad. 

DEMO 

Tlačítko je funkční pouze po připojení podložky k el. 
síti. Tlačítko DEMO slouží k předvedení všech funkcí 
masážní podložky.  V režimu DEMO se předvede 
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celkem 9 masážních funkcí – 3 vibrační režimy a 3 
různé stupně intenzity masáže. Po předvedení všech 
masážních funkcí se režim DEMO automaticky 
ukončí. 

 

SPECIFIKACE VÝROBKU 

Model: SL-D24 

Konfigurace: 01 

Vstupní napětí: 12V  

Příkon: 25W 

Doporučená maximální délka masáže: 15 minut 

 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE 

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů 

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží 
dodávané kupujícímu, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané 
zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský 
zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve 
znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných. 

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, 
 I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888. 

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem 
není. 

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své 
obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého 
podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními 
podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.  

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi 
prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či 
v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.  

Záruční podmínky 

Záruční doba 

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke 
zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná 
prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena. 

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití  
k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti. 

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé: 

zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím 
sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose 
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nesprávnou údržbou 

mechanickým poškozením 

opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.) 

neodvratnou událostí, živelnou pohromou 

neodbornými zásahy 

nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, 
neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry  

Reklamační řád  

Postup při reklamaci vady zboží  

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, 
resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené 
odborné prohlídce zjistit. 

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace 
fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového 
čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.  

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada 
byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly  
v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto 
případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.  

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za 
neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti  
s neoprávněnou reklamací.  

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek 
prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení 
za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně 
funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu 
vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.  

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta 
delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li 
prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím 
náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční 
náhradu formou dobropisu.  

 
 
Datum prodeje:      Razítko a podpis prodejce: 

 


