UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 13913 - Masážne kreslo inSPORTline Gambino
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ÚVODNÉ SLOVO
Ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred používaním prístroja si pozorne prečítajte návod
na obsluhu. Venujte pozornosť uvedeným varovaniam a manuál si uschovajte pre ďalšie použitie.
Naša spoločnosť si vyhradzuje právo meniť vzhľad a charakteristiku výrobku bez predchádzajúceho
upozornenia. Líšiť sa môže aj farebné prevedenie výrobku.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Dôležité bezpečnostné upozornenia


Zabráňte deťom v prístupe k pohyblivým častiam zariadenia.



Používajte iba uzemnenú elektrickú zásuvku.



Po každom vypnutí a pred začiatkom údržby vždy zariadenie odpojte z elektrickej energie, aby
ste predišli úrazu alebo poškodeniu stroja.



Prístroj obsluhujte iba podľa návodu.



Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom.



Prístroj nepoužívajte vonku.



Pred prvým použitím si pozorne prečítajte manuál.



Výrobok je možné používať len tak, ako je popísané v manuáli.



Neodporúčame stroj používať dlhšie ako 20 minút na jedno zapnutie.



Prístroj nepoužívajte, ak je poškodený kožený poťah.



Prístroj nepoužívajte, ak je poškodený rám kresla.



Prístroj nepoužívajte, ak je vetrací otvor akokoľvek blokovaný.



Nič na prístroj nehádžte. Neklaďte naň ťažké predmety.



Na kresle počas masáže nezaspite.



Prístroj nepoužívajte pod vplyvom alkoholu, alebo ak sa necítite dobre.



Prístroj používajte najskôr po hodine od konzumácie jedla.



Intenzitu masáže nastavujte tak, aby ste si neublížili.

Vhodné umiestnenie


Zariadenie nepoužívajte za vysokých okolitých teplôt alebo v prostredí s vysokou vlhkosťou
vzduchu, ako napr. v kúpeľni.



Prístroj nepoužívajte v priebehu náhlych teplotných výkyvov.



Pristroj nepoužívajte v prašnom, alebo akokoľvek nepriaznivom prostredí.



Kreslo nepoužívajte v malých priestoroch alebo v priestoroch so zlou ventiláciou.

Kto by kreslo nemal používať


Ľudia trpiaci osteoporózou.



Ľudia trpiaci srdcovými chorobami a ľudia s elektronickými implantátmi, napr. s
kardiostimulátorom.



Ľudia s horúčkou.



Tehotné ženy alebo ženy v období menštruácie.
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Ľudia s kožným poranením alebo kožnou chorobou.



Deti mladšie ako 14 rokov, starí a mentálne postihnutí ľudia bez dozoru.



Ľudia, ktorým lekár nariadil odpočinok alebo ľudia, ktorí sa necítia dobre.



Nepoužívajte kreslo, ak nie je Vaše telo úplne suché.

Bezpečnosť


Overte si, či máte vhodné napätie pre prevádzku zariadenia.



Nedotýkajte sa elektrických zásuviek mokrou rukou.



Nedávajte kreslo do kontaktu s vodou alebo tekutinami. Predídete tým zásahu elektrickým
prúdom alebo poškodeniu zariadenia.



Nepoškodzujte drôty a nemeňte obvody zariadenia.



Nepoužívajte vlhkú handričku na čistenie elektronických častí, ako napr. zástrčky alebo
konektor.



Pokiaľ dôjde k dočasnému prerušeniu elektrického vedenia, vzdiaľte sa od zariadenia.
Vyhnete sa tak zraneniu v prípade náhleho opätovného naštartovania.



Ak pozorujete, že stroj pracuje nezvyčajne, nepoužívajte ho a obráťte sa na odborníka.



Ak sa Vám počas masáže urobí nevoľno, poraďte sa o ďalšom použití s lekárom.



Kreslo nie je určené pre ľudí (vrátane detí), ktorí majú znížené vnímanie, mentálne alebo
fyzické postihnutie alebo nedostatok skúseností s ovládaním zariadenia. Pokiaľ takéto osoby
chcú stroj používať, musí sa tak diať iba za dozoru osoby zodpovednej za ich zdravie.



Zabráňte deťom v prístupe k zariadeniu. Stroj nie je určený k detským hrám.



Ak dôjde k poškodeniu napájacieho kábla, môže ho vymeniť iba výrobca, jeho servis alebo
odborne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo zraneniu.

Údržba


Údržbu smú vykonávať len kvalifikované osoby. Je striktne zakázané, aby demontáž a údržbu
vykonával sám užívateľ.



Po každom použití prístroj odpojte z el. siete.



Nepoužívajte prístroj, pokiaľ je zdierka príliš voľná a neprilieha.



Ak zariadenie dlhodobo nepoužívate, odpojte a zrolujte drôty a uložte ho do suchého a
bezprašného prostredia.



Kreslo neskladujte pri vysokých teplotách alebo v blízkosti tepelných zdrojov. Nevystavujte ho
ani priamemu slnečnému žiareniu.



Ak je prípojný alebo napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisom
alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo riziku nehody.



Zariadenie čistite len suchou handričkou. Nepoužívajte rozpúšťadlá, benzín alebo alkohol.



Komponenty zariadenia boli špeciálne navrhnuté a zostrojené. Nevyžadujú špeciálnu údržbu.



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



Pri premiestňovaní kreslo nešúchajte po zemi. Musíte ho nadvihnúť.



Zariadenie používajte s prestávkami. Nenechávajte ho pracovať príliš dlho.

Riešenie bežných problémov


Je v poriadku, ak motor počas chodu vydáva zvuk.
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Ak kreslo nefunguje, skontrolujte najprv zapojenie do elektriny a prívodné zdierky. Zapojenie
musí byť pevné. Uistite sa, že je zariadenie spustené.



Ak ubehne stanovená masáž, vypne sa automaticky prísun elektrickej energie. Ak by pri dlhšej
prevádzke došlo k prehriatiu, stroj sa tiež automaticky vypne. Po automatickom vypnutí smie
byť kreslo použité až za pol hodiny.

NÁZVY A FUNKCIE DIELOV
Zoznam dielov
1. Opierka hlavy
2. Vzduchové vypchávky
3. Ovládací panel
4. Tapacírovanie sedadla
5. Predný kryt
6. Bluetooth prípojka
7. Chrbtová opierka
8. Vrecko na telefón
9. Opierka rúk
10. Bočný kryt
11. Zadný kryt
12. Podložka
13. Kábel a zástrčka
14. Zdierka
15. Poistky
16. Vypínač
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Funkcie
1. Masážny mechanizmus pracuje na princípe štyroch guľôčkových masážnych hlavíc, ktoré sa
pohybujú hore a dole.
2. Stroj dokáže poskytnúť 3 druhy masáží: masáž stláčaním, masáž preklepávaním a
synchronizovanú masáž stláčaním a preklepávaním.
3. Je možné nastaviť automatické masážne programy na celé telo, alebo len hornú a spodnú
časť tela.
4. Ručne si zvoľte svoju obľúbenú masáž: dvojsmerné stláčanie, nesmerované stláčanie, a dve
rýchlosti preklepávania.
5. Zvoliť si môžete aj vzduchovú masáž Vašich zadných partií v troch rôznych úrovniach.
6. Pomocou Bluetooth sa môžete pripojiť k svojmu mobilnému zariadeniu a počúvať hudbu.
7. Systém prehrávania hudby s dvoma 3D reproduktormi v oblasti ramien.
8. Špeciálne zakrivenie pre kompletné masáže tela od ramien až po dolné končatiny.
9. Po vypnutí sa masážne prvky automaticky vrátia do pôvodnej polohy.
10. Sedadlo je vybavené dodatočnou sedacou podložkou, ktorá tlmí tvrdosť dosadnutia. Užívateľ
si môže sám zvoliť, či podložku použije. Dá sa ľahko vybrať.

SPÔSOBY POUŽITIA
Kontrolky a tlačidlá

Poznámka: Tlačidlá výrobku sa môžu od nákresu mierne lišiť.

Spustenie prístroja
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Zapnutie masáže
Masáž spustíte stlačením červeného tlačidla. Vstúpite do výberu masáže celého tela, ale ostatné
režimy si môžete navoliť. Môžete si zvoliť tri druhy automatickej masáže.
A. Automatická masáž
Popis

Tlačidlo

Auto
masáž

Charakteristika masáže

Zobrazenie

Masáž celého tela

Kontrolka sa
rozsvieti

Masáž horných partií

Kontrolka sa
rozsvieti

Masáž spodných partií

Kontrolka sa
rozsvieti

B. Manuálne masáže horných a spodných telesných partií
Popis

Tlačidlo

Charakteristika masáže

Zobrazenie

Dvojsmerné stláčanie, nesmerové stláčanie

Kontrolka sa
rozsvieti

Poklepávanie rýchlo a pomaly

Kontrolka sa
rozsvieti

Pohyb masážnej hlavice hore

Kontrolka sa
rozsvieti

Pohyb masážnej hlavice dole

Kontrolka sa
rozsvieti

Manuálna

Ovládanie
pozície

C. Manuálna vzduchová masáž zadných partií
Popis
Tlak
vzduchu

Tlačidlo

Charakteristika masáže

Zobrazenie

Vzduchová masáž zadných partií. Nastaviteľná
na silnú, strednú alebo slabú úroveň.

Kontrolka sa
rozsvieti

Prehrávanie hudby cez Bluetooth
Postup


Vstúpte do menu vo Vašom mobilnom zariadení, vyberte nastavenie a zapnite Bluetooth zariadenie automaticky vyhľadá blízke zariadenia, ku ktorým sa možno pripojiť.



Mobilné zariadenie nájde zodpovedajúce Bluetooth pripojenie (IMCM-0066) a spýta sa, či sa
má pripojiť. Pripojenie potvrďte.



Zadajte heslo 0000 alebo 1234. Potvrďte a dokončite nastavenie.



Zapnite hudobný prehrávač mobilného zariadenia a vyberte si hudbu.



POZOR! Každý model je špecifický a má iné Bluetooth označenia, napr. IMCM-0066, IMCM0061, IMCM-0088, atď.
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Vypnutie prístroja a masáže
Ak stlačíte červené tlačidlo alebo ak dobehne masážny cyklus, prístroj sa zastaví a masážne hlavice
sa vrátia na svoje pôvodné miesta. Akonáhle sa tak stane, vypnite prístroj z elektriny.
Vypínanie:

Ochrana podlahovej krytiny
Nestavajte kreslo dlhodobo na drevenú podlahu, mohli by ste ju tým poškodiť. Aby ste takému
poškodeniu zabránili, použite koberec alebo inú podložku.

POZOR: Nemanipulujte s kreslom aj s jeho podstavcom na nerovných plochách alebo v príliš úzkych
priestoroch. Na zdvihnutie kresla je potreba dvoch ľudí. Prácu uľahčia úchytky na prednej a zadnej
časti podstavca.

Spôsoby transportu
Uistite sa, že sú všetky drôty nad zemou. Nakloňte kreslo dozadu pod uhlom nanajvýš 30 stupňov tak,
aby váha zariadenia spočívala na zadnom ťažisku podstavca. Rukami premiestnite kreslo smerom
vpred alebo vzad a veľmi pomaly a opatrne ho položte späť do stabilnej polohy.

POZOR: Pred presunom sa uistite, že je kreslo vypnuté a vytiahnuté z elektriny.

Sedacia podložka
Pomocou dodatočnej sedacej podložky môžete regulovať tvrdosť dosadnutia. Užívateľ si môže sám
rozmyslieť, či ju použije alebo nie. Dá sa z prístroja vybrať.
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ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU


Model: A150



Názov: UU kreslo



Napätie: 110 – 120 V~ 60 Hz, 220 – 240 V~ 50 Hz/60 Hz



Výkon motora: 45 W



Hlučnosť: ≤ 55 dB



Maximálna dĺžka prevádzky: 20 min



Bezpečnostná trieda: I

Materiál: PVC, polyuretán, oceľové komponenty, elektrické a elektronické diely.

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.
9

„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.
Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku:
a) záruka fitness zariadenie 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



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.
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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.
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:
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