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BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 

Manuál si pozorně přečtěte ještě před prvním použitím a uschovejte si jej pro případ budoucí potřeby. 
Zařízení udržujte mimo dosah dětí a domácích zvířat. 

POZOR! Abyste předešli možnému zranění elektrickým proudem, dbejte uvedených varování. 

• Ihned po použití zařízení vypojte z elektřiny. Zařízení taktéž vypojte před čištěním. 

• Nedotýkejte se zařízení, které spadlo do vody nebo které je mokré. 

POZOR: Dbejte opatrnosti, abyste si nepřivodili popáleniny nebo jiná zranění. 

• Pokud zařízení aktuálně nepoužíváte, nenechávejte je zapojeno v elektrické síti. Po použití 
vyndejte zástrčku z elektrické zásuvky. Nezasahujte do přístroje, pokud je zapojen v elektřině. 

• Zamezte dětem a domácím zvířatům v přístupu k zařízení. Lidé s omezenou vnímavostí nebo 
jiným postižením by zařízení měli používat pouze pod dozorem dospělé osoby. 

• Výrobek nepoužívejte venku. 

• Zařízení používejte pouze v souladu s manuálem a pro určený účel. Nepoužívejte 
neschválené doplňky. 

• Přípojný kabel nevytrhávejte a ani ho nepoužívejte pro přenášení. Nedělejte nedovolené 
úpravy výrobku. 

• Pravidelně kontrolujte, zda zařízení není poškozeno nebo opotřebováno. Pokud ano, 
přestaňte ho používat. Zařízení s poškozeným kabelem taktéž nepoužívejte. 

• Pokud zpozorujete, že zařízení nefunguje normálně, okamžitě jej přestaňte používat. 

• Nikdy výrobek nenamáčejte do vody a ani ho nepožívejte v blízkosti vody. 

• Ventilační otvory musí zůstat volné. Ničím je neblokujte. 

• Udržujte zařízení mimo tepelné zdroje. 

• Nic nevkládejte do otvorů a zdířek. 

• Zařízení nepoužívejte v prostorách s enormním obsahem aerosolu (sprejů) v ovzduší nebo 
s nedostatečnou ventilací. 

• Na zařízení nedávejte polštář ani jinou pokrývku. Mohly by vzplanout. 

• Zařízení nejprve tlačítkem vypněte a teprve poté vyndejte z elektrické zásuvky. 

• Výrobek používejte opatrně. Produkuje teplo, které může poškodit pokožku. Nepoužívejte ho 
na příliš sensitivní kůži a dbejte na správnou ventilaci v průběhu použití. 

• Zařízení není terapeutickou pomůckou.  

• Před začátkem používání se poraďte se svým lékařem. 

• Zařízení není určeno pro těhotné ženy, lidi s kardiostimulátorem nebo pro lidi, jejichž zdravotní 
stav použití vylučuje. 

• Zařízení není určeno pro diabetiky. 

• Nenechávejte děti bez dozoru v blízkosti zařízení. 

• Pokud je přístroj v provozu, ničím ho nepřekrývejte. 

• Zařízení nepoužívejte déle než 15 minut vkuse. 

• Delší použití může vést k přehřátí a k omezení životnosti. 

• Přehřáté zařízení přestaňte používat. Vypněte ho a nechte vychladnout. 

• Nikdy výrobek nepoužívejte na příliš sensitivní, spálenou nebo jinak poškozenou nebo 
nemocnou kůži.  

• Zařízení má stimulační efekt. Není vhodné ho používat před spaním.  



4 

 

• Zařízení nikdy nepoužívejte v posteli. 

• Případné opravy nedělejte sami, ale kontaktujte servis. 

POPIS 

Každé balení obsahuje: 

 

 

Masážní přístroj 1 Ks 

Dálkové ovládání 1 Ks 

Adaptér 1 Ks 

Příručka 1 Ks 

FUNKCE 

Power button/Spouštěcí tlačítko – Zmáčkněte toto tlačítko pro zapnutí masážní funkce. Provoz 
bude indikován příslušnou LED kontrolkou. Pro vypnutí zařízení zmáčkněte tlačítko ještě jednou. 
Kontrolka přestane svítit. 

Heat/Zahřívání – Zmáčknutím tohoto tlačítka spustíte přiměřené zahřívání během masáže. LED 
kontrolka začne svítit červeně. Ponechte zařízení několik minut k plnému nahřátí. Opětovným 
zmáčknutím tlačítka funkci zrušíte. 

Masáž – Můžete zvolit z šesti druhů masáže. Stačí zmáčknout odpovídající tlačítko. Z jednoho 
programu do druhého můžete průběžně přecházet také v průběhu masáže mačkáním příslušných 
tlačítek. 

Směrování masáže – Masáž můžete pomocí příslušných tlačítek nasměrovat na konkrétní partie 
(ramena, horní část zad, střední část zad, spodní část zad, stehna). Můžete masírovat jedno místo, 
několik míst současně nebo všechny partie současně. Pro volbu zmáčkněte příslušné tlačítko a 
rozsvítí se kontrolka. Pro vypnutí jednoduše znovu zmáčkněte knoflík a kontrolka přestane svítit. 

Rychlost – Vyberte si odpovídající rychlost ze tří možností: nízká, střední, vysoká. Odpovídající LED 
kontrolka potvrdí volbu. Z výroby je nastavená nízká úroveň. Stlačením tlačítka změníte rychlost. 

Intenzita – Vyberte intenzitu masáže ze tří možností: nízká, střední, vysoká. Přednastavená úroveň 
z výroby je nízká. Pomocí tlačítka úroveň upravíte. 

POZNÁMKA: Výrobek je vybaven automatickým vypínáním. Automaticky se vypne cca 15 minut po 
spuštění. 
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ÚDRŽBA 

Údržbu provádějte pouze dle manuálu. 

POZOR: Výrobek neperte! 

• Před čistěním zařízení vypojte z elektřiny. 

• Vlhkým hadříkem jemně setřete nečistoty z povrchu. Nedávejte do pračky. Chraňte před 
vodou. 

• Skladujte pouze na suchém a chladném místě. 

POZNÁMKA: Výrobek byl testován tak, aby nedocházelo k rušení jiných signálů při používání 
zařízení. Přesto by mohlo dojít k narušení příjmu rádiového nebo televizního signálu v místě použití, 
pokud je zařízení nesprávně instalováno nebo používáno. Pokud by se tyto komplikace během 
zapínání a vypínání objevily, zkuste uvedené kroky níže. Výrobce nenese odpovědnost za případné 
komplikace, které vznikly nesprávným nebo neodborným používáním.  

• Zkuste přesměrovat anténu. 

• Používejte výrobek dále od jiných přijímačů. 

• Vyhraďte si pro zapojení samostatnou (nesdílenou) elektrickou zásuvku. 

• Poraďte se s odborníkem. 

SPECIFIKACE: 

Adaptér 

Příkon: 100-240 V~50/60 Hz 

Výkon: DC 12V 2A 

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 
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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 (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt): 

• 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 

• nesprávnou údržbou 

• mechanickým poškozením 

• opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé 
mechanismy, kloubové spoje, 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.  
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Datum prodeje:      Razítko a podpis prodejce:  

 

 


