
 

UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ 

IN 18010 Masážní přístroj na nohy inSPORTline Otterchill 

 

 

 

 



2 

 

OBSAH 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ..................................................................................................................... 3 

POUŽITÍ ................................................................................................................................................... 4 

VÝMĚNA BATERIE ................................................................................................................................. 4 

ALTERNATIVNÍ POUŽITÍ ........................................................................................................................ 4 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE .................................................................................................... 5 

 



3 

 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

• Pozorně si přečtěte manuál.  

• Po použití vždy vypojte zástrčku.   

• Pokud přijde zařízení do styku s vodou, okamžitě ho přestaňte využívat, nedotáčejte se ho a 
vypojte přístroj z elektrické sítě.  

• Nepoužívejte během koupele nebo ve sprše.  

• Neukládejte na vlhkých místech nebo poblíž vody. 

• Neponořujte do vody.  

• Nenechávejte zapojený přístroj bez dozoru. Po použití přístroj vypojte ze zásuvky.  

• Během masáže nezakrývejte končetiny and přístroj polštářem nebo jinou přikrývkou.  

• Buďte pozorní, pokud přístroj používáte poblíž dětí nebo lidmi se sníženými mentálními nebo 
fyzickými schopnostmi.  

• Používejte pouze tak jak je zamýšleno výrobcem. Produkt neupravujte.  

• Nepoužívejte, pokud je vlhký nebo poškozen napájecí kabel. Pokud je zařízení poškozeno 
kontaktujte výrobce nebo experta na opravu.  

• Netahejte napájecí kabel. 

• Napájecí kabel držte mimo zdroj tepla.  

• Vždy nechte volné ventilační otvory.  

• Nepokládejte předměty do nebo poblíž ventilačních otvorů.  

• Pouze pro vnitřní použití.  

• Prvně zařízení vypněte a až poté vypojte ze zásuvky.  

• Nepoužívejte funkci vyhřívání, pokud jste citliví na teplo. Držte mimo dosah dětí a lidí se 
sníženou mentální nebo fyzickou schopnostní.  

• Přístroj používejte pouze v sedě.  

• Nepoužívejte nepřetržitě déle jak 1 hodinu. Je doporučeno přístroj používat ve 20minutových 
intervalech. 

• Lidé trpící: chronickým nebo akutním kožním onemocněním, srdečními problémy, fyzickým 
zraněním, horečkou, po mrtvici nebo infarktu nebo těhotné ženy a lidé s mentálními 
poruchami nesmí produkt používat.  

• Nepoužívejte pod vlivem drog nebo alkoholu.  

• Nepoužívejte hodinu před a po jídle.  

• Produkt čistěte vlhkým hadříkem. Nepoužívejte agresivní alkoholové nebo vodu.  

• Neopravujte nebo nemodifikujte produkt. Vždy kontaktujte výrobce.  

• Neseďte nebo nestůjte na masážním přístroji.  

• Abyste se vyhnuli podráždění kůže, noste během masáže ponožky.  

• Nevystavujte nárazům.  

• Nevkládejte cizí předměty do ventilačních otvorů.  



4 

 

POUŽITÍ 

• Zapojte zástrčku do zásuvky.  

• Displej zobrazí OF což znamená, že je přístroj připraven a v úsporném režimu. Masáž začnete 
zmáčknutím tlačítka ON/OFF. Displej zobrazí OO. Masáž začne na 1 vibrační úrovni. 

• Pomocí tlačítek + a – nastavíte stupeň vibrace. Přístroj má 15 úrovní vibrace. Displej zobrazí 
spálené kalorie po nastavení intenzity masáže.   

• Pro zapnutí vyhřívání zmáčkněte tlačítko pro vyhřívání. Vyhřívání může být zapnuto 
samostatně.  

• Časovač může být nastaven na 10, 20, 30 minut. Masáž se vypne po dané době.  

• Pro přednastavenou masáž stiskněte tlačítko SELECT. Pomocí tlačítek + a – si můžete vybrat 
masáž.  

• 4 přednastavené módy:  Režim vitality 

Relaxační režim 

Reflexní masáž 

Režim hubnutí 

• Můžete nastavit délku přednastavené masáže.  

• Spálené kalorie se zobrazí po pár sekundách.  

• Masáž začne na nízké intenzitě. Poté si můžete nastavit požadovanou intenzitu. Nepoužívejte 
déle jak 30 min.  

• Po použití vypojte ze zásuvky. 

VÝMĚNA BATERIE 

• Baterie se nachází na zadní straně ovladače.  

• Stiskněte malou sponu a vytáhněte přihrádku na baterii.  

• Používejte “LITHOVÉ” baterky CR2025. 

 

ALTERNATIVNÍ POUŽITÍ 

Masážní přístroj může být i na jiné části těla. Vibrace pomáhají uvolnit svaly a snížit tuhost svalů při 
použití na lýtkách, stehnech, zádech nebo pasu. Může být používán pravidelně v oblasti břicha a 
stehen. 
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Umístěte nohy do středu masážní podložky. 

 

Opřete se zády a rameny na masážní podložku 
ke snížení bolesti v oblasti krku, ramen a rukou.   

 

Pohodlně se usaďte a umístěte střed masážní 
podložky pod stehna. (Noste dlouhé kalhoty). 

 

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.  
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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 (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 
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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:  

 

 


