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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

Przeczytaj uważnie instrukcję przed użyciem tego produktu. Zachowaj instrukcję do ewentualnego 
wykorzystania w przyszłości. 

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, zwłaszcza z dziećmi w pobliżu, należy zawsze 
przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym wymienionych w tej instrukcji. 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, należy przestrzegać następujących środków ostrożności: 

• Zawsze odłączaj urządzenie od gniazdka elektrycznego natychmiast po użyciu lub przed 
czyszczeniem. 

• Nie sięgaj po urządzenie, które wpadło do wody. Odłącz go natychmiast. 

OSTRZEŻENIE 

Aby zmniejszyć ryzyko oparzeń, porażenia prądem, pożaru lub urazów, należy przestrzegać 
następujących środków ostrożności: 

• Urządzenia nie należy pozostawiać bez nadzoru po podłączeniu, zwłaszcza gdy obecne są 
dzieci. Jeśli go nie używasz lub zamierzasz go obsługiwać, odłącz go najpierw. 

• Dzieci i osoby niepełnosprawne fizycznie lub umysłowo mogą korzystać z urządzenia 
wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. 

• Nie korzystaj z masażu na świeżym powietrzu. 

• Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w tej instrukcji. Nie używaj 
dodatków, które nie są dostarczane z urządzeniem i nie są zalecane przez producenta. 

• Nie przenosić urządzenia za przewód zasilający ani używać go jako uchwytu. 

• Nie korzystaj z masażu, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, nie działają 
prawidłowo lub zostały wrzucone do wody. W takich przypadkach zwróć przewód zasilający 
do działu serwisowego. 

• Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących powierzchni. 

• Nie należy blokować otworów wentylacyjnych urządzenia ani umieszczać go na miękkiej 
powierzchni, gdzie mogą być zablokowane. Utrzymuj otwory wolne od włosów, kłaczków itp. 

• Nigdy nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów. 

• Nie używaj masażera w miejscach, w których używane są aerozole lub w miejscach, w których 
podawany jest tlen. 

• Nie używaj masażera pod kocem lub poduszką. Urządzenie może się przegrzać i 
spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia. 

• Aby odłączyć urządzenie, wyłącz oba wyłączniki, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka. 

• Należy ostrożnie korzystać z funkcji ogrzewania, w przeciwnym razie może dojść do 
poważnych oparzeń. Nie należy go stosować na obszarach nadwrażliwych lub obszarach o 
słabym krążeniu krwi. 

• Ten produkt nie nadaje się do użytku medycznego. Jego celem jest zapewnienie luksusowego 
masażu. 

• Skonsultuj się z lekarzem przed użyciem produktu, jeśli: 

o Jesteś w ciąży. 

o Obawiasz się o swoje zdrowie. 

• Ten produkt nie jest zalecany do stosowania przez diabetyków. 

• Nigdy nie zakrywaj masażera, gdy jest włączony. 
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• Nie należy używać produktu dłużej niż przez 15 minut. Po 15 minutach urządzenie wyłączy się 
automatycznie. 

• Szerokie zastosowanie może doprowadzić do przegrzania i krótkiej żywotności. W przypadku 
przegrzania urządzenia należy je wyłączyć i pozostawić do ostygnięcia przed dalszym 
użyciem. 

• Nigdy nie nakładaj tego produktu na obrzęk i stan zapalny lub otwarte rany. 

• Nie używaj produktu przed pójściem spać. Masaż działa stymulująco i może opóźnić sen. 

• Nigdy nie używaj produktu w łóżku. 

• Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, 
serwisanta lub inną wykwalifikowaną osobę. 

UWAGA: ABY UNIKNĄĆ USZKODZENIA CIAŁA LUB USZKODZENIA KTÓREGO NIE MOŻNA 
NAPRAWIĆ, ZAWSZE ZNAJDŹ MIEJSCE SIEDZĄCE PODCZAS UŻYWANIA MASAŻERA. NIGDY 
NIE STAWIAJ SIĘ NA JEDNOSTCE. 

INSTRUKCJA UŻYCIA 

1. Podłącz urządzenie do gniazda 100 - 220 V. 

2. Nie używaj masażera z założonymi butami. Zdecydowanie zaleca się stosowanie masażu w 
skarpetkach. 

3. Usiądź wygodnie i połóż masażer przed sobą na podłodze. 

4. Aby aktywować masaż, naciśnij raz przycisk zasilania (po lewej). Przycisk zaświeci się na 
niebiesko. 

WSKAZÓWKA: Zmieniając nacisk, jaki twoje stopy nakładają na masażer, zmienisz odczucie 
masażu. Jeśli masażer Cię łaskocze, musisz zastosować większą presję lub być może musisz 
przyzwyczaić się do odczucia. Jeśli masaż wydaje się zbyt silny, może zaistnieć potrzeba 
zmniejszenia nacisku, jaki twoje stopy przywierają do urządzenia. 

5. Aby włączyć funkcję grzania za pomocą masażu, naciśnij przycisk grzania (po prawej). 
Przycisk zaświeci się na czerwono. 

6. Po zakończeniu wyłącz urządzenie i odłącz je. Masażer jest wyłączany przez ponowne 
naciśnięcie przycisku zasilania. 

UWAGA: Jako funkcja bezpieczeństwa funkcja ogrzewania nie może być używana samodzielnie. 
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KONSERWACJA 

Przechowywanie 

Umieść masażer w pudełku lub w bezpiecznym, suchym i chłodnym miejscu. Unikaj kontaktu z ostrymi 
krawędziami lub ostrymi przedmiotami. Nie owijaj przewodu wokół urządzenia, ponieważ może ulec 
uszkodzeniu. Nie zawieszaj urządzenia za przewód zasilający. 

Czyszczenie 

Przed czyszczeniem odłącz urządzenie i pozwól mu ostygnąć. Czyść tylko miękką, lekko wilgotną 
gąbką. Nigdy nie dopuszczaj do kontaktu urządzenia lub wody z wodą. 

• Nie zanurzaj masażera w wodzie ani żadnej innej cieczy, aby go wyczyścić. 

• Nie używaj ściernych środków czyszczących, szczotek ani silnych chemikaliów, które mogłyby 
uszkodzić produkt. 

• Nie próbuj naprawiać masażera. Nie ma części, które można naprawić przez użytkownika. 
Zgodnie z warunkami gwarancji wyślij urządzenie do działu obsługi klienta. 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

Po upływie okresu użytkowania produktu lub jeśli możliwa naprawa jest nieopłacalna, należy go 
zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska w najbliższym 
złomowisku. 

Właściwa utylizacja zapewni ochronę środowiska i źródeł naturalnych. Ponadto możesz pomóc 
chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o 
uniknięcie naruszenia prawa lub sankcji. 

Nie wkładaj baterii do śmieci domowych, ale przekaż je do punktu recyklingu. 
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WARUNKI GWARANCJI,  ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE 
 
 
Gwarant: 
inSPORTline Polska  
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko  
NIP: 6090063070, REGON: 260656756 
 
Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udz ielana jest w 
trzech wariantach:  
1. Gwarancja Domowa - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, 

nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (okres gwarancji: 24 miesiące).  
2. Gwarancja Pół-komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, 

szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).  
3. Gwarancja Komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, 

szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (okres gwarancji: 12 
miesięcy). 
 

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie 
oznacza Gwarancje Domową. 
 
Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z 
zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.  
Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze 
skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest 
Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt. 
 
Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta 
zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień  z gwarancji 
Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja 
obowiązuje na terenie Polski. 
  
Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:  
 
a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą 

firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu 
wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, 
Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić 
protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia 
protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy 
kurierskie/pocztowe. 

b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, 
baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka,  rączki 
itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a 
powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie. 

c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej. 
d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych 

lub czyszczących. 
e) Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników 

zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp. 
f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów 

eksploatacyjnych. 
g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby 

nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta. 
h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych). 
i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie. 
  
W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową 
przedmiotu gwarancji.  
 
W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego 
transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji. 
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W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać 
przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na 
własny koszt. 
 
W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia 
reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być 
dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób 
bezpieczny do odbioru.  Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu 
oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie 
bezpiecznym. 
  
Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. 
Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych 
przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w 
Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie 
poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie. 
 
Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia 
gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości 
naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest 
możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz 
gdy wada jest istotna. 
 
Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-
komercyjnego oraz komercyjnego) 
 
Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu 
technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu 
technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji ( poza częściami 
zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów 
przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. 
Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta. 
 

Zgłoszenia gwarancyjne  
W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą  
strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl. 
Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:  
Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.  
Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub 
telefonicznie. 
 

 
inSPORTline Polska 

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko 
Telefon:  +48 510 275 999 

E-mail: biuro@e-insportline.pl 
NIP: 6090063070, REGON: 260656756 

 
 

 

http://www.e-insportline.pl/

