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KLUCZOWE CECHY 

• Modele 4,25l, 6l i 17l 

• Podwójny wyświetlacz, precyzja, cyfrowa kontrola temperatury pokazująca wymaganą 
temperaturę i aktualną temperaturę 

• Wyjmowany zbiornik na wodę ułatwia czyszczenie 

• Maksymalna temperatura 70 ° C 

• Zamknięcie bezpieczeństwa po 6 godzinach 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

• Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem tego produktu. 

• Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. 

• Podczas użytkowania powierzchnia może być gorąca. 

• NIE WOLNO podłączać podgrzewacza ani umieszczać przewodu w pobliżu wody lub innego 
płynu aby chronić przed porażeniem prądem elektrycznym. 

• Wyłącz podgrzewacz przed wyjęciem wtyczki z gniazdka. 

• Wymagany jest nadzór w przypadku korzystania gdy w pobliżu znajdują się dzieci. 

• Zawsze odłączaj urządzenie, gdy chcesz je wyczyścić. Zawsze czekaj, aż urządzenie będzie 
zimne. 

• NIE używać, gdy wtyczka lub przewód są uszkodzone. Jeśli przewód zasilający jest 
uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub inną wykwalifikowaną osobę w 
celu uniknięcia zagrożenia. 

• Używanie akcesoriów niezatwierdzonych przez dostawcę może spowodować pożar lub 
doprowadzić do porażenia prądem lub obrażeń. 

• NIE używaj urządzenia na zewnątrz. 

• NIE pozwól, aby przewód lub wtyczka znalazły się na lub w pobliżu gorących powierzchni. 

• NIE umieszczaj w pobliżu palnika elektrycznego. 

• Podczas przenoszenia podgrzewacza wraz z gorącą wodą zachowaj szczególną ostrożność. 

• NIE używaj go do innych celów niż opisane w instrukcji. 

• NIE dolewaj więcej wody do zbiornika niż pokazuje wskaźnik poziomu. Zawsze umieszczaj na 
płaskiej powierzchni. 

• Dodaj kamień do zbiornika wody przed napełnieniem wodą. 

• NIE WOLNO umieszczać podgrzewacza w zlewie lub wannie w celu napełnienia wodą, gdy 
jest on podłączony do gniazdka elektrycznego. 

• NIE używaj produktu, jeśli odczuwasz senność, ospałość lub zawroty głowy. 

• Aby usunąć kamienie z wody, użyj łyżki ze szczeliną lub odpornych na ciepło rękawic. 

• NIGDY nie zostawiaj wrzącej lub bardzo gorącej wody w zbiorniku wody. 

• Osoba o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub metalowych lub o braku 
doświadczenia i wiedzy może używać tego produktu, jeśli jest pod nadzorem. Dzieci NIE 
mogą bawić się tym produktem. 

• Podgrzewacz może być używany przez dzieci w wieku od 8 lat i powyżej, jeśli mają one 
nadzór lub zostały poinstruowane jak bezpiecznie korzystać z produktu i jeśli rozumieją 
związane z tym zagrożenia. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być dokonywane przez 
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dzieci, jeśli nie ukończyły 8 lat. Trzymaj produkt i jego przewód z dala od dzieci w wieku 
poniżej 8 lat. 

• NIGDY nie zanurzaj podstawy w wodzie. 

• OSTRZEŻENIE: Powierzchnia słuchu jest narażona na resztki ciepła po użyciu. 

• OSTRZEŻENIE: Niewłaściwe użycie może spowodować obrażenia. 

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA DO MASAŻU GORĄCYMI 

KAMIENIAMI 

• Sprawdź temperaturę kamieni dotykając je palcami i trzymając w dłoni przed umieszczeniem 
lub użyciem kamieni na kliencie. 

• Większość lekarzy stosuje temperaturę od 48 ° C do 55 ° C. Jeśli jesteś niedoświadczony, 
zacznij od niższej temperatury. 

• NIE wykonuj masażu gorącymi kamieniami, jeśli którykolwiek z tych objawów jest obecny 
(chyba że masz specjalne przeszkolenie w tych warunkach): otwarte rany, siniaki, uszkodzona 
skóra, żylaki, nieokreślony ból stawów w łydce, zakrzepica, guzy, zapalenie żył, krwotok lub 
gruźlica. 

• Kobiety w ciąży, diabetycy i inne osoby, które cierpią na jakąś chorobę, powinny uzyskać 
zgodę lekarza na leczenie. 

• Skonsultuj się z lekarzem, jeśli masz jakiekolwiek obawy dotyczące efektów terapeutycznych 
gorących kamieni. 

• Jeśli czujesz dyskomfort, zatrzymaj masaż gorącymi kamieniami. 

• Jeśli masz zamiar ćwiczyć masaż gorącymi kamieniami profesjonalnie, powinieneś podjąć 
akredytowane szkolenie. Dla osobistego użytku przeczytaj specjalną literaturę na temat 
masażu gorącymi kamieniami i zapoznaj się ze wszystkimi przeciwwskazaniami. 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

• Oczyść wszystkie kamienie przed użyciem. 

• Umieść ręcznik na dnie zbiornika wody, aby zabezpieczyć szkliwo zbiornika wodnego przed 
odpryskiem. Umieść kamienie na wierzchu ręcznika. 

• Dodaj wodę do zbiornika, aby przykryć kamienie, ale nie dalej niż 2 cm od wierzchołka 
obręczy. Umieść zbiornik wody w podgrzewaczu. 

• Podłącz przewód zasilający do uziemionego gniazdka - 230 woltów do gniazdek w Europie. 

• Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć grzejnik. 

• Naciśnij przycisk plus  lub minus  aby wybrać żądaną temperaturę. Temperatura 
wzrośnie o 1 ° C. Jeśli przytrzymasz przycisk przez 3 sekundy, temperatura wzrośnie o 5 ° C. 
Jeśli temperatura nie zostanie ustawiona po 5 sekundach od naciśnięcia przycisku zasilania, 
nagrzewnica automatycznie wykona gwiazdę, podgrzewając ją do minimalnej temperatury 40 
° C.  

• Lampka kontrolna temperatury między wyświetlaczami temperatury pokazuje czerwone 
światło, gdy nagrzewnica się nagrzewa. Po osiągnięciu wymaganej temperatury usłyszysz 
sygnał dźwiękowy, a wskaźnik LED zmieni kolor na zielony. Wskaźnik ciepła pozostanie 
zielony, nawet jeśli element grzejny będzie włączał się i wyłączał, aby utrzymać wymaganą 
temperaturę. 

• Po osiągnięciu wymaganej temperatury należy pozostawić kamienie na pewien czas, aby 
upewnić się, że dźwięk dotrze do środka kamieni. Większe kamienie wymagały dłuższego 
ogrzewania. 
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• Podczas usuwania kamieni z gałką, dotknij kamieni palcami, a następnie złóż je w dłoni, aby 
sprawdzić, czy temperatura jest ciepła, ale nie jest niewygodna. 

• Po zakończeniu sesji masażu gorącymi kamieniami naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć 
słuchacza. 

• Odłączyć podgrzewacz od gniazdka ściennego. 

• Nagrzewnica wyłączy się automatycznie po 6 godzinach, jeśli nie zostanie odłączona. 

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie upuszczaj kamieni do grzejnika, ponieważ może to spowodować zatarcie 
szkliwa. Zachowaj ostrożność podczas usuwania lub wymiany kamieni. Zawsze używaj ręcznika w 
podstawie zbiornika wodnego. Nigdy nie używaj gorących kamieni na obszarach ciała, które są w 
stanie zapalnym.  

SZYBKIE OGRZEWANIE 

Napełnij zbiornik wody gorącą wodą z kranu, którą możesz włożyć bez żadnego dyskomfortu. Jeśli 
jest za gorąca, dodaj do zimną wodę, dopóki nie spowoduje dyskomfortu. Nie używaj zbyt gorącej 
wody, spowoduje to spowolnienie procesu nagrzewania, ponieważ grzałka nie będzie działała, dopóki 
woda nie osiągnie wymaganej temperatury. Usłyszysz 5 sygnałów ostrzegawczych, gdy temperatura 
wody jest większa niż 3 ° C, a temperatura osiągnie żądaną temperaturę. Nawet po osiągnięciu 
wymaganej temperatury należy pozostawić kamienie w wodzie na 10 minut, aby umożliwić 
przeniknięcie ciepła do kamieni. W przeciwnym razie nastąpi szybkie schłodzenie. 

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE 

• Wyczyść urządzenie po każdej sesji terapii. 

• Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka. 

• Przed przystąpieniem do czyszczenia / wyjmowania jakichkolwiek części urządzenia powinien 
schłodzić się do temperatury pokojowej. 

• Usuń wszystkie pozostałe kamienie przed opróżnieniem wody. 

• Umyj zbiornik i pokrywkę wody gorącą wodą i mydłem antybakteryjnym i spłucz czystą wodą. 

• Przetrzyj podstawę urządzenia wilgotną ściereczką. Nigdy nie zanurzaj podstawy w wodzie 
lub nie umieszczaj jej w zlewozmywaku / wannie, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem 
elektrycznym. 

• Oczyść kamienie do masażu po każdym kliencie za pomocą gorącej wody i mydła 
antybakteryjnego. Opłukać w gorącej wodzie i osuszyć powietrzem na ręczniku. Spryskaj 
odpowiednim nietoksycznym środkiem dezynfekującym. Umyć marmurowe kamienie w ciepłej 
wodzie, aby uniknąć uszkodzenia kamienia. Zastosowanie rozpuszczalnego w wodzie kremu 
lub oleju znacznie ułatwi czyszczenie kamieni.  

PRZECIWWSKAZANIA DO MASAŻU GORĄCYMI KAMIENIAMI 

Nie zapewniamy instrukcji masażu gorącymi kamieniami. Jeśli zamierzasz profesjonalnie 

wykonywać masaż gorącymi kamieniami, powinieneś podjąć zatwierdzone przeszkolenie 

zawodowe. Do użytku domowego przeczytaj instrukcję obsługi. Możesz również znaleźć 

filmy instruktażowe w Internecie. Nie powinieneś używać masażu gorącymi kamieniami u 

każdego, kto cierpi z powodu którejkolwiek z poniższych rzeczy: osoby w osłabieniu; 

Dysfunkcje autoimmunologiczne / immunosupresja; warunki, w których mózg / układ 

nerwowy są uszkodzone; Ktoś kto bierze leki na receptę, które mogą mieć skutki uboczne z 

powodu ciepła; Starsze osoby lub dzieci; Choroba serca; Ciąża; Ostatnia operacja; 

Uszkodzenie nerwu / neuropatia; Dla każdego, kto wydaje się zablokowany energetycznie, 

użyj umiarkowanej temperatury. Ta lista nie jest wyczerpująca. W przypadku wątpliwości 

skonsultuj się z lekarzem. 
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OCHRONA ŚRODOWISKA 

Po upływie czasu żywotności produktu lub jeśli możliwa naprawa jest nieopłacalna, wyrzuć je zgodnie 
z lokalnymi przepisami i bądź przyjazny dla środowiska w najbliższym złomowisku. 

Odpowiednia utylizacja zapewni ochronę środowiska i naturalnych źródeł. Co więcej, możesz pomóc 
chronić ludzkie zdrowie. Jeśli nie jesteś pewien w prawidłowym utylizacji, poproś władze lokalne, aby 
uniknęły naruszenia prawa lub sankcji. 

Symbol CE wskazywał, że ten produkt spełnia wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy UE. 
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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 udzielana 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.  
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W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego 
transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji. 
 
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/
http://www.e-insportline.pl/

