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Niezwykle cienki, luksusowy i z dwoma zestawami poduszek do masażu w oparciu o humanistyczny 
design. Ma cechy wyrabiania i masażu, aby wyeliminować zmęczenie. Oferuje masujące opcje 
prędkości: mocne, średnie i słabe, więc wydaje się być masowanym przez profesjonalnych masażystów. 
Poduszkę można wygodnie używać w samochodzie i w domu. 

Luksusowy fotel masujący ma dwa rodzaje masaży 

• Masaż ugniatający i wibracyjny. 

• Trzy rodzaje masażu do ugniatania na plecach. 

• Masuje promieniami Blue-ray i podczerwonymi 

• Profesjonalny masaż wibracyjny na udzie. 

• Sterownik ręczny 

• Łatwe do wiązania na wielu rodzajach krzeseł. 

• Do użycia w domu i w samochodzie.  

 

Dziękujemy za zakup tego produktu. Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi, aby wiedzieć, jak 
prawidłowo korzystać z tego produktu. Należy przestrzegać ważnych ostrzeżeń dotyczących 
bezpieczeństwa i zachować tę instrukcję do przyszłego użytku. 

Uwaga: Nasza firma zastrzega sobie prawo do zmiany projektu i opisu tego produktu bez dalszego 
powiadomienia. Proszę sprawdzić rzeczywisty kolor tego produktu. 

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

• Nie wkładaj palca w przestrzeń między pokrywą a głowicą masującą podczas pracy. · 

• Proszę nie upuszczać niczego na ten produkt. 

• Trzymaj z dala od wody, aby uniknąć porażenia prądem lub uszkodzenia urządzenia. 

• Jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone, poproś o pomoc profesjonalistę. 

• Skontaktuj się z dostawcą w celu konserwacji. 

• Należy stosować dobrze uziemiony zasilacz odpowiedni dla tego produktu. 

• Wyciągnij wtyczkę po użyciu lub przed czyszczeniem, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia 
produktu. 

• Proszę obsługiwać ten produkt zgodnie z niniejszą instrukcją. 

• Nie używaj akcesoriów, które nie są zalecane. Nie modyfikuj produktu. 

• Nie należy używać tego produktu na zewnątrz. 

• Nie używaj go, jeśli osłona lub skóra są uszkodzone. 

• Nie używaj produktu, gdy jesteś pod wpływem narkotyków lub alkoholu. 

• Nie należy używać produktu, jeśli czujesz się niedobrze lub masz zawroty głowy. 

• Nie należy ustawiać funkcji masażu zbyt mocno, aby uniknąć obrażeń. 

• Nie należy używać w wysokich temperaturach lub w wilgotnych miejscach, takich jak łazienka. 

• Nie używać, gdy temperatura szybko się zmienia. 

• Nie należy używać w środowisku o dużym zapyleniu. 
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• Osoby, które nie są odpowiednie do korzystania z tego produktu: 

o Osoby cierpiące na choroby skóry 

o Osoby cierpiące na osteoporozę 

o Osoby cierpiące na problemy z sercem lub używające elektrycznego sprzętu 
medycznego 

o Osoby cierpiące na gorączkę 

o Kobiety w ciąży 

o Dzieci poniżej 14 lat lub osoby o ograniczonych możliwościach psychicznych lub 
fizycznych 

o Osoby, które są ograniczone do używania tego produktu od lekarza 

o Ludzie z mokrymi ciałami 

o Ludzie wrażliwi na ciepło 

• Nie wyciągaj wtyczki mokrymi rękami. 

• Nie ciągnij za wtyczkę, ciągnąc za przewód zasilający. 

• Nie uszkodź przewodów 

• Trzymaj się z dala od produktu, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń w przypadku przerwy w 
zasilaniu. 

• Przestań używać produktu, jeśli nie działa on prawidłowo lub jest uszkodzony. 

• Jeśli poczujesz się źle podczas korzystania z tego produktu, przestań go używać i natychmiast 
skontaktuj się z lekarzem. 

• Jeśli zasilacz jest uszkodzony, skontaktuj się z dostawcą lub innym specjalistą do naprawy. 

• Trzymaj z dala od zwierząt domowych i dzieci. 

• Osoby o ograniczonych zdolnościach umysłowych lub fizycznych, osoby, które nie mają 
doświadczenia i wiedzy lub dziecko, powinny używać tego produktu pod nadzorem osoby 
dorosłej.  

Zestaw zawiera: ruchomą strukturę ugniatającą, dwa silniki wibracyjne, sterownik ręczny, sterownik 
płytki drukowanej, zasilacz i system do samochodu 

STEROWANIE 

• Podłącz do gniazdka i wciśnij przycisk POWER. Wskaźnik zasilania zaświeci (jeśli czerwony 
wskaźnik miga, głowice masujące nie znajdują się we właściwych położeniach.) Przesuń 
głowice masujące w odpowiednią pozycję, aby zatrzymać miganie wskaźnika), a urządzenie 
przejdzie w tryb czuwania. Naciśnij ponownie przycisk POWER, aby wyłączyć urządzenie. 

• W trybie gotowości można nacisnąć przycisk funkcyjny, aby uruchomić tryb masażu. 

• Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk POWER. Wskaźnik zasilania zacznie migotać, a 
silnik wibracyjny przestanie działać. Funkcja wyrabiania zostanie zatrzymana. Wskaźnik 
zasilania wyłączy się, jeśli urządzenie jest wyłączone. 

• Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłużej niż 15 minut, wyłączy się automatycznie. 

• Klawisz funkcyjny działa tylko w trybie pracy lub gotowości. Przyciski funkcyjne nie działają w 
trybie DEMO.  
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Przyciski wibracyjne 

1. Dwie grupy głowic masujących znajdują 

się wewnątrz, aby masować uda 

2. VIBRATION MODE (tryb wibracji): 

Dostępne są cztery opcje trybu wibracji: 

tryb 1, tryb 2, tryb 3 i stop. Za każdym 

naciśnięciem przycisku SKILL zmienia 

się na inny tryb. 

3. STRENGTH (siła): Ten przycisk działa 

tylko wtedy, gdy masaż jest w toku. 

Dostępne są trzy opcje: mocna, 

średnia, słaba 

Przyciski ugniatania: 

1. FULL BODY: Po naciśnięciu przycisku 

wskaźnik się włączy. Głowy ugniatające 

będą poruszać się w górę i w dół na 

plecach. 

2. UPPER: Po naciśnięciu przycisku 

wskaźnik się włączy. Głowice 

wyrabiające skupiają się na środkowym 

i dolnym grzbiecie. 

3. LOWER: Po naciśnięciu przycisku 

wskaźnik się włączy. Głowice 

wyrabiające skupiają się na dolnej i 

środkowej części grzbietu.  

Przycisk Demo  

Użyj tego przycisku do demonstracji masaży. 
Zapewni krótkie 9 kombinacji masaży, 3 rodzaje 
wibracji i 3 rodzaje siły. Po zakończeniu 
prezentacji urządzenie automatycznie się 
wyłączy.  

 

SPECYFIKACJA PRODUKTU 

Model: SL-D24 

Konfiguracja: 01 

Napięcie znamionowe: 12 V 

Znamionowa moc wejściowa: 25 W 

Czas pracy: 15 min 
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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.  
 
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/

