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IN 6235 – Nahřívací bederní pás inSPORTline 
 

 

 

 

 

 

Bambusovo-uhlíkové vlákno uvolňuje infračervené záření o dlouhé vlnové délce, což podporuje krevní oběh a 
snižuje tlak vyvíjený na danou oblast při vysoce intenzivních sportovních aktivitách. Pás je vyroben z tkaného 
materiálu s vysokou hustotou vláken. Tento materiál je elastický, snadno omyvatelný, měkký a příjemný. 

OBSAH BALENÍ 

 

 



DOPORUČENÝ ZPŮSOB POUŽITÍ 

Oblast ramen 

 

Břišní oblast 

 

Bederní oblast 

 

 

ZAHŘÍVÁNÍ & CHLAZENÍ 

 

Připojte kabel a zapněte vyhřívání 

 

 

 

Vložte polštářek do ledničky a počkejte, až se vychladí 

 

 

 

 

 

 



BATERIE 

 

Technická specifikace: 
5V, max. 1200mAh 
AC/DC adaptér: Vstupní napětí 110-240 V AC,50/60HZ 
Výstupní napětí: 5V, 500mA (1000mA, dle nastavení) 
Certifikát CE 
Funkce a ovládání: 

1. Při prvním nabíjení nechejte baterii nabíjet 12 hodin. 
2. Pokud se LED indikátor rozsvítí zeleně, je baterie 

plně nabitá. 
Při nabíjení svítí indikátor červeně. 

3. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí. 
4. Doporučení 

a. Při nabíjení by mělo být tlačítko v pozici OFF 
(vypnuto). 

b. Nabíjení by vždy mělo trvat alespoň 6 hodin. 
c. Před nabíjením by měla být baterie úplně vybita, 

jen tak lze zajistit její dlouhou životnost. 
 

 

VAROVÁNÍ 

Tento výrobek není léčebným prostředkem a neměl by se používat za účelem léčby. Trpíte-li zdravotními 
problémy, měli byste se před použitím výrobku poradit s lékařem. I při správném používání výrobku nelze zcela 
vyloučit riziko zranění, ale toto riziko se podstatně sníží, pokud budete dodržovat bezpečnostní pravidla a 
používat vhodnou výbavu a zdravý rozum. 

 

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 

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: 

zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, 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, 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.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Návod na použitie – SK 
 

IN 6235 Nahrievací bedrový pás inSPORTline 

 

 

 

 

 

 

 

Bambusovo-uhlíkové vlákno uvoľňuje infračervené žiarenie s dlhou vlnovou dĺžkou čo podporuje krvný obeh a 
znižuje tlak vyvíjaný na danú oblasť pri vysoko intenzívnych športových aktivitách. Pás je vyrobený z tkaného 
materiálu s vysokou hustotou vlákien. Tento materiál je elastický, jednoducho umývateľný, mäkký a príjemný. 

OBSAH BALENIA (Chladiaci vankúšik, Nabíjací adaptér, Batérie, Vrecko na batériu, 
Tepelný vankúšik) 

 

 



 

DOPORUČENÝ SPÔSOB POUŽITIA 

Oblasť ramien 

 

Brušná oblasť 

 

Bedrová oblasť 

 

 

ZAHRIEVANIE & CHLADENIE (Po zapnutí svieti indikáto r zeleno, Pripojte kábel a 
zapnite vyhrievanie, vložte vankúšik do chladničky a počkajte až sa vychladí) 

 

Připojte kabel a zapněte vyhřívání 

 

 

 

Vložte polštářek do ledničky a počkejte, až se vychladí 

BATÉRIA 



 

Technická špecifikácia: 
5V, max. 1200mAh 
AC/DC adaptér: Vstupné napätie 110-240 V AC,50/60HZ 
Výstupné napätie: 5V, 500mA (1000mA, podľa nastavenia) 
Certifikát CE 
Funkcie a ovládanie: 

• Pri prvom nabíjaní nechajte batériu nabíjať 12 hodín. 
• Pokiaľ sa LED indikátor rozsvietí zeleno, je batéria 

plne nabitá. 
Pri nabíjaní svietí indikátor červeno. 

• Tlačítko pre zapnutie/vypnutie. 
• Doporučenie 

• Pri nabíjaní by malo byť tlačítko v pozícii OFF 
(vypnuté). 

• Nabíjanie by vždy malo trvať aspoň 6 hodín. 
• Pred nabíjaním by mala byť batéria úplne 

vybitá, len tak môžte zaistiť jej dlhšiu životnosť. 
 

 

VAROVANIE 

Tento výrobok nie je liečebným prostriedkom a nemal by sa používať za účelom liečby. Ak trpíte zdravotnými 
problémami, mali by ste sa pred použitím výrobku poradiť s lekárom. Aj pri správnom používaní výrobku nie je 
úplne vylúčené riziko zranenia, ale toto riziko sa podstatne zníží, pokiaľ budete dodržovať bezpečnostné pravidlá 
a používať vhodnú výbavu a zdravý rozum. 

 

Záručné podmienky, reklamácie 

 

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov 

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované 
predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov 
uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými 
ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník  č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, 
podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane 
spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a 
reklamačným poriadkom nezmieňovaných. 
Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Bratislavská 36, 911 05 Trenčín, 
IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R. 

Adresa predajne: inSPORTline Shop, Šoltésovej 1995, 911 05 Trenčín (Sihoť), +421 864 593, 
predajnatn@insportline.sk 

 
Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom 
nie je. 
„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci 



svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.  
„Kupujúcí, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom 
svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnou zmluvou a 
obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.  

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej 
medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v 
kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.  

 

Záručné podmienky 

Záručná doba 

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku za akosť tovaru v dĺžke 24 mesiacov, pokiaľ zo záručného listu, 
faktúry k tovaru, dodacieho listu, príp. iného dokladu k tovaru nevyplýva odlišná dĺžka záručnej doby 
poskytovaná predávajúcim. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá. 

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k 
obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti. 

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté: 

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku, neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, nedostatočným 
zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi 

- nesprávnou údržbou 

- mechanickým poškodením 

- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé    mechanizmy, atď.) 

- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou 

- neodbornými zásahmi 

- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením 
vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.  

 
Reklamačný poriadok 

 
Postup pri reklamácii závady tovaru 

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na 
tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri 
primeranej odbornej prehliadke zistiť. 

Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie 
faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez 
sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo 
reklamáciu odmietnuť.  

Pokiaľ kupujúci oznámi závadu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závada 
bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v 



súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto 
prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.  

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za 
neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s 
neoprávnenou reklamáciou.  

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných 
podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny vadného 
dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za 
vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických 
parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.  

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručení vadného tovaru, pokiaľ nebude 
dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný 
kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, 
dohodne s kupujúcim náhradné  riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť 
kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.  

 

 
 

 

 


