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HANSCRAFT Masážní polštářek BACKREST 
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Vážený zákazníku, 

 děkujeme za nákup našeho výrobku. Před jeho samotným užíváním si prosím pečlivě přečtěte 
tento manuál, aby jste byli řádně informováni, jak tento produkt správně používat. Věnujte 
prosím více pozornosti některým důležitým bezpečnostním upozorněním a schovejte si tento 
manuál pro další reference.  Poznámka: Naše společnost si vyhrazuje všechna práva na změnu 
designu a popis tohoto výrobku bez jakéhokoliv předchozího upozornění. Informujte se prosím 
na aktuální barvu výrobku. 
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 Zlepšuje metabolismus

 Působí příznivě na bolavé svalstvo

 Podporuje krevní oběh

VLASTNOSTI 

1. Masážní polštářek je vybaven čtyřmi páry masážních hlavic.

2. Polštářek je vybaven funkcí, která brání jeho přehřívání.

3. Každý pár masážních hlavic se skládá z jedné velké hlavice a jedné malé hlavice. Velká masážní

hlavice je zdrojem tepla. Její teplota může dosáhnout až 45°C. Je vybavena funkcí proti přehřátí. Malá

masážní hlavice má léčebné účinky.

4. Obě hlavice mohou působit současně nebo každá zvlášť.

5. Masážní polštářek je vhodný pro masáž trupu, břicha, stehenních a lýtkových svalů a také pro masáž

chodidel.

4 DRUHY 

MASÁŽE 

Napájecí 

adaptér 

Stimulace 

svalstva 

Tepelné záření Infračervené 

záření 

Bodová masáž 

VAROVÁNÍ 

 Nepřipojujte výrobek k elektrické síti, jejíž napětí neodpovídá specifikaci výrobku.

 Výrobek se může poškodit, pokud se ovladač dostane do kontaktu s vodou.

 Nepoužívejte přístroj ve vlhkém prostředí (např. v koupelně nebo v blízkosti zdrojů vody).

 Udržujte přístroj v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla a nevystavujte jej přímému slunečnímu

záření.

 Pokud dojde k poškození hlavice nebo polštářku, přestaňte z bezpečnostních důvodů pomůcku používat.

 Poškozený díl co nejdříve vyměňte.

 Před zapojením napájecího kabelu do elektrické sítě se ujistěte, že je hlavní vypínač v pozici OFF.

 Neodpojujte zástrčku z elektrické sítě ani netahejte za napájecí kabel, pokud máte mokré ruce.

 Nezapomeňte po každém použití přístroj vypnout pomocí hlavního vypínače a odpojit napájecí kabel
z elektrické sítě.

 Při delším provozu se může polštářek zahřívat. Osobám citlivým na teplo nedoporučujeme příliš dlouhé

masáže.
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 Přístroj je vybaven funkcí proti přehřátí a může se při delším provozu automaticky vypnout. V masáži

lze pokračovat až po vychladnutí přístroje.

 Děti mladší 14 let a osoby s mentálním postižením nesmí přístroj používat bez dozoru.

 Ženy by přístroj neměly používat během těhotenství nebo v období menstruace.

 Je-li poškozen napájecí adaptér, obraťte se z bezpečnostních důvodů na výrobce, servisní centrum nebo

elektrikáře.

 Výrobek není vhodný pro děti, osoby s tělesným či mentálním postižením a osoby, které nejsou

obeznámeny s jeho provozem a ovládáním. Tito lidé mohou masážní pomůcku používat pouze pod

dohledem osoby, která za ně bude nést zodpovědnost.

 Děti mohou výrobek používat pouze za přítomnosti dospělé osoby, která bude dohlížet na správné

použití pomůcky.

 Masážní polštářek se zahřívá. Osoby citlivé na vysoké teploty musí při používání výrobku dbát

opatrnosti.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

Problém Možná příčina Řešení 

Po připojení k elektrické síti 

polštářek nefunguje, nehřeje nebo 

nesvítí žárovka 

1. Zástrčka není správně zapojená

do elektrické zásuvky.

2. Nahřívání je vypnuté.

3. Polštářek se teprve rozehřívá

1. Zkontrolujte připojení k elektrické

síti.

2. Zapněte nahřívání

3. Zapněte nahřívání a počkejte, až

se polštářek rozehřeje

Masážní zvuk najednou zesílí Masáž je příliš dlouhá Vypněte polštářek a odpojte jej ze 

zásuvky. Po půl hodině jej můžete 

znovu zapojit a použít. 

Masáž se najednou vypne 1. Došlo k přerušení dodávky

proudu.

2. Masáž se zastavila, protože se

aktivovala funkce proti přehřátí

– masáž trvala příliš dlouho,

masážní motor se zahřál na

příliš vysokou teplotu

1. Zkontrolujte zásuvku a napájecí

adaptér.

2. Polštářek vypněte a odpojte ze

zásuvky. Znovu jej zapněte až

poté, co se jeho teplota výrazně

sníží.

SPECIFIKACE VÝROBKU 

Model: BACKREST 

Podpis: Masážní polštářek 

Vstupní napětí: DC12V 

Výkon: 30W 

Bezpečnost: Třída 3 

MANUÁL USCHOVEJTE 



5 

HANSCRAFT, s.r.o. 

Bečovská 939   
104 00 Praha 10 
CZECH REPUBLIC 

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. 

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 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, 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 
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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. 

Datum prodeje: Razítko a podpis prodejce: 

Podle směrnice WEEE (Odpady z elektrických a elektronických zařízení) 2002/96/EC, toto zařízení 
nesmí být likvidováno jako běžný odpad.


