
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uživatelský manuál – CZ 

IN 4487 – Magnetický náramek FORNAX (FB-01) 

IN 4488 – Magnetický náramek PERSEUS (FB-02) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Obecná charakteristika: 

Magnetické náramky inSPORTline mají prokazatelně příznivý vliv na lidský organismus. Jsou 
vyrobeny pouze z nejkvalitnějších materiálů jako je zdravotně nezávadný silikon, keramické záporné 
ionty, obsahují čipy absorbující elektromagnetické vlnění a permanentní feritové magnety a při jejich 
výrobě jsou využity biokeramické technologie. Jsou vhodné pro všechny, kteří se potřebují psychicky 
soustředit nebo pro lidi, kteří jsou unaveni z nadměrné práce a působí příznivě na vitalitu organismu 
díky anionům, infračervenému záření a léčivému magnetu. Tyto náramky jsou ale rovněž vhodné pro 
atlety a sportující lidi. 

Účinky:  

Zvyšují hladinu okysličení krve, podporují buněčnou regeneraci, vyrovnávají krevní tlak a napomáhají 
odplavování zplodin látkové výměny. Mají analgetické účinky, jsou vhodné k tlumení bolestí kloubů a 
svalů, zmírňují otoky a urychlují hojení. Působí protizánětlivě. Účinné jsou u degenerativních a 
zánětlivých onemocnění pohybového aparátu, svalových a šlachových úponů (tenisový loket a 
achillovka). Náhrdelník je účinný při chronických bolestech krční páteře a ramen způsobených 
nesprávným namáháním, úrazem nebo stresem. Pomáhají při bolesti zubů a při menstruačních 
bolestech. 

Složení: 

Léčivý permanentní feritový magnet, čipy absorbující elektromagnetické vlnění, keramický anion, 
zdravotně nezávadný silikon, turmalín a nerezová ocel. 

Velikost:  

Nastavitelná (10 dírek v pásku + 3 dírky v přezce) 

Podle velikosti zápěstí lze nastavit délku náramku. 

Délka pásku: max. 235 mm, min. 165 mm. 

Šířka pásku: 11 mm/Tloušťka pásku: 2 mm. 

Délka ozdobné části: 40 mm/Šířka ozdobné části: 16 mm. 

 

Upozornění: 

Nepoužívejte magnetický výrobek, pokud jste připojeni na udržující přístroje (defibrilátor). Pokud 
máte v těle náhradní klouby, kovové spoje nebo umělé orgány, informujte se u svého ošetřujícího 
lékaře na možnosti použití magnetických výrobků. Přestaňte používat v případě kožních potíží. 
Neponechávejte výrobky u zdrojů tepla jako je otevřený oheň. Nepoužívejte magnetické výrobky 
v blízkosti záření, u kterých by se mohla vyskytnout porucha způsobená magnetickým polem výrobku. 
Držte dál od kreditních karet a ostatních médií, které by mohly poškodit magnetické pole. Pokud by 
magnety z produktu vypadly, dbejte na to, aby je nespolkly malé děti. V případě polknutí magnetu 
informujte lékaře, pravděpodobně bude nutný chirurgický zákrok. Magnetické výrobky by neměly 
nosit těhotné ženy. K čištění nepoužívejte chemické prostředky. 

 



Jak nastavit délku pásku náramku 
 

Přečtěte si prosím pozorně návod s obrázky a jednoduše si nastavte délku náramku jakou potřebujete. 

 

1. Sundejte přezku z pásku 

Pro nastavení velikosti sundejte přezku z pásku pomocí přiložené pomůcky. 
S její pomocí zatlačte na pojistný kolík (pružnou tyčinku) a opatrně ho 
vytáhněte z přezky. 

 

2. Odstřihněte silikonový pásek 

Obtočte pásek okolo zápěstí a přebývající část odstřihněte. Nestříhejte pásek 
příliš blízko dírky, aby nedošlo k jeho poškození. 

 

3. Vyjmutí a vložení pojistného kolíku 

Vyjměte pojistný kolík (pružnou tyčinku) z ustřižené části a vložte ji do 
poslední dírky pásku. 

 

 
4. Připevnění přezky zpět k pásku 

Připevněte k pásku přezku. Na obou stranách přezky jsou 3 dírky umožňující 
další nastavení velikosti náramku. Jakmile budou přezka a pásek spojeny, 
náramek je připraven k nošení. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 a 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.  

 

 
 

Datum prodeje:      Razítko a podpis prodejce: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užívateľský manuál - SK 
 

IN 4487 – Magnetický náramek FORNAX (FB-01) 

IN 4488 – Magnetický náramek PERSEUS (FB-02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Všeobecná charakteristika: 
 
Magnetické náramky inSPORTline majú preukázateľne priaznivý vplyv na ľudský organizmus. Sú 
vyrobené len z najkvalitnejších materiálov ako je zdravotne nezávadný silikón, keramické záporné 
iónty, obsahujú čipy absorbujúce elektromagnetické vlnenie a permanentné feritové magnety a pri ich 
výrobe sú využité biokeramické technológie. Sú vhodné pre všetkých, ktorí sa potrebujú psychicky 
sústrediť alebo pre ľudí, ktorí sú unavení z nadmernej práce a pôsobí priaznivo na vitalitu organizmu 
vďaka anionům, infračervenému žiareniu a liečivému magnetu. Tieto náramky sú ale tiež vhodné pre 
atlétov a športujúcich ľudí. 
 

Účinky:  

Zvyšujú hladinu okysličenia krvi, podporujú bunkovú regeneráciu, vyrovnávajú krvný tlak a 
napomáhajú odplavovaniu splodín látkovej výmeny. Majú analgetické účinky, sú vhodné na tlmenie 
bolesti kĺbov a svalov, zmierňujú opuchy a urýchľujú hojenie. Pôsobí protizápalovo. Účinné sú u 
degeneratívnych a zápalových ochorení pohybového aparátu, svalových a šľachových úponov 
(tenisový lakeť a achillovka). Náhradelník je účinný pri chronických bolestiach krčnej chrbtice a 
ramien spôsobených nesprávnym namáhaním, úrazom alebo stresom. Pomáhajú pri bolesti zubov a pri 
menštruačných bolestiach. 

 
Zloženie:  

Liečivý permanentný feritový magnet, čipy absorbujúce elektromagnetické vlny, keramický anion, 
zdravotne nezávadný silikón, turmalín a nerezová oceľ. 

Veľkosť: 

 Nastaviteľná (10 dierok v remienku + 3 dierky v pracke) 

Podľa veľkosti zápästia je možné nastaviť dĺžku náramku. 

Dĺžka remienku: max. 235 mm, min. 165 mm. 

Šírka remeinku: 11 mm/hrúbka remienku: 2 mm. 

Dĺžka ozdobnej časti: 40 mm/Šírka ozdobnej časti: 16 mm. 

 

Upozornenie: 

Nepoužívajte magnetický výrobok, pokiaľ ste pripojený na udržujúce prístroje (defibrilátor). Pokiaľ 
máte v tele náhradné kĺby, kovové spoje alebo umelé orgány, informujte sa u svojho ošetrujúceho 
lekára na možnosti použitia magnetických výrobkov. Prestaňte používať v prípade kožných chorôb. 
Neponechávajte výrobky pri zdroji tepla, napr. otvorený oheň. Nepoužívajte magnetické výrobky v 
blízkosti žiarenia, u ktorých by sa mohla vyskytnúť porucha spôsobená magnetickým polom výrobku. 
Držte ďalej od kreditných kariet a ostatných médií, ktoré by mohli poškodiť magnetické pole. Pokiaľ 
by magnety z produktov vypadli, dbajte na to, aby sa ich neprehltli malé deti. V prípade prehltnutia 
magnetu informujte lekára, pravdepodobne bude nutný chirurgický zákrok. Magnetický výrobky by 
nemali nosiť tehotné ženy. K čisteniu nepoužívajte chemické prostriedky. 
 



Ako správne nastaviť dĺžku náramku a zmeniť jeho veľkosť? 

Prečítajte si prosím pozorne návod s obrázkami a jednoducho si nastavte dĺžku náramku akú potrebujete. 

 

 

1. Zložte pracku z pásika. 

Pre nastavenie veľkosti zložte pracku z pásika pomocou pinzety. Zatlačte 
pinzetou na pružnú tyčinku a opatrne ju vytiahnite z pracky. 

 

 

2. Odstrihnite silikónový pásik 

Obtočte pásik okolo zápästia a zostávajúcu časť odstrihnite. Nestrihajte pásik 
príliš blízko dierky, aby nedošlo k jej poškodeniu. 

 

 

3. Vloženie tyčinky do pásika 

Vyberte tyčinku z odstrihnutej časti a vložte ju do poslednej dierky pásika. 

 

 

 
4. Pripevnenie pracky k pásiku 

Pripevnite na pásik pracku. Na oboch stranách pracky sú 3 dierky umožnujúce 
ďalšie nastavenie veľkosti náramku. 

 

 

 
 

 

 

 

 



Záručné podmienky a reklamácie 

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov 

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok  upravujú podmienky a rozsah záruky poskytovanej 
predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu,  ako aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených 
kupujúcim na dodanom tovare. 

Predávajúcim je spoločnosť INSPORTLINE s.r.o. so sídlom Bratislavská 36, 911 05 Trenčín 

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 nekoná v rámci 
svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.  

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky či užíva služby za účelom svojho 
podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnou zmluvou a 
obchodnými podmienkami v rozsahu, ktorého sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.  

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

 

 Záručné podmienky 

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

Zárukou za kvalitu prijíma predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilé pre používanie k 
obvyklému, príp. dohodnutému účelu a že si zachová obvyklé, príp. dohodnuté vlastnosti. 

Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté: 

a) zavinením užívateľa tj. poškodením výrobku neodborným používaním, nesprávnou montážou 

b) nesprávnou údržbou 

c) mechanickým poškodením 

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

e) neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou 

f) neodbornými zásahmi 

g) nesprávnym používaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením 
vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi 

Upozornenie: 

1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným 
materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná. 

2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení. 



3) záruka sa uplatňujte u výrobcu: inSPORTline, s.r.o. Bratislavská 36, 911 05 Trenčín alebo u organizácie, v 
ktorej bol výrobok zakúpený. 

 

Reklamačný poriadok 

Postup pri reklamácii chyby tovaru  

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim, skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na 
tovare, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky chyby, 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 takýmito dokladmi bez 
sériového čísla. Ak kupujúci nepreukáže oprávnenosť reklamácie takýmito dokladmi, má predávajúci právo 
reklamáciu odmietnuť.  

Pokiaľ kupujúci oznámi chybu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, chyba 
bola nahlásená omylom a pod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v 
súvislosti s odstraňovaním chyby takto oznámenej kupujúcim. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto 
prípade vychádzať z platného cenníka pracovných výkonov a nákladov na dopravu.  

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

V prípade, že kupujúci reklamuje chyby tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných 
podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie chyby formou opravy, prípadne výmenou chybného 
dielcu alebo za zariadenie bez chýb. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za 
chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických 
parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca prináleží predávajúcemu.  

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá 
dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, keď bol opravený alebo vymenený tovar odovzdaný 
kupujúcemu. Pokiaľ predávajúci nie je s ohľadom na charakter chyby schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej 
lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takejto dohode nedôjde, je predávajúci povinný 
poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.  

      

 Dátum predaja:                              Razítko a podpis predajcu:                                               

 

 

 

 


