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UPOZORNENIE 

Pred prvým použitím výrobku si pozorne prečítajte všetky inštrukcie v tomto manuáli. Manuál 
uschovajte pre prípad ďalšej potreby. Obrázky uvedené v manuáli sú len ilustračné. Výrobca si 
vyhradzuje právo meniť dizajn výrobku bez povinnosti predchádzajúceho oznámenia. 
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BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE 

Pred prvým použitím prístroja si prečítajte celý manuál. Za všetkých okolností dodržujte uvedené 
bezpečnostné pokyny. Majiteľ prístroja má povinnosť oboznámiť všetkých používateľov tohto prístroja 
s bezpečnostnými pokynmi a informáciami uvedenými v tomto manuáli. 

1. Pred zahájením akéhokoľvek cvičebného programu sa poraďte s lekárom. Mal by vás uistiť, 
že cvičenie neohrozí vaše zdravie a že môžete využívať všetky funkcie prístroja. Posúdenie 
lekára je obzvlášť dôležité, ak užívate lieky, ktoré môžu mať vplyv na váš srdcový tep, krvný 
tlak či hladinu cholesterolu. 

2. Trenažér umiestnite na rovný, pevný povrch. Z bezpečnostných dôvodov zaistite okolo celého 
prístroja voľný priestor o veľkosti aspoň 0,6m. Prístroj nepoužívajte vonku ani v garáži, 
záhradnom prístrešku, altánku alebo na miestach s vysokou vlhkosťou vzduchu (tj. v kúpeľni 
či pri bazéne a pod.). Pri nedodržaní týchto pokynov môže záruka prestať platiť.  

3. V blízkosti prístroja by sa nemali pohybovať deti ani domáce zvieratá. Prístroj je určený len 
pre dospelé osoby. 

4. Pred použitím prístroja sa uistite, že je všetok spojovací materiál riadne utiahnutý. Kontrolujte 
tiež stav komponentov podliehajúcich opotrebovaniu (napr. pedále). 

5. Tento trenažér podlieha norme EN957, trieda HB: použitie v domácnostiach. Maximálna 
hmotnosť užívateľa: 130kg. Osoby s hmotnosťou väčšou ako 130 kg nesmú prístroj 
používať. Pri nesprávnom používaní alebo nadmernom zaťažovaní nemožno nárokovať 
záruku. 

6. Na cvičenie používajte vhodný športový odev. Nenoste príliš voľné oblečenie, ktoré sa môže o 
prístroj zachytiť alebo oblečenie, ktoré vás obmedzuje v pohybe.  

7. Ak sa vám počas cvičenia urobí nevoľno alebo začneme pociťovať bolesť či iné ťažkosti, 
ukončite tréning. Prípadne sa poraďte o ďalšom tréningu s lekárom. 

8. Trenažér používajte iba tak, ako je uvedené v návode. Ak pri zostavovaní alebo kontrole 
prístroja nájdete chybné časti alebo ak začne prístroj vydávať neobvyklý zvuk, prestaňte ho 
okamžite používať, a to až do doby, kým nebude opravený a opäť plne funkčný. 

9. Čistenie: zotrite nečistoty vlhkou handričkou, nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá ani chemické 
čistiace prostriedky.  

10. Údaje merané počítačom neslúžia na vyhodnotenie zdravotného stavu užívateľa. 

11. Dbajte na opatrnosť počas zdvíhania a presunu prístroja, aby ste si neporanili chrbát.  

12. VAROVANIE! Systém na monitorovanie tepovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie 
pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Ak pociťujete nevoľnosť, okamžite 
ukončite cvičenie! 
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SPOJOVACÍ MATERIÁL A NÁRADIE 

Ozn. Ilustrácia Názov Počet 
ks 

1 

 

Vratový skrutka M8*55mm 4 

2 

 

Podložka Φ8 5 

3 

 

Matica M8 4 

4 

 

Skrutka M8 * 60mm 1 

5 

 

Multikľúč: maticový kľúč (10,13,15,17) + 
krížový skrutkovač 

1 

6 

 

Imbusový kľúč 5*5mm 1 

7 

 

Imbusová skrutka M8*12mm 4 

8 

 

Krížová skrutka M5*12mm 2 

9 

 

Krížová skrutka ST4.2*16mm 1 

10 

 

Násuvný kľúč 1 
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ZOZNAM DIELOV 

Ozn. Ilustrácia Počet 
ks 

Ozn. Ilustrácia Počet 
ks 

Ozn. Ilustrácia Počet 
ks 

A 

 

1 B 

 

1 C 

 

1 

D 

 

1 E 

 

1 F 

 

1 

G 

 

1 H 

 

1 I 

 

1 

J 

 

1 K 

 

1 L 

 

1 

M 

 

1 N 

 

1 O 

 

1 
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NÁKRES 
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MONTÁŽ 

KROK 1 

 

Pripravte si hlavný rám (A) na montáž nosníkov. 

Pripevnite k hlavnému rámu (A) zadný nosník (B) pomocou dvoch vratových skrutiek M8 * 55mm (1), 
dvoch podložiek Ø8 (2) a dvoch matíc M8 (3). Uprostred zaistite nosník pomocou jednej skrutky M8 * 
60mm (4) a jednej podložky Ø8 (2). 

Pripevnite k hlavnému rámu (A) predný nosník (C) pomocou dvoch vratových skrutiek M8 * 55mm (1), 
dvoch podložiek Ø8 (2) a dvoch matíc M8 (3). 
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KROK 2 

 

Nasaďte na predný nosník dekoračnú krytku (D). 

Nasaďte na zadný nosník dekoračnu krytku (E). 
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KROK 3 

 

Pripevnite sedlo (F) k sedlovke (G). Sedlo utiahnite napevno pomocou imbusového kľúča (6) a 
nástrčného kľúča (10). 

Povytiahnite istiaci kolík a zasuňte sedlovku (G) do hlavného rámu. Po nastavení sedlovky do 
požadovanej polohy a zaklapnutiu istiaceho kolíka do sedlovky zaskrutkujte istiaci kolík v smere 
hodinových ručičiek.  
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KROK 4 

 

Pomocou dodaného multikľúča (5) priskrutkujte pravý pedál (I) k pravej kľuke -skrutkujte V SMERE 
HODINOVÝCH RUČIČIEK. 

Pomocou dodaného multikľúča (5) priskrutkujte ľavý pedál (H) k ľavej kľuke – skrutkujte V 
PROTISMERE HODINOVÝCH RUČIČIEK. 
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KROK 5 

 

povytiahnite istiaci kolík a zasuňte predstavec (J) do hlavného rámu. Po nastavení predstavca do 
požadovanej polohy a zaklapnutí istiaceho kolíka zaskrutkujte istiaci kolík v smere hodinových 
ručičiek. 

Prepojte špirálový kábel s prepojovacím káblom – viď. detail vyššie. Dávajte pozor, aby nedošlo 
k poškodeniu konektorov.
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KROK 6 

 

Prevlečte káble tepových snímačov predstavcom. 

Pripevnite k predstavcu ľavé a pravé madlo (K a L) pomocou štyroch imbusových skrutiek M8 * 12mm 
(7). Skrutky utiahnite dodaným imbusovým kľúčom (6). 
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KROK 7 

 

Pripojte senzorický kábel a káble tepových snímačov ku káblom vychádzajúcich z počítača (M) a 
opatrne zasuňte prebytočnú kabeláž do predstavca.  

Pripevnite počítač k predstavcu pomocou štyroch skrutiek M5 * 10mm (pri dodaní priskrutkované k 
počítaču). 

POZNÁMKA: Dávajte pozor, aby ste pri montáži počítača k predstavcu nepoškodili kabeláž.  
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KROK 8 

 

Pripevnite ľavú a pravú krytku (N a O) k predstavcu pomocou dvoch krížových skrutiek M5 * 12mm (8) 
a jednej krížovej skrutky ST4.2 * 16mm (9). Použite dodaný multikľúč (5). 
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NASTAVENIE POLOHY DIELOV 

 

1. Pre nastavenie výšky riadidiel vyskrutkujte 
istiaci kolík v protismere hodinových ručičiek. 
Po nastavení optimálnej polohy nezabudnite 
kolík zaskrutkovať v smere hodinových 
ručičiek.  

2. Záťaž je regulovateľná na stupnici 1-8. Pre 
zvýšenie záťaže otáčajte regulátorom v smere 
"+", pre zníženie záťaže otáčajte regulátorom 
v smere „–“. 

3. Pre posunutie sedla dopredu / dozadu 
vyskrutkujte istiaci kolík v protismere 
hodinových ručičiek. Po nastavení optimálnej 
polohy nezabudnite kolík zaskrutkovať v 
smere hodinových ručičiek. 

4. Pedále sú vybavené nastaviteľnými 
upínacími remienkami. 

5. Pre nastavenie výšky sedla istiaci kolík 
najskôr vyskrutkujte v protismere hodinových 
ručičiek a potom ho vytiahnite. Nastavte sedlo 
do optimálnej polohy a až keď istiaci kolík 
zapadne do otvoru v sedlovke, zaskrutkujte ho 
v smere hodinových ručičiek.   

6. Ak je podklad nerovný, stabilizujte prístroj 
pomocou nastavovacích nožičiek. Utiahnite 
kontramatice na nastavovacích nožičkách 
pomocou dodaného multikľúča (5). 

UPOZORNENIE: Výšku sedla prispôsobte potrebám užívateľa. Pred použitím prístroja 
skontrolujte jeho stabilitu. 

OVLÁDANIE POČÍTAČA 

 
Napájenie počítača: 4 batérie typu AA (1.5V) 

1) Tlačidlo MODE slúži na prepínanie medzi jednotlivými funkciami: (SCAN / čas (TMR) / 
rýchlosť (SPD) / vzdialenosť (DIS) / kalórie (CAL) / odometer (ODO) / počet otáčok za minútu 
(RPM) / pulz (P ). Pridržaním tlačidla MODE hodnotu parametrov vynulujete. 
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2) Počítač sa vypína automaticky po 4 minútach nečinnosti. 

3) Počítač sa aktivuje pri zošliapnutí pedálov alebo stlačení tlačidla MODE..  

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 nespomenutých. 

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, 
IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R. 

Adresa predajní:  

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín , +421 917 864 593, 
predajnatn@insportline.sk 

2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, 
predajnaba@insportline.sk 

3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), 
+421 917 866 622, predajnake@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 a záručná doba 

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness 
modelov s kúpnou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov 
na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. 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. 

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku: 

a) záruka fitness zariadenie na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo 
dňa predaja zákazníkovi s kúpnou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH. 

b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozariadenie  pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa 
predaja zákazníkovi. 

c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi. 

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený 
produkt): 

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

mailto:predajnatn@insportline.sk
mailto:predajnaba@insportline.sk
mailto:predajnake@insportline.sk
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 neodbornou repasiou 

 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.  

 nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na 
domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie) 

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., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v 
predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený. 

Reklamačný poriadok – reklamácia 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 doručenia 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.  
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Dátum predaja :                  Pečiatka a podpis predajcu: 

 


