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BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA  

Pred použitím si dôkladne prečítajte celý manuál. Manuál si uschovajte pre budúce použitie. 

VAROVANIE: Tento eliptický trenažér bol navrhnutý tak, aby bol maximálne bezpečný. Pri jeho 
použití by sa aj tak mali dodržiavať určité bezpečnostné opatrenia. Dodržiavajte nasledujúce pokyny. 

 Majiteľ trenažéra má povinnosť poučiť všetkých používateľov o správnom používaní stroja. 
Používajte tento stroj len v súlade s inštrukciami obsiahnutými v tomto manuáli. 

 Zabráňte deťom a zvieratám v prístupe ku stroju. Nenechávajte deti ani zvieratá v miestnosti s 
trenažérom bez dozoru. 

 Pravidelne kontrolujte, či nie sú súčasti stroja opotrebované alebo poškodené. Takéto súčasti 
okamžite vymeňte. 

 Umiestnite trenažér na rovnú a pevnú plochu a nechajte okolo neho najmenej 0.6 m voľného 
priestoru. Je vhodné položiť ho na podložku, aby nedošlo k poškodeniu podlahy alebo 
koberca. 

 Stroj uchovávajte vo vnútorných priestoroch. Nevystavuje ho vlhku a prachu. Uchovávajte stroj 
vo ventilovanej miestnosti, neumiestňujte ho do miestnosti bez dostatočnej ventilácie. 

 V okolí trenažéra nesmú byť umiestnené žiadne predmety s ostrými hranami. 

 Počas cvičenia nenoste voľné oblečenie, mohlo by sa zachytiť do častí stroja. Pre cvičenie na 
stroji používajte športovú obuv. Nikdy necvičte bosý. 

 Nedotýkajte sa pohyblivých častí, mohlo by dôjsť k zraneniu. 

 Žiadna z nastaviteľných častí stroja by nemala vyčnievať a prekážať tak pohybu užívateľa. 

 Kontrolujte rýchlosť cvičenia. 

 Ak začne stroj pracovať nezvyčajne, nepoužívajte ho. 

 Eliptický trenažér smie v danú chvíľu používať iba jedna osoba. 

 Dávajte pozor pri zapájaní prístroja do elektrického zdroja. Zásuvku vždy skontrolujte, aby ste 
sa vyhli nebezpečenstvu. 

 Ihneď po cvičení a tiež pred pravidelným čistením najprv odpojte prístroj z elektriny. Vyhnete 
sa tak riziku úrazu elektrickým prúdom. 

 Keď počas cvičenia pocítite bolesť alebo nevoľnosť, okamžite prestaňte cvičiť a kontaktujte 
svojho lekára. 

 Ak sa momentálne liečite, konzultujte cvičenie najskôr so svojím lekárom. Prístroj používajte 
iba po povolení lekára, ak: 

o Trpíte artritídou, reumatickými problémami alebo dnou. 

o Máte osteoporózu. 

o Trpíte srdcovými ťažkosťami (nedostatkom krviniek, vysokým tlakom, atď.). 

o Máte problémy s dýchaním. 

o Trpíte kostnými nádormi. 

o Trpíte zrážaním krvi. 

o Máte cukrovku. 

o Trpíte kožnou chorobou. 

o Ste tehotná žena. 

o Ste v odpočinkovom režime. 

o Máte horúčku. 
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o Nie ste v dobrej fyzickej kondícii. 

 Pred zahájením tréningového režimu sa poraďte so svojím lekárom, obzvlášť ak ste starší ako 
35 rokov, alebo trpíte zdravotnými problémami. V záujme zníženia rizika vážneho zranenia si 
pred použitím prečítajte všetky bezpečnostné odporúčania a varovania. 

 Nosnosť: 150 kg 

 Kategória: HA (podľa EN 957), iba na domáce použitie. 

 VAROVANIE: Systém pre monitorovanie tepovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie 
pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Ak pocítite nevoľnosť, okamžite ukončite 
cvičenie! 

PARAMETRE 

Rozmery po montáži 1300 x 650 x 1630 mm 

Hmotnosť 60,5 kg 

Hmotnosť záťažového kolesa 8 kg 

Dĺžka kroku 39 cm 

Nosnosť 150 kg 

* Vyhradzujeme si právo zloženie produktu bez predchádzajúceho upozornenia pozmeniť. 

ZOZNAM DIELOV 

* Použité skratky: 

L=dĺžka, D=priemer, T=hrúbka 

Označenie Názov dielu 
Počet 
kusov 

Označenie Názov dielu 
Počet 
kusov 

1 Hlavný rám 1 50 Segerova podložka 2 

2 Predný nosník 1 51 Pružina 1 

3 Imbusová skrutka M8x90L 4 52L Pohyblivé držadlo – ľavé  1 

4 Nastaviteľná nožička 2 52R Pohyblivé držadlo – pravé  1 

5L Ľavá krytka predného nosníka 1 53 Penová rukoväť 680L 2 

5R Pravá krytka predného nosníka 1 54 Penová rukoväť 530L 2 

6 Prehnutá podložka D22xD8.5x1.5T 16 55 Vypuklá koncovka  2 

7 Perová podložka D15.4xD8.2x2T  20 56 Pružina  1 

8 Doraz 3 57 Napínacie lanko 1 

9 Imbusová skrutka  M8x20L 12 58 Skrutka M6x15L 16 

10 Predný stĺpik 1 59 Skrutka M8x50L 1 

11 Pedálová tyč 2 60 Plochá podložka  4 

12 Spojovacia tyč 2 61 Kľuková os 1 

13 Ložisko 8 62 Magnet  1 

14 Plochá podložka 4 63 Krížová skrutka 8 

15 Koncová krytka 2 64 Počítač SM8900-71 1 

16 Vodiaca kladka 1 65 Snímač tepu 2 
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17 Imbusová skrutka  M8x100L 2  Kábel snímača tepu 2 

18 Samoistiaca matica M8 2 66 Plochá podložka 4 

19 Zadný nosník 1 67 
Zadná krytka predného 
stĺpika 

1 

20 Vratová skrutka M6x45L 4 68 
Predná krytka predného 
stĺpika 

1 

21L Ľavý nášľap 1 69 Pedálová os – predná 2 

21R Pravý nášľap 1 70 Držiak vodiacej kladky 1 

22 Krížová skrutka 2 71 Hrudný pás 1 

23 Kĺbová krytka – vnútorná  2 72L Pevné držadlo – ľavé  1 

24 Kontramatica 2 72R Pevné držadlo – pravé  1 

25 Motorček 1 73 Plochá podložka 4 

26 
Otvorená podložka 
D22.5xD18.5x1.2T 

2 74 Pedálová krytka - vnútorná 2 

27 Elektrický kábel 1 75 Pedálová krytka - vonkajšia 2 

28 Kábel senzoru 1 76 Krížová skrutka 4 

29 Horný počítačový kábel 1 77 Ručná matica 4 

30 Spodný počítačový kábel 1 78 Napájací adaptér 1 

31 Dištančná podložka 2 79 Krížová skrutka 4 

32 Guľatá krytka 2 80 Krížová skrutka 2 

33L&33R Ľavá + Pravá kľuka 2 81 Vložka predného stĺpika 1 

34 Krížová skrutka  7 82 Poistná matica 1 

35 Remeň 1 83 Imbusová skrutka 1 

36L Ľavý kryt remeňa 1 84 Segerova podložka 2 

36R Pravý kryt remeňa 1 85 Šesťhranná skrutka 1 

37 Záťažové koleso 1 86 Matica 1 

38 Kĺbová krytka – vonkajšia 2 87 Istiaca podložka 1 

39 Stredová krytka 2 88 Brzdová doštička 1 

40 Skrutka  M8x20L 4 89 Matica 1 

41 Krížová skrutka 6 90 Krížová skrutka 2 

42 Disk 2 91 Krížová skrutka 10 

43 Ložisko 2 92 Vlnitá podložka 1 

44 Skrutka 1 93 Ložisko 2 

45 Samoistiaca matica  2 94 Segerova podložka 2 

46 Plochá podložka   1 95 Plastová krytka 1 

47 Vlnitá podložka 3 96 Pružina 1 

48 Plochá podložka  1 97 Gumová podložka 4 

49 Spodná krytka predného stĺpika 1            
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KONTROLNÝ PREHĽAD DIELOV (OBSAH BALENIA) 

64 77 78

X1 X4

49

X2

67&68

71&

 



8 

 

MONTÁŽ 

KROK 1: 

 

Pripevnite predný nosník (2) a zadný nosník (19) k hlavnému rámu (1) pomocou imbusových skrutiek 
(3), prehnutých podložiek (6) a perových podložiek (7). 

Stabilizujte prístroj pomocou nastavovacích nožičiek (4). 
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KROK 2: 

 

Pripevnite ľavý a pravý nášľap (21L a 21R) k pedálovým tyčiam (11) pomocou vratových skrutiek (20), 
plochých podložiek (73) a ručných matíc (77). 

* Nášľapy je možné nastaviť do 3 rôznych pozícií. 
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KROK 3: 

 

Tento krok by mali vykonávať dve dospelé osoby. 

Najskôr nadvihnite krytku stĺpika (obr. a) a potom prepojte káble (29) a (30) (obr. b). 

Zasuňte predný stĺpik (10) do hlavného rámu a zaistite ho pomocou prehnutých podložiek (6), 
perových podložiek (7) a imbusových skrutiek (9) (obr. c). 

Pripevnite pohyblivé držadlá (52L a 52R) k spojovacím tyčiam (12) pomocou prehnutých podložiek (6), 
perových podložiek (7) a imbusových skrutiek (9). 
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KROK 4: 

 

Pripevnite pevné držadlá (72L a 72R) k prednému stĺpiku (10) pomocou imbusových skrutiek (17), 
prehnutých podložiek (6), perových podložiek (7) a klobúčikových matíc (18). 
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KROK 5: 

 

Pripojte horný počítačový kábel (29) a kábel snímača tepu (65) k počítaču (64). Potom počítač (64) 
pripevnite k prednému stĺpiku (10) pomocou skrutiek (76). 
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KROK 6: 

 

Pripevnite k prednému stĺpiku (10) prednú a zadnú krytku počítača (68 a 67) pomocou skrutiek (90) a 
(91). 

Pred spustením trenažéra zapojte napájací adaptér do elektrickej siete. 
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OVLÁDANIE POČÍTAČA SM8900-71 

FUNKCIE TLAČIDIEL 

UP Zvýšenie danej hodnoty alebo záťaže. 

DOWN Zníženie danej hodnoty alebo záťaže. 

MODE Potvrdenie nastavenej hodnoty. 

STAR/STOP Zahájenie alebo ukončenie cvičenia. 

RESET Nastavenie parametrov na predvolenú hodnotu a prepnutie obrazovky na 
nastavenie režimu. 

RECOVERY Vyhodnotenie telesnej kondície na základe tepovej frekvencie po cvičení.   

BODY FAT Meranie telesného tuku v %. 

Stlačte toto tlačidlo v pohotovostnom režime a nastavte svoje údaje. 

 

FUNKCIE DISPLEJA 

TIME (ČAS) Pripočítanie času: ak nie je nastavená dĺžka cvičenia, bude sa čas 
pripočítavať od 00:00 až po dosiahnutie maximálnej hodnoty 99:59 

Odčítanie času: ak je nastavená požadovaná dĺžka cvičenia, bude sa čas 
od tejto hodnoty odčítavať, pokiaľ nedosiahne 00:00. Pri nastavení času 
možno pričítať alebo odčítať vždy 1 minútu (rozsah 01:00 - 99:00) 

SPEED (RÝCHLOSŤ) Zobrazenie aktuálnej rýchlosti. Najvyššia rýchlosť je 99.9 km/h alebo mph. 

RPM (POČET 
OTÁČOK) 

Zobrazenie počtu otáčok za minútu. Rozsah 0 – 15 - 999. 

DISTANCE 
(VZDIALENOSŤ) 

S cvičením sa vzdialenosť pričítava (rozsah 00:00 - 99.99 km alebo mi). 

Užívateľ si môže nastaviť požadovanú vzdialenosť pomocou tlačidiel UP a 
DOWN. Pri nastavení sa pripočíta alebo odpočíta hodnota 0.1 km alebo mi. 

CALORIES (KALÓRIE) Počet spálených kalórii pri cvičení v rozsahu 0 - 9999. 

(Jedná sa len o orientačnú hodnotu, na základe ktorej nemožno vyhodnotiť 
zdravotný stav užívateľa) 

PULSE (TEPOVÁ 
FREKVENCIA) 

Užívateľ si môže nastaviť hodnotu cieľovej tepovej frekvencie v rozsahu 0 – 
30 - 230. Ak je táto hodnota pri cvičení prekročená, dôjde ku zvukovej 
signalizácii. 

WATTS (VÝKON) Zobrazenie aktuálneho výkonu v rozsahu 0 - 999. 

 

ZAPNUTIE 

1. Pripojte k prístroju napájací kábel (konektor DC JACK) a 2 sekundová zvuková signalizácia 
ohlási zapnutie počítača. 

 

2. Nastavte čas a dátum pomocou ovládacieho kolieska a potvrďte nastavené hodnoty stlačením 
tlačidla MODE. 
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3. Na displeji sa zobrazí nápis „SELECT USER“ (zvolenie používateľa), stlačením tlačidla MODE 
vstúpi užívateľ do nastavenia užívateľského programu. Pomocou ovládacieho kolieska 
vyberte jeden z užívateľských programov U1 - U4 a potvrďte zvolený program stlačením 
tlačidla MODE. Nastavte hodnotu parametrov: SEX (pohlavie), AGE (vek), HEIGT (výška), 
WEIGHT (váha). 

 

4. V pohotovostnom režime sa na displeji zobrazí nápis „SELECT WORKOUT“ (zvolenie typu 
cvičenia), po stlačení tlačidla MODE vstúpite do nastavenia programu. Pomocou ovládacieho 
kolieska vyberte jeden z programov MANUAL (manuálny) - PROGRAM (prednastavený) - 
USER (užívateľský) - H.R.C. (kontrola tepovej frekvencie) - WATT (výkonový). 

 

CVIČENIE V MANUÁLNOM PROGRAME 

V pohotovostnom režime vyberte manuálny program (MANUAL) a potvrďte ho stlačením tlačidla 
MODE. 

Rýchly štart (Quick start): Stlačením tlačidla START/STOP môžete začať tréning v manuálnom 
programe a všetky hodnoty sa začnú počítať od nuly. 

Po vstupe do manuálneho programu môžete postupne nastaviť hodnoty parametrov: TIME (čas) - 
CALORIES (kalórie) - PULSE (tepová frekvencia) - RESISTANCE LEVEL (stupeň záťaže). 
Nastavovaná hodnota sa vždy rozbliká a tréning potom začnete stlačením tlačidla START/STOP. 
Nastavené hodnoty sa začnú odpočítavať k nule. Pre vynulovanie hodnôt parametrov stlačte tlačidlo 
RESET. V manuálnom režime sa vždy po dosiahnutí vzdialenosti 3 km posunie obrázok cyklistu vpred 
a bude sa merať rýchlosť. 
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CVIČENIE V PREDNASTAVENOM PROGRAME 

V pohotovostnom režime vyberte prednastavený program (PROGRAM) a pre vstup použite tlačidlo 
MODE. 

Pomocou ovládacieho kolieska vyberte jeden z dvanástich prednastavených programov a potvrďte ho 
stlačením tlačidla MODE. Rozbliká sa profil trate, záťaž si môžete upraviť pomocou tlačidiel UP a 
DOWN. 

Čas (TIME) je nastavený na 20:00 a nemožno túto hodnotu zmeniť. Pre zahájenie cvičenia a 
pretekanie s počítačom stlačte tlačidlo START/STOP. 

Počas cvičenia sa bude čas odpočítavať a animácia sa bude riadiť počtom otáčok za minútu (RPM). 
Pre úspešné dokončenie cvičenia je potrebné riadiť sa symbolmi poukazujúcimi na rýchlosť: 

：Rýchlosť užívateľa (USER speed) ＞ Počet otáčok za minútu (PC RPM) – je nutné znížiť rýchlosť 

：Rýchlosť užívateľa (USER speed) = Počet otáčok za minútu (PC RPM) 

：Rýchlosť užívateľa (USER speed) ＜ Počet otáčok za minútu (PC RPM) – je nutné zvýšiť rýchlosť 

Po uplynutí časového intervalu sa ozve 8 sekundová zvuková signalizácia a zobrazí sa výsledok 
pretekov: PC WIN (v závode zvíťazil počítač) alebo USER WIN (v závode zvíťazil užívateľ). 
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CVIČENIE V UŽÍVATEĽSKOM PROGRAME 

V pohotovostnom režime vyberte užívateľský program (USER PRO) a potvrďte výber stlačením 
tlačidla MODE. 

Pomocou tlačidiel UP a DOWN si môžete vytvoriť vlastný profil trate - stupeň záťaže každého 
intervalu. Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla MODE. Pridržaním tlačidla MODE dokončíte 
nastavenie. 

Počas cvičenia sa bude čas odpočítavať a animácia sa bude riadiť počtom otáčok za minútu (RPM). 
Pre úspešné dokončenie cvičenia je potrebné riadiť sa symbolmi poukazujúcimi na rýchlosť: 

：Rýchlosť užívateľa (USER speed) ＞ Počet otáčok za minútu (PC RPM) – je nutné znížiť rýchlosť 

：Rýchlosť užívateľa (USER speed) = Počet otáčok za minútu (PC RPM) 

：Rýchlosť užívateľa (USER speed) ＜ Počet otáčok za minútu (PC RPM) – je nutné zvýšiť rýchlosť 

Po uplynutí časového intervalu sa ozve 8 sekundová zvuková signalizácia a zobrazí sa výsledok 
pretekov: PC WIN (v závode zvíťazil počítač) alebo USER WIN (v závode zvíťazil užívateľ). 

 

CVIČENIE V PROGRAME NA KONTROLU TEPOVEJ FREKVENCIE 

V pohotovostnom režime vyberte program na kontrolu tepovej frekvencie (H.R.C.) a výber potvrďte 
tlačidlom MODE. 
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Pri vstupe do tohto programu sa rozbliká vek (AGE), ktorý je prednastavený na 25 rokov. Pomocou 
tlačidiel UP/DOWN nastavte svoj vek a potvrďte nastavenú hodnotu stlačením tlačidla MODE. Na 
základe veku počítač spočíta Vašu tepovú frekvenciu. Na displeji sa zobrazí 55%, 75%, 90% hodnota 
tepovej frekvencie a cieľová tepová frekvencia (TARGET HEART RATE). Zvoľte hodnotu tepovej 
frekvencie a stlačte ENTER pre zahájenie cvičenia. 

Ak nie je snímaná tepová frekvencia po dobu dlhšiu ako 5 sekúnd, zobrazí sa na displeji nápis "NEED 
H.R.". Toto upozornenie sa prestane zobrazovať, akonáhle bude tepová frekvencia snímaná. 

 

VAROVANIE: Systém pre monitorovanie tepovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie pri 
tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Ak pocítite nevoľnosť, okamžite ukončite cvičenie! 

CVIČENIE V PROGRAME VÝKONU 

V pohotovostnom režime vyberte výkonový program (WATT) a výber potvrďte tlačidlom MODE. 

V režime nastavenia programu WATT sa rozbliká predvolená hodnota 120 WATT. Pomocou tlačidiel 
UP/DOWN/ENTER môžete túto hodnotu zmeniť v rozsahu 10 až 350. Pre zahájenie tréningu stlačte 
START. 

Po spustení programu sa stupeň záťaže nastaví automaticky v závislosti na vopred nastavenej 
hodnote WATT. 

：Aktuálny výkon ＞ Nastavená hodnota WATT+25% – je nutné znížiť rýchlosť 

：Aktuálny výkon = Nastavená hodnota 25% 

：Aktuálny výkon ＜ Nastavená hodnota WATT-25% – je nutné zvýšiť rýchlosť 

---：Aktuálny výkon ＞ alebo ＜ Nastavená hodnota WATT+/-50% (OVER SPEC)--- 
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MERANIE TELESNÉHO TUKU 

Ak je počítač pozastavený, môžete si zmerať množstvo telesného tuku v % a BMI (index 
telesnej hmotnosti). Postupujte nasledovne: 

1. Stlačte tlačidlo BODY FAT a uchopte snímače tepovej frekvencie pre začatie merania. 

2. Na displeji sa zobrazí symbol „_ _ _ _ _ _ _ _“ po dobu 8 sekúnd, kedy dochádza k meraniu. 
Po uplynutí tohto časového intervalu sa zobrazí výsledok merania BODY FAT v %, index 
telesnej hmotnosti (BMI) a symbol označujúci Váš stav. 

3. Na displeji sa môžu zobraziť nasledujúce symboly: 

„E-1“ - dôsledok zlého uchopenia snímačov tepovej frekvencie. Uchopte správne snímače 
tepovej frekvencie. 

„E-4“ - prekročenie rozsahu možných výsledkov merania. 

Po stlačení tlačidla BODY FAT sa počítač prepne späť do režimu pred začatím merania a výsledky 
merania sa zmažú. 

SYMBOL 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pohlavie 
MALÉ 

MNOŽSTVO 
TUKU 

MALÉ/STREDNÉ 
MNOŽSTVO 

TUKU 

STREDNÉ 
MNOŽSTVO 

TUKU 

STREDNÉ/VYSOKÉ 
MNOŽSTVO TUKU 

Muž <13% 13% - 25.8% 26% - 30% >30% 

Žena <23% 23% - 35.8% 36% - 40% >40% 
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FUNKCIA RECOVERY (VYHODNOTENIE KONDÍCIE) 

Po cvičení stlačte tlačidlo RECOVERY a držte sa snímačov tepovej frekvencie. Pozastavia sa všetky 
funkcie počítača okrem odpočítavania času (TIME) - začne sa odpočítavať časový interval 60 sekúnd. 
Po uplynutí tohto intervalu sa na displeji zobrazí vyhodnotenie kondície na základe tepovej frekvencie 
po cvičení na škále F1 - F6. F1 je najlepší možný výsledok, F6 najhorší. Pre zvýšenie tepovej 
frekvencie môžete pokračovať v cvičení. (Pre návrat do hlavnej ponuky stlačte opäť tlačidlo 
RECOVERY.) 
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POZNÁMKA: 

1. Pre napájanie počítača použite sieťový adaptér 9V, 1A alebo 9V, 0.5 A. 

2. Ak sa na prístroji necvičí po dobu 4 minút, prepne sa počítač do úsporného režimu a všetky 
nastavené parametre a údaje o cvičení sa uložia do pamäte počítača. 

3. Pri ťažkostiach s počítačom odpojte a znova zapojte napájací adaptér. 

4. Ak došlo k poškodeniu káblov prepájajúcich počítač s motorom, na displeji sa zobrazí chyba 
"E2". Užívateľ by mal najskôr skontrolovať, či sú káble správne prepojené, alebo sa poradiť s 
naším servisným technikom. 

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.  

„Kupujúci, 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. 

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

 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.  
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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.  

 

Dátum predaja :                  Pečiatka a podpis predajcu: 

 
 

 

 

 

 

 


