
 

UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK 

IN 12566 Detský elektroboard Windrunner Mini B2 

IN 12566-1 Detský elektroboard Windrunner Mini B2 Sharp 

IN 12567 Detský elektroboard Windrunner Mini B2 Art 
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ZÁSADY BEZPEČNÉHO POUŽÍVANIA 

Pred používaním zariadenia si prosím prečítajte starostlivo uvedené odporúčania a varovania. Zvýšite 
tým bezpečnosť užívateľa a zároveň zvýšite radosť zo zakúpeného prístroja. Na ovládanie prístroja sú 
potrebné určité zručnosti. Je to podobné ako pri riadení bicykla, auta alebo podobných prostriedkov. 

 Čítajte manuál pozorne ešte pred prvým použitím zariadenia. 

 Pred každou jazdou si skontrolujte, či je zariadenie kompletné a či sú všetky komponenty na 
svojom mieste. V prípade problému kontaktujte dodávateľa. 

 Dbajte na uvedené odporúčania týkajúce sa rýchlostných limitov a správneho zastavovania. 

 Neohrozujte používaním zariadenia život a zdravie svojho dieťaťa ani bezpečnosť iných osôb. 

 Zariadenie si sami neupravujte. To by mohlo znížiť jeho bezpečnosť. 

 Nesprávne používanie zariadenia môže viesť k vážnym alebo smrteľným zraneniam. 

OBMEDZENIE VÁHY UŽIVATEĽA 

Váha užívateľa je limitovaná z dvoch dôvodov. Prvým je bezpečnosť užívateľa a druhým je zabránenie 
preťaženiu zariadenia a tým predchádzate jeho poškodeniu. 

Najvyššia prípustná váha vodiča: 60 kg 

Najnižšia prípustná váha vodiča: 10 kg 

VAROVANIE: Prekročenie týchto limitov môže viesť k pádu. 

MAXIMÁLNY DOJAZD 

Maximálny dojazd zariadenia závisí od mnohých faktorov. Medzi nimi sú napríklad: 

1. Terén - rovný povrch bez výmoľov predlžuje maximálny možný dojazd. Naopak jazda na 
nerovnom a drsnom povrchu maximálny dojazd zníži. 

2. Hmotnosť - váha vodiča ovplyvňuje maximálny možný dojazd. 

3. Teplota počas používania a skladovania – správne skladovanie a používanie za 
odporúčaných teplôt dojazd zvyšuje. Extrémne teploty môžu dojazd naopak znížiť. 

4. Údržba - pravidelné dobíjanie a údržba batérie maximálny dojazd zvyšujú. 

5. Spôsob jazdy - plynulá jazda zvyšuje dojazd, prerušovaná jazda naopak viac namáha batériu 
a maximálny možný dojazd sa znižuje. 

RÝCHLOSTNÝ LIMIT 

Maximálna celková rýchlosť elektroboardu je 5 km/hod. 

Pokiaľ bude rýchlostný limit prekročený, rozoznie sa alarm. 

Pri dodržiavaní uvedenej rýchlosti je elektroboard schopný dobre udržať rovnováhu jazdca. Ak však 
prekročíte rýchlostný limit, elektroboard môže prejsť späť do bezpečného limitu. 

OVLÁDANIE DVOJKOLKY 

Pre správne ovládanie zariadenia sa riaďte schémami nižšie: 
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ZÁSADY SPRÁVNÉHO OVLÁDANIA 

 V prípade prekročenia bezpečnej rýchlosti pohybom tela podľa obrázku rýchlosť znížte na 
odporúčanú hranicu. 

 Nevchádzajte na strmé svahy alebo na nerovný terén. To by mohlo zariadenie vyviesť z 
rovnováhy a spôsobiť zranenie užívateľa. 
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BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM 

Pokiaľ dôjde k systémovej chybe alebo zariadenie deteguje technickú disproporciu, je používateľ 
upozornený mnohými spôsobmi na zákaz používania zariadenia. Výstražná kontrolka a zvuková 
výstraha indikuje nedosiahnutie rovnovážnej polohy.  

Ďalšie možné príčiny výstrahy: 

1. Ak sa plocha pre chodidlá nachádza v uhle viac ako 10° vpred alebo vzad. 

2. Batéria je príliš slabá. 

3. Stroj sa práve dobíja. 

4. Ak zariadenie deteguje zakázanú operáciu. 

5. Nedodržanie rýchlosti. 

6. Porucha batérie. 

7. Prílišný predklon alebo záklon tela užívateľa (cez 30°). 

V určitých prípadoch môže okrem výstražnej kontrolky a zvukového signálu dôjsť aj k samovoľnému 
vypnutiu zariadenia. 

1. Sklon plochy pre chodidlá viac ako 35 °. 

2. Blokácia rotácie koliesok. 

3. Nízke napätie batérie. 

4. Rozdiely v napätí prúdu alebo jazda na príliš strmých miestach. 

ZÁSADY BEZPEČNEJ JAZDY 

VAROVANIE: Dodržaním uvedených zásad môžete zvýšiť bezpečnosť jazdy na zariadení a ochrániť 
zdravie svoje aj zdravie a bezpečnosť ostatných. Čítajte, prosím, uvedené odporúčania starostlivo 
ešte pred prvou jazdou.  

 Používajte zariadenie iba na určený účel a v súlade s manuálom. 

 Uistite sa ešte pred jazdou, že je zariadenie v poriadku a nechýbajú žiadne komponenty. 

 Snažte sa získať čo najviac skúseností pred jazdou. 

 Používajte ochranné pomôcky (chrániče kolien, zápästia, lakťov a iné). Nezabudnite použiť 
prilbu. 

 Zariadenie je určené len pre osobnú potrebu. Je prísne zakázané ho využívať na transport 
iných osôb. 

 Nepoužívajte zariadenie v premávke. 

 Výrobok nie je určený pre vonkajšie použitie. 

 Pri jazde sa snažte mať dobrú viditeľnosť pre väčšie bezpečie. 

 Snažte sa pri pohybe udržiavať telesnú rovnováhu, aby nedošlo k pádu pri prípadnom rýchlom 
zastavení. 

 Majte vždy chodidlá na určenej ploche. 

 Používajte vhodné športové oblečenie. 

 Zariadenie môže v danej chvíli používať iba jedna osoba. 

 Nejazdite za šera, v tme alebo za zníženej viditeľnosti. 

 Vyhnite sa príliš úzkym miestam alebo nerovným plochám. 

 Neštartujte alebo nezastavujte príliš prudko alebo náhle. 
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BATÉRIA 

Pre zachovanie bezpečnosti a pre zvýšenie životnosti zariadenia je potrebné sa správne starať o 
batériu. 

VYBITÁ BATÉRIA 

Ak indikačná kontrolka svieti na červeno a bliká, znamená to, že sa batéria vybíja. V takom prípade 
odporúčame ukončiť jazdu. Pri jazde so slabou batériou systém nemôže zaručiť normálnu, bezpečnú 
jazdu. Ak by sa v jazde pokračovalo, systém nakloní stúpadlá automaticky a zamedzí ďalšiemu 
užívaniu. Správnym zaobchádzaním a ošetrovaním batérie zamedzíte poškodeniu prístroja. 

Batériu nepoužívajte pokiaľ: 

 Vydáva zápach alebo je prehriata. 

 Vyteká z nej tekutina. 

 S poškodenou batériou sami nemanipulujte a nedotýkajte sa chemických tekutín. 

 Zabráňte deťom a zvieratám v prístupe k batérii. 

 Pri manipulácii s batériou nesmie byť zariadenie dobíjané. 

 Batéria obsahuje nebezpečné chemikálie. Batériu sami neotvárajte. Do priestoru batérie nič 
nevkladajte. 

 Na nabíjanie používajte iba dodanú nabíjačku. 

 Pri dobíjaní neprekračujte daný limit alebo nemeňte napätie. Lítiové batérie sú v tomto veľmi 
háklivé. 

 Po uplynutí životnosti sa batérie zbavte v súlade s miestnymi predpismi. 

PRIEBEH DOBÍJANIA 

 Uistite sa, že je dobíjací port suchý. 

 Otvorte zadný kryt dobíjačky. 

 Vložte jeden koniec dobíjacieho kábla do siete (100V ~ 240V, 50 60 Hz) a uistite sa, že svieti 
zelená kontrolka. Potom vsuňte druhý koniec nabíjačky do zariadenia. 

 Ak svieti kontrolka na červeno, prebieha nabíjanie. Ak nie, skontrolujte zapojenie. 

 Ak sa červená kontrolka dobíjačky zmení na zelenú, je batéria plne dobitá. Ukončite dobíjací 
proces. 

 Používajte lokálne schválenú elektrickú zásuvku. 

 Batériu dobíjajte priebežne. 

 Čas dobíjania je cca 4 hodiny. Prekročenie limitu môže batériu poškodiť. 

 Nabíjačku aj dobíjacie porty udržujte suché a čisté. 

 Ak sú porty mokré, nedobíjajte. 
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VPLYV TEPLOTY 

Vplyv na chod zariadenia má tiež správna teplota. Teplota batérie musí byť v súlade s vyznačenými 
hodnotami. 

Pred dobíjaním a v priebehu dobíjania musí mať batéria správnu teplotu. Zachovanie správnej teploty 
má vplyv na efektivitu dobíjacieho procesu, a na funkčnosť a životnosť batérie. Príliš vysoká alebo 
nízka teplota môže spôsobiť predĺženie doby dobíjania alebo nedostatočné dobitie batérie. 

PARAMETRE BATÉRIE 

Označenie Parametre 

Typ batérie  Lithiová batéria 

Doba nabíjania 4 hodiny 

Napätie 36 V 

Východisková kapacita 2 HA 

Pracovná teplota -15°C ~ 50°C 

Teplota pri nabíjaní 0°C ~ 40°C 

Doba skladovania (-20°C ~ 25°C) 12 mesiacov 

Relatívna vlhkosť v mieste skladovania 5 % - 95 % 

POZOR! Lítiová batéria je považovaná za nebezpečný (škodlivý) tovar a jej prevážanie sa riadi 
miestnymi zákonmi. Pokiaľ chcete lítiovú batériu prevážať letecky, obráťte sa na dodávateľa 
alebo ním poverenú osobu. 

FUNKCIE A VÝSTRAHY 

 Ak bliká zelená kontrolka, nachádza sa zariadenie v nestabilnej polohe. Svetelná výstraha 
môže byť sprevádzaná zvukovým alarmom. 

 Zelená kontrolka - viď. batéria. 

 Červená kontrolka - nízke nabitie, slabý prúd. 

 Červená blikajúca kontrolka - úplné vybitie batérie, možná strata rovnováhy. 

 Rýchlosť - pri prekročení rýchlosti nad 6 km/hod. zaznie zvukový alarm. 

 Automatické vypnutie - vypne systém po 3 minútach nečinnosti. 

 Návrat na predvolené nastavenia - otočte zariadenie hornou časťou dole, stlačte nášľapnú 
plochu v intervale 5 sekúnd. Ozve sa pípnutie a nastavenie je zmenené na predvolené. 

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. 
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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. 

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. 

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


9 

 

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.  

 

Dátum predaja :                  Razítko a podpis predajcu: 
 


