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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Ďakujeme Vám za zakúpenie tohto bežeckého pásu. Stroj bol navrhnutý tak, aby mnoho rokov vydržal 
v dobrom stave bez porúch. Je možné, že ste už s podobnými výrobkami oboznámený, ale napriek 
tomu si starostlivo prečítajte tento manuál. Zistíte tak, ako najlepšie zakúpený prístroj využiť. 

Varovanie 

1. Pred použitím si pozorne prečítajte nasledujúce upozornenie, aby ste tak boli oboznámený s 
možnými rizikami pri tréningu na bežeckom páse. 

2. Predtým, než začnete s akýmkoľvek cvičebným plánom, najskôr sa poraďte s lekárom, či 
nemáte nejaké zdravotné problémy, kvôli ktorým by Vaša bezpečnosť a zdravie boli pri 
cvičení na bežeckom páse ohrozené. Konzultácia s lekárom je nevyhnutná, ak beriete lieky, 
ktoré majú vplyv na srdcový tep, krvný tlak a výšku cholesterolu v krvi. 

3. Zamerajte sa na to, ako Vaše telo reaguje. Nesprávne alebo nadmerné cvičenie môže uškodiť 
Vášmu zdraviu. Ak sa dostaví akýkoľvek z nasledujúcich príznakov, ihneď cvičenie prerušte: 
bolesť, sťahovanie hrudníka, nepravidelný tlkot srdca, nadmerná zadýchanosť, závrat, 
motanie hlavy alebo nevoľnosť. Ak sa vyskytnú niektoré z týchto príznakov, mali by ste sa 
poradiť s lekárom, či v cvičebnom pláne pokračovať. 

Prevencia zranení spôsobených elektrinou 

Ak sa nebudete riadiť nasledujúcimi pokynmi, zvyšuje tým riziko zásahu elektrickým prúdom a ujmy na 
zdraví. 

1. Pred použitím vždy skontrolujte, či nie je napájací kábel poškodený. Ak spozorujete akékoľvek 
poškodenie, nezapájajte kábel do elektriny. 

2. Nikdy sa kábla nedotýkajte mokrými rukami. 

3. Umiestnite napájací kábel tak, aby sa nezasekol a aby po ňom nebolo možné šliapať. 

4. Bežecký pás by mal byť zapojený do el. siete iba káblom, ktorý s ním bol dodaný. 

Všeobecné bezpečnostné opatrenia 

1. Bežecký pás používajte iba tak, ako je popísané v tomto manuáli. 

2. Presvedčte sa, že napätie zdroja elektriny zodpovedá napájaciemu káblu. 

3. Majiteľ bežeckého pásu je zodpovedný za to, že všetky osoby, ktoré na ňom cvičia, sú plne 
informované o tom, ako pás bezpečne používať. 

4. Tento bežecký pás je ťažký a na vybratie z balenia sú potrebné dve osoby. 

5. Pred zostavením pásu sa uistite, že nie je zapojený do elektriny. 

6. Postavte pás na pevný a rovný povrch a zakryte podlahu alebo koberec ochrannou podložkou. 
Pás umiestnite tak, aby mal za sebou voľný priestor s rozmermi min 0,6 metra. 

7. Chráňte pás pred nadmernou vlhkosťou a prachom. 

8. Pred použitím skontrolujte, či sú všetky skrutky a matice pevne utiahnuté. 

9. Pás možno považovať za bezpečný len vtedy, ak ho budete pravidelne udržiavať a 
kontrolovať. Chybné súčasti okamžite vymeňte. Pokiaľ nebudú vymenené, pás nepoužívajte. 

10. Brzdenie je ovládané napájaním rotácie bežeckého pásu. 

11. Tento bežecký pás nie je vhodný pre terapeutické cvičenia. 

12. Držte deti a zvieratá mimo dosahu bežeckého pásu. Tento pás je určený len dospelým. 

13. Na cvičenie sa riadne obliekajte. Voľné oblečenie na páse nenoste, mohlo by sa do neho 
zachytiť. Nenoste tiež oblečenie, ktoré by Vás obmedzovalo v pohybe. 
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14. Na bežeckom páse sa snažte zachovať rovný chrbát. Neprehýbajte ho. 

15. Ak pri cvičení pocítite bolesť alebo závrat, okamžite zastavte. 

16. Snímač tepovej frekvencie nie je lekársky prístroj. Presnosť snímača môže byť ovplyvnená aj 
inými faktormi, vrátane pohybu užívateľa. Snímač slúži len ako pomôcka na určenie 
základných tepových tendencií. 

17. Pri prenášaní pásu si dajte pozor, aby ste si nezranili chrbát. Vždy s prístrojom manipulujte 
vhodnými spôsobmi, alebo vyhľadajte asistenciu ďalších osôb. 

18. Bezpečnostný kľúč slúži na zachovanie vašej bezpečnosti a na núdzové zastavenie stroja. V 
núdzovej situácii položte obe ruky na držadlá a postavte sa na protišmykový povrch hlavného 
rámu. Akonáhle to urobíte, bezpečnostný kľúč sa vysunie z ovládacieho panelu a stroj sa 
zastaví. 

19. Všetky pohybujúce sa súčasti stroja vyžadujú týždennú údržbu. Pred použitím ich vždy 
skontrolujte. Ak je nejaká súčasť zlomená alebo uvoľnená, ihneď ju vymeňte alebo znovu 
pripevnite. Akonáhle bude problém vyriešený, môžete pás opäť používať. 

20. Tento bežecký pás nie je určený deťom, osobám s fyzickým alebo duševným postihnutím a 
osobám neskúseným a nepoučeným, ak nie sú pod dozorom a neboli riadne oboznámené s 
bezpečnostnými zásadami. 

21. Deti pod dozorom majú zakázané sa na bežeckom páse hrať. 

22. Stroj musí byť dobre uzemnený, zníži sa tak riziko zásahu elektrickým prúdom. 

23. Bežecká plocha: 1400 x 510 mm 

24. Žiadne z nastavovacích prostriedkov by nemalo vyčnievať, mohlo by prekážať pohybu 
užívateľa. 

25. Kategória: HC (podľa normy EN 957), len na domáce využitie. 

26. Nosnosť: 125 kg 

27. VAROVANIE! Systém pre 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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POSTUP PRI MONTÁŽI 

Pred montážou si skontrolujte, či balenie obsahuje všetky súčasti. 
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Obsah balenia 

Čís. Názov Špecifikácia Množstvo 

 

Čís. Názov Špecifikácia Množstvo 

A02 Hlavný rám  1 C06 
Pravé penové 
držadlo 

 1 

E32 Tesnenie 8 10 E22 
Krížová skrutka so 
zapustenou hlavou 

M5x12 6 

E13 Imbusová skrutka M8x15 10 C14 Ľavá spodná krytka  1 

B08 Multi kľúč 
13, 14, 15 
mm 

1 C15 Pravá spodná krytka  1 

B09 Imbusový kľúč č.5 5 mm 1 B01 Držiak na fľašu  1 

D01 Monitor  1 D07 Bezpečnostný kľúč  1 

C08 Držiak na iPad 
(podľa 
modelu) 

1 B15 Vidlicový kľúč 19 mm 1 

C05 Ľavé penové držadlo  1 E39 
Veľká plochá 
podložka 

⌀5x⌀13x1.0 4 

Náradie k montáži 

Imbusový kľúč č.5 5 mm  1 ks 

Multi kľúč S=13 14 15 1 ks 

POZOR: Pokiaľ nebude stroj zmontovaný, nezapínajte ho do el. siete. 

KROKY MONTÁŽE 

Krok 1: 

 

Otvorte balenie a položte hlavný rám na 
podlahu. 

POZOR: Neodstraňujte baliacu pásku (A) 
pred tým, než bežecký pás zmontujete. 
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Krok 2: 

 

Najskôr postavte stĺpik A06. 

Pripevnite stĺpik A06 k hlavnému rámu 
pomocou imbusových skrutiek E13 a 
tesnenia E32. Utiahnite imbusovým kľúčom 
č. 5 B09. 

Pripevnite stĺpik A07 rovnakým spôsobom. 

POZOR: Stĺpik rukou pridržujte, aby Vám 
nespadol. 

Krok 3: 

 

1. Pripojte kábel monitora D03 ku káblu 
D04. 

2. Pripevnite monitor D01 k ľavému a 
pravému stĺpiku A06/A07 pomocou 
imbusového kľúča č. 5 B019 a 
imbusových skrutiek E13 s tesnením 
E32. 

 
POZOR: Pred utiahnutím sa uistite, 
že sú káble dobre pripojené. 
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Krok 4: 

 

Pomocou vidlicového kľúča B15 pripevnite 
držiak na iPad C08 na monitor D01. 

POZOR: Najprv priskrutkujte násadu 
držiaka B12 na monitor A04 rukou a 
potom utiahnite maticu B13 vidlicovým 
kľúčom B15. 

Držiak na iPad je súčasťou iba niektorých 
modelov a nie je nutný k celkovej 
montáži stroja. 

Krok 5: 

 

Pripevnite ľavé a pravé držadlo C05/C06 k 
monitoru A04 pomocou skrutky s plochou 
hlavou E22, veľkej podložky E39 a multi 
kľúča B08. 
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Krok 6: 

 

Pripevnite ľavú a pravú spodnú krytku 
hlavného rámu C14/C15. 

POZOR: Spodné krytky sa upevňujú 
pomocou praciek. Skontrolujte, či sú 
všetky pracky riadne upevnené. 

Krok 7: 

 

Pripevnite držiak na fľaše B01 k pravému 
stĺpiku A07 pomocou skrutky s plochou 
hlavou E22 a multi kľúča B08. 
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Krok 8: 

 

1. Odstráňte ochrannú pásku A. 

2. Vsuňte bezpečnostný kľúč D07 do 
monitora C01. 

Ako používať bezpečnostný kľúč 

1. Pred cvičením si pripnite bezpečnostný klip F na svoje oblečenie. 

2. V prípade núdze potiahnite bezpečnostné lanko E a stroj zastaví. 

Postup pri skladaní stroja 

Skladanie 

 

Uchopte bežeckú plochu tak, ako je znázornené na obrázku (B) a dvíhajte ju v smere šípky, kým 
nebudete počuť, ako sa pneumatický valec zaklapol. POZOR: Je zakázané takto so strojom 
manipulovať, ak je stroj v prevádzke, alebo je plošina sklonená. 
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Rozkladanie 

 

Podoprite miesto B rukami a kopnite do valca v mieste C. Hlavný rám sa potom automaticky zvezie 
dole. 

Tipy k prenášaniu 

 

1. Uchopte bežeckú plochu tak, ako je znázornené na obrázku pod bodom B. 

2. Šliapnite na koliesko D. 

3. Pritiahnite si stroj smerom dole. 

4. Potom môžete so strojom manipulovať.  
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ÚVOD K FUNKCIÁM 

 

Čís. Ikona Funkcia 

1 

 

Držiak iPadu/mobilu 

2 

 

Farebný displej TFT 

3 

 

Sklon/kalórie 

Ukazuje počet kalórií, ktoré bežec počas cvičenia spálil. Stroj počíta od 0 do 
999 cal. Ak je toto množstvo prekročené, začne znova od 0. Odpočítavanie 
začne od nastaveného počtu. Akonáhle stroj dopočíta až k nule, plynule sa 
zastaví a vstúpi do pohotovostného režimu. 

Pri nastavení sklonu ukazuje aktuálny sklon 0 - 15%. Ak sa so sklonom 
nepracuje, po 30 sekundách sa okienko prepne na ukazovateľ kalórií. 

4 

 

Ukazovateľ času. Odpočítava ubehnutý čas. 
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5 

 

Ukazovateľ vzdialenosti. Odpočítava, koľko km bežec ubehol. 

6 

 

Ukazovateľ rýchlosti / tepu. Ukazuje súčasnú rýchlosť v rozmedzí 0,8 - 20 
km/h; ak na niekoľko sekúnd stlačíte snímač tepu, ukáže sa Váš aktuálny 
tep v rozmedzí 50 - 200 tepov za minútu. (Uvedené dáta sú len orientačné a 
nemožno sa na ne odvolávať na lekárske účely.) 

7 
 

INCLINE/SKLON 6, 8, 10 sú rýchle tlačidlá pre nastavenie sklonu. 

8 
 

Tlačidlá nastavenia sklonu: Stlačte tlačidlo a v režime nastavenia zadajte 
cieľovú hodnotu. Upravujte sklon, zatiaľ čo je stroj v pohybe. Každým 
stlačením sa stroj nadvihne. Ak tlačidlo podržíte dlhšie ako 0,5 sekundy, 
stroj sa bude nakláňať / skláňať vytrvalo. 

9  

Opakovane stláčajte tlačidlo MODE, aby ste si zvolili jeden z piatich 
režimov: 15:00, 1.00, 50.0, preteky a 0:00 (15:00 je režim s odpočítavaním, 
1.00 je režim s odpočítavaním vzdialenosti, 50.0 je režim s odpočítavaním 
kalórií, 0:00 je manuálny režim) 

10 
 

Tlačidlo PLAY / PAUSE. Zastaví alebo znovu začne prehrávať video alebo 
hudbu. 

11 
 

Stlačením tohto tlačidla zvolíte jednu z 3 možností zábavy v tomto poradí: 
pohotovostný režim, audio režim a video režim. 

12 
 

Ak je stroj pripojený do el. siete a bezpečnostný kľúč je vsunutý do 
ovládacieho panelu, stlačte toto tlačidlo a zapnite stroj. 

13 

 

Bezpečnostný kľúč 

14 
 

Tlačidlo STOP 

15 

 

MP3 rozhranie: Môžete pripojiť externý MP3 prehrávač alebo mobilný 
telefón s MP3 káblom. 

16 
 

Stlačte na niekoľko sekúnd a stlmíte zvuk hudby alebo videa. Stlačte krátko 
a vrátite sa o jednu skladbu/video späť. 

17 
 

Stlačte na niekoľko sekúnd a zvýšte zvuk hudby alebo videa. Stlačte krátko 
a posuniete sa o jednu skladbu/video vpred. 

18  

Stlačte tlačidlo PROG a stroj ukáže P1 - P24, U1 - U3, HP1 - HP2 a FAT po 
sebe (P1 - P24 sú prednastavené programy; U1 - U3 sú programy 
nastaviteľné užívateľom; HP1 - HP2 sú programy kontrolujúce srdcový tep - 
táto funkcia závisí od modelu; FAT je funkcia na meranie telesného tuku). 

19 
 

SPEED/RÝCHLOSŤ 6, 8, 10. Rýchle tlačidlá k priamej voľbe rýchlosti. 

20 
 

Ovládanie rýchlosti. Za normálnych okolností nastavujte rýchlosť pomocou 
tohto tlačidla. Kým je stroj v pohybe, nastavte rýchlosť po 0,1 km za jedno 
stlačenie. Ak podržíte tlačidlo dlhšie ako 0,5 sekundy, rýchlosť bude klesať 
alebo narastať nepretržite. 
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Rýchly štart 

1. Zapnite stroj a vsuňte bezpečnostný kľúč na miesto. 

2. Stlačte START. Potom, čo zaznejú 3 pípnutia, sa stroj rozbehne rýchlosťou 0,8 km/h. 

3. Podľa svojej potreby môžete meniť rýchlosť a sklon pásu pomocou šípok u tlačidiel SPEED a 
INCLINE.  

Úvodná obrazovka 

Na obrazovke sa nachádzajú štyri funkcie - režim, program, hudba a video. Pod funkciou režimu 
nájdete tri rôzne druhy odpočítavania, režim závodu a manuálny režim. Pod funkciou programov je 
obsiahnutých 24 prednastavených programov, 3 manuálne programy, 2 programy na kontrolu tepovej 
frekvencie (podľa modelu) a 1 program na meranie telesného tuku FAT. 

 

Popis ikon 

 
Sklon 

 
Snímač tepu na niekoľko sekúnd podržte a ukáže sa Váš aktuálny tep v rozmedzí 
50 - 200 tepov za minútu (zobrazené dáta sú len orientačné, nemožno sa na ne 
odvolávať na lekárske účely). 

 
Čas 

 Vzdialenosť 

 
Kalórie 

 
Rýchlosť 

 
Systém bude odpočítavať vzdialenosť len vtedy, ak bude bežec stáť na stroji. 

 
Bluetooth 

 

Odpočítavanie/časovač 
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Vzdialenosť/odpočítavanie vzdialenosti 

 

Kalórie/odpočítavanie kalórií 

Popis funkcií 

Stlačením tlačidla MODE vstúpite do režimu odpočítavania. Stlačte tlačidlo opakovane a vyberte si z 
piatich režimov: 15:00, 1.00, 50.0, režimu závodu a 0:00 (15:00 je režim s odpočítavaním, 1.00 je 
režim s odpočítavaním vzdialenosti, 50.0 je režim s odpočítavaním kalórií, 0:00 je manuálny režim). 
Akonáhle si vyberiete jeden režim, podľa potreby upravte parametre behu pomocou šípok u tlačidiel 
SPEED a INCLINE. Keď budete hotový, stlačte START a stroj sa dá do pohybu. 

 

Ukazuje čas vášho behu v rozmedzí 0,00 - 18,00 h. Akonáhle prekročí 18 h, začne 
opäť počítať od 0. V režime odpočítavania sa na ukazovateli bude odpočítavať čas 
od 15:00 do 0:00. Akonáhle sa na displeji objaví 0:00, stroj sa zastaví. Systém Vám 
po behu ponúkne prehľad dát a vstúpi do pohotovostného režimu. 

 

Ukazuje vzdialenosť v rozmedzí 0,00 - 99,9 km. Ak vzdialenosť prekročí 99,9 km, 
začne stroj počítať znovu od 0,00. V režime odpočítavania začne odpočítavať od 
prednastavenej vzdialenosti v rozmedzí 1,00 - 0. Systém Vám po behu ponúkne 
prehľad dát a vstúpi do pohotovostného režimu. 

 

Ukazuje spálené kalórie v rozmedzí 0 – 999 cal, ak je hranica prekročená, začne 
počítať znovu od 0. 

V režime odpočítavanie začne odpočítavať od prednastavených 50 - 0 kalórií. 
Systém Vám po behu ponúkne prehľad dát a vstúpi do pohotovostného režimu. 

1. Manuálny režim 

Stlačte START a stroj sa rozbehne rýchlosťou 0,8 km/h. Všetky ostatné okienka začnú 
odpočítavať od 0. Stlačte šípky tlačidla SPEED pre nastavenie rýchlosti a šípky tlačidla 
INCLINE pre nastavenie sklonu. 

2. Režim odpočítavania 

a. Odpočítavanie času 

Pomocou tlačidla MODE vstúpte do režimu odpočítavania času. Na obrazovke začne 
blikať prednastavený čas 15:00. Stlačte šípky u tlačidiel INCLINE alebo SPEED a 
upravte odpočítavaný čas v rozmedzí 5:00 - 99:00 minút. 

b. Odpočítavanie vzdialenosti 

Pomocou tlačidla MODE vstúpte do režimu odpočítavania vzdialenosti. Na obrazovke 
začne blikať prednastavená vzdialenosť 1,00. Stlačte šípky pri tlačidlách INCLINE 
alebo SPEED a upravte vzdialenosť odpočítavania v rozmedzí 0,5 - 99:9 km. 
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c. Odpočítavanie kalórií 

Pomocou tlačidla MODE vstúpte do režimu odpočítavania kalórií. Na obrazovke 
začne blikať prednastavené množstvo 50,0. Stlačte šípky pri tlačidlách INCLINE alebo 
SPEED a upravte počet odpočítavaných kalórií v rozmedzí 10,0 - 999,0. 

Systém Vám po behu ponúkne prehľad dát a vstúpi do pohotovostného režimu. 

 

3. Režim závodu 

 

Opakovane stlačte MODE a vstúpte do režimu závodu. Režim má 6 voliteľných vzdialeností – 3,0 km, 
5,0 km, 10,0 km, 15,0 km, 21,1 km a 42, 19 km. 

Popis ikon 

 

 

C je skratka pre 
počítač  

Ukazuje percento zabehnutej vzdialenosti počítača. 

Prednastavená rýchlosť počítača je 9 km/h. Rýchlosť 
môžete zmeniť určením iného času dobehnutia. 

 
U je  skratka pre 
užívateľa  

Ukazuje percento zabehnutej vzdialenosti užívateľa. 
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Stlačte MODE, vyberte si dĺžku pretekov a pomocou šípok pri tlačidlách INCLINE a SPEED zmeňte 
čas pretekov. Nakoniec stlačte START a začnite cvičiť. 

Dĺžka závodu Prednastavený čas 

3 km 18:00 

5 km 30:00 

10 km 01:00:00 

15 km 01:30:00 

21,10 km 02:06:35 

42,19 km 04:13:10 

Potom, čo závod ukončíte, Vám systém automaticky ponúkne dáta. 

4. Resetovanie programov 

 

Stlačte PROG a vstúpte do režimu programov. Pomocou tlačidla PROG ďalej vyberte program podľa 
toho, ako idú po sebe: P1 - P24, U1 - U3, HP1 – HP2 a FAT. Dohromady je prednastavených 
programov 30. FAT je program na meranie telesného tuku. 

Popis ikon 

 

Čas behu programu: Prednastavený čas je 10 minút. Pomocou akýchkoľvek šípok 
zmeňte čas v rozmedzí 5 - 99 minút. 

 

Stĺpiky programu. Každý program je rozdelený na 10 fáz. 

a. Stlačte tlačidlo PROG a na obrazovke sa ukáže program 1 - 24 so stĺpikovitým 
grafom. 
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b. Vyberte svoj preferovaný program. Prednastavený čas behu je 10 min. Pomocou 
šípok čas zmeňte. 

c. Stlačte START a začnite beh. Pomocou šípok pri tlačidlách SPEED a INCLINE 
môžete v priebehu behu meniť rýchlosť a sklon. 

d. Keď dokončíte jednu fázu, systém zaháji nasledujúcu fázu a upraví podľa nej rýchlosť 
a sklon. 

e. Po dokončení cvičenia Vám systém ukáže skóre. 

f. Úvod k programom. 

Každý program je rozdelený na 10 fáz a každá fáza má odlišné nastavenie sklonu 
(INCLINE) a rýchlosti (SPEED). 

Časová fáza 

program 

Nastavený čas/10 = trvanie každej fázy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P1 
SPEED 2 4 3 4 3 5 4 2 5 3 

INCLINE 1 2 3 3 1 2 2 3 2 2 

P2 
SPEED 2 5 4 6 4 6 4 2 4 2 

INCLINE 1 2 3 3 2 2 3 4 2 2 

P3 
SPEED 2 5 4 5 4 5 4 2 3 2 

INCLINE 1 2 2 3 1 2 2 2 2 1 

P4 
SPEED 3 6 7 5 8 5 9 6 4 3 

INCLINE 2 2 3 3 2 2 4 6 2 2 

P5 
SPEED 3 6 7 5 8 6 7 6 4 3 

INCLINE 1 2 4 3 2 2 4 5 2 1 

P6 
SPEED 2 8 6 4 5 9 7 5 4 3 

INCLINE 2 2 6 2 3 4 2 2 2 1 

P7 
SPEED 2 6 7 4 4 7 4 2 4 2 

INCLINE 4 5 6 6 9 9 10 12 6 3 

P8 
SPEED 2 4 6 8 7 8 6 2 3 2 

INCLINE 3 5 4 4 3 4 4 3 3 2 

P9 
SPEED 2 4 5 5 6 5 6 3 3 2 

INCLINE 3 5 3 4 2 3 4 2 3 2 

P10 
SPEED 2 3 5 3 3 5 3 6 3 3 

INCLINE 4 4 3 6 7 8 8 6 3 3 

P11 SPEED 2 5 8 10 6 9 5 3 2 2 
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INCLINE 1 3 5 8 10 7 6 3 2 3 

P12 
SPEED 2 5 5 4 4 6 4 2 3 4 

INCLINE 3 5 6 7 12 9 11 11 6 3 

P13 
SPEED 2 7 4 7 8 9 4 5 3 2 

INCLINE 5 6 6 4 6 5 8 9 4 2 

P14 
SPEED 2 6 5 4 8 6 5 2 3 3 

INCLINE 5 6 5 8 4 5 5 10 6 3 

P15 
SPEED 2 6 5 4 8 7 5 3 3 2 

INCLINE 3 4 5 6 3 5 5 6 4 3 

P16 
SPEED 2 5 7 5 8 6 5 2 4 2 

INCLINE 1 5 6 8 12 9 10 9 5 3 

P17 
SPEED 2 5 6 7 8 9 10 5 3 4 

INCLINE 3 5 6 8 6 5 8 7 5 3 

P18 
SPEED 2 3 5 6 8 6 9 6 5 2 

INCLINE 5 7 5 8 6 5 9 10 6 2 

P19 
SPEED 3 7 6 5 9 7 6 3 5 2 

INCLINE 3 5 6 8 5 6 5 12 8 3 

P20 
SPEED 3 7 9 10 11 12 10 8 5 2 

INCLINE 2 5 6 7 6 5 8 6 3 2 

P21 
SPEED 3 6 8 7 9 10 5 8 3 2 

INCLINE 3 6 8 9 9 6 8 10 6 3 

P22 
SPEED 3 5 8 6 9 10 8 12 6 3 

INCLINE 2 6 8 10 12 10 12 8 5 2 

P23 
SPEED 3 5 9 11 12 8 6 5 3 2 

INCLINE 2 6 8 10 9 7 8 10 6 3 

P24 
SPEED 3 8 10 11 12 10 10 8 5 3 

INCLINE 3 6 8 9 10 12 9 6 3 2 
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5. Manuálny režim 

Užívateľ má k dispozícii 3 užívateľské programy. Volajú sa user1, user2 a user3. 

 

 Opakovane stlačte PROG pokiaľ sa neobjaví user1. 

 Stlačte akúkoľvek šípku k zmene doby trvania behu. 

 Stlačte tlačidlo MODE a nastavte parametre behu. Nastavte pomocou šípok čas, rýchlosť 
a sklon cvičenia. Pomocou tlačidla MODE prejdete do nastavenia parametrov ďalšej fázy. 
Opakujte tento postup u ďalších 8 fáz. Keď nastavenie dokončíte, parametre sa Vám 
uložia, kým ich sami nevynulujete. 

 Po nastavení parametrov stlačte START a začnite s cvičením. 

6. Ukazovateľ rozmedzia všetkých parametrov 

Parameter Úvodný Pôvodné dáta Rozmedzie 
Rozmedzie na 

displeji 

Čas (min:sec) 0:00 30:00 5:00 - 99:00 0:00 - 99:59 

Sklon (krok) 0 0 0 - 15 0 - 15 

Rýchlosť (km/h) 0.0 0.8 0.8 - 20 0.8 - 20 

Vzdialenosť (km) 0 1.0 0.50 - 99.9 0.00 - 99.9 

Tepová frekvencia 
(čas/min) 

P N/A N/A 50 - 200 

Kalórie (K) 0 50 10.0 - 999 0.0 - 999 

7. Program kontroly tepovej frekvencie HRC 

Opakovane stlačte MODE, kým sa na obrazovke neobjaví Heart program1 alebo Heart 
program2. 
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a. Úvod k programu kontroly tepovej frekvencie HRC 

 Každý HRC program je rozdelený do 10 etáp. 

 V pohotovostnom režime opakovane stlačte PROG, kým sa neobjaví Heart 
program1 alebo Heart program2. 

 Stlačte MODE a zmeňte vek (age) pomocou šípok. Akonáhle vek zadáte, systém 
Vám navrhne cieľovú tepovú frekvenciu. Môžete ju samozrejme upraviť podľa 
svojich potrieb. 

 Po voľbe veku a cieľovej tepovej frekvencie, potvrďte dobu trvania cvičenia. 

 Nakoniec stlačte START a začnite s cvičením. 

 Kedykoľvek upravíte rýchlosť a sklon pomocou šípok, zatiaľ čo je HRC program 
zapnutý, systém sa sám automaticky prispôsobí tak, aby sa tepová frekvencia 
užívateľa čo najviac priblížila cieľovej tepovej frekvencii. 

Poznámka: V režimoch HP1 a HP2 stlačte START bezprostredne po voľbe 
režimu. Stroj bude pracovať s prednastavenými parametrami. 

 Prvá minúta HRC programu slúži na rozohriatie, sklon a rýchlosť môžete upraviť 
ručne. Po minúte systém začne automaticky zrýchľovať o 0,5 km podľa 
aktuálneho tepu používateľa. Ak je rýchlosť väčšia než 10 km/h v HP1 alebo 12 
km/h v HP2 a aktuálny tep užívateľa je stále nižší ako cieľová frekvencia, systém 
automaticky zvýši s každým krokom sklon, kým sa používateľov tep nepriblíži 
cieľovej frekvencii. Ak systém nedeteguje frekvenciu, ktorá by trvala viac ako 30 
sekúnd, systém začne postupne o 0,5 km spomaľovať a každých 10 sekúnd 
skláňať stroj, kým parametre nedosiahnu nulové hranice. 

Poznámka: Ak chcete používať funkciu HRC, musíte cvičiť s hrudným 
pásom, ktorý frekvenciu meria. 

b. Päť bežných zón tepovej frekvencie  

Predtým, než začnete s intenzívnym tréningom, poraďte sa s lekárom. 

 Zdravá zóna tepovej frekvencie: 50% - 60% najvyššej možnej tepovej frekvencie. 
Je vhodná pre väčšinu začiatočníkov. Je vhodná na chudnutie, znižovanie 
krvného tlaku a znižovanie cholesterolu. 

 Mierna zóna tepovej frekvencie: 60% - 70% najvyššej možnej tepovej frekvencie. 
Je vhodná na chudnutie a spaľovanie kalórií. 



22 

 

 Aerobická zóna tepovej frekvencie: 70% - 80% najvyššej možnej tepovej 
frekvencie. Podporuje srdce a pľúca. 

 Anaerobická hraničná zóna: 80% - 90% najvyššej možnej tepovej frekvencie. 
Vysoko intenzívny tréning vhodný pre pokročilého bežca. 

 Koncová zóna: 90% - 100% najvyššej možnej tepovej frekvencie. Veľmi 
intenzívny tréning. Necvičte takto príliš dlho, môžete si ublížiť. 

Odporúčame, aby ste oblasti tepovej frekvencie striedali. Vylepšíte tak kvalitu svojho 
cvičenia. 

Tabuľka HRC parametrov (len pre názornosť) 

AGE 

BPM  

AGE 

   
 
AGE 

  

  H DEFAULT  L    H DEFAULT   L    H DEFAULT   L 

15 195 123 123  35 176 111 111  58 154 97 97 

16 194 122 122  36 175 110 110     59 153 97 97 

17 193 122 122  37 174 110 110  60 152 96 96 

18 192 121 121  38 173 109 109  61 151 95 95 

19 191 121 121   39 172 109 109  62 150 95 95 

20 190 120 120   40 171 108 108  63 149 94 94 

21 189 119 119   41 170 107 107  64 148 94 94 

22 188 119 119   42 169 107 107  65 147 93 93 

23 187 118 118   43 168 106 106  66 146 92 92 

24 186 118 118   44 167 106 106  67 145 92 92 

25 185 117 117  45 166 105 105  68 144 91 91 

26 184 116 116  46 165 104 104  69 143 91 91 

27 183 116 116  47 164 103 103  70 143 90 90 

28 182 115 115  48 163 103 103  71 142 90 89 

29 181 115 115  49 162 103 103  72 141 90 89 

30 181 114 114  50 162 102 102  73 140 90 88 

31 180 113 113  51 161 101 101  74 139 90 88 

32 179 113 113  52 160 101 101  75 138 90 87 

33 178 112 112  53 159 100 100  76 137 90 86 

34 177 112 112  54 158 100 100  77 136 90 86 

     55 157 99 99  78 135 90 85 

         56 156 98 98  79 134 90 85 

         57 155 98 98  80 133 90 84 
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8. Meranie telesného tuku 

 

a. Opakovane tlačte PROG a vstúpte do režimu FAT. Nastavte svoje pohlavie, vek a 
výšku. Potom držte snímač tepu v držadle dlhšie ako 8 sekúnd. Na konci pravého 
stĺpca sa objaví hodnota BMI. 

b. Najvhodnejšie hodnoty indexu telesného tuku sú medzi 20 a 25. Ak je index pod 19, 
znamená to, že ste mierne pod žiaducou váhou. Ak je index v rozmedzí 26 - 29, máte 
miernu nadváhu. Ak prevyšuje index 30, máte výraznú nadváhu (nasledujúce dáta sú 
iba názorné a nemožno sa na ne odkazovať na lekárske účely). 

F-1 Pohlavie (sex) 01 – muž (male) 02 – žena (female) 

F-2 Vek (age) 10 - 99 

F-3 Výška (height) 100 - 200 

F-4 Váha (weight) 20 - 150 

F-5 BMI 

≤ 19 Podváha 

= (20 - 25) Normálna váha 

= (26 - 29) Nadváha 

≥ 30 Obezita 
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9. Miestna hudba 

 

stlačte tlačidlo  a zmeňte režim hudby a videa. 

Popis ikon 

Song1 

8.36MB 

Zeleným textom je zvýraznený názov skladby a veľkosť súboru. 

Bielym textom sú uvedené ostatné skladby a ich veľkosť. 

01:56 

05:00 

Priebeh skladby. 

Celková dĺžka skladby. 

  Kurzor ukazuje priebeh skladby. 

10. Miestne videa 

Stlačte tlačidlo  a zmeňte režim hudby a videa. 
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Popis ikon 

ZY-VIDEO-3 

160.06MB 

Zeleným textom je zvýraznený názov videa a veľkosť súboru. 

Bielym textom sú uvedené ostatné videá a ich veľkosť. 

01:56 

05:00 

Priebeh videa. 

Celková dĺžka videa. 

 Kurzor ukazuje priebeh videa. 

Funkcia bezpečnostného kľúča 

Kedykoľvek kľúč vysuniete zo stroja, stroj sa okamžite zastaví a zaznejú tri varovné zvuky. Ak chcete 
so strojom znova pracovať, musíte kľúč vrátiť späť. Jediné, čo môžete so strojom bez kľúča urobiť, je 
vypnúť ho. 

Režim úspory energie 

Ak stroj 10 minút nevykonáva žiadne funkcie, zaháji systém úsporný režim a displej zhasne. Ak 
budete chcieť systém znovu naštartovať, stlačte akékoľvek tlačidlo. 

Vypínanie 

Stroj môžete vypnúť kedykoľvek to bude potrebné, aj v priebehu behu. Nespôsobíte tým žiadne 
závady. 

Upozornenie 

1. Pred začatím cvičenia skontrolujte, či je stroj pripojený do napájania a že je bezpečnostný kľúč 
na mieste. 

2. Ak počas cvičenia dôjde k akémukoľvek úrazu, okamžite vytiahnite bezpečnostný kľúč a 
zastavte. 

3. Ak nastane nejaký problém so strojom, kontaktujte čo najskôr dodávateľa. Stroj smú 
opravovať len profesionáli. 

Riešenie jednoduchých porúch 

1. Stroj je zapnutý, ale nie je signál. 

A. Najprv skontrolujte, či je prepäťová ochrana otvorená. Ak áno, zatvorte ju. 

B. Uistite sa, že vypínač, prepäťová ochrana a ovládač sú správne pripojené. 

C. Uistite sa, že kábel medzi monitorom a ovládačom je správne zapojený. 

2. Po zapnutí sa na displeji objaví E01. 

A. Niečo nie je v poriadku so signálovým káblom. Skontrolujte všetky káble spájajúce 
ovládač a displej. 

B. Niečo nie je v poriadku s displejom. Vymeňte displej. 

C. Vymeňte transformátor. 

3. Po zapnutí sa na displeji objaví E02. 

A. Skontrolujte kábel motora, prípadne ho znova zapojte. Ak sa nič nezmení, vymeňte motor. 

B. Skontrolujte, či nevychádza z riadiacej dosky nezvyčajný zápach. Ak áno, vymeňte 
riadiacu dosku. 

C. Skontrolujte, či elektrické napätie zodpovedá. Používajte predpísané napätie. 
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4. Po zapnutí sa na displeji objaví E03 – senzor nemá signál. 

A. Ak sa motor rozbehne na 5 - 8 sekúnd a na monitore sa objaví E03, znamená to, že 
prístroj nedeteguje rýchlosť. Skontrolujte, či je senzor rýchlosti správne pripojený. 
Skontrolujte tiež, či nie je senzor poškodený. 

B. Kábel senzora na doske plošných spojov je poškodený, vymeňte dosku. 

5. Po zapnutí sa na displeji objaví E04. 

A. Skontrolujte, či je signálny kábel motora zdvihového mechanizmu v poriadku. Vytiahnite 
konektor a znovu ho zapojte. 

B. Skontrolujte prepojenie motora zdvihového mechanizmu s vodičom striedavého prúdu 
podľa obrázka. 

C. Skontrolujte, či je kábel motora zdvihového mechanizmu poškodený. Ak áno, vymeňte ho. 

D. Vymeňte dosku plošných spojov. 

E. Po riadnej prehliadke dosky stlačte tlačidlo LEARNING. 

6. Po zapnutí sa na displeji objaví E05 – prepäťová ochrana. 

A. Stroj je preťažený, obnovte ho. 

B. Je možné, že je niektorá časť zaseknutá a zaťažuje tak motor. Upravte bežecký pás alebo 
ho namažte. 

C. Skontrolujte, či z motora neuniká nezvyčajný zápach alebo či sa z neho neozýva zvuk, 
ktorý by indikoval preťaženie prúdom. 

D. Skontrolujte, či doska plošných spojov neskratovala. Ak áno, vymeňte ju. 

E. Bipolárny tranzistor na doske plošných spojov je zapojený v krátkom obvode. Skontrolujte 
tranzistor multimetrom a prípadne dosku plošných spojov vymeňte. 

VÝZVA K MAZANIU 

1. Tento bežecký pás je vybavený funkciou, ktorá používateľa vyzve na namazanie stroja. 
Každých 300 ubehnutých kilometrov Vám systém pripomenie stroj namazať. 

 

2. Používajte len olej špeciálne určený pre bežecké pásy. 



27 

 

3. Až budete hotový, podržte tlačidlo ŠTART na 3 sekundy a špička sa automaticky očistí. Na 
displeji sa zobrazí správa o údržbe stroja. 

 

4. Krátko stlačte tlačidlo START a stroj vstúpi do pohotovostného režimu. 

TIPY NA PREŤAHOVANIE 

 Začnite postupným precvičovaním všetkých kĺbov, napr.: jednoducho zatočte zápästiami, 
ohnite paže a pretiahnite ramená. To umožní telu naštartovať prirodzenú telesnú lubrikáciu 
(pomocou synoviálnej tekutiny), ktorá ochráni povrch kostí v kĺboch. 

 Pred preťahovaním vždy svoje telo rozohrejte - rozprúdite tak krv v tele a povolia Vám svaly. 

 Začnite v oblasti nôh a pokračujte smerom nahor. 

 Každé pretiahnutie by malo trvať aspoň 10 sekúnd (postupom času 20 - 30 sekúnd) a 
zvyčajne by sa malo dvakrát až trikrát zopakovať. 

 Nepreťahujte sa tak, aby ste si spôsobovali bolesť. Ak Vás niečo zabolí, cviky zmiernite. 

 Neposkakujte. Pretiahnutie by malo byť postupné a uvoľnené. 

 Nezadržujte pri preťahovaní dych. 

 Naťahujte svaly aj po cvičení, aby nezatuhli. V záujme zachovania pružnosti tela sa naťahujte 
najmenej trikrát týždenne. 

Pretiahnutie stehien 

 Postavte sa na pravú nohu a ľavou rukou uchopte ľavý členok. Vytiahnite nohu do výšky 
bokov. 

 Držte chrbát vzpriamený a kolená pri sebe. Oprite sa o stenu, ak je to nutné. 

 Vydržte v tejto polohe asi 10 sekúnd. 

 Opakujte aj s druhou nohou. 
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Pretiahnutie kolenných šliach 

 Jednu nohu vystrčte a narovnajte, ruky si položte na pokrčené stehno druhej nohy. Tlačte 
nohu dole smerom von, kým nezačnete pociťovať ťahanie zo spodnej strany kolena. 

 Chrbát držte vzpriamene a kolená neprekrižujte. 

 Vydržte v tejto polohe asi 10 sekúnd. 

 Opakujte s druhou nohou.  

 

Pretiahnutie lýtka 

 Zadnú nohu držte pevne na zemi a presúvajte váhu na prednú nohu. 

 Vydržte v tejto polohe asi 10 sekúnd. 

 Opakujte s druhou nohou. 

 Poznámka: Chrbát a zadnú nohu držte pevne natiahnuté. 
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Pretiahnutie vnútornej strany stehna 

 Posaďte sa s podrážkami topánok o seba a kolenami vystrčenými von. Prisuňte si chodidlá k 
telu, ako najbližšie to pôjde. 

 Vydržte v tejto polohe asi 10 sekúnd.  

 

ÚDRŽBA 

Varovanie: Pred čistením sa uistite, že je stroj vypnutý. 

1. Čistenie: Utrite prach na páse a na nášľapnej ploche, pretože prebytočný prach môže zvýšiť 
trenie a poškodiť stroj. Odporúčame čistiť stroj raz za mesiac. 

2. Mazanie: 

a. Stroj je nutné namazať každých 300 ubehnutých km. Stroj sa ohlási tromi pípnutiami a 
na displeji sa objaví upozornenie "OIL". Naneste olej do stredu pásu. 

b. Až budete s mazaním hotový, podržte v pohotovostnom režime tlačidlo STOP dlhšie 
ako 3 sekundy a displej sa následne vymaže. 

Odporúčame mazať stroj nasledovne: 

Ak stroj používate menej ako 3 hodiny týždenne, namažte ho každých 6 mesiacov. 

Ak stroj používate 3 - 5 hodín týždenne, namažte ho každé 3 mesiace. 

Ak stroj používate viac ako 5 hodín týždenne, namažte ho každé 2 mesiace. 

3. Bežecký pás sa vychýlil: Bežecký pás sa časom môže vychýliť. Najskôr skúste nechať pás 
chvíľu bežať, je možné, že sa vyrovná automaticky. Ak sa tak nestane, môžete ním pohybovať 
otáčaním skrutky, ktorá je znázornená na obrázkoch dole. Ak sa pás pohol smerom doprava, 
utiahnite skrutku na pravej strane pásu, alebo povoľte skrutku na strane ľavej. Ak sa  pohol 
pás na ľavú stranu, postupujte naopak. 

4. Prekĺzavanie pásu: Zaobchádzajte so skrutkami, tak ako je znázornené na obrázku. Ak 
upravujete pás, uistite sa, že zmena na oboch stranách je rovnaká. Odporúčame postupovať 
po polke otáčky, kým pás nepreklzáva ani sa nevytáča. Neuťahujte pás príliš, mohol by sa 
poškodiť. 

 

POZOR: V záujme predĺženia životnosti stroja odporúčame pás po každých 2 hodinách 
neustáleho cvičenia na 10 minút vypnúť. Ak je pás príliš utiahnutý alebo uvoľnený, môže sa počas 
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používania poškodiť. Správne utiahnutie bežeckého pásu je preto veľmi dôležité. Odporúčame 
pás uchopiť a ťahať ho nahor, kým to pôjde. Pás je riadne utiahnutý vtedy, ak je vzdialenosť 
medzi natiahnutým pásom a základňou stroja 50 - 75 mm. 
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NÁKRES ROZLOŽENÉHO STROJA 
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ZOZNAM SÚČASTÍ 

Čís. Popis Špecifikácia Množstvo Čís. Popis Špecifikácia Množstvo 

A01 Základňa  1 C11 Podložka  2 

A02 Hlavný rám  1 C12 Horná krytka motora  1 

A03 
Rám 
zdvíhacieho 
mechanizmu 

 1 C13 
Spodná krytka 
motora 

 1 

A04 Rám monitora  1 C14 Ľavá spodná krytka  1 

A05 Rám držadiel  1 C15 Pravá spodná krytka  1 

A06 Ľavý stĺpik  1 C16 Zadná krytka  1 

A07 Pravý stĺpik  1 C17 Nášľapná lišta  2 

A08 Konzola motora  1 C18 Krytka ľavej 
nášľapnej lišty 

 2 

B01 Držiak na fľašu   1 C19 Krytka pravej 
nášľapnej lišty 

 2 

B02 Profilová doska 
Z 

 2 C20 Penový kryt držadla  2 

B03 Predný valec  1 C21 Bežecký pás  1 

B04 Zadný valec  1 C22 Horná krytka 
snímača 

 1 

B05 Pneumatický 
valec 

 1 C23 Spodná krytka 
snímača 

 1 

B06 Objímka  ⌀15x⌀10.2x13 4 C24 Klinový remeň 
s vrubkovaním 

 1 

B07 
Objímka 
transportného 
kolieska 

⌀12x⌀8.5x17 4 C25 Čierny silentblok  4 

B08 Multi kľúč  1 C26 Modrý silentblok  2 

B09 Imbusový kľúč  1 C27 Modrý silentblok  2 

B10 
Snímač tepovej 
frekvencie  

 4 C28 Kužeľový silentblok  2 

B11 
Otvor pre 
bezpečnostný 
kľúč 

 1 C29 Nožička  6 

B12 Násada na IPAD 

 

M10x149 1 C30 Transportné koliesko  2 

B13 Matica ⌀23x30 1 C31 Nastaviteľné 
koliesko 

 2 

B14 Vsuvka k IPADu ⌀6x120 2 C32 Plastová podložka  4 

B15 Vidlicový kľúč 19 mm 1 C33 Podložka  2 

C01 Horná krytka 
monitora 

 1 C34 Akrylátový panel  1 

C02 Spodná krytka 
monitora 

 1 C35 Podložka  1 

C03 Ľavá spodná 
krytka monitora 

 1 D01 Monitor  1 

C04 Pravá spodná 
krytka monitoru 

 1 D02 Doska plošných 
spojov DPS (PCB) 

 1 

C05 Ľavé penové 
držadlo 

 1 D03 Horný kábel 
monitora 

 1 

C06 Pravé penové 
držadlo 

 1 D04 Spodný kábel 
monitora 

 1 
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C07 Pozičná časť 
IPADu 

 1 D05 Horný kábel 
snímača 

 1 

C08 Držiak na IPAD  1 D06 
Spodný kábel 
snímača 

 2 

C09 
Pozičné 
nastavenie 
IPADu 

 2 D07 Bezpečnostný kľúč  1 

C10 Tesnenie IPADu  1 D08 
Senzor 
bezpečnostného 
kľúča 

 1 

D09 
Magnetický 
senzor 

 1 E11 
Skrutka so 
šesťhrannou hlavou 

M8x30 1 

D10 
Vodič 
striedavého 
prúdu 

hnedý 350 
mm 

2 E12 Imbusová skrutka M8x20  4 

D11 
Vodič 
striedavého 
prúdu 

modrý 350 
mm 

3 E13 Imbusová skrutka M8x15 12 

D12 Uzemňovací drôt   1 E14 Imbusová skrutka M8x40 1 

D13 Motor   1 E15 Imbusová skrutka M8x35 1 

D14 Zdvihový motor   1 E16 Imbusová skrutka M6x55 3 

D15 Bežecká doska  1 E17 
Imbusová skrutka so 
zapustenou hlavou 

M6x40 2 

D16 Vypínač   1 E18 Imbusová skrutka so 
zapustenou hlavou 

M6x25 6 

D17 Zásuvka   1 E19 Imbusová skrutka s 
pologuľatou hlavou 

M6x20 1 

D18 Prepäťová 
ochrana  

 1 E20 Imbusová skrutka s 
pologuľatou hlavou 

M5x12 2 

D19 Kruhový magnet   1 E21 Imbusová skrutka s 
pologuľatou hlavou 

M5x16 6 

D20 Jadro magnetu  1 E22 Imbusová skrutka s 
pologuľatou hlavou 

M5x12 6 

D21 Napájací kábel   1 E23 
Imbusová skrutka s 
pologuľatou hlavou 

M5x8 17 

D22 Reproduktor   2 E24 Krížový vrut so 
zapustenou hlavou  

ST4.2x20 4 

D23 MP3 konektor  1 E25 Krížový vrut so 
zapustenou hlavou  

ST4.2x25 4 

D24 Filter  Podľa modelu  1 E26 Krížový vrut so 
zapustenou hlavou 

ST4.2x12 27 

D25 Induktor Podľa modelu  1 E27 Krížový vrut so 
zapustenou hlavou 

ST4.2x12 14 

D26 
Vodič 
striedavého 
prúdu 

Podľa modelu  1 E28 
Imbusová skrutka s 
pologuľatou hlavou 

M3x10 4 

D27 Uzemnenie  1 E29 Krížový vrut so 
zapustenou hlavou 

ST2.9x8 4 

D28 Zosilňovač  1 E30 Krížový vrut so 
zapustenou hlavou 

ST2.9x6.0 31 

E01 Matica M6 3 E31 Vrúbkovaná 
podložka  

6 3 

E02 Samopoistná 
matica 

M8 6 E32 Vrúbkovaná 
podložka 

8 16 

E03 Samopoistná 
matica 

M10 6 E33 Vrúbkovaná 
podložka 

10 2 

E04 Imbusová 
skrutka 

M10x90       1 E34 Pružná podložka  8 6 
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E05 
Skrutka so 
šesťhrannou 
hlavou 

M10x45      1 E35 Podložka  8 7 

E06 
Skrutka so 
šesťhrannou 
hlavou 

M10x30 4 E36 Veľká podložka  ⌀10x⌀26x2.0 8 

E07 
Skrutka so 
šesťhrannou 
hlavou 

M8x80 2 E37 
Krížový vrut so 
zapustenou hlavou 

ST3.5x10 2 

E08 
Skrutka so 
šesťhrannou 
hlavou 

M8x70 2 E38 
Skrutka so 
šesťhrannou hlavou 

M8x45 1 

E09 
Vrut so 
zapustenou 
hlavou 

M8x40 2 E39 
Veľká plochá 
podložka 

⌀5x⌀13x1.0 4 

E10 
Skrutka so 
šesťhrannou 
hlavou 

M8x40 2     

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 

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

 zavinením používateľa 

 nesprávnou montážou 

 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.  
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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 :                  Pečiatka a podpis predajcu: 
 

 

 

 


