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POPIS VÝROBKU 

Rám Polypropylén 

Brzda Brzda na päte 

Vnútro topánky Komfortná vnútorná výstelka - ComfortFit 

Kolieska Predné: 40x18 mm, Zadné: 80x20 mm, Materiál: PU, Tvrdosť: 82A 

Ložiská ABEC5 Carbon 

Max. hmotnosť užívateľa 60 kg (Trieda A – od 20 kg do 100 kg podľa normy EN 13899) 

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY 

 Manuál čítajte pozorne ešte pred prvou jazdou a uschovajte si ho pre budúcu potrebu. 

 Výrobok je vhodný pre športové a rekreačné využitie na rovnom a pevnom povrchu. 
Najvhodnejší je rovný asfaltový alebo betónový povrch, kvalitná dlažba, popr. kvalitná 
palubovka. Jazdou na nerovnom alebo príliš hrubom povrchu (hrubý asfalt, piesok alebo štrk) 
alebo preťažovaním kolieskových korčúľ (skoky alebo jazda zo schodov) môžete znížiť ich 
bezpečnosť a urýchliť opotrebovanie. 

 Kolieskové korčule môžu ísť pomerne rýchlo. Odporúčame jazdiť rozumne a nepreceňovať 
svoje schopnosti. Vždy si vezmite schválenú prilbu a chrániče (lakťov, kolien, ramien, 
zápästia, atď.). Pre zlepšenie svojej viditeľnosti si za zhoršených podmienok vezmite reflexné 
prvky. 

 Deti môžu výrobok používať iba pod dohľadom dospelej osoby. Montáž môže vykonávať iba 
dospelá osoba. 

 Používaním kolieskových korčúľ neporušujte miestne zákony a predpisy. Ak si nie ste istí, 
obráťte sa na miestne zodpovedné úrady. Oboznámte sa so všetkými obmedzeniami alebo 
zákazmi čo sa týka používania kolieskových korčúľ vo verejnom sektore. 

 Jazdite iba na rovnom, čistom a suchom mieste bez dopravy a bez chodcov. Nikdy 
nevchádzajte na mokrý, olejovitý alebo prašný povrch. 

 Pre bezpečné zastavenie použite brzdu na päte. Stlačte pätu nižšie smerom k zemi (noha ide 
dopredu a špička topánky sa dvíha pod uhlom 45°). Nohou vyviňte dostatočný tlak na brzdu a 
telo držte rovno. Brzdu neodstraňujte, aby ste neznížili bezpečnosť výrobku. Brzda sa musí 
kontrolovať pred každou jazdou. V prípade nutnosti ju vymeňte za novú. 

 Pravidelne kontrolujte utiahnutie všetkých skrutiek, koliesok, ložísk a ďalších dielov. Musia 
pevne držať. Ak sú uvoľnené, utiahnite skrutkovačom. 

 Samopoistné upínacie systémy sa odporúča pravidelne kontrolovať. Môžu sa, buď uvoľniť po 
istom čase, v danom prípade je potrebné ich znova utiahnuť, alebo častým používaním stratiť 
svoju účinnosť, v danom prípade je potrebné ich vymeniť za nové. 

 Pomocou suchej handričky zotrite prach a nečistoty. 

 Pravidelne kontrolujte opotrebenie koliesok a vymeňte za nové v prípade nutnosti. Používajte 
len originálne náhradné kolieska podľa špecifikácie. 

 Nikdy nejazdite na poškodených alebo opotrebovaných kolieskových korčuliach, aby nedošlo 
k zraneniu. Nikdy tiež neprekračujte najvyššiu dovolenú hmotnosť užívateľa: 60 kg. 

 Nejazdite pri teplote pod 5°C alebo na mokrom povrchu. 

 Nejazdite za šera, v noci alebo všeobecne za zhoršených podmienok viditeľnosti. 

 Častým používaním môže dôjsť k rýchlemu opotrebeniu koliesok alebo k uvoľneniu ložísk, 
obzvlášť pri lacnejších typoch korčúľ. To ale nie je prekážkou v ďalšom používaní výrobku. Na 
opotrebenie týchto komponentov sa nevzťahuje záruka. 
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 Všeobecne platí, že hliníkové podvozky sú hlučnejšie než PP podvozky. Miera hlučnosti je 
priamo úmerná stupňu opotrebenia koliesok a ložísk a nie je dôvodom na uplatnenie záruky. 
Teda PVC kolieska a lacnejšie ložiská (608Z, 608ZZ) všeobecne vydávajú pri jazde silnejší 
zvuk. 

ÚDRŽBA 

1. Údržbu vykonávajte pravidelne pre zachovanie bezpečnosti výrobku. 

2. V prípade opravy odporúčame kontaktovať odborný servis. 

3. Na premazanie ložísk nepoužívajte vazelínu alebo olej. Aplikujte grafitové alebo silikónové 

mazivá. 

4. Pre vyčistenie vnútra korčule použite handričku a mydlovú vodu. Nechajte vyschnúť pri izbovej 

teplote. 

5. Nepoužívajte organické rozpúšťadlá. 

6. Ihneď odstráňte všetky ostré hrany. 

7. Pri údržbe zohľadnite špecifikácie konkrétneho typu produktu. 

8. Poškodené alebo opotrebované kolieska musia byť vymenené za kolieska toho istého typu a 

značenia. Časom sa vďaka nedostatočnému mazaniu môžu objaviť nežiaduce zvuky. Je 

nutné diely premazať pre zachovanie funkčnosti. 

9. Veľkosť korčule si nastavte podľa veľkosti chodidla tak, aby korčuľa pevne držala. 

10. Po tom, čo si korčule nasadíte, urobte pár krokov, aby ste zistili, či všetky komponenty a 

skrutky pevne držia. Dotiahnite v prípade nutnosti. 

11. Výmena koliesok: Na výmenu použite správny imbusový kľúč so zodpovedajúcou veľkosťou. 

Vždy použite správnu veľkosť koliesok. Orientujte sa podľa pôvodných. Vzhľadom k vyššej 

kvalite odporúčame použiť PU kolieska. 

12. Výmena ložísk: Pre výmenu ložísk použite adekvátny imbusový kľúč. Odstráňte kolieska a 

vyberte ložiská von. Použite originálne náhradné diely. 

13. Výmena brzdy: Pravidelne kontrolujte opotrebenie brzdy. Vo všeobecnom meradle platí, že 

ak je uhol medzi rámom korčule a jazdným povrchom väčší ako 40°, je brzda príliš 

opotrebovaná. Ak je vzdialenosť medzi brzdou a jazdným povrchom príliš veľká (> 17 mm), 

musí byť brzda okamžite vymenená. Nikdy nejazdite s nefunkčnou alebo poškodenou brzdou. 

o Pomocou skrutkovača odskrutkujte skrutku (1) a vyberte ju. 

o Vyberte brzdu (2) z držiaka (3). 

o Vložte novú brzdu a znovu utiahnite skrutku (1). 

o Uistite sa, že spojenie je pevné a skrutky riadne držia na mieste. 
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PRAKTICKÉ RADY 

 Veľkosť topánky môže byť nastavená v štyroch úrovniach iba pomocou nastavovacieho 
tlačidla (Obr. B) podľa obrázku nižšie. Nie sú potrebné žiadne ďalšie nástroje. Iba stlačte 
tlačidlo a druhou rukou posuňte špičku topánky na zodpovedajúcu veľkosť (A, B, C, D). Pre 
zaistenie v uvedenej polohe tlačidlo uvoľnite. 

 Vysunutím pravej špičky korčule môže dôjsť k brzdeniu alebo k úplnému zastaveniu. Pre 
bezpečné brzdenie inštalujte brzdu tak, aby sa dotýkala zeme. 

 Nevykonávajte nedovolené modifikácie, aby ste neznížili bezpečnosť výrobku. 

 Výrobok nemá byť prednastavený. Brzda sa nachádza na pravej korčuli (Obr. C). Pre jej 
použitie mierne zdvihnite pravú špičku tak, aby sa brzda dostala do kontaktu so zemou. 

  

A) Profil kolieskovej korčule B) Nastavovacie tlačidlo 
 

 

 

C) Brzda 

TECHNIKA JAZDY 

 Naučte sa správne jazdiť a brzdiť ešte pred prvou jazdou. Ak si nie ste istí, požiadajte o radu 
skúsenejšieho užívateľa. 

 Kolieskové korčule používajte len na vhodných miestach mimo ostatnú dopravu a mimo 
dosahu chodcov a iba tam, kde to predpisy dovoľujú. 

 Pokrčte kolená tak, aby prekrývali prsty na nohách pri pohľade zhora. To pomôže udržať 
rovnováhu. 

 V prípade pádu natiahnite ruky vpred, aby ste redukovali jeho intenzitu. Chrániče (zápästie, 
kolien a lakťov) napomôžu utlmiť jeho silu a môžu ochrániť pred zranením. Žiadny chránič ale 
nie je schopný poskytnúť absolútnu ochranu. Jazdite preto rozumne a zodpovedne. 

 Zaujmite jazdecký postoj, tz. snažte sa telo tlačiť k zemi, nakoľko je to možné, aby ste lepšie 
udržali rovnováhu. Kolená majte pokrčené a ramená mierne vpred. Ruky smerujú dopredu a 
dole. 
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 V počiatočnej fáze sa snažte o tzv. kačací pohyb. Prsty na nohách smerujú von a päty sú pri 
sebe tak, že zaujímajú tvar "V". Najprv si na tento pohyb zvyknite a potom skúste jazdiť. 

 Snažte sa mať päty priamo pod telom, aby ste vyvíjali dostatočný tlak na kolieska pod pätami. 

 Pre jazdu vpred sa odrazte z pätovej oblasti a nevyvíjajte prílišný tlak na prsty na nohách. 

 Brzda na päte: - Mierne zdvihnite špičku korčule, na ktorej je inštalovaná brzda tak, aby sa 
brzda dotýkala zeme. Pokrčte kolená a váhu preneste trochu dopredu. Pre zvýšenie brzdného 
efektu pokrčte kolená trochu viac a preneste váhu vpred, aby ste zvýšili tlak na brzdnú plochu. 

 T-brzdenie - ak Vaše kolieskové korčule nemajú brzdu na päte, odporúčame použiť tzv. T-
brzdenie. To je ale vhodné iba pre skúsených užívateľov s dostatočným brzdným priestorom! 
Preneste svoju váhu na jednu nohu. Druhú nohu dajte za prvú a vytvorte pravý uhol. Nakoniec 
preneste váhu dopredu na vnútornú hranu koliesok zadnej korčule a pritlačte. Toto brzdenie 
sa dá použiť iba, ak sa jazdec nezakláňa k zadnej korčuli a nepoužíva ju na udržanie 
rovnováhy. 

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. 

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

 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 
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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: 

 
 

 

 

 

 

  


