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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

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

• Predtým, než na prístroji začnete cvičiť, sa najskôr poraďte so svojím lekárom. Nespoliehajte 
sa na hodnoty namerané prístrojom, nemôžu nahradiť riadne lekárske vyšetrenie. 

• Pred každým použitím skontrolujte, či je všetok spojovací materiál riadne utiahnutý a uistite 
sa, že žiadne súčiastky nie sú poškodené alebo opotrebované. Ak dôjde k poškodeniu alebo 
opotrebovaniu, prístroj nepoužívajte a okamžite danú súčiastku vymeňte. 

• Pred začatím montáže skontrolujte podľa priloženého zoznamu, či boli dodané všetky diely. 

• Používajte len originálne diely, ktoré boli dodané spolu s prístrojom. 

• Zabráňte deťom v prístupe ku stroju. Deti nesmú tento produkt používať, ani sa pohybovať v 
jeho blízkosti, ak je v prevádzke. 

• Necvičte vo voľnom oblečení. Mohlo by sa do prístroja zachytiť. 

• Ku cvičeniu zvoľte športovú obuv s gumovou podrážkou. 

• Umiestnite prístroj na pevný a rovný povrch. Neodporúčame prístroj používať či skladovať vo 
vlhkom prostredí, keďže niektoré diely môžu podliehať korózii. 

• Zaistite, aby bol v okolí trenažéra voľný priestor minimálne 0,6 m. 

• Žiadna z častí stroja by nemala vyčnievať tak, aby bránila používateľovi v pohybe. 

• Na trenažéri smie v danú chvíľu trénovať iba jedna osoba. 

• Pravidelným kontrolovaním prístroja zaistíte jeho bezpečnosť. 

• Tento prístroj nie je určený na terapeutické cvičenie. 

• Nezosadajte zo sedla. Šliapte iba vtedy, ak na rotopede sedíte. 

• Brzdový systém rotopedu je závislý na rýchlosti. 

• Brzdiaci mechanizmus sa opotrebováva najrýchlejšie. Vždy sa uistite, že je funkčný. 

• Nosnosť: 150 kg 

• Kategória: HA podľa normy EN 957, iba na domáce využitie 

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

ROZMERY 

Rozmery po montáži 101 x 510 x 128 cm 

Hmotnosť stroja 25,8 kg 

Hmotnosť záťažového kolesa 6 kg 

Celkový tréningový priestor 98 x 65 x 180 cm 

Nosnosť 150 kg 
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MONTÁŽ 
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OBSAH BALENIA 

Náradie: 

Imbusová skrutka M8 x 
16L (4 ks) M-4 

Klobúková matica 
k M8 skrutke (2 ks) 

M-2 

Prehnutá podložka ⌀ 8 x ⌀ 
19 x 2T (2 ks) M-3 

Podložka ⌀ 12 x ⌀ 19 x 
1T (4 ks) M-5 

 
   

Vratová skrutka M8 x 75L (2 ks) M-1 Imbusový kľúč (1 ks) 

 
 

Nástrčkový kľúč (1 ks) Skrutkovač (1 ks) 

  

Diely: 

 
 

D - Základňa B - Kormidlo 

 
 

C - Predný stĺpik O - Sedlo 

  

I - Predný nosník J - Zadný nosník 



6 

 

 
 

K - Sedlovka E - Držiak na fľašu 

 
 

A - Displej D-30 - Pedále 

 
 

M - Náradie N - Napájací kábel 

POSTUP 

KROK 1 

1. Pripevnite predný nosník (I) k základni (D) pomocou dvoch skrutiek a matíc (M-4, M-5). 

2. Pripevnite zadný nosník (J) k základni (D) pomocou dvoch skrutiek a matíc (M-4, M-5). 

 

KROK 2 

1. Upevnite obidva pedále (D-30L + D-30R) na kľuku (D-13L, D-14R) pomocou skrutkovača. 

POZNÁMKA: Ľavý pedál (D-30L) sa skrutkuje proti smeru hodinových ručičiek a pravý pedál (D-
30R) sa skrutkuje v smere hodinových ručičiek. Dotiahnite ich pomocou kľúča alebo skrutkovača. 
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KROK 3 

1. Nasaďte sedlo (O) na držiak na sedlovke. Držiak môžete nastaviť do niekoľkých polôh. 
Utiahnite dve matice pod sedlom pomocou skrutkovača. Držiak možno nastaviť v horizontálnej 
polohe pomocou nastavovacej skrutky (L-2) umiestnenej vzadu za sedlom. 

2. Spustite sedlovku (K) do základne (D) a nastavte ju tak, ako Vám to bude najviac vyhovovať. 
Utiahnite nastavovaciu skrutku (D-2). Skrutka musí byť vždy utiahnutá. 
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POZNÁMKA: Výšku sedla nastavte tak, aby otvor nastaviteľnej skrutky lícoval s otvorom v 
sedlovke. Pokiaľ budete mať povolenú nastavovaciu skrutku a budete posúvať sedlovku 
hore/dole, skrutka by mala zapadnúť do otvoru na sedlovke. Potom skrutku utiahnite. Na sedlovke 
je vyznačená maximálna prípustná výška (ryska) pre jej vysunutie. Nikdy nenastavujte sedlovku 
nad túto rysku! 
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KROK 4 

1. Spojte horný a spodný kábel snímača. (C-1, D-23). 

2. Upevnite na základňu predný stĺpik (C-3) pomocou skrutiek (D-24), pologuľatých podložiek (D-
25) a imbusového kľúča. 
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KROK 5 

1. Prevlečte kábel snímača tepu (B-3) otvorom. 

2. Upevnite kormidlo (B) na predný stĺpik (C-3) pomocou skrutiek (M-1), matice (M-2) a 
polkruhovej podložky (M-3). 
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KROK 6 

Zapojte kábel (B-3, C-1) a pripevnite ovládací panel pomocou 4 skrutiek (A-1) a kľúča. 
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KROK 7 

1. Pomocou skrutiek (C-2) pripevnite držiak na fľašu (E). 

2. Zapojte adaptér do zásuvky (N). 

 

OVLÁDACÍ PANEL 

FUNKCIE DISPLEJA 

Funkcia Popis 

Čas/Time 

Pripočítanie: Nie je prednastavený odpočet času, čas sa počíta od 
00:00 do 99:59 po 1 minúte.  

Odpočet: Pokiaľ je nastavený odpočet času, čas sa bude odpočítavať 
z nastavenej hodnoty až po 00:00.  

Hodnota sa mení po 1 minúte medzi hodnotami 00:00 – 99:00. 

Rýchlosť/Speed 
Zobrazí aktuálnu rýchlosť. Maximálna hodnota je 99.9 km/h alebo 
mil/h. 

Otáčky za minútu/RPM Zobrazí aktuálnu rýchlosť otáčok. Rozsah: 0 ~ 15 ~ 999 
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Vzdialenosť/Distance 

Zobrazí aktuálne prejdenú vzdialenosť od 0,00 do 99,99 km alebo míľ. 
Používateľ môže nastaviť vzdialenosť pomocou tlačidiel hore a dole.  

Navýšenie nastavenia vzdialenosti sa mení po 1 km alebo míle od 
0,00 do 99,00. 

Kalórie/Calories 

Zobrazí počet spálených kalórií od 0 do 9999 kalórií. 

Dáta sú len orientačné a neslúžia pre zdravotné alebo liečebné účely.  

Kalórie sa navyšujú po 0 kalórií medzi hodnotami 0 – 9990. 

Pulz/Pulse 
Zobrazí pulz používateľov od 0-30 do 230. Konzola upozorní 
používateľa, ak je aktuálna hodnota vyššia, než je prednastavená 
hodnota. 

Výkon/Watts Zobrazí aktuálny výkon od 0 ~ 999. 

Manuálny režim/Manual Manuálny režim. 

Začiatočník/Beginner 4 programy pre začiatočníkov. 

Pokročilý/Advance 4 programy pre pokročilých. 

Športovec/Sporty 4 programy pro športovcov. 

Kardio/Cardio Cieľový HR program. 

Watt program WATT program. 

Používateľský program / 
User program 

Vytvorenie používateľského programu. 

TLAČIDLÁ 

Tlačidlo Popis 

Hore/Up Navýšenie odporu, navigačné tlačidlo. 

Dole/Down Zníženie odporu, navigačné tlačidlo. 

Režim, Potvrdenie/Mode, 
Enter 

Potvrdenie výberu, nastavenie. 

Reset/Reset 

Podržte po dobu 2 sekúnd, konzola sa reštartuje a spustí od 
nastavenia používateľa. 

Stlačením sa vrátite do hlavného menu počas spusteného alebo 
zastaveného programu.  

Štart, Stop/Start, Stop Spustenie, zastavenie programu. 

Obnova/Recovery Test obnovy tepovej frekvencie. 

Telesný tuk/Body fat 

Ak nie je spustený žiadny program, stlačením tlačidla zmeriate pomer 
telesného tuku. 

Dáta sú len orientačné a neslúžia pre zdravotné alebo liečebné účely.  

SPUSTENIE 

Spustite trenažér, displej sa rozsvieti po dobu 2 sekúnd (Obr. 1). 
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Obr. 1 

VÝBER PROGRAMU 

Pomocou tlačidiel hore a dole vyberte jeden z programov: Manuálny (Obr. 2), Začiatočník (Obr. 3), 
Pokročilý (Obr. 4), Športovec (Obr. 5), Kardio (Obr. 6), Watt (Obr. 7 ) alebo používateľský program 
(Obr. 8).  

  

Obr. 2 Obr. 3 

  

Obr. 4 Obr. 5 

  

Obr. 6 Obr. 7 

 

 

Obr. 8  

MANUÁLNY REŽIM 

Stlačením START v hlavnom menu vstúpite do programu. 

Pomocou tlačidiel hore a dole vyberte manual a pomocou tlačidla MODE/ENTER potvrďte. 
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Pomocou tlačidiel hore a dole nastavte čas (Obr. 9), vzdialenosť (Obr. 10), kalórie (Obr. 11), pulz 
(Obr. 12) a potom potvrďte pomocou MODE/ENTER.  

Stlačením START/STOP spustíte program, pomocou tlačidiel hore a dole môžete nastaviť odpor 
trenažéra. Odpor je zobrazený v kategórii WATT, pokiaľ nie je odpor upravený po dobu 3 sekúnd, 
prepne sa do zobrazenia výkonu.  

Pomocou tlačidla START/STOP zastavíte program. Stlačením RESET sa vrátite do hlavného menu.  

  

Obr. 9 Obr. 10 

  

Obr. 11 Obr. 12 

 

 

Obr. 13  

ZAČIATOČNÍK 

Pomocou tlačidiel hore a dole vyberte program Beginner a potvrďte stlačením MODE/ENTER.  

Pomocou tlačidiel hore a dole vyberte program 1 – 4 (Obr. 14) a potvrďte stlačením MODE/ENTER.  

Pomocou tlačidiel hore a dole nastavte čas. 

Stlačením START/STOP spustíte program, pomocou tlačidiel hore a dole môžete nastaviť odpor 
trenažéra.  

Pomocou tlačidla START/STOP zastavíte program. Stlačením RESET sa vrátite do hlavného menu.  

 

Obr. 14 

POKROČILÝ 

Pomocou tlačidiel hore a dole vyberte program Advance a potvrďte stlačením MODE/ENTER.  
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Pomocou tlačidiel hore a dole vyberte program 1 – 4 (Obr. 14) a potvrďte stlačením MODE/ENTER.  

Pomocou tlačidiel hore a dole nastavte čas. 

Stlačením START/STOP spustíte program, pomocou tlačidiel hore a dole môžete nastaviť odpor 
trenažéra.  

Pomocou tlačidla START/STOP zastavíte program. Stlačením RESET sa vrátite do hlavného menu.  

 

Obr. 15 

ŠPORTOVEC 

Pomocou tlačidiel hore a dole vyberte program Sporty a potvrďte stlačením MODE/ENTER.  

Pomocou tlačidiel hore a dole vyberte program 1 – 4 (Obr. 14) a potvrďte stlačením MODE/ENTER.  

Pomocou tlačidiel hore a dole nastavte čas. 

Stlačením START/STOP spustíte program, pomocou tlačidiel hore a dole môžete nastaviť odpor 
trenažéra.  

Pomocou tlačidla START/STOP zastavíte program. Stlačením RESET sa vrátite do hlavného menu.  

 

Obr. 16 

KARDIO 

Pomocou tlačidiel hore a dole vyberte program H.R.C a potvrďte stlačením MODE/ENTER.  

Pomocou tlačidiel hore a dole nastavte vek (Obr. 17) a potvrďte stlačením MODE/ENTER.  

Pomocou tlačidiel hore a dole vyberte 55% (Obr. 18), 75%, 90% alebo cieľovú tepovú frekvenciu 
(Target H.R, pôvodná hodnota 100).  

Pomocou tlačidiel hore a dole nastavte čas.  

Pomocou tlačidla START/STOP zastavíte program. Stlačením RESET sa vrátite do hlavného menu.  

  

Obr. 17 Obr. 18 

WATT  

Pomocou tlačidiel hore a dole vyberte program WATT a potvrďte stlačením MODE/ENTER.  



17 

 

Pomocou tlačidiel hore a dole nastavte cieľ výkonu (Obr. 19, pôvodná hodnota 120). 

Pomocou tlačidiel hore a dole nastavte čas. 

Program spustíte stlačením START/STOP, pomocou tlačidiel hore a dole nastavíte výkon WATT. 

Pomocou tlačidla START/STOP zastavíte program. Stlačením RESET sa vrátite do hlavného menu.  

 

Obr. 19 

POUŽÍVATEĽSKÝ PROGRAM 

Pomocou tlačidiel hore a dole vyberte User program a pomocou tlačidla MODE/ENTER potvrďte. 

Pomocou tlačidiel hore a dole vyberte U1 – U4.  

Pomocou tlačidiel hore a dole vytvorte používateľský profil (Obr. 20). Používateľ musí nastaviť 20 
častí odporu prístroja. Podržaním tlačidla MODE/ENTER po dobu 2 sekúnd opustíte nastavenia.  

Pomocou tlačidiel hore a dole nastavte čas. 

Stlačením START/STOP spustíte program, pomocou tlačidiel hore a dole môžete nastaviť odpor 
trenažéra.  

Pomocou tlačidla START/STOP zastavíte program. Stlačením RESET sa vrátite do hlavného menu.  

 

Obr. 20 

RECOVERY PROGRAM 

Po cvičení uchopte držadlá alebo si nasaďte hrudný pás a stlačte tlačidlo RECOVERY. Všetky funkcie 
sa zastavia okrem počítania času. Spustí sa odpočet od 00:60 do 00:00 (Obr. 21). Displej zobrazí 
výsledok od F1 do F6 kedy F1 je najlepší a F6 najhorší výsledok (Obr. 22).  

Opakovaným stlačením RECOVERY tlačidla sa vrátite do hlavného menu.  

  

Obr. 21 Obr. 22 

TELESNÝ TUK 

Pokiaľ nie je spustený žiadny program, stlačením tlačidla BODY FAT spustíte program. 

Pomocou tlačidiel hore a dole vyberte program U1 – U4.  
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Musíte nastaviť pohlavie/gender (Obr. 23), výšku/height, hmotnosť / weight.  

Počas merania musí používateľ uchopiť obe držadlá, LCD displej zobrazí “= =” “= = ” (Obr. 24) po 
dobu 8 sekúnd, kým nie je meranie dokončené.  

Potom je zobrazený výsledok v % (Obr. 25) BMI (Obr. 30) po dobu 30 sekúnd. 

Chybové správy: E-1: nie je detegovaný pulz. 

E-4: Percento tuku % je pod 5 alebo nad 50, BMI je pod 5 alebo presahuje 50 (Obr. 27).  

  

Obr. 23 Obr. 24 

  

Obr. 25 Obr. 26 

 

 

Obr. 27  

POZNÁMKA: 

1. Keď sa stroj po 4 minúty nebude používať, vstúpi do úsporného režimu. Všetky dáta sa uložia 
do doby, než začne používateľ stroj znovu používať. 

2. Ak bude ovládací panel pracovať nezvyklým spôsobom, vytiahnite napájací kábel zo zásuvky 
a potom ho opäť zapojte. 

SPRÁVNE DRŽANIE TELA 

Pri tréningu môžete buď udržiavať vzpriamenú pozíciu, alebo si môžete oprieť predlaktia o kormidlo. 
Počas šliapania by ste nemali dolné končatiny prepínať. Pri úplnom zošliapnutí pedála by mala byť 
noha mierne pokrčená v kolene. Hlavu udržujte v rovine s chrbticou, minimalizujete tak bolestivosť 
krčného svalstva a horných chrbtových svalov. Vždy šliapte plynulo a rytmicky. 

ZAHRIEVACIE CVIKY 

Každý tréning by sa mal začať cvikmi pre zahriatie organizmu, potom by malo nasledovať vlastné 
aeróbne cvičenie a nakoniec by ste mali vykonávať cviky pre upokojenie organizmu. 



19 

 

Zahrievacia fáza je nesmierne dôležitá a mala by predchádzať každému cvičeniu, pretože organizmus 
by sa mal na následnú záťaž najskôr pripraviť. Pri tejto fáze dochádza k zahriatiu organizmu, 
pretiahnutiu svalov, rozprúdeniu krvného obehu a k prekysličeniu svalov. 

V záverečnej fáze tréningu tieto cviky opakujte pre zmiernenie bolesti namáhaného svalstva. 

Vnútorná strana stehien 

Sadnite si na podlahu a pokrčte nohy v kolenách tak, aby sa Vaše chodidlá 
dotýkali. Snažte sa tlačiť chodidlá čo najbližšie k panve a opatrne tlačte 
kolena smerom dole k podlahe. V krajnej polohe zotrvajte po dobu 15 
sekúnd. 

 

Pretiahnutie kolenných šliach 

Sadnite si a napnite pravú nohu. Chodidlo ľavej nohy pritiahnite k vnútornej 
strane stehna pravej nohy. Snažte sa pritiahnuť hornú polovicu tela čo 
najbližšie k špičke pravého chodidla. V krajnej polohe zotrvajte po dobu 15 
sekúnd. Opakujte cvik aj s druhou nohou. 

 

Krúženie hlavou 

Nakloňte hlavu smerom k pravému ramenu, mali by ste cítiť pretiahnutie 
ľavej strany krku. Potom hlavu zakloňte, ústa nechajte otvorené. Nakloňte 
hlavu smerom k ľavému ramenu a nakoniec hlavu predkloňte a snažte sa ju 
pritiahnuť k hrudníku. 

 

Striedavé zdvíhanie ramien 

Zdvíhajte striedavo ramená k ušiam a zotrvajte vždy v krajnej polohe aspoň 
1 sekundu. 

 

Pretiahnutie lýtka a Achillovej šľachy 

Oprite sa o stenu, pravú nohu prisuňte bližšie k stene a ľavú posuňte 
smerom dozadu. Ramená smerujú dopredu. Vystrite ľavú nohu a nedvíhajte 
pätu zo zeme. Pokrčte pravú nohu a snažte sa pritiahnuť panvu smerom k 
stene. Zotrvajte v krajnej polohe aspoň 15 sekúnd. Potom pretiahnite 
rovnakým spôsobom pravú nohu. 

 

Pritiahnutie k palcom 

Pomaly sa predkloňte a pozvoľna spúšťajte chrbát a ramená smerom nadol. 
V krajnej polohe zotrvajte minimálne 15 sekúnd. 
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Pretiahnutie bočnej strany trupu 

Zdvihnite ruky nad hlavu a následne sa pravou rukou snažíte dosiahnuť čo 
najvyššie. V krajnej polohe zotrvajte aspoň 1 sekundu a potom pretiahnite 
rovnakým spôsobom ľavú stranu tela.  

 

VÝSLEDKY 

• Už po krátkej dobe pravidelného tréningu si všimnete, že pre dosiahnutie optimálnej tepovej 
frekvencie je potrebné zvýšiť intenzitu cvičenia. 

• Cvičenie Vám bude robiť stále menšie problémy a celkovo sa budete cítiť lepšie. 

• Na dosiahnutie dobrých výsledkov je najdôležitejšia správna motivácia. 

• Cvičenie si naplánujte na pravidelné intervaly a nepreháňajte to s intenzitou. 
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NÁKRES 
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ZOZNAM DIELOV 

Ozn. Názov Ks Ozn. Názov Ks 

A Ovládací panel 1 D-20 Skrutka M4 x 50L 6 

A-1 Skrutka M5 x P0.8 x 10L 4 D-21 Podložka predného stĺpika 2 

B Zostava kormidla 1 D-22 Motorček 1 

B-1 Penová rukoväť 2 D-23 Kábel motora 1 

B-2 Snímač tepovej frekvencie 2 D-24 Skrutka M8 x P1.25 x 20L 4 

B-3 
Kábel snímača tepovej 
frekvencie 

1 D-25 Podložka 4 

B-4 Skrutka M4 x 20L 2 D-26 Os 1 

B-5 Koncová krytka 2 D-27 
Šesťhranná skrutka M8 x 
P1.25 x 12L 

3 

B-6 Držadlo 1 D-28 Remenica 1 

C Zostava predného stĺpika 1 D-29 Objímka 1 

C-1 
Kábel snímača tepovej 
frekvencie (horný) 

1 D-30 Pedále (set) 1 

C-2 Skrutka M5 x P0.8 x 20L 2 D-31 Krytka predného stĺpika 1 

C-3 Predný stĺpik 1 D-32 Základňa 1 

D Základňa 1 E Držiak na fľašu 1 

D-1 Skrutka M8 x P1.0 x 20L 2 F Záťažové koleso 1 

D-2 Nastavovacia skrutka 1 F-1 Matica 3/8' 5 

D-3 Snímač rýchlosti 1 F-2 Os záťažového kolesa 1 

D-4 Napájací kábel 1 F-3 Jednosmerné ložisko 1 

D-5 Skrutka M4x10L 1 F-4 Kladka 1 

D-6 Držiak snímača 1 F-5 Ložisko 6900RS 1 

D-7 Plochá podložka 1 F-6 Ložisko 6003RS 1 

D-8 Vlnitá podložka 1 F-7 Ložisko 6203 1 

D-9 Plochá podložka 1 F-8 Ložisko 6300RS 1 

D-10 Poistný krúžok – segerka 1 F-9 Plochá podložka 1 

D-11 Ložisko 6203 2 F-10 Hviezdicová podložka 2 

D-12 Násada sedlovky 1 F-11 Objímka 1 

D-13L Ľavá kľuka 1 F-12 Objímka 1 

D-14R Pravá kľuka 1 F-13 Záťažové koleso 1 

D-15 Remeň 1 G Zloženie napínacej kladky 1 

D-16 Ľavá krytka základne 1 G-1 Koleso napínacej kladky 1 

D-17 Pravá krytka základne 1 G-2 Matica M8 1 

D-18 Krytka kľuky 2 G-3 Plochá podložka 1 

D-19 Skrutka M5 x 16 4 G-4 
Šesťhranná skrutka M8 x 
P1.25 x 18L 

1 
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G-5 Vlnitá podložka 2 J-3 Skrutka 3/16' 4 

G-6 Plochá podložka 1 J-4 Zadný nosník 1 

G-7 
Šesťhranná skrutka M6 x P1.0 x 
12L 

1 K Sedlovka 1 

G-8 Pružina napínacej kladky 1 L Uchytenie sedla 1 

G-9 Napínacia kladka 1 L-1 Držiak nastavovacej skrutky 1 

H Zloženie magnetu 1 L-2 Nastavovacia skrutka sedla 1 

H-1 Plochá podložka 2 L-3 Plochá podložka 1 

H-2 
Šesťhranná skrutka M6 x P1.0 x 
16L 

2 L-4 Koncová krytka 2 

H-3 Pružná podložka 2 L-5 Úchyt sedla 1 

H-4 Magnet 1 M Spojovací materiál 1 

I Zloženie predného nosníka 1 M-1 Skrutka M8 x P1.25 x 75L 2 

I-1 
Ľavá koncová krytka predného 
nosníka 

1 M-2 Matica M8 2 

I-2 
Pravá koncová krytka predného 
nosníka 

1 M-3 Podložka 2 

I-3 Skrutka 3/16' 2 M-4 Skrutka M8 x 16 4 

I-4 Predný nosník 1 M-5 Plochá podložka 4 

J Zloženie zadného nosníka 1 N Adaptér napájania 1 

J-1 Nastaviteľná nožička 2 O Sedlo 1 

J-2 Koncová krytka zadného nosníka 2    

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola  ekonomicky nevýhodná, 
sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste 
na najbližšie zberné miesto k tomu určené. 

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii 
negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, 
konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a 
následnej sankcii. 

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, 
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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. 

Batéria 

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej 
kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu. 

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

• zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, 
nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v 
kľukách a kľúk k stredovej osi 

• neodborným repasom 

• 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 poruchou alebo 
chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná. 

mailto:predajnatn@insportline.sk
mailto:predajnaba@insportline.sk
mailto:predajnake@insportline.sk
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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 poruchy, 
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 poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky 
záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu 
nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy 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 chybný, považuje sa reklamácia 
za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v 
súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.  

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných 
záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, 
prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom 
kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný 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 chybného 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. 

CZ 
SEVEN SPORT s.r.o. 

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR 
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01 
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01 

IČO: 26847264 
DIČ: CZ26847264 

Tel: +420 556 300 970 
Mail: eshop@insportline.cz 
  reklamace@insportline.cz 
  servis@insportline.cz  

Web: www.inSPORTline.cz 

SK 
inSPORTline s.r.o. 

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK 

IČO: 36311723 
DIČ: SK2020177082 

Tel.: +421(0)326 526 701 
Mail: objednavky@insportline.sk 
  reklamacie@insportline.sk 
 servis@insportline.sk 

Web:                    www.inSPORTline.sk  


