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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Pri používaní tohto výrobku by ste mali dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, vrátane 
nasledujúcich: 

 Pred použitím si pozorne prečítajte tento manuál. 

 NEBEZPEČENSTVO: Po použití výrobok okamžite odpojte od elektrickej siete. Výrobok čistite 
len odpojený. Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. 

 VAROVANIE: Aby ste sa vyhli riziku popálenia, vzplanutia, zásahu elektrickým prúdom alebo 
ďalšiemu zraneniu, starostlivo si prezrite zástrčku napájacieho kábla, než ho vložíte do 
zásuvky. 

 Ak chcete prístroj použiť, najskôr sa na neho postavte a až potom ho zapnite. Nezapínajte 
prístroj predtým, než naň nastúpite. 

 Ak stroj momentálne nepoužívate, vypnite ho. 

 Z bezpečnostných dôvodov smú zdravotne postihnutí jedinci na stroji cvičiť len pod dohľadom. 
Deti nesmú prístroj používať. 

 Ľudia so znížením vnímaním alebo mentálnou kapacitou nesmú na prístroji cvičiť bez dozoru. 

 Nesprávny alebo prehnaný tréning môže uškodiť Vášmu zdraviu. 

 Prístroj používajte len na účely, na ktoré je určený. Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nebolo 
odporúčané výrobcom, mohlo by dôjsť k nehodám alebo zraneniam. 

 Ak sú napájací kábel alebo zástrčka akokoľvek poškodené, nesprávne fungujú alebo sa 
dostali do kontaktu s vodou, prístroj nepoužívajte a nechajte ho skontrolovať a opraviť 
zákazníckym servisom. 

 Nesnažte sa výrobok vytiahnuť za napájací kábel. 

 Neumiestňujte napájací kábel do blízkosti silne zahriatych plôch. 

 Nikdy prístroj nepoužívajte, ak sú vetracie otvory zablokované. Udržujte otvory čisté od 
prachu, vlasov, atď. 

 Nestrkajte do akéhokoľvek otvoru na prístroji cudzie predmety. 

 Tento prístroj nie je určený k vonkajšiemu využitiu. 

 Umiestnite prístroj na rovnú plochu. 

 Okolo prístroja nechajte asi 0,6 m voľného priestoru. 

 Nepoužívajte prístroj v priestoroch s nedostatkom kyslíka, alebo v priestoroch kde sa 
používajú rozprašovače na báze aerosólu. 

 Pripájajte prístroj len do riadne uzemnenej zástrčky. 

 Pravidelne kontrolujte, či nie je prístroj poškodený. Predĺžite tak životnosť prístroja. 

 V režime kontroly výkonu je brzdiaci systém kontrolovaný rýchlosťou, ale u ostatných režimov 
nie je na rýchlosti závislý. 

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

 Nosnosť: 140 kg 

 Trieda: SA podľa normy EN 957 pre profesionálne a/alebo komerčné použitie 

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

Rozmery pred montážou 2122 x 624 x 1592 mm 

Rozmery po montáži 2180 x 515 x 773 mm 

Váha 97,1 kg 

Dĺžka kroku 510 mm 

ZOZNAM SÚČASTÍ 

A. Predný stĺpik s držiakom 
ovládacieho panela 

B. Základňa C. Predný nosník 

 
 

 

D. Zadný nosník E. Ľavé pohyblivé rameno F. Pravé pohyblivé rameno 

 

  

G. Predná krytka základne 
(ľavá a pravá) 

H. Dekoračná krytka predného 
stĺpika (ľavá a pravá) 

I. Dekoračná krytka ľavého 
pohyblivého ramena (predná a 

zadná) 
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J. Ovládací panel s LED 
displejom 

K. Dekoračná krytka pravého 
pohyblivého ramena (predná a 

zadná) 

L. Spodná krytka ľavého 
pohyblivého ramena (vonkajšia 

a vnútorná) 

 
  

M. Spodná dekoračná krytka 
pravého pohyblivého ramena 

(vonkajšia a vnútorná) 

N. Spodná dekoračná krytka 
ovládacieho panela 

P. Stredová krytka 

   

Obsah balenia so skrutkami 

Ozn. Názov Ks Ozn. Názov Ks 

K01 Imbusová skrutka s pologuľatou 
hlavou M8xP1.25x25 

4 K12 Nylónová matica M10xP1,5 2 

K02 Pružná podložka M8 4 K13 Krížová skrutka s pologuľatou hlavou 
M4xP0.7x12 

16 

K03 Podložka ⌀8x⌀16x1.5t 4 K14 Závitorezná skrutka s pologuľatou 
hlavou ⌀4x16 

16 

K04 Oceľová imbusová skrutka so 
zapustenou hlavou M8xP1.25x20 

4 K15 Krížová skrutka s pologuľatou hlavou 
M5xP0.8x10 

4 

K05 Podložka ⌀8x⌀12x1.0t 4 K16 Závitorezná skrutka s pologuľatou 

hlavou ⌀4x20 

3 

K06 Vlnitá podložka ⌀25.6x⌀33.7x0.3t 2 K21 Kľúč + skrutkovač 5 mm 1 

K07 Oceľová imbusová skrutka 
M10xP1.5x15 

2 K22 Maticový kľúč 1 

K08 Vlnitá podložka M10 2 K23 Kľúč + skrutkovač 6 mm 1 

K09 Podložka ⌀10x⌀30x2.0t 2 K24 Kľúč torx 1 

K10 Oceľová imbusová skrutka 
M10xP1.5x75 

2 K25 Profilový kľúč + skrutkovač 13 mm + 
17 mm 

1 

K11 Plochá podložka ⌀10x⌀20x2.0t 4    
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MONTÁŽ 

Krok 1 

Upevnite k základni (B) predný a zadný nosník (C, D) pomocou skrutiek (K01), pružných podložiek 
(K02) a podložiek (K03). 

 



8 

 

Krok 2 

Podľa nákresu spojte príslušné káble a upevnite predný stĺpik s ovládacím panelom (A) k základni 
pomocou skrutiek (K04) a podložiek (K05). Skrutky a podložky riadne utiahnite. Potom k základni 
pomocou skrutiek (K14) pripevnite prednú krytku (G) a dekoračnú krytku predného stĺpika (H). 
Nakoniec umiestnite stredovú krytku (P). 

 

Krok 3 

Podľa nákresu najskôr vložte vlnitú podložku (K06) a potom upevnite ľavú a pravú tyč (E, F) ku 
kovovej osi v prednom stĺpiku pomocou skrutiek (K07), a podložiek (K08, K09). 
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Následne spojte spodnú časť tyče s koncovou časťou pedála pomocou skrutiek (K10), podložiek (K11) 
a matíc (K12). Všetky spoje riadne utiahnite. Riaďte sa podľa obrázku. 

Prepojte stredný a spodný kábel tlačidla na držadle. Dávajte si pozor na nasmerovanie. Neprepojujte 
káble náhodne. Hneď ako budú káble prepojené, zapojte zvyšok káblov do predného stĺpika. 
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Krok 4 

Prepojte ovládací panel (J) s káblami v prednom stĺpiku. Potom ovládací panel (J) pomocou skrutiek 
(K15) pripevnite. Panel ďalej zaistite spodnou dekoračnou krytkou (N), ktorú pripevníte pomocou 
skrutiek (K16). 

Pripevnite dekoračné krytky spojovacích tyčí (K, I) pomocou skrutiek (K13). Dobre skrutky utiahnite. 

Potom pripevnite tiež spodné dekoračné krytky spojovacích tyčí (L, M). Použite skrutky (K13, K14). 

POZOR: Uistite sa, že gumové krytky sú na správnom mieste a že pevne držia. 

 

POUŽITIE 

 Postupne sa postavte na oba pedále, pevne uchopte madlá a začnite cvičiť. 

 Na displeji sa zobrazia aktuálne hodnoty ukazovateľov. (Ako hodnoty nastaviť a ako vybrať 
programy viď nižšie.) 

 Keď budete zo stroja zostupovať, zostúpte najskôr jednou nohou a až potom druhou. 
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OVLÁDACÍ PANEL 

Ovládací panel má LED displej a jeho funkcie zahŕňajú zobrazovanie otáčok za minútu, rýchlosť, čas, 
spálené kalórie, vzdialenosť, watty, sklon a bodové znázornenie priebehu programov. 

Režimy ovládacieho panela 

1. Pohotovostný režim 

Po zapnutí ovládacieho panela sa zobrazí bodové znázornenie základných údajov užívateľa 
U1 (v metrických jednotkách). Možno si zvoliť z U1 - U4. 

2. Režim spánku 

Ovládací panel vstúpi do režimu spánku, ak po dobu 15 sekúnd nebolo stlačené žiadne 
tlačidlo, alebo ak je ovládací panel v pohotovostnom režime a frekvencia otáčok za minútu je 
nižšia ako 30. Predtým, než dôjde k vstupu do režimu spánku, panel vždy po sekunde 16-krát 
zapípa. Ak sa počas týchto 16 sekúnd počet otáčok za minútu zvýši nad 30 alebo bude 
stlačené akékoľvek tlačidlo, panel sa vráti do pohotovostného režimu. 

Ak budete pomocou ovládacieho panela niečo nastavovať a otáčky za minútu budú po dobu 
10 sekúnd nižšie ako 30, prejde systém späť do pohotovostného režimu. Ak je po dobu 
ďalších 5 sekúnd počet otáčok za minútu stále nižší ako 30 a nie je stlačené žiadne tlačidlo, 
systém začne odpočítavať 16 sekúnd a potom prejde do režimu spánku. Ak sa počas týchto 
16 sekúnd počet otáčok za minútu zvýši nad 30 alebo bude stlačené akékoľvek tlačidlo, panel 
sa vráti do pohotovostného režimu. 

Ak cvičíte v akomkoľvek programe a počet otáčok za minútu nedosahuje aspoň 30, bodové 
znázornenie zobrazí na 5 sekúnd "RPM ↑". Ak sa ani potom počet otáčok nezvýši, zobrazí sa na 5 
sekúnd "PAUSE". 

Funkcie tlačidiel 

 
START: Stlačením tohto tlačidla ihneď vstúpite do funkcie rýchleho štartu. 

 

RECOVERY / VYHODNOTENIE TEPOVEJ FREKVENCIE: Potom, čo ste dlhšiu 
dobu cvičili, podržte tepový snímač, kým sa na displeji v okienku PULSE neobjaví 
hodnota tepovej frekvencie. Potom stlačte tlačidlo RECOVERY. Hodnoty z displeja 
zmiznú a v okienku TIME sa začne odpočítavať 60 sekúnd. Po minúte sa na 
displeji zobrazí vyhodnotenie tepovej frekvencie v rozmedzí F1 - F6. F1 značí 
najlepší status tepovej frekvencie po vynaloženej námahe. 

 

PAUSE/PAUZA: Keď v priebehu cvičenia stlačíte tlačidlo PAUSE, program sa 
okamžite zastaví. Ak ste v režime nastavovania programu, tlačidlom PAUSE sa 
vrátite na výber programov. 

 
STOP: Stlačením tlačidla STOP zastavíte stroj. 

 

ENTER: Tlačidlom ENTER môžete pri nastavovaní programov potvrdiť zvolenú 
hodnotu a prejsť na ďalšiu. Tiež môžete týmto tlačidlom prepínať zobrazenie 
displeja medzi rýchlosťou (SPEED), ubehnutým časom (TIME), vzdialenosťou 
(DISTANCE) / otáčkami za minútu (RPM), počtom spálených kalórií (CALORIES) 
a wattmi (WATTS). 

  

  

  

ŠÍPKY: Šípkami navyšujete a znižujete dané hodnoty (váhu, výšku, vek, pohlavie, 
tepovú frekvenciu, čas, atď.), Vyberáte režimy (watty, program tepovej frekvencie, 
užívateľský program, prednastavený program, ručný program) a nastavuje mieru 
záťaže. 
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PROGRAMY 

Prednastavené programy (P1 – P12) 

1. Šípkami si vyberte jeden z dvanástich prednastavených programov (P1 - P12). 

2. Stlačte ENTER a prejdite k nastavovaniu hodnôt. 

3. Potom, čo stlačíte tlačidlo ENTER, začne okienko ukazovateľa času (TIME) blikať na hodnote 
0:00 min. Pomocou šípok nastavte dobu trvania cvičenia. 

4. Stlačte ENTER. Ukazovateľ vzdialenosti začne blikať na hodnote 0,0 km. Nastavte 
požadovanú vzdialenosť behu pomocou šípok. 

5. Stlačte ENTER. Začne blikať ukazovateľ počtu spálených kalórií. Prednastavená hodnota je 0 
cal. Hodnotu možno opäť nastaviť podľa šípok. 

6. Po nastavení kalórií sa opäť dostanete na nastavenie doby trvania behu. Akonáhle všetky 
hodnoty nastavíte podľa Vašich predstáv, stlačte START a stroj začne pracovať. 

Počas cvičenia môžete pomocou tlačidla ENTER zmeniť a zobraziť hodnoty ukazovateľov 
rýchlosti (SPEED), času (TIME), vzdialenosti (DISTANCE), otáčok za minútu (RPM), spálených 
kalórií (CALORIES) a výkonu (WATTS). 

Ak počas cvičenia stlačíte tlačidlo PAUSE, program sa zastaví. Okienka času, vzdialenosti a 
spálených kalórií začnú jedno po druhom zobrazovať doterajšie dáta. 

Ak chcete pokračovať v predchádzajúcom cvičení, stlačte START. Hodnoty sa uchovajú, takže 
budete môcť na predchádzajúce cvičenie plynule nadviazať. 

Cvičenie zastavíte pomocou tlačidla STOP. Ak  stlačíte STOP ešte raz, načítané dáta sa vynulujú 
a systém prejde do hlavnej ponuky programov: ručné (MANUAL), prednastavené (PROGRAM), 
užívateľské (USER), kontrola tepovej frekvencie (HRC), kontrola výkonu (WATTS). 

Počas cvičenia môže bodový matrix zobraziť RPM ↑. K tomu dôjde, ak počet otáčok za minútu 
neprekročí 30. Hlásenie na obrazovke zostane 5 sekúnd, a ak sa počas tejto doby počet otáčok 
nezvýši, program sa zastaví a zobrazí sa PAUSE. 

Manuálny režim 

1. Pomocou šípok vyberte manuálny režim (MANUAL). 

2. Aby ste mohli nastaviť cieľové hodnoty, stlačte ENTER. 

3. Ukazovateľ hodnoty času (TIME) začne blikať na východiskovej hodnote 0:00 min. Pomocou 
šípok nastavte cieľovú hodnotu. 

4. Stlačte ENTER. Ukazovateľ hodnoty vzdialenosti (DISTANCE) začne blikať na východiskovej 
hodnote 0,0 km. Nastavte hodnotu pomocou šípok. 

5. Stlačte ENTER. Teraz začne blikať ukazovateľ hodnoty spálených kalórií (CALORIES) na 
východiskovej hodnote 0. Nastavte hodnotu pomocou šípok. 

6. Po nastavení kalórií sa opäť dostanete na nastavenie doby trvania behu. Akonáhle všetky 
hodnoty nastavíte podľa Vašich predstáv, stlačte START a stroj začne pracovať. 

Počas cvičenia môžete pomocou tlačidla ENTER zmeniť a zobraziť hodnoty ukazovateľov rýchlosti 
(SPEED), času (TIME), vzdialenosti (DISTANCE), otáčok za minútu (RPM), spálených kalórií 
(CALORIES) a výkonu (WATTS). 

Ak počas cvičenia stlačíte tlačidlo PAUSE, program sa zastaví. Okienka času, vzdialenosti a 
spálených kalórií začnú jedno po druhom zobrazovať doterajšie dáta. 

Ak chcete pokračovať v predchádzajúcom cvičení, stlačte START. Hodnoty sa uchovajú, takže budete 
môcť na predchádzajúce cvičenia plynule nadviazať. 

Cvičenie zastavíte pomocou tlačidla STOP. Ak stlačíte STOP ešte raz, načítané dáta sa vynulujú a 
systém prejde do hlavnej ponuky programov: ručné (MANUAL), prednastavené (PROGRAM), 
užívateľské (USER), kontrola tepovej frekvencie (HRC), kontrola výkonu (WATTS). 
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Počas cvičenia môže bodový matrix zobraziť RPM ↑. K tomu dôjde, ak počet otáčok za minútu 
neprekročí 30. Hlásenie na obrazovke zostane 5 sekúnd, a ak sa počas tejto doby počet otáčok 
nezvýši, program sa zastaví a zobrazí sa PAUSE. 

Užívateľský režim 

1. Pomocou šípok vyberte užívateľský režim (USER). 

2. Aby ste mohli nastaviť cieľové hodnoty, stlačte ENTER. 

3. Ukazovateľ hodnoty času (TIME) začne blikať na východiskovej hodnote 0:00 min. Pomocou 
šípok nastavte cieľovú hodnotu. 

4. Stlačte ENTER. Ukazovateľ hodnoty vzdialenosti (DISTANCE) začne blikať na východiskovej 
hodnote 0,0 km. Nastavte hodnotu pomocou šípok. 

5. Stlačte ENTER. Teraz začne blikať ukazovateľ hodnoty spálených kalórií (CALORIES) na 
východiskovej hodnote 0. Nastavte hodnotu pomocou šípok. 

6. Po nastavení kalórií sa opäť dostanete na nastavenie doby trvania behu. Akonáhle všetky 
hodnoty nastavíte podľa Vašich predstáv, stlačte START a stroj začne pracovať. 

Nastavenie záťaže pomocou bodového zobrazenia: 

1. Vstúpte do nastavenia užívateľského programu (USER). Ukazovateľ hodnoty času začne 
blikať na nastavenej hodnote. Východisková hodnota je 0:00 min. 

2. Pre vstup do nastavenia bodového zobrazenia úrovne záťaže podržte na 3 sekundy ENTER. 
Prvý rad bodov začne blikať. V okienku TIME sa zobrazí kód S-1. 

3. Pomocou šípok nastavte úroveň (LEVEL). Nastavenie potvrďte stlačením tlačidla ENTER, čím 
prejdete k nastaveniu ďalšieho radu. 

4. Pomocou tlačidla ENTER je možné nastaviť 16 úrovní (S-1 - S-16). Keď budú všetky úrovne 
nastavené, systém prejde na nastavenie doby trvania programu (TIME). 

Počas cvičenia môžete pomocou tlačidla ENTER zmeniť a zobraziť hodnoty ukazovateľov rýchlosti 
(SPEED), času (TIME), vzdialenosti (DISTANCE), otáčok za minútu (RPM), spálených kalórií 
(CALORIES) a výkonu (WATTS). 

Ak počas cvičenia stlačíte tlačidlo PAUSE, program sa zastaví. Okienka času, vzdialenosti a 
spálených kalórií začnú jedno po druhom zobrazovať doterajšie dáta. 

Ak chcete pokračovať v predchádzajúcom cvičení, stlačte START. Hodnoty sa uchovajú, takže budete 
môcť na predchádzajúce cvičenie plynule nadviazať. 

Cvičenie zastavíte pomocou tlačidla STOP. Ak stlačíte STOP ešte raz, načítané dáta sa vynulujú a 
systém prejde do hlavnej ponuky programov: ručné (MANUAL), prednastavené (PROGRAM), 
užívateľské (USER), kontrola tepovej frekvencie (HRC), kontrola výkonu (WATTS). 

Počas cvičenia môže bodový matrix zobraziť RPM ↑. K tomu dôjde, ak počet otáčok za minútu 
neprekročí 30. Hlásenie na obrazovke zostane 5 sekúnd, a ak sa počas tejto doby počet otáčok 
nezvýši, program sa zastaví a zobrazí sa PAUSE. 

Kontrola tepovej frekvencie (HRC) 

1. Pomocou šípok zvoľte HRC (program kontroly tepovej frekvencie). 

2. Aby ste sa dostali na nastavenie cieľovej hodnoty tepovej frekvencie, stlačte ENTER. 

3. Ukazovateľ hodnoty výšky (HEIGHT) začne blikať na východiskovej hodnote 170 cm a na 
displeji sa zobrazí "HEIGHT". Pomocou šípok nastavte výšku užívateľa. 

4. Stlačte ENTER. Ukazovateľ hodnoty veku (AGE) začne blikať na východiskovej hodnote 30 
rokov a na displeji sa zobrazí "AGE". Pomocou šípok nastavte vek používateľa. 

5. Stlačte ENTER. Ukazovateľ hodnoty pohlavia (GENDER) začne blikať na východiskovej 
hodnote M (muž) a na displeji sa zobrazí "GENDER". Pomocou šípok nastavte pohlavie 
užívateľa (F = žena). 
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6. Stlačte ENTER. Hodnota v okienku tepovej frekvencie (PULSE) začne blikať. Pomocou šípok 
nastavte cieľovú tepovú frekvenciu (TARGET). Východiskové nastavené hodnoty (90%, 75%, 
55%) závisia od nastavenej výšky, veku a pohlavia užívateľa. 

7. Stlačte ENTER. Ukazovateľ hodnoty času (TIME) začne blikať na východiskovej hodnote 0:00 
min. Pomocou šípok nastavte dobu trvania cvičenia. 

8. Stlačte ENTER. Ukazovateľ hodnoty vzdialenosti (DISTANCE) začne blikať na východiskovej 
hodnote 0,0 km. Pomocou šípok vzdialenosť nastavte. 

9. Stlačte ENTER. Ukazovateľ hodnoty spálených kalórií (CALORIES) začne blikať na 
východiskovej hodnote 0 cal. Pomocou šípok nastavte žiadanú hodnotu. 

10. Po nastavení kalórií sa opäť dostanete na nastavenie doby trvania cvičenia. Akonáhle všetky 
hodnoty nastavíte podľa Vašich predstáv, stlačte START a stroj začne pracovať. 

Počas cvičenia môžete pomocou tlačidla ENTER zmeniť a zobraziť hodnoty ukazovateľov rýchlosti 
(SPEED), času (TIME), vzdialenosti (DISTANCE), otáčok za minútu (RPM), spálených kalórií 
(CALORIES) a výkonu (WATTS). 

Ak počas cvičenia stlačíte tlačidlo PAUSE, program sa zastaví. Okienka času, vzdialenosti a 
spálených kalórií začnú jedno po druhom zobrazovať doterajšie dáta. 

Ak chcete pokračovať v predchádzajúcom cvičení, stlačte START. Hodnoty sa uchovajú, takže budete 
môcť na predchádzajúce cvičenie plynule nadviazať. 

Cvičenie zastavíte pomocou tlačidla STOP. Ak stlačíte STOP ešte raz, načítané dáta sa vynulujú a 
systém prejde do hlavnej ponuky programov: ručné (MANUAL), prednastavené (PROGRAM), 
užívateľské (USER), kontrola tepovej frekvencie (HRC), kontrola výkonu (WATTS). 

Zahrievacia fáza 

1. Stroj beží 1 minútu na úrovni záťaže 1. Po minúte sa systém automaticky prepne na 
nastavený program kontroly tepovej frekvencie. 

2. Nastavenie záťaže je možné regulovať šípkami. 

Program kontroly tepovej frekvencie 

1. Každých desať sekúnd program porovnáva aktuálny tep užívateľa s nastavenou cieľovou 
frekvenciou (55%, 75%, 90%, TARGET). 

2. Ak program nedeteguje žiadnu tepovú frekvenciu, prestane zvyšovať záťaž a zastaví sa. V 
okienku PULSE sa zobrazí "P". 

3. Nastavenie záťaže je možné regulovať šípkami. 

4. Ak bude aktuálna tepová frekvencia nižšia ako nastavená cieľová frekvencia, program 
automaticky zvýši záťaž, vždy o 1 stupeň. Maximálna úroveň je 16. 

5. Ak bude aktuálna tepová frekvencia vyššia ako nastavená cieľová frekvencia, program 
automaticky zníži záťaž, vždy o 1 stupeň. Minimálna úroveň je 1. 

6. Ak sa aktuálna tepová frekvencia zhoduje s tou cieľovou po viac ako 3 minúty alebo vyprší 
nastavená doba cvičenia, program sa automaticky zastaví a vstúpi do uvoľňovacej fázy. 

Uvoľňovacia fáza 

1. Uvoľňovacia fáza trvá 1 minútu. Prístroj vydá tiahle zapípanie a na displeji sa zobrazí "COOL". 
Minúta sa začne odpočítavať v okienku TIME. 

2. Úroveň záťaže je 1 a všetky hodnoty z predchádzajúceho cvičenia sú zachované a stále sa 
odpočítavajú. 

3. V tejto fáze je možné použiť len tlačidlo STOP/RESET. 

Režim kontroly výkonu 

1. Pomocou šípok zvoľte režim kontroly výkonu (WATTS). 

2. Aby ste mohli nastaviť cieľové hodnoty, stlačte ENTER. 
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3. Ukazovateľ hodnoty wattov (WATTS) začne blikať na východiskovej hodnote 120 W. 
Pomocou šípok nastavte požadovanú hodnotu. 

4. Stlačte ENTER. Ukazovateľ hodnoty času začne blikať na východiskovej hodnote 0:00 min. 
Pomocou šípok nastavte dobu trvania cvičenia. 

5. Stlačte ENTER. Ukazovateľ hodnoty vzdialenosti (DISTANCE) začne blikať na východiskovej 
hodnote 0,0 km. Nastavte vzdialenosť pomocou šípok. 

6. Stlačte ENTER. Ukazovateľ hodnoty spálených kalórií (CALORIES) začne blikať na 
východiskovej hodnote 0 cal. Pomocou šípok nastavte cieľovú hodnotu. 

7. Po nastavení kalórií sa opäť dostanete na nastavenie doby trvania behu. Akonáhle všetky 
hodnoty nastavíte podľa Vašich predstáv, stlačte START a stroj začne pracovať. 

Počas cvičenia môžete pomocou tlačidla ENTER zmeniť a zobraziť hodnoty ukazovateľov rýchlosti 
(SPEED), času (TIME), vzdialenosti (DISTANCE), otáčok za minútu (RPM), spálených kalórií 
(CALORIES) a výkonu (WATTS). 

Ak počas cvičenia stlačíte tlačidlo PAUSE, program sa zastaví. Okienka času, vzdialenosti a 
spálených kalórií začnú jedno po druhom zobrazovať doterajšie dáta. 

Ak chcete pokračovať v predchádzajúcom cvičení, stlačte START. Hodnoty sa uchovajú, takže budete 
môcť na predchádzajúce cvičenie plynule nadviazať. 

Cvičenie zastavíte pomocou tlačidla STOP. Ak stlačíte STOP ešte raz, načítané dáta sa vynulujú a 
systém prejde do hlavnej ponuky programov: ručné (MANUAL), prednastavené (PROGRAM), 
užívateľské (USER), kontrola tepovej frekvencie (HRC), kontrola výkonu (WATTS). 

Počas cvičenia môže bodový matrix zobraziť RPM ↑. K tomu dôjde, ak počet otáčok za minútu 
neprekročí 30. Hlásenie na obrazovke zostane 5 sekúnd, a ak sa počas tejto doby počet otáčok 
nezvýši, program sa zastaví a zobrazí sa PAUSE. 

GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE PROGRAMOV 

MANUÁLNY PROGRAM 
KONTROLA TEPOVEJ 
FREKVENCIE (HRC) 

KONTROLA VÝKONU 

   

P1 P2 P3 

   

P4 P5 P6 
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P7 P8 P9 

   

P10 P11 P12 
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ROZLOŽENÝ NÁKRES 
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ZOZNAM DIELOV 

Čís. Názov Ks Čís. Názov Ks 

1 Rám 1 105 
Dekoračná krytka predného stĺpika 

(predná) 
1 

2 Ložisko 6005ZZ 2 106 
Dekoračná krytka predného stĺpika 

(zadná) 
1 

3 Izolačná trubička osi kľúk B 1 107 Držiak na fľaše 1 

6 Imbusová matica M8xP1,25 1 108 
Krížová skrutka s polguľatou 

hlavou M4xP0,7x15 
2 

7 
Nastavovacia nožička M8X25 mm 

(AS004) 
1 109 

Skrutka so zapustenou hlavou 
M4xP0.7x10 

4 

8 Bočný kryt hlavného rámu (ľavý) 1 110 
Spojovací kábel ľavého tlačidla 

(stredný) 
1 

9 Bočný kryt hlavného rámu (pravý) 1 111 
Spojovací kábel pravého tlačidla 

(stredný) 
1 

10 Mäkká tlmiaca trubička 6 112 Kábel ovládacieho panela (stredný) 1 

11 Bočná dekoračná krytka 1 113 Ľavá pedálová podpera 1 

12 Zástrčka 2 114 Vlnitá podložka ⌀25.6x⌀33.7x0.3t 1 

13 Koncová vložka HP-8 1 115 Podložka ⌀10x⌀30x2,0t 1 

14 
Závitorezná skrutka s pologuľatou 

hlavou ⌀4x16 
12 116 Pružná podložka M10 1 

15 Stredová os kľuky 1 117 
Oceľová imbusová skrutka 

M10xP1.5x15 
1 

16 Izolačná trubička osi kľúk 1 118 Ložisko 6005ZZ 2 

17 Segerka ⌀25 1 119 Tlmiaca krytka 1 

18 Izolačná trubička osi kľúk A 1 120 Pedál (ľavý) 1 

19 Záťažové koleso ⌀310 1 121 Protinárazová pena čierna 2 

21 Nylónová matica M8xP1.25 4 122 Pružná podložka M8 6 

22 Plochá podložka ⌀8x⌀16x1.0t 4 123 
Šesťhranná skrutka s pologuľatou 

hlavou M8xP1.25x15 
6 

23 
Šesťhranná skrutka s pologuľatou 

hlavou M8xP1.25x20 
4 124 Pravá pedálová podpera 1 

24 
Prachu odolná krytka čierna DC 

Jack 
1 125 Vlnitá podložka ⌀25.6x⌀33.7x0.3t 1 

25 Generátor B600321B 1 126 Podložka ⌀10x⌀30x2.0t 1 

28 Spoj napínacej kladky 1 127 Pružná podložka M10 1 

29 Ložisko 6204ZZ 2 128 
Oceľová imbusová skrutka 

M10xP1,5x15 
1 

30 Segerka ⌀20 1 129 Ložisko 6005ZZ 2 

31 Podložka ⌀8.0x⌀25x1,5t 1 130 Tlmiaca krytka 1 

32 Podložka ⌀8x⌀19x3,0t 1 131 Pedál (pravý) 1 
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33 
Šesťhranná skrutka s pologuľatou 

hlavou M8xP1,25x25 
1 132 

Protinárazová pena čierna 
120x90x1.5t 

2 

34 Nylónová matica M8xP1.25 1 133 Pružná podložka M8 6 

35 Nastavovací háčik pružiny 1 134 
Imbusová skrutka s pologuľatou 

hlavou M8xP1.25x15 
6 

36 Háčik pružiny 1 135 Ovládací panel 1 

37 Nylónová matica M6xP1,0 4 136 
Predná dekoračná krytka 
ovládacieho panela (ľavá) 

1 

38 Remeň 52"x8 vrúbkovaný 1 137 
Predná dekoračná krytka 

ovládacieho panela (pravá) 
1 

50 Riadiaca jednotka 1 138 
Spodná dekoračná krytka 

ovládacieho panela 
1 

51 
Krížová skrutka s pologuľatou 

hlavou M5xP0,8x10 
2 139 Odkladací priestor 1 

52 Batéria 12V 2.3Ah 1 140 
Dekoračná krytka ľavého 

pohyblivého ramena (predná) 
1 

53 
Jednostranná upevňovacia páska 

38X50 
1 141 

Dekoračná krytka ľavého 
pohyblivého ramena (zadná) 

1 

54 
Jednostranná upevňovacia páska 

38X50 
1 142 

Dekoračná krytka pravého 
pohyblivého ramena (predná) 

1 

55 Stredová os kľuky 2 143 
Dekoračná krytka pravého 

pohyblivého ramena (zadná) 
1 

56 Podložka ⌀10x⌀30x2.0t 2 144 Podložka 2 

57 Pružná podložka M10 2 145 
Spodná dekoračná krytka ľavého 

ramena (vonkajšia) 
1 

58 
Oceľová imbusová skrutka 
M10xP1,5x15 blue nyloc 

2 146 
Spodná dekoračná krytka ľavého 

ramena (vnútorná) 
1 

59 Podložka ⌀10x⌀16x2,0t 4 147 
Spodná dekoračná krytka pravého 

ramena (vonkajšia) 
1 

60 Nylonová matica M10xP1.5x12t 2 148 
Spodná dekoračná krytka pravého 

ramena (vnútorná) 
1 

61 Pružná podložka M10 2 149 Kryt základne (ľavý) 1 

62 
Oceľová imbusová skrutka 

M10xP1,5x55 
2 150 Kryt základne (pravý) 1 

64 Kábel ovládacieho panela (spodný) 1 151 Mäkká tlmiaca trubička 2 

67 Kábel napájací batériu 1 152 
Dekoračná krytka ľavého 

pohyblivého ramena 
1 

69 Ľavé rameno 1 153 
Dekoračná krytka pravého 

spojovacieho ramena 
1 

70 Pravé rameno 1 154 Stredová krytka 1 

71 Ložisko 4 155 Vlnitá podložka ⌀25.6x⌀33.7x0.3t 2 

72 
Šesťhranná oceľová matica 

M22xP1,5 
2 156 Podložka ⌀10x⌀30x2.0t 2 

73 Kĺb POS22 2 157 Pružná podložka M10 2 
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74 Vložka kĺbu 4 158 
Oceľová imbusová skrutka 

M10xP1.5x15 
2 

75 
Rukoväť so snímačom tepovej 

frekvencie 
2 159 Podložka ⌀8x⌀12x1.0t 4 

76 
Oceľová imbusová skrutka so 
zapustenou hlavou M4xP0.7x8 

2 160 
Oceľová šesťhranná skrutka 

M8xP1.25x20 
4 

77 
Krytka čidla snímača tepovej 

frekvencie (dlhá) 
2 161 Plochá podložka ⌀10x⌀20x2.0t 4 

79 
Krytka čidla snímača tepovej 

frekvencie (krátka) 
2 162 Nylónová matica M10xP1.5 2 

81 Elektronická doska tlačidla 2 163 
Oceľová imbusová skrutka 

M10xP1,5x75 
2 

82 
Závitorezná skrutka s guľatou hlavou  

⌀2x6 
2 164 Podložka ⌀8x⌀16x1.5t 4 

83 
Nerezová skrutka so zapustenou 

hlavou  M3xP0.5x25 
4 165 Pružná podložka M8 4 

84 Tlačidlo STOP/START 1 166 
Šesťhranná skrutka s pologuľatou 

hlavou M8xP1.25x20 
4 

85 Tlačidlo úrovne záťaže 1 167 
Krížová skrutka s pologuľatou 

hlavou M4xP0.7x12 
16 

86 
Penová rukoväť s priemerom 

⌀26x5tx350mm 
2 168 

Závitorezná skrutka s pologuľatou 
hlavou Φ4x16 

16 

88 
Spojovací kábel ľavého tlačidla 

(spodný) 
1 169 

Krížová skrutka s pologuľatou 
hlavou M5xP0.8x12 

2 

89 
Spojovací kábel pravého tlačidla 

(spodný) 
1 170 

Závitorezná skrutka s pologuľatou 

hlavou ⌀4x20 
3 

90 Zadný nosník 1 171 
Závitorezná skrutka s pologuľatou 

hlavou ⌀4x10 
2 

91 Koncovka nosníka 50x100x2,0 t 2 172 
Krížová skrutka s pologuľatou 

hlavou M5xP0.8x10 
4 

92 Šesťhranná matica M8xP1,25 2 180 
Oceľová imbusová skrutka 

M6xP1.0x15 
4 

93 
Nastavovacia nožička M8X25 mm 

(AS004) 
2 185 Kábel generátora 1 

94 Predný nosník 1 186 Napájací kabel 1 

95 Koncovka nosníka 50x100x2.0t 2 187 Kábel generátora 1 

96 Koliesko 2 189 Krytka osi kľúk 2 

97 Nylónová matica M8xP1,25 2 190 
Krížová skrutka s pologuľatou 

hlavou M4xP0.7x12 
4 

98 
Šesťhranná skrutka s pologuľatou 

hlavou M8xP1.25x40 
2 192 Tesnenie napínacej kladky 1 

99 Šesťhranná matica M8xP1.25 2 194 Odkladací priestor 1 

100 
Nastaviteľná nožička M8X25mm 

(AS004) 
2 195 Matica 1 

101 Predný stĺpik 1 196 
Nerezová skrutka so zapustenou 

hlavou M5xP0.8x20 
1 
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102 
Penová rukoväť s priemerom 

⌀28x3tx355 mm 
2 197 Protišmyková EVA podložka 1 

103 Koncová krytka -⌀1-1/4" 2 198 Nitová matica M8XP1,25 4 

 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE 

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov 

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované 
predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov 
uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia 
príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník  č. 40/1964 Zb. v znení 
neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom 
znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo 
veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých. 

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, 
IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R. 

Adresa predajní:  

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín , +421 917 864 593, 
predajnatn@insportline.sk 

2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, 
predajnaba@insportline.sk 

3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), 
+421 917 866 622, predajnake@insportline.sk 

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý 
spotrebiteľom nie je. 

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v 
rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.  

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za 
účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou 
kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.  

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy 
uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a 
záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude 
stranami dohodnuté inak.  

Záručné podmienky a záručná doba 

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness 
modelov s kúpnou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov 
na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie 
je týmto dotknutá. 

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre 
použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti. 

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku: 

a) záruka fitness zariadenie na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo 
dňa predaja zákazníkovi s kúpnou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH. 

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. 

mailto:predajnatn@insportline.sk
mailto:predajnaba@insportline.sk
mailto:predajnake@insportline.sk
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Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté: (ak je možné aplikovať na zakúpený 
produkt): 

 zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, 
nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v 
kľukách a kľúk k stredovej osi  

 nesprávnou údržbou 

 mechanickým poškodením 

 opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé    
mechanizmy, atď.) 

 neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou 

 neodbornými zásahmi 

 nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej 
teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, 
tvarom alebo rozmermi 

 nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na 
domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie). 

Upozornenie: 

1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo 
chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná. 

2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným 
dokladom o zakúpení. 

3) záruka sa uplatňujte u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v 
predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený. 

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru 

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia 
škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, 
ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť. 

Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť 
reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými 
istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, 
má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.  

Pokiaľ kupujúci oznámi závadu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky 
záruky, závada bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu 
nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia 
servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a 
nákladov na dopravu.  

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia 
za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v 
súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.  

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných 
záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, 
prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom 
kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale 
minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia 
reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.  

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.  
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