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BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY 

Prečítajte si uvedený manuál ešte pred prvým použitím zariadenia a dodržujte všetky výstrahy a 
upozornenia. Nedodržanie varovaní môže viesť k vážnemu zraneniu alebo k poškodeniu zariadenia. 

POZOR: Pre zníženie rizika úrazu elektrickým prúdom vždy zariadenie vytiahnite z elektriny, najmä ak 
necvičíte alebo ak sa chystáte zariadenie čistiť. Pre bezpečné používanie tohto výrobku sa riaďte 
predpismi nižšie: 

1. Buďte opatrný, ak zariadenie zapájate alebo vypájate z elektriny. 

2. Najskôr sa na zariadenie posaďte a až potom ho spustite. Nerobte to naopak. Ihneď po 
skončení cvičenia trenažér vytiahnite z elektriny. 

3. Zabráňte deťom a domácim zvieratám v prístupe k zariadeniu. Nenechávajte deti v blízkosti 
zariadenia bez dozoru dospelej osoby. Taktiež nenechávajte postihnuté alebo hendikepované 
osoby cvičiť bez dozoru. 

4. Zariadenie nie je určené pre osoby so zhoršenou vnímavosťou, zhoršenými reflexami, alebo 
iným vážnym postihnutím. Zariadenie by nemali používať ani osoby s nedostatočnými 
skúsenosťami alebo osoby nedostatočne poučené o funkcii prístroja. 

5. Iné ako určené použitie môže spôsobiť vážne zranenie alebo ujmu. 

6. Používajte zariadenie len v súlade s manuálom a vyhnite sa nedovoleným doplnkom. 
Zariadenie si sami neupravujte ani nevykonávajte neschválenú údržbu. 

7. Ak je prípojný kábel poškodený alebo ak zariadenie nefunguje normálne, prestaňte ho 
používať. 

8. Zariadenie neponárajte do vody. 

9. Prípojný kábel si sami neopravujte a udržujte ho ďalej od horúcich plôch. 

10. Batériu nabíjajte najmenej raz za mesiac. 

11. Uistite sa, že ventilačné otvory nie sú blokované. Nedávajte ruky, nohy alebo vlasy do blízkosti 
ventilačných otvorov ani do blízkosti pohyblivých častí zariadenia. 

12. Do otvorov a zdierok nič nevkladajte. Nastaviteľné časti zariadenia nesmú vyčnievať, aby 
nenarušovali pohyb používateľa. 

13. Zariadenie nepoužívajte vonku. Držte sa ďalej od vody, prachu alebo nadmernej vlhkosti. 

14. Zariadenie umiestnite na rovný a čistý povrch. Pre väčšiu bezpečnosť zachovajte odstup min. 
0,6 m medzi zariadením a ďalším vybavením miestnosti. 

15. Zariadenie nepoužívajte v miestnostiach s veľkou koncentráciou plynových výparov v ovzduší 
alebo v miestnostiach so zlou ventiláciou. 

16. Po ukončení cvičenia vypnite všetky ovládače a vyberte prípojný kábel z elektriny. 

17. Zariadenie zapájajte len do riadne uzemnenej elektrickej zásuvky. 

18. Pred každým použitím skontrolujte všetky skrutky, či správne držia. Poškodené alebo 
opotrebované súčiastky ihneď vymeňte. Pravidelne zariadenie kontrolujte ohľadom 
poškodenia alebo opotrebenia. 

19. Brzdný systém je v režime WATTS (výkonu) závislý na rýchlosti. V ostatných režimoch je na 
rýchlosti nezávislý. 

20. Batériu nabíjajte najmenej raz za mesiac. 

21. Záťažové koleso: 8,1 kg. 

22. Nosnosť: 140 kg 

23. Kategória: SA (podľa normy EN 957) pre profesionálne a/alebo komerčné využitie. 
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24. VAROVANIE: Systém pre monitorovanie tepovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie 
pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Ak pocítite nevoľnosť, okamžite ukončite 
cvičenie! 

PREHĽAD DIELOV 

 

A. Stĺpik konzoly 

 

B. Hlavný rám 

 

C. Predný nosník 

 

D. Zadný nosník  

 

E. Držadlá 

 

F. Opierka sedla 
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G. Sedlo 

 

H. Dekoratívny kryt stĺpika konzoly (L/P) 

 

I. Pedále (L/P) 

 

J. Konzola (LED) 

 

K. Držiak fľaše 

 

L. Úložný box 

 

M. Predný dekoratívny kryt konzoly (P/L) 

 

N. Spodný dekoratívny kryt konzoly 
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ZOSTAVA SÚČIASTOK A NÁSTROJOV 

Položka Popis Ks  Položka Popis Ks 

K01 
Skrutka s vnútorným šesťhranom 
M8x P1.25 x 25 

4  K13 
Skrutka s vnútorným šesťhranom M8 
x P1.25 x 20 

4 

K02 Pružná podložka M8 4  K14 Pružná podložka M8 4 

K03 Podložka ⌀8 x ⌀16 x 1.5t 4  K15 Rovná podložka ⌀8 x ⌀16 x 1.0t 4 

K04 
CKS šesťhranná skrutka oceľová M8 
x P1.25 x 20 

4  K16 Krížová skrutka M4 x P0.7 x 12 2 

K05 Podložka ⌀8x⌀12x1.0t 4  K17 Krížová skrutka M5 x P0.8 x 10 4 

K06 
Skrutka s vnútorným šesťhranom M8 
x P1.25 x 40 

4  K18 Krížová skrutka M5 x P0.8 x 12 2 

K07 Podložka ⌀8 x ⌀16 x 1.5t 8  K19 Samorezná skrutka krížová ST4 x 10 2 

K08 Samoistná matica M8 x P1.25 4  K20 Samorezná skrutka krížová ST4 x 20 3 

K09 
CKS oceľová skrutka šesťhranná M8 
x P1.25 x 20 

4  K21 Samorezná skrutka krížová ST4 x 16 4 

K10 Pružná podložka M8 4  K22 
Imbusový kľúč + krížový skrutkovač 5 
mm 

1 

K11 Rovná podložka ⌀8 x ⌀16 x 1.0t 8  K23 Vidlicový kľúč 13 mm + 15 mm 1 

K12 Samoistná matica M8 x P1.25 4  K24 
Imbusový kľúč + krížový skrutkovač 6 
mm 

1 

 



7 

 

ROZLOŽENÉ ZARIADENIE 
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ZOZNAM DIELOV 

Č. Položka Počet 

1 Hlavný rám 1 

2 Ložisko 6004ZZ 2 

3 Polohovateľné ložisko  1 

4 Snímač polohy sedla 1 

5 Skrutka M4 x P0.7 x 10 1 

6 Hliníková lišta 1 

7 Remeň 2.5 x 160 mm čierny 2 

9 Nosník zadnej lišty 4 

10 Zápustná skrutka M8 x P1.25 x 15 8 

15 Regulátor sedla 2 

16 Skrutka M8 x P1.25 x 15  8 

17 Bočný kryt hlavného rámu (ľavý) 1 

18 Bočný kryt hlavného rámu (pravý) 1 

19 Protinárazové obloženie 4 

20 Zadný kryt hlavného rámu (ľavý) 1 

21 Zadný kryt hlavného rámu (pravý) 1 

22 Samoúchytná skrutka ⌀4 x 16 22 

23 Stredný kryt 1 

24 Kryt prednej posuvnej lišty 1 

25 Kryt zadnej posuvnej lišty 1 

26 Zápustná skrutka M4 x P0.7 x 15 6 

27 Kľukový hriadeľ 1 

28 Remeňové koliesko 1 

29 Rovná podložka ⌀8 x ⌀16 x 1.0t 4 

30 Pružná podložka M8 4 

31 Skrutka M8 x P1.25 x 15  4 

32 Magnet snímača 1 

33 Izolácia kľúk 1 

34 Šesťhranná matica M20 x P1.0 x 6t 1 

35 Ľavá a pravá kľuka 2 

36 Ľavý a pravý pedál 1 

37 Podložka ⌀10.2 x ⌀20 x 1.0t 2 

38 Imbusová skrutka M8 x P1.25 x 25  2 

39 Krytka skrutiek kľúk 2 

40 Kovová vložka 1 

41 Prachový kryt 1 
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42 Záťažové koleso 1 

43 Šesťhranná matica 3/8" – 26 2 

44 Matica 3/8" – 26 2 

45 Vodiaci kolík 1 

46 Ložisko 6302ZZ 2 

47 Poistná podložka hriadeľa ⌀15 1 

48 Podložka ⌀8 x ⌀16 x 1.5t 1 

49 Podložka ⌀8 x ⌀19 x 3.0t 1 

50 Skrutka M8 x P1.25 x 25 1 

51 Matica M8 x P1.25 1 

52 Pružina záťaže A 1 

53 Pružinka háku 1 

54 Matica M6 x P1.0 2 

55 Drážkovaný remeň - 52" x 6  1 

56 Podložka dynama 1 

57 Skrutka M4 x P0.7 x 10 4 

58 Dynamo 1 

60 Podložka ⌀6 x ⌀19 x 1.5t 1 

61 Skrutka M6 x P1.0 x 12 1 

62 Remeň 350" J2 1 

63 Motorček 1 

64 Kábel 1 

65 Matica M5 x P0.8 4 

66 Skrutka M5 x P0.8 x 40 4 

67 Spodný ovládač 1 

68 Skrutka M4 x P0.7 x 10 2 

69 Batéria 6V 2.3 Ah 1 

70 Pracka-F 38 x 50    1 

71 Pracka-M 38 x 50    1 

72 Remeň čierny 2.5 x 160 mm  5 

73 Ovládací kábel 1 

74 Kábel ovládania prevodu 1 

75 Kábel snímača otáčok 1 

76 Kábel so vstupom na adaptér 1 

77 Kábel batérie 1 

78 Prepojovací kábel 1 

79 Zadný nosník 1 

80 Oblúková tyč 50 x 100 x 2.0t 2 



10 

 

81 Šesťhranná matica M8 x P1.25 2 

82 Nastaviteľná nožička zadného nosníka M8 x 25 mm  2 

83 Predný nosník 1 

84 Krytka predného nosníka 50 x 100 x 2.0t 2 

85 Transportné koliesko #032 2 

86 Matica M8 x P1.25 2 

87 Skrutka M8 x P1.25 x 40 2 

88 Šesťhranná matica M8 x P1.25  2 

89 Nastaviteľná nožička predného nosníka M8 x 25 mm 2 

90 Konštrukcia ovládacieho stojana 1 

91 Krytka zadného nosníka 2 

92 Penová rukoväť ⌀28 x 3t x 400 mm 2 

93 Stredný ovládací kábel 1 

94 Prepojovací kábel snímača otáčok 1 

95 Úchyt zadnej podložky 1 

96 Zadná podložka 1 

97 Samorezná skrutka ST4 x 20 6 

98 Vnútorná koncovka ⌀1-1/8" x 1.5t 4 

99 Konštrukcia sedlovky 1 

100 Puzdro kolieska 4 

101 Koliesko 6 

102 Ložisko 6 

103 Hriadeľ 2 

104 Matica M12 x P1.75 2 

105 Imbusová skrutka M8 x P1.25 x 35 4 

106 Podložka ⌀8 x ⌀16 x 1.5t 8 

107 Matica M8 x P1.25 6 

108 Nastaviteľný hriadeľ 1 

109 Brzdná doštička 1 

110 Podložka ⌀5 x ⌀12 x 1.0t 1 

111 Krížová skrutka M4 x P0.7 x 8 1 

112 Nastaviteľná priechodka 1 

113 Nastaviteľný úchyt kormidla 1 

114 Matica M12 x P1.75 1 

115 Prítlačný káblový gombík UC-0.5 1 

116 Krížová skrutka M4 x P0.7 x 10 1 

117 Pružina 1 

118 Podložka ⌀6 x ⌀19 x 1.5t 1 
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119 Skrutka s vnútorným šesťhranom M6 x P1.0 x 15 1 

120 Vložka 1 

121 Podložka ⌀8 x ⌀20 x 1.5t 1 

122 Pružná podložka M8 1 

123 Skrutka s vnútorným šesťhranom M8 x P1.25 x 15 1 

124 Konštrukcia držadiel DK860R 1 

125 Kryt snímača tepu (dlhý) 2 

126 Podložka snímača tepovej frekvencie (B) 2 

127 Kryt snímača tepu (krátky) 2 

128 Podložka snímača tepovej frekvencie (A) 2 

129 Membránová klávesnica na držadlách 2 

130 Samoúchytná skrutka ⌀2 x 6 2 

131 Zápustná skrutka M3 x P0.5 x 25 4 

132 Tlačidlo - ľavé 2 - <STOP & START> 1 

133 Tlačidlo - pravé 2 - <LEVEL> 1 

134 Spojovací kábel snímača tepovej frekvencie (spodný) ľavý 1 

135 Spojovací kábel snímača tepovej frekvencie (spodný) pravý 1 

136 Penové obloženie ⌀27 x 5t x 245 mm 2 

137 Držadlo 2 

138 Skrutka M4 x P0.7 x 8 2 

139 Konzola (led) 1 

139-1 Úchytka konzoly 1 

139-2 Reproduktor konzoly 1 

139-3 Spodný kryt konzoly 1 

139-4 Samorezná skrutka ST4 x 12 11 

139-5 Horný kryt konzoly 1 

139-6 LED panel 1 

139-7 Membránové tlačidlá 1 

139-8 Kľúč 1 

139-9 Kábel tlačidiel 1 

139-10 Protišmyková podložka 2 

139-11 Zvukový signalizátor 2 

139-14 Multimediálna klávesnica 1 

139-15 Ochrana pred prachom 2 

139-16 USB prachová ochrana 1 

139-17 Samorezná skrutka ST3 x 8 12 

139-18 Gombík na prichytenie káblov 1 

139-19 Samoúchytná skrutka ⌀4 x 12 1 
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139-21 Horný ovládač 1 

139-22 Skrutka ST2 x 6 6 

139-23 Bezdrôtový snímač tepu 1 

139-24 Kábel srdcovej podložky 1 

139-25 Káble multimediálnej klávesnice 1 

139-26 Ovládací kábel (horný) 1 

139-27 Kábel držadla (horný) 1 

140 Spodný dekoratívny kryt konzoly 1 

141 Predný dekoratívny kryt konzoly (ľavý) 1 

142 Predný dekoratívny kryt konzoly (pravý) 1 

143 Úchyt držiaku fľaše 1 

144 Držiak fľaše 1 

145 Kryt ovládania (ľavý) 1 

146 Kryt ovládania (pravý) 1 

147 Skrutka M4 x P0.7 x 12 2 

148 Podložka ⌀8 x ⌀12 x 1.0t 4 

149 Skrutka s vnútorným šesťhranom M8 x P1.25 x 20 4 

150 Skrutka M5 x P0.8 x 12 2 

151 Skrutka M5 x P0.8 x 10 4 

152 Samorezná skrutka ST4 x 20 2 

153 Samorezná skrutka ST4 x 10 3 

154 Podložka ⌀8 x ⌀16 x 1.5t 4 

155 Pružná podložka M8 4 

156 Skrutka M8 x P1.25 x 20  4 

157 Podložka ⌀8 x ⌀16 x 1.5t 8 

158 Matica M8 x P1.25 4 

159 Skrutka s vnútorným šesťhranom M8 x P1.25 x 40 4 

160 Rovná podložka ⌀8 x ⌀16 x 1.0t 8 

161 Matica M8 x P1.25 4 

162 Pružná podložka ⌀8 4 

163 Skrutka M8 x P1.25 x 20 4 

164 Samorezná skrutka ST4 x 16 4 

165 Rovná podložka ⌀8 x ⌀16 x 1.0t 4 

166 Pružná podložka ⌀8 4 

167 Skrutka M8 x P1.25 x 20 4 

168 Imbusový kľúč 6 x 40 x 120 mm 1 

169 Vidlicový kľúč 13 mm + 15 mm 1 

170 Imbusový kľúč 5 mm x 40 mm x 180 mm 1 
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171 Pohon DC 7.5V / 2.5A (RSS1006-188075-T2) 1 

172 Prípojný kábel 1 

190 Podložka sedla 1 

192 Kovová matica 4 

POKYNY K MONTÁŽI 

Pre správne zostavenie zariadenia postupujte podľa uvedených krokov: 

Krok 1 

• Pripevnite predný a zadný nosník (C, D) k hlavnému rámu (B) pomocou skrutiek (K01), 
pružných podložiek (K02) a podložiek (K03). 

• Podľa obrázku nižšie zapojte káble. Potom pripevnite stĺpik konzoly (A) k hlavnému rámu (B) 
pomocou skrutiek (K04) a podložiek (K05). Spoje pevne dotiahnite. 

• Nasaďte sedlo (F) na hlavný rám (B) pomocou skrutiek (K06). Použite podložky (K07) a 
samoistné matice (K08). Prichyťte ich pevne.  
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Krok 2 

• Zapojte káble podľa obrázka. 

• Potom upevnite držadlá (E) k hlavnému rámu (B) pomocou skrutiek (K09), podložiek (K10 a 
K11) a samoistných matíc (K12). Príliš ich neuťahujte. 

• Zapojte zvyšné káble k hlavnému rámu a poriadne utiahnite skrutky (K09), podložky (K10 a 
K11) a samoistné matice (K12). 

• Akonáhle ste urobili vyššie spomínané kroky, môžete pripevniť sedlo (G) k hlavnému rámu 
pomocou skrutiek (K13) a podložiek (K14 a K15). Viď obrázok nižšie. 

• Pripevnite dekoratívny kryt stĺpika konzoly (H) k hlavnému rámu pomocou skrutiek (K21). 

• Nainštalujte oba pedále (I). Správne rozlišujte medzi ľavým a pravým pedálom. Nápoveďou 
Vám môže byť označenie „L" (ľavý) a „R" (pravý) na spodnej strane pedálov. 
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Krok 3 

• Prepojte konzolu (J) s príslušnými káblami držiaka konzoly. Konzolu prichyťte pomocou 
skrutiek (K17). 

• Potom pripevnite predný dekoratívny kryt konzoly (M) pomocou skrutiek (K18 a K19). 

• Vložte úložný box (L) do krytky konzoly. 

• Potom upevnite spodný dekoratívny kryt konzoly (N). Použite skrutky (K20). 

• Pomocou skrutiek (K16) upevnite držiak fľaše (K) na hlavný rám. 
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NÁVOD K OVLÁDANIU KONZOLY 

DISPLEJ 

 

Jedná sa o LED konzolu s nasledujúcimi funkciami: RPM (otáčky za minútu), SPEED (rýchlosť), TIME 
(čas), CALORIES (spálené kalórie). DISTANCE (vzdialenosť), WATTS (výkon), LEVEL (úroveň), 
bodový displej pre grafické zobrazenie. 

SPUSTENIE DISPLEJA 

1. Pohotovostný režim 

Akonáhle začne konzola svietiť, zobrazí bodový displej metrické alebo palcové jednotky („KM" alebo 
„ML" v grafike U1. Môžete voliť v rozmedzí: U1 – U4. 

2. Režim spánku 

Ak je konzola v prevádzkovom režime a otáčky sú nižšie ako 30 alebo ak nedôjde k stlačeniu 
žiadneho tlačidla po dobu 15 sekúnd, prístroj sa na 16 sekúnd prepne do pohotovostného režimu. Po 
uplynutí 16 sekúnd zariadenie zapípa a prejde do režimu spánku. Ak sa počas 16 sekúnd zvýšia 
otáčky nad 30 alebo sa stlačí nejaké tlačidlo, postup sa preruší a konzola sa prepne do 
pohotovostného režimu. 

Ak sú otáčky v režime nastavenia nižšie ako 30 po dobu 10 sekúnd, prepne sa systém späť do 
pohotovostného režimu. Ak počas 5 sekúnd nedôjde k zvýšeniu otáčok alebo ak nebude stlačené 
nejaké tlačidlo, zariadenie sa na dobu 16 sekúnd prepne do pohotovostného režimu. Po uplynutí 16 
sekúnd zariadenie zapípa a prejde do režimu spánku. Ak sa počas 16 sekúnd zvýšia otáčky alebo sa 
stlačí nejaké tlačidlo, činnosť sa preruší a zariadenie prejde späť do pohotovostného režimu. 

Pokiaľ vo všetkých režimoch otáčky nedosiahnu hodnoty 30, začne bodový displej rolovať po dobu 5 
sekúnd. Pokiaľ ani vtedy nebude dosiahnuté želaných otáčok, bodový displej na 5 sekúnd zobrazí 
nápis „PAUSE“.  

FUNKCIE TLAČIDIEL 

START : Stlačte „START” a program spustí priamo funkciu „QUICK START” (rýchly štart). 

RECOVERY : Počas cvičenia sa chopte snímača tepu, kým okienko „PULSE" nezobrazí 
hodnotu tepovej frekvencie. Potom stlačte toto tlačidlo „RECOVERY". Displej sa zastaví a okienko 
„TIME“ začne odpočítavať jednu minútu. Potom displej zobrazí kondičnú hodnotu tepovej frekvencie 
pomocou značiek F1 ~ F6. F1 znamená najlepšiu kondíciu a F6 najhoršiu. 
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PAUSE : Stlačením tohto tlačidla počas cvičenia program automaticky prejde do stavu 
„PAUSE". Ak ho stlačíte v priebehu nastavenia, vrátite sa späť na nastavovaný program s možnosťou 
jeho prestavenia. 

STOP : Týmto tlačidlom zastavíte činnosť. Stláčaním tlačidla „ENTER" môžete prepínať medzi 
jednotlivými okienkami displeja v tomto poradí: „SPEED - TIME – DISTANCE/RPM - CALIROES - 
WATTS”. 

ENTER : Týmto tlačidlom potvrdíte nastavenia a prejdete na ďalšiu stránku. 

DIRECTION , , , , , : Stláčaním daných tlačidiel môžete zvýšiť alebo 
znížiť nastavené hodnoty (WEIGHT, HEIGHT, AGE, SEX, PULSE, TIME ...) a funkčné nastavenia 
(WATT, HRP, USER, PROGRAM, MANUAL). Dá sa nimi ovládať obťažnosť. 

FUNKCIE PROGRAMOV 

Programový režim: PROGRAMY P1~P12 

1. Stlačte smerové tlačidlá pre voľbu programu P1P12. 

2. Pre vstup do nastavenia stlačte tlačidlo „ENTER". 

3. Potom opäť stlačte „ENTER" a ukazovateľ času sa rozsvieti a LED kontrolka zabliká v okienku 
„TIME". Predvolená časová hodnota (TIME) je „0:00". Pomocou tlačidiel navoľte čas. 

4. Po nastavení času stlačte „ENTER" pre vstup do nastavenia „DISTANCE" (vzdialenosti). 
Ukazovateľ sa rozsvieti a LED kontrolka zabliká v okienku „DISTANCE". Východisková hodnota 
vzdialenosti je „0,0". Pomocou smerových tlačidiel zadajte hodnotu. 

5. Po voľbe vzdialenosti opäť stlačte „ENTER" pre nastavenie spálených „CALORIES" (spálené 
kalórie). Ukazovateľ sa rozsvieti a LED kontrolka zabliká v okienku „CALORIES". Predvolená 
hodnota je „0". Pomocou smerových tlačidiel zadajte hodnotu. 

6. Hodnoty TIME - DISTANCE - CALORIES môžu byť zadané cyklicky. Po ich nastavení stlačte 
tlačidlo „START" a zariadenie spustí operáciu. 

Stláčaním tlačidla „ENTER" v priebehu cvičenia môžete zmeniť zobrazenie v tomto poradí: „SPEED - 
TIME - DISTANCE/RPM - CALORIES - WATTS". 

Pokiaľ počas cvičenia stlačíte tlačidlo „PAUSE", program sa preruší. Ukazovatele 
TIME/DISTANCE/CALORIES ukážu dosiahnuté dáta. Pokiaľ chcete po prerušení opäť pokračovať, 
stlačte tlačidlo „START" a program sa opäť rozbehne a nadviaže na predchádzajúce dáta. 

Stlačením tlačidla „STOP" program zastavíte. Jeho opätovným stlačením odstránite cvičebné hodnoty 
a prejdete späť do hlavného nastavenia: MANUAL/PROGRAM/USER/HRC/WATTS. 

Bodový displej: 

Ak počas cvičenia nebude dosiahnutá hodnota otáčok 30, začne monitor dvakrát rolovať „RPM ↑" po 
dobu 5 sekúnd. Pokiaľ ani po tomto upozornení nebude hodnota dosiahnutá, zobrazí sa na 5 sekúnd 
dvakrát nápis „PAUSE“. 

Manuálny režim 

1. Pomocou smerových tlačidiel zvoľte „MANUAL". 

2. Stlačte tlačidlo „ENTER" pre vstup do voľby hodnôt. 

3. Potom stlačte tlačidlo „ENTER", ukazovateľ času sa rozsvieti a LED kontrolka zabliká v okienku 
„TIME". Predvolená časová hodnota (TIME) je „0:00". Pomocou tlačidiel navoľte čas. 

4. Po nastavení času stlačte „ENTER" pre vstup do nastavenia „DISTANCE" (vzdialenosti). 
Ukazovateľ sa rozsvieti a LED kontrolka zabliká v okienku „DISTANCE". Východisková hodnota 
vzdialenosti je „0,0". Pomocou smerových tlačidiel zadajte hodnotu. 



18 

 

5. Po voľbe vzdialenosti opäť stlačte „ENTER" pre nastavenie spálených „CALORIES" (spálené 
kalórie). Ukazovateľ sa rozsvieti a LED kontrolka zabliká v okienku „CALORIES". Predvolená 
hodnota je „0". Pomocou smerových tlačidiel zadajte hodnotu. 

6. Hodnoty TIME - DISTANCE - CALORIES môžu byť zadané cyklicky. Po ich nastavení stlačte 
tlačidlo „START" a zariadenie spustí operáciu. 

Stláčaním tlačidla „ENTER" v priebehu cvičenia môžete zmeniť zobrazenie v tomto poradí: „SPEED - 
TIME - DISTANCE/RPM - CALORIES - WATTS". 

Pokiaľ počas cvičenia stlačíte tlačidlo „PAUSE", program sa preruší. Ukazovatele 
TIME/DISTANCE/CALORIES ukážu dosiahnuté dáta. Pokiaľ chcete po prerušení opäť pokračovať, 
stlačte tlačidlo „START" a program sa opäť rozbehne a nadviaže na predchádzajúce dáta. 

Stlačením tlačidla „STOP" program zastavíte. Jeho opätovným stlačením odstránite cvičebné hodnoty 
a prejdete späť do hlavného nastavenia: MANUAL/PROGRAM/USER/HRC/WATTS. 

Bodový displej: 

Ak počas cvičenia nebude dosiahnutá hodnota otáčok 30, začne monitor dvakrát rolovať „RPM ↑" po 
dobu 5 sekúnd. Pokiaľ ani po tomto upozornení nebude hodnota dosiahnutá, zobrazí sa na 5 sekúnd 
dvakrát nápis „PAUSE“. 

Používateľský režim 

1. Pomocou smerových tlačidiel zvoľte „USER". 

2. Stlačte tlačidlo „ENTER" pre vstup do voľby hodnôt. 

3. Potom stlačte tlačidlo „ENTER", ukazovateľ času sa rozsvieti a LED kontrolka zabliká v okienku 
„TIME". Predvolená časová hodnota (TIME) je „0:00". Pomocou tlačidiel navoľte čas. 

4. Po nastavení času stlačte „ENTER" pre vstup do nastavenia „DISTANCE" (vzdialenosti). 
Ukazovateľ sa rozsvieti a LED kontrolka zabliká v okienku „DISTANCE". Východisková hodnota 
vzdialenosti je „0,0". Pomocou smerových tlačidiel zadajte hodnotu. 

5. Po voľbe vzdialenosti opäť stlačte „ENTER" pre nastavenie spálených „CALORIES" (spálené 
kalórie). Ukazovateľ sa rozsvieti a LED kontrolka zabliká v okienku „CALORIES". Predvolená 
hodnota je „0". Pomocou smerových tlačidiel zadajte hodnotu. 

6. Hodnoty TIME - DISTANCE - CALORIES môžu byť zadané cyklicky. Po ich nastavení stlačte 
tlačidlo „START" a zariadenie spustí operáciu. 

Ak chcete tiež grafické zobrazenie, postupujte takto: 

1. Vstúpte do režimu „USER". Ukazovateľ „TIME" sa rozsvieti a LED kontrolka zabliká v okienku 
„TIME". Predvolená hodnota je „0:00". 

2. Pre zobrazenie grafu stlačte tlačidlo „ENTER" a držte 3 sekundy. Potom zabliká prvý riadok 
bodového displeja. Ukazovateľ „TIME" zobrazí kód S-1. 

3. Stláčaním smerových tlačidiel navoľte úroveň (LEVEL). Po kompletnej voľbe a jej potvrdení 
stlačte „ENTER" pre nastavenie úrovne programu na ďalšom riadku. 

4. Ak sa nastavenie úrovne podarilo, môže používateľ stlačením tlačidla „ENTER" prejsť do 
ďalšieho nastavenia. Celkom môže nastaviť 16 úrovní (S-1 ~ S-16). Po úspešnom nastavení sa 
zariadenie prepne do nastavenia času (TIME) pre spustenie operácie. 

Stláčaním tlačidla „ENTER" v priebehu cvičenia môžete zmeniť zobrazenie v tomto poradí: „SPEED - 
TIME - DISTANCE/RPM - CALORIES - WATTS". 

Pokiaľ počas cvičenia stlačíte tlačidlo „PAUSE", program sa preruší. Ukazovatele 
TIME/DISTANCE/CALORIES ukážu dosiahnuté dáta. Pokiaľ chcete po prerušení opäť pokračovať, 
stlačte tlačidlo „START" a program sa opäť rozbehne a nadviaže na predchádzajúce dáta. 

Stlačením tlačidla „STOP" program zastavíte. Jeho opätovným stlačením odstránite cvičebné hodnoty 
a prejdete späť do hlavného nastavenia: MANUAL/PROGRAM/USER/HRC/WATTS. 
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Bodový displej: 

Ak počas cvičenia nebude dosiahnutá hodnota otáčok 30, začne monitor dvakrát rolovať „RPM ↑" po 
dobu 5 sekúnd. Pokiaľ ani po tomto upozornení nebude hodnota dosiahnutá, zobrazí sa na 5 sekúnd 
dvakrát nápis „PAUSE“. 

Meranie tepovej frekvencie (HRP) 

1 Pomocou smerových tlačidiel zvoľte „HRP". 

2 Stlačte „ENTER" pre nastavenie hodnôt. 

3 Po stlačení tlačidla „ENTER" sa rozsvieti ukazovateľ výšky (HEIGHT) a na bodovom displeji sa 
zobrazí nápis „HEIGHT". Predvolená hodnota je „170". Pomocou smerových tlačidiel hodnotu 
upravte. 

4 Po nastavení výšky, stlačte „ENTER", ukazovateľ veku (AGE) sa rozsvieti a bodový displej 
zobrazí „AGE". Východisková hodnota veku je „30". Pomocou smerových tlačidiel hodnotu 
upravte. 

5 Po nastavení veku, stlačte „ENTER", ukazovateľ pohlavia (SEX) sa rozsvieti a bodový displej 
zobrazí „GENDER". Môžete zvoliť medzi „M" (muž) a „F" (žena). Vyberte pomocou smerových 
tlačidiel. 

6 Po nastavení pohlavia stlačte tlačidlo „ENTER", ukazovateľ cieľovej hodnoty „TARGET" (90%, 
75%, 55%) sa rozsvieti a okienko „PULSE" zobrazí predvolenú hodnotu. Pomocou smerových 
tlačidiel navoľte cieľovú hodnotu. „TARGET" by mal používateľovi umožniť voľbu hodnôt 
pomocou smerových tlačidiel. Predvolené hodnoty (90%, 75%, 55%) závisia na výške, veku a 
pohlaví. 

7 Po nastavení tepu (PULSE) stlačte tlačidlo „ENTER" a ukazovateľ času sa rozsvieti a LED 
kontrolka zabliká v okienku „TIME". Predvolená časová hodnota (TIME) je „0:00". Pomocou 
smerových tlačidiel čas navoľte. 

8 Po nastavení času stlačte „ENTER" pre vstup do nastavenia „DISTANCE" (vzdialenosti). 
Ukazovateľ sa rozsvieti a LED kontrolka zabliká v okienku „DISTANCE". Východisková hodnota 
vzdialenosti je „0,0". Pomocou smerových tlačidiel zadajte hodnotu. 

9 Po voľbe vzdialenosti opäť stlačte „ENTER" pre nastavenie spálených „CALORIES" (spálené 
kalórie). Ukazovateľ sa rozsvieti a LED kontrolka zabliká v okienku „CALORIES". Predvolená 
hodnota je „0". Pomocou smerových tlačidiel zadajte hodnotu. 

10 Hodnoty TIME - DISTANCE - CALORIES môžu byť zadané cyklicky. Po ich nastavení stlačte 
tlačidlo „START" a zariadenie spustí operáciu. 

Stláčaním tlačidla „ENTER" v priebehu cvičenia môžete zmeniť zobrazenie v tomto poradí: „SPEED - 
TIME - DISTANCE/RPM - CALORIES - WATTS". 

Pokiaľ počas cvičenia stlačíte tlačidlo „PAUSE", program sa preruší. Ukazovatele 
TIME/DISTANCE/CALORIES ukážu dosiahnuté dáta. Pokiaľ chcete po prerušení opäť pokračovať, 
stlačte tlačidlo „START" a program sa opäť rozbehne a nadviaže na predchádzajúce dáta. 

Stlačením tlačidla „STOP" program zastavíte. Jeho opätovným stlačením odstránite cvičebné hodnoty 
a prejdete späť do hlavného nastavenia: MANUAL/PROGRAM/USER/HRC/WATTS. 

A) Zahrievací proces 

1) Obťažnosť je prednastavená na úroveň „1". Kontrola tepovej frekvencie sa automaticky spustí 
za 1 minútu. 

2) Používateľ môže kedykoľvek pomocou smerových tlačidiel meniť úroveň obťažnosti. 

B) Kontrola tepovej frekvencie 

1) Prípadný rozdiel medzi aktuálnou tepovou frekvenciou a predvolenou tepovou frekvenciou 
(55% / 75% / 90% / TARGET) bude zobrazovaný cca 10 sekúnd. 

2) Ak program nezaznamená aktuálnu tepovú frekvenciu, potom sa preruší a obťažnosť sa 
nebude ďalej zvyšovať. Na tepovom zobrazení sa objaví „P". 

3) Používateľ môže meniť obťažnosť aj pomocou smerových tlačidiel. 
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4) Ak bude aktuálna hodnota tepovej frekvencie nižšia ako tá predvolená (o 4 jednotky), program 
automaticky zvýši obťažnosť vždy o jednu úroveň až ku konečnému maximu (16). 

5) Ak je aktuálna hodnota tepovej frekvencie vyššia ako tá predvolená (o 4 jednotky), systém 
automaticky zníži obťažnosť vždy o jednu úroveň až na minimum (1). 

6) Ak aktuálna hodnota tepovej frekvencie dosiahne prednastavené hodnoty počas troch po sebe 
idúcich minút, alebo ak vyprší prednastavený čas, program kontroly tepovej frekvencie sa 
automaticky ukončí a prejde do „COOL DOWN" fázy (oddychovej fázy). 

C) Minútová oddychová fáza po meraní tepu 

1) Akonáhle nabehne minútová oddychová fáza, program používateľa upozorní tiahlym pípnutím. 
Bodový displej zobrazí „COOL" a časový ukazovateľ začne odpočítavať jednu minútu. 

2) V tejto fáze bude obťažnosť udržiavaná na úrovni „1" a všetky získané dáta budú uchované 
pre ďalšie cvičenie. 

3) V tejto fáze sa dá použiť iba tlačidlo „STOP/RESET”. 

Režim výkonu (WATT) 

1 Pomocou smerových tlačidiel zvoľte „WATTS". 

2 Stlačte tlačidlo „ENTER" pre nastavenie hodnôt. 

3 Po stlačení tlačidla „ENTER" sa rozsvieti ukazovateľ „WATT" a LED kontrolka zabliká na displeji 
„WATTS". Predvolená hodnota je „120". Pomocou smerových tlačidiel navoľte hodnotu. 

4 Po nastavení výkonu (WATT) stlačte tlačidlo „ENTER", ukazovateľ času sa rozsvieti a LED 
kontrolka zabliká v okienku „TIME". Predvolená časová hodnota (TIME) je „0:00". Pomocou 
smerových tlačidiel navoľte čas. 

5 Po nastavení času stlačte „ENTER" pre vstup do nastavenia „DISTANCE" (vzdialenosti). 
Ukazovateľ sa rozsvieti a LED kontrolka zabliká v okienku „DISTANCE". Východisková hodnota 
vzdialenosti je „0,0". Pomocou smerových tlačidiel zadajte hodnotu. 

6 Po voľbe vzdialenosti opäť stlačte „ENTER" pre nastavenie spálených „CALORIES" (spálené 
kalórie). Ukazovateľ sa rozsvieti a LED kontrolka zabliká v okienku „CALORIES". Predvolená 
hodnota je „0". Pomocou smerových tlačidiel zadajte hodnotu. 

7 Hodnoty TIME - DISTANCE - CALORIES môžu byť zadané cyklicky. Po ich nastavení stlačte 
tlačidlo „START" a zariadenie spustí operáciu. 

Stláčaním tlačidla „ENTER" v priebehu cvičenia môžete zmeniť zobrazenie v tomto poradí: „SPEED - 
TIME - DISTANCE/RPM - CALORIES - WATTS". 

Pokiaľ počas cvičenia stlačíte tlačidlo „PAUSE", program sa preruší. Ukazovatele 
TIME/DISTANCE/CALORIES ukážu dosiahnuté dáta. Pokiaľ chcete po prerušení opäť pokračovať, 
stlačte tlačilo „START", program sa opäť rozbehne a nadviaže na predchádzajúce dáta. 

Stlačením tlačidla „STOP" program zastavíte. Jeho opätovným stlačením odstránite cvičebné hodnoty 
a prejdete späť do hlavného nastavenia: MANUAL/PROGRAM/USER/HRC/WATTS. 

Bodový displej: 

Ak počas cvičenia nebude dosiahnutá hodnota 30 otáčok, začne monitor dvakrát rolovať „RPM ↑" po 
dobu 5 sekúnd. Pokiaľ ani po tomto upozornení nebude hodnota dosiahnutá, zobrazí sa na 5 sekúnd 
dvakrát nápis „PAUSE“. 
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GRAFICKÉ SYMBOLY 

   

Manuálny Tepová frekvencia WATT 

 

VÝHODY RECUMBENTU 

Recumbenty sú výbornou voľbou v prípade potreby stabilizácie bedrovej časti chrbta, pretože sedíte 
opretí, kým pri bicyklovaní na klasickom rotopede ste zhrbený nad kormidlom. Recumbent teda 
podporuje lepšie držanie tela. 

Recumbenty sú tiež priaznivejšie k Vašim kĺbom. Spodná časť chrbta je totiž položená na veľkom, 
stabilnom sedle, a Vaše kolená a členky sú chránené pred možným poranením. 
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Skutočnosť, že sedlo je väčšie, býva často najväčším rozdielom oproti klasickým rotopedom. Práve 
pohodlie pri sedení je rozdiel, ktorý pocíti každý kto vyskúša tento druh rotopedu. 

Recumbent je dobrou voľbou aj pre väčšinu ľudí s neurologickými poruchami. Ak Váš chrbát alebo 
kĺby trpia reumatoidnou artritídou, môže recumbent byť najlepším riešením pre Vás z dôvodu 
rozloženia hmotnosti Vášho tela. 

ÚDRŽBA A USKLADNENIE 

• Použite len mäkkú handričku a jemný prostriedok na čistenie. 

• Plastové časti nečistite abrazívami alebo rozpúšťadlami. 

• Po každom použití zotrite pot. 

• Zariadenie chráňte pred vlhkosťou a extrémnymi teplotami. 

• Zariadenie, počítač a konzolu chráňte pred priamym slnkom. 

• Pravidelne kontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek a matíc. 

• Skladujte na suchom a čistom mieste mimo dosahu detí. 

• Uistite sa, že hlavný vypínač je vypnutý a že stroj nie je zapojený do elektriny. 

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt 
nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na 
určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma. 

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii 
potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky 
nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho 
zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými 
predpismi udelené pokuty. 

Batérie nevhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte na miesta zaisťujúce recykláciu batérií. 

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. 

mailto:predajnatn@insportline.sk
mailto:predajnaba@insportline.sk
mailto:predajnake@insportline.sk
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„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v 
rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.  

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

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

Záručné podmienky a záručná doba 

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

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

Záručné podmienky sa nevzťahujú na 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. 

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.  
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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.  

 

Dátum predaja:                  Pečiatka a podpis predajcu: 
 


