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ÚVOD 

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou tohto výrobku. Veríme, že s 
ním budete plne spokojný. Tento návod slúži pre efektívne používanie výrobku. Pred prvým použitím 
si pozorne prečítajte tento návod a uchovajte ho pre neskoršie nahliadnutie. 

Kovová konštrukcia vybavená sedlom, ovládacími pákami a predným kolieskom. Zadná časť sa 
upevní na konštrukciu elektroboardu a zaistí sa pomocou popruhov na suchý zips. Dá sa prispôsobiť 
prakticky každému elektroboardu s veľkosťou kolies od 6,5" do 10" a inštalácia je veľmi rýchla a 
nenáročná. Navyše je nastaviteľná samotná dĺžka konštrukcie, takže nebude robiť problém aj jazdcom 
s vyššou postavou. 

Po nasadnutí na Funcart sa elektroboard ovláda jednoducho zaťahovaním za ovládacie páky. 
Zatáčanie, zrýchľovanie aj spomaľovanie je veľmi jednoduché. Držadlá rukovätí sú opatrené 
príjemným penovým materiálom a tak sa skvele držia a nevykĺzávajú z rúk. Nohami sa potom človek 
zaprie za nášľapy na prednej časti konštrukcie. 

TECHNICKÝ POPIS 

• upevnenie pomocou popruhov 

• jednoduchá inštalácia 

• ergonomicky tvarované sedlo 

• ovládacie páky 

• dĺžka: 57 – 75 cm (od vonkajšieho konca nášľapov po prostriedok sedla) 

• materiál konštrukcie: oceľ 

• materiál sedla: plast 

• materiál rukovätí: EVA pena 

• priemer kolieska: 100 mm 

• odporúčaný rýchlostný limit: 12 km/h 

• nosnosť: 100 kg 

• hmotnosť: 4,5 kg 

• prispôsobiteľné elektroboardom s veľkosťou kolies od 6,5" do 10" 

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY 

• Manuál si prečítajte pozorne ešte pred používaním výrobku a uschovajte ho pre budúcu 
potrebu. 

• Pred každou jazdou skontrolujte, či všetky skrutky dobre držia. Pravidelne kontrolujte 
opotrebenie kolies a koliesok vrátane ložísk. Pokiaľ je nutné, ihneď vymeňte. 

• Neprekračujte rýchlosť a dbajte na správne brzdenie. 

• Jazdou neohrozujte seba ani iných. Nejazdite na strmé plochy alebo na nerovný terén. 

• Výrobok si sami neupravujte a nevykonávajte neschválenú údržbu. Znížili by ste tým 
bezpečnosť zariadenia. Výrobok používajte iba podľa manuálu. 

• Pamätajte, že nesprávne použitie môže viesť k zraneniu (vrátane smrteľného). 

• Pravidelne kontrolujte prípadné poškodenie alebo opotrebovanie všetkých súčiastok. 
Opotrebované súčiastky musia byť ihneď vymenené. 

• Nikdy nejazdite na poškodenom zariadení. Ak sa na zariadení objavia ostré hrany, 
nepoužívajte ho. 
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• Snažte sa získať čo najviac skúseností pred prvou jazdou. Ak si nie ste istý, spýtajte sa 
skúsenejšej osoby. 

• Pamätajte, že používanie týchto zariadení na verejných komunikáciách, chodníkoch, peších 
zónach atď., nie je dovolené všade. Uistite sa, že používaním zariadenia neporušujete 
miestne platné zákony a predpisy. Ak si nie ste istý, obráťte sa na miestne autority. 

• Zariadenie nepoužívajte na verejných komunikáciách (vrátane diaľnic a rýchlostných ciest). 

• Zariadenie môže v tej istej chvíli používať len jedna osoba. Nevyužívajte ho na prepravu 
druhých. 

• So zariadením nikdy nejazdite v noci, za šera alebo v zhoršenej viditeľnosti. 

• Vždy používajte chrániče (lakťov, kolien, zápästia atď.). Nezabudnite na prilbu. 

• Zariadenie nie je určené na komerčné účely. 

• Na zariadenie nepúšťajte deti. 

• Zariadenie nie je vhodné pre ľudí vysokého veku a pre tehotné ženy. 

• Nikdy nejazdite po požití alkoholu alebo pod vplyvom omamných látok. Na zariadení nič 
neprepravujte. 

• Vždy sa oboznámte s pravidlami prevádzky a dodržujte ich. Rešpektujte chodcov. 

• Majte vždy svoju rýchlosť pod kontrolou a nenechajte sa počas jazdy rozptyľovať. Pamätajte 
na dobrú viditeľnosť. Dbajte na rýchlostné i váhové limity. 

• V prípade nehody počkajte na mieste na príchod odborných zásahových zložiek. 

• Ak idete v skupine, zachovajte bezpečný odstup. Predídete tak kolízii. 

• Počas jazdy netelefonujte ani nepočúvajte hudbu. Koncentrujte sa na jazdu. 

• Nejazdite na klzkom alebo na mokrom povrchu. Nejazdite ani za dažďa. Nejazdite po 
nerovnom povrchu. Vyhnite sa aj zasneženým alebo zľadovateným plochám. Vyhýbajte sa 
prekážkam, kameňom, nečistotám a strmým plochám. Jazdite iba na rovnom a čistom 
povrchu. 

• Rešpektujte rýchlostný a váhový limit zariadenia a neprekračujte ich. 

OBMEDZENIA 

Pre bezpečné používanie výrobku dodržiavajte uvedené obmedzenia: 

Max. rýchlostný limit: 12 km/h 

Max. hmotnosť používateľa: 100 kg 
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ZOZNAM DIELOV 

 

Č. Názov Počet (Ks) 

1 Sedlo 1 

2 Kormidlo 2 

3 Rám 1 

4 Predné pedále 1 

5 Kľúč (veľký) 1 

6 Kľúč (malý) 1 

7 Imbusový kľúč 17 1 

8 Imbusový kľúč 13 1 

9 Gumová podložka 4 

10 Matica M8 4 

11 Skrutka 4 

12 Matica M8 4 

13 45 mm skrutka 4 

14 Ručná skrutka 1 

15 Kryt suchého zipsu 2 

16 Suchý zips 4 

POSTUP PRI SKLADANÍ 

Pre správne zloženie sa riaďte uvedenými krokmi: 

Krok 1: Otvorte škatuľu a uistite sa, že žiadna súčiastka nechýba. 

Krok 2: Pripevnite kormidlo (2) k rámu (3) pomocou skrutiek (13) a matíc (12).  

Všimnite si, že sa kormidlo rozširuje na jednom konci. Prosím pripevnite kormidlo tak, aby širší koniec 
smeroval smerom von. 

Potrebné náradie: Imbusový kľúč 17 (5) a kľúč (7). 
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Krok 3: Pripevnite sedlo (1) k rámu (3) pomocou 4 skrutiek (11) a 4 matíc (10). 

Potrebné náradie: Imbusový kľúč 13 (12), kľúč (6). 

 

Krok 4: Pripevnite pedále (4) k rámu (3) pomocou ručnej skrutky (14). Nastavte rám podľa Vašej 
výšky. Odskrutkujte ručnú skrutku a posuňte pedále do vhodnej pozície a zaskrutkujte späť ručnú 
skrutku. 

Teraz keď je kompletná konštrukcia, umiestnite na každý koniec rámu, ktorý drží Váš elektroboard 
gumovú podložku (9). Dlhšia strana patrí na vnútornú stranu, aby chránila Váš elektroboard proti 
poškrabaniu.  

  

Krok 5: Povoľte matice a upravte rám tak aby zodpovedal Vášmu elektroboardu a matice znova 
dotiahnite. 

Potrebné náradie: Kľúč (5).  
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Krok 6: Nadstavbu elektroboardu dajte na elektroboard a zaistite suchým zipsom (16). Uistite sa, že je 
suchý zips zaistený. 

Užite si naplno Vašu jazdu! 

KRYT SUCHÉHO ZIPSU 

 

Prestrčte suchý zips (16) skrz plastový kryt (15).    

 

Pripevnite suchý zips (16). Uistite sa, že je kryt 
(15) umiestnený smerom k zemi.   

POZOR:  

• Nikdy nenechávajte zariadenie v chode, ak na ňom nikto nesedí. Samovoľná jazda môže 
spôsobiť zranenie alebo škodu. 

• Pokiaľ chcete konštrukciu z elektroboardu zložiť, stačí povoliť popruhy. 

SPRÁVNE OVLÁDANIE 

Pred jazdou: 

1. Posaďte sa na sedlo. 

2. Dajte držadlá do horizontálnej polohy. 

3. Zapnite zariadenie. 
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Zastavenie 

Dajte obe držadlá do horizontálnej polohy. 

 

Jazda vzad 

Zdvihnite obe držadlá. 

 

Jazda vpred 

Stlačte obe držadlá dole. 

 

Otáčka vľavo 

Ľavým držadlom nepohybujte.  

Pravé držadlo stlačte dole. 

 

Otáčka vpravo 

Pravým držadlom nepohybujte. 

Ľavé držadlo stlačte dole. 

ÚDRŽBA A ČISTENIE 

Pravidelná údržba a čistenie môže výrazne ovplyvniť životnosť zariadenia. 

• Pravidelne kontrolujte všetky skrutky, kolieska a ložiská ohľadom opotrebenia. 

• Poškodené alebo opotrebované súčiastky okamžite vymeňte. 

• Na čistenie nepoužívajte veľké množstvo vody. Kovové diely by mohli zhrdzavieť. 

• Stačí iba malé množstvo mydlovej vody (studená alebo vlažná). 

• Na čistenie je možné použiť prachovku. 

• Nepoužívajte chemické čistidlá. 

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. 
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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. 

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. 

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 

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

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.  
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Dátum predaja:                  Pečiatka a podpis predajcu: 


