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BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY 

Manuál čítajte pozorne ešte pred prvým použitím a ponechajte si ho pre budúcu potrebu. 

 Výrobok používajte iba v súlade s manuálom a nerobte neschválené úpravy. 

  Poučte všetkých ostatných užívateľov o možných nebezpečenstvách. 

 Zariadenie nie je určené pre ľudí so sensitivními poruchami alebo s precitlivenou kožou. 
Prehriatie môže spôsobiť popáleniny. Ak si nie ste istý, konzultujte vec so svojím lekárom. 

 Deti mladšie ako 3 roky nesmú zariadenie používať. 

 Deti vo veku 3 - 8 rokov môžu zariadenie používať iba pod dohľadom dospelej osoby. Musia 
byť náležite poučené o správnom použití. 

 Deti staršie ako 8 rokov, ľudia s postihnutím, ľudia sa senzorickou alebo mentálnou poruchou 
a ľudia s nedostatočnými skúsenosťami smú zariadenie používať iba pod dohľadom 
zodpovednej dospelej osoby. 

 Výrobok nie je hračkou a nie je určený k detským hrám. 

 Čistenie a údržbu môžu vykonávať iba dospelí. 

 Zariadenie nie je terapeutickou pomôckou. 

 Používajte iba na určený účel. 

 Výrobok nepoužívajte, ak je zložený alebo nejako deformovaný. Chráňte ho pred deformáciou. 

 Prehriatie zariadenia môže spôsobiť požiar. Dbajte preto na opatrnosť a nenechávajte výrobok 
zapnutý po dlhšiu dobu. Vždy ho nechajte vychladnúť. 

 Výrobok nepoužívajte vo vlhkom prostredí. 

 Používajte iba určenú napájaciu sadu. 

 Používajte len dodávaný adaptér a nepoužívajte neschválené doplnky. 

 POZOR! Zariadenie môže vydávať elektromagnetické vlny, ktoré môžu rušiť kardiostimulátory. 
To sa môže stať, hoci výrobok zodpovedá požadovaným limitom. Max. 5000 V/m, mag. pole 
max 80 A/m, max. hust. 0.1 mil. Pred použitím sa poraďte s lekárom alebo výrobcom 
kardiostimulátorov. 

 Neťahajte za kábel a nevytrhávajte ho zo zásuvky. 

 Pravidelne zariadenie kontrolujte, či nie je poškodené alebo opotrebované. Neopravujte ho 
sami, obráťte sa na servis. Poškodené káble a iné časti musí vymeniť priamo výrobca. 
Kontaktujte zákaznícky servis. 

 Na výrobok neumiestňujte iné predmety a chráňte ho pred vodou. 

 Výrobok nedávajte do blízkosti tepelných zdrojov a ostrých hrán. 

 Batériu v priebehu dobíjania neprekrývajte žiadnou poduškou, vankúšom a ani iným 
predmetom. 

 Výrobok je určený len pre ľudí. Držte ďalej od domácich zvierat. 

POPIS 

Obsah balenia: 

Nákrčník 1 Ks 

Batéria  1 Ks 

Nabíjačka 1 Ks 

Manuál  1 Ks 
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1) Nabíjačka 

2) Zásuvka nabíjačky 

3) Napájacia sada 

4) Zásuvka batérie 

5) LED tlačidlo ON/OFF a 
nastavenie teploty 

6) LED kontrolka dobíjania 
(plne nabitá – zelená, 
v dobíjacom procese – 

červená) 

7) Zástrčka napájacej sady 

8) Zástrčka napájacieho kábla z 
nákrčníka 

9) Vrecko pre batériu 

SPRÁVNE POUŽITIE 

POZOR: Zariadenie je vybavené bezpečnostným vypínačom ako ochrana pred prehriatím. Vypne sa 
automaticky po dosiahnutí maximálnej teploty. 

PREVÁDZKA POMOCOU NAPÁJACEJ SADY 

Vsuňte nabitú napájaciu sadu (3) do integrovaného vrecka (9) na nákrčníku. Potom prepojte zástrčku 
napájacieho kábla nákrčníku (8) so zástrčkou sady (7). Teraz je výrobok pripravený na použitie. 

PREVÁDZKA POMOCOU ADAPTÉRA 

Vložte zástrčku napájacieho kábla nákrčníka (8) do zásuvky nabíjačky (2). Zariadenie je teraz 
pripravené. 

POZOR: Dbajte na to, aby sa nákrčník pri použití nedeformoval alebo neohýbal. 

ZAPNUTIE 

Prístroj zapnete a správnu teplotu navolíte stlačením a držaním tlačidla po dobu 3 sekúnd. Úroveň 
teploty bude indikovaná LED kontrolkou v nasledujúcich farbách: 

Vysoká teplota  ČERVENÁ 

Stredná teplota  BIELA 

Nízka teplota  MODRÁ 

Opakovaným stláčaním tlačidla upravíte navolenú teplotu. 

POZOR! 

 Ak je zariadenie v prevádzke po dlhšiu dobu, odporúča sa znížiť teplotu na najnižšiu úroveň, 
aby nedošlo k prehriatiu a popáleniu. 

 Pokiaľ dôjde k vybitiu napájacej sady, vypne sa zariadenie automaticky. Sadu potom musíte 
znovu dobiť. 
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VYPNUTIE 

Pomocou dlhého stlačenia tlačidla ON/OFF, ktoré slúži aj na reguláciu teploty (5), zariadenie vypnete. 
LED tlačidlo a regulátor teploty (5) nefungujú, ak je zariadenie vypnuté. 

POZNÁMKA: Napájaciu sadu chráňte pred nízkymi teplotami, aby ste zvýšili jej životnosť. Môžete ju 
prikryť handričkou pri dodržaní vyššie uvedených bezpečnostných predpisov. 

AUTOMATICKÉ VYPNUTIE: Zariadenie je vybavené funkciou automatického vypínania. Samo sa 
vypne zhruba po 30 minútach prevádzky. Opäť ho môžete zapnúť dlhým stlačením ON/OF tlačidla (5). 
Ak sa opätovné zapnutie nedarí, nemá napájacia sada (3) dostatok energie pre prevádzku. 

DOBÍJANIE NAPÁJACEJ SADY 

Napájacia sada (3) musí byť nabitá pred prvým použitím, pokiaľ výrobok nebol po dlhšiu dobu 
používaný. 

 Vložte nabíjačku (1) do zásuvky so zodpovedajúcim napätím. 

 Prepojte zástrčku nabíjačky (2) so zásuvkou na napájacej sade (3). 

 Akonáhle sa LED kontrolka nabíjačky (6) zmení z červenej na zelenú, je jednotka plne nabitá. 
Trvá to asi 2-3 hodiny. 

 Pre zachovanie kapacity sa odporúča dobíjanie aspoň raz ročne. 

 Počas nabíjania napájaciu jednotku ničím neprekrývajte. 

 Dobíjajte iba na suchom mieste a pri izbovej teplote. 

ÚDRŽBA 

 Výrobok neperte. 

 Pred čistením vždy vypojte z elektriny. 

 Nečistoty na povrchu zotrite vlhkou handričkou. Nepoužívajte práčku. 

 Skladujte na suchom a chladnom mieste. 

LI-ON BATÉRIE 

Zariadenie obsahuje lítium-iónové batérie. Tie musia byť recyklované alebo zničené náležite a v 
súlade s platnými predpismi. Ak si nie ste istý, kontaktujte miestne zodpovedné orgány. 

ŠPECIFIKÁCIE BATÉRIE 

Adaptér 

Príkon: 100 – 240 V~50/60 Hz 

Výkon: DC 13V 1.8A 

Typ batérie: Li-ion 2200 mAh 11.1 V 

Výdrž batérie: 0,8 - 2 hod. 

Doba dobíjania: cca 2 hod. 
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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. 

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 

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 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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Dátum predaja:                  Pečiatka a podpis predajcu: 
 

 

 

 


