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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Tento manuál si uschovajte pre budúcu potrebu. 

• Pred prvým použitím si prečítajte celý manuál. 

• Použitie prístroja bude bezpečné a efektívne iba vtedy, ak bude riadne zostavený a 
udržiavaný. Majiteľ prístroja je zodpovedný za to, že všetci užívatelia prístroja budú poučení 
ako o správnom používaní prístroja, tak o prípadných rizikách a bezpečnostných opatreniach. 

• Ak beriete lieky na srdce alebo krvný tlak, mali by ste začatie akéhokoľvek tréningového 
programu konzultovať s lekárom. 

• Venujte pozornosť svojmu telu. Nesprávne alebo nadmerné cvičenie môže uškodiť Vášmu 
zdraviu. 

• Keď počas cvičenia pocítite bolesť, tlak na hrudi, nepravidelný srdcový tep, extrémne 
zadýchavanie, motanie hlavy, alebo nevoľnosť, okamžite prestaňte cvičiť. Ďalšie prípadné 
cvičenie konzultujte s lekárom. 

• Zabráňte deťom a zvieratám v prístupe k prístroju. Prístroj smú používať iba dospelí. 

• Používajte prístroj iba na rovnej a pevnej ploche. Okolo prístroja vymedzte najmenej 0,6 m 
voľného priestoru. 

• Pred každým použitím skontrolujte utiahnutie všetkých skrutiek a matíc. 

• Prístroj je bezpečné používať iba vtedy, ak ho pravidelne kontrolujete kvôli opotrebeniu a 
možnému poškodeniu. 

• Prístroj používajte podľa inštrukcií v tomto návode. Prístroj nepoužívajte, ak počas montáže 
alebo kontroly narazíte na poškodenú súčasť alebo ak začne počas chodu vydávať 
nezvyčajný zvuk. V týchto prípadoch odovzdajte prístroj na opravu. 

• Zvoľte vhodné oblečenie. Nenoste voľné oblečenie, ktoré by sa mohlo zachytiť do pohyblivých 
častí stroja, alebo Vám môže brániť v pohybe. 

• Tento prístroj nie je vhodný na terapeutické účely. 

• Žiadna z nastaviteľných častí prístroja by nemala vyčnievať a brániť tak používateľovi v 
pohybe. 

• Zdvíhajte prístroj opatrne, tak aby nedošlo k poraneniu chrbta. V prípade potreby požiadajte o 
pomoc ďalšiu osobu. 

• Nosnosť: 150 kg 

• Trieda: SB (podľa európskych noriem EN 957-1 a EN 957-7, pre komerčné a profesionálne 
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 v zloženom stave 126.5 x 57 x 192.5 cm 

Rozmery v rozloženom stave 245 x 57 x 112 cm 

Váha 40 kg 

Váha záťažového kolesa 3 kg 

Brzdný systém Magnetický 

Počet úrovní záťaže 16 

Dĺžka pojazdu 99 cm 

Nosnosť 150 kg 

ZOZNAM ČASTÍ 

 

Čís. Názov Ks Čís. Názov Ks 

1 Hlavný rám 1 10 Ovládací panel 1 

3 Predný nosník 1 13 Sedlo 1 

4 Zadný nosník 1 38L Ľavá krytka podpernej nožičky 1 

5 Pedále 1 38R Pravá krytka podpernej nožičky 1 

8 Pojazd 1  Sada spojovacieho materiálu a 
náradia 

1 
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MONTÁŽ 

KROK 1 

1. Pripevnite krytky podpernej nožičky (38L a 38R) k základni (1) pomocou skrutiek (86). 

2. Pripevnite predný nosník (3) k základni (1) podľa obrázka „a“. Použite imbusové skrutky (20), 
pružné podložky (21) a ploché podložky (22), ako je znázornené na obrázka „b“. 

 

KROK 2 

1. Pripevnite pojazd (8) k hlavnému rámu (1) pomocou imbusových skrutiek (20), pružných 
podložiek (21) a plochých podložiek (23). 

2. Pripevnite zadný nosník (4) k pojazdu (8) pomocou imbusových skrutiek (20), pružných 
podložiek (21) a plochých podložiek (22) podľa obrázka „a“. 
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3. Pripevnite najprv doraz spojený so skrutkou (28 & 26) a ďalší doraz (26) k pojazdu (8) 
pomocou imbusovej skrutky (27) podľa obrázka „b“. 

 

KROK 3 

Pripevnite nadstavec pedálov (5) k základni (1) pomocou imbusových skrutiek (20), pružných 
podložiek (21) a plochých podložiek (22). 
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KROK 4 

Pojazd (8) zložíte tak, že prišliapnete podpernú nožičku (9) - viď obrázok. 

 

KROK 5 

1. Pripojte horný kábel ovládacieho panela (101) a káble snímačov (102, 103) k ovládaciemu 
panelu (10). 

2. Pripevnite displej (10) k držiaku pomocou skrutiek (76) podľa detailu na obrázku. 

3. Nastavte rameno ovládacieho panela (2) a ovládací panel (10) do vhodnej polohy podľa 
obrázku. 

4. Pripojte stroj k napájaniu pomocou adaptéra a zapnite displej. 
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NASTAVENIE PEDÁLOV 

Posunutie smerom dole 

Vytiahnite svorky na posuvných doštičkách (15). Zároveň posuňte pedále smerom nadol tak, ako je 
znázornené na obrázku. 
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Posunutie smerom nahor 

Netreba manipulovať so svorkami. Pedále priamo posuňte smerom nahor tak, ako je znázornené na 
obrázku. 

 

OVLÁDACÍ PANEL 

 

Funkcie ovládacieho panela 

NÁZOV FUNKCIE 

WATTS/MERANIE VÝKONU Zobrazuje výkon v rozmedzí 0 – 999 W striedavo so 
zobrazením kalórií. 

CALORIES/KALÓRIE Zobrazuje počet spálených kalórií počas cvičenia 
striedavo so zobrazením výkonu. 

Rozmedzie zobrazenia: 0 – 9999 cal; rozmedzie 
nastavenia: 0 – 9990 cal 
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DISTANCE/VZDIALENOSŤ Zobrazuje prekonanú vzdialenosť. 

Rozmedzie zobrazenia: 0 – 99999 m; navyšuje/znižuje 
sa po 100 m 

PULSE/TEPOVÁ FREKVENCIA Počas cvičenia zobrazuje tepy za minútu (bpm). 

Rozmedzie zobrazenia: 30 – 230 bpm 

TIME/500M/ČAS/500M Zobrazuje dobu trvania cvičenia. 

Rozmedzie zobrazenia: 0:00 ~ 99:00 

Počítač sníma hodnoty každých 6 sekúnd. Podľa 
aktuálnej rýchlosti displej zobrazuje čas zostávajúci na 
dokončenie 500 m. 

SPM/ZÁBERY ZA MINÚTU Rozmedzie zobrazenia: 0 – 99; nastavenie hodnôt vždy 
o 5 záberov za minútu 

LOAD/ZÁŤAŽ Nastavenie záťaže. 

Počet úrovní záťaže: 16 

STROKES/ZÁBERY Počíta dokončené zábery. 

Rozmedzie zobrazenia: 0 – 9999 záberov 

Každých 6 sekúnd je aktualizovaný celkový počet 
záberov. 

Celkový počet záberov je možné vynulovať vypojením 
prístroja z napájania. 

TIME/ČAS Zobrazuje celkovú dobu trvania cvičenia. 

MANUAL/MANUÁLNY REŽIM Manuálny režim. 

PROGRAM Možnosť voľby z 12 prednastavených programov. 

H.R.C./CIEĽOVÁ TEPOVÁ 
FREKVENCIA 

Režim cieľovej tepovej frekvencie. 

RACE/ZÁVOD S POČÍTAČOM Virtuálny závod s počítačom. 

USER/POUŽÍVATEĽSKÝ PROGRAM Možnosť vlastného nastavenia záťaže. 

Funkcie tlačidiel 

TLAČIDLO FUNKCE 

Šípka hore Navýšenie nastavovanej hodnoty alebo posun výberu. 

Šípka dole Zníženie nastavovanej hodnoty alebo posun výberu. 

Enter Potvrdenie nastavenia alebo výberu. 

Reset 

Stlačením tlačidla vynulujete nastavenie hodnôt. 

Po ukončení cvičenia sa pomocou tlačidla vrátite do hlavnej 
ponuky. 

Podržte tlačidlo na 2 sekundy a ovládací panel sa reštartuje. 

Start/Stop Týmto tlačidlom začnete alebo ukončíte cvičenie. 

Recovery/Vyhodnotenie kondície 
Vyhodnotí Vašu kondíciu zmeraním tepovej frekvencie po 
výkone. 
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Použitie 

1. ZAPNUTIE 

Zapojte prístroj do napájania (alebo na 2 sekundy stlačte RESET). Ovládací panel sa za 
sprievodného zvuku zapne a na displeji sa na 2 sekundy zobrazia všetky polia (Obr. 1). 
Pomocou šípok si zvoľte používateľské nastavenie (USER) a potom jeden zo štyroch 
používateľských programov (U1 - U4). Potvrďte svoju voľbu stlačením tlačidla ENTER. Potom 
si nastavte parametre cvičenia. Keď sa motor zastaví, záťaž sa automaticky vráti na úroveň 1. 

 

Obr. 1 

2. ÚSPORNÝ REŽIM 

Ak sú tlačidlá na 4 minúty nečinné, alebo prístroj za tú istú dobu nezaznamená žiadny podnet 
snímačov záberov či tepovej frekvencie, displej sa vypne a úroveň záťaže sa vráti do 
východiskovej pozície. Napočítané hodnoty budú uložené a uschované do ďalšieho cvičenia. 

3. VÝBER FUNKCIE 

Pri nastavení v hlavnom rozhraní bude na displeji blikať „MANUAL" (manuálny režim). 
Pomocou šípok vyberte režim: MANUAL (manuálny režim) → PROGRAM (prednastavené 
programy) → H.R.C. (Nastavenie cieľovej tepovej frekvencie) → RACE (režim závodu s 
počítačom) → USER (nastavenie používateľského programu). Voľbu potvrďte stlačením 
tlačidla ENTER. 

4. MANUÁLNY REŽIM 

a. Ak v hlavnej ponuke stlačíte tlačidlo START/STOP, spustí sa manuálny režim. 

b. Možno ho tiež zvoliť v ponuke režimov pomocou šípok a tlačidla ENTER. 

c. Pomocou šípok vyberte cieľové hodnoty času (TIME), vzdialenosti (DISTANCE), 
spálených kalórií (CALORIES) alebo tepovej frekvencie (PULSE) a potvrďte tlačidlom 
ENTER (Obr. 2). (Nie je možné nastaviť cieľové hodnoty času a vzdialenosti zároveň.) 

d. Tlačidlom START/STOP prístroj spustíte (obr. 3). Nastavená hodnota sa začne zostupne 
odpočítavať. Pomocou šípok nastavte úroveň záťaže. 

e. Akonáhle sa odpočet nastavenej hodnoty dostane na nulu, cvičenie sa zastaví. Názov 
funkcie začne na displeji za sprievodného zvuku blikať. Stlačením akéhokoľvek tlačidla 
alarm umlčíte. Čas (TIME) sa vráti na nastavenú hodnotu. 

  

Obr. 2 Obr. 3 
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f. Tlačidlom RESET sa vráťte do hlavnej ponuky. 

5. PREDNASTAVENÉ PROGRAMY 

a. Šípkami zvoľte režim prednastavených programov (PROGRAM). Voľbu potvrďte tlačidlom 
ENTER. 

b. Šípkami si zvoľte jeden z programov (P1 - P12, Obr. 4) a voľbu potvrďte tlačidlom 
ENTER. 

  

Obr. 4 Obr. 5 

c. Šípkami nastavte cieľový čas (TIME, Obr. 5) a stlačte ENTER pre potvrdenie. 

d. Stlačením tlačidla START/STOP prístroj zapnete. Úroveň záťaže nastavte pomocou 
šípok. 

e. Akonáhle dôjde odpočet času k nule, prístroj sa zastaví a zaznie zvukové upozornenie. 
Potom sa na displeji zobrazia priemerné hodnoty. Alarm vypnete stlačením akéhokoľvek 
tlačidla. Ukazovateľ času sa vráti na pôvodnú nastavenú hodnotu. 

f. Tlačidlom RESET sa vráťte do hlavnej ponuky. 

6. H.R.C. (CIEĽOVÁ TEPOVÁ FREKVENCIA) 

a. Najskôr si nasaďte hrudný pás (viď kapitola „Použitie hrudného pásu" nižšie). 

b. Pomocou šípok zvoľte režim H.R.C. a voľbu potvrďte tlačidlom ENTER. 

c. Pomocou šípok zadajte svoj vek (predvolená hodnota je 24 rokov, Obr. 6). Potvrďte 
tlačidlom ENTER. 

d. Zvoľte cieľovú tepovú frekvenciu podľa šípok (55%, 75%, 90%, TARGET HR (vlastná 
cieľová tepová frekvencia)) - viď obr. 7. Zvolená tepová frekvencia sa zobrazí v okienku 
„PULSE" (55% - predvolená hodnota je 107 bpm, 75% - predvolená hodnota je 146 bpm, 
90% - predvolená hodnota je 175 bpm, TAG - predvolená hodnota je 100 bpm). Ak si 
zvolíte TAG, hodnota začne blikať na 100 bpm (Obr. 8). Pomocou šípok si zvoľte vlastnú 
cieľovú tepovú frekvenciu v rozmedzí 30 – 230 bpm. 

  

Obr. 6 Obr. 7 

e. Šípkami nastavte čas cvičenia (TIME) – viď Obr. 9. 
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Obr. 8 Obr. 9 

f. Tlačidlom START/STOP zahájite cvičenie. Ak prístroj nebude detegovať žiadnu tepovú 
frekvenciu, na displeji sa zobrazí ikonka v tvare srdca a začne sa odpočítavať čas. 
Akonáhle odpočet dosiahne nulu, systém zastaví cvičenie a rozoznie sa alarm. Na 
obrazovke sa zobrazia priemerné hodnoty. Výstražný zvuk možno vypnúť stlačením 
ľubovoľného tlačidla. Ukazovateľ času sa vráti na pôvodnú nastavenú hodnotu. 

g. Aby používateľova tepová frekvencia dosiahla cieľové hodnoty, prístroj bude každých 30 
sekúnd navyšovať záťaž o 1 úroveň. Ak tepová frekvencia cieľovú hodnotu prekročí, 
prístroj každých 15 sekúnd záťaž vždy o 1 úroveň zníži, zatiaľ čo bude vydávať zvukové 
varovanie. Ak bude tepová frekvencia používateľa prekračovať cieľovú hodnotu aj na 
najnižšej úrovni záťaže, a to dlhšie ako 30 sekúnd, prístroj sa z bezpečnostných dôvodov 
zastaví. Ak zariadenie prestane detegovať tepovú frekvenciu, okamžite zníži záťaž o 1 
úroveň a každých 15 sekúnd o ďalšiu úroveň, pokiaľ nebude záťaž minimálna. Kým sa 
bude záťaž znižovať, bude prístroj vydávať varovný zvuk. Ak prístroj nebude naďalej 
detegovať žiadnu tepovú frekvenciu, po 30 sekundách sa zastaví. 

h. Tlačidlom RESET sa vráťte do hlavnej ponuky. 

7. REŽIM ZÁVODU 

a. Šípkami zvoľte režim závodu (RACE) – Obr. 10. Voľbu potvrďte tlačidlom ENTER. 

b. Šípkami nastavte počet záberov za minútu (predvolená hodnota: 10) a cieľovú vzdialenosť 
(predvolená hodnota: 500 m) - viď Obr. 11. Nastavenie hodnoty potvrďte tlačidlom 
ENTER.  

  

Obr. 10 Obr. 11 

c. Tlačidlom START/STOP zahájite cvičenie. Na displeji sa zobrazí postup používateľa („U") 
a počítača („PC"), viď Obr. 12. Na displeji bude počas pretekov znázornená pomyselná 
vzdialenosť medzi používateľom a počítačom (Obr. 13). 

  

Obr. 12 Obr. 13 

d. Akonáhle niektorý z meraných údajov dosiahne cieľovú hodnotu, prístroj sa zastaví. Na 
displeji sa za sprievodného zvuku zobrazia konečné hodnoty (Obr. 14). Alarm vypnete 
stlačením ľubovoľného tlačidla. 
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Obr. 14 

e. Tlačidlom RESET sa vrátite do hlavnej ponuky. 

8. POUŽÍVATEĽSKÝ PROGRAM 

a. Šípkami zvoľte režim používateľského programu (USER) a voľbu potvrďte tlačidlom 
ENTER. 

b. Šípkami po stĺpcoch v grafe nastavte úroveň záťaže (Obr. 15). Stlačením tlačidla ENTER 
sa vždy posuniete na nastavenie ďalšieho stĺpca. Ak ste s nastavením hotový, alebo ak 
chcete z rozhrania nastavení vystúpiť, podržte ENTER na 2 sekundy. 

c. Šípkami nastavte dobu trvania programu (TIME) – Obr. 16. Voľbu potvrďte tlačidlom 
ENTER. 

  

Obr. 15 Obr. 16 

d. Tlačidlom START/STOP zahájite cvičenie. Šípkami môžete zmeniť nastavenie záťaže. 

e. Akonáhle ubehne nastavená doba trvania, prístroj sa za sprievodného zvuku zastaví. 
Stlačením ľubovoľného tlačidla alarm zastavíte. 

f. Stlačením tlačidla START/STOP cvičenie pozastavíte. 

g. Tlačidlom RESET sa vrátite do hlavnej ponuky. 

9. REŽIM VYHODNOTENIA KONDÍCIE (RECOVERY) 

a. Najskôr si nasaďte hrudný pás (viď kapitola „Použitie hrudného pásu" nižšie). 

b. Akonáhle sa na displeji zobrazí Váš tep, môžete stlačiť tlačidlo RECOVERY. 

c. Hodnoty na displeji zmiznú, okrem okienok času (TIME) a tepovej frekvencie (PULSE) - 
Obr. 17. V okienku času sa začne odpočítavať 60 sekúnd. 

d. Po odpočítaní sa na displeji zobrazí vyhodnotenie Vašej kondície F1 - F6 (Obr. 18). 
Orientujte sa podľa tabuľky nižšie. 
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e. Ďalším stlačením tlačidla RECOVERY sa vrátite do hlavnej ponuky. 

  

Obr. 17 Obr. 18 

Vyhodnotenie kondície: 

1.0 VYNIKAJÚCA 

1.0 < F < 2.0 VÝBORNÁ 

2.0 < F < 2.9 DOBRÁ 

3.0 < F < 3.9 DOSTATOČNÁ 

4.0 < F < 5.9 PODPRIEMERNÁ 

6.0 ZLÁ 

Poznámky: 

1. Ak sa na displeji zobrazí „E-2", skontrolujte, či sú všetky káble správne pripojené a 
nepoškodené. 

2. Ak prístroj nezaznamená žiaden pohyb alebo tepovú frekvenciu, vstúpi do úsporného režimu. 

Grafické znázornenie záťaže programov 

   

PROGRAM 1 PROGRAM 2 PROGRAM 3 

   

PROGRAM 4 PROGRAM 5 PROGRAM 6 

   

PROGRAM 7 PROGRAM 8 PROGRAM 9 

   

PROGRAM 10 PROGRAM 11 PROGRAM 12 
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POUŽITIE HRUDNÉHO PÁSU 

Inštalácia batérie 

Umiestnite batériu do hrudného pásu pozitívnym pólom 
nahor podľa šípky na obrázku. 

 

Vtlačte batériu dovnútra a uistite sa, že je vo vyrovnanej 
polohe. 

 

 

Uzavrite viečko batérie. Šípka na ňom by mala smerovať 
k značke CE na prístroji. Potom použite mincu alebo 
podobný nástroj a otočte viečkom v smere hodinových 
ručičiek tak, aby šípka ukazovala smerom k značke 
„CLOSE“.  

 

Takto by malo vyzerať poriadne uzamknuté veko batérie. 

 

Spôsob nosenia 

Nasaďte si hrudný pás podľa obrázkov nižšie. Pás začne detegovať Vašu tepovú frekvenciu a vysielať 
ju do počítača trenažéra. Na displeji sa v okienku PULSE zobrazí ikonka srdca a za 3 - 5 sekúnd 
začne displej zobrazovať Vašu aktuálnu tepovú frekvenciu. 

Ak už nechcete hrudný pás používať, odopnite si ho a uschovajte na bezpečné miesto. 
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Upozornenia 

• Pred použitím hrudného pásu si navlhčite pokožku vodou, aby mohol pás lepšie snímať 
tepovú frekvenciu. 

• Nasaďte si pás tak, ako je znázornené na obrázkoch vyššie. 

• Nasaďte si pás tak, aby bol čo najbližšie k Vášmu srdcu. 

• Hrudný pás musí byť pripojený k prijímaču o 5.3 KHZ. 

• Hrudný pás prijíma signál vo vzdialenosti 90 - 130 cm od trenažéra. 

• Životnosť batérie: Pri použití 1 hod denne vydrží 12 mesiacov (batéria je pri dodaní 
inštalovaná v hrudnom páse). Ak trenažér nedeteguje v príslušnej vzdialenosti signál, vyberte 
batériu a znovu ju vložte do hrudného pásu. 

• Vodotesnosť: 1 ATM 
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NÁKRES ROZLOŽENÉHO STROJA 
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ZOZNAM DIELOV 

Čís. Názov Ks Čís. Názov Ks 

1 Základňa 1 55 Skrutka M8x1.25x35L 6 

2 Rameno ovládacieho panela 1 56 Klobúková matica M8x1.25x15T 6 

3 Predný nosník 1 57 Kladka D37.4xD8x11 4 

4 Zadný nosník 1 58 Pružinová doštička 1 

5 Nadstavec pedálov 1 59 Os záťažového kolesa 1 

6 Držiak a pojazd sedla 1 60 Poistný krúžok S-10(1T) 2 

7 Podpera pojazdu 1 61 Matica D9.5x5T(3/8"-26UNF) 1 

8 Pojazd 1 63 Kužeľová pružina 1 

9 Podperná nožička 1 64 Skrutka ST4.2x15L 4 

10 Ovládací panel 1 65 Ložisko #6000ZZ 2 

11L Ľavá krytka nožičky 1 66 Matica D9.5x4T(3/8"-26UNF)x4T 2 

11R Pravá krytka nožičky 1 67 Kladka D50x26L 1 

12 Nastaviteľné zakončenie nožičky 2 68 
Zápustná skrutka s plochou hlavou 

M8x1.25x55.5L 
1 

13 Sedlo 1 69 Samoistiaca matica M8x1.25x8T 1 

14 Pedále 2 70 Vložka D13.5xD10x9 2 

15 Nastaviteľná doštička pedála 2 71 Plochá podložka D15xD5.2x1.0T 2 

16 Držadlo 1 72 Skrutka M5x0.8x15L 2 

17 Penový grip 2 73 Samoistiaca matica M5x0.8x5T 2 

18 Zaguľatená krytka D31.8x19L 2 74 Skrutka ST3.5x25L 4 

19 Objímka držadla 1 75 Skrutka ST4.2x15L 20 

20 Imbusová skrutka M8x1.25x20L 17 76 Skrutka M5x0.8x10L 8 

21 Pružná podložka D15.4xD8.2x2T 24 77 Kolík D6x26.5x7.7 2 

22 Plochá podložka D16xD8.5x1.2T 27 78 Tlmič D9xD5.8x13 2 

23 Plochá podložka D25xD8.5x2T 6 79 Zaisťovacia skrutka D18.9x66L 1 

24 Skrutka M8x1.25x15L 2 80 Pružina D2.0xD18x75L 1 

25 Spojovacia os 1 81 
Zápustná skrutka s plochou hlavou 

D8xM6x10 
1 

26 Doraz 34x34x22T 4 82 Tiahlo 1 

27 Imbusová skrutka M8x1.25x100L 2 83 Imbusová skrutka M8x1.25x25L 1 

28 Matica M8xP1.25x6T 2 84 Samoistiaca matica M8x1.25x8T 2 

29 Krytka pojazdu 1 85 Imbusová skrutka M8x1.25x80L 1 

30L Ľavý kryt záťažového kolesa 1 86 Skrutka M5x0.8x10L 11 

30R Pravý kryt záťažového kolesa 1 87 Tlmič 35x35x5T 2 

31L 
Zadný kryt záťažového kolesa 

(ľavý) 
1 88 Koncová krytka D7/8"x17L 1 

31R Zadný kryt záťažového kolesa 1 89 Pružina D3.5xD30x60L 1 
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(pravý) 

32 Krytka ťažného lana 1 90 Skrutka ST4x1.41x10L 2 

33 Bočná krytka 2 91 Prechodka D38xD8.1x8T 2 

34 Vedenie ťažného lana 1 92 Prechodka D38xD10.2x11T 2 

35 Ventilačná krytka 1 93 Skrutka M10x1.5x80L 1 

36 Upevňovacia trubička pružiny 1 94 Samoistiaca matica M10x1.5x10T 3 

37 Upevňovacia doštička 1 95 Plochá podložka D30xD10x3T 2 

38L 
Predná krytka podpernej nožičky 

(ľavá) 
1 96 Držiak ovládacieho panela 1 

38R 
Predná krytka podpernej nožičky 

(pravá) 
1 97 Imbusová skrutka M8x1.25x15L 2 

39 Tlmič D25xD4.5x8T 1 98 Skrutka ST4.2x1.4x10L 8 

40 Ťažné lano 1 99 Plochá podložka D12xD4.3x1.0T 8 

41 Navíjač ťažného lana 1 100 Plochá podložka D15xD5.2x3.0T 4 

42 Držiak kužeľovej pružiny 1 101 Horný kábel ovládacieho panela 1 

43 Pracka pedála 2 102 Kábel snímača 1 

44 Záťažové koleso 1 103 Kábel snímača (1) 1 

45 Klinový remeň 1 104 Držiak snímača 1 

46 Nastaviteľná podložka 2 105 Kruhový magnet 4 

47 Nastavovací upínač 2 106 Napájací kábel 1 

48 Matica M6x1x5T 2 107 Motor 1 

49 Vymedzovacia vložka D10xD14x3T 1 108 Skrutka ST4.2x1.4x15L 4 

50 Poistná matica 3/8"-26UNFx6.5T 4 109 Vysokonapäťový kábel 1 

51 Skrutkovacia koncová krytka 1 110 Adaptér 1 

52 Prechodka D28.6xD22.6x3T 2 111 Hrudný pás 1 

53 Vložka D12xD8.2x12.6L 6 \ Kľúč 1 

54 Posuvné koleso sedla D32xD18x10 2 \ Imbusový kľúč 1 

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 

mailto:predajnatn@insportline.sk
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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): 

1. 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 

2. neodborným repasom 

3. nesprávnou údržbou 

4. mechanickým poškodením 

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

6. neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou 

7. neodbornými zásahmi 

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

9. 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 

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

 

 
 


