
 

UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK 

IN 16084 Elektrický longboard WORKER Smuthrider 

IN 16087 Elektrický longboard WORKER Tribequest 
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ĎAKUJEME ZA ZAKÚPENIE TOHTO VÝROBKU! 

Ďakujeme za zakúpenie tohto výrobku. Jedná sa o kompaktný diaľkovo ovládaný longboard s 
batériou. Pre správne a bezpečné používanie produktu si prečítajte priložený manuál a ponechajte si 
ho pre budúcu potrebu. 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

• VAROVANIE – Použitie tohto výrobku môže byť nebezpečné. Dbajte na potrebnú opatrnosť a 
pozorne si prečítajte priložený manuál. 

• Podľa normy: EN 13613 

• TRIEDA: 

o Trieda A – longboard určený na použitie pre osoby s hmotnosťou 20 – 100 kg 

o Max. hmotnosť užívateľa: 100 kg 

• Všetky materiály boli zvolené s ohľadom na zabezpečenie čo najväčšieho pohodlia a 
bezpečnosti počas jazdy. Nesprávne použitie sa môže prejaviť urýchleným alebo nadmerným 
opotrebením výrobku alebo jeho častí. Výrobok používajte iba na určený účel. 

• Údržbu vykonávajte len v súlade s manuálom. Správna údržba môže predĺžiť životnosť 
výrobku. 

• Začiatočníci a neskúsení užívatelia by mali jazdiť výhradne pod dozorom. 

• Výrobok držte ďalej od detí. Deti do 12 rokov smú jazdiť len pod dohľadom dospelej osoby. 

• Majte svoju rýchlosť pod kontrolou a vždy buďte pripravený bezpečne zastaviť. Neprekračujte 
uvedené rýchlostné limity a uistite sa, že máte dostatok voľného priestoru pre bezpečné 
zastavenie. 

• Nevykonávajte skoky a zachovávajte správne držanie tela. Iba jedna osoba môže výrobok 
používať v daný čas. 

• Jazdite len na rovnom, čistom a suchom povrchu, mimo premávky a mimo dosahu chodcov. 
Nejazdite po verejných komunikáciách. Nejazdite blízko vody a tiež v prostredí so zvýšenou 
vlhkosťou vzduchu. 

• Neporušujte miestne zákony a predpisy pri používaní výrobku. Zoznámte sa so všetkými 
zákazmi a obmedzeniami a dodržujte ich. Ak si nie ste istý, konzultujte vec s oprávnenými 
orgánmi. 

• Nejazdite na šikmých plochách, zrázoch, schodoch alebo v príliš úzkych miestach. Jazdite 
mimo vnútorných priestorov. Nikdy nevchádzajte na mokrý alebo drsný povrch. 

• Začiatočníci by mali v počiatočnej fáze požiadať o asistenciu skúsenejšiu osobu, ktorá môže 
pomôcť udržať rovnováhu. Jazdite opatrne a vyhýbajte sa pádom. 

• Nezoskakujte za jazdy. Zostúpte z výrobku, až keď sa úplne zastaví. 

• Vždy si vezmite schválenú prilbu a chrániče kolien, lakťov, zápästí a ramien. Používajte tiež 
rukavice. 

• Používajte športovú obuv s protišmykovou podrážkou. Podrážky topánok musia byť suché. 

• Nikdy nevchádzajte do vody. Tá by mohla vážne poškodiť elektronické komponenty. 
Zariadenie sa taktiež nesmie ponárať do vody alebo iných tekutín. Výrobok nepoužívajte v 
daždi. 

• Zariadenie nepoužívajte a nenabíjajte v prostredí s vysokou koncentráciou plynu alebo 
nebezpečných látok v ovzduší. 

• Nerobte akrobatické prvky. 

• Na výrobku nič neprevážajte. 

• Ak sa objavia ostré hrany, nechajte ich okamžite odstrániť. 



4 

 

• Pred každým použitím výrobok skontrolujte. Všetky skrutky, matice a rýchloupínacie 
mechanizmy musia pevne držať. Taktiež kontrolujte osi, ložiská a kolieska ohľadom 
prípadného poškodenia alebo opotrebenia. Poškodené alebo opotrebované časti musia byť 
ihneď vymenené. Niektoré mechanizmy sa časom môžu uvoľniť a stratiť na účinnosti. 
Dotiahnite v prípade potreby. 

• Nevykonávajte neschválené modifikácie alebo úpravy výrobku, znížila by sa tak jeho 
bezpečnosť. Nepokúšajte sa výrobok sami opravovať. V prípade potreby kontaktujte 
autorizovaný servis. 

• Bezodkladne odstráňte všetky úlomky alebo praskliny pre zachovanie bezpečnosti. 

• Jazdite vždy rozumne. Použitie výrobku predpokladá určité skúsenosti. Nesprávna jazda 
môže byť nebezpečná. 

• Jazdite len po vhodnom teréne. Nevchádzajte na štrk, piesok alebo na olejovitý povrch. 
Nejazdite pri bazéne alebo všeobecne v blízkosti vody. 

• Nejazdite v noci, za šera alebo za zhoršenej viditeľnosti. 

• Nezrýchľujte a nebrzdite príliš prudko, aby nedošlo k pádu alebo k šmyku. Zariadenie je 
vybavené účinnou elektromagnetickou brzdou. 

• Zariadenie sa ovláda diaľkovým ovládačom s dosahom max. 5 m. Pomocou ovládača je 
taktiež možné nastaviť najvyššiu rýchlosť v dvoch rozmedziach: 0 – 10 km/h a 0 – 20 km/h 
alebo 0 – 12 km/h a 0 – 24 km/h (podľa modelu). 

• Dbajte na správne a úplné dobitie batérie. Zvlášť pred prvým použitím je nutné batériu úplne 
nabiť. Dobíjanie sa smie vykonávať iba na suchom a dobre vetranom mieste. 

• Nikdy batériu nepoužívajte na iný účel alebo pre iné zariadenie. Neblokujte ventilačné otvory 
nabíjačky, aby nedošlo k požiaru. 

• Dobíjanie batérie smie vykonávať len dospelá osoba. Dobíjané zariadenia musia byť mimo 
dosahu detí. 

• Pre získanie viac skúseností skúste požiadať o radu profesionálneho trénera alebo iného 
skúseného používateľa. Pred začatím používania výrobku vec konzultujte so svojím lekárom. 
Je to obzvlášť potrebné, ak trpíte zdravotnými komplikáciami alebo ak podstupujete liečbu. 

• Certifikované tiež podľa noriem: EN 13613, EN 61000-6-3:2007+A1:2011-AC:2012, EN 
61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-6-1:2007, EN ISO 12100:2010, EN 
12184:2014, IEC 62321:2008, IEC 60335-1:2012/A11:2014, EN 62233:2008, AfPS GS 
2014:01 PAK 
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ZÁSADY SPRÁVNEJ JAZDY 

• Udržujte rozostup medzi chodidlami. 

• Zohnite si kolená. 

• Mierne sa nahnite dopredu pokiaľ sa rozbiehate alebo ak zvyšujete rýchlosť. 

• Pri brzdení sa mierne zakloňte dozadu. 

 

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU 

 Jeden motor Dva motory 

Longboard IN 16084 Smuthrider IN 16087 Tribequest 

Doska 31"x8" PP 31"x8" Kanadský javor 

Max. nosnosť 100 kg 100 kg 

Cestovná rýchlosť 
Max.: 0 – 20 km/h 

Min.: 0 – 10 km/h 

Max.: 0 – 24 km/h 

Min.: 0 – 12 km/h 

Dojazd 12 km 15 km 

Rýchlosť a dojazd vždy závisí od zaťaženia a na jazdnom povrchu. 

Netto hmotnosť 4,8 kg 5,1 kg 

Motor 180W Bezkomutátorový motor v náboji 

Podvozok 5" vysoko výkonnostný hliník 

Kolieska 75x56 mm 85A Super-mäkké PU 

Diaľkové ovládanie 2,4G bezdrôtový Bluetooth diaľkový ovládač 

Batéria Lithium-Ion Samsung Baterie (36V 2,2Ah) 

Doba dobíjania 2 – 3 hod. 

 

Nabíjačka 

Príkon AC100-240V/50/60Hz Max. 1,6A 

Výkon DC42,0V – 1,0A 
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POPIS PRODUKTU 

 

1. Puzdro 

2. Batériová priehradka 

3. Kingpin 

4. Motor 

5. Podvozok 

6. Koleso 

7. Dobíjací port 

8. Spínač 

9. Doska 

INŠTRUKCIE K OVLÁDANIU 

1. Uistite sa, že je smerový prepínač nastavený na FORWARD (DOPREDU) a že je zariadenie 
zapnuté. 

2. Preverte správne nastavenie rýchlostného prepínača na ovládači. 

3. Zatlačte klapku pozvoľna dopredu. 

4. Mierne sa prikrčte a predkloňte. Chodidlá majú široký rozostup. 

5. Pri brzdení posuňte klapku späť dozadu, zakloňte sa a zotrvajte na doske, kým zariadenie 
úplne nezastaví. 

POZNÁMKA: Do diaľkového ovládača je nutné vložiť dve 1,2V AAA batérie. 
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ZLOŽENIE MOTORA 

 

1. Ložisko 

2. Vonkajší kryt 

3. Zadný kryt 

4. Stator 

5. Magnetické obloženie 

6. Škrupina 

7. Čelný kryt 

8. Koliesko s PU vrstvou 

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ 

 

1. Prepojovacie 
tlačidlo 

2. Smerový prepínač 

3. Indikátor 

4. Spínač 

5. Batériová 
priehradka 

6. Rýchlostný 
prepínač 

LS: 10 km/h alebo 12 km/h 
HS: 20 km/h alebo 24 km/h 

7. Klapka 
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DOBÍJANIE 

VAROVANIE! Zariadenie smie dobíjať len dospelá osoba. 

• Zapnite zariadenie. 

• Vyberte adaptér a hlavný kábel von zo škatule. Uistite sa, že je všetko suché a čisté. Potom 
diely spojte dohromady. 

• Prepojte dobíjací kábel s longboardom cez dobíjací port. Potom zastrčte nabíjačku do 
zásuvky. 

• Dobíjajte, kým ukazovateľ na longboarde nezačne svietiť na zeleno. 

 

PREPOJENIE 

Ovládač nie je prepojený so zariadením – pred používaním zariadenia by mal byť ovládač prepojený s 
vlastným zariadením. Ak tomu tak nie je, postupujte podľa uvedených krokov: 

• Zapnite longboard aj diaľkový ovládač. 

 

• Stlačte a podržte prepojovacie tlačidlo na doske, kým priľahlé modré svetielko nezhasne a 
znova sa nerozsvieti. 
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• Použite ihlu alebo podobne tenký predmet a zasuňte ho do otvoru na ľavej spodnej strane 
diaľkového ovládača. Stlačte a podržte prepojovacie tlačidlo. 

 

• Toto tlačidlo držte tak dlho, dokiaľ modré svetielko na longboarde nezačne rýchlo blikať. To 
znamená, že zariadenie bolo úspešne prepojené s diaľkovým ovládačom. 

SKLADOVANIE A ÚDRŽBA 

• Pravidelne kontrolujte batériu, motor a aj diaľkový ovládač. 

• Výrobok sa smie používať iba na rovnej a bezpečnej ploche. Nevchádzajte do príliš úzkych 
priestorov. 

• Zariadenie udržujte čisté a chráňte pred vlhkosťou a prachom. 

• Nevchádzajte na mokrý alebo prašný povrch. 

• Zariadenie aj diaľkový ovládač vždy vypnite, ak ho nepoužívate. 

• Ak sa prejaví akékoľvek poškodenie alebo chyba batérie, kabeláže, ovládača alebo celého 
výrobku, okamžite ho prestaňte používať. 

• Používajte len originálnu nabíjačku. 

• Nerozoberajte batériu ani zariadenie. 

• Lítiové batérie sú považované za nebezpečný tovar. Dodržujte uvedené zásady pre 
zmiernenie možného rizika: 

o Pravidelne batériu kontrolujte, či nie je poškodená alebo opotrebovaná. 

o Batériu chráňte pred nárazom a otrasmi. 

o Ak sa batéria prehrieva, zapácha alebo ak z nej vytekajú chemikálie, prestaňte ju 
používať. Takáto batéria sa nesmie ani nabíjať. Batérie sa zbavte v súlade s 
miestnymi predpismi. 

o Nepoužívajte batériu počas dobíjania. 

o Pred používaním batériu úplne dobite. 

o Batériu nehádžte do ohňa, ani ju neponárajte do tekutín. 

o Neskracujte kabeláž. 

o Nekontaminujte sa chemikáliami, ktoré môžu vytekať z poškodenej batérie. 

o Nikdy batériu sami nemeňte ani neopravujte. Kontaktujte odborný servis. 

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 
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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. 

„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): 

mailto:predajnatn@insportline.sk
mailto:predajnaba@insportline.sk
mailto:predajnake@insportline.sk
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• 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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Dátum predaja:                  Pečiatka a podpis predajcu: 

 
 

 

 

 

 


