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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

• Manuál čítajte pozorne ešte pred prvým použitím a ponechajte si ho pre budúce nahliadnutie. 

• Výrobok montujte, používajte a udržujte iba v súlade s manuálom a iba na určený účel. 

• Nevykonávajte neschválené modifikácie výrobku. 

• Držte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Nikdy nenechávajte deti bez dozoru ani v 
blízkosti zariadenia. 

• Pravidelne kontrolujte utiahnutie všetkých skrutiek a matíc. Dotiahnite v prípade potreby. 
Pravidelne kontrolujte prípadné poškodenie alebo opotrebenie výrobku. Poškodený alebo 
opotrebovaný trenažér nikdy nepoužívajte. 

• Produkt umiestnite iba na rovný, čistý a pevný povrch. Pre väčšiu bezpečnosť zachovajte 
odstup min. 0,6 m od ostatných objektov. Pre ochranu podlahovej krytiny použite podložku. 

• Výrobok používajte len vo vnútorných priestoroch a chráňte ho pred vodou, vlhkosťou a 
prachom. Zaistite správnu ventiláciu cvičebného priestoru a nikdy necvičte v prostredí s 
nedostatkom vzduchu. 

• Na zariadenie a do jeho blízkosti neumiestňujte ostré predmety. 

• Vezmite si vhodné športové oblečenie a obuv. Nepoužívajte príliš voľný odev. 

• Ruky držte ďalej od pohyblivých častí, aby ste si ich nepohmoždili. Žiadna nastaviteľná časť 
nesmie vyčnievať a obmedzovať pohyb používateľa. 

• Iba jedna osoba smie zariadenie používať v daný čas. 

• Čítajte a dodržujte všetky varovania uvedené v manuáli aj na štítkoch výrobku. 

• Majte cvičenie pod kontrolou a cvičte rozumne. Ak pocítite nevoľnosť, prestaňte cvičiť. Pred 
začatím cvičebného programu vec preberte so svojím lekárom. Je to zvlášť nutné, ak ste 
starší ako 35 rokov alebo ak máte zdravotné komplikácie. 

• Výrobok nie je vhodný pre tehotné ženy a pre osoby trpiace nasledujúcimi alebo podobnými 
problémami: bolesti nôh, bokov, krku, rúk, artritídou, anamorfózou, reumatizmom, podagrou, 
osteoporózou, srdcovými komplikáciami, poruchami obehu, vysokým tlakom, dýchacími 
problémami, onkologickým ochorením, cukrovkou, kožným poškodením, traumou, 
hyperpyrexiou, kostnými problémy, menštruačnými problémami, nevoľnosťou atď. 

• Záťažové koleso: vnútorné magnetické, dvojsmerné, ø450, 8 kg 

• Nosnosť: 150 kg 

• Kategórie: SC (podľa normy EN 957) vhodné pre komerčné, hotelové a klubové využitie. 

• 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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ROZLOŽENÉ KRESBY 
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ZOZNAM DIELOV 

Č. Popis Špecifikácia Ks 

1 Hlavný rám  1 

2 Základňa  1 

3 Držiak konzoly  1 

4 Horné ľavé rameno  1 

5 Horné pravé rameno  1 

6 Spodné ľavé rameno  1 

7 Spodné pravé rameno  1 

8 Ľavá pedálová zostava  1 

9 Pravá pedálová zostava  1 

10 Ľavá pedálová spojnica (lyžina)  1 

11 Pravá pedálová spojnica (lyžina)  1 

12 Kľuka  2 

13 Držiak záťažového kolesa  1 

14 Vonkajšia ľavá krytka  1 

15 Vonkajšia pravá krytka  1 

16 Ľavá vrchná krytka  1 

17 Pravá vrchná krytka  1 

18 Krytka kľuky  2 

19 Krytka ramena 1  2 

20 Krytka ramena 2  2 

21 Ventilačný otvor  1 

22 Magnetický motor  1 

23 Krytka nosníka  4 

24 Vonkajší dekoračný diel   2 

25 Vnútorné magnetické záťažové koleso  1 

26 Polo-závitová skrutka M10x70x20 4 

27 Ľavá spodná krytka ramena  2 

28 Pravá spodná krytka ramena  2 

29 Krytka pojazdu  2 

30 Krytka osi kľuky  1 

31 Ľavý pedál  1 

32 Pravý pedál  1 

33 Napínacie koleso  1 

34 Remenica  1 

35 Koleso  2 
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36 Pojazdové koliesko  4 

37 Nožička  5 

38 Remeň  1 

39 Konzola  1 

40 Snímač tepu  2 

41 Úchyt magnetického snímača  1 

42 Krytka hliníkovej tyče 670x29.5x11.2 4 

43 Rovná podložka Ø6xØ20xt2.0 1 

44 Rovná podložka Ø8.5xØ20xt1.5 9 

45 Rovná podložka Ø8.2xØ25xt2.0 4 

46 Rovná podložka Ø32xØ8.5xt2.0 2 

47 Rovná podložka Ø10xØ22xt2.0 4 

48 Rovná podložka Ø12.5xØ22xt2.0 8 

49 Zakrivená podložka Ø10.5xR100xt2.0 2 

50 Rovná podložka Ø8.5xR25xt2.0 11 

51 Pružná podložka Ø8 11 

52 Pružná podložka Ø10 6 

53 Pružná podložka Ø10 1 

54 Pružná podložka Ø25 1 

55 Imbusová matica M6 1 

56 Imbusová matica M10 5 

57 Poistná matica M8 16 

58 Puzdro ložiska Ø32x59.6 1 

59 Poistná matica M12 4 

60 Samorezná skrutka ST3x30 4 

61 Samorezná skrutka ST4x10 10 

62 Samorezná skrutka ST4x16 43 

63 Samorezná skrutka ST4x20 4 

64 Celo-závitová skrutka M5x10 4 

65 Celo-závitová skrutka M5x15 33 

66 Imbusová celo-závitová skrutka M6x12 4 

67 Imbusová celo-závitová skrutka M6x50x20 6 

68 Imbusová celo-závitová skrutka M8x20 12 

69 Imbusová polo-závitová skrutka M8x40x20 6 

70 Imbusová polo-závitová skrutka M8x60x20 4 

71 Dutá skrutka Ø8x33xM6x15 2 

72 Dutá skrutka Ø9.4x23.5-M6/M6x12 2 

73 Skrutka s valcovou hlavou M8x15 4 
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74 Pedálový hriadeľ Ø17x105xM12x15 2 

75 Celo-závitová skrutka M6x20 1 

76 Rovný kľúč 8x10x18 1 

77 Záslepka BLF82/ø39xø30x27.5 2 

78 Ryhované ložisko 6201-ZZ 2 

79 Ryhované ložisko 6004-ZZ 2 

80 Ryhované ložisko 6005-ZZ 2 

81 Puzdro E12/ø16xø12x6.3 4 

82 Záslepka spojnice Ø32x11.5 2 

83 Penové obloženie Ø30xt.3.0x350 2 

84 Lanko záťaže 103xØ26xM6x50 1 

85 Doraz Ø17xØ8.5x47 2 

86 Brzdný kábel L-450xØ5xØ1.2xM5 1 

87 Zostava osi kľuky Ø25x220 1 

88 Spojovací kábel L1300 mm 1 

89 Polo-závitová skrutka M12x75x20 2 

90 Kábel tepového snímača L650 mm 2 

91 Magnetický snímač 2P samičie zapojenie/L300 mm 1 

92 MP3 spojovací kábel L400 mm 1 

93 Napájací kábel L400 mm 1 

94 Napájací adaptér Dvě kulatí zdířky/240V 1 

95 Polo-závitová cylindrická skrutka M10x90x20 2 

96 Závažie záťažového kolesa  6 

97 Záťažové koleso Ø450x62 1 

98 Krytka snímača tepu  2 

99 Krytka kľuky pedála Ø30.5x29.1 1 

100 Držiak pre IPad  1 

101 Krytka ventilácie  1 

102 Pánt  4 

103 Pánt posuvnej tyče  1 

104 Základňa pántu  1 

105 Krytka kľuky Ø45x14.3 1 

106 Krytka kľuky Ø30.5x43.5 1 

107 Krytka ložiska Ø25x76.1 2 

108 Objímka ložiska s  pedálom Ø25x31.1 2 

109 Guľôčkové ložisko Ø20x20.5 4 

110 Otočná ložisková objímka Ø16x60.1 2 

111 Kryt pedála  2 
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112 Skrutka M8x75 2 

113 Hlboké guľôčkové ložisko R10-ZZ 8 

114 Puzdro pedála  2 

115 Koncová krytka Ø32x2.0 2 

 

POPIS VÝROBKU 

 

1) Držiak pre I-pad 

2) Konzola 

3) Rameno 

4) Základňa 

5) Držadlo 

6) Ventilačný otvor 

7) Držiak pedála 

8) Pedál 

TECHNICKÝ POPIS 

Číslo modelu E15 

Rozmery v rozloženom stave 1 620 x 650 x 1 850 mm 

Max. hmotnosť užívateľa 150 kg 

Rýchlostný pomer 11 

Záťažové koleso Vnútorné magnetické, dvojsmerné, ø450, 8 kg 

Rozsah záťaže 1 – 24 

Dĺžka kroku 520 x 240 

POZNÁMKA: Výrobca si ponecháva právo zmeniť parametre výrobku bez predchádzajúceho 
upozornenia. 
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SPOJOVACIE DIELY 

 

Č. Popis Specifikace Ks 

26 Polo-závitová skrutka M10x70x20 4 

44 Rovná podložka Ø8.5xØ20xt1.5 4 

45 Rovná podložka Ø8.2xØ25xt2.0 4 

47 Rovná podložka Ø10xØ22xt2.0 4 

49 Zakrivená podložka Ø10.5xR100xt2.0 2 

50 Rovná podložka Ø8.5xR25xt2.0 7 

51 Pružná podložka Ø8 3 

52 Pružná podložka Ø10 6 

57 Poistná matica MI 10 

62 Samorezná skrutka ST4x16 10 

65 Celo-závitová skrutka M5x15 12 

66 Imbusová celo-závitová skrutka M6x12 2 
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67 Imbusová celo-závitová skrutka M6x50x20 6 

68 Imbusová celo-závitová skrutka M8x20 5 

69 Imbusová polo-závitová skrutka M8x40x20 6 

70 Imbusová polo-závitová skrutka M8x60x20 4 

72 Dutá skrutka Ø9.4x23.5-M6/M6x12 2 

95 Polo-závitová cylindrická skrutka M10x90x20 2 

62 Samorezná skrutka ST4x16 (nie je pri všetkých) 4 

NÁSTROJE: 

 

Imbusový kľúč 4x30x80 1 

Imbusový kľúč 5x80x80S 1 

Imbusový kľúč 5x35x85S 1 

Imbusový kľúč 6x40x120 1 

Imbusový kľúč 8x45x145 1 

Multi kľúč 14x17x75 1 

Vidlicový kľúč 15&17 1 
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MONTÁŽNE KROKY 

KROK 1 

• Položte hlavný rám (2) na základňu (1), zaistite dvoma polo-závitovými skrutkami (95), dvoma 
pružnými podložkami (52), dvoma zakrivenými podložkami (49), štyrmi cylindrickými polo-
závitovými skrutkami (26), štyrmi pružnými podložkami (52) a štyrmi rovnými podložkami (47). 

 

KROK 2 

• Vytiahnite komunikačné káble (88) z otvoru zostavy úchytu konzoly (3). 

• Pripevnite zostavu úchytu konzoly (3) na hlavný rám (2). Zaistite zakrivenou podložkou (50), 
pružnou podložkou (51), celo-závitovou skrutkou (68), štyrmi rovnými podložkami (44), dvoma 
poistnými maticami (57), dvoma polo-závitovými skrutkami (70). 

• Pripevnite ľavú hornú krytku (16), pravú hornú krytku (17) a ventilačný otvor (21). Zaistite 
šiestimi samoreznými skrutkami (62). 

• VAROVANIE: Akonáhle sú zapojené komunikačné káble, vložte káble do stojana, aby ste ich 
nepricvikli. Najskôr umiestnite všetky skrutky a podložky na otvory a zaistite ich. 
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KROK 3 

• Na os hlavného rámu naneste mazivo. Pripevnite spodnú časť ramena (6) k základni a zaistite 
jednou celo-závitovou skrutkou (68), pružnou podložkou (51), rovnou podložkou (45). 

• Nasaďte vrchnú časť ramena (4) na spodnú časť ramena (6) a zaistite troma polo-závitovými 
skrutkami (69), troma zakrivenými podložkami (50) a troma poistnými maticami (57). 

• Zaistite krytku ramena (19) s krytkou ramena (20) na vrchnej časti ramena pomocou štyroch 
celo-závitových skrutiek (65). 

• Rovnakým spôsobom pokračujte na pravej strane. 

 

KROK 4 

• Na os hlavného rámu naneste mazivo. Umiestnite ľavú pedálovú zostavu (8) na nosník a 
zostavu zaistite pomocou jednej rovnej podložky (45), jednej krytky kľuky (30) a jednej celo-
závitovej skrutky (68) na hriadeli. 

• Naneste mazivo na otvory imbusových skrutiek na osi (72). Spojte ľavú pedálovú spojnicu (10) 
so spodnou časťou ramena (6) a zaistite pomocou jednej skrutky (72). 

• Po pripevnení ľavej spodnej ramenovej krytky (27) a pravej krytky (28) na ľavé rameno (6) 
všetko zaistite pomocou dvoch samorezných skrutiek (62). 

• Rovnako zostavte aj druhú stranu. 

 

KROK 5 



14 

 

• Umiestnite zarážku koliesok (85) na zostave ľavého pedála (8) za použitia polo-závitovej 
skrutky (70) a poistnej matice (57). 

• Rovnako zostavte aj pravú stranu. 

• Naneste trochu maziva na papierový obrúsok. Tenkú vrstvu maziva naneste na plochu pohybu 
koliesok. Prebytočný olej zotrite. 

 

KROK 6 

• Prepojte komunikačný kábel (88), tepový kábel (90) s káblom konzoly. 

• Konzolu (39) nasaďte na držiak konzoly (3) a zaistite pomocou štyroch celo-závitových 
skrutiek (27). 

 

KROK 7 

• Pripevnite držiak pre I-Pad (100) ku konzole (39) za pomoci štyroch samorezných skrutiek 
(62). 

• VAROVANIE: Tento krok sa vykonáva len ak máte k dispozícii držiak pre I-Pad, inak nie. 
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CVIČEBNÉ POKYNY 

Riadne cvičenie sa začína zahrievacou fázou a ukončuje oddychovými cvikmi. Zahrievacia fáza by 
mala pripraviť telo pre následnú záťaž. Oddychové cviky by potom mali zamedziť svalovému 
poraneniu a kŕčom. Vykonávajte zahrievacie a oddychové cviky podľa tabuľky nižšie. 

 

Dotyky prstov na nohe 

Majte uvoľnený chrbát a paže a predkloňte sa vpred k prstom na nohe. 
Vytrvajte v pozícii 15 sekúnd. Mierne pokrčte kolená. 

 

Horné partie stehien 

Jednou rukou sa oprite o stenu. Jednu ruku dajte dole za seba a 
uchopte chodidlo. Pritiahnite ho k zadku, koľko to ide. Vydržte 30 
sekúnd a zopakujte pri druhej nohe. 

 

Podkolenné partie 

Posaďte sa a napnite pravú nohu. Chodidlo ľavej novy primknite k 
pravému vnútornému stehnu. Pravú pažu napnite k špičke natiahnutej 
nohy. Vydržte 15 sekúnd a povoľte. Opakujte to isté pri ľavej nohe. 

 

Vnútorné strany stehien 

Posaďte sa na podlahu so špičkami nôh pri sebe. Kolená smerujú von. 
Pritiahnite chodila ku trieslam. Kolená tlačte dole. Vydržte 30 – 40 
sekúnd, pokiaľ je to možné. 

 

Lýtka a Achillova šľacha 

Oprite sa o stenu s jednou nohou dozadu a s pažami smerom vpred. 
Pravú nohu napnite a ľavú nohu ponechajte na zemi. Ľavú nohu 
prikrčte a tlačte dopredu tak, že bedrá tlačíte smerom k stene. Vydržte 
30 – 40 sekúnd. Nohy majte napnuté a opakujte aj s druhou nohou. 
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NÁVOD K OVLÁDANIU KONZOLY 

LCD DISPLEJ - ROZHRANIE 

 

POPIS TLAČIDIEL 

RECOVERY/Kondícia Kondičné meranie srdcového tepu.   

MODE/Mód 
Počas zastavenia tréningu, stlačte tlačidlo na vybratie alebo potvrdenie 
všetkých hodnôt. 

PROGRAM/Program Vyberte cvičebný program. 

BODY FAT/Telesný tuk Slúži na meranie telesného tuku v % (5.0%~ 50%) a BMI (0~50). 

+ Slúži k zvýšeniu odporu, výberu programu alebo zvyšovaniu hodnôt. 

- Slúži k zníženiu odporu, výberu programu alebo znižovaniu hodnôt. 

RESET/Reset 

Počas zastavenia tréningu alebo v nastavení, stlačte tlačidlo na návrat do 
hlavného menu. 
Držte tlačidlo na 2 sekundy, počítač sa reštartuje a začne opäť s nastavením 
používateľského profilu. 

START/STOP 
Slúži k štartu alebo ukončeniu tréningu.  
Pokiaľ používateľ zastaví tréning pomocou START/STOP, počítač uchová 
nastavené hodnoty. 

FAN/Vetrák 
Ak je stroj zapnutý alebo počas tréningu, používateľ môže pomocou tlačidla 
FAN zapnúť a vypnúť vetrák. 
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POPIS HLAVNÝCH FUNKCIÍ 

FUNKCIE 
ROZSAH 

ZOBRAZENIA 
ROZSAH 

NASTAVENIA 
PAMÄŤOVÁ 

FUNKCIA 

NÁVRAT DO 
NULOVÉHO 

STAVU 
POPIS 

TIME/ČAS 0:00~99:59 
min. 

0~99 cirkulácia 
(+/- 1 min.) 

áno áno • Bez prednastavenej 
cieľovej hodnoty systém 
počíta smerom nahor od 
hodnoty 0:00 

• Pri odpočte od cieľovej 
hodnoty sa čas klasicky 
odpočíta smerom dole až 
k hodnote 0. Potom sa 
počítanie zastaví. 
Indikačné svetielko začne 
blikať a systém vydá 
každú sekundu zvukové 
znamenie. Toto ukončíte 
stlačením ktoréhokoľvek 
tlačidla. 

SPEED/ 
RÝCHLOSŤ 

0.0~99.9 km/h 
(0.0~99.9 
MLH) 

Nie je možné 
prednastaviť. 

nie áno V režime START: 

a) Ak snímač dostane 
impulz, rozhranie 
zobrazí rýchlosť počas 3 
sekúnd. 

b) Ak snímač nedostane 
impulz po dobu 4,6 
sekundy, rýchlostná 
hodnota sa vykáže ako 
0. 

c) Rýchlosť a otáčky za 
minútu sa zobrazia 
striedavo v tom istom 
okne po dobu 6 sekúnd. 

RPM/ 
OTÁČKY ZA 
MIN. 

0~999 Nie je možné 
prednastaviť. 

nie áno V režime START: 

a) Ak snímač dostane 
impulz, rozhranie 
zobrazí počet otáčok za 
minútu počas 3 sekúnd. 

b) Ak snímač nemá impulz 
po dobu 4,6 sekúnd, 
bude hodnota otáčok 
nulová. 

c) Rýchlosť a otáčky/min. 
sa zobrazia striedavo po 
dobu 6 sekúnd. 

DISTANCE/ 
VZDIALE-
NOSŤ 

0.0~99.99 km 
(ml) 

0.0~99.90 (+/-
0.1) 

áno áno a) Ak nie je prednastavená 
cieľová hodnota, bude 
sa vzdialenosť počítať 
vzostupne od 0,0. 

b) Ak je zadaná cieľová 
hodnota, bude sa 
vzdialenosť odpočítavať 
od zadanej hodnoty 



18 

 

smerom k 0. Potom sa 
počítanie zastaví. 
Indikačné svetielko 
vzdialenosti bude blikať 
a systém bude vydávať 
výstrahu po dobu 8 
sekúnd, štyrmi zvukmi 
každú sekundu. 
Stlačením akéhokoľvek 
tlačidla alarm zrušíte.. 

CALORIES/ 
SPÁLENÉ 
KALÓRIE 

0~9999 cal 0~9990 cal 
(+/-10) 

áno áno a) Ak nie je zadaná cieľová 
hodnota, budú sa 
spálené kalórie počítať 
vzostupne od nuly. 

b) Ak je zadaná cieľová 
hodnota, budú sa 
kalórie odpočítavať od 
zadanej hodnoty 
smerom k 0. Potom sa 
počítanie zastaví. 
Indikačné svetielko 
počtu kalórií bude blikať 
a systém bude vydávať 
výstrahu po dobu 8 
sekúnd, štyrmi zvukmi 
každú sekundu. 
Stlačením akéhokoľvek 
tlačidla alarm zrušíte. 

PULSE/ 
MERENIE 
TEPU 

P-30~230 
tep/min. 

0-30~230 (+/-
1) tep/min. 
cirkulácia 

áno áno a) Ak snímač zaznamená 
srdcový tep, zobrazí sa 
jeho hodnota počas 7,5 
sekundy. 

b) Ak nie je tep 
detegovaný počas 6 
sekúnd, bude jeho 
hodnota vykázaná ako 
nulová. 

c) Ak hodnota srdcového 
tepu prekročí zadaný 
cieľ, zariadenie 
používateľa upozorní 
výstražným pípaním. 

WATT/ 
WATT 
REŽIM 

0~999 Nie je možné 
prednastaviť. 

áno áno a) Pri obdržaní impulzu 
rozhranie zobrazí 
hodnotu WATT počas 3 
sekúnd. 

b) Ak snímač nedostane 
impulz počas 4,6 
sekúnd, bude WATT 
hodnota zobrazená ako 
nulová. 

AGE/VEK 1~99 1~99 áno áno Indikačné svetielko bliká, 
ak očakáva vloženie údajov 
ohľadom veku. Výrobná 
prednastavená hodnota je 
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25 rokov. 

RECOVERY
/ 
KONDIČNÉ 
FUNKCIE 

F1~F6 Nie je možné 
prednastaviť. 

nie nie Pre zobrazenie tepových 
údajov. 

MANUAL/ 
MANUÁLNY 
REŽIM 

 1~24 úrovní áno áno a) Stlačte toto tlačidlo 
 pre predvoľbu 

úrovne. 

b) Centrálna jednotka 
prispôsobí záťaž danej 
úrovni. 

PROGRAM/ 
PROGRAM 

(P1~P12) (P1~P12) áno áno a) Stlačte toto tlačidlo 
 pre predvoľbu 

programu. Počas voľby 
bliká indikačné 
svetielko. Svoju voľbu 
potvrďte tlačidlom 
MODE. 

b) Centrálna riadiaca 
jednotka upraví záťaž 
podľa danej úrovne. 

USER/ 
POUŽÍVATE
ĽSKÉ 
NASTAVENI
E 

 16X*8Y áno áno a) Počas voľby svieti 
indikačné svetielko. 
Voľbu potvrdíte 
tlačidlom MODE. 

b) Užívateľ môže 
prednastaviť jeden 
program. 

H.R.C./TEP
OVÁ 
FREKVENCI
A 

 55%, 75%, 
90%, TAG 

áno áno a) Počas voľby svieti 
indikačné svetielko. 
Voľbu potvrdíte 
tlačidlom MODE. 

b) Pred vlastným 
prednastavením musíte 
najprv zadať svoj vek. 

WATT 
CONSTANT/ 
WATTOVÁ 
KONŠTANT
A 

 (10~350, +/-5) 
cirkulácia 

áno áno a) Počas voľby svieti 
indikačné svetielko. 
Voľbu potvrdíte 
tlačidlom MODE. 

b) Výrobne prednastavená 
hodnota: 120. Akonáhle 
je prednastavenie 
hotové, stlačte START 
pre odvodenie danej 
konštanty. 

WHEEL/ 
KOLIESKO 

 Nie je možné 
prednastaviť. 

áno áno Alternatívna voľba. 

LEVEL/ 
ÚROVEŇ 

Zob. 1~24 1~24 nie nie Ak zvolíte a upravíte 
danú funkciu, bude 
rozhranie zobrazovať 
úrovňovú hodnotu. 

SEX/ Muž/Žena Muž/Žena áno nie Zvoľte pohlavie užívateľa. 
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POHLAVIE 

HEIGHT/ 
VÝŠKA 

100~200 cm 100~200 (+/- 1 
cm), 40~80 
(+/-1) palce 

áno áno a) Zadajte výšku cvičenca 
ako jeden z hlavných 
výpočtových 
parametrov pre 
cvičenie. Výrobou 
prednastavená je 160 
cm (60 palcov). 

b) Počas voľby svieti 
indikačné svetielko. 

WEIGHT/ 
HMOTNOSŤ 

20~150 kg 20-150 kg (+/-
1 kg), 40~350 
lb (+/-1) 

áno áno a) Zadajte hmotnosť 
užívateľa ako jeden z 
kalkulačných 
parametrov pre 
cvičenie. Výrobou 
prednastavená je 50 kg 
(100 lb). 

b) Počas voľby svieti 
indikačné svetielko. 

BODY FAT/ 
TELESNÝ 
TUK 

5,0%~50% Nie je možné 
prednastaviť 

nie nie LED displej. 

BMI/INDEX 
TELESNEJ 
HMOTNO-
STI 

0~50 Nie je možné 
prednastaviť. 

áno nie LED displej. 

OVLÁDACIE INŠTRUKCIE 

ZAPNUTIE 

1. Zariadenie musí byť zapojené v zdroji. Prístroj sa spustí sám, ak hodnota otáčok za minútu je 
väčšia ako 15. Zaznie sekundové zvukové upozornenie a LED displej prevedie plné 
zobrazenie po dobu 2 sekúnd (Obr. 1). Potom sa v strede rozhrania zobrazí KM alebo ML. 

2. Vstúpte to používateľského nastavenia (pomocou FAT funkcie) a zadajte vstupné dáta o 
používateľovi U1 ~ U4 (Obr. 3). Stlačte tlačidlo MODE a zvoľte pohlavie používateľa (Obr. 4), 
zvoľte vek (Obr. 5), výšku (Obr. 6) a hmotnosť (Obr. 7). Počas voľby okienko zobrazuje 
výrobou prednastavené hodnoty alebo údaje, ktoré ste zadali predtým. Tlačidlami UP/DOWN 
nastavte hodnoty. Potom prejdite do okienka hlavných funkcií (Obr. 8). MANUÁLNY 
PROGRAM, POUŽÍVATEĽSKÝ PROGRAM, SRDCOVÝ TEP, WATT REŽIM. Dokončite 
zadanie hodnôt a stlačte START/STOP pre zahájenie cvičenia. 

REŽIM SPÁNKU: Ak zariadenie nedostane vstupný impulz otáčok za minútu počas 4 minút, 
prepne sa počítač do režimu spánku. Opätovne sa prebudí, akonáhle budú otáčky zaznamenané. 

Pokiaľ záznamový systém nedeteguje otáčky počas 90 sekúnd, prepne sa počítač do režimu 
spánku. Opätovne sa spustí, akonáhle počet otáčok za minútu presiahne hodnotu 15. 
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Obr. 1 Obr. 2 

  

Obr. 3 Obr. 4 

  

Obr. 5 Obr. 6 

  

Obr. 7 Obr. 8 

Cirkulácia funkcií: MANUAL (MANUÁLNE) - PROGRAM (PROGRAM) - USER (POUŽÍVATEĽSKÝ 
REŽIM) - WATT (WATTOVÝ REŽIM) (Obr. 9-13). Pomocou tlačidla „P" alebo „+" a „-" tlačidiel si môže 
používateľ vybrať program a pomocou MODE program potvrdiť. 
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Obr. 9 Obr. 10 

  

Obr. 11 Obr. 12 

 

Obr. 13 

MANUÁLNY REŽIM (STLAČTE START/STOP) 

• V hlavnom menu stlačte "P" (program), alebo stlačte +/- pre voľbu manuálneho režimu 
(MANUAL). Tlačidlom MODE vstúpte do manuálneho režimu. 

• Pred cvičením nastavte tieto hodnoty: 

• TIME (ČAS): bliká (Obr. 14). Stlačte + alebo – tlačidlo pre zadanie času v danom rozsahu 
00:00 – 99:00. Tlačidlom MODE zadanie potvrďte. 

• DISTANCE (VZDIALENOSŤ): bliká (Obr. 15). Stlačte + alebo – tlačidlo pre zadanie 
vzdialenosti v danom rozsahu 0.0 až 99.0. Tlačidlom MODE zadanie potvrďte. 

• CALORIES (KALÓRIE): blikajú (Obr. 16). Stlačte + alebo – tlačidlo pre zadanie kalórií v 
rozmedzí 0 až 990 (prírastok/úbytok po 10). Potvrďte MODE. 

• PULSE (TEP): bliká (Obr. 17). Stlačte + alebo – tlačidlo pre nastavenie tepu v rozsahu 0-
30~230. Stlačte MODE pre potvrdenie. Konzola zaznamená tep. Je nutné sa držať držadiel 
alebo si obliecť hrudný pás. 

• Počas nastavenia času, vzdialenosti a kalórií bude svietiť hodnota 1 a čakať na úpravu. 
Pomocou tlačidla + alebo - hodnotu navýšite alebo ponížite. Po začatí tréningu sa rozsvieti 
tepová kontrolka. Pokiaľ nie je tep zaznamenaný, zobrazí sa „P“. Pri úprave záťaže bude 
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okienko RESISTANCE zobrazovať úroveň záťaže po dobu 2 sekúnd a potom ukáže tepovú 
hodnotu. 

• Tlačidlom START/STOP zahájte cvičenie. 

• Počas cvičenia môže používateľ meniť záťaž tlačidlami + alebo -. Počas zmeny zobrazí 
záťažové okienko danú úroveň na dve sekundy a potom zobrazí tepovú hodnotu. Hodnoty sa 
dajú upravovať tlačidlami + a -. 

• Modrý stĺpec sa rozbliká na jednej možnosti a prepne sa do druhej skrze zadaný čas, ktorý je 
delený 16. Akonáhle dôjde odpočet až k 0, systém sa sám zastaví. Stlačením tlačidla 
START/STOP cvičenie ukončíte. Stlačením RESET sa vrátite do hlavného menu. 

  

Obr. 14 Obr. 15 

  

Obr. 16 Obr. 17 

PROGRAMOVÝ REŽIM 

• Stlačte RESET pre vstup do hlavného menu. Stlačte tlačidlo + alebo - a tlačidlo MODE pre 
vstup do režimu PROGRAM. Po otvorení tam bude celkom 12 profilových programov (P1 – 
P12) s možnosťou voľby. Viac na obr. 18 – 29. Stlačte + alebo - pre voľbu požadovaného 
profilu a potvrďte MODE. Pred cvičením zadajte tieto hodnoty: 

• TIME (ČAS): bliká (Obr. 30). Stlačte + alebo – tlačidlo pre zadanie času v danom rozsahu 
00:00 – 99:00. Tlačidlom MODE potvrďte. 

• DISTANCE (VZDIALENOSŤ): bliká. Stlačte + alebo – tlačidlo pre zadanie vzdialenosti v 
danom rozsahu 0.0 až 99.0. Tlačidlom MODE zadanie potvrďte. 

• CALORIES (KALÓRIE): blikajú. Stlačte + alebo – tlačidlo pre zadanie kalórií v rozmedzí 0 až 
990 (prírastok/úbytok po 10). Potvrďte MODE. 

• PULSE (TEP): bliká. Stlačte + alebo – tlačidlo pre nastavenie tepu v rozsahu 0-30~230. 
Stlačte MODE pre potvrdenie. 

• Stlačte START/STOP pre zahájenie cvičenia. 

• Počas cvičenia sa dá meniť záťaž tlačidlami + alebo -. Ak dochádza k zmene záťaže, zobrazí 
veľký displej danú úroveň po dobu 2 sekúnd a zobrazí sa aj tepová hodnota. Ak odpočet 
dôjde až k nule, monitor sa sám zastaví. Pre zastavenie cvičenia stačí stlačiť tlačidlo 
START/STOP. Stlačením RESET prejdete do hlavného menu. 
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Obr. 18 Obr. 19 

  

Obr. 20 Obr. 21 

  

Obr. 22 Obr. 23 

  

Obr. 24 Obr. 25 
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Obr. 26 Obr. 27 

  

Obr. 28 Obr. 29 

  

Obr. 30 Obr. 31 

POUŽÍVATEĽSKÝ REŽIM 

A. Zvoľte používateľský režim (USER MODE). Pomocou tlačidiel UP/DOWN zvoľte používateľský 
program (USER PROGRAM). Tu si môže používateľ nastaviť vlastný profil. Pomocou tlačidiel 
+ a - nastavte hodnotu odporu každej bodky a potvrďte pomocou MODE tlačidla (Obr. 32). 
Stlačte MODE na dve sekundy pre potvrdenie. 

B. Vstúpte do časového okienka. Stlačte UP/DOWN pre nastavenie času od 0 do 99:00 (Obr. 
33). 

C. Stlačte START/STOP pre zahájenie cvičenia. Stláčaním tlačidiel UP alebo DOWN môžete 
upraviť záťaž priamo počas tréningu. 

D. Opätovne stlačte START/STOP a činnosť počítača sa preruší. Stlačte RESET pre vstup do 
okienka voľby hlavných funkcií. 
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Obr. 34 Obr. 35 

REŽIM TEPOVEJ FREKVENCIE 

A. Vstúpte do režimu tepovej frekvencie (HRC MODE) a pomocou tlačidiel UP/DOWN zvoľte 
medzi danými hodnotami: 55% (107), 75% (146), 90% (175) TAG (100) (Obr. 36-39). Vstúpte 
tlačidlom MODE. 

B. Používateľ si môže zvoliť rôzne hodnoty cieľového tepu. Individuálny výpočet cieľovej hodnoty 
je založený na zadanom veku (Obr. 34-37). Potvrďte tlačidlom MODE. 

C. Ak displej zobrazuje predvolenú tepovú hodnotu 100, použite tlačidlá + alebo - pre úpravu 
cieľovej hodnoty od 30 do 230. Stlačením MODE vstúpte do nastavenia. 

D. Vstúpte do časového okienka a tlačidlami UP/DOWN ho upravte (Obr. 38). 

E. Tlačidlom START/STOP zahájite cvičenie. Pomocou tlačidiel UP alebo DOWN upravíte záťaž 
v priebehu cvičenia. 

F. Opätovne stlačte START/STOP a počítač preruší činnosť. Tlačidlom RESET vstúpite do 
okienka voľby hlavných funkcií. 

G. Okienko upozorní, pokiaľ nedôjde k detekcii srdcového tepu (Obr. 41). 

  

Obr. 34 Obr. 35 

  

Obr. 36 Obr. 37 
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Obr. 38 Obr. 39 

WATT REŽIM 

A. Vstúpte do wattového režimu (WATT MODE). Stláčaním tlačidiel UP/DOWN upravte hodnotu. 
Výrobou prednastavené je 120 W (podľa obr. nižšie). 

B. Vstúpte do časového okienka, stláčaním tlačidiel UP/DOWN ich upravte (podľa obr. nižšie). 

C. Stlačením tlačidla START/STOP cvičenie zahájite. Zotrvajte na WATT hodnote pre 
automatickú reguláciu záťaže. 

D. Opätovne stlačte START/STOP a činnosť počítača sa preruší. Stlačením tlačidla RESET 
vstúpite do voľby hlavných funkcií. 

  

Obr. 40 Obr. 41 

OVLÁDANIE POMOCOU TLAČIDIEL: 

• Počítač je vybavený upozornením čo do funkčnosti tlačidiel. Ak je tlačidlo funkčné, zaznie 
krátky zvuk. Ak je nefunkčné, zaznejú dva krátke zvuky. Ak sa odpočítava smerom k nule, 
zaznejú štyri krátke zvukové výstrahy vždy po jednej sekunde. Pokiaľ dôjde k náhlemu 
zastaveniu funkcií monitoringu srdcového tepu alebo wattovej kontroly, zaznie 6 krátkych 
zvukov priebežne. Ak dôjde k prekročeniu cieľovej tepovej frekvencie, zaznejú dve krátke 
zvukové upozornenia každú sekundu. Ak dôjde k prekročeniu WATT hodnoty, zaznejú tri 
krátke zvukové znamenia každú sekundu. 

TLAČIDLO UP/DOWN (HORE/DOLE) 

1. Pomocou tlačidla pridáte alebo odoberiete danú hodnotu. Pokiaľ ho stlačíte raz a dlho, bude 
sa hodnota meniť stále. 

2. Zvoľte parametre U1 ~ U4 (vek, pohlavie, hmotnosť, výška) 

3. Zvoľte jeden z programov: MANUAL (manuálny), PROGRAM (programový), USER 
(použivateľský), HRC (tepový), WATT (wattový režim). 

TLAČIDLO RECOVERY 

1. Ak nie je zaznamenaný srdcový tep, tlačidlo nie je funkčná. 

2.  V režime ŠTART alebo STOP zobrazuje tepovú hodnotu. Pomocou tohto tlačidla: 
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a) Prevediete funkciu RECOVERY, pričom bude zobrazovať iba okienko TIME (čas) a 
PULSE (tep). Miera napätia sa okamžite vráti na prvú úroveň. 

b) Časové okienko zobrazí 0:60 (Obr. 42). Spustí sa odpočet. Počas odpočtu musí byť 
zaznamenaný tep. Okienko zobrazí výsledok vo forme F1 ~ F6 (Obr. 43), akonáhle 
odpočet dôjde späť k nule. Tlačidlom RECOVERY potom zobrazíte vyhodnotenie. 

3. Stlačením počas odpočtu sa vrátite k normálnemu zobrazeniu. 

 
 

Obr. 42 Obr. 43 

MERANIE TELESNÉHO TUKU (BODY FAT) 

1. V STOP stave a po ukončení zadania vstupných dát, sa táto funkcia stane aktívnou na 
použitie. 

2. Stlačením tlačidla vykonáte meranie telesného tuku. Položte obe ruky na držadlá a po 
vykonaní testu sa hodnota zobrazí v danom okienku. (Obr. 44 - 46). Ak sa zobrazí nápis E-1 
(Obr. 49), znamená to, že ste sa nedržali držadiel dostatočne pevne. Ak sa zobrazí E-4 (Obr. 
50), je hodnota tuku mimo zadaný limit (5~50%). 

3. Po ukončení testu, sa zobrazí v danom okienku percentuálna hodnota telesného tuku (FAT%) 
a index telesnej hmotnosti (BMI) podľa obrázkov 47 a 48. 

4. Opätovným stlačením tlačidla BODY FAT v priebehu testu činnosť ukončíte. 
 

  

Obr. 44 Obr. 45 

  

Obr. 46 Obr. 47 
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Obr. 48 Obr. 49 

 

Obr. 50 

POZNÁMKA: 

• Ak sa stlačí tlačidlo RESET na dve sekundy, dôjde k celkovému resetovaniu zariadenia a 
konzola vstúpi do režimu štartu. Zaznie zvuková výstraha a rozsvietia sa kontrolky po dobu 2 
sekúnd. Potom sa systém prepne do nastavenia. Záťažová úroveň bude 1. 

• Zariadenie disponuje týmito výstrahami: 

1 krátke pípnutie - funkčné tlačidlo 

2 krátke zapípnutia - nefunkčné tlačidlo alebo tepová hodnota nad limit 

3 zapípania za sekundu – WATT je mimo zadanú špecifikáciu 

4 krátke zapípnutia – odpočet došiel k nulovej hodnote 

6 krátkych zapípnutí – ukončení tepovej a wattovej kontroly 

ĎALŠIE FUNKCIE: 

1. Nabíjačka USB – konzola poskytuje USB port pre mobil alebo tablet 

2. MP3 prehrávač – konzola má zabudovaný reproduktor, ktorý sa dá prepojiť s mobilom 

3. Ventilátor – zariadenie disponuje ventilátorom, ktorý sa dá otvoriť alebo zatvoriť. 

POUŽÍVANIE ELIPTICKÉHO TRENAŽÉRA 

Eliptický trenažér je populárny fitness stroj, jeden z najnovších a najúčinnejších trenažérov pre 
domáce športovanie. 

Pri cvičení na eliptickom trenažéry sa nohy pohybujú po elipsovitej krivke (odtiaľ pochádza zvláštny 
názov eliptický trenažér, niekedy aj eliptical alebo crossový trenažér). 

Eliptický trenažér je častou náhradou za obľúbené rotopédy alebo bežecké pásy, ale je oveľa šetrnejší 
k Vašim kĺbom. Navyše pri cvičení na eliptikaly precvičujete aj hornú časť tela vďaka úchopu za 
držadlá. 

Pri cvičení na eliptikaly prenášate váhu z jednej nohy na druhú. Snažte sa udržiavať vzpriamený, 
prirodzený postoj. K tomu Vám pomôžu držadlá a úchyty. Najskôr si nájdite ideálne miesto pre držanie 
rúk a snažte sa pohybovať čo najprirodzenejšie. 
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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 

RIEŠENIE PROBLÉMOV 

E-1 Konzola neprijme signál o teste telesného tuku (BODY FAT). 

Riešenie:  

• Nefungujú senzory tepovej frekvencie: Senzory sú vlhké alebo znečistené, vyskúšajte po 
vyčistení senzorov. 

• Skontrolujte káble senzoru tepovej frekvencie, či sú správne pripojené k setu meracej tepovej 
frekvencie.  

• Skontrolujte káble senzora tepovej frekvencie, či sú správne pripojené do konzoly. 

• Vyskúšajte novú konzolu, či nie je pôvodná poškodená. Prípadne ich vymeňte. 

• Vyskúšajte nové senzory tepovej frekvencie, či nie sú pôvodné poškodené. Prípadne ich 
vymeňte. 

E-2, E-7 Problém s káblami motora. 

Riešenie:  

• Skontrolujte káble, prípadne vymeňte motor. 

• Skontrolujte, či nie sú poškodené káble motora. 

• Skontrolujte, či sú káble motora správne spojené s konzolou.  

• Vyskúšajte nový motor, či nie je pôvodný poškodený. Prípadne ho vymeňte. 

E-3 Konzola nedeteguje signály z motora, senzora rýchlosti alebo napájania. 

• Skontrolujte motor, či je 2P kábel správne zapojený. 

• Skontrolujte senzor rýchlosti. 

• Skontrolujte kábel motora prepojený s konzolou. 

• Vymeňte senzor rýchlosti. 

• Vyskúšajte novú konzolu, či nie je pôvodná poškodená. Prípadne ich vymeňte. 

E-4 Test meranie telesného tuku, hodnoty sú mimo rozsahu. 

• Vek a hmotnosť sú zle zadané, zadajte nové hodnoty. 

E-5 Konzola deteguje problémy s diskom motora. 

E-6 – nie je chybová hláška. 
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OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, 
sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste 
na najbližšie zberné miesto k tomu určené. 

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete prevencii 
negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, 
konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a 
následne k sankcii. 

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 

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

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: 

 


