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BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY 

• Zachovajte základné bezpečnostné pravidlá. Zoznámte sa s obsahom manuálu ešte pred 
prvým použitím zariadenia a manuál si uschovajte pre budúcu potrebu. 

• Pred každým cvičením vykonávajte zahrievacie cviky, aby ste zabránili vzniku svalových 
kŕčov. Cvičte rozumne a príliš sa neprepínajte. 

• Pravidelne kontrolujte všetky skrutky a matice, vrátane ostatných dielov. Musia byť riadne 
utiahnuté. Pravidelne kontrolujte prípadné poškodenie alebo opotrebenie výrobku. Poškodený 
alebo opotrebovaný výrobok nepoužívajte. 

• Výrobok umiestnite iba na rovný a čistý povrch. Pre ochranu podlahy použite podložku. 

• Okolo zariadenia zachovajte bezpečnostný odstup min. 0,6 m od iných objektov. 

• Na cvičenie si oblečte vhodný športový odev a športovú obuv. Neberte si príliš voľný odev, 
ktorý sa ľahko zachytí. 

• Výrobok používajte a udržujte iba v súlade s manuálom. Nevykonávajte neschválené 
modifikácie produktu. 

• V prípade problémov sa obráťte na autorizovaný servis a nepokúšajte sa prístroj opraviť sami. 

• Výrobok nepoužívajte vonku. 

• Iba jedna osoba smie na zariadení cvičiť v daný čas. 

• Výrobok držte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Nenechávajte ich nikdy bez dozoru ani v 
blízkosti zariadenia. Produkt je určený iba pre dospelých používateľov. 

• Ak pocítite nevoľnosť alebo zdravotné komplikácie, prestaňte cvičiť. Pred opätovným cvičením 
všetko konzultujte s lekárom. Pred začatím akéhokoľvek tréningu sa najprv poraďte s lekárom. 
Je to obzvlášť dôležité u osôb starších 35 rokov a u osôb so zdravotnými komplikáciami. 

• Pre zloženie produktu sa odporúča účasť aspoň dvoch dospelých osôb. 

• Počas cvičenia majte chrbát vystretý. 

• Držadlo držte bezpečne, najmä ak je nastavená vyššia intenzita veslovania. 

• Max. hmotnosť používateľa: 180 kg 

• Kategória S (podľa normy EN 957) určené pre komerčné 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! 

POPIS DIELOV 

Č. Obrázok Popis Počet 

A01 

 

Hlavný rám 1 zostava 
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A02 

 

Predný nosník 1 zostava 

A03 

 

Zadný nosník 1 zostava 

A04/C07 

 

Polstrované sedlo 1 zostava 

A05 

 

Pojazdová tyč 1 zostava 

A06/A19/D02 

 

Držiak počítača 1 zostava 

A07/A08/C15/C16 

 

Ľavý/pravý pedál 2 zostavy 

B22 

 

Ručná skrutka 62 mm 1 Ks 

B23 

 

Ručná skrutka 75 mm 1 Ks 
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A13 

 

Pedálový hriadeľ 1 Ks 

A09 

 

Jedno-veslové držadlo 1 zostava 

A10 

 

Veslárske držadlo 1 zostava 

A11 

 

Držadlo kajakového veslovania 1 zostava 

C10 

 

PVC pätky 2 Ks 

C03 

 

Pádlo 1 zostava 

C04 

 

Koncová krytka ø4" 1 zostava 

D03 

 

AC adaptér 1 Ks 
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SPOJOVACÍ MATERIÁL A NÁSTROJE 

Č. Obrázok Popis Počet 

B29 

 

Skrutka M5x16 mm 4 Ks 

B14 

 

Skrutka M4x8 mm 2 Ks 

B27 

 

Skrutka M8x16 mm 4 Ks 

B13 

 

Podložka 5/16" x 23 x 2.0T 4 Ks 

- 

 

Kľúč 19 mm 1 Ks 

- 

 

Imbusový kľúč M10 1 Ks 

- 

 

Imbusový kľúč M5 1 Ks 

- 

 

Kombinovaný kľúč 1 Ks 
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ZOZNAM DIELOV 

Č. Popis Ks 

A01 Hlavný rám 1 

A02 Predný nosník 1 

A03 Zadný nosník 1 

A04 Polstrované sedlo 1 

A05 Pojazd 1 

A06 Stĺpik 1 

A07 Zariadenie na nastavenie nožného popruhu - P 1 

A08 Zariadenie na nastavenie nožného popruhu - L 1 

A09 Držadlo 2 

A10 Veslárske držadlo 1 

A11 Držadlo pre kajakové cvičenie 1 

A12 Otáčacie rameno konzoly 1 

A13 Pedálová hriadeľ 1 

A14 Pedálový úchyt 2 

A15 Predná hliníková koncovka 1 

A16 Zadná hliníková koncovka 1 

A17 Úchyt držadla 1 

A18 Úchyt dielu pružného vratného zariadenia-P 1 

A19 Úchyt dielu pružného vratného zariadenia-L 1 

A20 Zostava hnacej kladky 1 

A21 Vratné zariadenie-P 1 

A22 Vratné zariadenie-L 1 

A23 Zostava záťažového lana-P 1 

A24 Zostava záťažového lana-L 1 

A25 Držadlo snímača A 1 

A26 Držadlo snímača B 1 

A27 Vodiaca lišta lana 1 

A28 Vodiaca lišta R 1 

A29 Vodiaca lišta L 1 

A30 Držiak L 1 

A31 Držiak 2 

B01 Skrutka M6 2 

B02 Skrutka ¼” 2 

B03 Nylonová matica ¼” 2 

B04 Podložka ¼” 2 
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B05 Skrutka s háčikom 2 

B06 Nylonová matica M10 4 

B07 Skrutka M6 12 

B08 C krúžok 4 

B09 Podložka 3/8” 3 

B10 Nylonová matica M12 2 

B11 Skrutka M8 2 

B12 Nylonová matica M8 3 

B13 Podložka M8 10 

B14 Skrutka M4 4 

B15 Skrutka M8 6 

B16 Hriadeľ Ø 12 2 

B17 Skrutka M12 1 

B18 Skrutka M12 1 

B19 Podložka M13 2 

B20 Skrutka 6 

B21 Nylonová matica 5/16” 6 

B22 Ručná skrutka 1 

B23 Ručná skrutka 1 

B24 Skrutka M4 8 

B25 Skrutka M6 4 

B26 Skrutka 3/8” 2 

B27 Skrutka M6 6 

B28 Podložka 5/16” 4 

B29 Skrutka M5 18 

B30 Skrutka M8 8 

B31 Skrutka M8 1 

B32 Skrutka M4 4 

B33 Skrutka M6 2 

B34 Skrutkový nastavovací diel 2 

B35 Matica M6 2 

B36 Matica 3/8” 2 

B37 Podložka 3/8” 1 

B38 M8 zakrivená podložka 8 

B39 Skrutka M6 8 

B40 Matica – vymedzovač kladky  2 

B41 Podložka 5/16” 6 

B42 Skrutka M6 4 
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B43 Skrutka M8 4 

B44 Ručná skrutka 1 

B45 Segerka 40 2 

B46 Skrutka M5 4 

B47 Dištančná vložka 4 

B48 Skrutka M8 2 

B49 Prehnutá podložka M8 2 

B50 Skrutka M3 6 

B51 Podložka 3/8" 4 

B52 Skrutka M8 4 

C01 Hlavná krytka/L 1 

C02 Hlavná krytka/P 1 

C03 Opora nôh 2 

C04 Ovlána koncovka 50 x 100 4 

C05 Nastaviteľná nožná opera 6 

C06 Transportná koliesko 2 

C07 Polstrované sedlo 1 

C08 Pojazdové kolieska sedla 4 

C09 Plastová kladka 2 

C10 PVC pätka 4 

C11 Guľatá koncovka - ľavá 2 

C12 Gumové pätky 2 

C13 Remeň 1 

C14 Guľatá koncovka - pravá 2 

C15 Nožný pedál 2 

C16 Záslepka 1 

C17 Pena 2 

C18 Záslepka 2 

C19 Záslepka ø 1” 4 

C20 Pena 2 

D01 Záťažové koleso so samo-pohonom 1 

D02 Počítač 1 

D03 AC adaptér 1 

D04 Motor s kabelážou 1 

D05 Snímač s kabelážou 1 

D06 Kábel 1 set 

E01 Ložisko 2 

E02 Ložisko 4 
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E03 Ložisko 2 

E04 Ložisko 4 

E05 Ložisko 4 

F01 Popruh 2 sety 

F02 Ťažné lano 2 

F03 Hliníková vodiaca lišta 1 

F04 Poistka sedla pre kajakové cvičenie 1 
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ROZLOŽENÁ KRESBA 
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MONTÁŽNE KROKY 

Uchytenie predného nosníka 

• Umiestnite koncové kryty (C04) podľa obrázka. 

• Pomocou polystyrénu si podložte hlavný rám (A01), aby ste si uľahčili montáž. 

• Upevnite predný nosník (A02) do zakriveného posedu na hlavnom ráme (A01) a zaistite 
pomocou dvoch skrutiek 3/8" (B26) a dvoch podložiek (B09). 

• Použite priložené náradie a všetko riadne utiahnite. 

 

Zadný nosník a pojazdová tyč 

• Pre vykonanie nasledovných krokov je potreba aspoň dvoch ľudí. 

• Uvoľnite skrutku M12 (B18), podložku (B19) a nylonovú maticu M12 (B10) na zadnej časti 
pojazdovej tyče (A05). 

• Pripevnite zadný nosník (A03) k zadnému dielu tvare „U“ na pojazdovej tyči (A05) pomocou 
skrutky M12 (B18), podložky (B19) a nylonovej matice M12 (B10), ktoré ste prvýkrát uvoľnili. 
Zaistite pojazdovú tyč skrutkou (B22) tak, že ňou budete otáčať v smere hodinových ručičiek. 

• Uvoľnite skrutku M12 (B17), podložku (B19) a nylonovú maticu M12 (B10) na zadnej časti 
hlavného rámu (A01). 

• Pripevnite pojazdovú tyč (A05) k zadnej vsuvke hlavného rámu (A01) a zaistite skrutkou M12 
(B17), podložkou (B19) a nylonovou maticou M12 (B10), ktoré ste predtým uvoľnili. Pojazdovú 
tyč zaistite otočnou ručnou skrutkou (B23) tak, že ňou budete otáčať v smere hodinových 
ručičiek. Potom vsuňte dlhé káble do vstupu na hlavnom ráme (A01). 

• Použite imbusový kľúč M10 a šesťhranný kľúč 19 mm k úplnému utiahnutiu všetkých skrutiek. 

• VAROVANIE: Káble sa nesmú ohýbať. 

 



13 

 

Montáž polstrovaného sedla 

• Pripevnite polstrované sedlo (A04) k pojazdovej tyči (A05) pomocou dvoch PVC pätiek (C10) 
a dvoch skrutiek M4 (B14). 

• Pomocou príslušného priloženého náradia všetko riadne utiahnite. 

 

Držiak počítača 

• Zdvihnite držiak počítača (A06) a prepojte drôty s káblami, ktoré vychádzajú z otvoru hlavného 
rámu (A01). Uistite sa, že káble neboli privreté alebo poškodené počas montáže. Zaistite 
ručnou skrutkou tak, že ňou budete otáčať v smere hodinových ručičiek. Dlhé káble zasuňte 
späť do otvoru na hlavnom ráme (A01). 

• Zaistite držiak počítača (A06) pomocou dvoch skrutiek M8 (B27) a dvoch podložiek (B13). 

• Skrutky dotiahnite priloženým imbusovým kľúčom M5. 

• VAROVANIE: Káble sa nesmú ohýbať. 
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Inštalácia pedálov 

• Vsuňte pedálový hriadeľ (A23) do otvoru v hlavnom ráme (A01). Pripevnite pedále (A07/A08) 
ku hriadeľu pomocou dvoch skrutiek M8 (B27) a dvoch podložiek (B13). 

• Skrutky utiahnite priloženým imbusovým kľúčom M5. 

 

Nastavenie popruhov pedálov 

• Použije nastavovací kolík (C18) na zostave pedálového popruhu (A22) na pedáli. Zatiahnite 
za kolíček a posuňte popruh do požadovanej pozície. Pomocou kolíka s pružinkou zaistite 
popruh v danej polohe. Celkom tu nájdete štyri predpripravené otvory pre nastavenie veľkosti. 

• Nastavte polohu chodidiel pomocou rýchloupínacej pracky. Potom ju zaistite v optimálnej 
polohe. 
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Rôzne nastavenia držadiel 

• Zaháknite držadlový háčik pre rôzne typy veslárskych cvičení do klipsu záťažového lana (Obr. 
01 – 03). 

• Pripevnite diel C03 – pádlo, do zakriveného úchytu držadla pre kajakové pádlovanie (A11) 
pomocou dvoch skrutiek M5 (B29). 

• Skrutky riadne utiahnite priloženým zodpovedajúcim náradím. 

 

SKLOPENIE TRENAŽÉRA 

• Pre sklopenie je nutná účasť dvoch ľudí. 

• Vyberte ručnú skrutku B23 z čela dielu A01 (Obr. 01). 

• Posuňte sedadlovú zostavu dopredu. Potom sklopte pojazdovú tyč (A05). Pojazdovú tyč 
zaistite v sklopenej pozícii otáčaním poistnej ručnej skrutky v smere hodinových ručičiek. 

• Vyberte ručnú skrutku (B22), ktorá istí zadný nosník (A03). Sklopte aj zadný nosník. 
Opätovným utiahnutím ručnej skrutky zadný nosník zaistite v sklopenej pozícii. 

Obr. 01 
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Obr. 02 

 

Obr. 03 

 

Obr. 04 

 

Obr. 05 
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Obr. 06 

 

SPRIEVODCA SPRÁVNYM VESLOVANÍM 

CHYBA: PREDKLON: Telo sa príliš predkláňa. Holene by mali byť vo vertikálnej polohe. Hlava a 
ramená by mali byť v pozícii proti chodidlám. Inak je telo oslabené voči veslovaniu. 

RIEŠENIE: Smerujte holene vertikálne. Telo vyvíja väčší tlak na nohy. Paže sú roztiahnuté, ale 
zároveň uvoľnené. Telo je mierne predklonené. Táto pozícia by mala byť pre používateľa príjemná. 

 
 

Chybne Správne 

CHYBA: SKRČENÉ PAŽE: Používateľ zahajuje záber, bez toho koordinuje ťah paží a pohyb nôh. 

RIEŠENIE: Používateľ by mal začať záber s odrazom nôh a zároveň s posilnením chrbtových partií. 
Paže by mali byť napnuté, ale nie príliš. 

  

Chybne Správne 

CHYBA: OHNUTÉ ZÁPÄSTIE: Cvičenec príliš ohýba zápästie počas záberu. 

RIEŠENIE: Udržujte zápästia rovno po celú dobu záberu. 

  

Chybne Správne 
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CHYBA: TELO JE PRÍLIŠ BLÍZKO DRŽADLA: Cvičenec sa v konečnej fáze príliš predkláňa, 
namiesto aby poriadne dotiahol držadlo k telu. 

RIEŠENIE: V konečnej fáze by sa mal používateľ mierne zakloniť, nohy tlačiť dole a pritiahnuť držadlo 
k telu tak, že využije horné telesné partie ako prírazovú plochu. 

  

Chybne Správne 

CHYBA: VLAJÚCE LAKTE: Lakte príliš vyčnievajú von a držadlo je na úrovni hrude. 

RIEŠENIE: Pritiahnite držadlo k telu. Zápästia sú rovné a lakte priliehajú k telu. Lakte roztiahnite až 
keď je držadlo priťahované k pásu. 

  

Chybne Správne 

CHYBA: PRÍLIŠNÉ ZOVRETIE KOLIEN: V konečnej fáze záberu cvičenec nadmerne sťahuje kolená 
a prepína tak nohy. 

RIEŠENIE: Udržujte nohy vždy mierne pokrčené. Kolená sa nesmú príliš primkýnať k telu. 

  

Chybne Správne 
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POZNÁMKA: Zaháknite háčik držadla pre rôzne typy veslovania do klipsu záťažového lana. 

1. VESLOVANIE JEDNÝM PÁDLOM 

Zariadenie umožňuje simulovať veslovanie iba pomocou jedného pádla. 

 

Obr. 1 

2. KLASICKÉ VESLOVANIE 

Zariadenie umožňuje taktiež cvičiť pomocou klasického veslovania. 

 

Obr. 2 

3. KAJAKOVÉ VESLOVANIE 

Výrobok dokonca umožňuje posilňovať kajakovým veslovaním. 

 

Obr. 3 
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SPRÁVNE CVIČENIE 

Fáza správneho veslovania na posilnenie konkrétnych svalov: 

1. Ťah (precvičenie dolných svalových partií): Prehnite kolená a napnite paže. Uchopte držadlo a 
chrbát nechajte rovno (Obr. 01). 

2. Posuv (stredové svaly): Odrazom nôh zakloňte telo a paže vystrite (Obr. 02). 

3. Zakončenie (horné telesné svaly): Primknite chrbát a nohy majte napnuté. Majte zápästia 
rovno a ťahajte za držadlo (Obr. 03). 

4. Tréning štvorhlavého stehenného svalu (Obr. 04). 

5. Precvičenie svalov na pažiach (Obr. 05). 

6. Precvičenie chrbtových a brušných svalov (Obr. 06). 

   

Obr. 01 Obr. 02 Obr. 03 

  
 

Obr. 04 Obr. 05 Obr. 06 

 

VYROVNANIE 

• Nastavenie pätiek. 

• Nastavte pätky na prednom nosníku a tiež na zadnom nosníku tak, aby zariadenie bolo v 
rovnej polohe. 

• Správnym vyrovnaním predídete negatívnym vibráciám v priebehu cvičenia. 
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INŠTALÁCIA ADAPTÉRA 

• Pripojte AC adaptér (D03) do dierky (D11) na zadnej ploche hlavného rámu (A01). 

• Pred samotným zapojením sa uistite, že napájanie zodpovedá požiadavkám. 

• Druhý koniec adaptéra (D03) vložte do elektrickej zásuvky. 

• Verzia G je určená iba na dobitie batérie. 

 

RIEŠENIE PROBLÉMOV 

PROBLÉM RIEŠENIE 

Počítač nepracuje správne. 
• Preverte správne zapojenie počítača. 

• Preverte inštaláciu adaptéra. 

Zariadenie sa chveje počas 
cvičenia. 

• Pootočte páčkou na hlavnom ráme. Upravte predný a 
zadný nosník do požadovanej polohy. 

Nezvyčajné zvuky počas 
cvičenia. 

• Preverte, či skrutky nie sú uvoľnené. V prípade potreby 
dotiahnite. 

Zlý prenos alebo chybné 
zobrazenie srdcového tepu. 

• Snímač vždy uchopte oboma rukami, nie iba jednou. 

• Snímač pulzu držte primerane silne. 

• Uistite sa, že kabeláž snímača tepu je riadne prepojená. 

ÚDRŽBA 

• Čistenie: použite mäkkú handričku a jemný prostriedok na očistenie výrobku. 

• Na plastové diely nepoužívajte abrazíva alebo rozpúšťadlá. 

• Po každom použití zotrite pot. 

• Počítač chráňte pred vlhkosťou, aby nedošlo k poškodeniu elektroniky. 

• Zariadenie aj počítač chráňte pred priamym slnkom. 

• Kontrolujte všetky skrutky a správne utiahnutie pedálov aspoň raz týždenne. Ak treba, 
dotiahnite. 

• Skladujte na suchom a čistom mieste mimo dosahu detí. 
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OVLÁDANIE POČÍTAČA 

DISPLEJ 

Hodnota Rozsah Popis / nastavení 

TIME (čas) 00:00 ~ 99:59 

Ak nie je nastavená cieľová hodnota, čas sa bude počítať od 
00:00 po maximálnu hodnotu.  

Ak je nastavený odpočet, čas sa bude odčítať od nastavenej 
hodnoty k 00:00.  

TIME/500M 

(čas/500 m) 

00:00 ~ 99:00 
min 

Používateľský čas. 

Zobrazí čas potrebný k prejdeniu 500 m vzhľadom k rýchlosti. 

DISTANCE 
(vzdialenosť) 

0 ~ 99999 m 

Zobrazí vzdialenosť. 

Počíta sa od 0 do 99999. Resetuje sa po dosiahnutí maximálnej 
hodnoty.   

CALORIES 
(kalórie) 

0 ~ 9999 cal. 

Spálené kalórie. 

Počíta sa od 0 do 9999. Resetuje sa po dosiahnutí maximálnej 
hodnoty.   

SPM 0 ~ 999 Príťahy za minútu. 

WATTS 0 ~ 9999 Spotreba energie.  

STROKES 0 ~ 99999 Počet úplných príťahov   

TOTAL 
STROKES 

0 ~ 99999 Celkový počet úplných príťahov.   

PULSE P ~ 30 ~ 240 Zobrazí údery srdca za minútu počas cvičenia.   

TLAČIDLÁ 

Tlačidlo Funkcia 

UP 
Zvýšenie záťaže. 

Výber funkcie. 

DOWN 
Zníženie záťaže.  

Výber funkcie.  

ENTER Potvrdenie nastavenia alebo výberu.   

Reset 

Počas nastavenia, sa stlačením vrátite na predchádzajúce nastavenie.  

V režime cvičenia stlačením ukončíte cvičenie. V režime STOP stlačte raz pre návrat do 
predchádzajúceho režimu. 

Stlačením a podržaním resetovacieho tlačidla na 3 sekundy resetujete všetky hodnoty 
okrem celkového počtu príťahov. 
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OPERÁCIE 

SPUSTENIE 

Akonáhle je konzola pripojená k napájaniu, ozve sa zvukový signál a zobrazia sa všetky hodnoty po 
dobu 2 sekúnd. (Obr. 1). 

 

(Obr. 1) 

Po spustení, sa konzola prepne do režimu tréningu. Postupne sa budú zobrazovať režimy KAYAKING 
/ ROWING / SINGLE (Obr. 2 ~ 4). 

   

(Obr. 2) (Obr. 3) (Obr. 4) 

KAYAKING 

Stlačením ENTER tlačidla v KAYAKING režime, vyberte režim K-1 ~ K-9, pomocou tlačidiel 
UP/DOWN.  

1. K-1 – Manuálny režim 

A. Pomocou ENTER vyberte K-1 pre výber manuálneho režimu, pomocou tlačidiel 
UP/DOWN nastavte záťaž. (Obr. 5). 

B. Stlačte ENTER pre spustenie programu. Stlačte RESET pre zastavenie bez SPM (Obr. 6 
~ 7). 

2. K-2 – Odpočet času  

A. Pomocou ENTER vyberte K-2 pre výber režimu odpočtu času. Pomocou tlačidiel 
UP/DOWN nastavte čas (Obr. 8). 
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B. Stlačte ENTER pre nastavenie záťaže (LOAD) pomocou tlačidiel UP/DOWN.  

C. Stlačte ENTER pre spustenie programu. Stlačte RESET pre zastavenie bez SPM. 

3. K-3 – Odpočet vzdialenosti 

A. Pomocou ENTER vyberte K-3 pre výber režimu odpočtu vzdialenosti. Pomocou tlačidiel 
UP/DOWN nastavte vzdialenosť. (Obr. 9) 

B. Stlačte ENTER pre nastavenie záťaže (LOAD) pomocou tlačidiel UP/DOWN.  

C. Stlačte ENTER pre spustenie programu. Stlačte RESET pre zastavenie bez SPM. 

4. K-4 – Odpočet kalórií 

A. Pomocou ENTER vyberte K-4 pre výber režimu odpočtu kalórií. Pomocou tlačidiel 
UP/DOWN nastavte počet kalórií. (Obr. 10). 

B. Stlačte ENTER pre nastavenie záťaže (LOAD) pomocou tlačidiel UP/DOWN.  

C. Stlačte ENTER pre spustenie programu. Stlačte RESET pre zastavenie bez SPM. 

5. K-5 – INTERVAL 20/10 

A. Pomocou ENTER vyberte K-5 režim intervalu 20/10. Zobrazí sa WORK/REST a CYLCE 
(cyklus) počas 2 sekúnd. (Obr. 11 ~ 12). 

B. Pomocou tlačidiel UP/DOWN nastavte záťaž (LOAD). (Obr. 13).  

C. Stlačte ENTER pre spustenie programu. Stlačte RESET pre zastavenie bez SPM. 

D. Počas cvičenia sa zobrazí odpočet 20 sekúnd tréningu. (Obr. 14). 

E. Počas cvičenia sa zobrazí odpočet 10 sekúnd odpočinku. (Obr. 15) 

F. Body D a E sa opakujú 8x (Obr. 16).  

6. K-6 – INTERVAL 10/20 

A. Pomocou ENTER vyberte K-6 režim intervalu 10/20. Zobrazí sa WORK/REST a CYCLE 
(cyklus) počas 2 sekúnd. (Obr. 17 ~ 18). 

B. Pomocou tlačidiel UP/DOWN nastavte záťaž (LOAD).  

C. Stlačte ENTER pre spustenie programu. Stlačte RESET pre zastavenie bez SPM. 

D. Počas cvičenia sa zobrazí odpočet 10 sekúnd tréningu.  

E. Počas cvičenia sa zobrazí odpočet 20 sekúnd odpočinku.  

F. Body D a E sa opakujú 8x. 

7. K-7 POUŽÍVATEĽSKÝ INTERVAL (INTERVAL CUSTOMER) 

A. Pomocou ENTER vyberte K-7 režim používateľského intervalu. Zobrazí sa WORK/REST 
a CYCLE (cyklus) počas 2 sekúnd. (Obr. 19~20). 

B. Zobrazí sa SET ROUND. Pomocou ENTER nastavte čas WORK (tréning)/REST 
(odpočinok)/CYCLE (cyklus). Pomocou UP/DOWN čas upravte. (Obr. 21~23). 

C. Pomocou tlačidiel UP/DOWN nastavte záťaž (LOAD).  

D. Stlačte ENTER pre spustenie programu. Stlačte RESET pre zastavenie bez SPM. 

E. Počas cvičenia sa zobrazí nastavený odpočet tréningu.  

F. Počas cvičenia sa zobrazí nastavený odpočet odpočinku.  

G. Body E a F sa opakujú podľa nastavenia.  

8. K-8 – ČAS 30:00 

A. Pomocou ENTER vyberte K-8 TIME 30:00 (Obr. 24).  

B. Pomocou tlačidiel UP/DOWN nastavte čas od 30:00.  

C. Stlačte ENTER pre spustenie programu. Stlačte RESET pre zastavenie bez SPM. 
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9. K-9 – VZDIALENOSŤ 5 KM 

A. Pomocou ENTER vyberte K-9 DISTANCE 5 KM (Obr. 25). 

B. Pomocou tlačidiel UP/DOWN nastavte čas cvičenia pre zvládnutie 5 000 m. 

C. Stlačte ENTER pre spustenie programu. Stlačte RESET pre zastavenie bez SPM. 
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ROWING (VESLOVANIE) 

Stlačením ENTER tlačidla v ROWING režime, vyberte režim R-1 ~ R-9, pomocou tlačidiel UP/DOWN.  

1. R-1 – Manuálny režim 

A. Pomocou ENTER vyberte R-1 pre výber manuálneho režimu, pomocou tlačidiel 
UP/DOWN nastavte záťaž. (Obr. 26). 

B. Stlačte ENTER pre spustenie programu. Stlačte RESET pre zastavenie bez SPM. 

2. R-2 – Odpočet času  

A. Pomocou ENTER vyberte R-2 pre výber režimu odpočtu času. Pomocou tlačidiel 
UP/DOWN nastavte čas (Obr. 27). 

B. Stlačte ENTER pre nastavenie záťaže (LOAD) pomocou tlačidiel UP/DOWN.  

C. Stlačte ENTER pre spustenie programu. Stlačte RESET pre zastavenie bez SPM. 

3. R-3 – Odpočet vzdialenosti 

A. Pomocou ENTER vyberte R-3 pre výber režimu odpočtu vzdialenosti. Pomocou tlačidiel 
UP/DOWN nastavte vzdialenosť. (Obr. 28) 

B. Stlačte ENTER pre nastavenie záťaže (LOAD) pomocou tlačidiel UP/DOWN.  

C. Stlačte ENTER pre spustenie programu. Stlačte RESET pre zastavenie bez SPM. 

4. R-4 – Odpočet kalórií 

A. Pomocou ENTER vyberte R-4 pre výber režimu odpočtu kalórií. Pomocou tlačidiel 
UP/DOWN nastavte počet kalórií. (Obr. 29). 

B. Stlačte ENTER pre nastavenie záťaže (LOAD) pomocou tlačidiel UP/DOWN.  

C. Stlačte ENTER pre spustenie programu. Stlačte RESET pre zastavenie bez SPM. 

5. R-5 – INTERVAL 20/10 

A. Pomocou ENTER vyberte R-5 režim intervalu 20/10. Zobrazí sa WORK/REST a CYLCE 
(cyklus) po dobu 2 sekúnd. (Obr. 30 ~ 31). 

B. Pomocou tlačidiel UP/DOWN nastavte záťaž (LOAD).   

C. Stlačte ENTER pre spustenie programu. Stlačte RESET pre zastavenie bez SPM. 

D. Počas cvičenia sa zobrazí odpočet 20 sekúnd tréningu. (Obr. 33). 

E. Počas cvičenia sa zobrazí odpočet 10 sekúnd odpočinku. (Obr. 34) 

F. Body D a E sa opakujú 8x (Obr. 35).  

6. R-6 – INTERVAL 10/20 

A. Pomocou ENTER vyberte R-6 režim intervalu 10/20. Zobrazí sa WORK/REST a CYCLE 
(cyklus) po dobu 2 sekúnd. (Obr. 36 ~ 37). 

B. Pomocou tlačidiel UP/DOWN nastavte záťaž (LOAD).  

C. Stlačte ENTER pre spustenie programu. Stlačte RESET pre zastavenie bez SPM. 

D. Počas cvičenia sa zobrazí odpočet 10 sekúnd tréningu.  

E. Počas cvičenia sa zobrazí odpočet 20 sekúnd odpočinku.  

F. Body D a E sa opakujú 8x. 

7. R-7 POUŽÍVATEĽSKÝ INTERVAL (INTERVAL CUSTOMER) 

A. Pomocou ENTER vyberte R-7 režim používateľského intervalu. Zobrazí sa WORK/REST 
a CYCLE (cyklus) po dobu 2 sekúnd. (Obr. 38~39). 

B. Zobrazí sa SET ROUND. Pomocou ENTER nastavte čas WORK (tréning)/REST 
(odpočinok)/CYCLE (cyklus). Pomocou UP/DOWN čas upravte. (Obr. 40 ~ 42). 

C. Pomocou tlačidiel UP/DOWN nastavte záťaž (LOAD).  
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D. Stlačte ENTER pre spustenie programu. Stlačte RESET pre zastavenie bez SPM. 

E. Počas cvičenia sa zobrazí nastavený odpočet tréningu.  (Obr. 43) 

F. Počas cvičenia sa zobrazí nastavený odpočet odpočinku. (Obr. 44) 

G. Body E a F sa opakujú podľa nastavenia.  

8. R-8 – ČAS 30:00 

A. Pomocou ENTER vyberte R-8 TIME 30:00 (Obr. 45).  

B. Pomocou tlačidiel UP/DOWN nastavte čas od 30:00.  

C. Stlačte ENTER pre spustenie programu. Stlačte RESET pre zastavenie bez SPM. 

9. R-9 – VZDIALENOSŤ 5 KM 

A. Pomocou ENTER vyberte R-9 DISTANCE 5 KM (Obr. 46). 

B. Pomocou tlačidiel UP/DOWN nastavte čas cvičenia pre zvládnutie 5 000 m. 

C. Stlačte ENTER pre spustenie programu. Stlačte RESET pre zastavenie bez SPM. 
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SINGLE REŽIM 

Stlačením ENTER tlačidla v SINGLE režime, vyberte režim S-1 ~ S-9, pomocou tlačidiel UP/DOWN.  

1. S-1 – Manuálny režim 

A. Pomocou ENTER vyberte S-1 pre výber manuálneho režimu, pomocou tlačidiel 
UP/DOWN nastavte záťaž. (Obr. 47). 

B. Stlačte ENTER pre spustenie programu. Stlačte RESET pre zastavenie bez SPM. 

2. S-2 – Odpočet času  

A. Pomocou ENTER vyberte S-2 pre výber režimu odpočtu času. Pomocou tlačidiel 
UP/DOWN nastavte čas (Obr. 48). 

B. Stlačte ENTER pre nastavenie záťaže (LOAD) pomocou tlačidiel UP/DOWN.  

C. Stlačte ENTER pre spustenie programu. Stlačte RESET pre zastavenie bez SPM. 

3. R-3 – Odpočet príťahov 

A. Pomocou ENTER vyberte S-3 pre výber režimu odpočtu príťahov. Pomocou tlačidiel 
UP/DOWN nastavte počet príťahov. (Obr. 49) 

B. Stlačte ENTER pre nastavenie záťaže (LOAD) pomocou tlačidiel UP/DOWN.  

C. Stlačte ENTER pre spustenie programu. Stlačte RESET pre zastavenie bez SPM. 

4. S-4 – Odpočet kalórií 

A. Pomocou ENTER vyberte S-4 pre výber režimu odpočtu kalórií. Pomocou tlačidiel 
UP/DOWN nastavte počet kalórií. (Obr. 50). 

B. Stlačte ENTER pre nastavenie záťaže (LOAD) pomocou tlačidiel UP/DOWN.  

C. Stlačte ENTER pre spustenie programu. Stlačte RESET pre zastavenie bez SPM. 

5. S-5 – INTERVAL 20/10 

A. Pomocou ENTER vyberte R-5 režim intervalu 20/10. Zobrazí sa WORK/REST a CYLCE 
(cyklus) po dobu 2 sekúnd. (Obr. 51 ~ 52). 

B. Pomocou tlačidiel UP/DOWN nastavte záťaž (LOAD).  (Obr. 53) 

C. Stlačte ENTER pre spustenie programu. Stlačte RESET pre zastavenie bez SPM. 

D. Počas cvičenia sa zobrazí odpočet 20 sekúnd tréningu.  

E. Počas cvičenia sa zobrazí odpočet 10 sekúnd odpočinku.  

F. Body D a E sa opakujú 8x.  

6. S-6 – INTERVAL 10/20 

A. Pomocou ENTER vyberte S-6 režim intervalu 10/20. Zobrazí sa WORK/REST a CYCLE 
(cyklus) po dobu 2 sekúnd. (Obr. 54 ~ 55). 

B. Pomocou tlačidiel UP/DOWN nastavte záťaž (LOAD).  

C. Stlačte ENTER pre spustenie programu. Stlačte RESET pre zastavenie bez SPM. 

D. Počas cvičenia sa zobrazí odpočet 10 sekúnd tréningu.  

E. Počas cvičenia sa zobrazí odpočet 20 sekúnd odpočinku.  

F. Body D a E sa opakujú 8x. 

7. S-7 POUŽÍVATEĽSKÝ INTERVAL (INTERVAL CUSTOMER) 

A. Pomocou ENTER vyberte S-7 režim používateľského intervalu. Zobrazí sa WORK/REST 
a CYCLE (cyklus) po dobu 2 sekúnd. (Obr. 56 ~ 57). 

B. Zobrazí sa SET ROUND. Pomocou ENTER nastavte čas WORK (tréning)/REST 
(odpočinok)/CYCLE (cyklus). Pomocou UP/DOWN čas upravíte. (Obr. 58 ~ 60). 

C. Pomocou tlačidiel UP/DOWN nastavte záťaž (LOAD).  



31 

 

D. Stlačte ENTER pre spustenie programu. Stlačte RESET pre zastavenie bez SPM. 

E. Počas cvičenia sa zobrazí nastavený odpočet tréningu.  (Obr. 61) 

F. Počas cvičenia sa zobrazí nastavený odpočet odpočinku. (Obr. 62) 

G. Body E a F sa opakujú podľa nastavenia.  

8. S-8 – ČAS 30:00 

A. Pomocou ENTER vyberte S-8 TIME 30:00 (Obr. 63).  

B. Pomocou tlačidiel UP/DOWN nastavte čas od 30:00.  

C. Stlačte ENTER pre spustenie programu. Stlačte RESET pre zastavenie bez SPM. 

9. S-9 – STROKES 

A. Pomocou ENTER vyberte S-9 STROKES (Obr. 64). 

B. Pomocou tlačidiel UP/DOWN nastavte čas cvičenia od 600. 

C. Stlačte ENTER pre spustenie programu. Stlačte RESET pre zastavenie bez SPM. 
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POZNÁMKA:  

• Počas cvičenia sa TIME/500, CALORIES, STROKE/TIME, WATTS a TOTAL STROKE 
zobrazujú v cykle každých 5 sekúnd.  

• Konzola sa prepne do úsporného režimu po 4 minútach nečinnosti.  

• Ak konzola nefunguje správne, skúste vypojiť a zapojiť adaptér.  
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ZAHRIEVACIE CVIKY 

 

Pretiahnutie štvorhlavých svalov 

Oprite sa jednou rukou o stenu kvôli rovnováhe. Dajte ruku dozadu, 
uchopte pravú nohu a pritiahnite k zadku. Vydržte 15 sekúnd a zopakujte u 
druhej nohy. 

 

 

Vnútorná strana stehien 

Posaďte sa tak, aby podrážky topánok boli pri sebe a kolená smerovali von. 
Chodidlá ťahajte smerom k trieslam. Kolená tlačte mierne k zemi. Vydržte 
asi 10 sekúnd. 

 

Dotyky prstov nôh 

Predkloňte sa pomaly tak, že budete mať chrbát i paže uvoľnené. Pokúste 
sa dotknúť prstov na nohe, nakoľko to pôjde. Vydržte asi 15 sekúnd. 

 

Podkolenné partie 

Posaďte sa a napnite pravú nohu. Podrážku ľavej nohy primknite k 
pravému stehnu. Predkloňte sa k prstom na nohe, nakoľko to pôjde. 
Vydržte asi 15 sekúnd a opakujte s druhou nohou. 

 

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 
zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými 
predpismi udelené pokuty. 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE 

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov 

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované 
predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov 
uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia 
príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník  č. 40/1964 Zb. v znení 
neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom 
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znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo 
veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých. 

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, 
IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R. 

Adresa predajní:  

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, 
predajnatn@insportline.sk 

2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, 
predajnaba@insportline.sk 

3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), 
+421 917 866 622, predajnake@insportline.sk 

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý 
spotrebiteľom nie je. 

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v 
rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.  

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za 
účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou 
kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.  

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy 
uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a 
záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude 
stranami dohodnuté inak.  

Záručné podmienky a záručná doba 

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness 
modelov s kúpnou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov 
na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie 
je týmto dotknutá. 

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre 
použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti. 

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený 
produkt): 

• zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, 
nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v 
kľukách a kľúk k stredovej osi 

• neodborným repasom 

• nesprávnou údržbou 

• 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: 

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