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BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY 

• Manuál si prečítajte pozorne ešte pred prvým použitím výrobku a uschovajte si ho pre budúcu 
potrebu. Vzhľad výrobku sa môže mierne líšiť od použitých obrázkov. Výrobca si ponecháva 
právo výrobok pozmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. 

• Dodržujte všetky bezpečnostné zásady a dbajte na všetky varovania. Výrobok používajte iba 
na určený účel. 

• Pred cvičením vykonajte zahrievacie cviky, aby ste znížili riziko poranenia svalov. 

• Nevykonávajte neschválené modifikácie výrobku. V prípade opravy kontaktujte odborný 
servis. 

• Pravidelne kontrolujte správne dotiahnutie všetkých skrutiek a matíc. Pravidelne tiež 
kontrolujte prípadné poškodenie alebo opotrebovanie všetkých dielov. Poškodený alebo 
opotrebovaný produkt sa nesmie používať. 

• Výrobok držte ďalej od detí a domácich zvierat. Nejedná sa o hračku. Určené len dospelým 
používateľom. 

• Montáž môže vykonávať len dospelá osoba. 

• Na cvičenie si oblečte vhodný športový odev a obuv. Neberte si príliš voľné šatstvo, ktoré sa 
môže ľahko zachytiť. 

• Výrobok umiestnite iba na rovný, čistý a pevný povrch. Okolo zariadenia zachovajte 
bezpečnostný odstup min 0,6 m od ďalších objektov. 

• Výrobok nepoužívajte vonku. 

• Iba jedna osoba smie zariadenie používať v danej chvíli. Žiadna nastaviteľná časť nesmie 
vyčnievať a obmedzovať používateľov pohyb. 

• Ak je zariadenie v prevádzke, mali by prizerajúce osoby dodržať bezpečný odstup. 

• Pred začatím cvičenia vec najprv konzultujte s lekárom. Je to zvlášť vhodné, ak ste starší ako 
35 rokov alebo ak máte zdravotné komplikácie. Pozorujte telesné signály. Ak sa necítite dobre 
alebo sa dostavia iné komplikácie, necvičte. Neprepínajte sa a vždy cvičte rozumne. 

• Hmotnosť záťažového kolesa: 5 kg 

• Max. hmotnosť používateľa: 120 kg 

• Kategória: HC (podľa normy EN 957) vhodné pre domáce používanie. 

• VAROVANIE: Systém pre monitorovanie tepovej frekvencie (pokiaľ je ním zariadenie 
vybavené) nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo 
smrť. Ak pocítite nevoľnosť, okamžite ukončite cvičenie! 
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ROZLOŽENÁ KRESBA 

 



5 

 

ZOZNAM DIELOV 

Č. Popis Počet 

1 Hlavný rám 1 

2 Predný nosník 1 

3 Zadný nosník 1 

4 Zadná koncovka 2 

5 Vratová skrutka M8 x L74 4 

6 Oblúková podložka ø 8.5 x 1.5 x ø 25 x R33 10 

7 Klobúková matica M8 4 

8 Kľuka 1 

9L/R Pedál 1 pár 

10 Predná koncovka 2 

11 Kábel snímača 1 

12 Záťažový kábel 1 

13 Prepojovací kábel 1 

14 Skrutka s vnútorným šesťhranom M8 x 16 6 

15 Objímka sedlovky 1 

16 Skrutka s krížovou hlavou 1 

17 Predný stĺpik 1 

18 Oblúková podložka 1 

19 Ovládanie záťaže 1 

20 Tepový kábel 2 

21 Penové držadlo 2 

22 Záslepka 2 

23 Krížová skrutka 4 

24 Pružná podložka D8 x 1.5 2 

25 Držadlá 1 

26 Počítač 1 

27 Záslepka 2 

28 Sedlovka 1 

29 Ručná hviezdicová skrutka 1 

30 Vsuvka (tvar U) 1 

31 Rovná podložka D10 1 

32 Matica 1 

33 Sedlo 1 

34 Horizontálny diel sedlovky 1 

35 Rovná podložka D8 3 
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36 Samopoistná matica M8 3 

37 Držiak fľaše 1 

38 Krížová skrutka 2 

39 Rovná podložka 2 

40 Rovná podložka 4 

POZNÁMKA: Montážne komponenty sú väčšinou dodané v rozloženom stave. Niektoré časti sú však 
už predinštalované ako celé montážne celky. Zohľadnite tento fakt v priebehu vybaľovania a počas 
montáže. Ponechajte si montážne inštrukcie k ďalšiemu nahliadnutiu vrátane možných poznámok. 

MONTÁŽNE KROKY 

POZNÁMKA: 

• Pre montáž si vymedzte dostatok voľného priestoru a použite zodpovedajúce náradie. Najprv 
sa uistite, že nič nechýba. 

• Pre väčšiu bezpečnosť požiadajte minimálne jednu ďalšiu dospelú osobu o asistenciu. 

• Montáž smie vykonávať výhradne dospelá osoba. 

KROK 1 

• Pripevnite predný nosník (2) a zadný nosník (3) k hlavnému rámu (1) pomocou vratovej 
skrutky (5), oblúkovej podložky (6) a klobúkovej matice (7) podľa obrázku nižšie. 

 

KROK 2 

• Pripevnite ľavý a pravý pedál (9L/R) ku kľuke (8). 

• Oba pedále sú označené: L – ľavý, R – pravý. 

• Pre správne zaistenie otáčajte ľavým pedálom proti smeru hodinových ručičiek a pravým po 
smere hodinových ručičiek. 

• VAROVANIE: Pred každým cvičením preverte správne upevnenie oboch pedálov, aby 
nedošlo k ich poškodeniu alebo k zraneniu používateľa. 
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KROK 3 

• Upevnite sedlo (33) k horizontálnemu dielu sedlovky (34) a potom upevnite horizontálny diel 
(34) k sedlovke (28) pomocou rovnej podložky (31) a ručnej hviezdicovej matice (32) podľa 
obrázku nižšie. 

• Zasuňte sedlovku (28) do hlavného rámu (1) a zaistite ručnou hviezdicovou skrutkou (29) v 
zodpovedajúcej výške. 

• VAROVANIE: Sedlo musí byť pevne uchytené k horizontálnemu dielu sedlovky. Preverte to 
pred každým cvičením. 

 

KROK 4 

• Spojte prepojovací kábel (13) s káblom snímača (11). 

• Vložte kábel ovládača záťaže (19) do pružného háčika záťažového kábla (12) podľa obrázku 
A. Potom potiahnite záťažový kábel záťažového ovládača (19) hore a vtlačte do otvoru 
kovového úchytu záťažového kábla (12). 

• Preverte správne zapojenie všetkých káblov. Potom pripevnite predný stĺpik (17) k hlavnému 
rámu (1) a zaistite skrutkami s vnútorným šesťhranom (14) a oblúkovými podložkami (6). 
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KROK 5 

• Prestrčte tepové káble (20) cez otvor stĺpika (17) a vytiahnite ich von z úchytu počítača. 

• Pripevnite držadlá (25) k stĺpiku (17) a zaistite skrutkou (14), pružnou podložkou (24) a 
oblúkovou podložkou (6). 

 

KROK 6 

• Prepojte tepové káble (20) a prepojovací kábel (13) s káblami, ktoré vychádzajú z počítača 
(26). Potom pripevnite počítač (26) k držiaku na stĺpiku (17). Pevne utiahnite krížovou 
skrutkou (23) a rovnou podložku (40) podľa obrázku nižšie. 

• Pripevnite držiak fľaše (37) ku stĺpiku (17) za použitia krížovej skrutky (38) a rovnej podložky 
(39). 
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POUŽÍVATEĽSKÉ INŠTRUKCIE 

Cvičenie na tomto zariadení Vám môže poskytnúť množstvo výhod, vrátane dobrej fyzickej kondície, 
tvarovanie svalov a (v kombinácii s riadenou diétou) tiež úbytok hmotnosti. 

ZAHRIEVACIA FÁZA 

Táto fáza má pripraviť Vaše telo na nadchádzajúcu záťaž, aby sa eliminovalo riziko vzniku svalových 
kŕčov. Odporúča sa zahriať cvičením po dobu troch až piatich minút a až potom pristúpiť k 
preťahovaniu. Tieto aktivity by mali zrýchliť tep srdca a zahriať svaly. Môžete tiež napríklad vykonávať 
rýchlu chôdzu, rekreačný beh, skoky alebo beh na mieste. 

PREŤAHOVANIE 

Naťahovacie cviky sú nemenej dôležité, ak je už svalstvo zahriate. Môžete ich opakovať tiež na konci 
cvičebnej fázy. Vyššia teplota svalov zvyšuje ich pružnosť a znižuje riziko vzniku kŕčov. Naťahujte sa 
15 – 30 sekúnd a príliš sa nevykrucujte do strán. Pred cvičením vec konzultujte s lekárom. 

 

Bočné náklony 

 

Predklony 

 

Vonkajšie strany stehien 

 

Vnútorné strany stehien 

 

Lýtka a Achillove šľachy 
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CVIČEBNÁ FÁZA 

V tejto fáze dochádza k výdaju energie a k námahe. Po pravidelnom cvičení by sa ale svaly na 
nohách mali stať pružnejšími. Pre správnosť cvikov udržujte rovnomerné tempo. Miera cvičenia by 
mala byť natoľko dostatočná, aby zvýšila srdcový tep do zóny podľa grafu nižšie. 

 

FÁZA UPOKOJENIA 

Účelom tejto fázy je opätovne upokojiť Váš organizmus. Je to v podstate oddych na konci cvičebnej 
fázy. Správne upokojenie zmierni srdcový tep a zrovná krvný obeh. 

SPRÁVNE DRŽANIE TELA  

Pri tréningu dodržujte vzpriamenú polohu tela, alebo si môžete oprieť predlaktia o držadlá. Počas 
šliapania by ste nemali mať nohy plne natiahnuté. Pri úplnom zošliapnutí pedálov by mali byť kolená 
mierne pokrčené. Hlavu udržujte rovno s chrbticou, minimalizujete tak bolesť krčného svalstva a 
vrchných chrbtových svalov. Vždy šliapte plynulo a rytmicky. 

POČÍTAČ 

ŠPECIFIKÁCIA  

TIME (ČAS) 00:00 – 99:59 min:sec. 

SPEED (RÝCHLOSŤ) 0.0 – 999.9 km/h (alebo ml/h.) 

DISTANCE (VZDIALENOSŤ) 0.00 – 99.99 km (alebo ml) 

CALORIES (SPÁLENÉ KALÓRIE) 0.0 – 999.9 kcal 

ODOMETER (ODOMETER – pokiaľ je k dispozícii) 0.00 – 99.99 km (alebo ml) 

PULSE (SRDCOVÝ TEP – pokiaľ je k dispozícii) 40 – 200 tep/min. 

FUNKCIE TLAČIDIEL 

MODE/SELECT 

• Voľba požadovanej funkcie. 

• Pri podržaný tlačidla na dobu 4 sekúnd sa resetujú všetky 
funkčné hodnoty (okrem odometra) na nulu. 

SET (pokiaľ je k dispozícii) • Použitím tlačidla zadáte cieľovú hodnotu (nie je možné použiť 
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pri odometre). 

RESET/CLEAR (pokiaľ je k 
dispozícii) 

• Resetuje hodnoty, s výnimkou odometra. 

AUTOMATICKÉ VYPNUTIE A ZAPNUTIE: Monitor sa automaticky vypne, pokiaľ behom 4 minút 
neobdrží žiadny signál. Pre jeho opätovné naštartovanie stlačte akékoľvek tlačidlo alebo zahájte 
cvičenie. 

FUNKCIE 

TIME (TMR) Zobrazenie cvičebného času. 

SPEED (SPD) Zobrazenie aktuálnej rýchlosti. 

DISTANCE (DST) Počítanie cvičebnej vzdialenosti. 

CALORIES (CAL) Počet spálených kalórií. 

ODOMETER 
(TOTAL) 

Pokiaľ je ním zariadenie vybavené. Zobrazuje celkovú vzdialenosť cvičenia. Pri 
detekcii signálu zaháji počítanie od pôvodných dát. Táto funkcia sa nedá 
resetovať žiadnym tlačidlom. Resetujete ho iba výmenou batérií. 

PULSE (PUL) 
Pokiaľ je ním zariadenie vybavené. Zobrazuje srdcový tep používateľa 
v počtoch tepov za minútu. Snímače je nutné pevne uchopiť oboma rukami. 

SCAN 
Automatický prechod medzi funkciami: čas, rýchlosť (pokiaľ je k dispozícii), 
vzdialenosť, kalórie, tep (pokiaľ je k dispozícii), odometer (pokiaľ je k dispozícii). 

BATÉRIE 

Pokiaľ monitor nepracuje správne, skúste výmenu batériu pre obnovu funkčnosti. Použite buď dve AA 
batérie alebo jednu AAA batériu, alebo jednu gombíkovú batériu 1,5 V. Dajú sa vymeniť súčasne. 

ÚDRŽBA 

• Umiestnite výrobok do čistej, suchej a vetranej miestnosti. 

• Použite mäkkú vlhkú handričku. 

• Nečistite vodou elektronické súčasti, pred čistením vytiahnite prístroj zo zásuvky. 

• Bezpečnosť zariadenia môže byť udržiavaná len v prípade, že je zariadenie pravidelne 
kontrolované. Pravidelne kontrolujte remenice, matice, skrutky, pohyblivé časti, puzdra, reťaz 
atď. 

• Kontrolujte zariadenie aspoň raz za týždeň.  

• Vždy nahraďte poškodené alebo opotrebené časti.  

• Používajte mäkkú, bavlnenú handričku a neabrazívny čistič. 

• Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky. 

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

Po uplynutí životnosti prístroja 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. Ak si nie ste istí, konzultujte 
vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej 
sankcii. 
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Batérie nevyhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na mieste určenom pre recykláciu. 

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 
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.) 

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