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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

• Prosím pozorne si prečítajte manuál pred prvým použitím a manuál starostlivo uschovajte pre 
ďalšie použitie. 

• Pred začiatkom cvičenia sa riadne pretiahnite. 

• Noste vhodný športový odev a topánky. Nenoste príliš voľný odev, mohol by sa zachytiť v 
pohyblivých častiach. 

• Nepoužívajte prístroj vonku. 

• Pred zostavením prosím skontrolujte, či sú dodané všetky súčiastky a či sú všetky 
komponenty nepoškodené. 

• Je vhodné použiť podložku (gumovú, drevenú atď.), v mieste zostrojenia, aby ste sa vyhli 
zbytočnému znečisteniu. 

• Nepoužívajte agresívne čističe. Používajte len dodané alebo vlastné vhodné náradie na 
zostavenie alebo opravy. Po ukončení tréningu zotrite pot z prístroja. 

• Neupravujte ani nemodifikujte prístroj inak, než je odporúčané výrobcom. 

• Prístroj môže byť používaný iba jednou osobou súčasne. 

• Používajte prístroj iba ako je popísané v návode. Na opravu používajte iba originálne diely od 
výrobcu. 

• Chráňte pred deťmi a domácimi zvieratami. Nenechávajte deti pri prístroji bez dozoru. Nie je 
to hračka. 

• Ľudia s telesným či psychickým postihnutím alebo ľudia s nedostatkom skúseností môžu 
prístroj používať iba pod dohľadom dospelých. 

• Prístroj umiestnite na rovnú, pevnú a suchú plochu. Pre väčšiu bezpečnosť udržiavajte okolo 
prístroja minimálne 0,6 m voľného priestoru. 

• Počas cvičenia noste iba vhodnú obuv a športové oblečenie. Nenoste príliš voľný odev, mohol 
by sa zaseknúť v pohyblivých častiach prístroja. 

• Žiadna pohyblivá časť nesmie zavadzať  v pohybe počas cvičenia. 

• Vaše zdravie môže byť negatívne ovplyvnené nadmerným alebo nesprávnym cvičením. Pred 
použitím produktu sa poraďte so svojím praktickým lekárom. Prístroj nie je vhodný na 
terapeutické účely. 

• Ak cítite nevoľnosť alebo točenie hlavy, okamžite prestaňte cvičiť. 

• Sila prístroja sa zvyšuje s rýchlosťou a naopak. Prístroj je vybavený otočným gombíkom pre 
nastavenie odporu prístroja. 

• Zostavenie sa odporúča v dvoch a viacerých ľuďoch, aby sa predišlo prípadnému zraneniu. 

• Dĺžka kroku: 330 mm 

• Nosnosť: 120 kg 

• Kategória: HC (podľa normy EN957) vhodné pre domáce 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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NÁKRES 
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DIELY 

ČÍSLO POPIS POČET ČÍSLO POPIS POČET 

1 Hlavný rám 1 32 Nylonová matica M8 2 

2 Stĺpik 1 33 Šesťhranná skrutka M10x45 4 

3 Predný nosník 1 34 Plochá podložka D10x1.5 6 

4 Zadný nosník 1 35 Nylonová matica M10 6 

5 L/R Pedálový nosník 1 pár 36 Krytka S17 4 

6 L/R Pohyblivé rameno 1 pár 37 Šesťhranná skrutka M10x50 2 

7 L/R Držadlo 1 pár 38 L/R Závesná skrutka 1 pár 

8 Úchyt držadiel 1 39 Puzdro Ø24x20xØ16.1 4 

9 Počítač 1 40 L/R Spojník 1 pár 

10 L/R Pedál 1 pár 41 Pružná podložka Ø13XB2 2 

11 Koncovka predného nosníka 2 42 L/R Nylónová matica 1 pár 

12 Vratová skrutka M8x76 4 43 Krytka S19 2 

13 Prehnutá podložka Ø20xØ8.5xR30 10 44 
Prehnutá podložka 
Ø20xd8.5XR12.5 

4 

14 Matica M8 4 45 Vlnitá podložka d13x0.3 2 

15 Koncovka zadného nosníka 2 46 Záslepka 2 

16 Imbusová skrutka M8x16 10 47 Penové obloženie 2 

17 Regulátor záťaže 1 48 Penové obloženie 2 

18 Prepojovací kábel 1 49 Guľatá krytka Ø25x1.5 2 

19 Kábel záťaže 1 50 Kábel na meranie tepu 2 

20 Kábel senzora 1 51 Imbusová skrutka M8x30 2 

21 Krížová skrutka M5x55 1 52 Pružná podložka 18 

22 Kľuka 1 53 Krytka 1 

23 Krytka S14 4 54 Vlnitá podložka Ø20xØ28x0.3 2 

24 Šesťhranná skrutka M8x20 2 55 Krížová skrutka M4x12 4 

25 Plochá podložka Ø8.2xØ32x2 2 56 Prehnutá podložka 1 

26 Puzdro Ø32x2.5 6 57 Krytka S13 2 

27 Hriadeľ  1 58 Zliatinové puzdro Ø14x10xØ10.1 4 

28 Guľatá krytka Ø32x1.5 2 59 Držiak na fľašu 1 

29 Štvorcová krytka □40x25x1.5 4 60 Plochá podložka 2 

30 Šesťhranná skrutka M8x55 2 61 Krížová skrutka  2 

31 Plochá podložka D8x1.5 2    
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PRÍPRAVA: Väčšina súčiastok bola pribalená zvlášť, ale niektoré sú už priskrutkované. V tomto 
prípade súčiastky odstráňte a znovu zložte, ako je napísané v manuáli. Pred zložením sa uistite že 
máte dostatok miesta. Používajte len dodané alebo vlastné náradie. K menšiemu riziku úrazu je 
odporúčané montovať produkt v dvoch a viacerých ľuďoch. 

NÁVOD K MONTÁŽI 

KROK 1 

Pripevnite predný nosník (3) a zadný nosník (4) k hlavnému rámu (1) vratovými skrutkami (12), 
pružnou podložkou (52), prehnutou podložkou (13) a maticou (14) ako je ukázané na obrázku. 

 

KROK 2 

A: Spojte prepojovací kábel senzora (18) a kábel senzora (20). 

B: Prestrčte kábel regulátora záťaže (17) do pružinového háku kábla záťaže (19) ako je zobrazené na 
obrázku A. Potom vytiahnite kábel regulátora záťaže (17) hore a prestrčte cez kovové puzdro kábla 
záťaže. 

C: Uistite sa, že sú všetky káble správne upevnené a potom pripevnite stĺpik (2) k hlavného rámu (1) 
pomocou imbusovej skrutky (16), pružnej podložky (52) a prehnutej podložky (13). 
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KROK 3 

A: Prevlečte hriadeľ (27) cez stĺpik (2) a priložte vlnité podložky (54). Potom nasaďte ľavé pohyblivé 
rameno (6L) na ľavú stranu hriadeľa (27). Zaistite rovnou podložkou (25), pružnou podložkou (52) a 
skrutkou (24). Zatiaľ neuťahujte! 

B: Pripevnite ľavý nosník pedála (5L) ku kľuke (22) pomocou ľavej závesnej skrutky (38L), vlnitej 
podložky (45), pružnej podložky (41) a nylonovej matice (42L). Zatiaľ neuťahujte! 

C: Pripevnite ľavé pohyblivé rameno (6L) k ľavému pedálovému nosníku (5L) pomocou skrutky (30), 
rovnej podložky (31) a nylonovej matice (32). Utiahnite skrutku (24), skrutku (30) a nylonovú maticu 
(42L). Nasaďte krytky (23, 57, 43 a 36). 

D: To isté opakujte pre pravú stranu. 

E: Riadne upevnite pedále (10L/R) v pedálových nosníkoch (5L/R) pomocou skrutiek (33), plochých 
podložiek (34) a nylonových matíc (35). 
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KROK 4 

A: Prevlečte tepový kábel (50) cez otvor stĺpika (2). Povytiahnite ho von z otvoru nad držiak počítača 
na vrchole stĺpika (2). 

B: Upevnite úchyt držadiel (8) k stĺpiku (2) pomocou skrutiek (51) a pružných podložiek (52). Riadne 
umiestnite krytku svorky (53). 

C: Pripevnite ľavé a pravé držadlo (7L/R) ku pohyblivým ramenám (6L/R) a zaistite pomocou skrutiek 
(16), pružných podložiek (52) a prehnutých podložiek (44). 
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KROK 5 

A: Spojte prepojovací kábel (18) a tepový kábel (50) s príslušnými káblami počítača (9). Nasaďte 
počítač (9) do držiaka (2) a zaistite krížovými skrutkami (55). 

B: Upevnite držiak na fľašu (59) k stĺpiku (2) a upevnite pomocou krížovej skrutky (61) a plochej 
podložky (60).  

 

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. 

https://www.insportline.sk/elipticke-trenazery
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POUŽITIE PRÍSTROJA 

Používanie prístroja Vám poskytne niekoľko zdravotných výhod. Zlepší Vašu telesnú zdatnosť, zvýši 
silu a so správnou výživou dosiahnete aj úbytok váhy. 

ZAHRIEVANIE 

Zahrievacie cviky pripravia Vaše telo na záťaž a znižujú riziko úrazu počas cvičenia. Cviky 
vykonávajte po dobu od 2 do 5 minút pred začiatkom posilňovania alebo aerobiku. Vykonávajte cviky, 
ktoré zvýšia Vašu srdcovú činnosť a zahrejú zaťažované svaly. Cviky môžu obsahovať: rýchlu chôdzu, 
jogging atď. 

PREŤAHOVANIE 

Pretiahnite svaly po dokončení zahrievania. Svaly sa preťahujú lepšie vďaka zohriatym svalom čo 
znižuje riziko úrazu. Preťahovanie svalu by malo trvať 15 – 30 sekúnd. 

POZNÁMKA: PRED AKÝMKOĽVEK TRÉNINGOVÝM PROGRAMOM SA PORAĎTE SO SVOJÍM 
PRAKTICKÝM LEKÁROM. 

POČAS PREŤAHOVANIA SA NEPREHÝBAJTE! 

 

Pretiahnutie postranných brušných svalov 

 

Zadné strany stehien 

 

Predné strany stehien 
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Vnútorné strany stehien 

 

Lýtka a Achillove šľachy 

 

CVIČENIE 

Po pravidelnom cvičení budú Vaše svaly na nohách ohybnejšie. Cvičte podľa vlastného tempa. Cviky 
by mali byť efektívne na zvýšenie srdcovej činnosti do cieľovej zóny zobrazenej na obrázku. 

 

SKĽUDNENIE 

Zmysel upokojenia je navrátenie tela do pôvodného stavu pred cvičením. Správne upokojenie pomaly 
spomalí Vašu srdcovú činnosť a teplotu. 
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FUNKCIE POČÍTAČA 

FUNKCIE: 

TIME (ČAS)       00:00 – 99:59 (min: sec) 

SPEED (RÝCHLOSŤ)       0,0 – 999,9 km/míľ 

DISTANCE (VZDIALENOSŤ)     0,0 – 99,99 km/míľ 

CALORIES (KALÓRIE)      0,00 – 999,9 KCA (kalórií) 

ODOMETER (CELKOVÁ VZDIALENOSŤ) pokiaľ je k dispozícii 0,00 – 99.99 km/míľ  

PULSE (TEP) pokiaľ je k dispozícii    40 – 200 úderov za minútu 

OVLÁDANIE 

MODE/SELECT: Toto tlačidlo stlačte na vybratie a potvrdenie funkcie. Po stlačení tlačidla po dobu 4 
sekúnd, vyresetujete všetky uložené funkcie okrem ODOMETRA. 

SET (ak je k dispozícii): Slúži na nastavenie hodnoty vybranej funkcie okrem ODOMETRA. 

RESET/CLEAR: Slúži na vynulovanie vybranej funkcie, okrem ODOMETRA. 

 

AUTO ON/OFF: monitor sa automaticky vypne, ak nie je používaný dlhšie ako 4 sekundy. Monitor sa 
opäť zapne po stlačení tlačidla, alebo keď začnete cvičiť. 

VYSVETLIVKY 

TIME (TMR)     Zobrazí aktuálny čas cvičenia. 

SPEED (SPD)     Zobrazí aktuálnu rýchlosť. 

DISTANCE(DST)    Zobrazí aktuálnu prejdenú vzdialenosť. 

CALORIES (CAL)    Zobrazí spálené kalórie. 

ODOMETER (TOTAL) pokiaľ je k dispozícii Zobrazí celkovú ubehnutú rýchlosť, hodnota sa 
vynuluje iba po výmene batérie. 

PULSE (PUL) pokiaľ je k dispozícii  Zobrazí používateľov tep za minútu počas cvičenia. 
Musíte sa držať oboch senzorov. 

SCAN  Automaticky zobrazuje všetky hodnoty v cykle. 

BATTERY Počítač používa dve AA batérie, alebo jednu AAA 
batériu alebo jednu 1,5 V gombíkovú batériu. 

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE 

• Skladujte iba na suchom a čistom mieste. 

• Počas prenášania nechytajte pohyblivé časti. Vždy sa chopte rámu. Pohyb dielov by mohol 
poraniť Vaše prsty. 

• Pred dlhodobým skladovaním vyberte batérie. 

• Čistite absorpčnou utierkou. 

• Pravidelne kontrolujte utiahnutie skrutiek a matíc. 

• Vykonávajte pravidelnú údržbu. 

• Bezodkladne vymeňte poškodené alebo opotrebované diely. 
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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. 

Batérie nevhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte na miesta zaisťujúce recykláciu batérií. 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE 

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov 

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

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

Adresa predajní:  

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

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

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

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

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

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

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

Záručné podmienky a záručná doba 

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

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

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

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 
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vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode 
nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.  

 

Dátum predaja:                  Pečiatka a podpis predajcu: 

 
 

 


