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BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY 

Ďakujeme za zakúpenie tohto výrobku, ktorý je konštruovaný tak, aby poskytol dlhodobé a bezchybné 
použitie. Pred začatím používania pásu si prečítajte priložený manuál, ktorý si ponechajte pre budúce 
nahliadnutie. Zoznámte sa so všetkými predpismi ohľadne bezpečného používania výrobku. 

• Dodržujte všetky zásady bezpečného používania pre minimalizáciu rizika vzniku úrazu. 

• Pred začatím cvičenia sa poraďte s lekárom. Je to obzvlášť dôležité, ak podstupujete liečbu, 
ovplyvňujúcu srdcovú činnosť, krvný tlak alebo hladinu cholesterolu. 

• Venujte pozornosť signálom vlastného tela. Nesprávne cvičenie môže poškodiť Vaše zdravie. 
Ak pociťujete nevoľnosť alebo iné komplikácie, okamžite cvičenie ukončite. Necvičte, ak máte 
niektorý z uvedených symptómov: bolesť, pnutie na hrudi, nepravidelný tep, dýchavičnosť, 
závrat, popr. inú nevoľnosť. Vždy sa ohľadne zdravotných komplikácií najprv poraďte s 
lekárom. 

• Dodržujte všetky predpisy ohľadne elektriny, aby ste sa vyhli zraneniu elektrickým prúdom. 

• Pravidelne kontrolujte prípadné poškodenia napájacieho kábla alebo jeho opotrebenie. V 
prípade poškodenia alebo opotrebovania kábel ani zariadenie nepoužívajte. 

• Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami. 

• Na kábel nešliapte a nesnažte sa za neho ťahať. 

• Používajte iba dodané káble. 

• Zariadenie používajte iba podľa manuálu a iba na určený účel. 

• Uistite sa, že napätie je správne a zodpovedá uvedeným požiadavkám. 

• Poučte prípadných ďalších používateľov o bezpečnostných zásadách. 

• Pre vybalenie a montáž prístroja je potreba dvoch dospelých ľudí. 

• Pred montážou alebo manipuláciou musí byť zariadenie vypojené z elektrického zdroja. 

• Pás umiestnite iba na rovný a čistý povrch. Pre ochranu podlahy použite podložku. Zachovajte 
bezpečnostný odstup min. 0,6 m od ďalších objektov. Za zariadením zachovajte voľný priestor 
s rozmermi minimálne 2x1 m. 

• Chráňte pred vlhkom a prachom. 

• Pred každým použitím skontrolujte riadne dotiahnutie skrutiek a matíc. 

• Zariadenie pravidelne kontrolujte či nie je poškodené alebo opotrebované. Poškodené alebo 
opotrebované diely sa musia nechať ihneď vymeniť. Poškodené alebo opotrebované 
zariadenie nikdy nepoužívajte. 

• Brzdenie je ovládané cez napájanie pohonu bežeckého pásu. 

• Nejedná sa o terapeutický prostriedok. 

• Výrobok smie používať len dospelá osoba. Chráňte pred deťmi a domácimi zvieratami. 

• Na cvičenie sa vhodne oblečte a vezmite si vhodnú športovú obuv. Neberte si príliš voľný 
odev, ktorý sa ľahko zachytí. 

• Žiadny nastaviteľný diel nesmie vyčnievať a obmedzovať pohyb používateľa. 

• Nevykonávajte neschválené modifikácie výrobku. 

• Pri cvičení majte rovný chrbát a príliš ho neohýbajte. 

• Ak pocítite nevoľnosť, necvičte a odpočiňte si. 

• Zariadenie na meranie tepu môže byť ovplyvnené mnohými faktormi. Jeho výsledky nemajú 
lekársky atest a slúžia len na orientáciu. 
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• Počas zdvíhania alebo prenášania pásu buďte obzvlášť opatrný a neporaňte si chrbát. Zvoľte 
správnu techniku alebo požiadajte ďalšiu osobu o asistenciu. 

• Bezpečnostný kľúč má zvýšiť bezpečnosť používateľa. Slúži pre zastavenie pásu v prípade 
nebezpečenstva. Ak nebezpečenstvo hrozí, chopte sa držadiel oboma rukami a vstúpte na 
protišmykové plochy hlavného rámu. Tým dôjde k vytrhnutiu bezpečnostného kľúča a k 
aktivácii bezpečnostného systému. 

• Pohyblivé časti podrobte týždennej údržbe. Pravidelne ich kontrolujte a dotiahnite v prípade 
potreby. Kontrolujte ich neporušenosť. 

• Zariadenie nie je určené deťom alebo ľuďom, ktorých fyzické alebo mentálne zdravie je 
obmedzené. Výrobok taktiež nie je určený ľuďom s nedostatkom skúseností. Takí používatelia 
by mali byť pod dozorom zodpovednej dospelej osoby po celú dobu cvičenia. 

• Zariadenie nie je hračkou a nie je určené k detským hrám. 

• Zariadenie musí byť riadne uzemnené. 

• Max. hmotnosť používateľa: 125 kg 

• Kategória: HC (podľa normy EN957) vhodné pre domáce použitie. 

• VAROVANIE: Systém pre monitorovanie tepovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie 
pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Ak pocítite nevoľnosť, okamžite ukončite 
cvičenie! 

OBSAH BALENIA 

POZNÁMKA: Pred montážou preverte kompletnosť dielov. 

 

Č. Názov Popis Ks 

A Hlavný rám  1 

B Monitor  1 

C iPad držiak nie je pri všetkých 1 

B01 Držiak fľaše  1 

B08 Krížový skrutkovač  1 

B09 5# Imbusový kľúč 5 mm 1 

B15 Kľúč 19 mm 1 

C05 Ľavé penové držadlo  1 

C06 Pravé penové držadlo  1 

D07 Zostava bezpečnostného kľúča  1 
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C14 Ľavá spodná krytka  1 

C15 Pravá spodná krytka  1 

E13 Skrutka M8x15 10 

E22 Skrutka M5x12 6 

E32 Poistná podložka 8 10 

E39 Rovná podložka Ø5xØ13x1.0 4 

MONTÁŽNE NÁRADIE 

Názov Popis Ks 

5# Kľúč s vnútorným šesťhranom 5 mm 1 

Krížový skrutkovač S=13, 14, 15 1 

Skrutkovač 19 mm 1 

VAROVANIE: Zariadenie môžete spustiť až po kompletnej montáži. 

MONTÁŽNE KROKY 

KROK 1 

• Otvorte balenie a položte hlavný rám A na podlahu. 

• VAROVANIE: Bezpečnostný popruh (P) nenarúšajte, dokiaľ nie je zariadenie plne zostavené. 

 

KROK 2 

• Najprv vztýčte stĺpiky A06 a A07. 

• Pripevnite stĺpik A06 k hlavnému rámu A skrutkou E13 a podložkou E32 pomocou 5# 
imbusového kľúča B09. 

• Pripevnite stĺpik A07 k rámu podľa postupu vyššie. 

• VAROVANIE: Stĺpiky si podržte rukami, aby nespadli. 
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KROK 3 

• Prepojte kábel monitora D03 s káblom D04. 

• Pripevnite monitor B k pravému a ľavému stĺpiku A06/A07 pomocou skrutky E13 a podložky 
E32 za použitia 5# imbusového kľúča B09. 

• VAROVANIE: Pred zaistením preverte správne zapojenie káblov. 

 

KROK 4 

• Naskrutkujte držiak pre iPad C k monitoru B pomocou skrutkovača B15. 

• VAROVANIE: Najprv naskrutkujte vsuvku B12 držiaka do monitora B ručne a až potom 
dotiahnite maticu B13 pomocou skrutkovača B15. iPad držiak nie je stálym vybavením a 
vyhotovuje sa zvlášť. Pokiaľ ho nemáte, tak tento krok nevykonávate. 

 

KROK 5 

• Nasuňte a upevnite ľavé a pravé penové držadlo C05/C06 k monitoru B pomocou skrutky E22 
a veľkej podložky E39 za použitia krížového skrutkovača B08. 
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KROK 6 

• Pripevnite ľavú a pravú spodnú krytku C14/C15 k rámu. 

• VAROVANIE: Ľavá a pravá spodná krytka má prackový dizajn. Uistite sa, že všetky pracky 
riadne držia. 

 

KROK 7 

• Upevnite držiak fľaše B01 k pravému stĺpiku A07 skrutkou E22 pomocou krížového 
skrutkovača B08. 

 

KROK 8 

• Odstráňte popruh P. 

• Vsuňte bezpečnostný kľúč D07 do zostavy monitoru B. 
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POUŽITIE BEZPEČNOSTNÉHO KĽÚČA: 

• Bezpečnostný kľúč D07 si ešte pred behom pripnite k odevu. 

• V prípade nebezpečenstva kľúč vytrhnite zo zámku a zariadenie sa zastaví. 

KROK 9 

• Rozoberte skrutku M8x15 (E13) na spodnej časti oceľového lanka (E) pomocou 5# 
imbusového kľúča B09. 

 

KROK 10 

• Odmontujte skrutku M8x15 (E13) na vrchnej časti oceľového lanka (E) pomocou 
5#imbusového kľúča B09. Potom oceľové lanko odstráňte z rámu. 

• POZNÁMKA: Oceľové lanko má zaistiť bezpečnosť počas montáže. Môžete si ho uschovať 
pre budúce použitie. 
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SKLOPENIE ZARIADENIA 

SKLOPENIE 

• Uchopte bežeckú dosku tak, ako je znázornené na obr. F a potom ju zdvihnite podľa uvedenej 
šípky smerom nahor, kým nebudete počuť zacvaknutie valčeka. 

• VAROVANIE: Zariadenie sa nesmie sklápať, ak beží alebo ak nie je vyrovnané. 

 

ROZLOŽENIE 

• Rukou podoprite oblasť F a nohou uvoľnite tyč E. Rám sa potom sám spustí dole. 

 

PREMIESTNENIE ZARIADENIA 

• Pre naklonenie výrobku najprv dajte jednu ruku do oblasti F, aby ste zaistili koniec pásu. 
Potom dajte jednu nohu do polohy D podľa obrázku nižšie pre plynulé zaistenie spodnej časti 
zariadenia. S nohou v pozícii D mierne skloňte vrchol pásu dole voči podlahe. Akonáhle je 
vrchol F dostatočne naklonený, dajú sa použiť transportné kolieska. 
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• Pre premiestnenie uchopte pás v oblasti F a nakloňte tak, aby sa kolieska mohli pohybovať 
voľne po zemi. 

 

OVLÁDACIE INŠTRUKCIE 

 

Č. Ikona Funkcie 

1 

 

Sklon/Kalórie 

Všeobecne zobrazuje spálené kalórie počas cvičenia v rozmedzí od 0 do 999. 
Ak dosiahne limity, počíta sa opäť od 0. Pri odpočte počíta od zadanej hodnoty 
k nule. Potom sa zariadenie zastaví a prejde do pohotovostného režimu. 

Ak je zadaný sklon, zobrazuje sklon v rozmedzí 0 – 15 %. Ak neprebieha 
žiadna činnosť, prejde do zobrazenia kalórií po 30 sekundách. 

2 

 

Čas: zobrazuje čas behu. 

3 

 

Vzdialenosť: zobrazuje ubehnutú vzdialenosť. 

4 

 

Rýchlosť/Srdcový tep: všeobecne zobrazuje rýchlosť v rozsahu 0,8 – 20,0 km/h. 
Pokiaľ na niekoľko sekúnd podržíte tepový senzor, zobrazí aktuálnu tepovú 
hodnotu v rozmedzí 50 – 200 tepov/min. Údaje sú orientačné bez lekárskej 
výpovednej hodnoty. 

5 
 

Zníženie sklonu: po každom stlačení vždy o jednu úroveň. Pri podržaní nad 0,5 
sekundy sa sklon bude znižovať priebežne. 

6 
 

SKLON: 6, 8, 10: Rýchle nastavenie sklonu. 

7 
 

Zvýšenie sklonu: po každom stlačení vždy o jednu úroveň. Pri podržaní nad 0,5 
sekundy sa sklon bude zvyšovať priebežne. 



11 

 

8 
 

Tlačidlo PLAY/PAUSE pre zastavenie a opätovné spustenie hudby alebo videa. 

9 
 

Zníženie hlasitosti: Zníženie hlasitosti pri hudbe i videu. 

10 
 

Zvýšenie hlasitosti: Zvýšenie hlasitosti pri hudbe i videu. 

11 
 

Pokiaľ je zariadenie zapojené a bezpečnostný kľúč zasunutý, potom týmto 
tlačidlom zariadenie kedykoľvek spustíte. 

12 
 

Počas cvičenia tlačidlom beh prerušíte. V režime pauzy tlačidlom činnosť 
ukončíte a prejdete späť do pohotovostného režimu. 

13 

 

MP3 rozhranie: môžete pripojiť externé MP3 a mobil pomocou MP3 kábla k 
prehrávaniu hudby. 

14 
 

Návrat na predchádzajúcu skladbu alebo video. 

15 
 

Prechod na ďalšiu skladbu alebo video. 

16 
 

Návrat na domovskú stránku. 

17 

 

Zníženie rýchlosti: stlačením vždy o 0,1 km/h. Stlačením nad 0,5 sekundy sa 
rýchlosť bude znižovať priebežne. 

18 

 

Rýchlosť 6, 8, 10: rýchla zmena rýchlosti. 

19 

 

Zvýšenie rýchlosti: stlačením vždy o 0,1 km/h. Stlačením nad 0,5 sekundy sa 
rýchlosť bude zvyšovať priebežne. 

POPIS DOMOVSKEJ STRÁNKY 

Môžete tu nájsť sedem funkčných modulov: Local Media (Miestne médiá), Internet, Programs Running 
(Programy behu), Pace (Tempo), Real View Sport (Zábery ako pri skutočnom behu), User 
(Používateľ), System Manage (Správa systému) . 

Ikony sa dajú zvoliť posúvaním prsta po obrazovke a následným kliknutím. 
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POPIS IKON 

 
Vzhľad a meno používateľa. Kliknutím môžete údaje zadať alebo zmeniť. 

 
Návrat späť na poslednú stránku. 

 
Wifi: vyhľadávanie a pripojenie k dostupnej wifi. 

 

FitShow QR kód: Skenovanie a stiahnutie FitShow APP pomocou mobilu. Funkcie nie sú 
pri všetkých typoch, záleží na špecifikácii produktu. 

 

Miestne média 

 

Programy 

 

Tempo 

 

Správa systému 

 
Regulácia hlasitosti hudby alebo videa. 

 
Domovské tlačidlo: návrat na domovskú stránku. 

 
Aktuálny čas 

 

Zahájenie behu. Pozícia tlačidla sa dá pretiahnutím zmeniť. 

 

Internet 

 

Zábery ako pri skutočnom behu 

 

Používateľ 
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POPIS FUNKCIÍ 

1. Miestne médiá: Prehrávanie hudby alebo videí z miestnej alebo externej USB karty. 

 

• Podporuje prehrávanie týchto formátov: MP3, APE, MP4, MOV. 

• Pri hudbe zvoľte primeraný rytmus, ktorý nebude pôsobiť rušivo. 

• Sledovanie videa počas cvičenia môže byť nebezpečné kvôli rušeniu 
koncentrácie. 

a. Kliknite na ikonu LOCAL MEDIA podľa obrázku nižšie. 

 

Kliknite na ikonu hudby  pre zobrazenie tejto stránky. 
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Jazdite prstom hore a dole a prehrávajte hudbu podľa obľúbenosti. 

POPIS IKON: 

SKLADBA1 

8.36 MB 

Zelený nápis oznamuje názov skladby a veľkosť zložky. 

Biely nápis oznamuje zostávajúci čas skladby a veľkosť zložky. 

 
PLAY/PREHRÁVANIE 

 
Prehrávanie v poradí 

 
PAUSE/PRERUŠENIE 

 
Náhodné prehrávanie 

 
PREV/PREDCHÁDZAJÚCA 

 
Jednoduchý cyklus 

 
NEXT/NASLEDUJÚCA 

 
Postupový ukazovateľ 

b. Kliknite na  pre vstup na video stránky. Rolovaním prstom zvolíte a spustíte požadované 
video. 

 

POPIS IKON: 

 
PREV/PREDCHÁDZAJÚCA 

 

Prepínanie medzi plným zobrazením 
a oknami pomocou jediného poklepu 
na prehrávané video.  

NEXT/NASLEDUJÚCA 

 
PLAY/PREHRÁVANIE 

 
PAUSE/PAUZA 

 

Zelený údaj ukazuje názov a veľkosť 
videa. 

 
Postupový ukazovateľ 

2. Internet 
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• Je dostupný po pripojení sa k wifi. 

• Podporuje formáty MP3, APE, MP4, MOV. 

• Surfovanie po internete počas cvičenia môže byť nebezpečné 
vzhľadom k narúšaniu pozornosti. 

Kliknite na ikonu internetu  pre kontrolu dostupných aplikácií. 

 

3. Programy 

 

• Pred začatím cvičenia preverte funkčnosť bezpečnostného kľúča. 

• Odporúča sa cvičiť až 30 – 60 minút po konzumácii jedla. 

Kliknite na programovú ikonu  pre vstup na túto stránku. Sú tam tri odpočtové režimy a päť 
prednastavených programov. 
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Prechádzajte prstom a kliknite na zvolenú ikonu. Hodnotu môžete opraviť pomocou tlačidiel  a . 

POPIS IKON: 

3 odpočtové režimy 5 prednastavených programov 

 
Časový odpočet 

 

Tvarovanie tela 

 

Vzdialenostný odpočet 

 

Spaľovanie tuku 

 

Odpočet spálených kalórií 

 

Horský program 

  

 

Cestný beh 

  

 

Sledovanie srdcového tepu 

a. Odpočtový režim – ukážka ohľadom odpočtu času. 

Kliknite na odpočtový režim a objaví sa táto stránka. 
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Počas odpočtu času kliknite kdekoľvek na obrazovku pre vstup do nastavenia sklonu a rýchlosti podľa 
obrázku nižšie. Tlačidlami: - Incline + (Sklon) a - Speed + (Rýchlosť) parametre upravíte. 

 

POPIS IKON: 

 

Prstencový ukazovateľ: zobrazuje percentuálnu hodnotu existujúcej funkcie a cieľovú 
hodnotu. 

 
Súradnicový graf: vodorovne zobrazuje čas behu a súradnicovú aj aktuálnu rýchlosť. 

 
Zobrazuje mieru sklonu. 

 

Podržaním tepových senzorov na niekoľko sekúnd sa zobrazí existujúci tep v rozmedzí 
od 50 do 200 tepov/min. Dáta sú iba orientačné. 
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Zobrazuje čas behu. 

 
Zobrazuje ubehnutú vzdialenosť. 

 
Zobrazuje spálené kalórie. 

 
Zobrazuje rýchlosť behu. 

b. Prednastavené programy – ako vzor uvedený cestný beh (ROAD) 

Kliknite na ikonu ROAD a upravte cieľový čas. Cvičenie zahájte tlačidlom START. Rýchlosť sa bude 
meniť v závislosti na úseku. Počas cvičenia môžete meniť rýchlosť a sklon pomocou tlačidiel - SPEED 
+ a - INCLINE +. Parametre teda môžete meniť jednoduchým dotykom obrazovky. Kliknite kdekoľvek 
na obrazovku a zobrazí sa stránka nastavenia rýchlosti a sklonu. Pri prechode do ďalšej sekcie sa 
parametre vrátia na pôvodnú hodnotu. Po zastavení zariadenie samo zobrazí bežecké údaje. 
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POPIS IKON: 

 

Prstencový ukazovateľ percent bežeckého času vzhľadom k cieľovej časovej hodnote. 

 

Stĺpcový diagram rýchlosti a sklonu. Segmenty sú zobrazené horizontálne. Každý 
prednastavený program sa delí do 16 sekcií. Ukazovatele zobrazujú rýchlosť a sklon 
každej sekcie. 

Svetlozelená je rýchlosť. 

Tmavozelená je sklon. 
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Sekcia/ 

Plán 

Prednastavený čas/16=pre každú cvičebnú dobu. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Tvarovane 
tela 

RÝCHLOSŤ 3 6 7 8 9 10 9 8 8 9 10 9 8 7 6 3 

SKLON 0 2 2 4 4 4 2 2 2 3 3 4 4 3 2 1 

Spaľovanie 
tuku 

RÝCHLOSŤ 5 7 9 9 11 8 8 10 10 8 10 8 6 5 4 3 

SKLON 3 5 4 4 3 5 5 3 3 5 3 5 5 3 3 3 

Horský 
beh 

RÝCHLOSŤ 3 4 6 5 3 5 6 4 5 6 7 6 8 6 5 3 

SKLON 6 8 10 12 14 12 10 14 12 10 8 10 6 4 3 2 

Cestný 
beh 

RÝCHLOSŤ 3 6 7 7 8 9 9 10 10 10 9 9 8 6 4 3 

SKLON 1 1 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 1 1 

c. Program kontroly srdcového tepu - nie je na všetkých zariadeniach. Iba ak má výrobok tepový 
snímač a hrudný pás. 

 

Kliknite na ikonu kontroly srdcového tepu pre vstup na stránku podľa obr. nižšie. Po zadaní veku, 
cieľového tepu a max. rýchlosti stlačte START. 

Program sa spustí na zahrievacej úrovni v dĺžke jednej minúty, s nulovým sklonom a s najnižšou 
rýchlosťou. Rýchlosť a sklon si môžete zmeniť podľa potreby. Zakončite zahrievaciu fázu tak, že sa 
rýchlosť a sklon budú samy meniť s ohľadom na srdcový tep. 

Po zavŕšení cieľového času systém zobrazí bežecké dáta a zastaví sa. 
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4. Tempo 

 

• V procese tempa je lepšie rýchlosť a sklon meniť pomocou tlačidiel rýchleho 
ovládania priamo na paneli. 

• Zvoľte si vhodné tempo. 

• Behajte vždy v strede pásu. 

Kliknite na ikonu tempa a zobrazí sa okienko nižšie. 

 

Je celkom šesť dostupných úrovní tempa. Rolovaním prstom po obrazovke si zvolíte to správne pre 

Vás a parametre si môžete upraviť vždy o 1 km pomocou tlačidiel  a . 
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Tempo 

      

Maratón Polmaratón 3 km 5 km 10 km 15 km 

Ako vzor je uvedený maratón. Kliknite na ikonu maratónskeho behu a zobrazí sa stránka podľa obr. 
nižšie. 

 

POPIS IKON: 

 

Prstencový graf: zobrazuje percentuálnu hodnotu aktuálnej vzdialenosti a cieľovej 
vzdialenosti. 

 

Kruhové zobrazenie: 

Fialová – cieľové tempo 

Žltá – aktuálne tempo 

Modrá – priemerné tempo 

Po ukončení behu systém sám zobrazí bežecké dáta. 
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5. Zábery ako pri skutočnom behu 

 

• Dáva používateľovi pocit skutočného vonkajšieho behu. 

• S lačným žalúdkom necvičte príliš intenzívne. 

• Necvičte dlhšie ako 60 minút a dodržujte pitný režim. 

Kliknite na ikonu reálneho behu a budete mať voľbu z troch scenérií (kaňon, trávnatá plocha, 
pobrežie). 

 

Kliknite na trávnatú plochu a zobrazí sa okienko podľa obrázku nižšie. V dolnej časti sa budú 

zobrazovať cvičebné údaje. Týmito tlačidlami  údaje zobrazíte alebo skryjete. 
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6. Používateľ 

 

• Zadajte osobné dáta ako: vzhľad, meno, pohlavie, výšku. 

• Môžete skontrolovať minulé záznamy. Systém ich automaticky uchová. 

• Ak sa pred behom napojíte na WIFI, dáta sa stiahnu do riadiaceho centra. 
Môžete tak vidieť svoje umiestnenie medzi ostatnými používateľmi. Dostupné 
je len umiestnenie, Vaše osobné dáta zostanú utajené. 

Kliknite na ikonu používateľa pre zadanie personálnych dát ako je uvedené na obrázku nižšie. 
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a. Registrácia používateľa a prihlásenie 

1. Nainštalujte na smartphone či tablet aplikácii FitShow/FitShow LITE (Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fitshow, iOS 
https://apps.apple.com/app/fitshow-lite/id1212707114). V aplikácii sa zaregistrujte a 
prihláste. 

2. V hlavnom menu aplikácie zvoľte voľbu Mine (dole vpravo). 

3. Zvoľte voľbu Scan QRCode. 

4. Naskenujte smartphonom či tabletom QR kód zobrazený na displeji trenažéra v menu 
User Center. 

5. Ak je trenažér pripojený k WIFI, dôjde k prihláseniu a obnove menu. Teraz možno 
prezerať vlastný profil. 

b. Štatistika 

Kliknite na ikonu štatistiky  pre celkový prehľad záznamov. 

 

 
Celková ubehnutá vzdialenosť. 

 
Celkový čas behu. 

 
Celkom spálené kalórie. 

 Kliknutím na červený stĺpček vykonajte kontrolu záznamu. 

 Kliknutím na modrý stĺpček vykonajte kontrolu denných záznamov. 

Kliknutím na ikonu minulých záznamov nahliadnete históriu záznamov. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fitshow
https://apps.apple.com/app/fitshow-lite/id1212707114
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Kliknutím na ikonu umiestnenia zobrazíte svoje postavenie medzi ostatnými používateľmi. 

 

7. Správa systému 

 

• Nesťahujte príliš veľa aplikácií, aby ste systém nezahltili. 

• Je zakázané odinštalovať vložené aplikácie. 

• Pravidelne čistite pamäť. 

Kliknite na ikonu správy systému a zobrazí sa okienko podľa obrázku nižšie. 
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Kliknutím na ikonu jasu upravíte jas obrazovky. 

 

Kliknite na WIFI ikonu  pre vyhľadanie WIFI pripojenia. 
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Kliknite na ikonu čistenie pamäti  a zobrazí sa stránka podľa obrázku nižšie. Označte zložku 
vpravo a kliknutím ju vyčistite. Čistením dôjde k zmazaniu. 

 

Kliknite na ikonu správy pásu  pre zobrazenie celkového počtu kilometrov a údajov, ktoré 
zostávajú do ďalšieho premazania pásu. 
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JEDNODUCHÉ PORUCHY A MOŽNÉ RIEŠENIA 

  

Komunikačná chyba 

• Preverte zapojenie. 

• Vymeňte drôty. 

• Vymeňte plochu. 

• Vymeňte riadiacu jednotku. 

Dočasná ochrana 

• Preverte kábel motora. 

• Vymeňte motor. 

• Vymeňte riadiacu jednotku. 

  

Nie je rýchlostný signál 

• Preverte rýchlostné káble. 

• Vymeňte rýchlostné káble. 

• Vymeňte riadiacu jednotku. 

Chyba regulácie sklonu 

• Preverte kabeláž ovládania sklonu. 

• Vymeňte motor sklonu. 

• Vymeňte riadiacu jednotku. 

  

Preťaženie 

• Znížte záťaž. 

Porucha motora 

• Preverte káble motora. 
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• Pridajte olej. 

• Vymeňte motor alebo riadiacu jednotku. 

 

• Vymeňte motor. 

  

 

Pamäťová chyba 

• Preverte 24C02 

• Vymeňte riadiacu jednotku 

 

Chyba umiestnenia 

• Preverte umiestnenie 

• Vymeňte riadiacu jednotku 

  

Spätný prúd 

• Upravte prúd 

• Vymeňte motor 

• Aplikujte olej 

Prepätie 

• Ukončite cvičenie a preverte správnosť 
napätia. 

 

 

Nízke napätie 

• Ukončite cvičenie a preverte správnosť 
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napätia. 

ZAČÍNAME 

PRÍPRAVA 

Ak ste starší ako 45 rokov alebo trpíte zdravotnými problémami a ešte nikdy ste na bežeckom páse 
necvičili, poraďte sa o používaní prístroja so svojím lekárom. 

Skôr než sa na pás postavíte, vyskúšajte si, ako sa stroj ovláda. Predovšetkým sa správne naučte 
stroj spúšťať a zastavovať. Venujte pozornosť tiež ovládaniu rýchlosti. Niekoľkokrát si všetko skúste, 
kým si na ovládanie nezvyknete. Potom sa postavte na protišmykové lišty pásu a chopte sa oboma 
rukami držadiel. Navoľte rýchlosť medzi 1-6 – 3,2 km/hod, postavte sa rovno, pozerajte sa dopredu a 
skúste sa na pás niekoľkokrát postaviť jednou nohou. Potom sa na neho postavte oboma nohami, aby 
ste mohli cvičiť. Akonáhle si na pás zvyknete, môžete pomaly zvýšiť rýchlosť na 3 - 5 km/hod a udržať 
ju po dobu 10 minút. Potom zariadenie pomaly zastavte. 

CVIČENIE 

Najprv sa naučte stroj ovládať. Dobre si zapamätajte, ako pás zapnúť, zastaviť a ako nastaviť rýchlosť 
a sklon. Akonáhle si na ovládanie zvyknete, skúste na páse rovnomerným tempom prejsť 1 km a 
zaznamenajte si, ako dlho Vám to trvalo. Malo by Vám to zabrať 15 – 25 minút. Potom skúste prejsť 1 
km pri rýchlosti 4,8 km/hod (doba trvania približne 12 minút). Cvičenie niekoľkokrát opakujte. Potom si 
môžete zvýšiť rýchlosť a uhol sklonu a cvičiť zhruba 30 minút. Neponáhľajte sa, vytrvalá chôdza 
prospieva Vášmu zdraviu. 

FREKVENCIA 

Optimálna frekvencia je 3 – 5 krát týždenne po 15 – 60 minútach. Odporúčame si najprv urobiť 
harmonogram a toho sa držať. Neodporúča sa zvyšovať stúpanie počas počiatočnej fázy cvičenia. 
Zvyšovanie sklonu použite až pri zvyšovaní záťaže cvičenia. 

AKO CVIČIŤ 

Najlepšie je cvičiť 15 – 20 minút. Zahrievacia fáza by mala trvať okolo 2 minút pri rýchlosti 4,8 km/h. 
Potom zvýšte rýchlosť na 5,3 a 5,8 km/h, každá fáza by mala trvať asi 2 minúty. Potom pridávajte vždy 
každé 2 minúty o 0,3 km/hod a zrýchľujte, kým sa Vám nezrýchli dych. Pozor, dýchanie Vám nesmie 
robiť problémy. Pokračujte s cvičením pri tejto rýchlosti. Ak by ste mali problémy s dychom, znižujte 
rýchlosť opäť o 0,3 km/h. Nakoniec si ponechajte 4 minúty na spomalenie. Pokiaľ by Vám zvyšovanie 
náročnosti pomocou rýchlosti nevyhovovalo, môžete zvýšiť náročnosť nastavením sklonu. Pozvoľné 
zvyšovanie uhla sklonu môže významne ovplyvniť náročnosť cvikov. 

METÓDA SPAĽOVANIA KALÓRIÍ - Toto cvičenie napomáha rýchlejšiemu spaľovaniu kalórií. Najskôr 
cvičte po dobu 5 minút pri rýchlosti 4 – 4,8 km/hod a potom každé 2 minúty vždy o 0,3 km/hod 
zrýchľujte. Pokúste sa vytrvať po dobu 45 minút. Pre zvýšenie intenzity sa môžete pokúsiť vydržať 
cvičiť zhruba hodinu. Počas cvičenia môžete sledovať televíziu. Akonáhle začne reklama, pridajte 0,3 
km/h a až skončí, vráťte sa na pôvodnú rýchlosť. Počas reklám teda dôjde k väčšej spotrebe kalórií. 
Ku koncu cvičenia 4 minúty spomaľujte. 

ODEV 

Pre cvičenie vyberte pár dobrých topánok neobmedzujúcich pohyb. Počas cvičenia nič nepokladajte 
na bežecký pás alebo do medzier zariadenia. Zabránite tak prípadnému opotrebovaniu a poškodeniu 
zariadenia. Obliekajte sa pohodlne. 

PREŤAHOVACIE CVIKY 

• Začnite s precvičením kĺbov tak, že budete pozvoľna krútiť zápästiami, potom pažami a 
nakoniec ramenami. To zvýši pohyblivosť kĺbov a pomôže ochrániť kosti. 

• Pred cvičením sa zahrejte zahrievacími cvikmi aby ste zamedzili poškodeniu svalstva. 

• Začnite pri nohách a pokračujte smerom nahor. 

• Každé naťahovacie cvičenie by malo trvať aspoň 10 sekúnd (popr. medzi 20 až 30 
sekundami) a malo by sa opakovať dvakrát až trikrát. 
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• Príliš sa neprepínajte. Ak pocítite bolesť, okamžite prestaňte. 

• Príliš sa nevykrucujte. Buďte pokojný. 

• Nesnažte sa zadržiavať dych. 

• Aj po cvičení opakujte naťahovacie cviky. Naťahujte sa aspoň trikrát týždenne pre zachovanie 
telesnej pružnosti. 

 

Napínanie stehien 

• Postavte sa na pravú nohu a ľavou rukou pritiahnite ľavý členok až k 
bedru. 

• Chrbát majte rovný a kolená pri sebe. Pre zachovanie rovnováhy sa 
oprite o stenu. 

• Vydržte aspoň 10 sekúnd. 

• Opakujte s druhou nohou. 

 

 

Podkolenné svaly 

• Jednu nohu napnite pred seba a ruky položte na stehno skrčenej 
nohy. Tlačte mierne nadol a von kým nepocítite mierne pnutie na 
kolene napnutej nohy. 

• Nohy majte ďalej od seba a chrbát rovný. 

• Vydržte asi 10 sekúnd. 

• Opakujte s druhou nohou. 

 

Pretiahnutie lýtok 

• Stojte a zadnú nohu majte v rovine na zemi. Váhu preneste na predné 
chodidlo. 

• Vydržte 10 sekúnd. 

• Opakujte s druhou nohou. 

• Chrbát a zadnú nohu majte rovno. 

 

Vnútorné strany stehien 

• Posaďte sa na zem a podrážky dajte k sebe. Kolená smerujú von. 
Chodidlá tlačte k trieslam nakoľko je to možné. 

• Vydržte 10 sekúnd. 

BEZPEČNÉ CVIČENIE 

Pred cvičením sa poraďte s Vaším lekárom. Môže Vám odporučiť správnu frekvenciu a intenzitu 
cvičenia s ohľadom na Váš vek a zdravotný stav. Pokiaľ pri behu pocítite nevoľnosť, dýchavičnosť, 
nepravidelný tep, pnutie na hrudi alebo inú anomáliu, okamžite prestaňte cvičiť. Pred prípadným 
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ďalším cvičením sa poraďte s lekárom. Ak používate zariadenie častejšie, môžete si zvoliť medzi 
chôdzou a behom. Ak si nie ste istí najvhodnejšou rýchlosťou, riaďte sa nasledovnými údajmi: 
 

Rýchlosť 1 – 3.0 km/h ľudia so slabšou telesnou konštrukciou 

Rýchlosť 3.0 – 4.5 km/h menej pohybovo zdatní jedinci 

Rýchlosť 4.5 – 6.0 km/h ľudia zvyknutí na klasickú chôdzu 

Rýchlosť 6.0 – 7.5 km/h ľudia s rýchlou chôdzou 

Rýchlosť 7.5 – 9.0 km/h  rekreační bežci 

Rýchlosť 9.0 – 12.0 km/h stredne rýchli bežci 

Rýchlosť 12.0 – 14.5 km/h skúsení bežci 

Rýchlosť nad 14.5 km/h profesionálni bežci 

POZOR: 

• Chodci by si mali zvoliť rýchlosť 6 km/h alebo nižšiu. 

• Bežci by si mali zvoliť rýchlosť 8 km/h alebo vyššiu. 

ÚDRŽBA 

VAROVANIE: Pred údržbou musí byť zariadenie vypnuté a vytiahnuté z elektriny. 

• Čistenie: Z pásu zotrite prach. Prach usadený na bežeckej doske alebo na bočniciach môže 
zvýšiť trenie a poškodiť tak zariadenie. 

• Čistenie sa odporúča aspoň raz mesačne. 

MAZANIE 

Stupeň trenia medzi doskou a pásom má vplyv na výkon a životnosť prístroja, preto odporúčame 
pravidelne premazávať miesta, kde dochádza k treniu dielov. Na poškodenie prístroja spôsobené 
nesprávnou údržbou sa nevzťahujú záručné podmienky. 

• Pás je potrebné pred každým použitím skontrolovať, v prípade potreby namazať 
a podoťahovať. Medzi bežeckou plochou a bežeckou doskou musí byť neustále jemný olejový 
film. Vždy používajte iba silikónové oleje určené na mazanie bežeckých pásov. 

• Zariadenie používateľa upozorní zvukovým signálom a nápisom OIL. Olej aplikujte na stred 
pásu. 

• Po nanesení oleja podržte tlačidlo STOP na viac ako tri sekundy v pohotovostnom režime. 
Alarm sa zruší a nápis zmizne. 

Frekvencia mazania: 

• Pri malom používaní (menej ako 3 hodiny týždenne) – každých 6 mesiacov. 

• Pri strednom používaní (3 – 5 hodín týždenne) – každé 3 mesiace. 

• Pri častom používaní (viac ako 5 hodín týždenne) – každé 2 mesiace. 

• Vždy používajte iba silikónový olej na mazanie bežeckých pásov z našej ponuky. 

Aplikácia maziva na pás: 

• Odpojte prístroj z elektrickej siete a povoľte pás (pomocou nastavovacích skrutiek na konci 
prístroja). 

• Po povolení skrutiek nadvihnite bežecký pás, očistite bežeckú dosku a naneste silikónový olej 
rovnomerne na bežeckú dosku. 

• Po nanesení oleja opäť pritiahnite nastavovacie skrutky a napnite bežecký pás. Obe 
nastavovacie skrutky pritiahnite rovnakou silou. Ak je bežecký pás napnutý, nechajte 
zariadenie bežať naprázdno pri rýchlosti 1 km/h (nestúpajte na bežecký pás). Pomocou 
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nastavovacích skrutiek pás vycentrujte. Potom ho nechajte bežať ďalšie 3 minúty rýchlosťou 5 
km/h. 

• Nastúpte na pás a začnite chodiť rýchlosťou 5 km/h. Pomocou nastavovacích skrutiek pás 
upravte tak, aby bežal hladko a bez problémov aj pri zaťažení. 

 

• Bežecký pás sa časom môže vystrediť. Najprv sa pokúste spustením zariadenia pás 
automaticky centralizovať. Ak to nejde, môžete polohu pásu upraviť otáčaním skrutiek podľa 
obrázku nižšie. Pokiaľ pás vybočuje vpravo, musíte napnúť skrutku na pravej pásovej strane a 
uvoľniť tú na ľavej pásovej strane. Ak vybočuje vľavo, postupujte naopak. 

• Pokiaľ dochádza k preklzu pásu, postupujte opäť podľa obrázkov. Musíte upraviť obe strany 
rovnomerne. Odporúčame uťahovať vždy o pol otočky, aby nedošlo k prepätiu a deformácii 
pásu. Nesmie sa príliš prepínať. 

 

VAROVANIE: Pre predĺženie životnosti výrobku sa odporúča prístroj na 10 minút vypnúť vždy po 2 
hodinách behu. Taktiež príliš voľný alebo utiahnutý pás nie je pre výrobok optimálny. Dodržujte 
správne napnutie pásu. Pás uchopte a snažte sa ho nadvihnúť. Ak je vzdialenosť medzi 50 – 75 mm, 
je napnutie adekvátne. 
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ROZLOŽENÉ KRESBY 
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ZOZNAM ČASTÍ 

Č. Popis Ks 

A01 Základňa 1 

A02 Hlavný rám 1 

A03 Sklápací rám 1 

A04 Panel 1 

A05 Senzor tepu 1 

A06 Ľavý stĺpik 1 

A07 Pravý stĺpik 1 

A08 Uloženie motora 1 

B01 Držiak fľaše 1 

B03 Predný valec 1 

B04 Zadný valec 1 

B05 Vzduchový valec 1 

B06 Puzdro 4 

B07 Objímka kolieska 4 

B08 Krížový skrutkovač 1 

B09 Skrutkovač s vnútorným šesťhranom 1 

B10 Doska merača tepu 4 

B11 Zámok bezpečnostného kľúča 1 

B12 iPad doska 1 

B13 Uzavieracia matica 1 

B14 iPad spojka 2 

B15 Skrutkovač 1 

C01 Vrchný kryt monitora 1 

C02 Spodný kryt monitora 1 

C03 Spodný ľavý kryt monitora 1 

C04 Spodný pravý kryt monitora 1 

C05 Ľavé penové držadlo 1 

C06 Pravé penové držadlo 1 

C07 iPad otočný diel 1 

C08 iPad držiak 1 

C09 Koncovka 2 

C10 iPad O-krúžok 1 

C11 O-krúžok 2 

C12 Vrchný kryt motora 1 

C13 Spodný kryt motora 1 
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C14 Ľavá spodná krytka 1 

C15 Pravá spodná krytka 1 

C16 Zadný ochranný kryt 1 

C17 Bočnice 2 

C18 Koncovka ľavej bočnice 2 

C19 Koncovka pravej bočnice 2 

C20 Pena 2 

C21 Bežecký pás 1 

C22 Horná krytka snímača tepu 1 

C23 Spodná krytka snímača tepu 1 

C24 Remeň 1 

C25 Čierna podložka 2 

C26 Modrá podložka 2 

C27 Čierna podložka 2 

C28 Cylindrická podložka 2 

C29 Rovné stúpadlo 6 

C30 Transportné koliesko 2 

C31 Nastaviteľné koliesko 2 

C32 Plastová podložka 4 

C33 O-krúžok 2 

C34 Akrylový panel 1 

C35 Tlmič 2 

C36 Ľavá krytka bočnice 1 

C37 Pravá krytka bočnice 1 

C38 Koncovka 2 

C39 EVA podložka 1 

D01 Monitor 1 

D02 Spodná riadiaca doska 1 

D03 Vrchný kábel 1 

D04 Spodný kábel 1 

D05 Tepové držadlo 1 

D06 Spodný kábel tepového snímača 2 

D07 Zostava bezpečnostného kľúča 1 

D08 Lanko bezpečnostného kľúča 1 

D09 Magnetický snímač 1 

D10 AC hnedý kábel 2 

D11 AC modrý kábel 3 

D12 Uzemnenie 1 
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D13 DC motor 1 

D14 Motor sklonu 1 

D15 Bežecká doska 1 

D16 Spínač 1 

D17 Zdierka 1 

D18 Ochrana pred preťažením 1 

D19 Magnetický krúžok 1 

D20 Magnetické jadro 1 

D21 Napájací kábel 1 

E01 Otvorená matica 5 

E02 Matica M8 6 

E03 Poistná matica M10 6 

E04 Skrutka M10x90 1 

E05 Skrutka M10x45 1 

E06 Skrutka M10x30 4 

E07 Skrutka M8x80 2 

E08 Skrutka M8x70 2 

E09 Skrutka M8x40 2 

E10 Skrutka M8x40 2 

E11 Skrutka M8x30 1 

E12 Skrutka M8x20 4 

E13 Skrutka M8x15 12 

E14 Skrutka M8x40 1 

E15 Skrutka M8x35 1 

E16 Skrutka M6x55 3 

E17 Skrutka M6x40 4 

E18 Skrutka M6x25 4 

E19 Skrutka M6x20 1 

E20 Skrutka ST4.2x15 4 

E21 Skrutka M5x16 6 

E22 Skrutka M5x12 8 

E23 Skrutka M5x8 13 

E24 Skrutka ST2.9x8 2 

E25 Skrutka ST4.2x30 4 

E26 Skrutka ST4.2x12 25 

E27 Skrutka ST4.2x12 14 

E28 Skrutka M3x10 4 

E29 Skrutka ST2.9x8 4 



41 

 

E30 Skrutka ST2.9x6.0 29 

E31 Poistná podložka 3 

E32 Poistná podložka 16 

E33 Poistná podložka 2 

E34 Pružná podložka 6 

E35 Rovná podložka 7 

E36 Veľká podložka 8 

E37 Vlnitá podložka 1 

E38 Skrutka M8x45 1 

E39 Veľká podložka 4 

F01 Filter (nie je pri všetkých) 1 

F02 Indukcia (nie je pri všetkých) 1 

F03 AC kábel L500 (nie je pri všetkých) 1 

F04 Uzemňovací kábel L350 (nie je pri všetkých) 1 

F05 Skrutka ST4.2x12 (nie je pri všetkých) 4 

G01 USB prípojka 1 

G02 Skrutka ST2.9x8 2 

G03 Reproduktor 2 

G04 Skrutka 8 

G05 MP3 kábel 1 

G06 USB kábel 1 

H01 Bluetooth prípojka (nie je pri všetkých) 1 

H02 Bluetooth kábel (nie je pri všetkých) 1 

H03 Skrutka ST2.9x6.0 (nie je pri všetkých) 4 

J01 Pólový vysielač (nie je pri všetkých) 1 

J02 Merač tepu (nie je pri všetkých) 1 

J03 Kábel tepového snímača (nie je pri všetkých) 1 

SKLADOVANIE 

Uchovávajte bežecký pás v čistom a suchom prostredí. Uistite sa, že hlavný vypínač je vypnutý a že 
stroj nie je zapojený do elektriny. 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA 

• Tento prístroj zodpovedá štandardným bezpečnostným predpisom a je vhodný len pre 
domáce využitie. Akékoľvek iné používanie je zakázané a môže byť pre používateľa 
nebezpečné. Za akúkoľvek ujmu spôsobenú nesprávnym a zakázaným zaobchádzaním so 
strojom nie sme zodpovední. 

• Predtým, než začnete s tréningom na bežeckom páse, poraďte sa so svojím lekárom. Váš 
lekár by mal posúdiť, či ste fyzicky spôsobilí stroj používať a akú námahu ste schopný 
podstúpiť. Nesprávne cvičenie alebo prepínanie organizmu môže uškodiť Vášmu zdraviu. 
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• Starostlivo si prečítajte nasledujúce rady a pokyny k cvičeniu. Ak pocítite počas cvičenia 
bolesť, nevoľnosť, zle sa Vám dýcha alebo máte nejaké iné zdravotné ťažkosti, ihneď cvičenie 
ukončite. Ak bolesť pretrvá, okamžite navštívte lekára. 

• Tento bežecký pás nie je vhodný ako profesionálna alebo lekárska pomôcka. Taktiež ho 
nemožno využívať na terapeutické účely. 

• Snímač tepovej frekvencie nie je lekárskym prístrojom. Podáva iba orientačné informácie o 
Vašej priemernej tepovej frekvencii a akákoľvek navrhovaná tepová frekvencia nie je 
medicínsky záväzná. Snímané dáta nemusia byť s ohľadom na nekontrolovateľné ľudské a 
okolité faktory vždy presné. 

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. 

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 

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

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 
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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.  

 

 

 

 

 


