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BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY 

• Prosím prečítajte si pozorne všetky inštrukcie. 

• Vždy noste vhodnú ochranu a prilbu. 

• Ak jazdíte na verejnej komunikácii, vždy dodržujte miestne zákony a predpisy. 

• Majiteľ bicykla je povinný informovať každého používateľa o bezpečnostných predpisoch. 

• Bicykel nie je vhodný na skoky alebo pretekanie. 

• Pravidelne kontrolujte brzdy, skrutky a matice. 

• Bicykel je určený iba pre jedného používateľa v danú dobu. Nevozte ťažké predmety alebo 
vysoký počet predmetov, týmto sa vyvarujete možnej straty kontroly nad bicyklom. 

• Nejazdite počas zníženej viditeľnosti. 

• Bicykel používajte opatrne na vlhkej ceste alebo za dažďa. 

• Produkt je určený len pre dospelé osoby. 

• Nemodifikujte alebo inak neupravujte produkt. 

• Bicykel netlačte alebo neťahajte autom. 

• Noste vhodný odev, príliš voľný odev sa môže zachytiť v pohybujúcich častiach. Držte 
končatiny mimo pohybujúce sa časti. 

• Počas napájania sa zvýši teplota batérie. Batériu nezakrývajte počas nabíjania. Neklaďte 
horľavé predmety k batérii počas nabíjania. 

• Ak sa batéria nabíja dlhšie než je obvyklé, ihneď prestaňte batériu nabíjať. V prípade úniku 
tekutiny, deformácie alebo neobvyklého zápachu, vypojte nabíjačku zo zásuvky. 

• Ľudia so zníženou fyzickou, mentálnou alebo senzorickou schopnosťou alebo deti nesmú 
tento produkt používať, pokiaľ nie sú pod dohľadom dospelej a zodpovednej osoby. 

• Nepokúšajte sa dobíjať batérie ktoré nie sú určené pre dobíjanie. 
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POPIS VÝROBKU 

 

1) Držadlá 

2) LCD displej a svorky sedlovky 

3) Brzda 

4) Radenie 

5) Kotúčová brzda 

6) Voľnobežka 

7) Zadný menič prevodu 

8) Predný rám 

9) Čeľusťová brzda 

10) Predná vidlica 

11) Predné koleso s motorom 

12) Kryt reťaze s reťazou 

13) Ozubené koleso a kľuka 

14) Pedál 

15) Zadná zostava kolies 

16) Odrazka 

17) Košík 

18) Zadné osvetlenie 

POZNÁMKA: Opis elektrických súčiastok sa týka iba elektroverzie. 

MONTÁŽNE KROKY 

Montáž ozubených koliesok a kľúk 

Sledujte obrázok nižšie. Umiestnite elektronický snímač na stredovú plochu osi. Smer musí 
zodpovedať smeru jazdy. Tento fakt je platný len pre elektrobicykle. Pri klasických bicykloch táto 
súčiastka chýba. Primontujte ozubené (reťazové) koleso a kľuku do strednej osovej úrovne a zaistite 
pomocou skrutiek. Pripevnite chránič kľúk. 
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1) Kľuka 

2) Predný rám 

3) Elektromagnetický snímač 

4) Ozubené koleso s reťazou 

5) Poistné skrutky 

Predný a zadný rám 

Podľa obrázka nižšie spojte spolu prednú a zadnú rámovú časť pomocou skrutky s kvadratickým 
krčkom. Musí prechádzať skrze vnútro úchytu predného rámu smerom von. Pre zaistenie použite 
podložku a skrutku. 

 

1) Zadný diel rámu 

2) Predný diel rámu 

3) Prevodný hriadeľ 

4) Skrutky a matice 

5) Úchyt predného rámu 

Kotúčová brzda a menič prevodu 

Sledujte obrázky nižšie. Namontujte kotúčovú brzdu a zadný menič na zodpovedajúce miesta 
zadného rámu. Na oboch stranách brzdu riadne nastavte s ohľadom na zodpovedajúcu vôľu pre 
zaistenie čo najlepších brzdných podmienok. Kotúčovú brzdu pripevnite k prevodovej hriadeli. 
Preverte správnosť nastavenia zadného prevodníka. 
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1) Kotúčová brzda 

2) Zadný rám 

3) Brzdný kotúč 

4) Skrutka 

5) Voľnobežka 

6) Skrutka 

7) Menič prevodov 

Reťaz a jej kryt 

Pripevnite reťaz (jej nastavenie nájdete na zodpovedajúcej stránke) a upevnite reťazový kryt k rámu. 
Všetko zaistite pomocou skrutiek. 

 

1) Zadný rám 

2) Predný rám 

3) Menič prevodov 

4) Reťaz 

5) Kryt reťaze 



7 

 

Blatníky a kolesá 

Pripevnite predný a zadný blatník a zachovajte správnu orientáciu týchto častí. Zaistite pomocou 
skrutiek. Montáž blatníkov nie je bezpodmienečne nutná a záleží na vôli používateľa. Potom pripevnite 
všetky kolesá podľa obrázku a riadne zaistite pomocou skrutiek. 

POZNÁMKA: Kábel motora predného kolesa musí byť na ľavej strane. 

 

1) Zadný blatník 

2) Blatníková skrutka 

3) Oporná tyč blatníka 

4) Skrutka opornej tyče 

5) Matica a podložka 

6) Zadný pár kolies 

7) Predné koleso s motorom 

8) Poistná matica s podložkou 

Držadlá a brzdný kábel 

Vložte riadiacu tyč do predstavca hlavného rámu a nastavte zodpovedajúci uhol a výšku. Všetko 
zaistite. Nastavte predný aj zadný brzdný kábel a zaistite tak funkčnú spoľahlivosť brzdy. 

 

1) Riadiaca tyč 

2) Kábel prevodníka 

3) Držadlo 

4) Páčková brzda 

5) Brzdný kábel 
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Montáž košíka 

Priložte košík na zodpovedajúce miesto na zadnej časti rámu vrátane nosičov košíka a všetko riadne 
zaistite skrutkami a maticami. 

 

1) Nosič košíka 

2) Košík 

3) Skrutky a matice 

Montáž sedla a pedálov 

Podľa obrázku nižšie vsuňte sedlovku do korpusu sedla a zaistite skrutkami. Potom zasuňte druhý 
koniec sedlovky do otvoru rámu a zaistite svorkou. 

POZNÁMKA: Bezpečnostná ryska musí byť zakrytá. 

Pri montáži pedálov musíte zachovať ich správnu orientáciu podľa značenia na osi (L – ľavý, R – 
pravý). 

 

1) Sedlo 

2) Sedlovka 

3) Svorka 

4) Tyč 
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ÚPRAVA RÝCHLOSTNÝCH PREVODOV 

Podľa obrázku nižšie upravte pozíciu voľnobehu a zaistite. Vôľa medzi voľnobehom a prevodníkom by 
mala zodpovedať 5 ~ 6 mm. Opäť podľa obrázku nižšie prevlečte kábel zmeny prevodu cez prevodník 
a zaistite pomocou matice. 

VAROVANIE: 

• Potrebný moment sily: 5-7 Nm 

• Zaistite, aby kábel prevodu prechádzal drážkou tak, ako je zobrazené. 

 

1) Napnutie 

2) Drážka 

Zaistite polohu meniča prevodu horným aj dolným smerom a zaistite pomocou skrutiek. Voľnobeh sa 
musí pohybovať plynulo. 

A) Pohnite vrchnou nastavovacou skrutkou tak, aby vodiaca kladka bola pod vonkajšou úrovňou 
najmenšieho ozubeného kolesa pri pohľade zozadu. 

B) Pohnite spodnou nastavovacou skrutkou tak, aby sa vodiaca kladka dostala do polohy priamo 
pod najväčším ozubeným kolesom. 

Šípky predstavujú polohu pre zaistenie kábla meniča pomocou skrutiek. Kábel správne napnite tak, 
aby menič prevodu fungoval plynule. 

 
 

 

A) Vodiaci valček 

B) Nastavenie skrutky smerom nahor 

C) Nastavenie skrutky smerom dole 
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BATÉRIA 

Bezpečnostné pokyny 

• Neotvárajte ani neupravujte batériu. Ak batéria nefunguje, prosím odovzdajte ju do 
autorizovaného servisu alebo predajcovi. 

• Počas nabíjania sa indikátor zmení z červenej na zelenú. 

• Po nabití batérie, odpojte nabíjačku zo zásuvky a potom vypojte jack z batérie. 

• Nabíjačka je určená iba pre Li-ion batérie ktoré sú dodávané našou spoločnosťou. 
Nepoužívajte pre iné zariadenie. 

• Prevádzková teplota je od 0 °C do 45 °C. 

• Nedobíjajte batériu vo vlhkom alebo mokrom prostredí. Dobitie batérie trvá približne 5 hodín. 

• Neklaďte adaptér do vody. 

• Používajte iba kompatibilné batérie a nabíjačky. 

• Batériu skladujte na suchom a tienistom mieste. Nevystavujte batériu vysokej teplote, ohňu, 
vode alebo vlhkosti. 

 

1. Zámok 

2. Vypínač 

3. Nabíjací port 

4. Indikátor nabitia 

 

 

Špecifikácie batérie 

1. Názov produktu, špecifikácia 
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Názov produktu Špecifikácia Celok 

Li-ion batéria 

24V/8.8 Ah 

24V/6.6 Ah 

24V/4.4 Ah 

Jednotná batéria  

36V/8.8 Ah 

36V/6.6 Ah 

36V/4.4 Ah 

Jednotná batéria  

 

2. Použitie 

Batéria je vhodná pre bicykle s menovitým výkonom elektromotora menší ako 250 W. 

3. Technické parametre 

Menovité napätie  24V/36V  

Maximálne napätie  29.4V/42V  

Maximálne konečné napätie  21V/30V  

Menovitá kapacita  Nie menej ako 8.5/6.5/4.3 Ah počas bežných podmienok  

Nabíjanie  

Izbová teplota 15 – 25 °C, použite 0,3C prúd a 29,4V/42V pre 

nabíjanie. Nabíjanie sa zastaví, keď prúd poklesne na 

200/198/130 mAh.  

Vstupné napätie počas nabíjania  29.4 V-29.8 V/42 V-42.5 V  

Vstupný prúd počas nabíjania  Nesmie presahovať 2A  

Ochrana proti prebíjaniu  20A ±2A  

LED indikátor  Tabuľka nižšie  

 

LED indikátor stav  Svieti 1 LED  Svieti 1,2 LED   Svieti 1,2,3 LED   Svieti 1,2,3,4 LED   

Napätie  20.8 V / 31.55 V  25.6 V / 36.77 V  26.4 V / 37.46 V  27.8 V / 38.91 V  

Kapacita  0% - 30%  25% - 60%  50% - 80%  70% - 100%  

Prevádzkové pokyny 

• Ak sa batéria prehrieva, uniká z nej tekutina, deformuje sa alebo z nej vychádza zápach, 
okamžite prestaňte batériu nabíjať a umiestnite ju mimo dosahu ľudí. 

• Batéria je určená len pre elektrobicykle. Nepoužívajte ju na iné účely. 

• Používajte iba dodávanú nabíjačku. Nepoužívajte iné nabíjačky, ktoré nie sú kompatibilné. 

• Neklaďte batériu blízko zdrojov tepla alebo mikrovlnnej rúry, vyhnete sa tak poškodeniu alebo 
zníženiu životnosti batérie. Držte batériu mimo dosahu detí a domácich zvierat. 

• Pre skladovanie batérie odporúčame nabiť batériu na 30% - 50% (2-3 LED indikátory). 
Opakujte každé 4 mesiace. Ak je batéria vybitá, ihneď ju nabite. 

• Ak batéria alebo nabíjačka nefungujú, odovzdajte ju do autorizovaného servisu alebo Vášmu 
dodávateľovi. neotvárajte batériu. 

• Nepoužívajte benzínové alebo chemické prostriedky na čistenie obalu batérie. Používajte len 
jemnú handričku pre odstránenie vody a nečistôt z obalu batérie. 
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• Nevystavujte dlhodobo batériu dažďu alebo slnečnému žiareniu. 

Nabíjačka 

Zloženie: 

K dispozícii je 6 rôznych výstupných zástrčiek, ktoré možno použiť v rôznych nabíjacích zásuvkách. 

  

  

  

  

  

  

  

 

Špecifikácie 

Model  ACK2804  ACK2812  ACK4201  ACK4211  

Použitie 
Pre 24V/20Ah  

Li-ion batéria  

Pre 24V/20Ah  

LiFe batéria  

Pre 36V/20Ah  

Li-ion batéria  

Pre 36B/20Ah  

LiFe batéria  

Vstup  100-240 V – 50/60 Hz 1.2 A (max)  100-240 V- 50/60 Hz 1.2 A (max)  

Výstupné napätie  29.4VDC±0.3V  28.8VDC±0.3V  42.0VDC±0.5V  39.6VDC±0.5V  

Výstupný prúd  1.5A ±0.2A  1.35A±0.2A  

Výstupný výkon  Max. 45W  Max. 60W  

Farba  Čierna  

Rozmery  115.15 x 58.9 x 31.3 mm  

Hmotnosť Cca. 365 g  Cca. 280 g  

 

LED indikátor 
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LED indikátor zobrazuje stav nabíjačky. 

  

ČERVENÁ: nabíjanie 

ZELENÁ: pohotovostný režim/nabitá batéria  

 

LCD OVLÁDACÍ PANEL 

Tlačidlá a indikátory 

 

• Systém zapnete stlčením tlačidla . Po zapnutí displej zobrazí CELKOVÚ PREJDENÚ 

VZDIALENOSŤ , rýchlosť , automatickú funkciu , úroveň 

nabitia batérie , malá pomoc pri šliapaní   , veľká pomoc pri šliapaní , 

výstupný výkon batérie  na LCD displeji. 

•  tlačidlá: Stlačením tlačidiel   môžete zvýšiť alebo znížiť výkon motora. 

Celkove je 6 úrovní výkonu. Stlačením tlačidla 7x zapne automatickú funkciu . 

 

• Pre  tlačidlo sú 3 funkcie. Nastavenie podsvietenia displeja  sa zobrazí, ak stlačíte 

tlačidlo  1x. Podsvietenie nastavíte pomocou tlačidiel . Je 5 úrovní 
podsvietenia. 



14 

 

•  sa zobrazí, ak stlačíte tlačidlo  2x. Počítadlo  vynulujete 

stlačením tlačidla . 

• Priemer kolesa môže byť nastavený, ak podržíte tlačidlo  po dobu 10 sekúnd. Zobrazí sa 

ikona . Nastavte 14" - 30" ktoré sa zobrazí pod ukazovateľom rýchlosti (použitie iba 
profesionálmi). 

•  zobrazuje chybu. 02 správa znamená, že systém je kontrolovaný kvôli ochrane proti 
prepätiu. 03 správa znamená, že je vodič tieňovaný alebo uvoľnený, alebo nefunguje po dobu 
2 sekúnd. 



15 

 

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

• neodbornou repasiou 

• nesprávnou údržbou 

• mechanickým poškodením 

• opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé    
mechanizmy, atď.) 

• neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou 

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

• nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej 
teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, 
tvarom alebo rozmermi.  

• nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na 
domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie) 

Upozornenie: 

1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo 
chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná. 

2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným 
dokladom o zakúpení. 

3) záruka sa uplatňujte u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v 
predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený. 

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru 

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia 
škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, 
ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť. 

Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť 
reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými 
istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, 
má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.  

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky 
záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu 
nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia 
servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a 
nákladov na dopravu.  

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia 
za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v 
súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.  

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných 
záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, 
prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom 
kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale 
minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia 
reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.  

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, 
pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo 
vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný 
vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode 
nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.  
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Dátum predaja:      Pečiatka a podpis predajcu: 


