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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

• Pred prvým použitím si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.  

• Okolo zariadenia musí byť voľný priestor min. 0,6 m. 

• Žiadna nastaviteľná časť zariadenia nesmie brániť pohybu používateľa.  

• Prístroj neupravujte.  

• Pred použitím si prečítajte všetky varovania a upozornenia.  

• Držte mimo dosahu detí a domácich zvierat.  

• Odporúčame prístroj postaviť na ochrannú podložku.  

• Pravidelne kontrolujte prístroj proti poškodeniu a poškodeniu upozornení.  

• Pravidelne kontrolujte všetky spoje a skrutky, v prípade potreby dotiahnite.  

• Pred použitím sa poraďte s lekárom. Ak počas cvičenia pociťujete nevoľnosť alebo iné 
zdravotné problémy, okamžite cvičenie ukončite a kontaktujte lekára. 

• Noste vhodný športový odev vrátane obuvi. Nenoste príliš voľné oblečenie.  

• Iba pre jednu osobu súčasne.  

• Použitie: SC pre komerčné a/alebo profesionálne použitie podľa EN 957. 

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

BEŽKÁRSKY TRENAŽÉR INSPORTLINE – VOĽNE STOJACÍ 

POPIS PRODUKTU 

 

1. Držadlo 

2. Spojovacia tyč 

3. Lanko 

4. Ľavé rameno 

5. Hlavný rám 

6. Konzola 

7. Zadný kryt ventilátora 

8. Predný kryt ventilátora 

9. Posilňovač 

10. Kryt posilňovača 

11. Horný držiak 

12. Pravé rameno 

13. Kryt rámu 

14. Podpera 
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15. Transportné koliesko 

16. Drevená základňa 

ZLOŽENIE 

NÁRADIE 

Pre zloženie je priložené toto náradie.  

    

Imbusový kľúč 6 mm Skrutkovač Imbusový kľúč 5 mm Kľúč 

 

SPOJOVACÍ MATERIÁL 

Obrázok Ozn. Popis Ks. 

 

82 Imbusová skrutka M8 x 75 mm 1 

 

71 Plochá podložka M8 13 

 

72 Matica M8 1 

 

86 

87 

Skrutka M8 x 12 mm 

Skrutka M8 x 15 mm 

10 

2 

 

89 Imbusový kľúč 6 mm 1 

 

88 Kľúč 1 

Pripevnenie ku stene 

 

54 Skrutka ST8 x 50 mm 1 

 

53 Skrutka M8 x 35 mm 2 

 

71 

55 

Plochá podložka M8 

Plochá podložka Ø 22 x Ø 9 x 2.0 mm 

2 

4 

Voľne stojací 
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84 Skrutka M8 x 50 mm 2 

 
85 Prehnutá podložka M8 2 

 

83 Imbusová skrutka M8 x 30 mm 6 

 

71 Plochá podložka M8 6 

 

90 Imbusový kľúč 5 mm 1 

 

KROK 1 

Vyberte Horný rám (4) a Hlavný rám (1).  

POZNÁMKA:  Dávajte pozor na kryty.  

Baliaci materiál nevyhadzuje ihneď, ale zlikvidujte ho až po dokončení zloženia. 
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KROK 2 

Pripevnite Ľavé/Pravé rameno (2/3) k Hlavnému rámu (1) pomocou 4 skrutiek (86) a 4 podložiek (71). 
Utiahnite.  

KROK 3 

Pripevnite Spojovaciu tyč (5) k Ľavému/Pravému ramenu (2/3) pomocou 2 skrutiek (87) a 2 podložiek 
(71). Utiahnite. 
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KROK 4 

Pripevnite Horný rám (4) k Ľavému/Pravému ramenu (2/3) pomocou 4 skrutiek (86) a 4 podložiek (71). 
Utiahnite.  

 

POZNÁMKA: Pred zložením sa uistite, že Lanko nie je zamotané.  
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KROK 5 

Konštrukciu postavte. Spevnite Ľavé/Pravé rameno (2/3) pomocou skrutiek (86) a podložiek (71). 
Utiahnite.  

KROK 6 

Odstráňte kolík z Lanka (C).  
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KROK 7 

Pripevnite Držiak telefónu (15) ku Konzole (14) pomocou Gumičky (34).  

KROK 8 

Pripevnite Konzolu (14) do držiaka konzoly na Hlavnom ráme (1) pomocou 1 skrutky (82), podložky 
(71) a matice (72). 

KROK 9 

Pripojte Kábel senzora (17) do zadnej strany Konzoly (14a). 
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KROK 10 

Pripevnite Hlavný rám (1) k Drevenej základni (18) pomocou 4 skrutiek (83) a 4 plochých podložiek 
(71). 
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KROK 11 

Pripevnite Podperu (6) k Hlavnému rámu (1) pomocou 2 skrutiek (84), 2 podložiek (85) a Podložky 
podpery (42).  
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KROK 12 

Pripevnite Podperu (6) k Drevenej základni (18) pomocou 2 skrutiek (83) a 2 podložiek (71). Utiahnite.  
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BEŽKÁRSKY TRENAŽÉR INSPORTLINE – PRIPEVNENÝ DO STENY 

POPIS PRODUKTU 

 

1. Držadlo 

2. Spojovacia tyč 

3. Lanko 

4. Ľavé rameno 

5. Hlavný rám 

6. Konzola 

7. Zadný kryt ventilátora 

8. Predný kryt ventilátora 

9. Posilňovač 

10. Kryt posilňovača 

11. Horný držiak 

12. Pripevnenie do steny 

13. Pravé rameno 

14. Podpera 

15. Dolný držiak  

ZLOŽENIE 

NÁRADIE 

Pre zloženie je priložené toto náradie.  

   

Imbusový kľúč 6 mm Skrutkovač Kľúč 

 

SPOJOVACÍ MATERIÁL 

Obrázok Ozn. Popis Ks 

 

82 Skrutka M8 x 75 mm 1 



14 

 

 

54 Skrutka ST 8 x 50 mm 4 

 

53 Skrutka M8 x 35 mm 2 

 

72 Matica M8 1 

 

86 

87 

Skrutka M8 x 12 mm 

Skrutka M8 x 15 mm 

10 

2 

 

71 

55 

Plochá podložka M8 

Plochá podložka Ø 22 x Ø 9 x 2.0 mm 

15 

4 

 

89 Imbusový kľúč 6 mm 1 

 

88 Kľúč 13-15 1 

 

KROK 1 

Vyberte Horný rám (4) a Hlavný rám (1).  

POZNÁMKA:  Dávajte pozor na kryty.  

Baliaci materiál nevyhadzuje ihneď, ale zlikvidujte ho až po dokončení zloženia. 
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KROK 2 

Pripevnite Ľavé/Pravé rameno (2/3) k Hlavnému rámu (1) pomocou 4 skrutiek (86) a 4 podložiek (71). 
Utiahnite.  

KROK 3 

Pripevnite Spojovaciu tyč (5) k Ľavému/Pravému ramenu (2/3) pomocou 2 skrutiek (87) a 2 podložiek 
(71). Utiahnite. 
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KROK 4 

Pripevnite Horný rám (4) k Ľavému/Pravému ramenu (2/3) pomocou 4 skrutiek (86) a 4 podložiek (71). 
Utiahnite.  

 

POZNÁMKA: Pred zložením sa uistite že Lanko nie je zamotané.  
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KROK 5 

Konštrukciu postavte. Spevnite Ľavé/Pravé rameno (2/3) pomocou skrutiek (86) a podložiek (71). 
Utiahnite.  

KROK 6 

Odstráňte kolík z Lanka (C).  
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KROK 7 

Pripevnite Držiak telefónu (15) ku Konzole (14) pomocou Gumičky (34).  

KROK 8 

Pripevnite Konzolu (14) do držiaka konzoly na Hlavnom ráme (1) pomocou 1 skrutky (82), podložky 
(71) a matice (72). 

KROK 9 

Pripojte Kábel senzora (17) do zadnej strany Konzoly (14a). 
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KROK 10 

Pripevnite spodné úchyty do steny (8) k hlavnému rámu (1) pomocou 2 skrutiek M8 x 35 mm a 2 
plochých podložiek (71).  

KROK 11 

Odstráňte 1 skrutku (87) a podložku (71) z ľavého horného ramena (2). Pripevnite na jej miesto horný 
úchyt do steny (9) pomocou vybranej skrutky (87) a podložky (71).  

KROK 12 

Odstráňte 1 skrutku (87) a podložku (71) z pravého horného ramena (3). Pripevnite na jej miesto 
horný úchyt do steny (9) pomocou vybranej skrutky (87) a podložky (71). Utiahnite všetky skrutky.  
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KROK 13 

Postavte prístroj k pevnej stene. Urobte 4 značky na mieste kde bude stroj pripevnený (8 a 9). 
Vyvŕtajte 4 diery na miestach otvoru.  

KROK 14 

Pripevnite k stene pomocou 4 skrutiek (54) a 4 podložiek (55). 

VAROVANIE: Skrutky použite podľa typu steny, na ktorú chcete prístroj pripevniť. Pokiaľ si nie ste istý 
typom skrutiek, obráťte sa na odborníka. 

 

KONZOLA 

Prístroj využíva zostavu vetrákov pre vytvorenie odporu. Použitie konzoly odporúčame hlavne pre 
porovnanie výsledku a sledovanie Vášho pokroku.  
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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

Spustenie: Pohybom držadiel spustíte Rýchly program, stlačením akéhokoľvek tlačidla sa konzola 
prepne do pohotovostného režimu.  

Vypnutie:  Po 20 sekundách v pohotovostnom režime sa konzola vypne. 

  V Interval programe sa konzola vypne po 2 minútach nečinnosti.  

  Ostatné programy vypnú konzolu po 30 minútach nečinnosti.  

Zmena jednotiek: Pôvodné jednotky sú KM. Pre zmenu medzi míľami a kilometrami stlačte tlačidlá 
UP a DOWN. Displej zobrazí KM a MILE. Pomocou tlačidiel UP a DOWN vyberte jednotku a potvrďte 
stlačením ENTER.  

Batérie: Konzola je napájaná 2 C batériami. Batérie sú umiestnené na zadnej strany konzoly. Bez 
batérie funguje len Rýchly program.  

TLAČIDLÁ 

SELECT 

V pohotovostnom režime môžete pomocou SELECT tlačidla vyberať medzi 
programami. Môžete nastaviť cieľové hodnoty pre DISTANCE (vzdialenosť), TIME 
(čas), CALORIES (kalórie), GAME (hra) alebo vybrať programy INTERVAL 20/10, 
10/20, 10/10. 

POZNÁMKA: Pôvodný program je Rýchly program.  

 UP Navýšenie hodnoty. Podržaním sa hodnota navýši rýchlejšie. 

DOWN Zníženie hodnoty. Podržaním sa hodnota zníži rýchlejšie.  

BACK 
Stlačením sa vrátite na predchádzajúci program. 

Po dokončení programu sa stlačením vrátite na domovskú obrazovku.  

ENTER/STOP Potvrdenie výberu programu alebo nastavenie hodnoty. 
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Podržaním tlačidla na 3 sekundy vynulujete všetky hodnoty a reštartujete konzolu.  

Ak je podsvietenie displeja vypnuté počas cvičenia, stlačením tlačidla zapnete 
podsvietenie, ďalším stlačením pozastavíte program a ďalším stlačením opäť 
spustíte program.  

DISPLEJ 

POČET PRÍŤAHOV 

Zobrazuje počet príťahov za minútu. 

Polkruh zobrazuje počet príťahov. Viac zobrazených segmentov znamená vyšší počet príťahov.  

 

TIME & TIME/500m AVG 

• Zobrazenie času od 00:00 do 99:59 minút. 

• Čas tréningu sa počíta v akomkoľvek programe. 

• Blikajúce 00:00 znamená, že možno nastaviť odpočet času od 1:00 do 9:00 minút. 

• Čas sa neukladá v programe INTERVAL 10/10, možnosť nastavenia je od 10 – 99. 

• Time/500m AVG pre priemerný čas na vzdialenosť 500 metrov. 

TIME/500M 

• Zobrazenie od 00:00 do 99:59. 

• Time/500m AVG je aktuálny čas pre dosiahnutie vzdialenosť 500 m. 

WATTS AVG & PULSE 

• Zobrazuje priemerný výkon a pulz. 

• Zobrazenie pre priemerný výkon je od 0 do 999 wattov. 

• Pulz je zobrazený od 40 do 220 úderov za minútu. Pre funkciu je nutný hrudný pás.  

DISTANCE & DIST/30 MIN 

• Zobrazuje vzdialenosť od 0 – 9999 metrov. Ak hodnota presiahne 9999 metrov, začne 
počítadlo znova od 0.  

• Vzdialenosť sa počíta v akomkoľvek programe.  

• Pokiaľ na displeji bliká 500, môžete nastaviť odpočet vzdialenosti od 500 – 9999 metrov.  

• Dis/30min je vzdialenosť urazená za 30 min pri aktuálnom tempe.  

CALORIES & CAL/HOUR 

• Zobrazuje spálené kalórie od 0 – 999 kal. 
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• Pokiaľ na displeji bliká 100, môžete nastaviť odpočet kalórií od 10 – 990 kal.  

• CAL/HOUR zobrazuje počet spálených kalórií za hodinu.  

CYCLE & WATTS 

• Zobrazené iba v INTERVAL programe. 

• Pokiaľ na displeji bliká 8, môžete nastaviť počet opakovaní v INTERVAL programe. Počet 
opakovaní môže byť od 1 do 99.  

• Displej zobrazuje výkon od 0 – 999 wattov. 

• Watts zobrazuje výkon počas cvičenia.  

PROGRAMY 

Konzola obsahuje 8 programov: QUICK START (rýchly štart), TIME countdown (odpočet času), 
DISTANCE countdown (odpočet vzdialenosti), CALORIES countdown (odpočet kalórií), GAME (hra) a 
INTERVAL programy 20/10, 10/20, 10/10. 

Pomocou tlačidla SELECT vyberte program v poradí: QUICK START – DISTANCE – TIME – 
CALORIES – GAME – 20/10 INTERVAL – 10/20 INTERVAL – 10/10 používateľský interval. 

QUICK START PROGRAM 

Pre štart programu potiahnite držadlo (3), všetky údaje sa budú pripisovať.  

Stlačte STOP pre pozastavenie počítanie. Opätovným zatiahnutím za držadlá sa počítanie spustí. 
Podržte dlho STOP pre vynulovanie údajov.  

Pre QUICK START program a všetky odpočtové programy, stlačením SELECT vyberiete zobrazené 
údaje vrátane TIME & TIME/500m AVG.  

Pre ostatných 7 programov, stlačením tlačidla BACK vstúpite do pohotovostného režimu, alebo stlačte 
ENTER/STOP tlačidlo na 3 sekundy pre reštartovanie konzoly. Pomocou SELECT prepínate medzi 
programami. Pomocou UP a DOWN upravíte hodnotu a stlačením ENTER/STOP výber potvrdíte.  

DISTANCE (odpočet vzdialenosti)  

Počas tréningu sa vzdialenosť odčíta od zadanej hodnoty.  

Program sa spustí, akonáhle používateľ zatiahne za držadlo (44). Po dokončení sa zobrazí WINNER 
a spustí sa zvukový signál. Pomocou tlačidla BACK sa vrátite na domácu obrazovku.  

TIME (odpočet času) 

Počas tréningu sa čas odčíta od zadanej hodnoty. Program sa spustí, akonáhle používateľ zatiahne 
za držadlo (44). Po dokončení sa zobrazí WINNER a spustí sa zvukový signál. Pomocou tlačidla 
BACK sa vrátite na domácu obrazovku.  

CALORIES (odpočet kalórií) 

Počas tréningu sa kalórie odpočítavajú od zadanej hodnoty. Program sa spustí, akonáhle používateľ 
zatiahne za držadlo (44). Po dokončení sa zobrazí WINNER a spustí sa zvukový signál. Pomocou 
tlačidla BACK sa vrátite na domácu obrazovku.  

GAME PROGRAM (hra)  

Program sa spustí pohybom držadla. Nie je potrebné zadávať akékoľvek údaje. Akonáhle je program 
dokončený, zobrazí sa výsledok a ozve sa zvukový signál. Stlačte BACK pre návrat do hlavného 
menu.  
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20/10 INTERVAL PROGRAM 

Na displeji konzoly bude blikať 8 pre počet cyklov. 20 znamená 20 sekúnd cvičenia a 10 znamená 10 
sekúnd odpočinku. Používateľ môže pomocou tlačidiel UP a DOWN nastaviť počet opakovaní od 1 do 
99. Program sa spustí zatiahnutím za držadlo (44). Akonáhle je program dokončený, ozve sa zvukový 
signál. Stlačte BACK pre návrat do hlavného menu. 

10/20 INTERVAL PROGRAM 

Na displeji konzoly bude blikať 8 pre počet cyklov. 10 znamená 10 sekúnd cvičenia a 20 znamená 20 
sekúnd odpočinku. Používateľ môže pomocou tlačidiel UP a DOWN nastaviť počet opakovaní od 1 do 
99. Program sa spustí zatiahnutím za držadlo (44). Akonáhle je program dokončený, ozve sa zvukový 
signál. Stlačte BACK pre návrat do hlavného menu. 

10/10 INTERVAL PROGRAM 

Na displeji konzoly bude blikať 8 pre počet cyklov. Používateľ môže pomocou tlačidiel UP a DOWN 
nastaviť počet opakovaní od 1 do 99, čas cvičenia a čas odpočinku. Program sa spustí zatiahnutím za 
držadlo (44). Akonáhle je program dokončený, ozve sa zvukový signál. Stlačte BACK pre návrat do 
hlavného menu. 

POUŽITIE 

POUŽÍVANIE A TRÉNING 

SKI2000 ponúka skvelé cvičenie pre celé telo. Každé ťahanie smerom nadol zaberá nohy, paže, 
ramená a trup, s využitím telesnej hmotnosti na urýchlenie ťahania. Každý ťah sa končí roztiahnutím 
paží pozdĺž bokov s čiastočne ohnutými kolenami. 

SKI2000 Vám umožňuje trénovať s dvojpólovým pohybom, ktorý je nevyhnutný pre skate aj klasické 
lyžovanie. 

K dispozícii je aj klasická lyžiarska technika (striedanie ramien). 

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Varovanie! Úroveň bezpečnosti stroja môže byť dodržaná iba vtedy, ak je pravidelne kontrolovaný na 
poškodenie a opotrebovanie. Výmena chybných komponentov ihneď po zistený zabezpečí 
bezpečnosť a výkon, prípadne nechajte stroj mimo prevádzky až do opravy. 

• Použitie tohto stroja s opotrebovanými alebo oslabenými časťami (remenice, laná, cievky) 
môže spôsobiť zranenie používateľa. Ak máte pochybnosti o stave akejkoľvek časti, 
odporúčame Vám, aby bola ihneď vymenená. Používajte len originálne diely. Použitie iných 
dielov môže spôsobiť zranenie alebo slabý výkon Vášho zariadenia. 

• SKI2000 s voliteľným podlahovým stojanom musí byť používaný na stabilnom, rovnom 
povrchu. 
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• SKI2000 pripevnený na stenu musí byť bezpečne pripevnený k stene v hornej a dolnej 
konzole. Uistite sa, že montážne skrutky prechádzajú do pevného materiálu, ako je drevo 
alebo betón, a že používate správne komponenty pre materiál steny. 

• Nekrúťte ani nekrižujte laná a vyhnite sa ťahaniu lán až k bodu, v ktorom sa zastavia. 

• Neuvoľňujte rukoväte, keď sú vo vytiahnutej polohe. Pred uvoľnením vráťte rukoväte späť do 
hornej polohy. 

• Vykonávajte pravidelnú kontrolu a údržbu podľa odporučenia. 

• Držte deti mimo SKI2000. 

DOUBLE-POLE TECHNIKA 

 

Začnite s rukami v šírke ramien od seba v úrovni očí. Paže by mali byť ohnuté, nohy 
rozkročené. 

 

Držte rukoväte smerom nadol pomocou brušných svalov a s ohnutými kolenami. 
Udržujte ohyb tak, aby držadlá boli pomerne blízko k Vašej tvári. 

 

Dokončite ohyb s mierne ohnutými kolenami a ramenami, ktoré sa tiahnu pozdĺž 
stehien. 
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Dajte ruky späť a vyrovnajte svoje telo, aby ste sa vrátili späť do počiatočnej polohy. 

KLASICKÁ BEŽKÁRSKA TECHNIKA (STRIEDANIE RAMIEN) 

 

Začnite s jednou zdvihnutou ruku mierne ohnutou. 

Ťahajte dole horné rameno, zatiaľ čo postupne zdvíhate spodné rameno. 

Pokračujte v striedaní ramien a držte niekoľko ohybov v jednom ramene, pretože je 
to silnejšia pozícia. 

 

NASTAVENIE ZÁŤAŽE 

Vo ventilátore (32) je zabudovaný posilňovač (31) pre zmenu záťaže. Na výber je úroveň 1 (najnižšia) 
až 9 (najvyššia).  
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POUŽITIE DRŽIAKA NA TELEFÓN 

Držiak na telefón možno upraviť.  

 

ÚDRŽBA 

Bezpečnosť stroja môže byť zabezpečená iba pravidelnou údržbou a pravidelnou kontrolou proti 
opotrebeniu a poškodeniu.  

• Zatiahnite za držadlo a uistite sa, že kladie odpor.  

• Očistite handričkou odhalenú časť ťažného lana.  

• Kontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek a matíc.  

• Kontrolujte stav ťažného lana.  

• Uistite sa, že sú všetky varovné a výstražné štítky na viditeľnom mieste.  

• Údržba a chod stroja sú zodpovednosťou majiteľa stroja.  

• Poškodené alebo opotrebované časti musia byť ihneď nahradené. Do tej doby nesmie byť 
zariadenie používané.  

• Pravidelne čistite stroj od potu a nečistôt handričkou.  

SKLADOVANIE 

• Prístroj uchovávajte na čistom a suchom mieste.  

• Ak plánujete prístroj nepoužívať dlhšiu dobu, vyberte batériu z konzoly.  

• Produkt presúvajte tak, že prístroj postavíte na transportné kolieska podľa obrázku nižšie.  
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NÁKRES – VOĽNE STOJACÍ 
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ZOZNAM ČASTÍ – VOĽNE STOJACÍ 

Ozn. Názov Ks  Ozn. Názov Ks 

1 Hlavný rám 1  38 Krytka posilňovača 1 

2 Ľavé horné rameno 1  39 Krytka kladky 1 

3 Pravé horné rameno 1  40 Držiak kladky 2 

4 Horný rám 1  41 Horný kryt rámu 1 

5 Spojovacia tyč 1  42 Podložka podpery 1 

6 Podpera 1  43 Držiak generátora 1 

7 Kryt transportného kolieska 2  44 Držadlo 2 

10 Kryt hlavného rámu (L/R) 2  45 Ručná skrutka 2 

11 Ventilátor 1  46 Malá distančná vložka 1 

12 Oceľová sieť 1  47 Veľká distančná vložka 2 

13 Remenica konzoly 8  48 Distančná remenica 8 

14 Displej konzoly 1  49 Transportné koliesko 2 

15 Držiak telefónu  1  50 Podložka drevenej základne 6 

16 Generátor 1  51 Pružný kábel 2 

17 Kábel senzora 1  52 Kábel motora 2 

18 Drevená základňa 1  56 Skrutka M5 x 92 mm  4 

19 Os ventilátora 1  57 Matica M5 4 

20 Ložisko 6001RS 6  58 Skrutka ST4.2 x 6 mm  6 

21 Jednosmerné ložisko  2  59 Skrutka M4 x 45 mm  1 

22 Magnet 1  60 Matica M4 1 

23 Vyváženie 3  61 Skrutka M6 x 12 mm  1 

24 Malé stabilizačné závažie 2  62 Skrutka M6 x 10 mm  8 

25 Kladka lana 2  63 Podložka M6 8 

26 Vymedzovacia vložka kladky 2  64 Plochá podložka M6 6 

27 Kladka 4  65 Podložka ø 16 x ø 6.2 x 1.5 mm   1 

28 Ložisko 6000ZZ 4  66 Skrutka M6 x 16 mm  2 

29 Kladka konzoly  8  67 Matica M8 6 

30 Ložisko 606ZZ 8  68 Skrutka ST4.2 x 16 mm  22 

31 Posilňovač 1  69 Skrutka M8 x 40 mm  2 

32 Horný kryt ventilátora 1  70 Skrutka ST4.2 x 25 mm  26 

33 Spodný kryt ventilátora 1  71 Podložka M8 25 

34 Gumička 2  72 Matica M8 5 

35 Oceľový plátok  2  73 Skrutka M6 x 35 mm  6 

36 Ložisko 6001 2  74 Skrutka M6 x 20 mm  8 

37 Zástrčka 2  75 Matica M6 14 
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76 Skrutka ST4.2 x 13 mm  5  86 Skrutka M8 x 12 mm  10 

77 Skrutka ST3.0 x 20 mm  2  87 Skrutka M8 x 15 mm  2 

78 Podložka Ø 12 x Ø 3.5 x 1.0 mm   2  88 Kľúč 13 – 15 mm 1 

79 Skrutka M5 x 8 mm  16  89 Imbusový kľúč 6 mm 1 

80 Matica M8 4  90 Imbusový kľúč 5 mm 1 

81 Skrutka ST4.2 x 16 mm  5  91 Lepiaca EVA podložka 2 

82 Skrutka M8 x 75 mm  3  92 Gumová vložka 2 

83 Skrutka M8 x 30 mm  6  93 Skrutka M5 x 8 mm  2 

84 Skrutka M8 x 50 mm  2  94 Skrutka M4 x 12 mm  3 

85 Prehnutá podložka M8 2  95 Kryt generátora 1 

    96 Rozpera (Ø 6.2 x Ø 10 x 15.5 mm) 2 
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NÁKRES – PRIPEVNENÝ DO STENY  
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ZOZNAM ČASTÍ – PRIPEVNENÝ DO STENY 

Ozn. Názov Ks  Ozn. Názov Ks 

1 Hlavný rám 1  38 Krytka posilňovača 1 

2 Ľavé horné rameno 1  39 Krytka kladky 1 

3 Pravé horné rameno 1  40 Držiak kladky 2 

4 Horný rám 1  41 Horný kryt rámu 1 

5 Spojovacia tyč 1  43 Držiak generátora 1 

8 Spodný úchyt do steny 1  44 Držadlo 2 

9 Horný úchyt do steny 2  45 Ručná skrutka 2 

10 Kryt hlavného rámu (L/R) 2  46 Malá distančná vložka 1 

11 Ventilátor 1  47 Veľká distančná vložka 2 

12 Oceľová sieť 1  48 Distančná remenica 8 

13 Remenica konzoly 8  51 Pružný kábel 2 

14 Displej konzoly 1  52 Kábel motora 2 

15 Držiak telefónu  1  53 Skrutka M8 x 35 mm 2 

16 Generátor 1  54 Skrutka ST4,2 x 6 mm 4 

17 Kábel senzora 1  55 Podložka Ø 22 x Ø 9 x 2.0 mm 4 

18 Drevená základňa 1  56 Skrutka M5 x 92 mm  4 

19 Os ventilátora 1  57 Matica M5 4 

20 Ložisko 6001RS 6  58 Skrutka ST4.2 x 6 mm  6 

21 Jednosmerné ložisko  2  59 Skrutka M4 x 45 mm  1 

22 Magnet 1  60 Matica M4 1 

23 Vyváženie 3  61 Skrutka M6 x 12 mm  1 

24 Malé stabilizačné závažie 2  62 Skrutka M6 x 10 mm  8 

25 Kladka lana 2  63 Podložka M6 8 

26 Vymedzovacia vložka kladky 2  64 Plochá podložka M6 6 

27 Kladka 4  65 Podložka ø 16 x ø 6.2 x 1.5 mm   1 

28 Ložisko 6000ZZ 4  66 Skrutka M6 x 16 mm  2 

29 Kladka konzoly  8  68 Skrutka ST4.2 x 16 mm  22 

30 Ložisko 606ZZ 8  71 Podložka M8 25 

31 Posilňovač 1  72 Matica M8 5 

32 Horný kryt ventilátora 1  73 Skrutka M6 x 35 mm  6 

33 Spodný kryt ventilátora 1  74 Skrutka M6 x 20 mm  8 

34 Gumička 2  75 Matica M6 14 

35 Oceľový plátok  2  76 Skrutka ST4.2 x 13 mm  5 

36 Ložisko 6001 2  77 Skrutka ST3.0 x 20 mm  2 

37 Zástrčka 2  78 Podložka Ø 12 x Ø 3.5 x 1.0 mm   2 
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79 Skrutka M5 x 8 mm  16  89 Imbusový kľúč 6 mm 1 

80 Matica M8 4  91 Lepiaca EVA podložka 2 

81 Skrutka ST4.2 x 16 mm  5  92 Gumová vložka 2 

82 Skrutka M8 x 75 mm  3  93 Skrutka M5 x 8 mm  2 

86 Skrutka M8 x 12 mm  10  94 Skrutka M4 x 12 mm  3 

87 Skrutka M8 x 15 mm  2  95 Kryt generátora  1 

88 Kľúč 13 – 15 mm 1  96 Rozpera (Ø 6.2 x Ø 10 x 15.5 mm) 2 

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 

mailto:predajnatn@insportline.sk
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mailto:predajnake@insportline.sk
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záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude 
stranami dohodnuté inak.  

Záručné podmienky a záručná doba 

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

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

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

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

• neodborným repasom 

• nesprávnou údržbou 

• mechanickým poškodením 

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

• neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou 

• neodbornými zásahmi 

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

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

Upozornenie: 

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.  
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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.  

 


