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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

• VAROVANIE! Výrobok bol navrhnutý tak, aby poskytoval čo najväčšie bezpečie počas 
cvičenia. Avšak je nutné dbať na všetky bezpečnostné zásady. Prečítajte si manuál ešte pred 
prvým cvičením a uschovajte si ho pre budúcu potrebu. 

• Je plne v zodpovednosti používateľa dodržiavať bezpečnostné predpisy. Poučte prípadne 
ďalších používateľov o možných rizikách. 

• Výrobok používajte iba k určenému účelu a nijako ho nemodifikujte. 

• Držte ďalej od detí a domácich zvierat. Nenechávajte detí bez dozoru ani v blízkosti 
zariadenia. 

• Pravidelne kontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek, matíc a ostatných dielov. Pokiaľ je nutné, 
znovu všetky dotiahnite. Pravidelne kontrolujte prípadné poškodenie alebo opotrebenie 
produktu. Nikdy nepoužívajte poškodený alebo opotrebený produkt. Chybné diely musia byť 
okamžite vymenené. 

• Výrobok umiestnite iba na rovný, čistý a suchý a pevný povrch. Pre väčšiu bezpečnosť 
zachovajte odstup min. 0,6 m okolo celého zariadenia. Pre ochranu podlahy použite podložku. 

• Výrobok nepoužívajte vonku a chráňte ho pred vlhkosťou a prachom. Zaistite dostatočnú 
ventiláciu a nikdy necvičte v prostredí s nedostatkom vzduchu. 

• Na výrobok a do jeho blízkosti nedávajte ostré predmety. 

• Vždy si oblečte vhodné športové oblečenie a športovú obuv. Neberte si príliš voľný odev, ktorý 
sa ľahko zachytí. 

• Ruky držte ďalej od pohyblivých častí, aby nedošlo k ich zraneniu. Žiadny nastaviteľný diel 
nesmie vyčnievať a limitovať pohyb používateľa.  

• Cvičte primerane a majte svoju rýchlosť stále pod kontrolou. 

• Pokiaľ zariadenie nepracuje správne, cvičenie ukončite. 

• Na zariadení môže súčasne cvičiť iba jedna osoba. 

• Pred zahájením cvičenia sa poraďte s lekárom. Je to obzvlášť nutné, pokiaľ  ste starší ako 35 
rokov alebo máte komplikácie. Pokiaľ sa počas cvičenia cítite malátne alebo vypozorujete iné 
negatívne príznaky, ukončite cvičenie. Výrobok taktiež nepoužívajte, pokiaľ prekonávate 
liečbu. 

• Vyvarujte sa cvičeniu, pokiaľ máte nasledujúce alebo podobné problémy: bolesti nôh, bokov, 
zranené nohy, boky alebo krk, reumatické problémy alebo dnu, osteoporózu srdcovú, krvnú 
alebo problémy s tlakom, dýchacie problémy, onkologické ochorenie, trombózu, cukrovku 
kožné poškodenie, zápal alebo teplotu, kostné problémy. Výrobok nie je taktiež určený 
tehotným ženám, ženám v perióde alebo ľuďom majúci iné zdravotné komplikácie. 

• Nosnosť: 130 kg 

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

• Produkt spĺňa normy: ISO 20957-1:2013, EN ISO 20957-9:2016, EN 55014-1:2006 + A 
:2009 + A2:2011, EN 61000–3–2:2014, EN 61000–3–3:2013, EN 55014–2:2015 

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

Vybalenie 

Krabicu položte na zem tak, aby išlo veko zdvihnúť. Po otvorení uvidíte produkt, ako je zobrazený na 
obrázku nižšie. Vyberte časti ako sú kormidlo, pedále, zadný nosník, konzola atď. Potom postupne 
odstráňte polystyrénový obal.   
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ZLOŽENIE 

KROK 1 

Položte kartón na zem a odstráňte vrchnú časť kartónu.  

Zdvihnite Hlavný rám a odstráňte polystyrén. Položte Hlavný rám na vyvýšenú plošinu.  

VAROVANIE: Vzhľadom k hmotnosti zariadenia, produkt zdvíhajte minimálne s dvomi ďalšími ľuďmi.  

 

KROK 2 

Odskrutkujte dve predinštalované skrutky (Z2) z kartónu (Z1). Opakujte na druhej strane.  

Odskrutkujte dve predinštalované skrutky (J2) z kartónovej trubky.  

POZNÁMKA: Iba skrutky J2 sú používané ďalej.  
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KROK 3 

Pripevnite Predný nosník (B) na Hlavný rám (A) pomocou skrutiek (J2) a podložky (J3).  

POZNÁMKA: Skrutky (J2) sú z predchádzajúceho kroku 2.  

 

KROK 4 

Pripevnite Zadný nosník (C) na Hlavný rám (A) pomocou skrutiek (P6) a podložky (J9).  

Potom môžete stroj položiť na zem.  

POZNÁMKA: Vyrovnajte pomocou nožičiek (C5).  
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KROK 5 

Spojte káble (D1 a A1). 

Zasuňte Držiak konzoly (D) do Hlavného rámu (A). 

Utiahnite skrutku (J1).  

POZNÁMKA: Uistite sa, že sú káble správne spojené. Dajte pozor aby ste káble nepricvikli.  

 

KROK 6 

Odskrutkujte 4 skrutky (G1) zo zadnej strany Konzoly (G). 

Spojte káble (D1, G3, G4) a kábel pre meranie srdcovej činnosti (D4) do Konzoly.  

Uistite sa, že sú Káble správne spojené. Prebytočné Káble zastrčte do Držiaka konzoly (D). Dajte 
pozor aby ste nepricvikli káble.  

Konzolu (G) zaistite pomocou 4 Skrutiek (G1) do Držiaku konzoly (D). 

 



10 

 

KROK 7 

Pripevnite Držiak rukoväte P (E2) na Hlavný rám (A) pomocou skrutiek (P1) a Dištančných krúžkov 
(P2). 

Opakujte na ľavej strane.  

POZNÁMKA: Pravá a Ľavá strana sú označené (R a L). 

 

KROK 8 

Zasuňte Rukoväť P (F2) do držiaka rukoväte (E2) a utiahnite pomocou skrutiek (J6) a matice (J7). 

Opakujte na ľavej strane.  
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KROK 9 

Pravý a ľavý pedál nie je možné zameniť.  

Pripevnite Pedál (H1) na Držiak pedálov pomocou skrutiek (J5).  

Opakujte na druhej strane.  

 

Pravý a ľavý mäkký nášľap a predná a zadná časť sú nezameniteľné.  

Nášľap pripevnite podľa obrázku 1-3.  
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NASTAVENIE ODPORU 

Pokiaľ je konzola zapnutá môžete nastaviť odpor prístroja pomocou tlačidiel LOAD+ a LOAD-. 
Pomocou LOAD+ zvýšite odpor a pomocou LOAD- odpor znížite.  

 

PRESUN PRÍSTROJA 

Pokiaľ potrebujete presunúť zariadenie na iné miesto, nadvihnite zadné nosníky a postavte prístroj na 
predné transportné kolieska. Potom pomaly presuňte zariadenie na požadované miesto. Pokiaľ bude 
potrebné vyrovnajte prístroj.  

VAROVANIE: Produkt presúvajte s dvoma a viacej ľuďmi. Nikdy sa nepokúšajte presúvať produkt 
sám.  
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ZAPOJENIE NAPÁJANIA 

Najskôr zapojte napájací kábel do prístroja a potom do zásuvky.  

 

ĎALŠIE FUNKCIE 

 

 

Je odporúčané šliapať dozadu.    Nastaviteľný stojan na držanie tabletu alebo mobilu. 

      USB port pre napájanie mobilu, tabletu. 

      Držiak fľaše na vodu.  
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KONZOLA 

 

Pokiaľ používateľ prestane šliapať po dobu 4 min, konzola vstúpi do úsporného režimu a všetky dáta 
sa uložia do ďalšieho zapnutia. 

POPIS TLAČIDIEL 

UP Pohyb nahor alebo navýšenie odporu. 

DOWN Pohyb dolu alebo zníženie odporu.  

ENTER Potvrdenie výberu. 

START / STOP 
Zapnutie / vypnutie cvičenia. 

V pohotovostnom režime môžete rýchlo zapnúť Manuálny program.  

RESET 
Vynuluje aktuálne nastavenie a začne program od začiatku.  

Podržaním tlačidla po dobu 2 sekúnd vynulujete celkovo konzolu.  

RECORDED 
DATA 

Pokiaľ je prístroj zastavený, môžete zobraziť uložené dáta.  

SAVE / 
DELETE 

SAVE: Pokiaľ zastavíte program, budete upozornený, či chcete dáta uložiť. Stlačte 
SAVE pre uloženie. 

DELETE: Pokiaľ si prehliadate uložená dáta, pomocou tlačidla DELETE môžete 
vymazať dáta. Budete vyzvaný pre potvrdenie voľby pomocou tlačidla ENTER. 

INTERVAL 

20 / 10 Intervaly cvičenia 20 s tréningu, 10 s odpočinku. 8 cyklov 

10 / 20 Intervaly cvičenia 10 s tréningu, 20 s odpočinku. 8 cyklov 

MAX 
Intervaly cvičenia 20 s tréningu so záťažou 5 a 80 s odpočinku so 
záťažou 1. 8 cyklov 
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ZOBRAZENIE DISPLEJA 

TIME Čas sa počíta od 00:00 do 99:59. 

SPEED Aktuálna rýchlosť. Maximálna rýchlosť je 99,9 km/h alebo míľ/h. 

RPM Zobrazuje otáčky za minútu od 0 – 999 RPM. 

DISTANCE 
Zobrazenie vzdialenosti od 0.0 do 999.9 km alebo míľ. Používateľ si môže nastaviť 
cieľovú vzdialenosť pomocou tlačidiel UP / DOWN. Úprava je po 0,1 km / míle.  

CALORIES Zobrazuje spálené kalórie od začiatku tréningu.  

PULSE Tep. Používateľ môže nastaviť požadovanú hodnotu od 0 do 230. 

WATTS Výkon od 0 do 999.  

BATÉRIE 

Pre zobrazenie kalendára je potrebné mať zapojené batérie. 

Odskrutkujte skrutku na kryte batérii.  

Odstráňte kryt batérii 

Vymeňte batérie, pripevnite späť kryt.  

 

ZAPNUTIE 

Pripojte napájanie konzoly alebo stlačte RESET po dobu 2 sekúnd. LCD displej zobrazí všetky 
segmenty a ozve sa 2 sekundový zvukový signál. (Obr. 1)  

 

Potom vstúpte do nastavenia kalendára a hodín (Calendar & Clock) (Obr. 2-5) a nastavte údaje 
pomocou tlačidiel UP a DOWN.  

Pre vynulovanie kalendára je nutné vytiahnuť batérie a vypnúť a zapnúť konzolu. 
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Pomocou UP a DOWN si vyberte používateľa U1 – U4. Pomocou ENTER potvrďte.  

Potom zadajte údaje o POHLAVÍ, VEKU, VÝŠKE a HMOTNOSTI. (Obr. 7 – 10)  
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PROGRAMY 

Vyberte program MANUAL – VALLEY – HILL VALLEY – HIGH LAND RIFT VALLEY – INTERVAL 
10/20 – INTERVAL 20/10 – INTERVAL MAX – H.R.C  

 

QUICK START (RÝCHLY ŠTART) 

Stlačte ENTER v MANUÁLNOM programe (Obr. 19). 

Pomocou START / STOP začnete tréning (Obr. 20). Úroveň záťaže je možné nastaviť počas cvičenia. 

Pomocou START / STOP ukončite tréning.  
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MANUAL PROGRAM (MANUÁLNY PROGRAM) 

Po vybraní MANUAL programu, stlačte ENTER (Obr. 19).  

Používateľ si môže vybrať záťaž od 1 do 16. Potvrďte pomocou ENTER. 

Môžete si nastaviť cieľ tréningu TIME (ČAS) / DISTANCE (VZDIALENOSŤ) / CALORIES (KALÓRIE) / 
PULSE (TEP) a pomocou START / STOP začnete program. (Obr. 20) 

Pomocou RESET sa navrátite do nastavenia. 

Záťaž je možné nastaviť počas tréningu.  

 



20 

 

VALLEY / HILL VALLEY / HIGH LAND RIFT VALLEY 

Beh v údolí, do kopca, do prudkého kopca.  

Pomocou UP / DOWN vyberte požadovaný program (Obr. 21 – 23) a pomocou ENTER potvrďte.  

Používateľ môže nastaviť TIME (ČAS) a potom pomocou START / STOP zapnúť program. (Obr. 24)  

Po zapnutí sa začne čas odpočítať, akonáhle dosiahne 0, displej začne blikať a ozve sa zvukový 
signál. Akýmkoľvek tlačidlom vypnete zvukový signál.  
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INTERVAL 10/20, INTERVAL 20/10, INTERVAL MAX 

Pomocou UP / DOWN vyberte INTERVAL 10/20, INTERVAL 20/10, INTERVAL MAX (Obr. 25 – 27). 
Pomocou ENTER potvrďte.  

INTERVAL 10/20 (10 s tréningu, 20 s odpočinku) 

1. Stlačte START, program sa zapne po 3 sekundách. 

2. Čas tréningu sa začne odpočítavať od 10 sekúnd. Zobrazí sa VZDIALENOSŤ, KALÓRIE, 
WATTY, RÝCHLOSŤ, RPM. Zobrazí sa 1/8 WORK 0:10 a začne odpočet (Obr. 28). 

3. Posledné 3 sekundy sa ozve zvukový signál. Potom sa program prepne do odpočinkového 
režimu.  

4. Začne odpočet 20 sekúnd odpočinkovej časti. Zobrazí sa 1/8 REST 0:20 (Obr. 29) a začne 
odpočet. 

5. Posledné 3 sekundy sa ozve zvukový signál. Potom sa program prepne do tréningového 
režimu.  

6. Ďalšie kroky sa opakujú v cykle. Každý cyklus navýši o 1, dokým sa nezobrazí REST 08/08. 
Potom sa program zastaví a zobrazí dáta (Obr. 30).  

INTERVAL 20/10 (20 s tréningu, 10 s odpočinku) 

1. Stlačte START, program sa zapne po 3 sekundách. 

2. Čas tréningu sa začne odpočítavať od 20 sekúnd. Zobrazí sa VZDIALENOSŤ, KALÓRIE, 
WATTY, RÝCHLOSŤ, RPM. Zobrazí sa 1/8 WORK 0:20 a začne odpočet. 

3. Posledné 3 sekundy sa ozve zvukový signál. Potom sa program prepne do odpočinkového 
režimu.  

4. Začne odpočet 10 sekúnd odpočinkovej časti. Zobrazí sa 1/8 REST 0:10 a začne odpočet. 

5. Posledné 3 sekundy sa ozve zvukový signál. Potom sa program prepne do tréningového 
režimu.  

6. Ďalšie kroky sa opakujú v cykle. Každý cyklus navýši o 1, dokým sa nezobrazí REST 08/08. 
Potom sa program zastaví a zobrazí dáta.   

INTERVAL MAX (20 s tréningu so záťažou 5, 1:20 s odpočinku so záťažou 1) 

1. Stlačte START, program sa zapne po 3 sekundách. 

2. Čas tréningu sa začne odpočítavať od 20 sekúnd a záťaže 5. Zobrazí sa VZDIALENOSŤ, 
KALÓRIE, WATTY, RÝCHLOSŤ, RPM. Zobrazí sa 1/8 WORK 0:20 a začne odpočet. 

3. Posledné 3 sekundy sa ozve zvukový signál. Potom sa program prepne do odpočinkového 
režimu.  

4. Začne odpočet 1:20 sekúnd odpočinkovej časti so záťažou 1. Zobrazí sa 1/8 REST 1:20 a 
začne odpočet. 

5. Posledné 3 sekundy sa ozve zvukový signál. Potom sa program prepne do tréningového 
režimu.  

6. Ďalšie kroky sa opakujú v cykle. Každý cyklus navýši o 1, dokým sa nezobrazí REST 08/08. 
Potom sa program zastaví a zobrazí dáta.  
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HEART RATE CONTROL (HRC PROGRAM) 

Po vstupe do HRC programu (Obr. 31), displej zobrazí Srdcovú frekvenciu v percentách 55 %, 75 %, 
90 % a TARGET (CIEĽ) (Obr. 32-35). Používateľ môže vybrať hodnotu pomocou tlačidiel UP/DOWN. 

Používateľ môže nastaviť TIME (ČAS) a potom stlačiť  START/STOP pre zapnutie programu.  

Po zapnutí sa začne čas odpočítať, akonáhle dosiahne 0, displej začne blikať a ozve sa zvukový 
signál. Akýmkoľvek tlačidlom vypnete zvukový signál. Pokiaľ nie je signál srdcovej frekvencie 
zaznamenaný po dobu 6 sekúnd, zobrazí sa PULSE INPUT, dokým nie je srdcová frekvencia 
zaznamenaná.  
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RECOVERY PROGRAM 

Po dokončení tréningu uchyťte rukoväte a stlačte RECOVERY. Zastavia sa všetky funkcie okrem 
TIME (ČAS) a začne odpočet od 00:60 do 00:00 (Obr. 37). Konzola začne detegovať tep, LCD displej 
zobrazí RECOVERY SCANNING. Pokiaľ nie je žiadny tep detegovaný, zobrazí sa PULSE INPUT.  

Po nameraní sa zobrazia hodnoty od F1 do F6 (Obr. 38). F1 je najlepší výsledok, F6 najhorší.  

Po stlačení RECOVERY sa navrátite do hlavného menu.   

 

ULOŽENÉ DÁTA 

Po zapnutí musí používateľ nastaviť Kalendár a používateľské dáta U1 – U4 (Obr. 39–47). 

Stlačte START / STOP počas tréningu, program sa zastaví a stlačte SAVE/DELETE tlačidlo.  

Zobrazí sa SAVE FINISH (Obr. 48) a dáta sa uložia.  

Konzola ukladá dáta o čase, priemernej rýchlosti, priemerných otáčkach za minútu, priemernom 
výkone, vzdialenosti a kalóriách.  

 



25 

 

 

Pokiaľ chce používateľ zobraziť uložené dáta musí byť v hlavnom menu pre výber programu a stlačiť 
RECORDED. V menu sa navigujte pomocou tlačidiel UP/DOWN. (Obr. 49) 

Pomocou SAVE/DELETE môžete mazať dáta. Budete vyzvaný k potvrdeniu klávesom ENTER (Obr. 
50). 

V kalendári alebo uložených dátach podržaním SAVE/DELETE po dobu 6 sekúnd môžete vymazať 
všetky dáta. Zobrazí se DELETE ALL (Obr. 51). Budete vyzvaný k potvrdeniu klávesom ENTER (Obr. 
52). Po 15 sekundách sa konzola vynuluje a kalendár sa vráti na 20170101.  
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BLUETOOTH A USB 

Zobrazia sa ikony Bluetooth (Obr. 53) alebo USB (Obr. 54).  
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ČISTENIE A ÚDRŽBA 

• Pravidelne kontrolujte prístroj, či nejaví známky opotrebenia alebo poškodenia.  

• Pravidelne kontrolujte utiahnutie všetkých skrutiek. 

• Prístroj nepoužívajte, pokiaľ je akákoľvek časť poškodená alebo opotrebená.  

• K čisteniu používajte navlhčenú mäkkú handričku s neagresívnym čistiacim prostriedkom. 

• Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ako sú rozpúšťadlá atď. 

• Potom osušte prístroj suchou handričkou.  

• Uchovávajte na suchom a tmavom mieste, chráňte proti prachu a držte mimo dosah detí a 
domácich zvierat.  

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

Po uplynutí životnosti produktu 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 k prevencii 
negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, 
konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a 
následnej sankcii. 

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené pre recykláciu. 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE 

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov 

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

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

Adresa predajní:  

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

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

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

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

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

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

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

Záručné podmienky a záručná doba 

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

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

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

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

• neodborným repasom 

• nesprávnou údržbou 

• mechanickým poškodením 

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

• 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.  

 

 


