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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

• Manuál si prečítajte pozorne ešte pred prvým použitím a uschovajte si ho pre budúcu potrebu. 
Dbajte na všetky varovania a odporúčania. 

• VAROVANIE! Aby nedošlo k popáleniu, požiaru alebo k elektrickému šoku, vždy zariadenie 
najprv vypnite z elektriny, akonáhle ho prestanete používať alebo pred plánovaným čistením. 

• Používajte iba uzemnenú zásuvku.  

• Nepoužívajte v miestnostiach so zvýšenou vlhkosťou. 

• Pokiaľ je zariadenie zapojené v zdroji, vždy dbajte počas ovládania opatrnosti. Pokiaľ 
zariadenie nie je používané, odporúčame  ho vypnúť a vytiahnuť z elektrickej zásuvky. 

• Chráňte pred deťmi, zvieratami a neoprávnenými používateľmi. Nikdy tieto osoby 
nenechávajte bez dozoru ani v blízkosti prístroja. 

• Používajte iba k určenému účelu a v súlade s manuálom. Nevykonávajte neschválené 
modifikácie. 

• Nikdy nepoužívajte poškodený alebo opotrebovaný produkt. Pravidelne kontrolujte skrutky a 
matice vrátane všetkých dielov. Musia správne držať. Poškodené alebo opotrebované diely 
nechajte ihneď vymeniť. 

• Nikdy zariadenie nepoužívajte, pokiaľ je poškodené alebo je poškodený napájací kábel. Pokiaľ 
zariadenie nepracuje správne alebo pokiaľ sa do neho dostala voda, okamžite ukončite 
činnosť. S opravou sa obráťte na profesionálny servis. 

• Nikdy neťahajte za kábel a nepoužívajte ho k presúvaniu produktu. 

• Nepokladajte napájací kábel na horúci povrch. 

• Pokiaľ sú ventilačné otvory upchané vlasmi alebo prachom, je nutné ich najprv uvoľniť. 

• Do zdierok a otvorov nevkladajte cudzie predmety. 

• Výrobok nepoužívajte vonku. 

• Necvičte v prekúrených priestoroch alebo v miestnostiach s nedostatkom vzduchu. 

• Pre vypnutie zariadenia vypnite spínač a vypojte kábel z napájania. 

• Zariadenie môže byť zapojené iba do riadne uzemnenej elektrickej zásuvky. 

• Pokiaľ je napájací kábel poškodený, musí ho opraviť buď výrobca alebo predajca. 

• Výrobok nie je určený: ľudom s fyzickým obmedzením, ľudom s mentálnym postihnutím, 
neskúseným používateľom (vrátane detí). Tieto osoby musia byť pod dohľadom 
zodpovedného dospelého dozoru. 

• Cvičte správne, aby ste si neprivodili úraz. 

• Cvičte rozumne a nikdy sa neprepínajte. 

• Výrobok montujte iba na rovnom a priestrannom povrchu. 

• Výrobok postavte iba na rovnú, čistú a pevnú plochu. Dodržte bezpečnostný odstup min. 0,6 
m okolo zariadenia. Za zariadením by mala byť zachovaná bezpečnostná plocha o min. 
rozmeroch 2 000 x 1 000 mm. 

• Pravidelne vykonávajte kontroly a údržbu. 

• Žiadny nastaviteľný diel nesmie vyčnievať a obmedzovať pohyb používateľa. 

• Dodržujte správny postoj podľa obrázka nižšie. 

• Pokiaľ je prvý schod  príliš vysoko, použite asistenčné stúpadlo pre nastúpenie. 

• Pri nastupovaní a zostupovaní sa vždy držte držadiel. 



4 

 

• Vezmite si vhodné športové oblečenie a obuv. Neberte si príliš voľný odev. 

• Pri cvičení si pripnite bezpečnostný kľúč k svojmu odevu. Používateľ by mal stáť na druhom 
schode a pridržiavať sa držadla pre správnu začiatočnú pozíciu. Nikdy zariadenie neštartujte, 
pokiaľ na schodoch nestojíte. 

• Používajte držadlá ako oporu. 

• Pre zastavenie zariadenia stlačte STOP a vyčkajte, dokiaľ sa schody úplne nezastavia. Až 
potom zostúpte. 

• Max. hmotnosť používateľa: 160 kg 

• Kategória: S (podľa normy EN957) vhodné pre komerčné využitie. 

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

POPIS PRODUKTU 

 

1. Konzola 

2. Bezpečnostný klip 

3. Stĺpiky 

4. Držadlá 

5. Schody 

6. Pedále 

7. Transportné kolieska 

8. Displej 
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ŠPECIFIKÁCIA 

Nosnosť 160 kg 

Rozmery 1 464 x 810 x 2 555 

Rozmery schodov 550 x 240 x 180 

Rýchlosť 1 – 10 úrovní (14 – 140 krokov/min) 

Počet schodov 3 

 

Spoločnosť si vyhradzuje právo meniť špecifikácie.  

ZLOŽENIE 

Balenie obsahuje tieto časti. Pred zložením všetky časti rozložte na čistý a rovný povrch a skontrolujte, 
že žiadna časť nechýba.  

 
 

 

Platforma Stĺpiky Spojovací materiál 

   

Držiak konzoly Bezpečnostný kľúč Konzola 

 

 

 

Manuál Fľaška na vodu Držadlá 

 

  

Pedále   
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SPOJOVACÍ MATERIÁL 

 

 

Skrutka M8 x 15 – 26 ks Imbusový kľúč S6 – 1 ks 

 
 

T kľúč – 1 ks Prehnuté tesnenie 

 

 

Skrutka ST4 x 16 Krížový skrutkovač 

 

KROK 1 

Priskrutkujte pedále pomocou 6 skrutiek M8 x 15.  
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KROK 2 

Spojte komunikačné káble a pripevnite stĺpiky pomocou 8 skrutiek M8 x 15, skrutky zatiaľ nedoťahujte.  

 

KROK 3 

Pripevnite držadlá pomocou 4 skrutiek M8 x 15 a 4 prehnutých podložiek, skrutky zatiaľ nedoťahujte.  
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KROK 4 

Spojte konzolu a držadlá. Spojte káble a upevnite pomocou 4 skrutiek M8 x 15. Skrutky zatiaľ 
nedoťahujte.  

 

KROK 5 

Pripevnite držiak displeja pomocou 4 skrutiek M8 x 15, spojte komunikačné káble z konzoly a 
pripevnite konzolu pomocou skrutiek ST4 x 16.  
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KROK 6 

Utiahnite všetky skrutky. 

 

ROZCVIČKA 

Riadne cvičenie sa zahajuje zahrievacou fázu a ukončuje oddychovými cvikmi. Zahrievacia fáza by 
mala pripraviť telo pre následnú záťaž. Oddychové cviky by potom mali zamedziť svalovému 
poraneniu a kŕčom. Vykonávajte zahrievacie a oddychové cviky podľa tabuľky nižšie. 

 

Dotyky prstov na nohe 

Predkloňte sa v bokoch. Majte uvoľnený chrbát a paže a predkloňte sa vpred 
k prstom na nohe. Vytrvajte v pozícii 15 sekúnd. Mierne pokrčte kolená. 

 

Horné partie stehien 

Jednou rukou sa oprite o stenu. Jednu ruku dajte dolu za seba a uchopte chodidlo. 
Pritiahnite ho k zadku, toľko koľko to ide. Vydržte 30 sekúnd a opakujte s druhou 
nohou. 

 

Podkolenné partie 

Posaďte sa a napnite pravú nohu. Chodidlo ľavej nohy primknite k pravému 
vnútornému stehnu. Pravú pažu napnite k špičke natiahnutej nohy. Vydržte 15 
sekúnd a povoľte. Opakujte taktiež s ľavou nohou. 

 

Vnútorné strany stehien 

Posaďte sa na podlahu so špičkami nôh pri sebe. Kolená smerujú von. Pritiahnite 
chodidlá k trieslam. Kolená tlačte dolu. Vydržte 30 – 40 sekúnd, pokiaľ to bude 
možné. 

 

Lýtka a Achillove šľachy 

Oprite sa o stenu s jednou nohou dozadu a s pažami smerom vpred. Pravú nohu 
napnite a ľavú nohu ponechajte na zemi. Ľavú nohu prikrčte a tlačte vpred tak, že 
bedro tlačíte smerom k stene. Vydržte 30 – 40 sekúnd. Nohy majte napnuté a 
opakujte s druhou nohou. 
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KONZOLA 

 

1. Displej 

2. Rýchla zmena rýchlosti 

3. Programy 

4. Zastavenie 

5. Spustenie 

6. Zmena v programe  

7. Rýchlosť +/- 

 

POPIS KONZOLY 

• P0 je program nastavený používateľom, P1 – P36 sú prednastavené programy, 3 
používateľské programy, FAT program. 

• 0,56 palcový displej, 8 tlačidiel. 

• Úprava rýchlosti 1 – 10 (14 – 140 krokov/min). 

• Automatická kontrola stavu stroja, informácie o chybách. 

• MP3 prehrávač (podľa verzie). 

• HRC funkcia (podľa verzie). 

• Bluetooth (podľa verzie). 
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ZOBRAZENIE DISPLEJA 

SPEED (RÝCHLOSŤ) Zobrazí rýchlosť. 

PULSE (TEP) Zobrazí aktuálnu srdcovú frekvenciu. 

TIME/STEP (ČAS/KROKY) Zobrazí čas a počet krokov. 

CALORIES (KALÓRIE) Zobrazí spálené kalórie (iba orientačné). 

STY HGT (POSCHODIE) Zobrazí výšku, akú ste vyšli. 

 

FUNKCIE TLAČIDIEL 

PROG 
Výber programu, stlačením tlačidla prepínate medzi programami P1 – P36, U01, U02, 
U03, FAT. 

MODE 
V manuálnom programe, pomocou tlačidla prepínate medzi odpočtom kalórií, času, 
času v programoch P01 – P36 (pôvodná hodnota: 30 min). 

START/STOP Spustí/zastaví prístroj. 

+ Zvýšenie rýchlosti, zmena parametrov. 

- Zníženie rýchlosti, zmena parametrov. 

 

BEZPEČNOSTNÝ KĽÚČ 

Bezpečnostný kľúč slúži ako ochrana v prípade poruchy, alebo v prípade že je nutné schody ihneď 
vypnúť. Pokiaľ nie je bezpečnostný kľúč vložený, zobrazí sa E-07 a zvukový signál. Zakaždým ako 
vložíte bezpečnostný kľúč, tak sa displej rozsvieti po dobu 2 sekúnd.  

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

• Prístroj zapojte do 10A uzemnenej zásuvky, a potom zapnite vypínač. Konzola zobrazí všetky 
funkcie a vyzve k vloženiu bezpečnostného kľúča.   

• Vložte bezpečnostný kľúč a pripnite si ho na oblečenie. Potom sa rozsvieti celý displej po 
dobu 2 sekúnd. Všetky počítadlá budú vynulované.  

• Pomocou PROG tlačidla môžete vybrať program: P1 – P36, U1, U2, U3, FAT. 

• P0 je používateľský program. Pomocou MODE môžete upraviť parametre. Rýchlosť je možné 
nastaviť používateľom. Pôvodná hodnota je 1 (14 krokov/min). 

• Training mode 1: počíta čas a kalórie, nie je možné nastaviť hodnoty. 

• Training mode 2: odpočítava čas, pomocou tlačidiel +/- je možné nastaviť hodnotu od 5 – 99. 
Pôvodná hodnota je 30:00. 

• Training mode 3: odpočítava kalórie, pomocou tlačidiel +/- je možné nastaviť hodnotu od 20 – 
999 Cal, pôvodná hodnota je 50 cal.  

• P1 – P36 sú prednastavené programy. Môžete nastaviť dobu tréningu pomocou tlačidiel +/-, 
pomocou tlačidla MODE navrátite pôvodnú hodnotu. Pôvodná hodnota: 30:00, nastaviteľná 
hodnota od 5 – 99 min.  

• Po nastavení programu stlačte START. Začne odpočet 5 sekúnd, sprevádzaný zvukovým 
signálom. Akonáhle odpočet dosiahne 1, schody sa začnú pomaly pohybovať. 

• Počas tréningu upravíte rýchlosť pomocou tlačidiel +/-, alebo rýchlym výberom rýchlosti.  

• Programy P1 – P36 sú rozdelené do 10 častí, rozdelených rovnomerne podľa času. Zmena 
rýchlosti je iba pre daný segment. 3x sa ozve zvukový signál pred zmenou segmentu. Schody 
sa vypnú po dokončení všetkých segmentov.  

• V pohotovostnom režime stlačením tlačidla START spustíte schody. 
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• Počas prevádzky, stlačením tlačidla STOP, motor sa pomaly spomalí, dokým sa nezastaví. 
Všetky nastavenia sa navrátia do pôvodných hodnôt.  

• Pokiaľ kedykoľvek vypojíte bezpečnostný kľúč, zobrazí sa E-07, so sprievodom zvukového 
signálu. Schody sa zastavia.  

• Schody sú vybavené elektronickým bezpečnostným systémom, ktorý stráži správnu funkčnosť 
prístroja. Pokiaľ sa objaví abnormalita, schody sa zastavia. 

• Prístroj sa nespustí, pokiaľ nezaznamená hmotnosť používateľa.  

• Pokiaľ je prístroj v prevádzke a zaznamená stratu hmotnosti, prístroj spomalí a zastaví sa.  

• Pokiaľ prístroj spomaľuje a stále nedeteguje hmotnosť, je nutné ho reštartovať.  

• Pokiaľ nie je prístroj úplne zastavený a zaznamená hmotnosť, tak sa pomaly navráti do 
pôvodnej rýchlosti.  

• BODY FAT TEST (test telesného tuku): Pomocou tlačidla PROG vyberte FAT, v okne 
CALORIES sa zobrazia nastaviteľné hodnoty. Pomocou MODE nastavíte hodnotu, okno 
PULSE zobrazí parameter, pomocou tlačidiel +/- upravte parameter.  

o F1 (sex/pohlavie): 1 muž, 2 žena, pôvodná hodnota 1. 

o F2 (age/vek): nastaviteľná hodnota: 1 – 99, pôvodná hodnota: 25. 

o F3 (height/výška): nastaviteľná hodnota: 100 – 200 cm, pôvodná hodnota: 170 cm. 

o F4 (weight/hmotnosť): nastaviteľná hodnota: 20 – 150 kg, pôvodná hodnota: 70 kg. 

o F5 (BMI): indikuje že sú všetky hodnoty nastavené a test je pripravený. Uchopte oba 
senzory a počkajte 8 sekúnd, zobrazí sa hodnota BMI.  

< 18 podváha 

18 – 24 normálna hmotnosť 

25 – 28 nadváha 

29 > obezita 

 

MP3 (podľa verzie) 

Schody majú vstavaný dvojkanálový reproduktor, spínač a nemá funkciu stlmenia. Hudbu je možné 
prehrávať pripojením 3,5 mm jacku.  

Prístroj obsahuje USB nabíjací port a Bluetooth 

HRC PROGRAM (podľa verzie)  

• HRC1 limituje rýchlosti na 6 úroveň (84 krokov/min) 

• Pomocou tlačidla PROG vyberte HRC program. Potom pomocou tlačidla MODE potvrďte 
nastavenie a presuňte sa k ďalšiemu nastaveniu. Pomocou tlačidiel +/- pre úpravu rýchlosti, 
upravte hodnotu.  

o Age/vek – nastaviteľná hodnota: 15 – 80, pôvodná hodnota: 25. 

o THR/cieľová srdcová frekvencia: (220 – vek) x 0,6. 

o Cieľová srdcová frekvencia môže byť upravená od 80 do 180. 

o Time/čas – nastaviteľná hodnota: 5 – 99 min, pôvodná hodnota: 30 min. 

o Rýchlosť sa mení v závislosti od srdcovej frekvencie. 

o Srdcová frekvencia je detegovaná každých 30 sekúnd.  

o Pokiaľ je cieľová srdcová frekvencia nižšia o 30 úderov za minútu, rýchlosť sa navýši 
o 28 krokov/min.  
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o Pokiaľ je cieľová srdcová frekvencia nižšia o 6 – 29 úderov za minútu, rýchlosť sa 
navýši o 14 krokov/min.  

o Pokiaľ je cieľová srdcová frekvencia vyššia o 30 úderov za minútu, rýchlosť sa zníži o 
28 krokov/min.  

o Pokiaľ je cieľová srdcová frekvencia vyššia o 6 – 29 úderov za minútu, rýchlosť sa 
zníži o 14 krokov/min.  

o Pokiaľ je cieľová srdcová frekvencia vyššia/nižšia o 0 – 5 úderov za minútu, rýchlosť 
sa nemení.   

• Pokiaľ nastane jedna z nasledujúcich podmienok, rýchlosť sa zníži na minimum po dobu 20 
sekúnd a potom sa zastaví úplne po dobu ďalších 15 sekúnd: 

o Srdcová frekvencia nie je zaznamenaná dvakrát za sebou. 

o Srdcová frekvencia presahuje limit. 

o  Rýchlosť je príliš nízka po dlhšiu dobu. 

• Rýchlosť nie je ovládaná manuálne ale automaticky podľa srdcovej frekvencie.  

BLUETOOTH 

Pre pripojenie sa odkážte na návod danej aplikácie.  

PROGRAMY 

Program Úroveň 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P1 RÝCHLOSŤ 1.0 3.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 2.0 3.0 2.0 

P2 RÝCHLOSŤ 2.0 3.0 5.0 6.0 5.0 5.0 6.0 6.0 4.0 3.0 

P3 RÝCHLOSŤ 2.0 3.0 6.0 6.0 5.0 5.0 5.0 6.0 4.0 3.0 

P4 RÝCHLOSŤ 2.0 2.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0 3.0 2.0 

P5 RÝCHLOSŤ 3.0 4.0 6.0 5.0 4.0 4.0 5.0 5.0 4.0 3.0 

P6 RÝCHLOSŤ 3.0 4.0 6.0 6.0 7.0 7.0 6.0 6.0 5.0 3.0 

P7 RÝCHLOSŤ 3.0 4.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 4.0 3.0 2.0 

P8 RÝCHLOSŤ 3.0 5.0 7.0 7.0 3.0 5.0 6.0 5.0 5.0 1.0 

P9 RÝCHLOSŤ 3.0 3.0 3.0 4.0 5.0 6.0 5.0 4.0 5.0 1.0 

P10 RÝCHLOSŤ 3.0 5.0 6.0 7.0 6.0 6.0 5.0 5.0 3.0 3.0 

P11 RÝCHLOSŤ 4.0 5.0 3.0 3.0 6.0 7.0 7.0 6.0 6.0 1.0 

P12 RÝCHLOSŤ 4.0 6.0 5.0 3.0 4.0 7.0 7.0 3.0 2.0 1.0 

P13 RÝCHLOSŤ 2.0 4.0 6.0 6.0 6.0 7.0 7.0 6.0 4.0 3.0 

P14 RÝCHLOSŤ 3.0 4.0 6.0 5.0 6.0 6.0 7.0 6.0 5.0 4.0 

P15 RÝCHLOSŤ 3.0 4.0 8.0 8.0 6.0 6.0 6.0 4.0 5.0 4.0 

P16 RÝCHLOSŤ 3.0 3.0 6.0 5.0 4.0 3.0 4.0 5.0 4.0 3.0 

P17 RÝCHLOSŤ 4.0 5.0 6.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 2.0 

P18 RÝCHLOSŤ 4.0 5.0 7.0 7.0 5.0 5.0 4.0 4.0 3.0 1.0 

P19 RÝCHLOSŤ 4.0 5.0 5.0 4.0 5.0 6.0 5.0 4.0 3.0 3.0 

P20 RÝCHLOSŤ 4.0 6.0 7.0 8.0 7.0 6.0 5.0 6.0 5.0 2.0 

P21 RÝCHLOSŤ 4.0 4.0 7.0 7.0 5.0 5.0 6.0 5.0 4.0 3.0 

P22 RÝCHLOSŤ 4.0 6.0 5.0 4.0 3.0 3.0 4.0 4.0 3.0 2.0 
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P23 RÝCHLOSŤ 5.0 6.0 6.0 6.0 7.0 7.0 7.0 8.0 7.0 4.0 

P24 RÝCHLOSŤ 5.0 7.0 5.0 5.0 6.0 6.0 7.0 5.0 5.0 3.0 

P25 RÝCHLOSŤ 3.0 5.0 7.0 6.0 5.0 6.0 6.0 5.0 5.0 2.0 

P26 RÝCHLOSŤ 4.0 5.0 7.0 8.0 7.0 7.0 8.0 5.0 6.0 2.0 

P27 RÝCHLOSŤ 4.0 5.0 4.0 5.0 6.0 7.0 6.0 5.0 6.0 3.0 

P28 RÝCHLOSŤ 4.0 4.0 7.0 7.0 8.0 8.0 7.0 7.0 5.0 4.0 

P29 RÝCHLOSŤ 5.0 6.0 8.0 8.0 7.0 6.0 5.0 6.0 6.0 5.0 

P30 RÝCHLOSŤ 5.0 6.0 8.0 7.0 7.0 7.0 8.0 8.0 7.0 5.0 

P31 RÝCHLOSŤ 5.0 6.0 6.0 7.0 6.0 8.0 6.0 8.0 5.0 4.0 

P32 RÝCHLOSŤ 5.0 7.0 8.0 8.0 5.0 7.0 8.0 7.0 6.0 4.0 

P33 RÝCHLOSŤ 5.0 8.0 8.0 7.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 3.0 

P34 RÝCHLOSŤ 5.0 7.0 8.0 8.0 8.0 6.0 8.0 8.0 6.0 5.0 

P35 RÝCHLOSŤ 6.0 7.0 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 8.0 4.0 

P36 RÝCHLOSŤ 6.0 8.0 8.0 6.0 7.0 8.0 8.0 6.0 6.0 3.0 

 

BEŽNÉ PORUCHY A RIEŠENIE 

Problém/Označenie Príčina Riešenie 

Systém nefunguje. 

Nie je zapojený v napájaní./Nie je 
zapnutý vypínač. 

Pripojte do prúdu/zapnite 
vypínač. 

Bezpečnostný kľúč nie je vložený. Znovu vložte kľúč. 

Poškodený transformátor. 
Skontrolujte / vymeňte 
transformátor. 

Skrat. Skontrolujte kabeláž. 

Náhle zastavenie. 
Bezpečnostný kľúč vypadol. Znovu vložte kľúč. 

Výnimka systému. Požiadajte servis o opravu. 

Nefunguje tlačidlo. Poškodené tlačidlo. 
Nahraďte tlačidlo/vymeňte 
základnú dosku. 

E-01 

Chyba káblov komunikácie. 
Skontrolujte zapojenie / 
prípadne vymeňte. 

Poškodená konzola. Vymeňte konzolu. 

Poškodený transformátor. Nahraďte transformátor. 

Poškodené ovládanie. Nahraďte ovládanie. 

E-02 

Porucha motora. Nahraďte motor. 

Zlá komunikácia káblov a ovládacej 
dosky. 

Skontrolujte/znovu zapojte 
káble. 

E-03 

Fotoelektrický senzor nie je správne 
zapojený. 

Skontrolujte pripojenie. 

Poškodený fotoelektrický senzor. Nahraďte senzor. 

Zlé spojenie medzi fotoelektrickým 
senzorom a ovládacou doskou. 

Skontrolujte pripojenie. 
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Poškodená ovládacia doska . Vymeňte dosku. 

E-05 
Poškodený ovládač. Nahraďte ovládač. 

Poškodený motor. Nahraďte motor. 

E-07 
Konzola nedeteguje bezpečnostný 
kľúč. 

1. Skontrolujte, či je kľúč 
zapojený. 

2. Vypojte a zapojte kľúč 
znovu.  

3. Vymeňte konzolu. 

Nezobrazuje sa srdcová 
frekvencia. 

Senzory v držadlách nie sú zapojené 
alebo sú poškodené káble. 

Skontrolujte pripojenie. 

Chyba konzoly. Vymeňte konzolu. 

Konzola zle zobrazuje dáta. 
Povolené skrutky displeja. Utiahnite skrutky. 

Chyba konzoly. Vymeňte konzolu. 

PRESUN 

Pred presunom sa uistite že je zariadenie vypnuté a nie je zapojené v elektrickom obvode.  

Potom nadvihnite schody, pokiaľ sú príliš ťažké požiadajte o pomoc ďalšiu osobu. Schody presúvajte 
po transportných kolieskach.  

 

 

PRIPOJENIE 

Pre pripojenie používajte iba správne uzemnenú 220-240 V zásuvku. 
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POUŽITIE 

1. Umiestnite schody na rovný a pevný povrch. Zapnite schody a skontrolujte že fungujú.  

2. Pripnite si bezpečnostný kľúč a zapojte ho do konzoly. 

3. Pred začiatkom tréningu skontrolujte stabilitu prístroja. Nikdy prístroj nespúšťajte, pokiaľ 
používateľ nie je pripravený. Postavte sa na druhý schod a uchopte sa držadiel. Potom stlačte 
jednou rukou START, druhou sa stále držte držadla. Schody sa spustia po dobu 5 sekúnd na 
1 úroveň. Potom si používateľ môže nastaviť rýchlosť pomocou +/- tlačidiel.  

4. Počas cvičenia môžete pre zmenu rýchlosti využiť aj tlačidlá rýchlej voľby. (Rýchlosť môže 
byť navýšená o viacej úrovní, dbajte preto zvýšenej opatrnosti).  

5. Stlačte STOP pre zastavenie motora.  

6. Výber programu: 

Zapnite schody, potom čo sa konzola načíta, stlačte SELECT. Vyberte požadovaný program a 
stlačením START program spustíte. Rýchlosť môžete meniť pomocou tlačidiel +/-. Stlačením 
STOP zastavíte schody.  

7. Srdcová frekvencia: Potom čo spustíte schody, uchopte senzory na držadlách a srdcová 
frekvencia sa zobrazí po pár sekundách.  

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

POZNÁMKA: Pokiaľ vypojíte bezpečnostný kľúč, stroj sa okamžite vypne a zobrazí sa „----„ alebo 
„E07“ chybová správa.  

ÚDRŽBA 

Premazanie: Po dlhšej dobe používania je možné že sa na reťazi a ozubených kolieskach usadia 
nečistoty a staré mazivo. Odporúčame časti pravidelne čistiť a premazávať.  

Pravidelne čistite remeň a drážky remenice. 

MECHANICKÉ PROBLÉMY 

Problém Príčina Údržba 

Stroj sa nespustí. 

Prístroj nie je zapojený. Zapojte do zástrčky. 

Bezpečnostný kľúč nie je 
zapojený. 

Zastrčte kľúč do konzoly. 

Skrat.  
Skontrolujte ovládaciu dosku a káble 
signálu. 

Vypínač je vo vypnutej polohe. Prepnite vypínač do ON polohy. 

Skrat poistiek. Vymeňte poistky. 

Schody sa nepohybujú 
plynule. 

Nedostatočné premazanie. Vyčistite a znovu premažte. 

Reťaz je príliš utiahnutá. Upravte tuhosť reťaze. 
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CHYBY KONZOLY 

Kód Popis Riešenie 

E1 

Zlá komunikácia. 

Komunikácia medzi 
ovládacou doskou a 
konzolou je po zapnutí 
chybná. 

3x sa ozve zvukový signál a zobrazí sa chybový kód.  

Komunikácia medzi ovládacou doskou a konzolou je chybná. 
Skontrolujte pripojenie káblov, prípadne nahraďte káble.  

  

E3 

Zlé pripojenie káblov motora. 

9x sa ozve zvukový signál a zobrazí sa chybový kód.  

Skontrolujte pripojenie káblov, prípadne káble znovu zapojte. 
Skontrolujte, či zo zariadenia nevychádza spálený zápach. 
Skontrolujte základnú dosku. 

Nie je signál senzora 
rýchlosti. 

Rýchlosť motora nie je 
zaznamenaná po dobu 3 
sekúnd. 

9x sa ozve zvukový signál a zobrazí sa chybový kód. Po 10 
sekundách konzola vstúpi do pohotovostného režimu a môže 
byť reštartovaná.  

Skontrolujte pripojenie senzora rýchlosti alebo stav senzora 
rýchlosti.  

E4 Chyba pohonného motora. 
Skontrolujte pripojenie motora, prípadne znovu zapojte. 
Skontrolujte pripojenie do ovládacej dosky. Skontrolujte stav 
káblov. 

E5 

Prepäťová ochrana. 

Napätie je vyššie o 6 A po 
dobu dlhšiu ako 3 sekundy. 

9x sa ozve zvukový signál a zobrazí sa chybový kód. Po 10 
sekundách konzola vstúpi do pohotovostného režimu a môže 
byť reštartovaná.  

Prístroj sa chráni proti vysokému napätiu alebo vysokej záťaži. 
Skontrolujte, či z motora nevychádza spálený zápach. 
Skontrolujte stav ovládacej dosky, motora a zdroja. V prípade 
poruchy vymeňte.  

E6 Poškodený obvod. 

9x sa ozve zvukový signál a zobrazí sa chybový kód. 

Skontrolujte napätie. Skontrolujte stav ovládacej dosky a 
správne pripojenie motora k ovládacej doske.  

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 
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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 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: 

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


19 

 

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: 
 

 

 


