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BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE 

Než začnete prístroj používať, prečítajte si pozorne pokyny v tomto manuáli. Manuál 
uschovajte pre prípadné požadovania opravy alebo náhradného dielu. 

 Prístroj je určený iba pre domáce použitie. Hmotnosť užívateľa by nemala presahovať 150kg. 

 Pri montáži sa riaďte pokynmi v manuáli. Používajte iba originálne dodané diely. Pred začatím 
zostavovania prístroja skontrolujte podľa zoznamu dielov, či sú dodané všetky časti prístroja. 
Pri montáži používajte iba vhodné náradie a v prípade potreby požiadajte o pomoc ďalšiu 
osobu. 

 Prístroj umiestnite na rovný, nešmykľavý povrch. Prístroj by nemal byť vo vlhkom prostredí, v 
dôsledku korózie by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu. 

 Pred prvým použitím skontrolujte, či sú všetky časti v úplnom poriadku a všetky skrutky i 
matice riadne pritiahnuté. Rovnakú kontrolu vykonávajte aspoň raz za dva mesiace. 

 Poškodený diel je potrebné pred ďalším použitím prístroja vymeniť. 

 Na opravy používajte iba originálne náhradné diely. Pre ďalšie informácie týkajúce sa opráv 
prístroja kontaktujte predajcu. 

 Pri čistení nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. 

 Pred každým tréningom sa uistite, že je prístroj v úplnom poriadku. 

 Pri nastaviteľných dielov dávajte pozor na ich krajné polohy. 

 Prístroj by mali používať iba dospelé osoby. Deti ho môžu používať iba za dozoru dospelej 
osoby. 

 Ak sa v blízkosti prístroja pohybujú deti, treba im vysvetliť základné pravidlá bezpečnosti 
(napr. aby sa nepribližovali k pohyblivým častiam prístroja). 

 VAROVANIE: Nadmerný alebo nesprávne vedený tréning môže predstavovať zdravotné 
riziko. 

 Dodržujte pokyny k cvičeniu uvedené v tomto manuáli. 

 Zaistite okolo celého prístroja voľný priestor o veľkosti min. 0,6m. 

 Maximálna hmotnosť užívateľa: 150 kg 

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

 Kategória: HC (podľa normy STN EN ISO 20957) určené pre domáce použitie.  

Pred začatím akéhokoľvek cvičebného programu sa poraďte s lekárom. Podľa Vášho 
zdravotného stavu Vám lekár odporučí optimálny druh a spôsob cvičenia. 

 Manuál je určený zákazníkom a jeho účelom je, aby im uľahčil prácu s prístrojom a znížil riziko 
úrazu. 

 Dodávateľ nie je zodpovedný za chyby vzniknuté pri prekladaní textu z iných jazykov alebo za 
drobné odlišnosti v technickej špecifikácii výrobku. 

Všetky údaje namerané počítačom sú orientačné a neslúžia na vyhodnotenie zdravotného 
stavu užívateľa. 
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NÁVOD NA ZOSTAVENIE 

KROK 1 
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KROK 2 
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KROK 3 
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KROK 4 
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KROK 5 
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OVLÁDACÍ PANEL 

 

TLAČÍTKA 

PULSE RECOVERY: Tlačidlo slúžiace na vyhodnotenie kondície na základe tepovej frekvencie po 
skončení cvičenia. 

ENTER: 

1. Tlačidlo pre prepínanie medzi funkciami. Poradie funkcií: NORMAL (bežný režim) - TIME (čas) 
- DIST (vzdialenosť) - CAL (kalórie) - T.H.R. (cieľová tepová frekvencia) 

2. Tlačidlo pre potvrdenie nastavenej hodnoty parametra. 

3. Ak pridržíte toto tlačidlo po dobu 3 sekúnd, dôjde k resetovaniu počítača (nastavenie 
parametrov na predvolenú hodnotu). 

UP: Tlačidlo slúžiace k zvýšeniu hodnoty parametrov: TIME (čas) - DIST (vzdialenosť) - CAL (kalórie) 
- T.H.R. (cieľová tepová frekvencia) 

DOWN: Tlačidlo slúžiace na zníženie hodnoty parametrov: TIME (čas) - DIST (vzdialenosť) - CAL 
(kalórie) - T.H.R. (cieľová tepová frekvencia) 

RESET: Tlačidlo pre vynulovanie všetkých parametrov. 

FUNKCIE A OVLÁDANIE 

AUTO ON/OFF (automatické vypnutie/zapnutie) 

Počítač sa zapne automaticky pri zošliapnutí pedálu. Po štyroch minútach nečinnosti sa počítač 
automaticky vypne a všetky parametre sa vynulujú. 

TIME (čas) 

Pomocou tlačidla ENTER vyberte túto funkciu a pomocou tlačidiel UP a DOWN nastavte požadovanú 
hodnotu parametra. 

Pričítanie: 

Ak nie je čas vopred nastavený, bude sa merať automaticky v rozsahu 00: 00-99: 59 minút. 

Odpočítavanie: 

Požadovanú dobu cvičenia možno nastaviť pred začatím cvičenia v rozmedzí 1: 00-99: 00 (jednotka 
pričítanie/odčítanie: 1 minúta). Pri cvičení sa bude čas odpočítavať od nastavenej hodnoty. Počítač 
Vás upozorní zvukovou signalizáciou na uplynutie nastavenej doby cvičenia. 

SPEED (rýchlosť) 

Rýchlosť sa zobrazuje v míľach/kilometroch za hodinu v rozsahu 0.00-99.9 km/mi. 
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RPM (počet otáčok za minútu) 

Počet otáčok za minútu sa na displeji zobrazuje v rozsahu 15-999. 

DISTANCE (vzdialenosť) 

Pomocou tlačidla ENTER vyberte funkciu DIS a pomocou tlačidiel UP a DOWN nastavte požadovanú 
hodnotu parametra. 

Pričítanie: 

Ak nie je vzdialenosť vopred nastavená, bude sa merať automaticky v rozsahu 0.1-999.9 km/mi. 

Odpočítavanie: 

Požadovanú vzdialenosť možno nastaviť pred začatím cvičenia v rozmedzí 0.1-999.9 km/mi. Pri 
cvičení sa bude vzdialenosť odpočítavať od nastavenej hodnoty. Počítač Vás upozorní zvukovou 
signalizáciou na dosiahnutie nastavenej vzdialenosti. 

CALORIES (kalórie spotrebovanej pri cvičení) 

Pomocou tlačidla ENTER vyberte funkciu CAL pomocou tlačidiel UP a DOWN nastavte požadovanú 
hodnotu parametra. 

Pričítanie: 

Ak nie je vopred nastavená hodnota kalórií, budú sa spotrebované kalórie merať automaticky v 
rozsahu 1.0-999. 

Odpočítavanie: 

Množstvo kalórií, ktoré chcete pri cvičení spotrebovať, možno nastaviť pred začatím cvičenia v 
rozmedzí 1.0-999. Pri cvičení sa budú spotrebované kalórie odpočítavať od nastavenej hodnoty. 
Počítač Vás upozorní zvukovou signalizáciou na dosiahnutie nastavenej hodnoty. 

PULSE (cieľová tepová frekvencia) 

Pomocou tlačidla ENTER vyberte funkciu T.H.R. a pomocou tlačidiel UP a DOWN nastavte 
požadovanú hodnotu parametra. 

Hraničná hodnota: 

Hodnotu cieľovej tepovej frekvencie možno nastaviť v rozsahu 60-220. Počítač bude merať Vašu 
tepovú frekvenciu. Ak je prekročená nastavená hodnota, bude na displeji aktuálna hodnota tepovej 
frekvencie blikať. Pre správne meranie je potrebné uchopiť snímač na oboch madlách. Jednotkou 
meranie tepovej frekvencie je počet tepov/minúta. 

POZNÁMKA: 

Ak nie je po začatí cvičenia snímaná tepová frekvencia dlhšie ako 16 sekúnd, zobrazí sa na displeji 
hlásenie chyby "P". Jedná sa o opatrenie na úsporu energie. Užívateľ môže stlačiť tlačidlo RESTART 
pre nové meranie. 

PULSE RECOVERY (vyhodnotenie kondície) 

Pre vyhodnotenie telesnej kondície stlačte po skončení cvičenia tlačidlo RECOVERY a umiestnite obe 
ruky na snímače tepovej frekvencie. Meranie trvá jednu minútu a je potrebné po celý čas držať 
snímače tepovej frekvencie. Po skončení merania sa na displeji zobrazí výsledok na stupnici 1.0-6.0 
(jednotka pričítanie/odčítanie: 0.1). 1.0 označuje najlepší a 6.0 najhorší možný výsledok.  

POZOR 

Prevádzková teplota: 0°C - +50°C 

Skladovacia teplota: -10°C - +60°C 

VÝMENA BATÉRIÍ 

1. Zložte kryt batérií na zadnej strane počítača a vložte dve batérie typu AA alebo UM-3 do priehradky na 

batérie. 

2. Uistite sa, že sú batérie vložené do priehradky správne, a že je zaistený kontakt s pružinkami. 

3. Nasaďte späť krytku batérií. 
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4. Životnosť batérií je pri bežnom používaní zhruba 1 rok. 

5. Ak je displej nečitateľný alebo sa informácie zobrazujú iba čiastočne, vyberte batérie a počkajte 15 

sekúnd, kým ich vložíte späť do priehradky. 

6. Pri výmene batérií dôjde k zmazaniu dát z pamäte počítača. 

POKYNY K CVIČENIU 

Cvičenie predstavuje vždy určité zdravotné riziko, preto by ste sa mali o cvičebnom programe 
poradiť s lekárom, obzvlášť v prípade, že ste dlhšiu dobu nešportovali. 

Pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov, či už sa jedná o zlepšenie telesnej kondície alebo 
zdravotného stavu, by ste sa mali riadiť nasledujúcimi pokynmi: 

INTENZITA CVIČENIA 

Pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov je nevyhnutné zvoliť správnu intenzitu cvičenia. 
Najvhodnejšie je viesť tréning v závislosti na tepovej frekvencii. 

Pre výpočet hodnoty maximálnej tepovej frekvencie, ktorá by sa nemala pri cvičení prekračovať, slúži 
nasledujúci vzorec: 

Maximálna tepová frekvencia = 220 – vek 

Počas tréningu by sa tepová frekvencia mala pohybovať v rozmedzí 60% -85% maximálnej tepovej 
frekvencie. 

Pre stanovenie optimálnej tepovej frekvencie slúži tabuľka nižšie. 

Počas prvých pár týždňov by ste mali udržiavať hodnotu tepovej frekvencie pri cvičení zhruba na 70% 
maximálnej tepovej frekvencie. 

So zlepšujúcou sa telesnou kondíciou môžete postupne prejsť k cvičeniu na 85% maximálnej tepovej 
frekvencie. 

Jedná sa len o odporúčanie optimálnej zóny tepovej frekvencie. Preto by ste sa mali poradiť s 
lekárom, aká zóna tepovej frekvencie bude vhodná práve pre Vás. 

SPAĽOVANIE TUKOV PRI CVIČENIE 

Ľudský organizmus začína spaľovať tuky zhruba pri dosiahnutí 65% maximálnej tepovej frekvencie. 

Ako optimálna zóna pre spaľovanie tukov sa však javí 70% -80% maximálnej tepovej frekvencie. 

Tréning by sa mal vykonávať najlepšie trikrát týždenne po dobu 30 minút. 

Príklad: 

Ak je Vám 52 rokov a začínate cvičiť: 

Maximálna hodnota tepovej frekvencie = 220 - 52 (vek) = 168 tepov/minútu 

Spodná hranica optimálnej tepovej frekvencie = 168 x 0,7 = 117 tepov/minútu 

Horný limit optimálnej tepovej frekvencie = 168 x 0,85 = 143 tepov/minútu 

Počas prvých pár týždňov cvičenia odporúčame, aby ste sa snažili udržiavať hodnotu tepovej 
frekvencie počas cvičenia okolo 117 tepov/minútu. Postupne prejdite na 143 tepov/minútu. 

Akonáhle sa začne zlepšovať Vaša telesná kondícia, môžete začať postupne zvyšovať intenzitu 
cvičenia a postupne prejsť k zóne 70% -85% vašej maximálnej tepovej frekvencie. 

Pre zvýšenie tepovej frekvencie môžete zvýšiť stupeň záťaže, zvýšiť frekvenciu pedálovania alebo 
predĺžiť dobu cvičenia. 

JEDNOTLIVÉ FÁZY SPRÁVNE VEDENÉHO TRÉNINGU 

ZAHRIEVACIA FÁZA 

Vždy pred začatím tréningu by ste mali po dobu 5-10 minút vykonávať cviky pre zahriatie organizmu. 

Zahrievacími cvikmi sa rozumie preťahovanie alebo šliapanie pri malej záťaži. 
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Naťahovacie cviky navyše vedú k lepšej pružnosti svalov a šliach, ktorá je potrebná pre zdravie 
organizmu. Tieto tiež podporujú krvný obeh a pôsobia priaznivo na svalstvo. Zahrievacia fáza tréningu 
vedie nielen k lepšej pružnosti, ale pomáha tiež tvarovať postavu. 

Ak ste doteraz počas tréningov nevykonávali žiadne naťahovacie cviky, je potrebné začať pozvoľne. 
Pri pravidelnom cvičení môžete postupne začať predlžovať dĺžku jednotlivých cvikov a viac cvičiť v 
krajných polohách. 

Aby nedošlo k zraneniam, je potrebné pred cvičením organizmus dostatočne zahriať a pripraviť ho tak 
na následnú fyzickú záťaž. Zahrievacia fáza by mala trvať 8-10 minút. Vhodné sú cviky na pretiahnutie 
organizmu, chôdza na mieste, chôdza na bežeckom páse, jazda na rotopede alebo môžete použiť 
eliptický trenažér. Zamerajte sa na svalové partie, ktoré budete počas vlastného cvičenia používať 
najviac. Oslabené a skrátené svaly treba vždy najskôr riadne pretiahnuť. Dĺžku zahrievacej fáze je 
treba prispôsobiť intenzite následného cvičenia a telesnej kondícii. 

VLASTNÉ CVIČENIE 

Počas vlastného cvičenia by sa mala tepová frekvencia pohybovať v zóne 70% -85% maximálnej 
tepovej frekvencie. 

Odporúčaná dĺžka cvičenia: 

Pri každodennom cvičení: 10 minút 

Pri cvičení 2x-3x týždenne: 30 minút 

Pri cvičení menej ako 2x týždenne: 60 minút 

ZÁVEREČNÁ FÁZA NA UPOKOJENIE ORGANIZMU 

Táto fáza má na svalstvo a metabolizmus veľmi dobrý vplyv, preto by posledných 5-10 minút cvičenia 
malo byť menej intenzívnych. 

Na zmiernenie bolesti svalov tiež priaznivo pôsobia naťahovacie cviky. 

POZITÍVNY VPLYV CVIČENIA NA VÁŠ ORGANIZMUS 

Už po pár týždňoch pravidelného cvičenia pocítite zlepšenie Vašej telesnej kondície. Zlepšujúca 
kondícia sa prejavuje najmä tým, že budete musieť pri cvičení neustále pridávať záťaž, aby bola Vaša 
tepová frekvencia v optimálnej zóne. 

Jednotlivé tréningy pre Vás budú čím ďalej tým menej fyzicky náročné a počas celého dňa sa budete 
cítiť oveľa zdravšie. 

Pre dosiahnutie čo najlepšieho výsledku je dôležité cvičiť pravidelne. Vymedzte si čas pre cvičenie a 
začnite pracovať na svojom zdraví. 

Obľúbené motto športovcov znie: 

„Na cvičení je najťažšie sa odhodlať a začať“ 

Prajeme Vám, aby ste vďaka tomuto trenažéru prežili veľa príjemných chvíľ a dosiahli stanovené ciele. 

Všetky merané údaje sú iba orientačné a neslúžia na vyhodnotenie zdravotného stavu užívateľa. 

Snímaná tepová frekvencia tiež slúži len pre lepšiu orientáciu používateľa a nemožno ňou 
vyhodnocovať jeho zdravotný stav.  

TABUĽKA OPTIMÁLNEJ TEPOVEJ FREKVENCIE PODĽA VEKU 

VEK MAX TEP. 
FREKVENCIA 

60% 65% 70% 75% 80% 85% 

20 200 120 130 140 150 160 170 

25 195 117 127 137 146 156 166 

30 190 114 124 133 143 152 162 

35 185 111 120 130 139 148 157 

40 180 108 117 126 135 144 153 
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45 175 105 114 123 131 140 149 

50 170 102 111 119 128 136 145 

55 165 99 107 116 124 132 140 

60 160 96 104 112 120 128 136 

65 155 93 101 109 116 124 132 

70 150 90 98 105 113 110 128 
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NÁKRES 
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SPOJOVACÍ MATERIÁL A NÁRADIE 
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ZOZNAM DIELOV 

Číslo dielu Názov dielu Počet kusov 

1 Ovládací panel LB 1066 1 

2 Skrutka M5*12MM 4 

3 Podložka Ø19*Ø38*0.5T 2 

4 Vymedzovacia vložka Ø19*Ø38 6 

5 Pohyblivé madlo – horná tyč (L+R) 2 

6 Koncová krytka  2 

7 Penová rukoväť  2 

8 Imbusová skrutka M8 6 

9 Perová podložka Ø8 10 

10 Plochá podložka Ø8.5*Ø36*3T 2 

11 Tyč pohyblivého madla (L+R) 2 

12 Vymedzovací vložka Ø14*32 4 

13 Vymedzovacia os Ø14*59.5 2 

14 Vratová skrutka M6*55 4 

15 Pedál (L+R) 2 

16 Pedálová tyč (L+R) 2 

17 Imbusová skrutka M10*78 2 

18 Distančné teliesko 30*60 2 

19 Plochá podložka Ø8*Ø19*2 2 

20 Samočistiaca matica M10 3 

21 Plochá podložka Ø6*Ø14*2T 4 

22 Perová podložka Ø6 6 

23 Ručná matica  4 

24 Vymedzovacia vložka 4 

25 Skrutka M5*25 2 

26 Skrutka M5*7.5 2 

27 Plastový kryt 2 

28 Podložka Ø8*21*2T 2 

29 Vymedzovacia vložka Ø16.3*Ø22.4 4 

30 Skrutka M5*20 4 

31 Plastová krytka 2 

32 Skrutka M5*25 2 

33 Kľuka (L+R) 2 

34 Skrutka M4.5*25 5 

35 Bočný kryt (L+R) 2 
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36 Poistný krúžok seger Ø15 1 

37 Vlnitá podložka Ø17.5*22*0.5 1 

38 Podložka 17*22*1T 2 

39 Ložisko 6003 2 

40 Podložka Ø8*Ø19*1.5T 2 

41 Skrutka M5*12 1 

42 Krytka zadného nosníka – nastaviteľná stabilizačná 2 

43 Zadný nosník 1 

44 Skrutka M5*12 10 

45 Hnacie koleso 1 

46 Os 1 

47 Imbusová skrutka M8*12 3 

48 Imbusový skrutka M8*50 2 

49 kĺbové spojenie – spojovací diel 2 

50 Podložka Ø8*Ø19*2T 2 

51 Samočistiaca matica M8 2 

52 Matica M6 1 

53 Podložka 6.5*19*1.5T 1 

54 Podložka 6*13*1.5T 2 

55 Skrutka M6*16 2 

56 Magnetický brzdný systém – brzdová čeľusť s magnetmi 1 

57 Os 1 

58 Pružina v tvare kužeľa 1 

59 Skrutka M6*75 1 

60 Matica M6 1 

61 Plastová podložka 6.5*22*1.5T 1 

62 Podložka 17*22*2T 2 

63 Vlnitá podložka Ø10*Ø15*0.3T 3 

64 Podložka Ø6*13*1T 1 

65 Skrutka M6*12 1 

66 Vodiaca kladka Ø37*20.5L 1 

67 Os vodiacej kladky 1 

68 Podložka 10*19*1.5T 2 

69 Napínacie lanko – spodná časť 1 

70 Záťažové koleso 1 

71 Remeň 1 

72 Mechanizmus pre nastavenie remeňa 2 

73 Matica M10*1.25 2 
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74 Krytka predného nosníka 2 

75 Vratová skrutka M8*70 2 

76 Predný nosník 1 

77 Klobúková matica M8 2 

78 Hlavný rám 1 

79 Snímací kábel – spodná časť 1 

80 Predná plastová krytka 1 

81 Snímací kábel – horná časť 1 

82 Imbusová skrutka M8*20 12 

83 Vypuknutá podložka Ø8*19*1.5T 14 

84 Hlavná tyč 1 

85 Vlnitá podložka Ø6*18*1T 1 

86 Skrutka M5*65L 1 

87 Ručná skrutka s lankom – regulácia záťaže 1 

88 Os pohyblivých tyčí 1 

89 Pevné madlo 1 

90 Skrutka M3.5*25 2 

91 Koncová krytka 2 

92 Penová rukoväť pevného madla 2 

93 Snímač tepovej frekvencie 2 

94 Kábel snímača tepovej frekvencie 1 

95 Ložisko 6000RS 1 

96 Os 1 

97 Ložisko 6300RS 1 

98 Matica M10*1.25*4T 2 

99 Poistný krúžok seger 1 

100 Imbusový kľúč + krížový skrutkovač 2 

101 Maticový kľúč 1 
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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 Elektičná 6471, 911 01 Trenčín, 
IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R. 

Adresa predajní:  

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

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

 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.  

„Kupujúcí, 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. 

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku: 

a) záruka fitness zariadenie na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo 
dňa predaja zákazníkovi s kúpnou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH. 

b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozariadenie  pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa 
predaja zákazníkovi. 

c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi. 

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté: 

1. zavinením používateľa t.j. poškodenie výrobku, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do 
rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi 

2. nesprávnou montážou 
3. neodbornou repasiou 
4. nesprávnou údržbou 
5. mechanickým poškodením 
6. opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé    

mailto:predajnatn@insportline.sk
mailto:predajnaba@insportline.sk
mailto:predajnake@insportline.sk
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mechanizmy, atď.) 
7. neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou 
8. neodbornými zásahmi 
9. nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej 

teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, 
tvarom alebo rozmermi.  

10. 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 závadou 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., Elektičná 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 závady, 
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 závadu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky 
záruky, závada bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu 
nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady 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 vadný, považuje sa reklamácia 
za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v 
súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.  

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných 
záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, 
prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom 
kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný 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 doručení vadného 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 :                  razítko a podpis predajcu: 
 

 

 

 


