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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

 

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE 

1. Maximálna váha užívateľa je 120 kg 

2. Vždy udržujte deti a domáce zvieratá mimo dosahu zariadenia. 

3. Toto zariadenie smie počas jeho prevádzky používať iba jedna osoba. 

4. Toto zariadenie nie je vhodné pre terapeutické účely! 

5. Pred použitím zariadenia si prosím pozorne prečítajte návod na použitie. 

6. V prípade, že vám používania zariadenia spôsobuje nevoľnosť, závrate alebo iný netypické symptómy, okamžite 

prestaňte s cvičením a ihneď kontaktujte vášho lekára. 

7. Používajte toto zariadenie iba na rovných a čistých povrchoch. 

8. Nesprávne a nadmerné cvičenie môže vážne poškodiť vaše zdravie. 

9. Pre začiatkom cvičenia na zariadení, vykonajte zopár strečingových cvičení. 

10. Vždy používajte vhodnú atletickú obuv a oblečenie počas cvičenia na tomto zariadení. Nikdy nepoužívajte príliš 

voľné oblečenie ktoré by sa mohlo zachytiť do zariadenia. 

11. Cvičiace zariadenia nie sú hračky! 

12. Kategória steppera - HC (podľa normy STN EN ISO 20957) určené pre domáce použitie. 

 

UPOZORNENIE: Pred začiatkom tréningového programu vždy navštívte vášho lekára bez rozdielu veku, špeciálne 

však ak ste starší ako 35 rokov alebo trpíte zdravotnými problémami. Pred začiatkom používania zariadenia si pozorne 

prečítajte všetky inštrukcie uvedené v tomto návode na použitie. 

 

Informácie o batériách : 

1.Nikdy nedobíjajte batérie ! Riziko explózie! 

2.Batérie udržujte mimo dosahu detí, nevhadzujte batérie do otvoreného ohňa, vyskratujte ich alebo rozmontujte. 

3.Okamžite zo zariadenie vyberte prázdne batérie, hrozí riziko vytečenia! 

4.V prípade, že sa zariadenie dlhšiu dobu nepoužíva, vyberte z neho batérie. 
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ZARIADENIE 

Krokovač 

 

Rozmery: 

Dĺžka približne 80 cm 

Šírka približne 60 cm 

Výška približne 140 cm 

Váha : približne 20 kg (bez baliaceho materiálu) 

 

Multifunkčný počítač sa skladá z displeja, na ktorom sa zobrazí čas, kroky/minútu, celkové kroky, spálené kalórie, pulz 

a plynutie (zahŕňajúce názov a výrobcu batérií) 

Vytvarovaná rukoväť pre optimálnu pozíciu tela počas cvičenia. 

Prijímač pulzu kompatibilný takmer so všetkými komerčne dostupnými modelmi (vysielačka nie je súčasťou balenia) 

Krokové platformy veľké a protišmykové 

Zosilnený robustný oceľový rám 

Pulz je meraný cez ručný kontaktný senzor na rukoväti 

Vrátane držiaka fliaš 

Hydraulický cylinder pre jednoduchú kontrolu 12 krokov bez ohľadu na krokové pohyby 

Regulácia uzemnenia 
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MONTÁŽ 

KONTROLA ZARIADENIA 

Pred začiatkom montáže tohto zariadenia, si prosím pozorne prečítajte montážne inštrukcie a postupujte krok po kroku 

ako je to popísané v montáži. Odbaľte všetky komponenty a umiestnite ich jeden vedľa druhého na podlahu. Pri 

montáži si ponechajte dostatok voľného priestoru okolo vás, minimálne jedného metra. 
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ZOZNAM SÚČIASTOK 

 

 

 

 

Pre montáž budete potrebovať nasledujúce nástroje: 

A: Kombinovaný kľúč /nástrčkový kľúč SW 14      B: Kombinovaný kľúč /nástrčkový kľúč SW 17 

C: Alénový kľúč  6 mm                         D: Krížový šrobovák  PH2 

 

 

 

 

Č. Popis Počet 

1 Spodná časť hlavného rámu 1 

51 Vrchná časť hlavného rámu 1 

22 Pedálová rúrka 2 

24 Oporná rúrka 1 

4 Zadná základňa 1 

36/39 Rukoväť 1 

21 Hydraulický cylinder 2 

12 Pedál (R+L) 1 set 

23 Držiak fľaše 1 

40 Počítač 1 

5 Koncovka základne 2 

9 Oddeľovač 2 

19 Koncovka 2 

16 Krytka  2 

31 Bezpečnostný kolík 1 

54 Krížová skrutka 2 

10/11/50 Skrutková sada pre montáž pedálov 4 

18/33/46 Skrutka pre montáž hydraulického cylindra, vrchná 2 

17/18 Sada skrutiek pre montáž pedálovej rúrky 2 

14/15/17/46 Sada skrutiek pre montáž hlavného rámu 3 

42/47/49 Sada skrutiek pre montáž rukoväte 2 

13/14/15 Sada skrutiek pre montáž hydraulického cylindra spodná 2 

2/3/8/48 Sada skrutiek pre montáž základne 2 

28/29/30/35 Sada skrutiek pre montáž opory 1 

55 Batérie 1.5 V/R03/AAA 2 
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MONTÁŽ ZÁKLADNE 

  

A) Vložte koncovky základne (5) na zadnú stranu základnej jednotky (4) 

   Poznámka : Použite mechanizmus pre vyrovnanie a nastavte vaše zariadenie na podlahe otočením koncoviek. 

 

B) Položte oba oddeľovače (9) na zadnú stranu základne jednotky (4) 

 

C)Pripojte zadnú základnú jednotku (4) použitím dvoch skrutiek (8), dvoch oblúkových podložiek (3) ,dvoch krúžkov 

(48) , a dvoch matíc (2) na zadnú stranu hlavného rámu (1). 

  

1. Presvedčte sa prosím, že dopravné kolieska smerjú nadol od základnej jednotky. 

2. Presvedčte sa, že skrutky sú riadne utiahnuté aby ste zabránili nežiadúcim vibráciám počas cvičenia 

 

 

 

MONTÁŽ PEDÁLOVÝCH TRUBIEK 

Pripojte obe pedálové rúrky (22) a obe koncovky (19) použitím jednej alénovej skrutky (17) a jednej podložky (18) 

každú na opornom ráme (24). Zatlačte obe krytky  (16) na dva krytkové konce (19). 

 

 

 

Počas montáže dvoch pedálových rúriek, skontrolujte prosím správne označenie pedálov L pre ľavý a R pre pravý. 

Displej stepera sa nezapne, ak pedále nebudú namontované na správnej strane. 
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MONTÁŽ OPORNÉHO RÁMU KU SPODNÉMU HLAVNÉMU RÁMU 

  

A) Uchopte oporný rám (24) blízko ku spodnému hlavnému rámu (1) a pripojte spodný senzorový kábel (27) oporného 

rámu (24) ku strednému senzorovému káblu (52) spodného hlavného rámu (1). 

 

Presvedčte sa, že sú káble správne pripojené v opačnom prípade nezaznamená váš počítač žiadny signál (40). 

Pripojenie káblov musí byť umiestnené na vnútornej strane rámu a káble nesmú byť vysunuté, inak by hrozilo ich 

poškodenie. 

 

B) Pripojte oporný rám (24) ku spodnej časti hlavného rámu (1) použitím hexagónovej skrutky (30), dvoch podložiek (29) 

a matice (28). Nainštalujte podložku (29) každú pod skrutku a pod maticu (28). 

Vložte bezpečnostný kolík (31) do druhého otvoru na hlavnom ráme (1). 

Položte naň krytku (35) pripevnite s hexagon skrutkou (30) a maticou (28). 

 

Pri spájaní oporného rámu (24) ku spodnej časti hlavného rámu ( 1), sa presvedčte, že je Hexagónová matica (30) 

umiestnená na hornom otvore a že je bezpečnostný kolík (31) je vložený do spodného otvoru. 

 

C) Pripojte dva pedále (12 R+L) použitím dvoch krížových skrutiek (10 )každá s dvomi pružinovými klipmi (50) a dvomi 

podložkami  (11) ku pedálovým rúrkam (22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MONTÁŽ HORNÉHO A DOLNÉHO HLAVNÉHO RÁMU 

 

A) Priložte vrchný hlavný rám (51) ku spodnému hlavnému rámu (1) a pripojte dva senzorové káble ( 52 +53) 

 

         Presvedčte sa, že sú káble správne pripojené, inak nebude vysielaný signál do počítača.                      

         Spojenie káblov musí byť umiestnené na vnútornej strane rámu aby sa zabránili ich poškodeniu 
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B) Pripojte vrchný hlavný rám (51) ku spodnému hlavnému rámu (1) použitím troch alénových skrutiek (17), troch 

podložiek (14) a troch matíc. Pripojte tri plastové krytky ( 46) na matice (15) 

 

        Presvedčte sa, že sú skrutky riadne pritiahnuté aby ste tak zabránili nepríjemným vibráciám počas cvičenia. 

 

 MONTÁŽ HYDRAULICKÝCH CYLINDROV  

 

A) Pripojte oba hydraulické cylindre (21) ku vrchnému hlavnému rámu (51) použitím jednej hexagon skrutky (33) a 

jednej podložky (18) . Vložte dve plastové koncovky (46) na dve hexagónové skrutky (33). 

 

B) Teraz vložte dva hydraulické cylindre (21) do vidlice dvoch pedálových rúriek (22) a pripojte ich s jednou alénovou 

skrutkou (13), jednou podložkou (14) a jednou maticou (15) . Cylinder má dvanásť záťažových úrovní: čím väčšie číslo, 

tým vyššia záťaž . Otočte vrchnú časť cylindra v smere hodinových ručičiek pre zvýšenie záťaže. Číslo na ktoré ukazuje 

šípka je presný rozsah. Vždy sa presvedčte, aby ste nastavili rovnakú záťaž na oboch cylindroch. 

            

              

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTÁŽ RUKOVÄTE A POČÍTAČA 

 

A) Použite dve skrutky (42) , dve oblúkové podložky (47) a dve matice ( 49) pre pripojenie rukoväte (36) ku vrchnému 

hlavnému rámu (51). 

     

  Presvedčte sa prosím že kábel ručného pulzu ( 41) nie je poškodený. 

B) Odoberte obe pred-montované skrutky zo zadnej strany počítača ( 40) a použitie obe skrutky pre pripojenie počítača 

(40) ku vrchnému hlavnému rámu (51). 
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C) Pripojte kábel zo zadnej strany počítača (40) ku vrchnému senzorovému káblu ( 53). 

D) Vložte kábel ručného pulzu (41) do zásuvky  (PULZ) na zadnej strane počítača (40). 

Vloženie batérií 

A: Otvorte kazetu pre batérie na zadnej strane počítača ( 40). Ak je to potrebné, očistite kontakty batérií a kontakty 

zariadenia pred vložením batérií. 

B: Vložte dve batérie typu 1.5V AAA do kazety pre batérie. Pri vkladaní batérií sa presvedčte, že ste skontrolovali 

správnosť pólov batérií (+/- ). Počítač vydá signál s dlhým pípnutím. 

C: Uzavrite kazetu pre batérie a presvedčte sa, že správne zapadne na svoj miesto. 

 

 

MONTÁŽ DRŽIAKA FĽAŠKY 

A) Použite dve krížové skrutky  (54) pre pripevnenie držiaka fľašky (23) ku vrchnému hlavnému rámu (51). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finálna kontrola :  

Presvedčte sa, že sú všetky skrutky správne pritiahnuté a že je steper umiestnený na rovnom a čistom povrchu. 

Presvedčte sa, že sú oba hydraulické cylindre na rovnakej úrovni záťaže pred začiatkom cvičenia. 

 

USKLADNENIE 

Pre zachovanie voľného miesta, môžete zariadenie po skončení cvičenia zložiť a uložiť na voľné miesto keď sa 

nepoužíva 

Nastavte oba hydraulické cylinder na úroveň 1. 

1. Vytiahnite bezpečnostný kolík (31) zo zariadenia. 

2. Podržte zariadenie za rukoväť počas toho, ako používate vašu druhú ruku pri zatláčaní oporného rámu (24) smerom 

ku hlavnému rámu (1). Viď obrázok 1. 

3. Pre uskladnenie, vložte bezpečnostný kolík (31) do otvoru na hlavnom ráme.     

Pri skladaní alebo rozkladaní zariadenia, je risk rozdrvenie alebo poranenia v oblasti spojov! Uchopte 

zariadenie iba za vonkajšiu časť pri skladaní a rozkladaní zariadenia. 

- Vyberte bezpečnostný kolík (31) z hlavného rámu (1), otvorte rám a položte ho na podlahu. 

- Vyrovnajte otvory na hlavnom ráme (1) a oporného rámu (24). Potlačte bezpečnostný kolík ( 31) cez otvory. 
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POČÍTAČ 

Ovládanie počítača 

Funkcie: 

1. KROKY (Počítanie) : krokovacia funkcia je zobrazená permanentne na displeji LCD1. 

2. KROKY /Min (RPM): Stlačte tlačidlo režimu - MODE pre postúpenie na ďalšie tlačidlo krok/min. Táto funkcia zobrazí 

na displeji LCD2 počet krokov za minútu ktoré ste aktuálne prešli. 

3. SKEN ( SCAN): Stlačte tlačidlo režimu pre posunutie do ďalšej selekcie na prezeranie funkcií. Skener automaticky 

prezerá všetky funkcie počítača. Každá funkcia sa zobrazí na displeji LCD2 po dobu asi 4 sekúnd pred tým, ako sa 

zobrazí ďalšia funkcia . Tretia výberová šípka sa zobrazí vždy pri zobrazenej aktuálnej funkcii na displeji počítača (tento 

šípky sa zobrazí iba pri funkcii skenu). 

4. PULZ (PUL): Uchopte oba MEGA pulzové senzory s obidvomi rukami  alebo stlačte tlačidlo režimu pre voľbu 

pulzovej funkcie. 

  Na LCD2 sa zobrazí aktuálny srdcový tep LCD2. Môžete si taktiež zmerať cieľovú srdcovú zónu. Stlačte tlačidlo 

režimu pre voľbu funkcie pulzu, stlačte tlačidlo pre nastavenie a nastavte frekvenciu medzi 40 a 240 bpm. Ihneď po tom, 

ako dosiahnete cieľovú hodnotu, vydá zariadenie tri varujúce pípnutia. Nastavenie pulzu je možné vymazať použitím 

tlačidla pre zresetovanie - RESET . 

  Pulzové hodnoty sú iba informatívne a môžu sa líšiť od tých reálnych, nie sú určené pre lekárske účely.  

5. CELKOVÉ KROKY ( T.CNT): Stlačte tlačidlo režimu pre presunutie sa do funkcie celkových krokov . LCD2 displej 

zobrazí celkový počet krokov vykonaných počas cvičení na zariadení. Keď sa batérie vymenia, tento údaj bude 

vymazaný. 

6. ČAS ( TIME): Zobrazí čas trvania od času ovládania zariadenia. Funkcia času sa zobrazí na displeji LCD2 iba v 

kombinácii s funkciou skenu. E 'sa môže taktiež nastaviť aj odpočítavanie. Stlačte tlačidlo režimu pre voľbu funkcie 

Času, stlačte tlačidlo nastavania pre nastavenie času od 1 do 99 minút. Ihneď ako hodnota dosiahne číslo nula, dva 

krát zariadenie zapípa. Nastavenie odpočítavania môže byť vymazané s tlačidlo resetovania - RESET . 

7. KALÓRIE (CAL): Stlačte tlačidlo režimu pre voľbu funkcie kalórií. Množstvo spálených kalórií počas cvičenia sa 

zobrazí na displeji LCD2 . E ' je možné nastaviť aj odpočítavanie. Stlačte tlačidlo režimu pre voľbu funkcie kalórií, 

stlačte tlačidlo pre nastavenie a nastavte kalórií od 1 do 999.  Ihneď po dosiahnutí hodnoty nula, zariadenie vydá 

štyrikrát pípavý zvuk. Vymazanie nastavených kalórií je možné s použitím tlačidla pre zresetovanie - RESET. 

 

                                                                                Total steps – celkové kroky 

Calories -  kalórie 

Steps/min – kroky/minúty 

Pulse/pulz 

LCD2 screen – displej neustále zobrazuje hodnotu funkcie ktorá je aktuálne navolená 

Reset button – tlačidlo zresetovania 

Mode button – tlačidlo režimu 

LCD – neustále zobrazuje aktuálne kroky 

Scan function – funkcia skenu, Time – čas, Confirm button -  tlačidlo pre potvrdenie 

     

 

 

1 .Pre zresetovanie hodnôt času, celkových krokov, kalórií - "TIME", "TOTAL STEPS", "CALORIES", stlačte tlačidlo 

režimu po dobu minimálne 5 sekúnd. 

2. Funkcia pulzu môže byť používaná iba pre informatívne účely. Tieto informácie nie sú určené pre lekárske účely. 



 

 12 

3.V prípade, že váš počítač  nezobrazuje žiadne informácie, vymeňte batérie, počítač nezaznamenáva žiaden signál 

alebo len čiastočné informácie, vymeňte batérie, v prípade, že počítač nezaznamenáva žiaden signál, ten sa 

automaticky po dvoch minútach vypne. 

4. Počítač sa automaticky zapne keď začnete s cvičením alebo pri stlačení ktoréhokoľvek tlačidla. 

5. Použite prosím dve batérie typu 1.5 V/AAA. 

 

 

INŠTRUKCIE PRE CVIČENIE 

Dôležité! 

Pravidelné a dlhodobé cvičenia 

Používajte pohodlné oblečenie (napr. Oblečenie pre cvičenie). 

Používajte obuv s gumenou podrážkou. Nikdy necvičte naboso (risk zranenia). 

Hodinu pred začiatkom a hodinu po ukončení cvičenia nejedzte. Pite veľa tekutín! 

Necvičte, ak ste unavený alebo vyčerpaný. 

 

Správne nastupovanie a vystupovanie zo zariadenia 

-Vždy nastupujte na zariadenie zo zadnej strany, najskôr s jedným chodidlom, kým nie je pedál blízko podlahy a potom 

nastúpte aj s druhou nohou. 

- Pri vystupovaní sa presvedčte, že sú oba pedále blízko podlahy pred tým, ako 

pomaly vystúpite zo zariadenia (pri rýchlo vystúpení sa môžu pedále spätne 

pretočiť ), najskôr s jednou nohou potom s druhou. 

 

Správna pozícia chodidiel 

- Pre efektívnejšie cvičenie sú pedále vybavené červenými signálmi. Tieto značky 

zobrazujú približnú optimálnu pozíciu pre chodidlo. Keďže je pohyb pre krokovanie 

vytváraný stopou chodila, odporúčame vám aby ste zostávali v strednej časti 

pedálu, tým dosiahnete lepšiu úroveň cvičenia a pohybu budú jednoduchšie a efektívnejšie. Presvedčte sa, že 

minimálne polovica chodidla je na pedáli stepera počas cvičenia. 

 

-Používajte obuv s gumenou podrážkou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správna pozícia tela 

- Postavte sa na steper a vystrite chrbát, uchopte rukoväte. 

- Snažte sa udržiavať vrchnú časť tele vystretú počas cvičenia. 

Skrinka pre batérie 2 ks. 

1.5V/AAA batérie 
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KROKOVANIE 

-na začiatku cvičenia, je jedna noha vystretá, druhá  mierne pokrčená v kolene. Zatlačte pedál dole s vašou ľavou 

nohou a v rovnakom čase pokrčte pravú nohu v kolene. 

Následne na to, zatlačte druhý pedál a tak ďalej. 

- Vykonávajte pohyby hladko a bez šklbania a nárazov. 

- Počas cvičenia sa pedále nesmú dotknúť základného rámu. (Záťaž bude ťažšia ak budete krokovať rýchlejšie, pohyby 

krokov nemajú vplyv na záťaž). 

 

Umiestnenie 

- V prípade nerovného povrchu môže byť steper nastavený mechanizmom pre vyrovnanie, tak aby zariadenie bolo v 

rovnováhe na pevne na povrchu.  

- Otočte plastovou prípojkou zariadenia na zadnej strane základne aby ste dosiahli kontakt zariadenia s 

podlahou na oboch stranách 

 

Chyba Príčina Čo robiť? 

Počítač 

Nefunguje displej, alebo sa 

nezobrazuje funkcia  

Vybité batérie Nie sú vložené batérie 

  Batérie sú vybité, vložte nové batérie 

Batérie sú vložené naopak – vložte batérie 

správne 

Nie je pripojený kábel Skontrolujte pripojenie kábla 

  V prípade, že neviete vyriešiť tento problém, 

zavolajte servis. 

Displej ručného pulzu zobrazuje 

poruchu 

Nemáte obe ruky na oboch 

senzoroch 

Položte obe ruky na senzory v rovnaký čas 

Skontrolujte pripojenie kábla 

MECHANICKÉ 

Nie je možné kontrolovať krokovú 

záťaž  

Poškodený cylinder Zavolajte servis 

Chýbajúce časti  Skontrolujte balenie 

Zavolajte servis 
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VÝKRES 
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ZOZNAM SÚČIASTOK 

 

Č. Popis Počet Č. Popis Počet 

1 Hlavný rám spodná časť 1 28 Nylónová matica 1 

2 Matica (M10) 2 29 Podložka 2 

3 Zaoblená podložka 2 30 Hexagónová skrutka 1 

4 Zadná základňa 1 31 Bezpečnostný kolík 1 

5 Koncovka základne 2 32 Ochrana kábla 5 

6 Krížová skrutka 4 33 Hexagónová skrutka 2 

7 Dopravné koliesko 2 34 Krytka rukoväte vrchná časť 2 

8 Skrutka 2 35 Krytkové uzávierky 2 

9 Oddeľovač 2 36 Krytka rukoväte, spodná časť 1 

10 Krížová skrutka 4 38 Ručný senzor pulzu (vrchný) 2 

11 Podložka 4 39 Rukoväť, vrchná časť 1 

12 Pedál (R+L) 2 40 Počítač 1 

13 Allénová skrutka 2 41 Kábel ručného pulzu 1 

14 Podložka 5 42 Skrutka 2 

15 Nylónová matica 5 43 Krížová skrutka 6 

16 Krytka  2 44 Ručný pulzový senzor (spodný) 2 

17 Allénová skrutka 5 45 Krytka rukoväte, vrchná časť 2 

18 Podložka 4 46 Plastová krytka 5 

19 Koncovka 2 47 Podložka 2 

20 Objímka 6 48 Pružinový klip 2 

21 Hydraulický cylinder 2 49 Matica 2 

22 Pedálová rúrka 2 50 Pružinový klip 4 

23 Držiak fľaše 1 51 Hlavný rám vrchná časť 1 

24 Oporný rám 1 52 Senzorový kábel, stred 1 

25 Magnet 1 53 Senzorový kábel, vrchná časť 1 

26 Krížová skrutka (M5*10) 2 54 Krížová skrutka 2 

27 Spodná časť senzorového kábla so 

senzorom 

1 55 Batérie 1.5 V/R03/AAA 2 
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ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE 

 

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov 

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na 

tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný 

tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., 

Občiansky zákonník  č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a 

to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých. 

 

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, 

IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R. 

 

Adresa predajní:  

 inSPORTline s.r.o., Električná 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. 

 

mailto:predajnatn@insportline.sk
mailto:predajnaba@insportline.sk
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Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté: 

C) zavinením používateľa t.j. poškodenie výrobku, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, 

nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi 

D) nesprávnou montážou 

E) neodbornou repasiou 

F) nesprávnou údržbou 

G) mechanickým poškodením 

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

I) neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou 

J) neodbornými zásahmi 

K) nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením 

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

L) 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 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 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.  
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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.  

 

 

Dátum predaja :                  razítko a podpis predajcu 


