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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

• Pred začatím cvičenia alebo pred začatím diéty, alebo pred obdobnou aktivitou je nutné 
konzultovať zdravotný stav s lekárom. Lekár môže poskytnúť cenné informácie ohľadom 
správneho cvičenia alebo vplyvu cvičenia na zdravie jedinca. 

• Pred začatím cvičenia sa plne zoznámte s manuálom za účelom správneho použitia výrobku. 
Manuál chráňte pred vlhkosťou a tepelnými zdrojmi, a uchovajte ho pre budúcu potrebu. 

• Manuál bol spísaný v jazyku výrobcu a preložený do jazyka krajiny predaja. Manuál tvorí 
neoddeliteľnú súčasť zariadenia. Manuál má vždy byť odovzdávaný spolu s výrobkom v 
prípade predaja alebo presťahovania produktu. Výrobca odmieta zodpovednosť za škody 
spôsobené nedodržaním požiadaviek. 

• V blízkosti zariadenia sa nesmú pohybovať deti bez dozoru. 

• Deti alebo osoby s postihnutím môžu výrobok používať len pod dozorom zodpovednej 
dospelej osoby. Skladujte mimo dosahu detí. 

• Výrobok používajte iba podľa manuálu a iba na určený účel. Vykonávajte len určené cviky a 
riaďte sa plne manuálom. Neodborné použitie môže mať za následok zranenie alebo iné 
ohrozenie užívateľa. 

• Nepoužívajte neschválené doplnky. 

• Nikdy zariadenie nepoužívajte ak nefunguje správne, ak je poškodené alebo prišlo do 
kontaktu s vodou, alebo spadlo na zem. V takom prípade kontaktujte odborný servis. 

• Končatiny držte ďalej od pohyblivých častí. 

• Prizerajúci osoby musia zachovať dostatočný bezpečnostný odstup. 

• Pred použitím musí byť zariadenie plne a správne zmontované. 

• Pred každým použitím preverte stav produktu. 

• Umiestnite iba na rovný a pevný povrch. 

• Určené pre komerčné využitie. 

• Nepoužívajte vonku. Chráňte pred nepriazňou počasia. Nečistite vodnou hadicou. 

• Nepoužívajte v prostredí s nebezpečnými látkami v ovzduší alebo s nedostatkom vzduchu. 

• Na rám alebo na ovládací panel nič neodkladajte. Dokonca ani v priebehu cvičenia. 

• Do zdierok nič nevkladajte. 

• Výrobok udržujte v dobrom stave. V prípade poškodenia alebo opotrebenia kontaktujte servis. 

• Poučte prípadne ďalších užívateľov ohľadom zásad bezpečného používania. 

• S ohľadom na druh cvičenia podliehajú niektoré cvičenia medicínskemu dohľadu podľa 
určenia výrobcu. 

• Ľudia so špecifickými druhmi ochorenia môžu cvičiť iba pod lekárskym dohľadom. 

• Zaujmite správnu pozíciu pre cvičenie a odstráňte z dosahu všetky predmety, ktoré môžu 
prekážať. 

• Na cvičenie sa vhodne oblečte. Neberte si nepriedušné druhy odevu alebo príliš voľný odev. 
Uteráky a osušky držte mimo pohyblivé časti. Dlhé vlasy zviažte do copu. 

• Zvoľte vhodný typ cvičenia a začnite s menšou záťažou. 

• Príliš sa nepreťažujte a cvičte rozumne. Ak pocítite bolesť, cvičenie ukončite a obráťte sa na 
lekára. Nesprávne cvičenie môže viesť k zdravotnej ujme. 

• Výrobca nie je zodpovedný za škody vzniknuté nesprávnym používaním, nesprávnym 
servisom, zneužitím, nehodou, opomenutím, nesprávnou montážou alebo inštaláciou, 
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poškodením, prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie, koróziou, nesprávnym 
umiestnením, nepovolenými modifikáciami, nepovolenými doplnky alebo neodbornou údržbou 
atď. 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

Ide o komerčné zariadenie určené pre vnútorné použitie v profesionálnom prostredí. 

Jedná sa o triedu S bez voľnobehu podľa ISO EN 20957-1. 

Čelný identifikačný štítok obsahuje nasledujúce údaje: 

• Meno a adresa výrobcu 

• Miesto výroby 

• Popis výrobku 

• Klasifikácia 

• CE známka 

• Sériové číslo a dátum výroby 

• Kód 

 

POPIS PRODUKTU 

 

A) Kormidlo 

B) Sedlo 

C) Pedále 

D) Gombík regulácie záťaže 

E) Páčka úpravy sedla 

F) Páčka úpravy kormidla 

G) Priehradka pre osobné veci/Držiak na 
fľašu 

H) Nastaviteľné pätky 

I) Kolieska 
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L) Kľuky pedálov 

TECHNICKÉ DÁTA 

 

Hmotnosť zariadenia 67 kg 

Max. hmotnosť používateľa 160 kg 

Výrobca Technogym s.p.a. via Perticari 20 – 47065 Gambettola FC 

BEZPEČNOSŤ 

Pohotovostné tlačidlo - okamžite prístroj zastaví v prípade nebezpečenstva. Rýchlosť zastavenia je 
závislá na intenzite stlačenia. 

Toto tlačidlo umožňuje uzamknutie zariadenia ako prevenciu pred použitím zo strany detí. Stačí ním 
otočiť v smere hodinových ručičiek (+) pokiaľ sa zariadenie neuzamkne. 

VAROVANIE: 

• Prečítajte si štítky na zariadení ako prevenciu pred možným nebezpečenstvom. 

• V prípade poškodenia sa odporúča štítky opraviť.  
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VAROVANIE: 

• Používanie zariadenia môže viesť k vzniku vážneho úrazu. 

• Deti a mladiství musia byť pod dozorom. 

• Pred použitím sa oboznámte s manuálom a s varovaniami. Ohľadom bližších informácií 
nahliadnite do manuálu. 

• Ak pocítite bolesť alebo mdloby, cvičenie ukončite. 

• Končatiny, vlasy a oblečenie držte mimo pohyblivé diely. 

• Pred použitím zariadenie skontrolujte. 

• Ak je zariadenie poškodené alebo opotrebované, nepoužívajte ho. Kontaktuje odborný servis. 

• Meranie srdcového tepu je len orientačné a nemusí byť úplne presné. 

• Štítok neodstraňujte. Opravte v prípade poškodenia. 

 

PRENOS ZARIADENIA 

VAROVANIE: Buďte mimoriadne opatrný, aby nedošlo k prevráteniu. 

Zariadenie disponuje dvoma prednými kolieskami. Stačí mierne nadvihnúť podľa obrázku a tlačením 
premiestniť. Predtým sa ale uistite, že kormidlo je pevne fixované. Pokiaľ s ohľadom na druh povrchu 
nie je tento spôsob premiestnenia vhodný, zvoľte iný bezpečný spôsob. 

 

VYROVNANIE PRÍSTROJA 

Vyrovnajte pomocou zadných pätiek: 

• Uvoľnite poistnú maticu (B). 

• Otočte pätkou (A) tak, aby bol rám v stabilnej polohe. 

• Potom znovu utiahnite maticu (B). 
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ÚDRŽBA 

• Udržujte čisté a bez prachu podľa klasických hygienických štandardov. 

• Po cvičení odstráňte vlhkosť a pot vlhkou špongiou a neutrálnym mydlom. Poriadne osušte. 

• Čistite a sušte denne. Sedlovku a tyč kormidla zdvihnite tak vysoko, aby ste boli schopný 
očistiť ich celú dĺžku. 

• Nepoužívajte chemikálie alebo rozpúšťadlá. 

• Pre inú, než popísanú údržbu sa obráťte na servis. 

• Bezpečné používanie je možné len vtedy, ak sú dodržané týždenné kontroly čo do poškodenia 
alebo opotrebenia. Poškodené alebo opotrebované diely musia byť okamžite odborne 
vymenené. Dovtedy produkt nepoužívajte. 

Pozícia Popis Typ kontroly Frekvencia Druh zásahu 

F Núdzové tlačidlo. 
Kontrola funkčnosti a 
zastavenie záťažového 
kolesa. 

Každé 3 
mesiace. 

Ak nefunguje 
správne, 
kontaktujte 
servis. 

G 
Vertikálna úprava 
sedla a kormidla. 

Preverte zárezy a 
správnu funkciu páčky. 

Raz za mesiac. 
Kontaktujte 
servis. 

H 
Horizontálna 
úprava sedla a 
kormidla 

Preverte hladký posuv v 
horizontálnom smere. 

Raz za mesiac 
Stĺpiky premažte 
PTFE (olejová 
báza). 
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ÚPRAVA REMEŇA 

Pre úpravu napnutia remeňa postupujte podľa daných krokov: 

• Odstráňte skrutku (A) a zložte kryt (B). 

• Odstráňte skrutku (C) a zložte kryt (D). 

• Pomocou kľúča (5 mm) uvoľnite skrutky (E, F). 

• Kľúčom (17 mm) uvoľnite poistnú maticu (G) na gombíku úpravy remeňového pnutia (H). 

• Pre utiahnutie remeňa utiahnite skrutku (H). 

• Pre uvoľnenie remeňa uvoľnite skrutku (H). 

• Utiahnite poistnú maticu (G) a pritiahnite skrutky (E a F). 

• Dajte späť kryty (B a D). 

VAROVANIE: Remeň príliš nenapínajte, aby ste neznížili jeho životnosť. Správne napnutie je 94 +/-5 
Hz. 

 

VERTIKÁLNE NASTAVENIE 

Je nutné pravidelne kontrolovať zásuvné diely, pretože môžu byť zdrojom hluku alebo vibrácií. Taktiež 
to môže mať negatívny dopad na nastavenie kormidla a sedla. 

Pre úpravu vertikálnych polôh sedla a kormidla: 

• Odskrutkujte skrutku (A). 

• Zdvihnite krytku (B). 

• Imbusovým kľúčom nastavte skrutky (C a D). 

• Preverte zásuvnú tyč po celej dĺžke. 

• Dajte späť krytku (B). 

• Utiahnite skrutky (A). 

• Utiahnutím skrutiek (C a D) v smere hodinových ručičiek sa posuv sťaží. 
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• Uvoľnením skrutiek (C a D) proti smeru hodinových ručičiek sa posuv zjednoduší. 

• Pootočte skrutkou vždy o 1/8 otáčky a skontrolujte voľnosť posuvu pred ďalšou úpravou. 

 

HORIZONTÁLNE NASTAVENIE 

Je nutné pravidelne kontrolovať zásuvné diely, pretože môžu byť zdrojom hluku alebo vibrácií. Taktiež 
to môže mať negatívny dopad na nastavenie kormidla a sedla. 

Pre úpravu horizontálnych polôh sedla a kormidla: 

• Odskrutkujte skrutku (A). 

• Zdvihnite krytku (B). 

• Nastavte maticu (C). 

• Preverte zásuvnú tyč po celej dĺžke. 

• Dajte späť krytku (B). 

• Utiahnite skrutku (A). 

• Utiahnutím matice v smere hodinových ručičiek sa posuv sťaží. 

• Uvoľnením matice proti smeru hodinových ručičiek sa posuv zjednoduší. 

• Pootočte maticou vždy o 1/8 otáčky a skontrolujte voľnosť posuvu pred ďalšou úpravou. 
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SKLADOVANIE 

Pri dlhšom skladovaní bez použitia je nutné dodržať tieto zásady: 

• Čisté a suché miesto, chrániť pred prachom. 

• Izbová teplota medzi -10 °C a 70 °C s relatívnou vlhkosťou medzi 20% a 90%. 

LIKVIDÁCIA 

Pri dlhšom nepoužívaní sa výrobok nesmie stať zdrojom nebezpečenstva pre ostatných, vrátane detí. 
Preto ho vypnite a vypojte z elektriny. Výrobok neodhadzujte na verejných miestach alebo voľne v 
prírode. Produkt je vyrobený z recyklovateľných materiálov (oceľ, hliník, plast), ktoré musia byť 
likvidované v súlade s predpismi. Elektronické časti sa nesmú miešať s bežným odpadom. Tieto diely 
podliehajú odbornej likvidácii. Nedodržanie nariadenia môže mať negatívny dopad na prostredie alebo 
ľudské zdravie. Elektronické diely sa dajú v mnohých krajinách odovzdať na zberné miesta k 
špecializovanej likvidácii. Pri komerčnom využití kontaktujte predajcu za účelom odovzdania na 
likvidáciu. V iných krajinách sa o vhodnej likvidácii poraďte so zodpovednými orgánmi. 

PROSTREDIE POUŽITIA 

Pre správne, bezpečné a jednoduché používanie zariadenia musí byť prístroj umiestnený podľa 
uvedených požiadaviek. Je nutné dodržať špecifické požiadavky. Pred umiestnením sa uistite, že 
priestor spĺňa tieto podmienky: 

• Teplota medzi +10 a +25 °C. 

• Vlhkosť medzi 20 a 90 %, dobré vetranie. 

• Dostatočné osvetlenie. 

• Dostatočný bezpečnostný odstup od iných objektov, min 0,6 m. 

• Rovná plocha bez otrasov, stabilný povrch, dostatočná nosnosť pre zariadenie i používateľa. 

• Chráňte pred priamym slnkom. 

• Chráňte pred vodou. 

• Používajte iba vo vnútri. Chráňte pred vplyvmi počasia. Nečistite pomocou vodnej hadice. 

• Nepoužívajte v prostredí s nebezpečnými emisiami v ovzduší alebo s nedostatočnou 
ventiláciou priestoru. 

• Neinštalujte vo vlhkom prostredí (blízko bazénu, sauny atď.). 

• Miesto musí zodpovedať aj všetkým konkrétnym právnym požiadavkám. 

 

ZÁSADY SPRÁVNEHO POUŽÍVANIA 

Upravte sedlo a chopte sa kormidla. Nohy musia byť úplne napnuté, pokiaľ sú pedále v dolnej pozícii. 

Pri sedení smerujte pozadie vpred a chrbát majte rovný. Ruky dajte na koniec držadiel. Paže sú 
mierne pokrčené. 
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VAROVANIE: Vyhnite sa bočným výkyvom. Používajte iba na určený účel. Iné použitie je 
protizákonné a môže byť aj nebezpečné. 

 

Pre horizontálne nastavenie sedla a kormidla, pootočte nastavovaciu páčku (A) a posuňte sedlo do 
správnej pozície. Páčku vráťte späť do východiskovej pozície a zaistite. Páčka sa dá povoliť aj 
menšou silou. 

Pre nastavenie výšky sedla a kormidla použite páčku (B) na spodnej časti sedla a kormidla. Pre 
pozdvihnutie sedla a kormidla stačí nadvihnúť alebo zasunúť jednou rukou, zatiaľ čo tou druhou 
ovládate páčku. 

VAROVANIE: Nesprávne nastavenie sedla môže obmedziť pohyb nôh. 

Pri nastavení chodidlových popruhov dajte špičku topánky do úchytu (D) a posuňte predok nohy cez 
os pedála. Zapnite pracky popruhu (E) tak, aby chodidlo bolo správne umiestnené a zaistite klipsom 
(D). Špičku a koleno smerujte vpred pre zachovanie maximálneho výkonu. 
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Pre zmenu záťaže a obmenu cvičenia otočte gombíkom (F). Otáčaním v smere hodinových ručičiek 
(+) pre zvýšenie záťaže a proti smeru hodinových ručičiek (-) pre zníženie záťaže. 

Výrobok nemá voľnobeh. Ak používateľ prestane šliapať, systém vráti späť nahromadenú energiu, 
zatiaľ čo sa pedále budú hýbať. Pedále uvediete do pokoja plným stlačením gombíka (F). 

 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE 

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov 

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

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

Adresa predajní:  

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

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

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

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

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

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

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

Záručné podmienky a záručná doba 

mailto:predajnatn@insportline.sk
mailto:predajnaba@insportline.sk
mailto:predajnake@insportline.sk
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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: (ak je možné aplikovať na zakúpený 
produkt): 

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

• 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 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.  
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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 doručenia 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:      Pečiatka a podpis predajcu: 

 

 


