
 

UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK 

IN DJK0NNN Bežecký pás TechnoGym SkillMill Go 

IN DJK04DN Bežecký pás TechnoGym SkillMill Console 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok je iba ilustračný. 
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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

• Manuál si prečítajte pozorne ešte pred prvým cvičením a uschovajte si ho pre budúcu potrebu. 
Nevykonávajte neschválené modifikácie výrobku a cvičte rozumne. 

• Pred cvičením sa poraďte s odborníkom a vec konzultujte s lekárom. 

• Buďte mimoriadne opatrný pri manipulácii so zariadením alebo pri jeho zapájaní a vypájaní z 
elektrického zdroja. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom. 

• Zariadenie musí byť vypojené z elektriny po ukončení používania, pred čistením, transportom 
a údržbou. 

• Dbajte všetkých nariadení, pretože hrozí riziko popálenín. 

• Chráňte pred deťmi a domácimi zvieratami. Nevypojené zariadenie nikdy nenechávajte bez 
dozoru. Deti musia byť pod dozorom dospelej osoby aj keď sa nachádzajú iba v blízkosti 
zariadenia. 

• Osoby s mentálnym alebo fyzickým postihnutím môžu cvičiť len pod dozorom dospelej a 
zodpovednej osoby. 

• Výrobok umiestnite iba na rovný, pevný, čistý a suchý povrch. Zachovajte dostatočný 
bezpečnostný odstup od iných objektov min. 0,6 m. 

• Používajte len v súlade s manuálom a na určený účel. Nesprávne cvičenie môže ohroziť 
zdravie užívateľa. 

• Používajte len originálne diely a doplnky. 

• Ak je zariadenie poškodené alebo opotrebované, popr., ak je poškodená kabeláž a napájanie, 
výrobok nepoužívajte. Poškodené diely musia byť ihneď vymenené. Kontaktujte odborný 
servis. 

• Pravidelne kontrolujte poškodenie alebo opotrebovanie všetkých dielov vrátane dotiahnutia 
skrutiek a matíc. Všetko musí pevne držať. 

• Neťahajte za napájací kábel a ani ho nevytrhávajte zo zásuvky. Počas manipulácie musíte 
mať suché ruky. 

• Vezmite si vhodné športové oblečenie vrátane obuvi. Oblečenie nesmie byť príliš voľné. 
Dávajte pozor, aby sa nič nezachytilo o pohybujúce sa časti prístroja. 

• Ruky držte ďalej od pohyblivých častí a dielov. 

• Do otvorov a zdierok nevkladajte nepatričné predmety. 

• Nepoužívajte vonku. Chráňte pred nepriazňou počasia, vodou, vetrom a priamym slnkom.  

• Nepoužívajte v zle vetraných miestnostiach alebo v prostredí s nebezpečnými emisiami v 
ovzduší. 

• Pred odpojením zo zdroja zariadenie vypnite zodpovedajúcimi tlačidlami. 

• Zariadenie sa smie zapájať iba do predpisovo uzemnenej elektrickej zásuvky. 

• Pokiaľ počas cvičenia pocítite nevoľnosť alebo komplikácie, ukončite tréning. Ohľadom 
ďalšieho postupu sa poraďte s lekárom. Ľudia so zdravotnými komplikáciami musia vec najprv 
odborne medicínsky konzultovať. 

• Zaujmite správnu cvičebnú pozíciu a zvoľte si ten správny program. Vždy cvičte rozumne. 

• Počas cvičenia musia prizerajúce osoby zachovať dostatočný odstup. Zvlášť dôležité je to u 
detí a zvierat. 

• Zariadenie sa smie montovať iba podľa manuálu a smie ho montovať iba dospelá osoba. 
Správnosť montáže a nepoškodenosť prístroja kontrolujte pred každým použitím. 
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• Všetky elektronické súčiastky a ovládacie prvky nesmú prísť do kontaktu s vodou alebo 
tekutinami. 

• Na zariadenie a na ovládací panel nič neklaďte. 

• Chráňte pred ohňom, tepelnými zdrojmi a tiež pred rušivými elektromagnetickými vlnami. 
Zachovajte dostatočný odstup od iných spotrebičov. 

• Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, vzniknuté neodbornými zásahmi, 
nesprávnym použitím alebo nesprávnou údržbou atď. Za účelom opravy kontaktujte odborný 
servis. Nepokúšajte sa o opravu sami. 

• Klasifikácia: SA podľa ISO EN 20957-1. Výrobok je určený ku komerčnému použitiu v 
profesionálnom prostredí. Deti, osoby s rôznym postihnutím alebo inými zdravotnými 
komplikáciami môžu zariadenie používať len pod dohľadom lekára alebo kvalifikovanej 
asistencie. 

• VAROVANIE: Nesprávne cvičenie môže zapríčiniť vážne zranenia vrátane smrteľného. 
Dodržujte bezpečnostné pravidlá a cvičte rozumne. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody 
vzniknuté nesprávnym používaním. Prístroj na meranie srdcového tepu nemusí byť presný. 
Jeho výsledky sú iba orientačné. 

IDENTIFIKÁCIA VÝROBKU 

Na identifikačnom štítku produktu nájdete tieto informácie: Názov a adresa výrobcu (A), miesto výroby 
(B), opis výrobku (C), elektrickú charakteristiku (D), upozornenie ohľadom prečítaniu manuálu (E), 
sériové číslo a dátum výroby (F) , výrobný model (G). 
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POPIS PRODUKTU 

 

A) Displej – Nachádza sa pri vybraných modeloch a zobrazuje cvičebné údaje. 

B) Bežecký pás - Povrch je potiahnutý gumou pre zmiernenie otrasov. 

C) Bočné držadlá - Slúžia na zachovanie stability cvičenca najmä počas behu. 

D) Stredové držadlo - poskytuje oporu pri náporovom cvičení. 

E) Bočná lišta - Dajú sa na ňu umiestniť chodidlá v prípade odpočinku alebo núdzovej 
situácie. 

F) Brzda – Reguluje brzdenie pásu z nulového stavu až na najvyššiu úroveň brzdenia. 

G) Držiak na mobil - Sem sa dá umiestniť mobilný telefón počas cvičenia. 

ZÁSADY SPRÁVNEHO POUŽÍVANIA 

• Chopte sa držadiel a zozadu vstúpte na pás tak, že chodidlá najprv umiestnite na bočné lišty. 
Z tejto pozície nastavte brzdenie. 

• Potom nohy umiestnite na bežeckú plochu a zahájte tréning. V počiatočných fázach sa 
pridržiavajte bočných držadiel, kým si na zariadenie celkom nezvyknete. Pomôžu Vám udržať 
rovnováhu. 

• Pri zvýšení rýchlosti na 6 – 7 km/h prechádza rýchlejšia chôdza v beh a krok sa začína 
predlžovať. Rýchlosť zvyšujte pozvoľna s ohľadom na schopnosť zachovať rovnováhu. 

• Povrch bežeckej plochy je zakrivený. Čím viac sa budete približovať k ovládaciemu panelu, 
tým sa bude rýchlosť zvyšovať. Čím viac sa budete posúvať vzad, tým viac sa bude rýchlosť 
znižovať. 

• V prípade nebezpečenstva sa pevne chopte držadiel oboma rukami, zaprite sa o ne a nohy 
umiestnite na bočné lišty. Potom zariadenie opustite. 

• V prípade vypnutia prístroja na konci cvičenia sa chopte držadiel oboma rukami, zaprite sa o 
ne a nohy umiestnite na bočné lišty. Potom zariadenie opustite. 
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• Počas cvičenia brzdite postupne. 

• Bežecký pás nie je motorový a točí sa voľne. Z tohto dôvodu je nutné pri nastupovaní a 
opustení zariadenia použiť držadlá. 

• VAROVANIE: Brzda obmedzuje pohyb pásu, ale nezastaví ho úplne. Dokonca aj pri 
maximálnom brzdení sa pás môže hýbať. Dbajte preto potrebnej opatrnosti. 

 

• Rôzne nastavenia intenzity brzdenia a postavenia držadiel umožňujú rôzne druhy cvikov. 

 

Rýchla chôdza 

 

Beh 

 

Šprint 
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Bočné pohyby 

 

VAROVANIE: 

• Prípadné otrasy v blízkosti zariadenia môžu viesť k strate rovnováhy. Dbajte preto opatrnosti. 

• Zariadenie chráňte pred prípadným rušivým signálom. 

• Na zariadení môže súčasne cvičiť iba jedna osoba. 

• Zariadenie môže byť používané len na určený účel (viď. predchádzajúce informácie). 
Akékoľvek iné použitie je striktne zakázané. 

• Nedotýkajte sa pásu ani pohyblivých dielov, pokiaľ je zariadenie v chode. 

• Dávajte pozor, aby sa podrážky alebo šnúrky topánok nezachytili v častiach zariadenia alebo 
v samotnom páse. Z tohto dôvodu sa vyhýbajte aj príliš voľnému oblečeniu, ktoré sa ľahko 
zachytí. 

 

POPIS DISPLEJA 

Displej sa nachádza na modeloch: DJK03, DJK13, DJK04, DJK14 

Displej naštartujete tak, že budete pás niekoľko sekúnd používať. Ak rotácia pásu bude pokračovať 
dlhšie ako 10 sekúnd, začne sa tréning. 

Pre vypnutie displeja ukončite chôdzu na páse a nechajte ho v pokoji dlhšie ako 10 sekúnd. 

Úroveň brzdenia je zobrazená v hornej časti displeja v rozsahu od 1 do 10. 

 

Spodná časť displeja poskytuje nasledujúce údaje: 
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Symbol zobrazuje, že Wi-Fi napojenie je aktívne. Je možné sa 
zaregistrovať. 

 

Symbol znamená, že používateľ je prihlásený. To je možné, ak je Wi-Fi 
aktívne. Je možné sa zaregistrovať aj pomocou TGS kľúča, kľúča 
"Mywellness" alebo pomocou aplikácie "Mywellness" pomocou NFC alebo 
QR kódu. Ak je používateľ prihlásený, uložia sa výsledky cvičenia na konci 
tréningu v jeho profile. 

 

Symbol ukazuje, že je pripojený hrudný pás. Číselný ukazovateľ vedľa 
symbolu potom zobrazuje srdcový tep užívateľa v počtoch tepov za minútu. 

 

Počas cvičenia sa v stredovej časti displeja zobrazujú tieto hodnoty: 

• Rýchlosť v km/h 

• Výkon vo Wattoch 

• Čas od začiatku cvičenia (minúty a sekundy) 

• Prekonaná vzdialenosť v km 

 

Na konci cvičenia potom budú zobrazené výsledky (rozdelené cez rozhranie). Každá stránka bude 
zobrazená 5 sekúnd a potom sa displej vypne. 

Výsledková tabuľka č. 1: 

• Max. dosiahnutá rýchlosť počas tréningu (km/h) 

• Max. dosiahnutý výkon (Watty) 

• Celkový cvičebný čas (min. a sekundy) 

• Celková vzdialenosť (km) 

• Max. srdcový tep v počtoch tepov za minútu 

 

Výsledková tabuľka č. 2: 

• Priemerná cvičebná rýchlosť (km/h) 

• Priemerný výkon (Watty) 

• Celkový počet spálených kalórií (kcal) 

• Celkový cvičebný pohyb 
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• Priemerná tepová hodnota (tepy/min.) 

 

POZNÁMKA:  

• V závislosti od nastavenia sa bude vzdialenosť a rýchlosť zobrazovať buď v km a km/h alebo v 
míľach a ml/h. 

• Ak sa užívateľ neprihlási, nebude mať zariadenie údaje o jeho telesnej hmotnosti. V takom 
prípade sa pri výpočte spálených kalórií bude automaticky vychádzať z výrobne 
prednastavenej hodnoty 70 kg. 

HRUDNÝ PÁS 

Spodná časť panela obsahuje prijímač signálu z hrudného pásu a zaznamenáva tak srdcový tep. 
Prenos údajov sa realizuje skrze technológiu Bluetooth Smart. Pás musí byť so zariadením 
spárovaný. Pripojenie sa musí opakovať pri každom jednotlivom cvičení. 

 

 

Stlačte symbol srdiečka na spodnej strane displeja pre pripojenie 
hrudného pásu, pričom nesmie byť ďalej ako 30 cm od prijímača. Pre 
uľahčenie napojenia dajte pás čo najbližšie k prijímaču aspoň na 10 
sekúnd. Blikajúca ikonka srdiečka znamená, že párovanie prebieha. 
Pri úspešnom spárovaní ikonka zostane permanentne svietiť. 
Aktuálny tep sa bude zobrazovať v počte tepov za minútu. 

 

Ak je zobrazený priemerný symbol (AVG), znamená to, že sa 
zobrazuje priemerná tepová hodnota od začiatku cvičenia. 

 

Ak je zobrazený maximálny symbol (MAX), znamená to, že sa 
zobrazuje najvyššia tepová hodnota od začiatku cvičenia. 

Schéma nižšie poskytuje údaje ohľadom súvzťažnosti veku užívateľa a optimálnym cieľovým 
srdcovým tepom. Maximálna hodnota sa opiera o vek a vychádza zo vzorca: Max. hodnota tepovej 
frekvencie = 207 – 0,7 x vek (R. L. Gelish a kol.) 

Správne čítanie grafu: 

Nájdite svoj vek na horizontálnej stupnici. Zíďte na vertikálnu os až k hodnotám 60%, 70% a 90%. 

Pri cvičení medzi 60 a 70% je primárnym zdrojom energie spaľovanie telesného tuku. 
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Cvičenie medzi 70 a 90% znamená väčšiu srdcovú záťaž. 

Napr .: Ak tridsiatnik chce spáliť tuk, mal by tepový limit byť medzi 112 (60%) a 131 (70%). Pokiaľ ale 
chce zlepšiť srdcovú a dýchaciu kapacitu, mal by byť tepový limit medzi 131 (70%) a 168 (90%). 

 

Červená farba - dominujú cukry. Vhodné pre atlétov v závodných disciplínach podľa certifikácie. 

Tmavo zelená farba - dominujú tuky a cukry: Značné zlepšenie aeróbnych cvičení. 

Svetlo zelená farba - dominujú tuky a vo zvýšenej miere aj cukry: Pokročilé zlepšenie aeróbnych 
cvičení. 

Žltá farba - dominujú tuky a cukry len v zmenšenej miere: obmedzené zlepšenie aeróbneho cvičenia. 

VAROVANIE: 

• Počas cvičenia Váš tep nesmie ísť nikdy and hranicu 90% tepového maxima. Možné výnimky 
sa dajú posúdiť len s ohľadom na mieru športového zaťaženia, napr. u profesionálnych 
športovcov. 

• Výsledky merania nemusia byť úplne presné a nemajú lekársku vypovedaciu hodnotu. Slúži 
len ako orientačné meranie. 

• Ľudia s kardiostimulátorom alebo obdobným zariadením nesmú hrudný pás používať. 

• Pre elimináciu prípadného rušenia musí byť zachovaný min. odstup 170 cm od iných 
prístrojov. 

• Iné vysielače (TV, mobil) môžu negatívne ovplyvniť výsledky tepového merania. 

• V prípade pochybností ohľadom spoľahlivosti meraných údajov kontaktujte servis. 

• Ak by nastali problémy s pripojením hrudného pásu, preverte najprv, či nie je vybitá batéria 
alebo či pás nie je súčasne spárovaný s iným zariadením. 

UMIESTNENIE 

Výrobok musí byť predpisovo umiestnený s ohľadom na špecifické požiadavky. Vhodnosť prostredia 
pre inštaláciu si vopred overte. Priestor musí spĺňať: 

• Teplota medzi +10°C a +25°C. 

• Dostatočná ventilácia a vlhkosť medzi 20% a 90% (ak je zariadenie v chode). 

• Dostatočné osvetlenie priestoru. 

• Dostatočný bezpečnostný odstup okolo zariadenia od iných objektov. Za zariadením sa musí 
ponechať voľný priestor aspoň 2x1 m, podľa obrázku. 

• Rovná, stabilná podlaha bez vibrácií. Musí mať zároveň dostatočnú nosnosť, aby uniesla 
zariadenie aj s užívateľom. 

• Miesto musí vyhovovať všetkým uvedeným a bezpečnostným požiadavkam. 
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• S ohľadom na funkčnosť zariadenia sa odporúča ho nepoužívať v prostredí so zvýšeným 
výskytom krátkych vĺn alebo podobne. 

• Zariadenie nevystavujte priamym slnečným lúčom. 

• Zariadenie nepoužívajte vonku. Zariadenie nesmie byť vonku ani skladované. Musí byť 
chránené pred vplyvmi počasia. Na čistenie sa nesmie používať tlaková hadica. 

• Zariadenie sa nesmie používať v prostredí s nebezpečnými emisiami v ovzduší alebo s 
nedostatkom kyslíka. 

• Chráňte pred vodou a vlhkosťou. Nesmie sa dávať do blízkosti bazénov, sáun atď. 

 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 

Model DJK03, DJK13 DJK0N, DJK1N, DJK04, DJK14 

Napájanie 5 Vdc - 

Hmotnosť zariadenia 180 kg 180 kg 

Max. hmotnosť užívateľa 180 kg 180 kg 

Hlučnosť Menej ako 70 dB (A) Menej ako 70 dB (A) 

Stupeň ochrany IP 20 IP 20 

Prevádzková teplota  Od +5°C do +40°C Od +5°C do +40°C 

Max. nosnosť držiaka fľaše 2 kg 2 kg 

Trieda elektrickej izolácie Trieda II Trieda II 

Špecifikácia batérie pre modely DJK04, DJK14: 

Vstupné napätie 5V+/-5% 

Výstupné napätie 5V+/-5% 

Max. vstupný prúd 2 A 

Max. výstupný prúd 1 A 

Čas pre plné nabitie 16 h 

Napájací konektor 5,5x2,1 DC konektor  

POZNÁMKA: Plynulosť chodu sa optimalizuje po prekonaní prvých 300 km. 
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BEZPEČNOSTNÉ ŠTÍTKY 

• Štítok umiestnený na prístroji upozorňuje na nebezpečenstvo pádu. Prístroj nie je vybavený 
motorom a pás sa pohybuje samovoľne. Je preto nutné sa pridržiavať držadiel. 

 

• Pred cvičením si prečítajte varovania, uvedené na štítku stĺpika na pravej strane. 

 

• Štítky neodstraňujte a udržujte ich v čitateľnom stave. 

PREMIESTNENIE ZARIADENIA 

Zariadenie disponuje dvoma prednými fixnými kolieskami. Pre premiestnenie zariadenie mierne 
nadvihnite podľa obrázku a posúvajte vpred alebo vzad. Pre zdvih odporúčame asistenciu ďalšej 
osoby, vzhľadom k značnej hmotnosti výrobku. Ak nie je možné kolieska použiť, zvoľte iný vhodný 
spôsob premiestnenia. 

VAROVANIE: S pásom manipulujte veľmi opatrne. Mohol by sa prevážiť, stratiť stabilitu a prevrátiť sa. 
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VYROVNÁVANIE 

Pre zachovanie funkčnosti musí byť zariadenie vyrovnané. Vyrovnanie nerovností sa dá vykonať 
pomocou spodných pätiek podľa obrázka. 

• Uvoľnite maticu (B). 

• Pootočte pätkou (A) vpravo alebo vľavo, kým sa zariadenie nevyrovná. 

• Opätovne zaistite maticu (B). 

 

ZAPOJENIE DO ZDROJA NAPÁJANIA 

Modely DJK03 a DJK13 musia byť zapojené do hlavnej uzemnenej elektrickej zásuvky. 

• Pred zapojením preverte, že elektrický zdroj zodpovedá všetkým uvedeným požiadavkám na 
štítku pri spínači. 

• Kábel najprv zapojte do prístroja, potom do zásuvky v stene. 

VAROVANIE: Elektrický zdroj a zapojenie pravidelne kontrolujte. Zásuvka nesmie byť ničím 
blokovaná, aby manipulácia s ňou a prístup k nej bol jednoduchý. 
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Modely DJK04 a DJK14 sú poháňané batériou. 

• Pri dodaní sa úroveň nabitia batérie pohybuje medzi 40 a 60%. 

• Pred prvým použitím batériu úplne dobite dodanou nabíjačkou. 

• Konektor nabíjačky zapojte do USB zdierky. 

• Batériu je možné vybrať a dobíjať mimo zariadenia. 

Postup: 

• Vyberte batériu z úložiska. 

• Odpojte káble medzi batériou a zariadením. 

• Pripojte konektor nabíjačky k batérii. 

• Nechajte nabíjať aspoň 16 hodín. 

• Odpojte batériu z elektriny a pripojte k zariadeniu opätovným napojením na uvedené káble. 

• Vložte batériu späť do úložiska. 

 

POZNÁMKA: Elektrická špecifikácia napájania: 5V dc 1A so SELV výstupom. 

 

  

 
 

 

• Ak po nabití batérie nemožno spustiť displej, stlačte tlačidlo B. 

• Ak batéria nebola dlhšiu dobu používaná, preverte, či je spustený displej a stlačte tlačidlo B. V 
inom prípade batériu odpojte. 

• Po dlhšom nepoužívaní musíte batériu opäť úplne nabiť. 

Funkcie tlačidla B: 
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• Aktivujete ním batériu, ak je vypnutá. 

• Ak je batéria aktívna, tlačidlom ju vypnete. 

 

BEŽNÁ ÚDRŽBA 

Zariadenie udržujte v čistom stave bez prachu a dodržujte hygienické predpisy. Je to obzvlášť 
dôležité, ak zariadenie priebežne používa viac užívateľov. 

Čistenie displeja: 

• Odpojte zariadenie z elektrického zdroja. 

• Pomocou brzdy znížte rýchlosť pásu na najnižšiu možnú hranicu. 

• Očistite vlhkou, nie mokrou, utierkou. 

Týždenne vykonávajte kompletnú očistu: 

• Odpojte zariadenie z elektrického zdroja. 

• Pomocou brzdy znížte rýchlosť pásu na najnižšiu možnú hranicu. 

• Vonkajšie časti utrite vlhkou špongiou. 

• Premiestnite prístroj stranou a vysajte priestor pod zariadením. 

• Nikdy nepoužívajte chemické čistidlá alebo riedidlá. 

VAROVANIE: 

• Nevyvíjajte príliš veľkú silu, aby ste nepoškodili štítky na produkte. 

• Pre zaistenie bezpečnosti je nutná kontrola zariadenia každé dva týždne. 

• Manipulácia a údržba smie byť vykonávaná len s celkom zabrzdenými pásom. 

• V prípade nejasností ohľadom údržby sa obráťte na autorizovaný servis. 

• Rutinné kontroly, údržba a lubrikácia smie byť vykonaná iba odborným servisom. 

• Vždy je nutné vypojiť zariadenie zo zdroja napájania a bežecký pás zabrzdiť. 

Každé dva týždne preverte: 

• Nepoškodenosť všetkých rotačných i iných dielov. 

• Funkčnosť brzdy. 

• Nepoškodenosť plastových krytov. 
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Dlhodobé skladovanie: 

Pri dlhšom nepoužívaní dodržujte nasledujúce pokyny a skladovacie podmienky: 

• Skladujte na suchom mieste a použite ochranu proti prachu. 

• Skladujte pri izbovej teplote od -10° C do + 70° C pri relatívnej vlhkosti medzi 20 a 90%. 

• Pre lepšie skladovanie použite pôvodný obal. 

RIEŠENIE PROBLÉMOV 

Tabuľka nižšie zachytáva možné komplikácie vrátane prípadných riešení. Ak porucha nie je v tabuľke 
obsiahnutá, kontaktuje servis. 

Problém Príčina Riešenie 

Displej nie je možné spustiť 

Chyba napájania 
Skontrolujte zástrčku pomocou 
iného prístroja. 

Poškodenie napájacieho kábla Kontaktujte servis 

Zlé zapojenie kábla Preverte pripojenie 

Inštalačné komplikácie kábla Preverte pripojenie 

Rozpojenie konektora Kontaktujte servis 

Vybitá batéria Nabite batériu 

Nadmerná hlučnosť 

Zariadenie nie je v rovine Vyrovnajte prístroj 

Poškodenie ložísk Kontaktujte servis 

Pás nie je vyrovnaný Kontaktujte servis 

Chyba snímania pulzu pri 
použití hrudného pásu 

Blízkosť iných vysielačov 
Vzdiaľte od iných vysielačov 
aspoň na 80 cm 

Silný zdroj rušenia 
Nájdite zdroj rušenia a 
premiestnite zariadení 

Poškodený hrudný pás Hrudný pás vymeňte za nový 

Nedostatočný kontakt pásu a 
kože 

Vnútornú stranu pásu navlhčite 
vodou 

Poškodený vysielač Vymeňte hrudný pás za nový 

Zlé alebo nečitateľné 
zobrazenie údajov 

Možná blízkosť rušenia inými 
domácimi spotrebičmi 

Dajte mimo dosah možných 
rušivých zdrojov 

V prípade poruchy alebo problémov sa obráťte na servis. Pre uľahčenie komunikácie si pripravte tieto 
informácie: model produktu, dátum kúpy, sériové číslo, presný popis problému. 
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VAROVANIE: Neodborné zásahy a neodborné opravy môžu mať za následok odmietnutie uznania 
záruky. 

LIKVIDÁCIA VÝROBKU 

• Nepoužívaný produkt vypojte z elektriny a umiestnite tak, aby nemohol byť zdrojom 
nebezpečenstva pre iných ľudí, vrátane detí. 

• Nezbavujte sa výrobku na nedovolených verejných miestach ani pri jeho likvidácii neporušujte 
vlastnícke práva iných. 

• Použité materiály sú recyklovateľné. Zbavte sa ich preto podľa miestnych zákonných 
požiadaviek a len na určených miestach. 

• Elektronické časti nesmú byť vyhadzované medzi bežný odpad. Musia byť zlikvidované 
predpisovo na určených miestach. 

• V prípade pochybností vec konzultujte so zodpovednými orgánmi. Poprípade sa obráťte na 
predajcu so žiadosťou o radu ohľadom predpisovej likvidácie. Zvlášť sa to odporúča, ak je 
prístroj používaný pre komerčné účely. 

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 

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 

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

 

 


