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Dôležité upozornenie !            

Pred začatím používania tohto výrobku si prosím starostlivo prečítajte všetky pokyny. Uschovajte si tento 

návod pre budúcu potrebu. 
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BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE 

 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 

Tento cvičebný prístroj bol navrhnutý pre optimálnu bezpečnosť. Je však namieste dodržiavať 

určité bezpečnostné opatrenia vždy keď využívate cvičebné zariadenie.  Dbajte na to aby ste si 

starostlivo prečítali celý návod na použitie predtým ako zložíte alebo začnete používať Vaše 

zariadenie. Najmä venujte pozornosť nasledovným bezpečnostným opatreniam: 

 

1. Zabráňte prístupu detí a domácich zvierat k zariadeniu. NENECHAJTE deti bez dozoru v 

miestnosti v ktorej je zariadenie umiestnené. 

2. Zariadenie smie používať iba jedna osoba naraz. 

3. V prípade, že pociťujete nevoľnosť, závrat, bolesť v hrudníku alebo akékoľvek neobvyklé príznaky, 

PRERUŠTE cvičenie okamžite.  BEZODKLADNE VYHĽADAJTE LEKÁRA. 

4. Bicykel používajte vo vnútri, na rovnom povrchu a CHRÁŇTE ho pred  vlhkým a prašným 

prostredím. 

5. Vždy majte ruky v bezpečnej vzdialenosti od všetkých častí a súčiastok ktoré sú v pohybe. 

6. Počas cvičenia na bicykly majte vždy majte oblečené vhodné športové oblečenie. NIKDY nenoste 

príliš voľné oblečenie ktoré by sa mohlo do bicykla zachytiť. Pri používaní zariadenia je tiež vždy 

vyžadovaná bežecká alebo aeróbna obuv. 

7. Používajte zariadenia iba na svoj určený účel a podľa popisu v tomto návode.  NEPOUŽÍVAJTE 

prípojné zariadenia ktoré nie sú doporučené výrobcom. 

8. Do okolia zariadenia neumiestňujte nijaké ostré predmety. 

9. Osoby so zdravotným postihom by nemali zariadenie používať bez kvalifikovaného personálu 

alebo dohľadu lekára.  

10. Pred začatím každého cvičenia na zariadení, začnite strečingovými cvikmi na zahriatie. 

11. Nikdy nepoužívajte zariadenie ak toto nefunguje správne. 

12. Kategória kotopedu: HD (podľa normy ČSN EN ISO 20957) určené pre domáce použitie. 

13. Maximálna nosnosť: 100 kg 

 

UPOZORNENIE:  PRED ZAČATÍM KAŽDÉHO CVIČENIA SA PORAĎTE SO SVOJÍM LEKÁROM. 

OSOBY VO VEKU NAD 35 ROKOV ALEBO OSOBY S EXISTUJÚCIMI ZDRAVOTNÝMI PROBLÉMAMI, 

POZORNE SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY PRED ZAČATÍM POUŽÍVANIA AKÉHOKOĽVEK 

FITNESS ZARIADENIA. 

 

VÝROBCA NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA OSOBÉ ZRANENIA ALEBO POŠKODENIE MAJETKU 
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KTORÉ SA UDIALI POČAS ALEBO V DOSLEDKU POUŽÍVANIA TOHTO ZARIADENIA.  

TIETO POKYNY SI STAROSTLIVO USCHOVAJTE.                       
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NÁKRES SÚČIASTOK 
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ZOZNAM SÚČIASTOK 

ČÍSLO POPIS MNOŽSTVO 

1 Hlavné teleso 1 

2 Predný stabilizátor   1 

3 Zadný stabilizátor 1 

4 Pravý pedál 1 

5 Ľavý pedál  1 

6 M6 Skrutka 4 

7 Φ12 Podložka 4 

8 Počítač 1 

9 Gombík 1 

10 Otočný gombík 1 

11 Kľuka 1 
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POSTUP PRI MONTÁŽI： 

Krok 1 : 

Upevnite predné stabilizátory (2) k hlavnému telesu (1) za použitia dvoch súprav M6 skrutiek (6) a 

podložiek Ø12 (7).  

 

 
Krok 2: 

Pripevnite zadné stabilizátory (3) k hlavnému telesu (1) za použitia dvoch súprav skrutiek M6 (6) a Ø12 

podložiek (7).  
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Krok 3: 

Pravý pedál (4) je označený písmenom "R" na konci pedálovej nápravy. Pripojte ho k príslušnej kľuke 

(11). Poznámka: Pravý pedal by sa mal otáčať v smere hodinových ručičiek.  

 

R

L

 

Krok 4: 

Ľavý pedál (5) je označený písmenom "L" na konci pedálovej nápravy. Pripojte ho k príslušnej kľuke (11). 

Poznámka: Ľavý pedál by sa mal otáčať proti smeru hodinových ručičiek.  

 

L

R

 

Znova sa uistite že všetky skrutky a matice sú bezpečne utiahnuté pred začatím používania 

zariadenia.  
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CVIČEBNÝ POČÍTAČ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlačítko “MODE” 

SCAN     :Stlačte “mode” a zvoľte “scan”, následne nato bude táto funkcia automaticky prechádzať 

všetkými funkciami zobrazenými na spodnom riadku obrazovky.  

TIME      : Automaticky meria čas od začatia cvičenia na zariadení. 

COUNT   : Počíta celkový počet otočení pedálov počas cvičenia na zariadení.  

STEP/MIN : Zobrazuje počet otočiek pedálov na prístroji za minútu. 

CAL      : Automaticky počíta počet kalórií spálených počas cvičenia. 

RESET   : K vynulovaniu parametrov dôjde po pridržení tlačítka MODE na dobu 2 sekúnd. 
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POZNÁMKA: 

1. V prípade neadekvátneho zobrazenia na displeji, vymeňte batérie aby ste získali kvalitný výsledok.  

2. Použite prosím jeden kus batérie typu BUTTON CELL LR44 1.5V. 

3. Monitor sa vypne automaticky po prerušení signálu na dobu štyroch až piatich minút.  

4. Monitor sa automaticky zapne pri znovuzačatí cvičenia, stlačte tlačidlo signal in. 

5. Všetky funkcie prestanú automaticky počítať   

pri stlačení tlačidla “stop” v ľavom hornom rohu  

obrazovky alebo po prerušení signálu po dobu   

štyroch sekúnd. Počítač začne znovu 

automaticky počítať pri vypnutí tlačidla ”stop” pri cvičení. 

6. Počítač začne automaticky rátať  

Aj pri začatí každého cvičenia a potom 

zastaví počítanie pri prerušení cvičenia na dobu   

štyroch sekúnd. 

 

 

 

TIPY NA CVIČENIE 

STREČING NA ROZOHRIATIE A UVOĽNENIE PO CVIČENÍ 

Každý úspešný tréning začína cvičeniami na rozohriatie a končí cvičeniami určenými na uvoľnenie po 

cvičení. Uvedené cvičenia na zahriatie pripravia Vaše telo na následnú fyzickú záťaž. Časť cvičení po 

skončení tréningu na trenažéri určená na uvoľnenie svalstva zabráni možnosti zranenia svalstva. V 

nasledujúcej časti uvedieme strečingové cvičenia na zahriatie pred cvičením aj uvoľnenie organizmu 

po ňom. Prosím venujte pozornosť nasledovným bodom:  

 Dôkladne zahrejte všetky skupiny svalov ktoré budete používať počas tréningu na dobu 5 až 10 

minút. Strečingové cviky sú vykonávané správne ak cítite pohodlne znesiteľné napätie v 

odpovedajúcom svalstve.  

 Rýchlosť pri strečingových cvikoch nehrá rolu. Vyvarujte sa príliš rýchlych a trhavých 

pohybov.  

 

  

 

 

LR44
PLASTIC CAP
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POKYNY VZŤAHUJÚCE SA K OEEZ 

 

Vyhláška č. 2005-829 z 20. júla 2005 o zložení elektrických a elektronických zariadení a likvidácii 

odpadu z týchto zariadení. 

 

HLAVA III 

USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA ZBERU ODPADU ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ 

Z DOMÁCNOSTÍ 

Článok 12 

Obce alebo ich združenia, výrobcovia, distributéri a koordinačné organizácie implementujú opatrenia 

ktoré považujú za potrebné a vhodné za účelom informovania spotrebiteľov elektrických a 

elektronických zariadení v domácnosti: 

- O povinnosti nezahadzovať odpad z elektrických a elektronických zariadení z domácnosti spolu s iným 

netriedeným obecným odpadom; a o zberných miestach a postupoch ktoré sú za týmto účelom 

zriadené; 

- O účinkoch nebezpečných látok prítomných v elektrických a elektronických zariadeniach na ľudské 

zdravie a životné prostredie. 
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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 05 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. 

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

 zavinením používateľa t.j. poškodenie výrobkunesprávnou montážou 

 neodbornou repasiou 

 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. Bratislavská 36, 911 05 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, 
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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.  

 

 

Dátum predaja:      Pečiatka a podpis predajcu: 


