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ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU 

Názov a model Inteligentný LCD displej elektrobicykla, model KD21C 

Napájanie 24V/ 36V/ 48V 

Menovitý prevádzkový prúd 10 mA 

Max. prevádzkový prúd 30 mA 

Zvyškový prúd <1 uA 

Napájanie ovládania 50 mA 

Prevádzková teplota -20°C~60°C 

Skladovacia teplota -30°C~70°C 

Vzhľad a rozmery Podľa obrázku nižšie (mm) 

 

Farebné prevedenie: Vrchný diel škrupiny má dve farby - čiernu a bielu. Spodná časť škrupiny je len 
čierna. 

ZOZNAM PONÚKANÝCH FUNKCIÍ A ICH POPIS 

PREHĽAD FUNKCIÍ 

KD21C ponúka mnoho funkcií podľa požiadaviek používateľa. Popis nájdete nižšie: 

• Inteligentný ukazovateľ stavu batérie. 

• Ukazovateľ výkonu motora. 

• Ukazovateľ úrovne asistencie. 

• Ukazovateľ rýchlosti (vrátane aktuálnej rýchlosti, max. a priemernej rýchlosti). 

• Čiastková vzdialenosť a celková vzdialenosť. 

• Funkcia asistencia pri tlačení. 

• Čiastkový časový úsek. 

• Zapnutie/vypnutie osvetlenia. 

• Ukazovateľ chybových hlášok. 
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• Nastavenie údajov (tj. rozmer kolesa, rýchlostný limit, stav batérie, úroveň asistencie, 
ukazovateľ aktuálnej rýchlosti, max. rýchlosť, zmena hesla atď.) 

• Obnovenie výrobného nastavenia 

 

1) Zobrazenie funkcie 

2) Ukazovateľ stavu batérie 

3) Osvetlenie 

4) Rýchlostný ukazovateľ 

5) Zobrazenie textových správ 

6) Úroveň asistencie 

7) Jednotka merania rýchlosti 

8) Ukazovateľ nastavenia 

9) Rozsah a jednotka napájania 

POPIS TLAČIDIEL 

K dispozícii sú tri tlačidlá  na displeji KD21C, ktoré zodpovedajú týmto funkciám: 
MODE (REŽIM), UP (HORE), DOWN (DOLE). 

ZÁKLADNÉ OVLÁDANIE 

Zapnutie a vypnutie 

Pre zapnutie stlačte a na dve sekundy podržte tlačidlo MODE. Opätovným stlačením a podržaním 
tohto tlačidla prístroj vypnete. Pri vypínaní zariadenia sa hodnota zvyškového prúdu pohybuje na 
úrovni <1 uA. Pri odstavení bicykla na dobu dlhšiu ako 10 minút sa displej vypne sám. 

Rozhranie 

Po zapnutí systém zobrazí aktuálnu rýchlosť a celkovú vzdialenosť a nezobrazí úroveň stavu batérie a 
asistenčnej úrovne. 

Pre zmenu zobrazenia uvedených dát, stlačte tlačidlo MODE. Môžete tak prepínať v zobrazení medzi 
možnosťami v tomto slede: running speed/rýchlosť (km/h) - trip distance/čiastková vzdialenosť (km) - 
trip time/čiastkový čas (hours) - max. speed/max. rýchlosť (km/h) - average speed/priemerná rýchlosť 
(km/h) - motor power/výkon motora (W) - running speed/aktuálna rýchlosť (km/h). 
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Ovládanie asistencie pri tlačení 

Pre vstup do asistencie pri tlačení bicykla, opätovne stlačte tlačidlo DOWN a bicykel sa začne 
pohybovať stabilnou rýchlosťou 6 km/h. Súčasne sa na displeji zobrazí písmeno „P". Po uvoľnení 
tlačidla DOWN sa funkcia deaktivuje. 

 

Podpora pri tlačení bicykla 

VAROVANIE: Funkcia podpory sa dá použiť iba pri tlačení bicykla. Kolesá musia byť v kontakte so 
zemou. Inak hrozí riziko zranenia. 

Ovládanie osvetlenia 

Pre zapnutie predného aj zadného osvetlenia, podržte tlačidlo UP na dve sekundy. Pre ich vypnutie 
toto tlačidlo podržte dve sekundy ešte raz. 

 

Ovládanie osvetlenia 
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Voľba úrovne asistencie (podpory) 

Úroveň pomoci (asistencia) ukazuje výkon motora. Výrobne prednastavená je úroveň "1". Celkový 
rozsah možného nastavenia je od 0 do 5. Úroveň 1 pritom predstavuje min výkon a úroveň 5 
maximálny výkon. Preveďte na úroveň 5 a potom stlačte tlačidlo UP. Rozhranie zobrazí číslo "5" a toto 
bude priebežne blikať aj v hornej časti displeja. Potom prepnite na úroveň "0" a rýchlosť blikania sa 
zníži. Pre zmenu úrovne stlačte tlačidlo UP/DOWN a zvoľte požadovanú úroveň. 

 

Úroveň podpory č. “3” 

Ukazovateľ stavu batérie 

Kapacita batérie sa zobrazuje pomocou ukazovateľa, skladajúceho sa z piatich segmentov. Ak sa 
kapacita batérie blíži nule, rozbliká sa ohraničenie segmentov a upozorní tak na nutnosť okamžitého 
nabitia batérie. 

Úbytok kapacity batérie a jej indikácia: 

 

Zobrazenie chybových hlášok 

Systém automatický zobrazí prípadnú elektronickú poruchu. 

 

Indikácia poruchy 

POZNÁMKA: Ak sa objaví chybové hlásenie, kontaktujte servis. 
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VŠEOBECNÉ NASTAVENIA 

Po spustení systému stlačte a podržte na dve sekundy súčasne tlačidlá UP a DOWN. Vstúpite tak do 
všeobecného systémového nastavenia. Všetky nastavenia sa môžu vykonávať len v kľudovom stave 
bicykla. 

Zadanie čiastkovej vzdialenosti 

Skratka tC predstavuje nastavenie čiastkovej vzdialenosti. Najprv stlačte tlačidlo UP/DOWN a vyberte 
buď Y alebo N. Výrobou prednastavené je N. Pre uloženie nastavenia stlačte MODE a vstúpte do 
nastavenia úrovne podsvietenia. 

 

Čiastková (úseková) vzdialenosť 

Podsvietenie displeja 

Skratka bL znamená miera jasu podsvietenia displeja. Úroveň "1" je výrobou prednastavená. Na 
zmenu jasu použite tlačidlo UP/DOWN a zvoľte požadovaný jas. Všetko uložte použitím tlačidla 
MODE a vstúpte do zmeny jednotiek merania. 

 

Stupeň intenzity podsvietenia 

Zmena jednotiek km/ml 

Pod označením "U" sa skrýva možnosť voľby jednotiek vzdialenosti, kedy č. 1 zastupuje míle a č. 2 
kilometre. Výrobou prednastavené sú km. Na zmenu použite tlačidlo UP/DOWN. Pre uloženie 
vložených hodnôt stlačte MODE a choďte do úsekovej vzdialenosti. Alebo po uložení stlačte a podržte 
MODE na dve sekundy. Opustíte tak všeobecné nastavenia. 

 

Zmena jednotiek km/ml 
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VŠEOBECNÉ VLOŽENIE PARAMETROV 

Pre vstup do rozhrania na účely všeobecného zadania parametrov stlačte súčasne a na dve sekundy 
podržte tlačidlá UP a DOWN. Potom stlačte a pridržte dve tlačidlá (DOWN a MODE) ešte raz. 

Nastavenie priemeru kolesa 

Skratka Ld prestavuje vloženie priemeru kolesa. Možnosti voľby sú nasledovné: 16, 18, 20, 22, 24, 26, 
700C a 28. Výrobou prednastavená je hodnota 20 palcov. Na zmenu parametra stlačte tlačidlo 
UP/DOWN a upravte požadovanú veľkosť. Pre uloženie zmeny a prechod na nastavenie rýchlostného 
obmedzenia použite tlačidlo MODE. 

 

Nastavenie veľkosti kolesa 

Zadanie rýchlostného limitu 

LS predstavuje nastavenie rýchlostného maxima. Ak rýchlosť presiahne daný limit, zariadenie sa 
automaticky vypne. Rýchlostný limit sa dá nastaviť v rozsahu od 12 do 40 km/h. Výrobou 
prednastavený je: 25 km/h. Na zmenu použite tlačidlo UP/DOWN a hodnotu upravte. Parameter 
uložíte stlačením a podržaním tlačidla MODE na dve sekundy. 

 

Rýchlostný limit 

Nastavenie pre osobné použitie 

Toto nastavenie poskytuje rôznorodé možnosti podľa praktických požiadaviek. Je celkom osem 
nastaviteľných položiek ako napr.: kapacita batérie, nastavenie segmentov, nastavenie režimu pomoci 
(asistencia), nastavenie ochrany proti prepätiu, nastavenie výkonnostného snímača, nastavenie 
registrácie rýchlosti, nastavenie funkcie prepínača, systémové nastavenie a tiež nastavenie vstupného 
hesla. Pre vstup do možnosti nastavenia je nutné súčasne podržať tlačidlá UP a DOWN pre úpravu 
parametra. Potom stlačte tlačidlo MODE. 
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Nastavenie segmentu ukazovateľa stavu batérie 

VOL predstavuje možnosť nastavenia miery napätia. Každý segment (tyčinka) pritom predstavuje 
určitú hodnotu napätia. Pritom sa ku každej z piatich tyčiniek (segmentov) musí pristupovať 
individuálne. Prednastavená hodnota je: 31,5. Zmenu vykonajte tlačidlami UP/DOWN. Nastavte 
hodnotu a postupujte k ďalšiemu segmentu. Potom stlačte tlačidlo MODE. Po nastavení všetkých 
piatich segmentov opätovne stlačte MODE pre potvrdenie a pre návrat do predchádzajúcej ponuky.  

 

Nastavenie batériového segmentu 

Voľba stupňa asistencie (podpory) 

Dá sa voliť celkom z 8 možností: 0-3, 1-3, 0-5, 1-5, 0-7, 1-7, 0-9, 1-9. Výrobou prednastavené je: 0-5. 
Pre voľbu asistenčnej úrovne použite tlačidlá UP/DOWN a hodnotu upravte. Pre uloženie a pre 
prechod do nastavenia pomeru pedálovej asistencie (PAS) stlačte tlačidlo MODE. 

 

Pedálová asistencia (1-5 bliká) 

 

Nastavenie pomeru pedálovej asistencie (PAS) 

Pre zmenu tejto hodnoty môžu byť relevantné mnohé dôvody. Napr. pri úrovni jedna je rozsah 45-
55%. Spodný limit sa dá zmeniť. Výrobou prednastavené je 50%. Pre uloženie nastavení stlačte 
MODE a prejdite k ďalšiemu nastaveniu. Po vložení všetkých čiastkových zložiek, podržte tlačidlo 
MODE na dve sekundy. Hodnoty sa potvrdia a vrátite sa do predchádzajúcej ponuky. 
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Pomer pedálovej asistencie 

Ochrana pred nadmerným prúdom 

Skratka CUR znamená nastavenie prúdovej ochrany. Hodnota sa dá meniť od 7,0 A až do 22,0 A, 
pričom výrobou prednastavená je 15 A. Na zmenu základného nastavenia použite tlačidlo UP/DOWN 
a existujúcu hodnotu zmeňte. Všetko uložte tlačidlom MODE a vráťte sa do predchádzajúceho 
nastavenia. 

 

Prúdová ochrana 

Nastavenie jazdného snímača 

Úprava smeru 

PAS umožňuje nastavenie snímača pohybu. "F" znamená pohyb vpred a "B" znamená pohyb vzad. 
Výrobou prednastavený je pohyb vpred. Pre zmenu smeru použite tlačidlo UP/DOWN a nastavenie 
zmeňte. Všetko uložíte tlačidlom MODE a prejdete k nastaveniu citlivosti pedálovej asistencie. 

 

Smerové úpravy 

Nastavenie citlivosti 

Skratka SCN predstavuje mieru citlivosti nastavenia. Možný rozsah voľby je od 2 do 9, pričom hodnota 
2 má najvyššiu intenzitu a hodnota 9 tú najnižšiu. Výrobou prednastavená je hodnota: 2. Pre úpravu 
parametra použite tlačidlo UP/DOWN a citlivosť zmeňte. Uložte tlačidlom MODE a prejdite na 
nastavenie magnetického disku. 
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Nastavenie citlivosti 

Nastavenie magnetickej intenzity 

Písmeno N označuje počet magnetických dielcov na kotúči PAS (podpora pri šliapaní do pedálov). Pre 
zmenu ich počtu, stlačte tlačidlo UP/DOWN a zvoľte hodnotu, ktorá zodpovedá požadovanému 
nastaveniu. Všetko uložte tlačidlom MODE a vráťte sa do predchádzajúcej ponuky. 

 

PAS magnetický kotúč 

Možnosti nastavenia rýchlostného snímača 

SPS predstavuje možnosť nastavenia rýchlostného snímača (senzora). Výrobou prednastavená 
hodnota je 1. Na jej zmenu použite tlačidlá UP/DOWN a zvoľte požadovaný počet v rozmedzí od 1 do 
9. Podržaním tlačidla MODE všetko uložíte a vrátite sa do predchádzajúcej ponuky. 

 

Nastavenie rýchlostného snímača 

Regulácia sily pohonu 

Nastavenie ovládania regulácie pomocného pohonu (aktivácia/deaktivácia). 

HL predstavuje možnosť využitia pohonnej podpory. HL-N znamená, že funkcia nie je aktívna. HL-Y 
označuje, že funkcia je aktívna. Neaktívny status je výrobou prednastavený. Aktiváciu vykonáte tak, že 
tlačidlom UP/DOWN navoľte písmeno Y. Tlačidlom MODE nastavenie uložíte. Opätovnou voľbou 
písmena N systém deaktivujete. 
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Aktivácia/deaktivácia pomocného pohonu 

Aktivácia a deaktivácia úrovne pohonu 

HF-Y znamená aktívnu hnaciu podporu. HF-N znamená, že funkcia nie je aktívna. Funkcia je z výroby 
prednastavená ako neaktívna. Pre zmenu jej nastavenia použite tlačidlá UP/DOWN a zvoľte možnosť 
Y alebo N. Všetko uložte tlačidlom MODE a vstúpte do aktivačnej stránky pohonu. Podržaním tlačidla 
MODE na dve sekundy sa vrátite do predchádzajúceho nastavenia. 

 

Aktivácia/deaktivácia úrovne pohonu 

Nastavenie systému 

Oneskorenie aktivácie batériového pohonu. 

Skratka DLY predstavuje neskoršie použitie batériového pohonu. Výrobou sú prednastavené 3 
sekundy. Pre predĺženie neskoršieho intervalu, stlačte tlačidlo UP/DOWN a zvoľte čas posunutia 
aktivácie v sekundách: 3, 6, 12. Pre uloženie nastavenia stlačte MODE a vstúpte do úprav 
rýchlostného limitu. 

 

Rozhranie oneskorenej aktivácie batérie 

Max. rýchlostný limit 

MAX SPD predstavuje možnosť nastavenia max. rýchlostného limitu. Výrobou je prednastavená 
hraničná hodnota 40 km/h. Tlačidlami UP/DOWN sa dá parameter zmeniť v rozmedzí: 25 - 40 km/h. 
Nastavenie uložíte tlačidlom MODE a prejdete do nastavenia pedálovej asistencie. 
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Max. rýchlostný limit 

POZNÁMKA: Toto nastavenie je z hľadiska bezpečnosti prioritné. Limitné rýchlostné hodnoty sú tak 
výrobcom pevne zadané. 

Používanie tlačidla podpory pri tlačení bicykla 

PUS predstavuje možnosť nastavenia tlačidla na ovládanie podpory pri tlačení bicykla. Písmeno Y 
označuje aktívne tlačidlo, písmeno N neaktívne tlačidlo. Aktivita tlačidla je výrobou prednastavená. 
Zmenu môžete vykonať použitím tlačidla UP/DOWN, kedy sa dá vykonať voľba medzi možnosťou Y a 
N. Všetko uložíte tlačidlom MODE a postúpite k ďalšiemu nastaveniu. 

 

Podpora pri tlačení bicykla 

Nastavenie rýchlosti pedálovej podpory 

Pre zmenu rýchlosti pedálovej podpory použite tlačidlo UP/DOWN a môžete vykonať zmenu hodnoty v 
rozmedzí: 20 - 35%. Všetko uložte tlačidlom MODE a prejdite k možnosti nastavenia funkcie 
pozvoľného štartu. Výrobou prednastavená percentuálna hodnota predstavuje 25%. 

 

Nastavenie rýchlosti podpory 

Nastavenie pomalého štartu 

Skratka SSP charakterizuje pomalý (pozvoľný) štart. Rozsah nastavenia je: 1 - 4, pričom úroveň č. 4 
je tá najpomalšia. Výrobou prednastavená je úroveň č. 1. Na zmenu úrovne stlačte tlačidlo UP/DOWN 
a zvoľte zodpovedajúcu hodnotu. Tlačidlom MODE zmenu uložíte a vrátite sa do nastavenia 
oneskorenia aktivácie batérie. Naopak podržaním tlačidla MODE na dve sekundy sa vrátite do 
predchádzajúceho nastavenia. 
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Rozhranie nastavenia pomalého štartu 

Nastavenie aktivačného hesla 

Údaj P2, 0000 zobrazený na displeji znamená možnosť vloženia aktivačného hesla. Výrobou 
prednastavené heslo je: 2222. Pre vstup do možnosti modifikácie použite tlačidlo UP/DOWN k zmene 
údaju a potom zmenu potvrďte tlačidlom MODE. Musíte potvrdiť každý jednotlivý znak samostatne až 
do konečného štvrtého znaku hesla. Potom použite tlačidlo MODE k jeho aktivácii. Inak zostanete v 
režime vkladania hesla. 

 

Vstupné rozhranie zadania hesla 

Aktivácia a deaktivácia hesla 

Pre aktiváciu alebo deaktiváciu aktivačného hesla použite tlačidlo UP/DOWN a zvoľte variant Y alebo 
N. Ak chcete zvoliť Y, stlačte MODE a vstúpte do možností ovládania hesla. Alebo môžete nastavenie 
opustiť bez zmeny. Výrobou prednastavená možnosť je: N. 

Y – aktivácia hesla 

N – deaktivácia hesla 

 

Vzhľad rozhrania pri deaktivácii 
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Úprava hesla 

Pokiaľ displej zobrazí hodnotu P3, 0000, dá sa nastaviť nové aktivačné heslo. Stlačte UP/DOWN pre 
zmenu údaju a potom zmenu potvrďte tlačidlom MODE. Potvrdiť musíte každý jednotlivý znak (číslicu) 
samostatne kým nepotvrdíte všetky štyri znaky hesla. Podržte tlačidlo MODE na dve sekundy, aby sa 
heslo uložilo. Potom nastavenie opustíte. Pri ďalšom spustení zariadenia displej zobrazí údaj P1, 
0000. Teraz musíte pre spustenie zadať už nové heslo. 

 

 

Zmena hesla 

Opustenie nastavenia 

Počas vkladania hodnôt všetko potvrdíte tlačidlom MODE. Podržaním tohto tlačidla všetko uložíte a 
opustíte existujúce nastavenia. Stlačením tlačidla DOWN nastavenie opustíte, bez uloženia hodnoty. 
Potom prejdete späť do východiskovej ponuky. 

POZNÁMKA: Displej nastavenia sám opustí, pokiaľ nie je zaznamenaná aktivita počas jednej minúty. 

OBNOVENIE VÝROBNÉHO NASTAVENIA 

dEF predstavuje obnovu výrobného nastavenia. Prednastavená možnosť je N. Pre vstup do možnosti 
obnovy výrobného nastavenia podržte súčasne na dve sekundy tlačidlá UP a MODE a potom 
tlačidlom UP/DOWN zvoľte možnosť Y alebo N. Pričom možnosť N znamená neobnovenie výrobného 
nastavenia. Možnosť Y znamená jeho obnovenie. Ak zvolíte možnosť Y, podržte tlačidlo MODE na 
dve sekundy pre obnovu výrobného nastavenia. Displej zobrazí DEF-00 a súčasne sa vráti do 
všeobecného zobrazenia. 

 

Obnova výrobného nastavenia 

VAROVANIE: 

• Výrobok používajte bezpečne a nedemontujte aktívnu batériu. 

• Chráňte pred nárazmi a pádmi. 

• Nevykonávajte neschválené modifikácie výrobku. 

• V prípade poruchy kontaktujte servis. 
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PREPOJENIE KABELÁŽE 

   

Bočný konektor displeja Bočný adaptér Ovládací kábel 

   

Postupnosť káblov Farba Funkcia 

1 Červená (VCC) + 

2 Modrá (K) Zámok 

3 Čierna (GND) - 

4 Zelená (RX) RX 

5 Žltá (TX) TX 

POZNÁMKA: Niektoré káble majú ochranu proti vlhkosti. Používateľ tak nemôže vidieť vnútorné 
sfarbenie. 

CHYBOVÉ HLÁŠKY 

Kód poruchy Popis 

21 Prúdová odchýlka 

22 Porucha pohonu 

23 Porucha motora 

24 Chyba signálu motora 

25 Porucha brzdy 

30 Narušenie prenosu dát 

NASTAVENIE PARAMETROV 

Č. Položka Zobrazenie displeje 

1 Nastavenie segmentov batérie 
 

2 Nastavenie podpory pohonu 
 

3 Nastavenie prepäťovej ochrany 
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4 Nastavenie snímača pohonu 
 

5 Nastavenie rýchlostného snímača 
 

6 Nastavenie funkcie pohonu 
 

7 Systémové nastavenie 
 

8 Nastavenie aktivačného hesla 
 

TABUĽKA VÝKONNOSTNEJ PODPORY 

 

 DEFINÍCIA SYMBOLOV 

Číslo Znak Definícia 

1  Čiastková vzdialenosť 

2  Podsvietenie 

3  Jednotka 

4  Napätie 

5  Priemer kolesa 

6  Rýchlostný limit 

7  Nastavenie prepäťovej ochrany 

8  Späť 

9  Vpred 

10  Nastavenie citlivosti 

11  Rýchlostný snímač 

12  Časové oneskorenie 

13  Asistencia pohonu chôdze 

14  Zmena pohonu 



18 

 

15  Tlačidlo 

16  Pomalý štart 

17  Heslo 

18  Obnova výrobného nastavenia 

19  Áno 

20  Nie 

 

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt 
nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na 
určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma. 

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii 
potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky 
nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho 
zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými 
predpismi udelené pokuty. 

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.  

„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.  

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

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený 
produkt): 

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

• 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 poruchou 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 poruchy, 
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 poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky 
záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu 
nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy 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 chybný, považuje sa reklamácia 
za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v 
súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.  
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V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných 
záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, 
prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom 
kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný 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 chybného 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: 

 


