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ÚVODNÉ INFORMÁCIE 

Prečítajte si pozorne celý manuál. Tento manuál tvorí neoddeliteľnú súčasť výrobku, preto ho 
starostlivo uschovajte spolu s baliacim materiálom pre prípad, že ho budete v budúcnosti opäť 
potrebovať. V prípade zapožičania výrobku ďalšej osobe nezabudnite priložiť tiež tento manuál. 
Montáž výrobku musí vykonávať dospelá osoba. Pennyboard nie je určený na komerčné využitie. 
Jazda na pennyboarde vyžaduje určité schopnosti a zručnosti. Jazdec by mal vždy prispôsobiť 
rýchlosť a štýl jazdy svojmu veku. Pennyboard používajte iba na účely, na ktoré je určený. 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

 VAROVANIE – Jazda na pennyboarde môže byť nebezpečná! 

 Produkt spĺňa požiadavky normy EN 13613 

 Trieda: 

o Trieda A – pennyboard určený na použitie osobám s hmotnosťou 20 - 100 kg 

o Trieda B – pennyboard určený na použitie osobám s hmotnosťou 20 - 50 kg 

 Pennyboard spĺňa najprísnejšie normy kladené na kvalitu materiálu. Použité materiály boli 
starostlivo zvolené a použité tak, aby výrobok dosahoval tú najvyššiu kvalitu a ponúkal široké 
spektrum použitia. Napriek tomu zlé zaobchádzanie môže viesť k rýchlemu opotrebovaniu a 
poškodeniu výrobku či k úrazu. Za problémy vzniknuté nesprávnym používaním nenesieme 
žiadnu zodpovednosť. 

 Začiatočníci by mali nacvičovať jazdu na pennyboarde za prítomnosti kamaráta alebo 
niektorého z rodičov. 

 Deti mladšie ako 8 rokov by nemali na pennyboarde jazdiť bez dozoru. 

 Pri pennyboardingu je potrebná opatrnosť a nejazdiť príliš rýchlo. Pri jazde z kopca by mala 
byť rýchlosť taká, aby mohol jazdec bezpečne a bez rizika pádu zoskočiť a odbehnúť od 
pennyboardu.  

 Jazda a skoky za jazdy na pennyboarde môžu byť nebezpečné. 

 Pre jazdu na pennyboarde sú vhodné len také miesta, na ktorých môže jazdec bezpečne 
trénovať a zlepšovať svoje zručnosti - nevhodné sú naopak cesty alebo chodníky, na ktorých 
môže dôjsť k pádu alebo zrážke.  

 K jazde na pennyboarde nie je vhodný mokrý a nerovný povrch. 

 Na získanie nových zručností je potrebné mať dostatok času a rovnako tak je tomu aj pri jazde 
na pennyboarde. Pri strate rovnováhy by mal pennyboardista radšej zostúpiť zo pennyboardu 
skôr, než dôjde k pádu a začať znovu. Začiatočníkom sa neodporúča jazdiť na príliš strmých 
kopcoch. Pokročilí jazdci by mali vždy prispôsobiť svoju rýchlosť aktuálnym podmienkam tak, 
aby mohli počas jazdy bezpečne a bez pádu zoskočiť zo pennyboardu. 

 Pred zoskočením zo pennyboardu je nutné sa uistiť, že nedôjde k ohrozeniu okolitých osôb. 

 Pri jazde na pennyboarde treba vždy používať prilbu a chrániče dlaní, zápästia, kolien a 
lakťov. 

 K jazde na pennyboarde je vhodná iba obuv so suchou protišmykovou podrážkou. 

 Pennyboard by sa mal používať len na miestach, ktoré sú pre jazdu na pennyboarde vhodné. 
Tieto miesta by mali mať rovný, čistý, suchý povrch a v ich blízkosti by sa nemali pohybovať 
žiadne motorové vozidlá. 

 Každý pennyboardista musí brať ohľad na okolité osoby. Ďalej si musia uvedomiť, že nie je 
účastníkom bežnej premávky. Pennyboard nie je učený k jazde medzi motorovými vozidlami. 

 Pred každou jazdou je potrebné skontrolovať stav koliesok, ložísk a spojovacieho materiálu. 
Všetky spojovacie diely by mali byť riadne dotiahnuté. 

 Rýchlosť jazdy je vždy potrebné prispôsobiť schopnostiam jazdca. 
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 Na pennyboarde nerobte žiadne úpravy, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť jeho používania. 
Pri častom povoľovaní a uťahovaní samoistiacich matíc môže dôjsť k narušeniu ich fixačných 
vlastností a náteru. 

 Bezpečnosť a životnosť pennyboardu možno zvýšiť vykonávaním pravidelných kontrol a 
údržby. 

 Z bezpečnostných dôvodov vykonávajte pravidelné kontroly a uistite sa, že sa na doske 
pennyboardu nevyskytujú žiadne praskliny alebo úlomky a že je úplne v poriadku. Pokiaľ je to 
možné, všetky úlomky zo pennyboardu odstráňte. 

 Varovanie! Je potrebné používať ochrannú výbavu (schválenú helmu, chrániče a vhodnú 
športovú obuv). Pennyboard nie je určený k jazde medzi motorovými vozidlami.  

 Pre správne používanie pennyboardu je potrebné osvojiť si také zručnosti a znalosti, aby bol 
pennyboardista schopný vyvarovať sa úrazom v dôsledku pádu alebo zrážky s okolitými 
prekážkami alebo osobami.  

 Pennyboard by sa mal používať len na miestach na to určených. Neohrozujte vaše dieťa ani 
iné osoby a nedovoľte, aby bol pennyboard používaný v blízkosti cestnej premávky, na 
chodníkoch, svahoch alebo strmých kopcoch. Vyhýbajte sa blízkosti schodov a vodných 
plôch. 

 Nejazdite za súmraku, v noci alebo za zníženej viditeľnosti. 

 Ak sa chcete naučiť viac, poraďte sa tiež so pennyboardistom vo Vašom okolí. Majte na 
pamäti, že dobrý pennyboardista vždy dáva pozor na bezpečnosť svoju i bezpečnosť 
ostatných. 

USMERNENIA TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA 

ZO ZAČIATKU TO nie je nič jednoduché … 

… začiatočníci si privodia väčšinu úrazov počas prvých desiatich minút. V tejto fáze je potrebné dbať 
na zvýšenú opatrnosť. 

TECHNIKA JÍZDY NA PENNYBOARDU 

1. VÝCHODISKOVÁ POZÍCIA 

Ako neskúsený jazdec sa najskôr postavte prednou nohou kolmo na predný podvozok pennyboardu. 
Preneste časť svojej váhy na chodidlo a mierne pokrčte nohu v kolene. Druhé chodidlo položte na 
zadný podvozok v pravom uhle k prednému chodidlu. Dávajte pozor na to, aby ste vždy prenášali 
váhu na predné chodidlo, tzn. ťažisko by vždy malo byť vpredu. Pamätajte, že základným pravidlom 
jazdy je prenášanie váhy smerom dopredu. Po niekoľkých pokusoch zistíte, že sa na pennyboarde 
cítite istejšie. Tuhosť podvozku a s tým spojenú efektivitu zatáčania pennyboardu možno ovplyvňovať 
povoľovaním a uťahovaním poistnej matice (tzv. kingpinu) na oboch podvozkoch pennyboardu a 
zmenami tlaku vyvíjaného na gumové vložky v podvozku.  

2. PRVÝ JAZDA NA PENNYBOARDE 

Prenášaním váhy zo strany na stranu sa pokúste nakláňať dosku doprava alebo doľava od pozdĺžnej 
osi. Váhu prenášajte ohýbaním dolných končatín v kolenách a členkoch a hornú polovicu tela sa 
snažte držať v vzpriamenej polohe. Pre udržanie rovnováhy používajte ruky. Aby sa pennyboard 
rozbehol, položte jedno chodidlo na dosku tak, ako je popísané v odseku 1. o východiskovej pozícii. 
Druhou nohou sa opakovane odrážajte od zeme. Akonáhle získa pennyboard požadovanú rýchlosť, 
položte druhé chodidlo na zadnú časť dosky. Dávajte pozor, aby ste nikdy nepoložili chodidlo až na 
úplný okraj dosky. Začiatočníci by mali zostať na rovnom povrchu a vyhýbať sa svahom. 

3. ZASTAVENIE 

3.1 Ako zastaviť pri pomalej jazde 

Najskôr dajte zadné chodidlo na zem vedľa pennyboardu a trením chodidlá pomaly zabrzdite. Predné 
chodidlo by malo zostať na doske, kým pennyboard nezastaví. 
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3.2 Ako zastaviť pri rýchlejšej jazde 

Postupuje sa podobne ako v prípade pomalej jazdy. Ovšem potom, čo zadné chodidlo zbrzdí 
pennyboard, je nutné, aby jazdec zoskočil z dosky úplne, teda aj predným chodidlom. Po zoskoku je 
dôležité okamžite pennyboard zastaviť. Voľne sa pohybujúci pennyboard môže byť veľmi nebezpečný. 

3.3 Zastavenie „Wheelie stop“ 

Tento spôsob brzdenia by mali používať len skúsení jazdci. Jazdec tlačí zadný okraj dosky 
pennyboardu k zemi a trením dosky o zem sa snaží pennyboard zastaviť. Prosím, majte na pamäti, že 
týmto spôsobom brzdenia nevyhnutne dochádza k odieraniu dosky. 

4. TECHNIKY ZATÁČANIA 

Všeobecne platí, že na pennyboarde sa zatáča pomocou prenášania telesnej váhy. Pritiahnite alebo 
povoľte poistné matice, tzv. kingpin, a nastavte si takú tuhosť podvozku, ktorá vám bude najviac 
vyhovovať. Kingpin je skrutka, ktorá prechádza naprieč podvozkom. V závislosti na pritiahnutie 
poistnej matice na konci kingpinu budú vložky medzi rámom podvozka a kingpinom zovreté buď 
pevne (utiahnutý podvozok) alebo voľnejšie (povolený podvozok). Dávajte si pozor, aby ste neutiahli 
poistnú maticu na kingpinu príliš pevne. Závit na poistnej matici musí vždy presne zodpovedať závitu 
na kingpinu. Pokiaľ po pritiahnutí z matice vyčnieva časť skrutky, mala by byť skrutka skrátená 
odborníkom alebo by sa mala do podvozku vložiť nová gumová vložka. Pred každým použitím by mal 
jazdec skontrolovať správne nastavenie podvozku. Poškodené alebo prasknuté gumové vložky sa 
musia vymeniť. Zaujmite východiskovú pozíciu. Potom sa pokrčte v kolenách o niečo viac a preneste 
váhu na tú stranu pennyboardu, na ktorú si prajete zatočiť. Aby ste zatočili doprava, je nutné preniesť 
váhu na pravú stranu a naopak pre zatočenie doľava zase preneste váhu na ľavú stranu. Takto 
pokračujte a striedajte zákruty doľava so zákrutami doprava. Ostrosť zákrut závisí na tom, aký veľký 
tlak pri prenášaní váhy na stranu vynaložíte. Čím väčší tlak vynaložíte, tým ostrejšie budú zákruty. 

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE 

Výrobok čistite len suchou alebo vlhkou handričkou. Nikdy nepoužívajte žiadne špeciálne čistiace 
prostriedky. Pred a po každom použití skontrolujte, či na pennyboarde nie sú viditeľné známky 
poškodenia alebo opotrebenia. Pre vlastnú bezpečnosť používajte vždy len originálne náhradné diely. 
Ak sú časti pennyboardu poškodené alebo sa objavia ostré hrany, nemali by ste pennyboard ďalej 
používať. Pennyboard skladujte na bezpečnom mieste, kde bude chránený od všetkých nepriaznivých 
vplyvov, kde nemôže dôjsť k jeho poškodeniu a kde nemôže nikoho zraniť. 

KOLIESKA A VÝMENA LOŽÍSK 

Pravidelná údržba pennyboardu je dôležitá pre jeho bezpečné používanie. Je preto dôležité 
pravidelne kontrolovať, či sú všetky diely v dobrom stave. Kolieska a ložiská sú dostupné náhradné 
diely, a ak dôjde k ich opotrebovaniu, môžu byť nezávisle na sebe vymenené. Ak meníte kolieska, 
majte na pamäti, že je potrebné vytiahnuť zo starých koliesok ložiska a vložiť ich do nových koliesok. 
Povoľte maticu podvozku, vyberte koliesko a pomocou nejakého vhodného náčinia vytlačte z kolieska 
ložisko. Potom ložisko vtlačte do nového kolieska a to upevnite späť do podvozku. Maticu riadne 
pritiahnite. (Prečítajte si Bezpečnostné pokyny!) Pennyboard je vybavený priemyselne vyrobenými 
ložiskami, ktoré boli pod vysokým tlakom naplnené mazivom. To je dôvod, prečo sa kolieska môžu pr i 
zaťažení ľahko a rýchlo otáčať. Ak ložiská prestanú pracovať správne, je potrebné ich vymeniť. 
Nepokúšajte sa ložiská rozoberať. 

LIKVIDÁCIA 

Ak výrobku skončila jeho životnosť, prosím, zlikvidujte ho vo Vašom okolí len na mieste na to 
určenom. 
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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:  

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 
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 

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

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.  
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Dátum predaja:                  Pečiatka a podpis predajcu: 


