
 

UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK 

Detské helmy W-TEC 

Detské prilby W-TEC sa vyrábajú pomocou moderných 
technológií, ktoré zaisťujú maximálnu ochranu cyklistom, 
korčuliarom aj skateboardistom. Aj táto Vaša helma bola 
úspešne podrobená laboratórnym testom a spĺňa teraz 
európsku normu EN 1078:2012, čo dokladá aj štítok na helme. 

Prilby W-TEC boli navrhnuté pre použitie pri jazde na bicykli, 
in-line korčuliach alebo skateboardoch a nezaručujú rovnaký 
stupeň ochrany pri inom spôsobe používania. 
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HELMY SÚ VHODNÉ PRE BICYKLOVANIE, IN-LINE 
KORČUĽOVANIE A SKATEBOARDOVANIE. 

POZOR: Pred použitím si prečítajte celý manuál. 

OCHRANA 

Táto prilba je veľmi pevná a odolná. Postupom času a 
opotrebením však môže strácať svoje ochranné vlastnosti. 

SPRÁVNA VEĽKOSŤ 

Aby mohla helma plniť svoju ochrannú funkciu, musí si 
užívateľ vybrať správnu veľkosť. Preto je nutné vyskúšať 
veľkostí niekoľko a vybrať tú helmu, ktorá sedí čo najpevnejšie 
a najpohodlnejšie. So správne vybranou helmou nie je možné 
po zaistení upínania akokoľvek pohybovať. 

SŤAHOVACÍ MECHANIZMUS 
„RETENTION SYSTEM“ 

Pomocou mikrometrickej pracky možno ľahko nastaviť dĺžku 
remienkov, rovnako tak ako riadne helmu zaistiť. Remienky by 
mali byť na každej strane napnuté rovnakou mierou. Uistite sa, 
že pohodlne priliehajú k brade. Pevne si helmu nasaďte a 
zaistite pracku. Pracka by sa nemala dotýkať čeľuste. 
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Ak je jeden z remienkov povolený, zložte prilbu z hlavy a 
utiahnite ho tak, aby pohodlne priliehal k brade. Potom ho 
prevlečte mikrometrickou prackou, aby ste ho mohli nastaviť. 
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Ak chcete utiahnuť remienok, pridržte si jednu stranu 
mikrometrickej pracky rukou. Druhou rukou uchopte druhú 
stranu pracky. Potom s ňou pohybujte zo strany na stranu tak, 
aby ste nastavili správnu dĺžku remienka. 

 

Prilba musí byť nasadená tak, aby pevne držala a nebránila 
užívateľovi akokoľvek vo výhľade. 

  

Správna poloha Nesprávna poloha 
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Ak sa chcete uistiť, že sú remienky správne napnuté, nasaďte 
si prilbu a zaistite pracku. Otvorte ústa. Mali by ste cítiť, ako sa 
Vám remienok napína o bradu. Potom sa pokúste sňať helmu 
z hlavy. Ak sa Vám to podarí, musíte remienok utiahnuť. 
Helmou by nemalo byť možné na hlave príliš pohnúť. Bez 
odopnutí pracky by nemalo byť možné helmu sňať z hlavy. 

POZNÁMKA: Nastavenie remienkov skontrolujte zakaždým, 
keď si budete helmu nasadzovať. 

KONEČNÁ KONTROLA 

Je dôležité si pamätať, že helma musí pohodlne priliehať. Ak s 
ňou dokážete pohnúť dopredu alebo dozadu, treba utiahnuť 
remienok. 

Helma poskytuje úplnú ochranu iba ak je pracka zaistená. 
Nenasadzujte si helmu tak, aby bola príliš naklonená do tyla a 
odkrývala tak čelo. 

Nastavenie remienkov je potrebné kontrolovať pred každým 
použitím. 

ÚDRŽBA 

Helmu čistite iba pomocou roztoku vody a jemného saponátu. 
Nepoužívajte rozpúšťadlá, farby ani agresívne čistiace 
prostriedky. Mohlo by dôjsť k narušeniu ochranných vlastností 
helmy. 

Nevystavujte helmu teplotám vyšším ako 49°C. Umiestnenie 
vo vozidlách či batožine tmavej farby môže v extrémne teplých 
obdobiach okolitú teplotu navyšovať. Ak je prilba poškodená 
teplom, objavia sa na nej hrboľaté miesta. Ak je helma 
poškodená, už ju nepoužívajte a okamžite ju vymeňte za 
novú. 
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DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE 

Táto helma slúži na pohltenie nárazov tak, že sa jej materiál 
deformuje. Aj keď takéto poškodenie nemusí byť na prvý 
pohľad zreteľné, je nutné helmu po každom náraze vymeniť. 

Helma nanešťastie nedokáže používateľov ochrániť pred 
všetkými zraneniami, ktoré si možno privodiť pri páde či 
nehode, aj keď daná nehoda zodpovedá testovacím 
parametrom noriem. Dokonca aj nehody za veľmi pomalej 
rýchlosti môžu mať za následok vážne, či smrteľné zranenia. 
Záleží na type nárazu. Preto pri jazde vždy dbajte opatrnosti a 
starostlivo si prečítajte tento manuál. 

VAROVANIE 

 Táto helma nie je určená na použitie na motocykloch 
alebo podobných motorových prostriedkoch. 

 Žiadna prilba nedokáže používateľov ochrániť pred 
nepredvídateľnými nárazmi. 

 Pre maximálnu ochranu musí helma pevne priliehať k 
hlave a upínanie musí byť bezpečne zaistené. 

 Prilbu žiadnym spôsobom nemodifikujte. Mohli by ste 
negatívne ovplyvniť ochranné vlastnosti helmy. 

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. 
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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.  

„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 

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


8 

 

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 

 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 
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 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 
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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: 


