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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

• Vždy používajte osobné bezpečnostné prostriedky (prilba, chrániče dlaní, kolien a lakťov). 

• Pravidelne kontrolujte stav bicykla.  

• Nenechávajte deti bez dozoru. 

• Pred prvou jazdou zoznámte dieťa so základmi bezpečnosti.  

• Bicykel nepreťažujte.  

• Za zníženej viditeľnosti sa vybavte prídavnými reflexnými prvkami a osvetlením.  

• Používajte vhodné športové oblečenie, ktoré sa nemôže zachytiť do pohyblivej súčasti bicykla.  

• Vo vlhkom prostredí je znížená efektivita bŕzd.  

• Odporúčame, aby ste pri pohybe v dopravnej premávke dbali mimoriadnej opatrnosti (pre 
zníženie rizika nehody dávajte vždy prednosť v jazde). 

• Pred prvým použitím skontrolujte nasledujúce časti: 

o Dotiahnutie matíc kolies. 

o Upevnenie kormidla, pedálov a sedla. 

o Nastavenie a funkčnosť bŕzd. 

o Funkčnosť prehadzovačky. 

o Funkčnosť zvončeka. 

o Funkčnosť svetiel. 

o Tlak v dušiach. 

KOLESÁ 

Kolesá s rýchloupínacím mechanizmom 

• Uvoľnite rýchloupínaciu svorku, upevnenú na osi kolesa, utiahnite maticu na druhej strane od 
svorky a potom ju povoľte jedným otočením. Bezpečnostné podložky by mali byť položené na 
vidlici a rýchloupínacom systéme. Nasaďte koleso, vycentrujte ho a rýchloupínaciu svorku 
dotiahnite rukou. Svorka je riadne utiahnutá, ak je paralelne s vidlicou.  

•  Pri povolení kolesa svorkou, by ste mali cítim veľký odpor, tým sa uistíte že je bicykel riadne 
zabezpečený. Zaistenie kolesa vyskúšajte rukou.  

VAROVANIE: Pred použitím sa uistite že sú kolesá riadne zaistené.  

 

1. Nastaviteľná matica 

2. Rýchloupínacia svorka 

3. Správna poloha zamknutého kolesa 
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4. Bezpečnostná vložka 

5. Poloha odomknutého kolesa 

Koleso bez rýchloupínacieho mechanizmu 

• Nasaďte koleso, vycentrujte ho a utiahnite matice na každej strane vidlice. Bezpečnostné 
podložky musia byť medzi vidlicou a maticou. Utiahnite silou 17 Nm.  

• VAROVANIE: Pred použitím sa uistite že sú kolesá riadne zaistené.  

 

6. Koniec vidlice 

7. Matica 

8. Náboj 

9. Bezpečnostná podložka 

PEDÁLE 

• Pre výmenu pedálov:   

o Pravý pedál je označený R, na pravú kľuku značenú R. Pravá strana je krytá krytom 
reťaze. Skrutku utiahnite v smere hodinových ručičiek.  

o Ľavý pedál je značený L, na ľavej kľuke značené L. Skrutku utiahnite proti smeru 
hodinových ručičiek.  

• Riadne utiahnite oba pedále. 

 

KORMIDLO 

Pre nastavenie výšky povoľte skrutku, vyberte správnu výšku a potom znovu utiahnite skrutku.  

VAROVANIE: Na kormidle je označenie maximálnej bezpečnej výšky. Nepresahujte túto dĺžku.  
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1. Skrutka kormidla 

2. Kormidlo 

3. Zakrivená tyč 

4. Vidlica 

SEDLO 

Pre zostavenie sedla vložte nosník sedla do tyče sedla a utiahnite maticu na nosníku sedla. Potom 
vložte tyč sedla do rámu a nastavte výšku. Potom tyč sedla utiahnite pomocou matice alebo 
rýchloupínacím mechanizmom. Výšku sedla nastavte tak, aby ste mali nohy na pedáloch, ak máte 
mierne pokrčená kolená.  

VAROVANIE: Na nosníku sedla je vyznačená maximálna výška. Nepresahujte maximálnu výšku.   

 

1. Sedlo 

2. Nosník sedla 

3. Matica 

4. Tyč sedla 

5. Rám 

6. Rýchloupínací mechanizmus 
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SVETLÁ 

Predné svetlo umiestnite na kormidlo alebo na čelnú časť rámu. Svetlo by malo osvetľovať plochu vo 
vzdialenosti 10 metrov od bicykla.  

Pravidelne kontrolujte stav batérie.  

Na zadnú časť rámu umiestnite zadné svetlo.  

Svetlo je povinnou výbavou bicyklov. 

Odporúčame mať so sebou náhradné batérie.  

VAROVANIE: Svetlo udržujte čisté a v dobrom stave.  

 

BRZDY 

Torpédová brzda 

Nábojová brzda je takmer bez údržby a takmer nezničiteľná. Môže byť zakomponovaná v prevodníku. 

Ráfikové brzdy 

Brzda funguje na princípe dvoch brzdiacich doštičiek, ktoré zabrzdia pri stlačení páčky. Nastavením 
dĺžky kábla nastavíte citlivosť brzdy. Dĺžku nastavte tak, že obe doštičky stlačíte k sebe na bicykli, 
povolíte maticu, nastavíte dĺžku a utiahnete maticu. Pravidelne kontrolujte a vymieňajte brzdné 
doštičky.  

V – brakes 

V-Brakes sú brzdy ktoré sú pripevnené priamo na vidlicu bicykla. Doštičky bŕzd nesmú zasahovať do 
plášťa kolesa. Pri brzdení musia mať styk s ráfikom kolesa. V prípadne nutnosti nastavte výšku bŕzd. 
Utiahnite matice, udržte krútiaci moment medzi 7 – 9 Nm. Nastavte kábel brzdy tak, aby bola medzi 
ráfikom a doštičkou medzera 1,5 mm na každej strane. Nadmerný kábel odstrihnite. Pri kormidle 
potom nastavte tuhosť brzdy. V smere hodinových ručičiek sa zvýši odpor pružiny, proti smeru 
hodinových ručičiek sa odpor zníži. Týmto vycentrujete brzdu relatívne ku kolesu.  

VAROVANIE: Pravidelne kontrolujte stav bŕzd.  

Kotúčové brzdy 

Skoro bezúdržbové, nastavte pomocou nastaviteľnej skrutky.  
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1. Nastaviteľná skrutka 

2. Matica 

3. Poistná matica 

4. Nastavenie citlivosti bŕzd 

5. Nastavenie tuhosti ramena 

6. Nastaviteľná skrutka 

TLAK KOLIES 

Dušu nafúkajte na správny tlak. Jazda na nesprávne nafúknutých kolesách negatívne ovplyvňuje 
jazdu. Tlak je napísaný na bokoch pneumatík. Vždy používajte vhodný nástavec na pumpičke podľa 
Vašej duše.  

VAROVANIE: Je vhodné mať opravnú sadu na dušu.  

 

REŤAZ 

Pravidelne kontrolujte stav reťaze. Reťaz by mala byť vždy čistá a premazaná. Kolesá s 
prešmykovačom si automaticky upravia napätie reťaze. Kolesá, ktoré nemajú prešmykač musia mať 
rezervu 10 – 20 mm.  

Je vhodné so sebou voziť náradie na opravenie reťaze.  
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PREŠMYKAČ 

Nastavíte pomocou skrutiek 1, 2, 3 a 4, ktoré slúžia ako maximálny limit prehadzovačky. Prešmykač 
musí byť nastavený tak, aby sa reťaz mohla pohybovať po celej dĺžke prednej prehadzovačky bez 
toho, aby spadla alebo sa zasekla.  

Zadný prešmykač 

Vrchná skrutka (1) zabráni reťazi, aby sa nedostala mimo najväčšie koleso prehadzovačky. Najnižšia 
skrutka (2) zabráni tomu, aby reťaz nespadla z najnižšieho kolesa prešmykača.  

Predný prešmykač 

Vrchná skrutka (3) zabráni reťazi, aby sa nedostala mimo najväčšie koleso prehadzovačky. Najnižšia 
skrutka (4) zabráni tomu, aby reťaz nespadla z najnižšieho kolesa prešmykača. 

Pokiaľ chcete prehodiť rýchlosť šliapte a na rukoväti navoľte stupeň. Šliapte stálou rýchlosťou, kým sa 
reťaz neusadí.  

 

PREVODNÍK 

V prípade že je Váš bicykel vybavený prevodníkom (3, 7 alebo 8 prevodov), na kormidle budete mať 
prevodový stupeň. Vybraný stupeň sa zobrazí na displeji.  

Ak sa Vám nedarí zmeniť stupeň kontaktujte servis.  
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1. Kormidlo 

2. Displej 

3. Ovládač prevodu 

4. Kábel 

5. Nastaviteľná skrutka 

6. Skrutka na zvonček 

MAZANIE 

Namažte otočné čapy, páky, reťaz a brzdy voľnobežkou s použitím kvapalného parafínu. 

Namažte náboje, kľuky a kolesá raz za rok. 

Neaplikujte oleje alebo mazivá na pneumatiky alebo brzdné plochy. 

Nikdy nepoužívajte vysokotlakový čistič. 

Pravidelne kontrolujte nasledujúce časti: 

• uťahovacie body (kolesá, kľukové ozubené koleso, držiak, kormidlo, sedlo, reťaz) 

• opotrebenie brzdových doštičiek a pneumatík 

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

Po uplynutí životnosti prístroja alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, 
sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste 
na najbližšie zberné miesto k tomu určené. 

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete prevencii 
negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Ak si nie ste istí, konzultujte 
vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej 
sankcii. 

Batérie nevyhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené pre recykláciu. 

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 
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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. 

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

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

• neodborným repasom 

• 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: 

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

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.  
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Dátum predaja:      Pečiatka a podpis predajcu: 

 

 

 

 


