
UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

IN SV65614 – Cyklistický trenažér M-Wave magnetický

Záručný a pozáručný servis zaisťuje:
inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín

mail: reklamacie@insportline.sk, servis@insportline.sk
www.insportline.sk
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POPIS

Cyklistický  trenažér  M-Wave  je  moderný  cyklistický  trenažér  pre  upevnenie  zadného  kolesa  pre  domáci  tréning.  
Upnutie zadného kolesa do trenažéra je jednoduché a rýchle. Trenažér je vyrobený z kvalitnej kovovej konštrukcie,  
ktorú je možné zložiť pre ľahké uskladnenie. Valec trenažéra, po ktorom sa pohybuje zadné koleso je brzdený pomocou 
magnetického odporu, čo zaisťuje presné nastavenie odporu a maximálne tichý chod. Intenzitu záťaže kolesa možno 
ľahko regulovať  pomocou radenia priamo na  bicykli,  prípadne potom reguláciou magnetického odporu priamo na 
cyklistickom trenažéri. Trenažér je možné použiť pre kolesá o veľkosti 26 a 28 palcov. M-Wave je cyklistický trenažér 
špičkového talianskeho výrobcu a patrí medzi vyhľadávané trenažéry prevažne pre zimné obdobie.

Technický popis:

• cyklistický trenažér z kvalitnej kovovej konštrukcie
• vhodný pre bicykle 26 a 28 palcov
• regulácia pomocou prevodov samotného bicykla
• kompaktné rozmery
• skladná konštrukcia

Pred montážou cyklotrenažéra a jeho prvým použitím si prečítajte tento návod. Manuál uschovajte, aby ste do 
neho v prípade potreby mohli znovu nahliadnuť.

Obrázky uvedené v manuáli sú iba ilustračné. Výrobca si vyhradzuje právo meniť dizajn výrobku bez povinnosti 
predchádzajúceho oznámenia.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE:

• Pred každým použitím výrobok dôkladne skontrolujte.
• Pred začiatkom tréningu sa rozcvičte.
• Nedotýkajte sa rotujúcich častí.
• Počas jazdy majte obe ruky na riadidlách a udržujte bežnú jazdeckú pozíciu.
• Pred jazdou pravidelne kontrolujte dotiahnutie všetkých krídlových matíc a pevnosť spojov medzi koncovkami 

D a rýchloupínacím tiahlom zadného náboja.
• Toto zariadenie nie je vhodné pre používanie osobami (vrátane detí) ktoré majú znížené psychické vnímanie,   

zmysly alebo  mentálne  rozhranie,  majú  nedostatočné  skúsenosti  s  používaním zariadenia  bez  prítomnosti 
zodpovednej dospelej osoby. Deti musia byť pod dozorom dospelej osoby ktorá zabezpečí, že sa nehrajú so 
zariadením.

• Presvedčte sa, že počas cvičenia na zariadení nie sú v jeho blízkosti deti. Pre maximálnu bezpečnosť by malo 
byť zariadenie umiestnené mimo dosahu detí a domácich zvierat.

• Počas jazdy nebrzdite, dochádza tým k výraznému opotrebovaniu zadného plášta.
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NÁKRES

ZOZNAM DIELOV

A, F, G Krídlová matica

D Koncovka

H Magnetická brzda

I Nastavovacia skrutka

J Rýchloupínacie tiahlo

MONTÁŽ BICYKLA

1. Rozložte rám a umiestnite ho na rovnú plochu.

2. Pre dôkladné zaistenie bicykla v rámu trenažéra, nahraďte  rýchloupínacie tiahlo zadného kolesa priložením 
rýchloupínacím tiahlom (J).
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3.  Pred umiestnením bicykla do trenažéra, otáčaním nastavte pravú krídlovú maticu (F) a ľavú krídlovú maticu 
(A) tak, aby medzi koncovkami (D) vznikla dostatočná medzera pre umiestnenie zadného kolesa

4. Rýchloupínacie tiahlo zadného kolesa umiestnite do koncoviek  (D), dotiahnite pravú krídlovú maticu  (F) a 
potom ľavú krídlovú maticu (A).

5. Dotiahnite obe vnútorné krídlové matice  (G) tak, aby došlo k dostatočnému zaisteniu vonkajších krídlových 
matíc (F) a (A).

6. Pomocou nastavovacej skrutky (I) pritlačte kladku magnetickej brzdy pevne k plášťu zadného kolesa tak, aby 
pri  jazde  nedochádzalo  k  prešmykovaniu  zadného  kolesa.  Plášť  zadného  kolesa  by  mal  byť  dostatočne  
nafúkaný (aspoň na hodnotu 6 atmosfér).

Uvoľnenie bicykla z trenažéra:
1. Najskôr uvoľnite kladku magnetickej brzdy nastavovacou skrutkou.
2. Potom uvoľnite vnútorné a vonkajšie krídlové matice.

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: 
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 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. 

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 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 výrobku
• nesprávnou 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, HB, 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.

5

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


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 kupujúcemu. 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.

SK
inSPORTline s.r.o.
Centrála, reklamácie, servis:                      Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:                                                           36311723
DIČ:                                                           SK2020177082
Telefón:                                                      +421 (0)326 526 701
Mail:                                                           objednavky@insportline.sk
                                                                    reklamacie@insportline.sk
                                                                    servis@insportline.sk
Web:                                                           www.insportline.sk

SEVEN SPORT s.r.o.
Sídlo:                                                          Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3, ČR
Centrála:                                                     Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamácie a servis:                                  Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO:                                                           26847264
DIČ:                                                           CZ26847264
Telefón:                                                      +420 556 300 970
Mail:                                                           eshop@insportline.cz
                                                                   reklamace@insportline.cz
                                                                   servis@insportline.cz
Web:                                                           www.insportline.cz
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