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VAROVANIE 

 
Cvičenie môže predstavovať zdravotné riziko. Poraďte sa s lekárom pred začatím akéhokoľvek 

cvičebného programu na tomto zariadení. Pokiaľ máte pocit zamdlenia alebo závrate, okamžite 

prerušte používanie tohto zariadenia. Môžu nastať vážne zranenia, pokiaľ toto zariadenie nie je 

správne zmontované a používané. K vážnym poraneniam môže dôjsť tiež v prípade, že nie sú správne 

dodržované všetky inštrukcie. Držte zvieratá z dosahu tohto zariadenia, pokiaľ je prevádzke. Vždy pre 

každým použitím sa uistite, že všetky skrutky a matice sú dotiahnuté. Dodržujte všetky bezpečnostné 

pokyny v tejto príručke.  



 
BEZPEČNOSTNÁ SMERNICA 

 Keď bicykel úplne zložíte, prosím, skontrolujte a uistite sa, že všetky časti ako skrutky, matice 

a podložky sú umiestnené a stabilné. 

 Vždy skontrolujte kryt reťaze, ktorý chráni pohybujúce sa časti bicykla, či je v dobrom stave.  

 Vždy pred použitím bicykla prehliadnite tyč sedadla, jazdce sedadla, pedále a držadlá a uistite 

sa, že sú stabilné a dobrom stave.  

 Odporúča sa mazať všetky pohybujúce sa časti raz do mesiace. 

 Nenoste voľné odevy, aby ste sa vyhli ich zachyteniu v pohybujúcich sa častiach bicykla.  

 Nedávajte nohy dolu z pedálov, pokiaľ sú v pohybe. 

 Bežecké topánky alebo topánky na aerobic sú odporučené pri používaní bicykla.  

 Po každom použití bicykel utrite dosucha, aby ste odstránili pot alebo vlhkosť. Čistite toto 

zariadenie pravidelne slabým čističom, ktorý neodiera a vodou. Aby nedošlo k poškodeniu 

povrchu bicykla, nikdy nepoužívajte pri čistení rozpúšťadlo s ropným základom.  

 Držte, prosím, deti ďalej od bicykla počas jeho prevádzky. Nedovoľte deťom používať 

bicykel. Tento bicykel je určený pre dospelých, nie deti.  

 Nezosadajte z bicykla, pokiaľ pedále nezastavia úplne. 

 Ak cítite akúkoľvek bolesť alebo  napätie v hrudníku, nepravidelný srdcový tep, ste bez 

dychu, cítite mdloby alebo máte akékoľvek problémy pri cvičení, ZASTAVTE! 

 Nedávajte prsty alebo iné predmety do pohybujúcej sa časti cvičiaceho zariadenia.  

 Pred začatím akéhokoľvek cvičebného programu sa najskôr poraďte so svojím lekárom 

o frekvencii cvičenia, čase a vhodnej intenzite, hlavne s ohľadom na Váš vek a kondíciu. 

 Po cvičení, prosím, otočte kľuku pre napätie v smeru hodinových ručičiek (+), aby ste zvýšili 

napätie a pedále sa ďalej voľne neotáčali a niekoho nezranili.  

 

VŠEOBECNÁ SPRÁVA O ZARIADENÍ 

 
Táto jednotka patrí  k aerobným cvičebným zariadeniam. Jej cieľom je zvýšiť množstvo vdýchnutého 

kyslíka a recirkuláciu  krvi vďaka dlhému tréningu, aktivovať Vaše srdce, krvný obeh a dýchací 

systém tak, aby všetky orgány Vášho tela dostali dostatok kyslíka a výživy, a tým sa celé telo udržuje 

v dobrej fyzickej kondícii.  

Táto jednotka je navrhnutá v súlade s teóriou riadení bicykla, teóriou trenia a odporu. Odpor nastavíte 

tak, že pootočíte kľuku napätia. Toto zariadenie je počas výkonu bezpečné a spoľahlivé. Je vhodné pre 

použitie v domácnosti, v kanceláriách alebo na iných miestach aktivít voľného času.  

Kategória cyklotrenažéra - HC (podľa normy STN EN ISO 20957) určené pre domáce použitie 

Poznámka 

1. Pred začatím cvičenia sa uistite, že zariadenie je stabilné. Zariadenie môže byť vyrovnané, ak 

je povrch nerovný, a to zvýšením alebo znížením štyroch vyrovnávacích skrutiek (16). 

2. Nastavte sedlo (22) do vhodnej pozície pomocou nastavenia sedadlového jazdca (3) 

a sedadlovej tyče (2). A tiež, prosím, nastavte výšku držadiel (5) v závislosti na veľkosti vášho 

tela.  

3. Nastavte správny odpor pomocou kľuky napätia (11), nastavte, prosím, správny odpor 

v závislosti na Vašej kondícii. Môžete cvičiť trikrát do týždňa, vždy po jednej hodine, najlepší 

cvičebný účinok je HBF 110 -150 krát/min.  

4. Zariadenie na hnací režim je dvojsmerné. Stlačte, prosím, rukoväť brzdy (9) pre brzdenie, keď 

je cvičenie príliš agresívne, bicykel sa hneď zastaví.  

5. Neopúšťajte sedadlo (22) dokiaľ všetky časti úplne nezastavia.  

 

 





 ZOZNAM ČASTÍ 

Číslo časti POPIS ŠPECIFIKÁCIA MN. 

1 Hlavný rám    1 

2 Sedadlová tyč □38*460*1.5T 1 

3 Sedadlový jezdec □38*270*1.5T 1 

4 Tyč držadiel □38*270*1.5T 1 

5 Držadlá Ø28*998*t1.5  1 

6 Spojka napätia   1 

7 Zadná základňa Plochý ovál,30*70*1.5T*498L 1 

8 Predná základňa Plochý ovál,30*70*1.5T*498L 1 

9 Rukověť brzdy  1 

10 Podložka Ø10xØ25xT5 1 

11 Kluka napätie M10*P1.25*60 1 

12 Kryt (pravý)   1 

13 Kryt (savý)   1 

14 Kryt reťaze A   1 

15 Kryt reťaze B   1 

16 Vyrovnávacie skrutky M8 4 

17 
Vnútorná plastová trubka 

Vhodná pre 45*45*1.5 Štvorhranná trubka 

&38x38          

3 

18 Krytka základne Vhodná pre 30*70*1.5T  Eliptická truba 4 

19 Krytka sedadlového jazdca  Vhodná pre 38*38*1.5T  Štvorhranná trubka 1 

20 PS Predný kryt   1 

21 Transportné kolesko D8*D71.5*W223 2 

22 Sedlo   1 

23 Kolík M16*P1.5*35L 3 

24 Φ21 Podložka   1 

25 Krytka vnútornej trubky 45*45*1.5T Štvorhranná trubka  1 

26 Láhev na vodu Fľaša na vodu  1 

27 Držák na láhev Držiak na fľašu   1 

28 Pás Pás 5PK54" 1 

29 Pružina napětí Pružina napätia Ø2.5*17 1 

30 Drážkový hřídel Drážkový hriadeľ   1 

31 
Klika Kluka 170  9/16"-20UNF 

1 

set 

32 Kryt kliky Kryt kluky  2 

33 Podložka Podložka Φ20*Φ10*1.5 2 

34 
Skrutka so šesťhrannou plochou guľatou 

hlavičkou M10x25L 

2 

35 Pedál  9/16"-20UNF-RH 1 

36 Zotrvačník (18kg)  Ø460*28W 1 

37 Osi M12*P1.0*166 1 

38 Hnací remeň kolesa Ø205*19.8W 1 

39 
Objímka Ø18*Ø12*36L 

1 

40 Kotúč, zotrvačník, (predný náhon) φ37*φ30*24.5 1 



41 Zostava svorkových brzd Brzdová doštička, Brzdové lanko 1 

42 Držiak brzd T4.0*M10*P1.25 
1 

43 Plochá podložka Ø10.2-Ø25*T1.5 1 

44 6001 6001（Čierny plastový obal ）ABEC-5  2 

45 6004 6004（Čierny plastový obal）ABEC-5  2 

46 608 608 4 

47 Pružina osi v tvare C Φ10 1 

48 Pružina osi v tvare C Φ20 2 

49 Merač  1 

50 Vonkajší plastový kryt trubky 45VS38 2 

51 Šesťhranná matica M12x1.0 (Pevnosť 16～23HRC) 1 

52 Krytka matice M12 M12*p1.0 (Pevnosť 16～23HRC) 1 

53 Šesťhranná matica M10*P1.25 2 

54 Krytka matice M10 M10 (Pevnosť 16～23HRC) 4 

55 Šesťhranná nízka matica M12  M12*1.0 (Pevnosť 16～23HRC) 3 

56 Šesťhranná matica M6 (Pevnosť 16～23HRC) 1 

57 Nylonová matica M10 (Pevnosť 16～23HRC) 1 

58 Nylonová matica M10*P1.25 (Pevnosť16～23HRC) 1 

59 Skrutka s krížovou hlavičkou M5x12  M5x12 (Pevnosť 16～23HRC) 4 

60 Plochá podložka GBT97.2 5  Φ5.2*1.0 4 

61 Krížová skrutka so zapustenou hlavičkou M6x12 (Pevnosť 16～23HRC) 2 

62 
Skrutka s polguľatou hlavičkou  a štvorhranným 

krčkom M10x45 (Pevnosť16～23HRC) 
4 

63 
Skrutka vnútorná so šesťhrannou plochou guľatou 

hlavou M6x12 (Pevnosť 16～23HRC) 
3 

64 
Skrutka vnútorná so šesťhrannou plochou guľatou 

hlavou M10x25 (Pevnosť 16～23HRC) 
1 

65 
Skrutka vnútorná so šesťhrannou plochou guľatou 

hlavou M10x16 (Pevnosť 16～23HRC) 
4 

66 Skrutka vnútorná so šesťhrannou hlavou M6x40 M6x40 (Pevnosť 16～23HRC)  1 

67 Plochá podložka GB/T97.2 10  Φ10*1.5 6 

68 Plochá podložka  Φ12*Φ25*1.5T 1 

69 Plochá podložka GBT97.2 6  Φ6.2*1.0 1 

70 Šesťhranná matica M8（Tetiva 17）  4 

71 Vnútorná šesťhranná dutá skrutka Φ8*M6*30 (Pevnosť 16～23HRC) 3 

72 Krížová samorezná skrutka ST4.8*15 (Pevnosť16～23HRC) 16 

73 Doska pre merač 3T 1 

74 Skrutka s krížkovou dáždnikovou hlavou M5*10 (Pevnosť 16～23HRC)  4 

75 Podložka  Φ5*1.0 2 

 

 

 

 

 



 

 

 

Schematická kresba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INŠTALÁCIA -podľa schémy a zoznamu častí vytiahnite všetky diely 

z krabice. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Kroky inštalácie: 

Krok 1 Upevnenie prednej a zadnej základne 

Podľa nasledujúceho obrázku upevnite prednú základňu (8) a zadnú základňu (7) k hlavnému rámu 

(1). K tomu potrebujete 4 ks plochých podložiek (67), krytku matice (54) a skrutky s pologuľatou 

hlavou a štvorhranným krčkom (62) -  pomocou francúzskeho kľúča #17 na dotiahnutie.  

 
 

 

 

Krok 2: Pripevnenie fľaše na vodu a držiak fľaše 

Podľa nasledujúceho obrázku pripevnite, prosím, držiak fľaše (27) k hlavnému rámu (1) pomocou 

skrutky s krížovou hlavičkou (59) a plochej podložky (60) tak, že  použijete náradie a nakoniec dajte 

do držiaka (27) fľašu na vodu (26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Krok 3: Upevnenie ľavého a pravého pedálu 

Pozrite sa na obrázok dolu, vložte ľavý a pravý pedál (35) do kľuky (31). Upevnite ich k hlavnému 

rámu (1) pomocou francúzskeho kľúča #15. 

 

 

                                      12 

 
 

Krok 4: Pripevnenie tyče 

držadiel 

Pozrite sa na nasledujúci obrázok, 

povoľte kolíček (23) a vsuňte tyč držadiel 

(4) do otvoru pre túto tyč k hlavnému rámu 

(1) a znovu dotiahnite kolíček (23). 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krok 5: Pripevnenie držadiel 

Pripevnite držadlá (5) do trubky pre držadlá a dotiahnite pomocou podložky (33) a šesťhrannej skrutky 

s plochou guľatou hlavičkou (34). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Krok 6: Pripevnenie 

sedadlovej tyče 

Uvoľnite kolíček (23) a vsuňte sedadlovú 

tyč (2) do otvoru pre túto tyč na hlavnom 

ráme a potom znova utiahnite kolíček 

(23). 

                         

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Krok 7:  Pripevnenie sedla 
Povoľte kolíček (23) a vsuňte sedadlový jazdec (3) do sedlovej tyče (2), potom znova utiahnite kolíček 

(23) a pripevnite sedlo (22) k sedlovému jazdcu (3). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Krok 8: Pripevnenie dosky na merača 

a samostatného merača 
Podľa obrázku nižšie najskôr pripevnite dosku 

pre merač (73) k držadlám (5) a potom 

pripevnite samotný merač (49) na dosku 

(73) skrutkou s krížovou dáždnikovou 

hlavičkou (74) pomocou francúzskeho 

kľúča. Nakoniec pripojte rýchlostné lanko 

k meraču.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Krok 9: Inštalácia je dokončená 

Po dokončení inštalácie, prosím, pozorne skontrolujte všetky skrutky a matice a uistite sa, že ste ich 

poriadne dotiahli.  

 

 
POZNÁMKA 

• Kontrolujte všetky matice, krytky matíc a pedále pravidelne. Ak nájdete nejaké chybné diely, 

okamžite ich vymeňte. Necvičte, kým nie sú dobre opravené. 

• Venujte väčšiu pozornosť ľahko opotřebovávaným častiam. Ako na nasledujúcom obrázku, 

kontrolujte prosím zostavu bŕzd (41), ak sú zlé brzdy alebo pred cvičením nefungujú, vymeňte ich 

prosím. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
• Skontrolujte prosím, či sú pedále pred cvičením voľné alebo nie. Ak áno, zopakujte inštalačný 

krok 3. 

• Ak je sedlo povolené, dotiahnite šesťhranné skrútky pomocou francúzskeho kľúča (22) 

 
 

• Ak chcete túto jednotku odstrániť, uchopte prosím riadidlá (5) na ich koncoch a potlačte tak, aby 

transportné koliesko (21) na prednej základni stálo na zemi a koleso sa tak mohlo ľahko 

pohybovať. 
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PRÍRUČKA KU COMPUTERU 

 
 

SPEED = rýchlosť 

DISTANCE = vzdialenosť 

CALORIES = kalórie 

ODO = celková vzdialenosť 

PULSE = tepová frekvencia 

SCAN = čítanie 

Time = čas 

UPPER LINE DISPLAY = Horný riadok displeja 

LOWER LINE DISPLAY = Spodný riadok displeja 
 

FUNKCE: 

 SPEED: Na displeji sa zobrazí rýchlosti výkonu / cvičenie 

 TIME: Na displeji sa zobrazí dĺžka / čas cvičenia s počítaním nahor alebo nadol (ak je nastavená 

cieľová hodnota pre cvičenie) 

 DISTANCE: Na displeji sa počas cvičenia zobrazuje vzdialenosť dosiahnutá s počítaním nahor 

alebo nadol (ak je nastavená cieľová hodnota pre cvičenie) 

 CALORIES: Na displeji sa počas cvičenia zobrazujú spálené kalórie počítaním nahor alebo nadol 

(ak je nastavená cieľová hodnota pre cvičenie) 

 PULSE (volitelné): Na displeji sa počas cvičenia zobrazuje aktuálnu srdcovej frekvencie. Vysoký 

limit môže byť nastavený ako varovanie s pípajúcimi alarmom. 

 SCAN: Stlačte tlačidlo "MODE" do tej doby než sa zobrazí "SCAN", potom sa na spodnom 

riadku displeja zobrazí všetky funkcie hodnôt, a to v sekvenciách po dobu 6 sekúnd. 

 ODO: Na displeji sa zobrazí celková dosiahnutá vzdialenosť z rôznych cvičebných lekcií, hodnota 

môže byť vynulovaná len pri výmene batrie. 

 STOP: Akonáhle ukončíte cvičenie, v ľavom rohu displeja sa zobrazí "STOP". 

 

TLAČÍTKA: 

Stlačte "MODE" pre výber funkcie, pričom sa hodnota funkcie zobrazí na hlavnom displeji. Podržte 

toto tlačidlo po dobu 2 sekúnd pre vynulovanie.  

SET (voliteľné): Stlačte toto tlačidlo na nastavenie hodnoty funkcie ako cvičebný cieľ.  

RESET (voliteľné): Stlačte na vynulovanie príslušné hodnoty funkcie a podržte tlačidlo po dobu 2 

sekúnd na vynulovanie všetkých hodnôt funkcií computeru okrem ODO.



POZNÁMKA: 

• Monitor sa vypne automaticky, ak sa po dobu dlhšiu 4 minút necvičia alebo nie je vyslaný žiadny 

signál. 

• Znovu "prebudíte" monitor keď jednoducho začnete znova cvičiť alebo keď stlačíte tlačidlá. 

• Ak máte pocit, že displej pracuje nesprávne, potom vyberte batérie a znova ich vložte do computeru. 

• Akonáhle začnete cvičiť a uvidíte, že sa na displeji nič nezobrazuje, potom znovu zapojte vodič / 

drôtik. 

• Akonáhle máte pripojený senzor tepovej frekvencie, ale na displeji sa nezobrazí žiadna hodnota, 

potom skontrolujte, či je senzor správne pripojený. 

 

VAROVÁNÍ: 

Systém na monitorovanie tepovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže 

zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Ak pociťujete nevoľnosť, okamžite ukončite cvičenie! 

 

Cvičenie: 
 

Používaním tohto prístroja získate lepšiu kondíciu a vytvarujete si svaly. Pri diéte vám pomôže 

redukovať váhu.. 

 

1. zahrievacie cvičenie 
Umožní prúdiť krv telom správnym spôsobom. Obmedzí možnosť vzniku kŕčov a bolesti svalov. 

Každý preťahovaní cvik by mal trvať 30 sekúnd. Svaly naťahujte len do tej polohy, kde máte 

prijateľnú bolesť. Ak bolí moc, trochu povoľte. 

 
Pretiahnutie postranných brušných svalov Zadné strany stehien Predné strany stehien Vnútorné strany stehien lýtok a achiloviek 

2. samotné cvičení 
Cvičenia, pri ktorom musíte vyvinúť námahu. Pri pravidelnom cvičení budú vaše nohy omnoho 

ohybnejšie. Je veľmi dôležité udržiavať tempo jazdy. Cvičenie bude efektívne, ak zvýšite vašu tepovú 

frekvenciu na úroveň, ktorá je ukázaná na obrázku. 

Táto časť by mala trvať najmenej 12 minút, najlepšie je začať od 15-20 minút. 
 



 
 

 

3. Uvoľňovacie cvičenie 

Tieto cvičenia umožnia vášmu kardio-vaskulárnemu systému, aby sa upokojil. Je to v podstate 

opakovanie zahrievacích cvičení - tzn. Zníženie záťaže a tempa a pokračovať ešte 5 minút. Ďalej tiež 

zopakujte naťahovacie cvičenia. Nezabudnite, že sa cvičenie vykonáva pomaly a bez bolesti. 

Postupom času môžete vaše tempo a záťaž zvyšovať. Odporúčame cvičiť 3 krát týždenne. 

 

4. Tvarovanie svalov 

Pre vytvarovanie svalov, je potrebné zvýšiť záťaž. Zahrievacie a uvoľňovacie cvičenia prebiehajú 

rovnako, len na konci cvičenia si zvýšte záťaž a kmitajte nohami rýchlejšie ako normálne. Obmedzujte 

rýchlosť pre udržanie vašej tepovej frekvencie v danom intervale. 

 

5. Úbytok hmotnosti 

Základným faktorom je námaha. Čím dlhšie a tvrdšie budete cvičiť, tým viac spálite kalórií. Je to 

rovnaké, ako keď chcete zlepšiť vašu kondíciu. 
 
Upozornenie: 

1. Pred cvičením sa uistite, či sú všetky skrutky a matky poriadne dotiahnuté. 

2. Pred cvičením konzultujte váš zdravotný stav so svojim lekárom. 

3. Noste vhodné oblečenie. 

4. Nenechajte deti pri bicykli bez dozoru. 

5. Necvičte 1-2 hodiny po hlavnom jedle. 

6. Zastavte cvičenie pokiaľ: je vám zle od žalúdka, trasiete sa, máte extrémne rýchly dych, nadmerne 

vysokú tepovú frekvenciu, bolesti na hrudníku, alebo hlavy. Ak tieto situácie nastanú, konzultujte ich 

so svojím lekárom. 

 

Bicykel musí byť umiestnené na rovnej a pevnej podložke. Správny sklon možno nastaviť pootočením 

plastových krytiek na koncoch stabilizačných nôh. Pred každým použitím výrobku skontrolujte dotiahnutie 

všetkých skrutiek. Pravidelné používanie konzultujte so svojím lekárom. 

Tento výrobok je určený iba na domáce cvičenie. 
 

 
Údržba 

Pravidelne prevádzajte bežnú údržbu stroja na základe vyťaženia stroja minimálne však po 20 



hodinách prevádzky. 

Údržba zahŕňa: 

• Kontrolu všetkých pohyblivých častí stroja (osi, kĺby prevádzajúcej pohyb, atď.), Či sú dostatočne 

premazané. Ak nie, ihneď ich namažte. Odporúčame bežný olej pre bicykle a šijacie stroje alebo 

silikónové oleje. 

• pravidelná kontrola všetkých častí - skrutky a matice a pravidelné doťahovanie. 

• K údržbe čistoty použite len mydlový roztok a nie čistiace prostriedky s abrasivami. 

• Chráňte computer pred poškodením a kontaktu s tekutinami či potom. 

• Computer, adaptér, zástrčka a celý rotoped sa nesmie dostať do styku s vodou. 

• Computer nevystavujte slnečnému žiareniu a kontrolujte funkčnosť batérií, aby nedošlo k 

vytečeniu batérií a tým poškodeniu celého computeru. 

• Skladujte rotoped vždy na suchom a teplom mieste. 
 

 

Záručné podmienky SK: 

 
Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúce záruky: 

• záruka na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi. 

• záruka na computer a elektrozariadenie je 60 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi. 

• záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi. 

 

Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté: 
• zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodborným používaním, nesprávnou montážou, 

nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a 

kľúk k stredovej osi 

• 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, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, 

pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo 

rozmermi 

 

Upozornenie: 
1. cvičenie sprevádzajúce zvukovými efektami a občasným vŕzganím nie je závada brániaca riadnemu 

užívaniu stroja a teda nemôže byť predmetom reklamácie. Tento jav sa dá odstrániť bežnou údržbou. 

2. upozornenie: u základných modelov sú použité venčekové ložiská. Doba životnosti u týchto ložísk 

môže byť kratšia ako je doba záruky. Doba životnosti je približne 100 prevádzkových hodín. 

3. v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo 

vadným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná. 

4. Reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o závade a potvrdeným dokladom o 

zakúpení. 

5. Záruku je možné uplatňovať u výrobca 

 

Datum prodeje    Razítko a podpis prodejce 

 

 



 
 


