Kontrola stacionárnych fitnes tréningových zariadení
Kontrolná akcia sa uskutočnila v priebehu marca v 40 predajniach športových potrieb na celom
území SR, pričom nedostatky sa našli v 23 kontrolovaných predajniach (57,5 %). Predmetom
kontroly bol sortiment stacionárnych tréningových zariadení - stacionárne bicykle, steppery,
veslovacie trenažéry, posilňovacie lavice, bradlá na posilňovanie a ostatné zariadenia,
spadajúce pod definíciu stacionárnych tréningových zariadení podľa príslušných technických
noriem.
Nedostatky boli zistené pri 93 druhoch stacionárnych tréningových zariadení s celkovým
počtom kusov 114, ktoré sa pri kontrole nachádzali v ponuke pre spotrebiteľov v celkovej
hodnote 41 646,64 EUR.
Konkrétne zistené nedostatky značenia a návodov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Zistený nedostatok:
Chýbajúci návod na použitie/návod na použitie v cudzom jazyku

Počet druhov
s nedostatkami
36

Chýbajúci pokyn na údržbu a starostlivosť o výrobok/chýbajúce údaje

26

Chýbajúci montážny návod/chýbajúce údaje

19

Chýbajúce údaje trvalého značenia na výrobkoch podľa príslušných
technických noriem. Z toho:


Meno alebo obchodná značka a úplná adresa výrobcu, dodávateľa
alebo dovozcu
Maximálne zaťaženie hmotnosťou používateľa

54

Trieda použitia S, H alebo I a triedy presnosti A, B a C aj
kombinované značenie pri špecifikácii v príslušnej časti
technickej normy
 Individuálne kódové číslo (ktoré obsahuje údaje o type a roku
výroby zariadenia)
 Grafický symbol alebo písomné informácie v národnom jazyku
inštruujúce používateľa, aby si prečítal informácie dodané
výrobcom
 Pre zariadenia triedy presnosti S a I zreteľné grafické symboly
alebo písomné informácie v národnom jazyku používateľa, ktoré
musia informovať o uchytení/zakotvení zariadenia pre jeho
bezpečné používanie
*Poznámka: Pri niektorých druhoch boli zistené viaceré nedostatky.

68
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63
86

6

V prípade 46 druhov výrobkov so zistenými nedostatkami v počte 62 kusov sa predávajúci
dobrovoľne zaviazali nepredávať ich do ich odstránenia. V prípade 47 druhov výrobkov so
zistenými nedostatkami v počte 52 kusov bol uložený zákaz ich predaja do odstránenia
zistených nedostatkov.
S ohľadom na nepriaznivé výsledky kontroly sa SOI bude venovať kontrole tejto skupiny
výrobkov aj v budúcom období.

