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DŮLEŽITÉ! 

Zajistěte, aby si každý uživatel před prvním použitím tohoto výrobku pečlivě přečetl následující 
informace.  

MANUÁL SI USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD DALŠÍ POTŘEBY. 

SPECIFIKACE 

Název modelu: FTC-110 Jmenovité napětí: 220-240V, 50//60Hz 

Jmenovitý proud: 0.5A  Jmenovitý výkon: 95W 

INSTALACE 

UPOZORNĚNÍ: Pro snížení rizika zasažení elektrickým proudem a vzniku zranění používejte výrobek 
pouze v interiéru. Výrobek chraňte před deštěm a skladujte jej v interiéru.  

UMÍSTĚNÍ 

Pumpu postavte na čisté, suché a dobře větrané místo, minimálně 30cm od zdi či jiné překážky, která 
by mohla bránit proudění vzduchu. Tělo i schránka jsou navrženy tak, aby bylo zajištěno dostatečné 
chlazení elektrické pumpy. Větrací otvory slouží k udržování optimální provozní teploty, proto větrací 
otvory nezakrývejte a nedávejte do jejich blízkosti žádné předměty. 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

UPOZORNĚNÍ: Pro snížení rizika požáru, elektrického zásahu, zranění nebo poškození výrobku je 
potřeba vždy dodržovat určité bezpečnostní zásady. Před prvním použitím výrobku si přečtěte 
všechny následující pokyny a manuál si uschovejte pro případ další potřeby. 

1. MÍSTO POUŽITÍ UDRŽUJTE V ČISTOTĚ 

  Nepořádek a překážky mohou způsobit zranění. 

2. PRO POUŽITÍ ZVOLTE VHODNÉ MÍSTO 

 Elektrická zařízení chraňte před deštěm. 

 Elektrická zařízení nepoužívejte na místech se zvýšenou vlhkostí vzduchu. Místo provozu 
musí být dobře osvětlené. 

 Elektrická zařízení nepoužívejte v blízkosti hořlavých látek a plynů. Motory uvnitř elektrických 
zařízení produkují jiskry, které mohou zapříčinit vznik požáru. 

3. OCHRANA PŘED ELEKTRICKÝM ÚRAZEM 

 Předcházejte kontaktu těla s uzemněným materiálem (např. potrubí, radiátor, sporák, lednice). 

4. ZAJISTĚTE MINIMÁLNÍ POČET OSOB 

 Nedovolte nikomu (zejména dětem), kdo není do prací zapojen, aby se pohyboval v blízkosti 
pracovního místa nebo sahal na elektrická zařízení či napájecí kabely. 

5. USCHOVEJTE NEPOTŘEBNÉ NÁŘADÍ 

 Pokud elektrický nástroj nepoužíváte, uschovejte jej na suchém, uzamykatelném místě, ke 
kterému nemají přístup děti. 

6. NÁSTROJE NEPŘETĚŽUJTE 

 Elektrická zařízení pracují spolehlivěji a bezpečněji, pokud jsou využívány v soulady 
s doporučením výrobce.   

7. POUŽÍVEJTE VHODNÉ NÁSTROJE 

 Typ nářadí a nástrojů vždy volte podle náročnosti vykonávané práce a podmínek pracovního 
prostředí. 



4 

 

 Nepoužívejte nářadí k účelům, ke kterým není navrženo.  

8. VOLTE SPRÁVNÝ ODĚV 

 Nepoužívejte volné oblečení nebo šperky, které se mohou o zařízení zachytit.  

 Pro práci venku doporučujeme obuv s protiskluzovou podrážkou.  

 Pokud máte delší vlasy, použijte pracovní pokrývku hlavy.  

9. POUŽÍVEJTE OCHRANNOU VÝBAVU 

 Používejte ochranné brýle. 

 Při pracích, které produkují prach, používejte roušku či respirátor. 

10. ZAPOJTE ODSÁVAČ PRACHU 

 Pokud je nářadí vybaveno systémem pro odsávání/sběr prachu, zajistěte správné zapojení a 
používání tohoto systému. 

11. PŘEDCHÁZEJTE POŠKOZENÍ NAPÁJECÍHO KABELU 

 Při přenášení nezvedejte přístroj za napájecí kabel a při odpojování přístroje ze sítě za 
napájecí kabel netahejte. Napájecí kabel chraňte před teplem, mastnotou a ostrými hranami.   

12. BEZPEČNOST PRÁCE 

 Pokud to lze aplikovat na daný typ práce, preferujte vždy použití svorek a svěráků namísto 
ručního přidržení.  

13. DBEJTE OPATRNOSTI 

 Vždy udržujte stabilní postoj.  

14. PROVÁDĚJTE ÚDRŽBU NÁŘADÍ 

 Pravidelně kontrolujte stav napájecích kabelů a v případě poškození předejte zařízení 
k opravě autorizovanému servisnímu oddělení. 

 Kontrolujte stav prodlužovacích kabelů. V případě poškození prodlužovací kabel vyměňte.  

 Madla chraňte před mastnotou a udržujte v suchu a čistotě.  

15. ZAŘÍZENÍ ODPOJTE ZE SÍTĚ 

 Po každém použití, před zahájením údržby a před výměnou jakéhokoliv dílu vždy nejdříve 
odpojte zařízení z elektrické sítě.  

16. DEMONTUJTE KLÍČE A DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 

 Před zapnutím přístroje z něj odstraňte stavěcí klíče a další příslušenství. 

17. PŘEDCHÁZEJTE NECHTĚNÉMU ZAPNUTÍ 

 Při přenášení zařízení zapojeného do elektrické sítě nedávejte prsty do blízkosti vypínače. 

 Před zapojením zařízení do elektrické sítě se ujistěte, že je síťový vypínač v pozici „vypnuto“. 

18. POUŽÍVEJTE VENKOVNÍ PRODLUŽOVACÍ KABELY 

 Pokud používáte elektrické zařízení venku, používejte certifikované prodlužovací kabely 
určené pro venkovní použití.  

19. BUĎTE VE STŘEHU 

 Soustřeďte se na danou činnost a dbejte opatrnosti. Přístroj nepoužívejte, pokud se cítíte 
unaveni. 

20. KONTROLA POŠKOZENÝCH DÍLŮ 

 V případě poškození bezpečnostních či funkčních prvků můžete přístroj dále používat až poté, 
co pečlivě zkontrolujete, že není ohrožen jeho správný chod a funkčnost.  
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 Zkontrolujte upevnění a chod pohyblivých dílů a ujistěte se, že jsou všechny díly řádně 
smontovány a že se na nich neobjevují praskliny či jiná poškození, která by mohla ohrozit 
správný chod přístroje.  

 Bezpečnostní kryt nebo jiný díl musí být v případě poškození opraven či vyměněn 
autorizovaným servisním oddělením.  

 V případě poškození vypínačů se obraťte na autorizované servisní oddělení. 

 Zařízení nepoužívejte, pokud nefunguje síťový vypínač. 

21. VAROVÁNÍ 

 Pokud nejsou příslušenství či doplňky doporučeny v tomto manuálu, hrozí při jejich použití 
riziko úrazu. 

22. PŘEDEJTE PŘÍSTROJ K OPRAVĚ ODBORNÍKOVI 

 Elektrické přístroje musí vždy splňovat bezpečnostní požadavky. Jejich opravy by měl vždy 
provádět kvalifikovaný odborník pomocí originálních náhradních dílů, jinak je výrazně 
ohrožena bezpečnost uživatele. 

PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Součástí pumpy jsou 3 nástavce: 

1. Univerzální hustící nástavec vhodný pro nafukovací lehátka a balóny.  

2. Krátký nástavec pro aplikaci všude, kde lze upotřebit tlak vzduchu (čištění od prachu či jiných 
nečistot). 

3. Jehla pro nafukování basketbalových, fotbalových a volejbalových míčů. 

   

POUŽÍVÁNÍ 

UPOZORNĚNÍ: Motor se automaticky spustí (bez předchozí signalizace) ihned po zapojení 
přístroje do elektrické sítě a přepnutí vypínače do polohy „zapnuto“. 

1. V závislosti na předmětu, který si přejete plnit vzduchem, použijte buď univerzální hustící 
nástavec, nebo jiné kompatibilní příslušenství. Huštění automobilových pneumatik se provádí 
bez použití jakéhokoliv nástavce. 

2. Pokud budete hustit bez použití nástavce, jednoduše nasaďte adaptér na závitovou část 
ventilku pneumatiky s páčkou odklopenou směrem vzhůru. Pro zajištění zavřete páčku 
směrem k hadici. Při použití kteréhokoliv z nástavců zajistěte adaptér stejným způsobem. 

3. Zapojte pumpu do elektrické sítě a přepněte vypínač do pozice „zapnuto“. Pumpa začne ihned 
pumpovat vzduch. Po dosažení požadovaného tlaku pumpu vypněte. Při kontrole tlaku by měl 
být vypínač v pozici „vypnuto“. Pokud zjistíte, že tlak není dostatečný, opět zapněte síťový 
vypínač a proces opakujte. 

4. Po každém použití pumpy přepněte síťový vypínač do pozice „vypnuto“. 
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ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ 

1. Elektrická pumpa je vybavena motorem, který nevyžaduje žádnou údržbu ani aplikaci maziva. 
Aplikace jakéhokoliv maziva je zakázána. 

2. Elektrickou pumpu skladujte v suchém a čistém prostředí. 

VEŠKERÉ SERVISNÍ ZÁSAHY A OPRAVY, KTERÉ NEJSOU POPSÁNY V TOMTO MANUÁLU, 
MUSÍ PROVÁDĚT KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ TECHNIK. 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE 

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů 

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované 
prodávajícím na zboží dodávané kupujícímu, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků 
uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, 
a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve 
věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných. 

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, 
 I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 
116888. 

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který 
spotřebitelem není. 

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v 
rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem 
svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a 
obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.  

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi 
prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní 
smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.  

Záruční podmínky 

Záruční doba 

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, 
faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby 
poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena. 

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro 
použití  
k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti. 

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé: 

zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným 
zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose 

nesprávnou údržbou 

mechanickým poškozením 
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opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.) 

neodvratnou událostí, živelnou pohromou 

neodbornými zásahy 

nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením 
vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry  

Reklamační řád  

Postup při reklamaci vady zboží  

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí 
škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, 
které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit. 

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost 
reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž 
doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má 
prodávající právo reklamaci odmítnout.  

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky 
záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu 
nákladů, které vznikly  
v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v 
tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.  

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za 
neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti  
s neoprávněnou reklamací.  

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních 
podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny 
vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat 
výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších 
technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží 
prodávajícímu.  

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude 
dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží 
předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v 
uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající 
povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.  
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