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DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 

1. Zapojte napájecí kabel do příslušného uzemněného elektrického obvodu. Přístroj musí být 
dobře uzemněn. Pokud by se vyskytla porucha, zajistí uzemnění elektrickému obvodu co 
nejmenší odpor a sníží tím riziko elektrického šoku. 

2. Umístěte přístroj na čistý a rovný povrch o rozměrech minimálně 2 x 1 m. Přístroj nepokládejte 
na tlustý koberec, abyste nezablokovali ventilaci. Přístroj také neumisťujte v blízkosti vody 
nebo venku. Z důvodu bezpečnosti zachovejte u zařízení volný prostor min. 0,6 m. 

3. Přístroj postavte na místo s dobře viditelným a přístupným elektrickým napájením. 

4. Nikdy zařízení nestartujte, zatímco na běžeckém pásu stojíte. Po spuštění startéru a 
nastavení rychlosti může nastat malá prodleva, než se stroj dá do pohybu. Vždy stůjte na 
stupátkách po boku přístroje, dokud se pás nezačne pohybovat. 

5. Při cvičení noste vhodný oděv. Nenoste dlouhý nebo příliš volný oděv, který by se mohl do 
přístroje zachytit. Vždy mějte běžeckou nebo aerobickou obuv s gumovou podrážkou. 

6. Budete-li odstraňovat kryt motoru, vždy vypojte kabel ze zásuvky. 

7. Přístroj nesmí používat malé děti. 

8. Ze začátku, dokud si na přístroj nezvyknete, se při chůzi nebo běhu vždy držte madla.  

9. Pokud přístroj užíváte, vždy si k oděvu připněte šňůrku bezpečnostního klíče. Pokud by 
zařízení náhle změnilo rychlost v důsledku chyby a rychlost by se nepřiměřeně zvýšila, 
vytržením klíče přístroj okamžitě zastavíte. 

10. Pokud není přístroj používán, neměl by být kabel zapojen v elektrice a bezpečnostní klíč by 
měl být vytažen. 

11. Před zahájením cvičení se poraďte se svým lékařem. Může Vám dát doporučená týkající se 
frekvence a intenzity cvičení s ohledem na věk a fyzickou kondici. Pokud pociťujete bolest 
nebo pnutí na hrudi, popř. nepravidelný pulz, ztrácíte dech nebo na Vás přicházejí mdloby 
nebo jiná nepříjemnost, OKAMŽITĚ ZASTAVTE! Před opětovným cvičením se poraďte 
s odborníkem. 

12. Pokud na napájení pozorujete poškození nebo opotřebení, zajistěte jeho okamžitou výměnu u 
kvalifikovaného elektrikáře. Nepokoušejte se o opravu napájení sami. 

13. Pokud je poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisem nebo 
podobně kvalifikovanou osobou, aby se snížilo riziko úrazu. 

14. Před použitím položte své nohy na lištu po stranách přístroje a vždy si k oděvu připněte 
šňůrku bezpečnostního klíče. Uchopte se držadla předtím, než se pás správně rozpohybuje 
(jednou nohou si vyzkoušejte rychlost ještě před použitím). Abyste se vyhnuli ztrátě 
rovnováhy, snižte rychlost pásu na minimum nebo vytáhněte klíč. Pokud by bezpečnostní klíč 
nebyl zapojen či za nouzové situace se přidržte držadel a vyskočte ze stroje. 

15. Žádný nastavitelný díl nesmí vyčnívat ven, aby nebránil pohybu uživatele. 

16. Kategorie: HC (dle normy EN957) vhodné pro domácí využití. 

17. Max. nosnost: 120 kg 

18. VAROVÁNÍ! Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při 
tréninku může zavinit vážné zranění nebo smrt. Pokud pociťujete nevolnost, okamžitě 
ukončete cvičení! 
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POKYNY K SESTAVENÍ 

Balení obsahuje níže uvedené díly 

 

Seznam dílů: 

Č. POPIS SPEC. KS 

 

Č. POPIS SPEC. KS 

A Hlavní rám  1 21 Imbusový klíč 5 mm 1 

76 Bezpečnostní klíč  1 32 Šroub M8*42 2 

Pomocné nástroje: 

ČÍSLO POPIS SPEC. POČET 

21 Imbusový klíč 5 mm 1 

KROKY K SESTAVENÍ 

Stroj nespouštějte, dokud není plně sestaven. 

Krok 1: 

 

Otevřete krabici, vytáhněte rám přístroje (A) a 
položte jej na zem. 
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Krok 2: 

 

Krok 3: 

 

Krok 4: 

 

Zvedněte část (A-1) ve směru šipky a postavte 
hlavní rám (A) do vertikální polohy. 

Otočte částí A-3 dle směru šipky. 

Zvedněte konzoli ve směru šipky. Ujistěte se, že 
zapojovací drát konzole není přimáčknutý. 
Zajistěte šroubem (32) pomocí šroubováku (5). 
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Krok 5: 

 

Krok 6: 

 

SKLÁDÁNÍ 

Vytažení vzhůru:  

 

Zatlačte na část (A-1) a poté vztyčte 
pravou a levou část (A-2) dle směru šipky. 

Otočte madla (B a C) dolů ve směru hodinových 
ručiček. 

Pohněte tyčemi držadel nahoru a dejte je do pozice 
dle obrázku. Držte A-1, a posuňte A-2 dolů 
k hlavnímu rámu, dokud neuslyšíte zacvaknutí. Poté 
ve směru šipky postavte běžící plochu vzhůru do 
vyobrazené pozice. 
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Položení: 

 

POZOR: Přístroj nespouštějte, dokud neprovedete všechny uvedené kroky a dokud se 
neujistíte, že jsou veškeré šrouby dobře utaženy. Před spuštěním čtěte příbalovou 
dokumentaci. 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

ROZLOŽITELNÝ ROZM. (mm) 1640*730*1275 mm POHON DLE POŽADAVKU 

SKLOPNÝ ROZM. (mm) 370*730*1610 mm MAX. VÝKON DLE POŽADAVKU 

BĚŽÍCÍ DESKA (mm) 1300*460 mm PROUD DLE POŽADAVKU 

ČISTÁ VÁHA 55 kg STUPEŇ SKLONU 12 

MAX. HMOTNOST BĚŽCE 120 kg RYCHLOST 1,0 - 16 km/hod. 

3 LED DISPLEJ RYCHLOST, ČAS, VZDÁLENOST, CALORIE, PULZ, SKLON 

UZEMNĚNÍ 

Výrobek musí být uzemněn. V případě poruchy nebo dysfunkce zaručí uzemnění nejmenší odpor 
proudu, čímž sníží možnost elektrického šoku. Výrobek je vybaven kabelem s uzemněným vodičem a 
uzemněnou zástrčkou. Zástrčka musí být vsazena do uzemněné a řádně uchycené elektrické zásuvky 
s ohledem na místní předpisy a nařízení. 

NEBEZPEČÍ – Jestliže nebude zařízení uzemněné, může způsobit elektrický šok. V  případě 

pochybností se poraďte s kvalifikovaným servisním elektrikářem ohledně vlastního uzemnění přístroje. 
Dodanou zástrčku si nijak neupravujte. Pokud nejde do zásuvky zapojit, pořiďte si zásuvku vlastní, ale 
instalovanou odborníkem. Výrobek je určen pro nom. provoz 220 V a má uzemňující zástrčku, která 
vypadá jako ta na obrázku A včetně následujících vyobrazení. Přesvědčte se, že je stroj zapojen do 
zásuvky se stejnou konfigurací jako zástrčka. U přístroje nepoužívejte adaptér. 

Položte hlavní rám A na podlahu a zatlačte na 
část A-1. Poté zvedněte část A-2, dokud 
neuslyšíte cvaknutí. Nakonec otočte madla (B a 
C) dolů po směru hodinových ručiček. 
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OPERACE 

 

DISPLEJ 

1. Okénko „SPEED“: V záložním nebo operačním stavu svítí LED světélko a displej ukazuje 
rychlost v rozmezí 1,0 - 16,0 km/h. 

2. Okénka “DIS., TIME, CAL.”: Pokud svítí dioda „DISTANCE“, ukazuje přístroj vzdálenost 
v rozmezí 0,0 - 99,0 km. Pokud svítí světélko „TIME“, ukazuje displej vzdálenost v rozmezí 
0,0 - 99,0 km. Ukazuje také čas cvičení v rozmezí 0:00 - 99:59. Pokud svítí ukazatel 
„CALIORIES“, ukazuje přístroj spálených kalorií běžce v rozmezí 0 – 9999. 

3. Okénko “PULSE/INCL”: Když uživatel uchopí madla, rozsvítí se LED světlo a na displeji se 
zobrazí data ohledně tepu běžce v rozmezí 50 - 200 tepů/min. (Hodnoty jsou pouze 
referenční a nemohou být použity k lékařským účelům. Pokud svítí “INCLINE”, ukazuje 
zařízení úhel sklonu v rozmezí 0 - 12%. 

4. Tento běžící pás se dá napojit na Android APP nebo na IOS APP skrze Bluetooth. Zařízení se 
tak dá kontrolovat pomocí mobilu nebo pomocí IPadu a data včetně informací se na nich 
zobrazí. 

SOFTWARE 

1. Požadavky na software: Zařízení potřebuje spolupracovat s níže uvedeným vybavením, aby se 
dalo připojit na běžící pás a aby se dala provádět kontrola. 

Verze Androidu: Android 4.3 nebo vyšší 
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Verze stolního počítače: Bluetooth BLE4.0 nebo vyšší 

Apple IPAD, stolní počítač: IOS operační systém IOS 7 nebo vyšší 

Model IPADu: I PAD mini, I PAD mini2, I PAD mini3, I PAD Air, I PAD Air2. 

2. Stažení a instalace softwaru: 

Systém Android:  Naskenováním QR kódu získejte odkaz. 

 

 

 Jděte na stránku http://www.anzhi.com a stáhněte soubor s názvem “C2-
Treadmill” a nainstalujte software. 

 

Systém IOS:  Naskenováním QR kódu získejte odkaz. 

 

 V APP Store najděte soubor s názvem “C2 TREADMILL” a instalujte ho. 

 Navštivte stránku https://itunes.apple.com/cn/app/c2-
treadmill/id986302503?mt=8 

FUNKCE TLAČÍTEK 

1. Tlačítko “START/STOP”: Pokud je stroj zapnutý a bezpečnostní klíč vložený, pak pomocí 
tohoto tlačítka zařízení kdykoliv nastartujete. Pokud stroj běží a Vy toto tlačítko kdykoliv 
zmáčknete, zastavíte stroj a všechna data se vynulují. 

2. Tlačítko“+”, “-“ na pravém držadle: Po spuštění stroje zmáčkněte tlačítko “+”, “-“ k nastavení 
rychlosti. Při každém zmáčknutí se rychlost posune o 0,1 km. 

3. Tlačítko “+”, “-” na levém držadle: Po spuštění stroje zmáčkněte tlačítko “+”, “-, můžete tak 
upravit úhel sklonu. Rozsah přizpůsobení rychlosti je vždy o jednu sekci. 

4. Dálkové ovládání:  

A Kulatý knoflík F  Prstový kroužek 1 Tlačítko zvýšení sklonu 

B Krytka baterie G Indikační kontrolka 2 Tlačítko snížení sklonu 

C Baterie H Šroub a guma 3 Zvýšení rychlosti 

D Vsuvka baterie   4 Snížení rychlosti 

E Zámek baterie   5 START / STOP 

http://www.anzhi.com/
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5. APP operace: Zmáčkněte tlačítko  a zobrazí se nápověda pro operace. 

6. Po dokončení instalace APP vytvoří systém ikonu na systémové desce. Software spustíte 

kliknutím na tuto ikonu. 

7. Po vstupu do softwarového systému, zmáčkněte tlačítko HELP a objeví se operační průvodce. 

8. V operačním statusu APP se k pásu připojte skrze „přednastavený Bluetooth“ (C2-XXXXXXX). 

Spusťte displej. Zmáčkněte tlačítko CONNECT k napojení na Bluetooth. 

9. Pokud chcete ukládat získaná data, zmáčkněte tlačítko LOGIN/SIGN UP a přihlaste se jako 

člen. Poté můžete využívat server pro uchovávání dat. 

RYCHLÝ START (RUČNÍ) 

1. Zapněte běžící pás a vložte bezpečnostní klíč na určené místo. Spusťte APP software a 
napojte počítač běžícího pásu na svůj mobil nebo počítač. 

2. Pokud je pás v pohotovostním režimu, zmáčkněte tlačítko START/STOP na dálkovém 
ovládání, počítači nebo displeji APP softwaru. Pás se po 3 sekundách dá do pohybu rychlostí 
1,0 km/hod a se sklonem „0“. Další okénka také začnou s odpočtem od „0“. 

3. Po spuštění zařízení použijte ke změně sklonu a rychlosti APP software nebo dálkové 
ovládání. 
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OVLÁDÁNÍ BĚHEM CVIČENÍ 

1. Tlačítko SPEED-DOWN sníží rychlost běhu. 

2. Tlačítko SPEED-UP zvýší rychlost běhu. 

3. Tlačítko START/STOP sníží rychlost, dokud přístroj nezastaví. 

4. Jestliže uživatel podrží po dobu 5 sekund snímač tepové frekvence, ukáže se naměřená hodnota. 

5. Po vyjmutí bezpečnostního klíče se přístroj okamžitě zastaví. Všechna okénka zobrazí „---ʺ, hlásič 
čtyřikrát zapípá a stroj se zastaví. 

MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ 

1. Pokud je běžící pás v pohotovostním režimu, zmáčkněte START/STOP a stroj se spustí výchozí 
rychlostí 1,0 km/hod. a se sklonem „0“. Ostatní okénka také začnou s odpočtem od „0“. Zmáčknutím 
“+”,”-”, “+”, “-” změníte nastavení rychlosti a sklonu. 

2. APP operace: dle APP manuálu 

3. Dálkové ovládání: dle APP manuálu 

PŘEDNASTAVENÍ 

Přednastavený program je nastaven v APP programu. Pokud je přístroj napojen na Bluetooth, je 
možno pás takto ovládat. Nahlédněte do APP manuálu. 

MAPOVÁNÍ CVIČENÍ 

Nahlédněte do APP manuálu. 

UŽIVATELSKÝ PROGRAM 

Uživatelský program je nastaven v APP programu. Pokud je běžící pás napojen na Bluetooth, je 
možno pás skrze něj kontrolovat. Řiďte se dle APP manuálu. 

ROZMEZÍ PROGRAMU 

 
PROGRAM ZAČÁTEK ROZMEZÍ 

NASTAVENÍ 
ROZMEZÍ DISPLEJE 

ČAS (MIN:SEKUNDY) 0:00 15:00 5:00 - 99:00 0:00 - 99:00 

SKLON (%) 0 0 0 - 12% 0 - 12% 

RYCHLOST (km/hod.) 1,0 1,0 1,0 - 16,0 1,0 - 16,0 

VZDÁLENOST (km) 0 1,0 0,5 - 50,0 0,00 - 99,0 

PULZ (tepů/min) P N/A N/A 50 - 200 

KALORIE 0 50 20 - 999 0 - 999 

Funkce bezpečnostního klíče: 

Při zatáhnutí za provázek bezpečnostního klíče se přístroj okamžitě zastaví. Okna displeje ukáží 
“―――”, hlásič zapípá po dobu tří sekund a stroj se zastaví. Při opětovném vložení magnetického 
konce klíče do konzole se zařízení dostane do výchozí pozice pro běh. 

Úsporný režim: 

Systém má úspornou funkci SAVE-ON. V pohotovostním režimu při prodlevě 10 minut se systém 
SAVE-ON spustí a displej se zamkne. K opětovné aktivaci stačí zmáčknout kterékoliv tlačítko. 



12 

 

BLUETOOTH & MP3 (VOLITELNÉ) 

1. Pokud je mobil nebo počítač napojen na běžící pás a nedokáže najít LINE-IN konektor, USB 
nebo vloženou SD kartu, vyhledá zařízení Bluetooth a automaticky se napojí na „C2-AUDIO-
BT“. Můžete poslouchat hudbu skrze APP software Vašeho mobilu nebo počítače. 

2. Pokud se zapojí LINE-IN konektor, USB a SD karta současně, připojí systém přednostně 
konektor. Pokud je konektor odpojen, spustí se USB. Pokud vyjmete USB, zobrazí se data na 
SD kartě. 

3. Pokud posloucháte hudbu, zmáčkněte na levé straně počítače tlačítko na ovládání hudby. 

: Další, : Předchozí, : Zesílit., : Ztišit., 

: Pauza, Play, APP Bluetooth on/off. V APP programu zmáčkněte tlačítko na 3 sekundy 
k připojení nebo odpojení služby Bluetooth. 

4. Vložte datový kabel mobilu nebo počítače do USB. Běžící pás je dobije. 

Vypnutí: 

Vypněte stroj. Stroj můžete zastavit i za pochodu. Tímto způsobem zastavení přístroj nepoškodíte. 

POZOR: 

1. Ze začátku cvičení doporučujeme udržovat nízkou rychlost a přidržovat se madla, dokud si na 
zařízení plně nezvyknete. 

2. Vložte magnetické zakončení bezpečnostního klíče do konzole a konec provázku klíče si 
připněte k oblečení. 

3. Abyste bezpečně zastavili, zmáčkněte tlačítko STOP nebo zatáhněte za provázek klíče. 
Zařízení okamžitě zastaví. 

4. Pokud je dálkové ovládání poškozeno, zkontrolujte, zda je v něm baterie nebo zmáčkněte 
kontrolní tlačítko, abyste zjistili, zda svítí kontrolka. Nakonec zmáčkněte START/STOP na 8 
sekund v pohotovostním režimu. Systém se přepne do kontrolního režimu dálkového ovládání 
a okénko rychlosti ukáže „88“. Pro opuštění instruktážního režimu a návratu do režimu 
pohotovostního zmáčkněte kterékoliv tlačítko. 

5. Baterii ani dálkové ovládání nedávejte do vody. Předejdete tak jejich poškození. 

6. Dálkové ovládání se snadno poškodí. Proto na něj příliš netlačte. 

INSTRUKCE KE CVIČENÍ 

1. Zahřívací fáze 

Toto opatření pomáhá zachovat optimální krevní oběh a zdravý pohyb svalů. Snižuje riziko vzniku 
křečí nebo svalového poškození. Na začátku by se mělo udělat pár protahovacích cviků, jak je 
popsáno níže. Každé cvičení by mělo trvat asi 30 sekund. Nesnažte se svaly do cílové polohy dostat 
násilím a nedělejte prudké pohyby. Pokud pocítíte bolest, okamžitě přestaňte. 

2. Cvičení 

V této fázi dochází ke zvyšování výkonu. Při správném cvičení by svaly na nohách měly zesílit. 
Je velmi důležité udržovat rovnoměrné tempo. Vynaložená námaha by měla úměrně zvýšit 
srdeční tep do příslušné zóny znázorněné v grafu níže. 
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Tato fáze by měla trvat minimálně 12 minut. 

3. Uvolňovací fáze 

Tato fáze by měla uvolnit kardiovaskulární a svalové vypětí. Je to opakování zahřívací fáze – upravte 
tempo a pokračujte cca 5 minut. Měli byste zopakovat protahovací cvičení. Opět ale svaly příliš 
nenamáhejte a nenapínejte. 

Jak se bude Vaše kondice zlepšovat, budete moci cvičit déle a náročněji. Doporučuje se cvičit 
minimálně třikrát týdně a cvičení si v týdnu rovnoměrně rozvrhnout. 

Chcete-li zvýšit výkonnost svalů, budete muset nastavit poměrně vysokou zátěž. To znamená vyšší 
zatížení svalů na nohách a může to znamenat, že nebudete moci cvičit tak dlouho, jak jste si 
představovali. Pokud tedy chcete vylepšit svou kondici, budete muset změnit program. Při zahřívací a 
uvolňovací fázi byste měli cvičit normálně, ale na konci cvičební fáze byste měli zátěž navýšit, aby 
nohy pracovaly tvrději než jindy. Rychlost můžete regulovat, abyste udrželi srdeční pulz v uvedených 
mezích. Rozhodující je míra vynaloženého výkonu. Čím náročněji a déle cvičíte, tím vice kalorií 
spálíte. Co do efektu je to totéž, jako kdybyste cvičili pro zlepšení kondice. 

POKYNY K ÚDRŽBĚ 

SPRÁVNÉ VYCENTROVÁNÍ A NAPNUTÍ BĚŽECKÉHO PÁSU 

PÁS PŘÍLIŠ NEPŘEPÍNEJTE. Mohlo by to zapříčinit snížení výkonu motoru a nadměrné opotřebení 
válců. 

CENTROVÁNÍ PÁSU 

● Položte pás na rovnou plochu. 

● Rozpohybujte pás asi na 3,5 mph. 

● Pokud pás táhne příliš napravo, pootočte pravý regulační šroub o ½ otáčky ve směru hodinových 
ručiček a levý regulační šroub o ½ otáčky proti směru hodinových ručiček. 

● Pokud pás táhne příliš nalevo, pootočte levý regulační šroub o ½ otáčky ve směru hodinových 
ručiček a pravý regulační šroub o ½ otáčky proti směru hodinových ručiček. 

   

Obr. A: Pás táhne napravo. Obr. B: Pás táhne nalevo. 
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POZOR: Před čistěním nebo úpravou běžícího pásu vždy vypojte zařízení z elektrické zásuvky. 

ČIŠTĚNÍ 

Čištění zařízení prodlužuje životnost stroje. Zařízení pravidelně zbavujte prachových nečistot. Čistěte 
nekryté plochy pásu včetně bočních kolejí. Zamezíte tak pronikání nečistot pod běžící pás. 

Povrch pásu může být očištěn vlhkou utěrkou namočenou do čisticího prostředku. Nenechte kapalinu 
proniknout do vnitřku motoru zařízení nebo do prostoru pod pásem. 

Pozor: Předtím, než odklopíte krytku motoru, vždy odpojte zařízení z elektriky. 

Alespoň jednou ročně odklopte víko motoru a prostor pod víkem motoru vysajte. 

BĚŽECKÝ PÁS A PROMAZÁVÁNÍ PLOCH 

Tento běžící pás je vybaven předlubrikovaným nízkoúdržbovým krycím systémem. Tření pásové 
plochy může výrazně ovlivnit funkci a životnost Vašeho zařízení. Vyžaduje pravidelné mazání. 
Doporučujeme také pravidelnou kontrolu povrchu. 

Doporučujeme promazávání dle následujícího rozvrhu: 

 Lehké zatížení (méně než 3 hod. týdně) ročně 

 Střední zatížení (3-5 hod. týdně)  co 6 měsíců 

 Vysoké zatížení (více než 5 hod. týdně) co 3 měsíce 
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ROZLOŽENÍ ZAŘÍZENÍ 
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SEZNAM KOMPONENTŮ 

Č. POPIS SPEC. POČET Č. POPIS SPEC. POČET 

1 Základna  1 51 Šroub M6*55 2 

2 Hlavní rám  1 52 Šroub M6*35  1 

3 Zdvih   1 53 Šroub M6*30  8 

4 Konzola  1 54 Šroub M8*12  2 

5 Rozpěra  1 55 Šroub M8*16  4 

6 Levé madlo  1 56 Šroub M8*65  1 

7 Pravé madlo  1 57 Šroub M6**16  2 

8 Matice  2 58 Matice M6 8 

9 Držák motoru  1 59 Matice M8 5 

10 Konzola  1 60 Šroub ST4.0*15 49 

11 Rám madel  2 61 Šroub ST4.2*45 2 

12 Kolík  2 62 Vyrovnávací podložka ∮8 10 

13 Přední válec  1 63 Pružná podložka ∮8 8 

14 Zadní válec  1 64 Pojistná podložka ∮6 3 

15 Kolík  4 65 Šroub ST2.9*8 10 

16 Podložka  4 66 Šroub ST2.9*6.5 8 

17 Přítlačník pružiny  4 67 Šroub M10*45 3 

18 Pružina  2 68 Vyrovnávací podložka ∮10 6 

19 Pružina držadla  2 69 Šroub M10*50 2 

20 Šroub  8 70 Šroub M10*16 2 

21 5# imbusový klíč  1 71 Pojistná podložka ∮10 4 

22 Velká podložka  2 72 Šroub M4*16 3 

23 Svrchní kryt motoru  1 73 Vnitřní koncovka  1 

24 Dolní kryt motoru  1 74 Počítač  1 

25 Nášlapná lišta  2 75 Řídící jednotka  1 

26 Levá koncovka  1 76 Bezpečnostní klíč  1 

27 Pravá koncovka  1 77 DC Motor  1 

28 Levý dekorační kryt  1 78 Knoflík pulzu a sklonu  1 

29 Pravý dekorační kryt  1 79 Knoflík pulzu a rychlosti  1 

30 Podpůrné držadlo  2 80 Motor sklonu  1 

31 Rám levého kola  1 81 Magnetické jádro  1 

32 Šroub M8*42 3 82 Magnetický prstenec  1 

33 Spodní deska  1 83 Přípojka  1 

34 Koncovka držadla  2 84 Běžící deska  1 

35 Tvarová svorka  2 85 Přípojný kabel  1 

36 Pravý dekorační kryt  1 86 Rám pravého kola  1 
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37 Řemen J170-6 1 87 Bezpečnostní přípojka  1 

38 Podložka  1 88 Matice M5 4 

39 Transportní kolo  2 89 Kabel tepové frekvence  2 

40 Tlumící podložka  8 90 Kabel regulace sklonu  2 

41 Stojan  4 91 Šroub M8*35 2 

42 Svorka kabelu  1 92 
Dekorační kryt levého 

držadla 
 2 

43 Běžící pás  1 93 
Dekorační kryt pravého 

držadla 
 2 

44 Vsuvka bezpečnostního klíče  1 94 Pravá vzpřímená krytka L  1 

45 
Odpružení bezpečnostního 

klíče 
 1 95 Levá vzpřímená krytka L  1 

46 Neklouzavá podložka  2 96 Pravá dekorační krytka-R  1 

47 Šroub M6*16 4 97 Krytka  2 

48 Šroub M8*55 2 a-1 AC kabel  1 

49 Šroub M10*80 1 a-2 AC kabel  1 

50 Matice M10 12 98 Tlumící podložka  6 

PRŮVODCE PŘI PORUCHÁCH 

1. E01 — Chyba v komunikaci: 

Pravděpodobnou příčinou je přerušení komunikace mezi konzolí a kontrolní deskou nebo poškození 
počítače. Jednoduše zkontrolujte zapojení drátů mezi konzolí a kontrolní deskou a ujistěte se, že jsou 
dobře zapojeny. Pokud jsou příčinou špatné dráty, vyměňte je za nové nebo vyměňte počítač. 

2. E02: 

Pravděpodobnou příčinou je poškození bipolární tranzistoru nebo poškození kontrolní desky. Pomocí 
multimetru zjistěte, zda bipolární tranzistor nevyhořel. Vyměňte buď celý tranzistor, nebo přístrojovou 
desku. 

3. E03 — Chybí signál čidla: 

Pravděpodobnou příčinou poruchy je, že světélko rychlostního čidla 10 sekund neobdrželo signál. 
Ujistěte se, že je čidlo zadní strany desky dobře nainstalováno. Pokud ne, přeinstalujte jej. Zkontrolujte 
správné zapojení čidla. Pokud je ukazatel rychlosti poškozený, znovu konektor zapojte nebo vyměňte 
magnetický sensor za jiný. Zkontrolujte činnost kontrolního panelu a to, zda jsou dráty správně 
zapojeny. Pokud ne, správně je zapojte nebo vyměňte kontrolní desku. 

4. E05 — Poškozená kontrolní deska nebo motor: 

Pravděpodobnou příčinou je poškození kontrolní desky nebo motoru. Vyměňte kontrolní desku nebo 
motor. 

5. E06 — Chyba napojení drátů motoru a kontrolní desky: 

Pravděpodobnou příčinou poruchy je to, že dráty motoru a kontrolní desky nejsou dobře zapojeny 
nebo že stejnosměrný motor nebo kontrolní panel jsou poškozeny. Zkontrolujte, zda je deska nebo 
motor poškozen nebo zda jsou dráty dobře zapojeny. Vyměňte motor nebo kontrolní desku, popř. 
dráty rozpojte a znovu spojte. 

6. “- - -” Bezpečné vypnutí 

Pravděpodobnou příčinou poruchy je to, že bezpečnostní klíč není dobře vložen nebo je jeho vsuvka 
poškozena. Znovu zasuňte pojistku do konzoly. Dobře napojte zakončení nebo vyměňte vsuvku. 
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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 (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt): 

 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 

 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. 
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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.  

 

Datum prodeje:      Razítko a podpis prodejce:  


