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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto běžeckého pásu. Stroj byl navržen tak, aby mnoho let vydržel 
v dobrém stavu bez poruch. Je možné, že jste již s podobnými výrobky seznámeni, ale přesto si 
pečlivě přečtěte tento manuál. Zjistíte tak, jak nejlépe zakoupený přístroj využít. 

Varování 

1. Před použitím si pečlivě přečtěte následující upozornění, abyste tak byli seznámeni 
s možnými riziky při tréninku na běžeckém pásu. 

2. Předtím, než začnete s jakýmkoliv cvičebním plánem, se nejdříve poraďte s lékařem, jestli 
nemáte nějaké zdravotní potíže, kvůli kterým by Vaše bezpečnost a zdraví byly při cvičení na 
běžeckém pásu ohroženy. Konzultace s lékařem je nezbytná, jestliže berete léky, které mají 
vliv na srdeční tep, krevní tlak a výši cholesterolu v krvi. 

3. Zaměřte se na to, jak Vaše tělo reaguje. Nesprávné nebo nadměrné cvičení může uškodit 
Vašemu zdraví. Jestliže se dostaví jakýkoliv z následujících příznaků, ihned cvičení přerušte: 
bolest, stahování hrudníku, nepravidelný tlukot srdce, nadměrná zadýchanost, závrať, motání 
hlavy nebo nevolnost. Pocítíte-li některé z těchto příznaků, měli byste se poradit s lékařem, 
zda ve cvičebním plánu pokračovat. 

Prevence zranění způsobených elektřinou 

Jestliže se nebudete řídit následujícími pokyny, zvyšujete tím riziko zásahu elektrickým proudem a 
újmy na zdraví. 

1. Před použitím vždy zkontrolujte, zda není napájecí kabel poškozen. Zpozorujete-li jakékoliv 
poškození, nezapojujte kabel do elektřiny. 

2. Nikdy se kabelu nedotýkejte mokrýma rukama. 

3. Umístěte napájecí kabel tak, aby se nezasekl a aby po něm nebylo možno šlapat. 

4. Běžecký pás by měl být napájen pouze kabelem, který s ním byl dodán. 

Obecná bezpečnostní opatření 

1. Běžecký pás používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto manuálu. 

2. Přesvědčte se, že napětí zdroje elektřiny odpovídá napájecímu kabelu. 

3. Majitel běžeckého pásu je zodpovědný za to, že všechny osoby, které na něm cvičí, jsou plně 
informovány o tom, jak pás bezpečně používat. 

4. Tento běžecký pás je těžký a k vyjmutí z balení je zapotřebí dvou osob. 

5. Před sestavením pásu se ujistěte, že není zapojen do elektřiny. 

6. Postavte pás na pevný a rovný povrch a zakryjte podlahu nebo koberec ochrannou podložkou. 
Pás umístěte tak, aby měl za sebou volný prostor o rozměrech 0,6 metru. 

7. Chraňte pás před nadměrnou vlhkostí a prachem. 

8. Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a matice pevně utaženy. 

9. Pás lze považovat za bezpečný jen tehdy, budete-li ho pravidelně udržovat a kontrolovat. 
Vadné součásti okamžitě vyměňte. Dokud nebudou vyměněny, pás nepoužívejte. 

10. Brždění je ovládáno napájením rotace běžícího pásu. 

11. Tento běžecký pás není vhodný k terapeutickému cvičení. 

12. Držte děti a zvířata mimo dosah běžícího pásu. Tento pás je určen pouze dospělým. 

13. Ke cvičení se řádně oblékejte. Volné oblečení na pásu nenoste, mohlo by se do něj zachytit. 
Nenoste také oblečení, které by Vás omezovalo v pohybu. 
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14. Na běžícím pásu se snažte zachovat rovná záda. Neprohýbejte je. 

15. Jestliže při cvičení pocítíte bolest nebo závrať, okamžitě zastavte. 

16. Snímač tepové frekvence není lékařský přístroj. Přesnost snímače může být ovlivněna i jinými 
faktory, včetně pohybu uživatele. Snímač slouží pouze jako pomůcka k určení základních 
tepových tendencí. 

17. Při přenášení pásu si dejte pozor, abyste si nezranili záda. Vždy s přístrojem manipulujte 
vhodnými způsoby, nebo vyhledejte asistenci dalších osob. 

18. Bezpečnostní klíč slouží k zachování Vaší bezpečnosti a k nouzovému zastavení stroje. 
V nouzové situaci položte obě ruce na madla a stoupněte si na neklouzavý povrch hlavního 
rámu. Jakmile to uděláte, bezpečnostní klíč se vysune z ovládacího panelu a stroj se zastaví. 

19. Všechny pohybující se součásti stroje vyžadují týdenní údržbu. Před použitím je vždy 
zkontrolujte. Jestliže je nějaká součást zlomená nebo uvolněná, ihned ji vyměňte nebo znovu 
připevněte. Jakmile bude problém vyřešen, můžete pás opět používat. 

20. Tento běžící pás není určen dětem, osobám s fyzickým nebo duševním postižením a osobám 
nezkušeným a nepoučeným, jestliže nejsou pod dozorem a nebyly řádně seznámeny 
s bezpečnostními zásadami. 

21. Děti pod dozorem mají zakázáno si na běžícím pásu hrát. 

22. Stroj musí být dobře uzemněn, sníží se tak riziko zásahu elektrickým proudem. 

23. Běžecká plocha: 1400 x 510 mm 

24. Žádná z nastavitelných součástí by neměla vyčnívat, mohlo by to překážet v pohybu uživatele. 

25. Kategorie: HC (dle normy EN957), pouze pro domácí využití 

26. Nosnost: 125 kg 

27. VAROVÁNÍ: Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při 
tréninku může zavinit vážné zranění nebo smrt. Pokud pocítíte nevolnost, okamžitě ukončete 
cvičení! 

POSTUP PŘI MONTÁŽI 

Před montáží se zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny součásti. 
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Obsah balení 

Čís. Název Specifikace Množství 

 

Čís. Název Specifikace Množství 

A02 Hlavní rám  1 C06 Pravé pěnové madlo  1 

E32 Těsnění 8 10 E22 
Křížový vrut se 
zapuštěnou hlavou 

M5*12 6 

E13 Imbusový šroub M8*15 10 C14 Levá spodní krytka  1 

B08 Multiklíč 
13, 14, 15 
mm 

1 C15 Pravá spodní krytka  1 

B09 Imbusový klíč vel. 5  1 B01 Držák na lahev  1 

D01 Monitor  1 D07 Bezpečnostní klíč  1 

C08 Držák na iPad (dle modelu) 1 B15 Vidlicovýý klíč 19 mm 1 

C05 Levé pěnové madlo  1 E39 
Velká plochá 
podložka 

Φ5*φ13*1.0 4 

Nářadí k montáži 

Imbusový klíč č. 5 5 mm  1 ks 

Multiklíč S=13 14 15 1 ks 

POZOR: Dokud nebude stroj smontován, nezapínejte jej do napájení. 

KROKY MONTÁŽE 

Krok 1: 

 

Otevřete balení a položte hlavní rám na 
podlahu. 

POZOR: Neodstraňujte balící pásku (A) 
před tím, než běžící pás smontujete. 
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Krok 2: 

 

Nejdříve postavte sloupek A06. 

Připevněte sloupek A06 k hlavnímu rámu 
pomocí imbusových šroubů E13 a těsnění 
E32 utažených imbusovým klíčem č. 5 B09. 

Připevněte sloupek A07 stejným způsobem. 

POZOR: Sloupek rukou přidržujte, aby 
Vám nespadl. 

Krok 3: 

 

1. Připojte kabel monitoru D03 ke kabelu 
D04. 

2. Připevněte monitor D01 k levému a 
pravému sloupku A06/A07 pomocí 
imbusového klíče č. 5 B019 a 
imbusových šroubů E13 s těsněním 
E32. 

POZOR: Před utažením se ujistěte, 
že kabely jsou dobře připojené. 
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Krok 4: 

 

Pomocí vidlicového klíče B15 připevněte 
držák na iPad C08 na monitor D01. 

POZOR: Nejprve přišroubujte násadu 
držáku B12 na monitor A04 rukou a poté 
utáhněte matici B13 vidlicovým klíčem 
B15. 

Držák na iPad je součástí pouze 
některých modelů a není nutný k celkové 
montáži stroje. 

Krok 5: 

 

Připevněte levé a pravé madlo C05/C06 
k monitoru A04 pomocí šroubu s plochou 
hlavou E22, velké podložkou E39 a 
multiklíče B08. 



8 

 

Krok 6: 

 

Připevněte levou a pravou spodní krytku 
hlavního rámu C14/C15. 

POZOR: Spodní krytky se upevňují 
pomocí přezek. Zkontrolujte, zda jsou 
všechny přezky řádně upevněné. 

Krok 7: 

 

Připevněte držák na lahve B01 k pravému 
sloupku A07 pomocí šroubu s plochou 
hlavou E22 a multiklíče B08. 
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Krok 8: 

 

1. Odstraňte ochrannou pásku A. 

2. Vsuňte bezpečnostní klíč D07 do 
monitoru C01. 

Jak používat bezpečnostní klíč 

1. Před cvičením si připněte bezpečnostní klip F na své oblečení. 

2. V případě nouze zatáhněte za bezpečnostní lanko E a stroj zastaví. 

Postup při skládání stroje 

Skládání 

 

Uchopte běžeckou plošinu tak, jak je znázorněno na obrázku (B) a zdvihejte ji ve směru šipky, dokud 
neuslyšíte, jak se pneumatický válec zaklapl. POZOR: Je zakázáno takto se strojem manipulovat, 
jestliže je stroj v provozu, nebo je plošina skloněná. 
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Rozkládání 

 

Podepřete místo B rukou a kopněte do válce v místě C. Hlavní rám se poté automaticky sveze dolů. 

Tipy k přenášení 

 

1. Uchopte běžící plošinu tak, jak je znázorněno na obrázku pod bodem B. 

2. Šlápněte na kolečko D. 

3. Přitáhněte si stroj směrem dolů. 

4. Poté můžete se strojem manipulovat. 



11 

 

 

ÚVOD K FUNKCÍM 

 

Čís. Ikona Funkce 

1 

 

Držák iPadu/mobilu 

2 

 

Barevný displej TFT 

3 

 

Sklon/kalorie 

Ukazuje počet kalorií, které běžec během cvičení spálil. Stroj počítá od 0 do 
999 cal. Jestliže je toto množství překročeno, začne znovu od 0. 
Odpočítávání začne od nastaveného počtu. Jakmile stroj dopočítá až 
k nule, plynule se zastaví a vstoupí do pohotovostního režimu. 

Při nastavení sklonu ukazuje aktuální sklon 0 – 15 %. Jestliže se se 
sklonem nepracuje, po 30 sekundách se okénko přepne na ukazatel kalorií. 

4 

 

Ukazatel času. Odpočítává uběhnutý čas. 
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5 

 

Ukazatel vzdálenosti. Odpočítává, kolik km běžec uběhl. 

6 

 

Ukazatel rychlosti/tepu. Ukazuje současnou rychlost v rozmezí 0,8 – 20 
km/h; jestliže na několik sekund zmáčknete snímač tepu, ukáže se Váš 
aktuální tep v rozmezí 50 – 200 tepů za minutu. (Data jsou uvedena jen pro 
znázornění a nelze se na ně odvolávat k lékařským účelům.) 

7 
 

INCLINE/SKLON 6, 8, 10 jsou rychlá tlačítka pro nastavení sklonu. 

8 
 

Tlačítka nastavení sklonu: Stiskněte tlačítko a v režimu nastavení zadejte 
cílovou hodnotu. Upravujte sklon, zatímco je stroj v pohybu. Každým 
stisknutím se stroj nazdvihne. Jestliže tlačítko podržíte déle než 0,5 
sekundy, stroj se bude naklánět/sklánět vytrvale. 

9  

Opakovaně mačkejte tlačítko MODE, abyste si zvolili jeden z pěti režimů: 
15:00, 1.00, 50.0, závod a 0:00 (15:00 je režim s odpočítáváním, 1.00 je 
režim s odpočítáváním vzdálenosti, 50.0 je režim s odpočítáváním kalorií, 
0:00 je manuální režim) 

10 
 

Tlačítko PLAY/PAUSE. Zastaví nebo znovu začne přehrávat video nebo 
hudbu. 

11 
 

Zmáčknutím tohoto tlačítka zvolíte jednu z 3 možností zábavy v tomto 
pořadí: pohotovostní režim, audio režim a video režim. 

12 
 

Jestliže je stroj připojen k napájení a bezpečnostní klíč je vsunut do 
ovládacího panelu, stiskněte toto tlačítko a zapněte stroj. 

13 

 

Bezpečnostní klíč 

14 
 

Tlačítko STOP 

15 

 

MP3 rozhraní: Můžete připojit externí MP3 přehrávač nebo mobilní telefon 
s MP3 kabelem. 

16 
 

Stiskněte na několik sekund a ztlumte zvuk hudby nebo videa. Stiskněte 
krátce a vrátíte se o jednu skladbu/video zpět. 

17 
 

Stiskněte na několik sekund a zvyšte zvuk hudby nebo videa. Stiskněte 
krátce a posunete se o jednu skladbu/video vpřed. 

18  

Stiskněte tlačítko PROG a stroj ukáže P1 - P24, U1 - U3, HP1 - HP2 a FAT 
po sobě (P1 - P24 jsou přednastavené programy; U1 - U3 jsou programy 
nastavitelné uživatelem; HP1 - HP2 jsou programy kontrolující srdeční tep – 
tato funkce závisí na modelu; FAT je funkce na měření tělesného tuku). 

19 
 

SPEED/RYCHLOST 6,8,10. Rychlá tlačítka k přímé volbě rychlosti. 

20 
 

Ovládání rychlosti. Za normálních okolností nastavujte rychlost pomocí 
tohoto tlačítka. Zatímco je stroj v pohybu, nastavte rychlost po 0,1 km za 
jedno stisknutí. Podržíte-li tlačítko déle než 0,5 sekundy, rychlost bude 
klesat nebo narůstat nepřetržitě. 
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Rychlý start 

1. Zapněte stroj a vsuňte bezpečnostní klíč na místo. 

2. Stiskněte START. Poté, co zaznějí 3 pípnutí, se stroj rozjede rychlostí 0,8 km/h. 

3. Podle své potřeby můžete měnit rychlost a sklon pásu pomocí šipek u tlačítek SPEED a 
INCLINE. 

Úvodní obrazovka 

Na obrazovce se nachází čtyři funkce - režim, program, hudba a video. Pod funkcí režimu naleznete tři 
různé druhy odpočítávání, režim závodu a manuální režim. Pod funkcí programů je obsaženo 24 
přednastavených programů, 3 manuální programy, 2 programy na kontrolu tepové frekvence (dle 
modelu) a 1 program na měření tělesného tuku FAT. 

 

Popis ikon 

 
Sklon 

 
Snímač tepu na několik sekund podržte a ukáže se Váš aktuální tep v rozmezí 50 
– 200 tepů za minutu (data slouží jen pro znázornění, nelze se na ně odvolávat 
k lékařským účelům). 

 
Čas 

 Vzdálenost 

 
Kalorie 

 
Rychlost 

 
Systém bude odpočítávat vzdálenost jen tehdy, bude-li běžec stát na stroji. 

 
Bluetooth 

 

Odpočítávání/časovač 
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Vzdálenost/odpočítávání vzdálenosti 

 

Kalorie/odpočítávání kalorií 

Popis funkcí 

Stisknutím tlačítka MODE vstoupíte do režimu odpočítávání. Stiskněte tlačítko opakovaně a vyberte si 
z pěti režimů: 15:00, 1.00, 50.0, režimu závodu a 0:00 (15:00 je režim s odpočítáváním, 1.00 je režim 
s odpočítáváním vzdálenosti, 50.0 je režim s odpočítáváním kalorií, 0:00 je manuální režim). Jakmile 
si vyberete jeden režim, podle potřeby upravte parametry běhu pomocí šipek u tlačítek SPEED a 
INCLINE. Když budete hotovi, stiskněte START a stroj se dá do pohybu. 

 

Ukazuje čas vašeho běhu v rozmezí 0,00 – 18,00 h. Jakmile překročí 18 h, začne 
opět počítat od 0. V režimu odpočítávání se na ukazateli bude odpočítávat čas od 
15:00 do 0:00. Jakmile se na displeji objeví 0:00, stroj se zastaví. Systém Vám po 
běhu nabídne přehled dat a vstoupí do pohotovostního režimu. 

 

Ukazuje vzdálenost v rozmezí 0,00 – 99,9 km. Jestliže vzdálenost překročí 99,9 km, 
začne stroj počítat znovu od 0,00. V režimu odpočítávání začne odpočítávat od 
přednastavené vzdálenosti v rozmezí 1,00 - 0. Systém Vám po běhu nabídne 
přehled dat a vstoupí do pohotovostního režimu. 

 

Ukazuje spálené kalorie v rozmezí 0 – 999 cal, jestliže je hranice překročena, začne 
odpočítávat znovu od 0. 

V režimu odpočítávání začne odpočítávat od přednastavených 50 – 0 kalorií. Systém 
Vám po běhu nabídne přehled dat a vstoupí do pohotovostního režimu. 

1. Manuální režim 

Zmáčkněte START a stroj se rozjede rychlostí 0,8 km/h. Všechna ostatní okénka začnou 
odpočítávat od 0. Zmáčkněte šipky tlačítka SPEED pro nastavení rychlostí a šipky tlačítka 
INCLINE pro nastavení sklonu. 

2. Režim odpočítávání 

a. Odpočítávání času 

Pomocí tlačítka MODE vstupte do režimu odpočítávání času. Na obrazovce začne 
blikat přednastavený čas 15:00. Zmáčkněte šipky u tlačítek INCLINE nebo SPEED a 
upravte odpočítávaný čas v rozmezí 5:00 – 99:00 minut. 

b. Odpočítávání vzdálenosti 

Pomocí tlačítka MODE vstupte do režimu odpočítávání vzdálenosti. Na obrazovce 
začne blikat přednastavená vzdálenost 1,00. Zmáčkněte šipky u tlačítek INCLINE 
nebo SPEED a upravte vzdálenost odpočítávání v rozmezí 0,5 – 99:9 km. 
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c. Odpočítávání kalorií 

Pomocí tlačítka MODE vstupte do režimu odpočítávání kalorií. Na obrazovce začne 
blikat přednastavené množství 50,0. Zmáčkněte šipky u tlačítek INCLINE nebo 
SPEED a upravte počet odpočítávaných kalorií v rozmezí 10,0 – 999,0. 

Systém Vám po běhu nabídne přehled dat a vstoupí do pohotovostního režimu. 

 

3. Režim závodu 

 

Opakovaně stiskněte MODE a vstupte do režimu závodu. Režim má 6 volitelných vzdáleností – 3,0 
km, 5,0 km, 10,0 km, 15,0 km, 21,1 km a 42, 19 km. 

Popis ikon 

 

 

C je zkratka pro 
počítač  

Ukazuje procenta uběhnuté vzdálenosti počítače. 

Přednastavená rychlost počítače je 9 km/h. Rychlost 
můžete změnit určením jiného času doběhu. 

 
U je zkratka pro 
uživatele  

Ukazuje procenta uběhnuté vzdálenosti uživatele. 
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Stiskněte MODE, vyberte si délku závodu a pomocí šipek u tlačítek INCLINE a SPEED změňte čas 
závodu. Nakonec stiskněte START a začněte cvičit. 

Délka závodu Přednastavený čas 

3 km 18:00 

5 km 30:00 

10 km 01:00:00 

15 km 01:30:00 

21,10 km 02:06:35 

42,19 km 04:13:10 

Poté, co závod ukončíte, Vám systém automaticky nabídne data. 

4. Resetování programu 

 

Stiskněte PROG a vstupte do režimu programů. Pomocí tlačítka PROG dále vyberte program podle 
toho, jak jdou po sobě: P1 - P24, U1 - U3, HP1 - HP2 a FAT. Dohromady je přednastavených 
programů 30. FAT je program na měření tělesného tuku. 

Popis ikon 

 

Čas běhu programu: Přednastavený čas je 10 minut. Pomocí jakýchkoliv šipek 
změňte čas v rozmezí 5 – 99 minut. 

 

Sloupky programu. Každý program je rozdělen na 10 fází. 

a. Stiskněte tlačítko PROG a na obrazovce se ukáže program 1 - 24 se sloupkovým 
grafem. 
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b. Vyberte svůj preferovaný program. Přednastavený čas běhu je 10 min. Pomocí šipek 
čas změňte. 

c. Stiskněte START a započněte běh. Pomocí šipek u tlačítek SPEED a INCLINE 
můžete v průběhu běhu měnit rychlost a sklon. 

d. Když dokončíte jednu fázi, systém zahájí fázi následující a upraví podle ní rychlost a 
sklon. 

e. Po dokončení cvičení Vám systém ukáže skóre. 

f. Úvod k programům 

Každý program je rozdělen na 10 fází a každá fáze má odlišné nastavení sklonu 
(INCLINE) a rychlosti (SPEED). 

Časová fáze 

program 

Nastavený čas/10 = trvání každé fáze 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P1 
SPEED 2 4 3 4 3 5 4 2 5 3 

INCLINE 1 2 3 3 1 2 2 3 2 2 

P2 
SPEED 2 5 4 6 4 6 4 2 4 2 

INCLINE 1 2 3 3 2 2 3 4 2 2 

P3 
SPEED 2 5 4 5 4 5 4 2 3 2 

INCLINE 1 2 2 3 1 2 2 2 2 1 

P4 
SPEED 3 6 7 5 8 5 9 6 4 3 

INCLINE 2 2 3 3 2 2 4 6 2 2 

P5 
SPEED 3 6 7 5 8 6 7 6 4 3 

INCLINE 1 2 4 3 2 2 4 5 2 1 

P6 
SPEED 2 8 6 4 5 9 7 5 4 3 

INCLINE 2 2 6 2 3 4 2 2 2 1 

P7 
SPEED 2 6 7 4 4 7 4 2 4 2 

INCLINE 4 5 6 6 9 9 10 12 6 3 

P8 
SPEED 2 4 6 8 7 8 6 2 3 2 

INCLINE 3 5 4 4 3 4 4 3 3 2 

P9 
SPEED 2 4 5 5 6 5 6 3 3 2 

INCLINE 3 5 3 4 2 3 4 2 3 2 

P10 
SPEED 2 3 5 3 3 5 3 6 3 3 

INCLINE 4 4 3 6 7 8 8 6 3 3 

P11 SPEED 2 5 8 10 6 9 5 3 2 2 
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INCLINE 1 3 5 8 10 7 6 3 2 3 

P12 
SPEED 2 5 5 4 4 6 4 2 3 4 

INCLINE 3 5 6 7 12 9 11 11 6 3 

P13 
SPEED 2 7 4 7 8 9 4 5 3 2 

INCLINE 5 6 6 4 6 5 8 9 4 2 

P14 
SPEED 2 6 5 4 8 6 5 2 3 3 

INCLINE 5 6 5 8 4 5 5 10 6 3 

P15 
SPEED 2 6 5 4 8 7 5 3 3 2 

INCLINE 3 4 5 6 3 5 5 6 4 3 

P16 
SPEED 2 5 7 5 8 6 5 2 4 2 

INCLINE 1 5 6 8 12 9 10 9 5 3 

P17 
SPEED 2 5 6 7 8 9 10 5 3 4 

INCLINE 3 5 6 8 6 5 8 7 5 3 

P18 
SPEED 2 3 5 6 8 6 9 6 5 2 

INCLINE 5 7 5 8 6 5 9 10 6 2 

P19 
SPEED 3 7 6 5 9 7 6 3 5 2 

INCLINE 3 5 6 8 5 6 5 12 8 3 

P20 
SPEED 3 7 9 10 11 12 10 8 5 2 

INCLINE 2 5 6 7 6 5 8 6 3 2 

P21 
SPEED 3 6 8 7 9 10 5 8 3 2 

INCLINE 3 6 8 9 9 6 8 10 6 3 

P22 
SPEED 3 5 8 6 9 10 8 12 6 3 

INCLINE 2 6 8 10 12 10 12 8 5 2 

P23 
SPEED 3 5 9 11 12 8 6 5 3 2 

INCLINE 2 6 8 10 9 7 8 10 6 3 

P24 
SPEED 3 8 10 11 12 10 10 8 5 3 

INCLINE 3 6 8 9 10 12 9 6 3 2 
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5. Manuální režim 

Uživatel má k dispozici 3 uživatelské programy. Jmenují se user1, user2 a user3. 

 

 Opakovaně stiskněte PROG dokud se neobjeví user1. 

 Stiskněte jakoukoliv šipku ke změně doby trvání běhu. 

 Stiskněte tlačítko MODE a nastavte parametry běhu. Nastavte pomocí šipek čas, rychlost 
a sklon cvičení. Pomocí tlačítka MODE vstupte do nastavení parametrů další fáze. 
Opakujte tento postup u dalších 8 fází. Když nastavení dokončíte, parametry se Vám 
uloží, dokud je sami neresetujete. 

 Po nastavení parametrů zmáčkněte START a začněte s cvičením. 

6. Ukazatel rozmezí všech parametrů 

Parametr Úvodní Původní data Rozmezí 
Rozmezí na 

displeji 

Čas (min: sec) 0:00 30:00 5:00 - 99:00 0:00 - 99:59 

Sklon (krok) 0 0 0 - 15 0 - 15 

Rychlost (km/h) 0.0 0.8 0.8 - 20 0.8 - 20 

Vzdálenost (km) 0 1.0 0.50 - 99.9 0.00 - 99.9 

Tepová frekvence 
(čas/min) 

P N/A N/A 50 - 200 

Kalorie (K) 0 50 10.0 - 999 0.0 - 999 

7. Program kontroly tepové frekvence HRC  

Opakovaně stiskněte MODE, dokud se na obrazovce neobjeví Heart program1 nebo Heart 
program2. 
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a. Úvod k programu kontroly tepové frekvence HRC 

 Každý HRC program je rozdělen do 10 fází. 

 V pohotovostním režimu opakovaně stiskněte PROG, dokud se neobjeví Heart 
program1 nebo Heart program2. 

 Stiskněte MODE a změňte věk (age) pomocí šipek. Jakmile věk zadáte, systém 
Vám navrhne cílovou tepovou frekvenci. Můžete jej samozřejmě upravit podle 
svých potřeb. 

 Po volbě věku a cílové tepové frekvence, potvrďte dobu trvání cvičení. 

 Nakonec stiskněte START a začněte se cvičením. 

 Kdykoli upravíte rychlost a sklon pomocí šipek, zatímco je HRC program zapnutý, 
systém se sám automaticky přizpůsobí tak, aby se tepová frekvence uživatele co 
nejvíce přiblížila cílové tepové frekvenci. 

Poznámka: V režimech HP1 a HP2 zmáčkněte START bezprostředně po 
volbě režimu. Stroj bude pracovat s přednastavenými parametry. 

 První minuta HRC programu slouží k rozehřátí, sklon a rychlost můžete upravit 
ručně. Po minutě systém začne automaticky zrychlovat o 0,5 km podle aktuálního 
tepu uživatele. Jestliže je rychlost větší než 10 km/h v HP1 nebo 12 km/h v HP2 a 
aktuální tep uživatele je stále nižší než cílová frekvence, systém automaticky 
zvýší s každým krokem sklon, dokud se uživatelův tep nepřiblíží cílové frekvenci. 
Jestliže systém nedetekuje frekvenci, která by trvala více než 30 sekund, systém 
začne postupně o 0,5 km zpomalovat a každých 10 sekund sklánět stroj, dokud 
parametry nedosáhnou nulové hranice. 

 Poznámka: Jestliže chcete používat funkci HRC, musíte cvičit s hrudním 
pásem, který frekvenci měří. 

b. Pět běžných zón tepové frekvence 

Předtím, než začnete s intenzivním tréninkem, poraďte se s lékařem. 

 Zdravá zóna tepové frekvence: 50 % - 60 % nejvyšší možné tepové frekvence. Je 
vhodná pro většinu začátečníků. Je vhodná k hubnutí, snižování krevního tlaku a 
snižování cholesterolu. 

 Mírná zóna tepové frekvence: 60 % - 70 % nejvyšší možné tepové frekvence. Je 
vhodná k hubnutí a spalování kalorií. 
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 Aerobická zóna tepové frekvence: 70 % - 80 % nejvyšší možné tepové frekvence. 
Podporuje srdce a plíce. 

 Anaerobická hraniční zóna: 80 % - 90 % nejvyšší možné tepové frekvence. 
Vysoce intenzivní trénink vhodný pro pokročilého běžce. 

 Koncová zóna: 90 % - 100 % nejvyšší možné tepové frekvence. Velice intenzivní 
trénink. Necvičte takto příliš dlouho, můžete si ublížit. 

Doporučujeme, abyste oblasti tepové frekvence střídali. Vylepšíte tak kvalitu svého 
cvičení. 

Tabulka HRC parametrů (jen pro názornost) 

AGE 

BPM  

AGE 

   
 
AGE 

  

  H DEFAULT  L    H DEFAULT   L    H SEFAULT   L 

15 195 123 123  35 176 111 111  58 154 97 97 

16 194 122 122  36 175 110 110     59 153 97 97 

17 193 122 122  37 174 110 110  60 152 96 96 

18 192 121 121  38 173 109 109  61 151 95 95 

19 191 121 121   39 172 109 109  62 150 95 95 

20 190 120 120   40 171 108 108  63 149 94 94 

21 189 119 119   41 170 107 107  64 148 94 94 

22 188 119 119   42 169 107 107  65 147 93 93 

23 187 118 118   43 168 106 106  66 146 92 92 

24 186 118 118   44 167 106 106  67 145 92 92 

25 185 117 117  45 166 105 105  68 144 91 91 

26 184 116 116  46 165 104 104  69 143 91 91 

27 183 116 116  47 164 103 103  70 143 90 90 

28 182 115 115  48 163 103 103  71 142 90 89 

29 181 115 115  49 162 103 103  72 141 90 89 

30 181 114 114  50 162 102 102  73 140 90 88 

31 180 113 113  51 161 101 101  74 139 90 88 

32 179 113 113  52 160 101 101  75 138 90 87 

33 178 112 112  53 159 100 100  76 137 90 86 

34 177 112 112  54 158 100 100  77 136 90 86 

     55 157 99 99  78 135 90 85 

         56 156 98 98  79 134 90 85 

         57 155 98 98  80 133 90 84 
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8. Měření tělesného tuku 

 

a. Opakovaně stiskněte PROG a vstupte do režimu FAT. Nastavte své pohlaví, věk a 
výšku. Poté držte čidlo tepu v madle déle než 8 sekund. Na konci pravého sloupce se 
objeví hodnota BMI. 

b. Nejvhodnější hodnoty indexu tělesného tuku leží mezi 20 a 25. Jestliže je index pod 
19, znamená to, že jste mírně pod žádoucí váhou. Jestliže je index v rozmezí 26 – 29, 
máte mírnou nadváhu. Převyšuje-li index 30, máte výraznou nadváhu (následující 
data jsou pouze názorná a nelze se na ně odkazovat k lékařským účelům). 

F-1 Pohlaví (sex) 01 – muž (male) 02 – žena (female) 

F-2 Věk (age) 10 - 99 

F-3 Výška (height) 100 - 200 

F-4 Váha (weight) 20 - 150 

F-5 BMI 

≤ 19 Pod váhou 

= (20 - 25) Normální 

= (26 - 29) Nadváha 

≥ 30 Obezita 
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9. Místní hudba 

 

Stiskněte tlačítko  a změňte režim hudby a videa. 

Popis ikon 

Song1 

8.36MB 

Zeleným textem je zvýrazněn název skladby a velikost souboru. 

Bílým textem jsou uvedeny ostatní skladby a jejich velikost. 

01:56 

05:00 

Průběh skladby. 

Celková délka skladby. 

  Kurzor ukazuje průběh skladby. 

10. Místní videa 

Stiskněte tlačítko  a změňte režim hudby a videa. 
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Popis ikon 

ZY-VIDEO-3 

160.06MB 

Zeleným textem je zvýrazněn název videa a velikost souboru. 

Bílým textem jsou uvedeny ostatní videa a jejich velikost. 

01:56 

05:00 

Průběh videa. 

Celková délka videa. 

 Kurzor ukazuje průběh videa. 

Funkce bezpečnostního klíče 

Kdykoliv klíč vysunete ze stroje, stroj se okamžitě zastaví a zazní tři varovné zvuky. Jestliže chcete se 
strojem znovu pracovat, musíte klíč vrátit zpátky. Jediné, co můžete se strojem bez klíče udělat, je 
vypnout ho. 

Režim úspory energie 

Jestliže stroj 10 minut nevykonává žádné funkce, zahájí systém úsporný režim a displej zhasne. Jestli 
budete chtít systém znovu nastartovat, zmáčkněte jakékoliv tlačítko. 

Vypínání 

Stroj můžete vypnout kdykoli to bude zapotřebí, i v průběhu běhu. Nezpůsobíte tím žádné závady. 

Upozornění 

1. Před zahájením cvičení zkontrolujte, zda je stroj připojen do napájení a že je bezpečnostní klíč 
na místě. 

2. Jestliže během cvičení dojde k jakémukoliv úrazu, okamžitě vytáhněte bezpečnostní klíč a 
zastavte. 

3. Jestli nastane nějaký problém se strojem, kontaktujte co nejdříve dodavatele. Stroj smí 
opravovat jen profesionálové. 

Řešení jednoduchých poruch 

1. Stroj je zapnutý, ale není signál. 

A. Nejprve zkontrolujte, je-li přepěťová ochrana otevřená. Jestli ano, zavřete ji. 

B. Ujistěte se, že vypínač, přepěťová ochrana a ovladač jsou správně připojeny. 

C. Ujistěte se, že kabel mezi monitorem a ovladačem je správně zapojený. 

2. Po zapnutí se na displeji objeví E01. 

A. Něco není v pořádku se signálovým kabelem. Zkontrolujte všechny kabely spojující 
ovladač a displej. 

B. Něco není v pořádku s displejem. Vyměňte displej. 

C. Vyměňte transformátor. 

3. Po zapnutí se na displeji objeví E02. 

A. Zkontrolujte kabel motoru, popřípadě ho znovu zapojte. Jestli se nic nezmění, vyměňte 
motor. 

B. Zkontrolujte, nevychází-li z řídící desky nezvyklý zápach. Jestli ano, vyměňte řídící desku. 

C. Zkontrolujte, zda elektrické napětí odpovídá. Používejte předepsané napětí. 
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4. Po zapnutí se na displeji objeví E03 – senzor nemá signál. 

A. Jestliže se motor rozjede na 5 – 8 sekund a na monitoru se objeví E03, znamená to, že 
přístroj nedetekuje rychlost. Zkontrolujte, zda je senzor rychlosti správně připojen. 
Zkontrolujte také, jestli není senzor poškozen. 

B. Kabel senzoru na desce plošných spojů je poškozen, vyměňte desku. 

5. Po zapnutí se na displeji objeví E04. 

A. Zkontrolujte, zda je signálový kabel motoru zdvihového mechanismu v pořádku. 
Vytáhněte konektor a znovu ho zapojte. 

B. Zkontrolujte propojení motoru zdvihového mechanismu s vodičem střídavého proudu 
podle obrázku. 

C. Zkontrolujte, zda je kabel motoru zdvihového mechanismu poškozen. Jestli ano, vyměňte 
ho. 

D. Vyměňte desku plošných spojů. 

E. Po řádné prohlídce desky zmáčkněte tlačítko LEARNING. 

6. Po zapnutí se na displeji objeví E05 – přepěťová ochrana. 

A. Stroj je přetížen, resetujte ho. 

B. Je možné, že je některá část zaseklá a zatěžuje tak motor. Upravte běžící pás nebo ho 
namažte. 

C. Zkontrolujte, zda z motoru neuniká nezvyklý zápach nebo jestli se z něj neozývá zvuk, 
který by indikoval přetížení proudem. 

D. Zkontrolujte, jestli deska plošných spojů nezkratovala. Jestli ano, vyměňte ji. 

E. Bipolární tranzistor na desce plošných spojů je zapojen v krátkém obvodu. Zkontrolujte 
tranzistor multimetrem a popřípadě desku plošných spojů vyměňte. 

VÝZVA K MAZÁNÍ 

1. Tento běžící pás je vybaven funkcí, která uživatele vyzve k namazání stroje. Každých 300 
uběhnutých kilometrů Vám systém připomene stroj namazat. 

 

2. Používejte jen olej speciálně určený pro běžící pásy. 
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3. Až budete hotovi, podržte tlačítko START na 3 sekundy a špička se automaticky očistí. Na 
displeji se zobrazí zpráva o údržbě stroje. 

 

4. Krátce stiskněte tlačítko START a stroj vstoupí do pohotovostního režimu. 

TIPY NA PROTAHOVÁNÍ 

 Začněte postupným procvičováním všech kloubů, např.: jednoduše zatočte zápěstími, ohněte 
paže a protáhněte ramena. To umožní tělu nastartovat přirozenou tělesnou lubrikaci (pomocí 
synoviální tekutiny), která ochrání povrch kostí v kloubech. 

 Před protahováním vždy své tělo rozehřejte – rozproudíte tak krev v těle a povolí Vám svaly. 

 Začněte v oblasti nohou a pokračujte směrem vzhůru. 

 Každé protáhnutí by mělo trvat nejméně 10 sekund (postupem času 20 – 30 sekund) a 
obvykle by se mělo dvakrát až třikrát zopakovat. 

 Neprotahujte se tak, abyste si způsobovali bolest. Jestli Vás něco zabolí, cviky zmírněte. 

 Neposkakujte. Protáhnutí by měla být postupná a uvolněná. 

 Nezadržujte při protahování dech. 

 Protahujte svaly i po cvičení, aby nezatuhly. V zájmu zachování pružnosti těla se protahujte 
nejméně třikrát týdně. 

Protažení stehen 

 Postavte se na pravou nohu a levou rukou uchopte levý kotník. Vytáhněte nohu do výše boků. 

 Držte záda vzpřímená a kolena u sebe. Opřete se o stěnu, je-li to nutné. 

 Vytržte v této poloze asi 10 sekund. 

 Opakujte i s druhou nohou. 
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Protažení kolenních šlach 

 Jednu nohu vystrčte a narovnejte, ruce si položte na pokrčené stehno nohy druhé. Tlačte 
nohu dolů směrem ven, dokud nezačnete pociťovat táhnutí ze spodní strany kolene. 

 Záda držte vzpřímeně a kolena nepřekřižujte. 

 Vydržte v této poloze asi 10 sekund. 

 Opakujte s druhou nohou. 

 

Protažení lýtka 

 Zadní nohu držte pevně na zemi a přesouvejte váhu na přední nohu. 

 Vydržte v této poloze asi 10 sekund. 

 Opakujte s druhou nohou. 

 Poznámka: Záda a zadní nohu držte pevně natažené. 
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Protažení vnitřní strany stehna 

 Posaďte se s podrážkami bot u sebe a koleny vystrčenými ven. Přisuňte si chodidla k tělu, jak 
nejblíže to půjde. 

 Vydržte v této poloze asi 10 sekund. 

 

ÚDRŽBA 

Varování: Před čištěním se ujistěte, že je stroj vypnutý. 

1. Čištění: Otřete prach na páse a na nášlapné ploše, protože přebytečný prach může zvýšit 
tření a poškodit stroj. Doporučujeme čistit stroj jednou za měsíc. 

2. Mazání: 

a. Stroj je nutné namazat každých 300 uběhnutých km. Stroj se ohlásí třemi pípnutími a 
na displeji se objeví upozornění „OIL“. Naneste olej doprostřed pásu. 

b. Až budete s mazáním hotovi, podržte v pohotovostním režimu tlačítko STOP déle než 
3 sekundy a displej se následně vymaže. 

Doporučujeme mazat stroj následovně: 

Jestliže stroj používáte méně než 3 hodiny týdně, namažte ho každých 6 měsíců. 

Jestliže stroj používáte méně než 3 – 5 hodin týdně, namažte ho každé 3 měsíce. 

Jestliže stroj používáte více než 5 hodin týdně, namažte ho každé 2 měsíce. 

3. Běžecký pás se vychýlil: Běžecký pás se časem může vychýlit. Nedříve zkuste nechat pás 
chvíli běžet, je možné, že se vyrovná automaticky. Jestliže se tak nestane, můžete jím 
pohybovat otáčením šroubu, který je znázorněn na obrázcích dole. Jestliže se pás pohnul 
směrem doprava, utáhněte šroub na pravé straně pásu, nebo povolte šroub na straně levé. 
Pohnul-li se pás na levou stranu, postupujte obráceně. 

4. Prokluzování pásu: Zacházejte se šrouby, tak jak je znázorněno na obrázku. Upravujete-li 
pás, ujistěte se, že změna na obou stranách je stejná. Doporučujeme postupovat po půlce 
otáčky, dokud pás neprokluzuje ani se nevytáčí. Neutahujte pás příliš, mohl by se poškodit. 

 

POZOR: V zájmu prodloužení životnosti stroje doporučujeme pás po každých 2 hodinách 
neustálého cvičení na 10 minut vypnout. Jestliže je pás příliš utažen nebo uvolněn, může se 
během používání poškodit. Správné utažení běžeckého pásu je proto velmi důležité. 
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Doporučujeme pás uchopit a táhnout ho nahoru, dokud to půjde. Pás je řádně utažen tehdy, 
jestliže je vzdálenost mezi nataženým pásem a základnou stroje 50 – 75 mm. 
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NÁKRES ROZLOŽENÉHO STROJE 
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SEZNAM SOUČÁSTÍ 

Čís. Popis Specifikace Množství Čís. Popis Specifikace Množství 

A01 Základna  1 C11 Podložka  2 

A02 Hlavní rám  1 C12 Horní krytka motoru  1 

A03 Rám zdvihového 
mechanismu 

 1 C13 Spodní krytka motoru  1 

A04 Rám monitoru  1 C14 Levá spodní krytka  1 

A05 Rám madel  1 C15 Pravá spodní krytka  1 

A06 Levý sloupek  1 C16 Zadní krytka  1 

A07 Pravý sloupek  1 C17 Nášlapná plocha  2 

A08 Konzole motoru   1 C18 Krytka levého 
nášlapu 

 2 

B01 Držák na lahve   1 C19 Krytka pravého 
nášlapu 

 2 

B02 Profilová deska Z  2 C20 Pěnový kryt madla  2 

B03 Přední válec  1 C21 Běžící pás  1 

B04 Zadní válec  1 C22 Horní krytka snímače  1 

B05 Pneumatický 
válec 

 1 C23 Spodní krytka 
snímače 

 1 

B06 Objímka  φ15*φ10.2*13 4 C24 Klínový řemen s 
vroubkováním 

 1 

B07 
Objímka 
transportního 
kolečka 

φ12*φ8.5*17 4 C25 Černý silentblok  4 

B08 Multiklíč  1 C26 Modrý silentblok  2 

B09 Imbusový klíč  1 C27 Modrý silentblok  2 

B10 
Snímač tepové 
frekvence  

 4 C28 Kuželový silentblok  2 

B11 
Otvor pro 
bezpečnostní klíč 

 1 C29 Nožka  6 

B12 Násada na IPAD 

 na IPAD 

M10*149 1 C30 Transportní kolečko  2 

B13 Matice φ23*30 1 C31 Nastavitelné kolečko  2 

B14 Vsuvka k IPADu φ6*120 2 C32 Plastová podložka  4 

B15 Vidlicový klíč 19 mm 1 C33 Podložka  2 

C01 Horní krytka 
monitoru  

 1 C34 Akrylátový panel  1 

C02 Spodní krytka 
monitoru 

 1 C35 Podložka  1 

C03 Levá spodní 
krytka monitoru 

 1 D01 Monitor  1 

C04 Pravá spodní 
krytka monitoru 

 1 D02 Deska plošných 
spojů DPS (PCB) 

 1 

C05 Levé pěnové 
madlo 

 1 D03 Horní kabel monitoru  1 

C06 Pravé pěnové 
madlo 

 1 D04 Spodní kabel 
monitoru 

 1 
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C07 Poziční část 
IPADu 

 1 D05 Horní kabel snímače  1 

C08 Držák na IPAD  1 D06 
Spodní kabel 
snímače 

 2 

C09 
Poziční nastavení 
IPADu 

 2 D07 Bezpečnostní klíč  1 

C10 Těsnění IPADu  1 D08 
Lanko 
bezpečnostního klíče  

 1 

D09 
Magnetický 
senzor 

 1 E11 
Šroub se 
šestihrannou hlavou 

M8*30 1 

D10 Vodič střídavého 
proudu 

hnědý 350 
mm 

2 E12 Imbusový šroub M8*20  4 

D11 Vodič střídavého 
proudu 

modrý 350 
mm 

3 E13 Imbusový šroub M8*15 12 

D12 Uzemňovací drát   1 E14 Imbusový šroub M8*40 1 

D13 Motor   1 E15 Imbusový šroub M8*35 1 

D14 Zdvihový motor   1 E16 Imbusový šroub M6*55 3 

D15 Běžecká deska  1 E17 
Imbusový šroub se 
zapuštěnou hlavou 

M6*40 2 

D16 Vypínač   1 E18 Imbusový šroub se 
zapuštěnou hlavou 

M6*25 6 

D17 Zásuvka   1 E19 Imbusový šroub s 
půlkulatou hlavou 

M6*20 1 

D18 Přepěťová 
ochrana  

 1 E20 Imbusový šroub s 
půlkulatou hlavou 

M5*12 2 

D19 Kruhový magnet   1 E21 Imbusový šroub s 
půlkulatou hlavou 

M5*16 6 

D20 Jádro magnetu  1 E22 Imbusový šroub s 
půlkulatou hlavou 

M5*12 6 

D21 Napájecí kabel   1 E23 
Imbusový šroub s 
půlkulatou hlavou 

M5*8 17 

D22 Reproduktor   2 E24 Křížový vrut se 
zapuštěnou hlavou  

ST4.2*20 4 

D23 MP3 konektor  1 E25 Křížový vrut se 
zapuštěnou hlavou  

ST4.2*25 4 

D24 Filtr  Dle modelu  1 E26 Křížový vrut se 
zapuštěnou hlavou  

ST4.2*12 27 

D25 Induktor Dle modelu  1 E27 Křížový vrut se 
zapuštěnou hlavou 

ST4.2*12 14 

D26 
Vodič střídavého 
proudu 

Dle modelu  1 E28 
Imbusový šroub s 
půlkulatou hlavou 

M3*10 4 

D27 Uzemnění  1 E29 Křížový vrut se 
zapuštěnou hlavou 

ST2.9*8 4 

D28 Zesilovač  1 E30 Křížový vrut se 
zapuštěnou hlavou  

ST2.9*6.0 31 

E01 Matice M6 3 E31 Vroubkovaná 
podložka  

6 3 

E02 Samopojistná 
matice 

M8 6 E32 Vroubkovaná 
podložka 

8 16 

E03 Samopojistná 
matice 

M10 6 E33 Vroubkovaná 
podložka 

10 2 

E04 Imbusový šroub M10*90       1 E34 Pružná podložka  8 6 

E05 
Šroub se 
šestihrannou 
hlavou 

M10*45      1 E35 Podložka  8 7 
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E06 
Šroub se 
šestihrannou 
hlavou 

M10*30 4 E36 Velká podložka  φ10*φ26*2.0 8 

E07 
Šroub se 
šestihrannou 
hlavou 

M8*80 2 E37 
Křížový vrut se 
zapuštěnou hlavou  

ST3.5*10 2 

E08 
Šroub se 
šestihrannou 
hlavou 

M8*70 2 E38 
Šroub se 
šestihrannou hlavou 

M8*45 1 

E09 
Vrut se 
zapuštěnou 
hlavou 

M8*40 2 E39 
Velká plochá 
podložka 

Φ5*φ13*1.0 4 

E10 
Šroub se 
šestihrannou 
hlavou 

M8*40 2     

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 příslušným i 
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 
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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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Datum prodeje:      Razítko a podpis prodejce: 


