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BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 

Manuál čtěte pozorně ještě před prvním použitím a ponechte si ho pro budoucí potřebu. 

• Výrobek používejte pouze v souladu s manuálem a neprovádějte neschválené úpravy. 

• Poučte všechny ostatní uživatele o možných nebezpečích. 

• Zařízení není určeno pro lidi se sensitivními poruchami nebo s přecitlivělou kůží. Přehřátí 
může způsobit popáleniny. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc se svým lékařem. 

• Děti mladší 3 let nesmí zařízení používat. 

• Děti ve věku 3 – 8 let mohou zařízení používat pouze pod dohledem dospělé osoby. Musí být 
náležitě poučeny o správném použití. 

• Děti starší než 8 let, lidé s postižením, lidé se senzorickou nebo mentální poruchou a lidé 
s nedostatečnými zkušenostmi smí zařízení používat pouze pod dohledem zodpovědné 
dospělé osoby. 

• Výrobek není hračkou a není určen k dětským hrám. 

• Čištění a údržbu mohou vykonávat pouze dospělí. 

• Zařízení není terapeutickou pomůckou. 

• Používejte pouze k určenému účelu. 

• Výrobek nepoužívejte, pokud je složený nebo nějak deformovaný. Chraňte ho před deformací. 

• Přehřátí zařízení může způsobit požár. Dbejte proto opatrnosti a nenechávejte výrobek 
zapnutý po delší dobu. Vždy ho nechte vychladnout. 

• Výrobek nepoužívejte ve vlhkém prostředí. 

• Používejte pouze určenou napájecí sadu. 

• Používejte pouze dodaný adaptér a nepoužívejte neschválené doplňky. 

• POZOR! Zařízení může vydávat elektromagnetické vlny, které mohou rušit kardiostimulátory. 
To se může stát, přestože výrobek odpovídá požadovaným limitům. Max. 5000 V/m, mag. 
Pole max 80 A/m, max. hust. 0.1 mil. Před použitím se poraďte s lékařem nebo výrobcem 
kardiostimulátorů. 

• Netahejte za kabel a nevytrhávejte ho ze zásuvky. 

• Pravidelně zařízení kontrolujte, zda není poškozené nebo opotřebované. Neopravujte ho 
sami, obraťte se na servis. Poškozené kabely a jiné části musí vyměnit přímo výrobce. 
Kontaktujte zákaznický servis. 

• Na výrobek neumisťujte jiné předměty a chraňte ho před vodou. 

• Výrobek nedávejte do blízkosti tepelných zdrojů a ostrých hran. 

• Baterie v průběhu dobíjení nepřekrývejte žádnou poduškou, polštářem a ani jiným předmětem. 

• Výrobek je určen pouze pro lidi. Držte dál od domácích zvířat. 

POPIS 

Obsah balení: 

Nákrčník 1 Ks 

Baterie  1 Ks 

Nabíječka 1 Ks 

Manuál  1 Ks 
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1) Nabíječka 

2) Zásuvka nabíječky 

3) Napájecí sada 

4) Zásuvka baterie 

5) LED tlačítko ON/OFF a 
nastavení teploty 

6) LED kontrolka dobíjení (plně 
nabito – zelená, v dobíjecím 

procesu – červená) 

7) Zástrčka napájecí sady 

8) Zástrčka napojovacího 
kabelu z nákrčníku 

9) Kapsa pro baterie 

SPRÁVNÉ POUŽITÍ 

POZOR: Zařízení je vybaveno bezpečnostním vypínačem jako ochrana před přehřátím. Vypne se 
automaticky po dosažení maximální teploty. 

PROVOZ POMOCÍ NAPÁJECÍ SADY 

Vsuňte nabitou napájecí sadu (3) do integrované kapsy na nákrčníku. Poté propojte zástrčku 
napojovacího kabelu nákrčníku (8) se zástrčkou napájecí sady (7). Nyní je výrobek připraven k použití. 

PROVOZ POMOCÍ ADAPTÉRU 

Vložte zástrčku napojovacího kabelu nákrčníku (8) do zásuvky nabíječky (2). Zařízení je nyní 
připraveno. 

POZOR: Dbejte na to, aby se nákrčník při použití nedeformoval nebo neohýbal. 

ZAPNUTÍ 

Přístroj zapnete a správnou teplotu navolíte zmáčknutím a držením tlačítka po dobu 3 vteřin. Úroveň 
teploty bude indikována LED kontrolkou v následujících barvách: 

Vysoká teplota  ČERVENÁ 

Střední teplota  BÍLÁ 

Nízká teplota  MODRÁ 

Opakovaným mačkáním tlačítka upravíte navolenou teplotu. 

POZOR! 

• Pokud je zařízení v provozu po delší dobu, doporučuje se snížit teplotu na nejnižší úroveň, 
aby nedošlo k přehřátí a popálení. 

• Pokud dojde k vybití napájecí sady, vypne se zařízení automaticky. Sadu pak musíte znovu 
dobít. 
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VYPNUTÍ 

Pomocí dlouhého zmáčknutí tlačítka ON/OFF, které slouží i k regulaci teploty (5), zařízení vypnete. 
LED tlačítko a regulátor teploty (5) nefungují, pokud je zařízení vypnuto. 

POZNÁMKA: Napájecí sadu chraňte před nízkými teplotami, abyste zvýšili její životnost. Můžete ji 
přikrýt hadříkem při dodržení výše uvedených bezpečnostních předpisů. 

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ: Zařízení je vybaveno funkcí automatického vypínání. Samo se vypne 
zhruba po 30 minutách provozu. Opět ho můžete zapnout dlouhým zmáčknutím ON/OF tlačítka (5). 
Pokud se opětovné zapnutí nedaří, nemá napájecí sada (3) dostatek energie pro provoz. 

DOBÍJENÍ NAPÁJECÍ SADY 

Napájecí sada (3) musí být nabita ještě před prvním použitím, pokud výrobek nebyl po delší dobu 
používán. 

• Vložte nabíječku (1) do zásuvky s odpovídajícím napětím. 

• Propojte zástrčku nabíječky (2) se zásuvkou na napájecí sadě (3). 

• Jakmile se LED kontrolka nabíječky (6) změní z červené na zelenou, je jednotka plně nabita. 
Trvá to asi 2-3 hodiny. 

• Pro zachování kapacity se doporučuje dobíjení alespoň jednou ročně. 

• Během dobíjení napájecí jednotku ničím nepřekrývejte. 

• Dobíjejte pouze na suchém místě a při pokojové teplotě. 

ÚDRŽBA 

• Výrobek neperte. 

• Před čistěním vždy vypojte z elektřiny. 

• Nečistoty na povrchu setřete vlhkým hadříkem. Nepoužívejte pračku. 

• Skladujte na suchém a chladném místě. 

LI-ON BATERIE 

Zařízení obsahuje lithium-ionové baterie. Ty musí být recyklovány nebo zničeny náležitě a v souladu 
s platnými předpisy. Pokud si nejste jisti, kontaktujte místní odpovědné orgány. 

SPECIFIKACE BATERIE 

Adaptér 

Příkon: 100 – 240 V~50/60 Hz 

Výkon: DC 13V 1.8A 

Typ baterie: Li-ion 2200 mAh 11.1 V 

Výdrž baterie: 0,8 -2 hod. 

Doba dobíjení: cca 2 hod. 
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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, kloubové spoje, 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. 



7 

 

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:  

 

 


