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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

• Prosím pozorně si pročtěte manuál před prvním použitím a manuál pečlivě uschovejte pro 
další použití. 

• Před začátkem cvičení se řádně protáhněte. 

• Noste vhodný sportovní oděv a boty. Nenoste příliš volný oděv, mohl by se zachytnou 
v pohyblivých částech. 

• Nepoužívejte přístroj venku. 

• Před sestavením prosím zkontrolujte, zda jsou přítomny všechny součástky a zda jsou 
všechny komponenty nepoškozené. 

• Je vhodné použít podložku (gumovou, dřevěnou atd.), v místě sestrojení, abyste se vyhnuli 
zbytečnému znečištění. 

• Nepoužívejte agresivní čističe. Používejte pouze dodané nebo vlastní vhodné nářadí na 
sestavení nebo opravy. Po ukončení tréningu setřete pot z přístroje. 

• Neupravujte ani nemodifikujte přístroj jinak, než je doporučeno výrobcem. 

• Přístroj může být používán pouze jednou osobou současně. 

• Používejte přístroj pouze jak je popsáno v návodu. Na opravu používejte pouze originální díly 
od výrobce. 

• Chraňte před dětmi a domácími zvířaty. Nenechávejte děti u přístroje bez dozoru. Není to 
hračka. 

• Lidé s tělesným, psychickým postižením nebo lidé s nedostatkem zkušeností mohou přístroj 
používat pouze pod dohledem dospělých. 

• Přístroj umístěte na rovnou, pevnou a suchou plochu. Pro větší bezpečnost udržuje kolem 
přístroje minimálně 0,6 m volného prostoru. 

• Během cvičení noste pouze vhodnou obuv a sportovní oblečení. Nenoste příliš volný oděv, 
mohl by se zaseknou v pohyblivých částech přístroje. 

• Žádná pohyblivá část nesmí zavázet pohybu během cvičení. 

• Vaše zdraví může být negativně ovlivněno nadměrným nebo nesprávným cvičením. Před 
použitím produktu se poraďte se svým praktickým lékařem. Přístroj není vhodný pro 
terapeutické účely. 

• Pokud cítíte nevolnost nebo točení hlavy, okamžitě přestaňte cvičit. 

• Síla přístroje se zvyšuje s rychlostí a naopak. Přístroj je vybaven otočným knoflíkem pro 
nastavení odporu přístroje. 

• Sestavení se doporučuje ve dvou a více lidech, aby se předešlo případnému zranění. 

• Délka kroku: 330 mm 

• Nosnost: 120 kg 

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

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

ČÍSLO POPIS POČET ČÍSLO POPIS POČET 

1 Hlavní rám 1 32 Nylonová matice M8 2 

2 Sloupek pro řídítka 1 33 Šestihranný šroub M10x45 4 

3 Přední nosník 1 34 Plochá podložka D10x1.5 6 

4 Zadní nosník 1 35 Nylonová matice M10 6 

5 L/R Podpora pedálu 1 par 36 Krytka S17 4 

6 L/R Násada pro rukojeť 1 par 37 Šestihranný šroub M10x50 2 

7 L/R Rukojeť 1 par 38 L/R Šroub pedálu 1 par 

8 Úchyt pro řídítka 1 39 Pouzdro Φ24x20xΦ16.1 4 

9 Počítač 1 40 L/R Kloub pedálu 1 par 

10 L/R Pedál 1 par 41 Pružná podložka Φ13XB2 2 

11 Front end cap 2 42 L/R Nylonová matice 1 par 

12 Vratový šroub M8x76 4 43 Krytka S19 2 

13 Prohnutá podložka Φ20xΦ8.5xR30 10 44 Prohnutá podložka 
Φ20xd8.5XR12.5 

4 

14 Matice M8 4 45 Vlnitá podložka d13x0.3 2 

15 Krytka zadního nosníku 2 46 Houbová koncovka 2 

16 Imbusový šroub M8x16 10 47 Pěnová rukojeť 2 

17 Regulátor zátěže 1 48 Pěnová rukojeť 2 

18 Prodloužený kabel senzoru 1 49 Kulatá krytka Φ25x1.5 2 

19 Kabel zátěže 1 50 Kabel na měření pulsu 2 

20 Kabel senzoru 1 51 Imbusový šroub M8x30 2 

21 Křížový šroub M5x55 1 52 Pružná podložka 18 

22 Klika 1 53 Krytka 1 

23 Krytka S14 4 54 Vlnitá podložka Φ20xΦ28x0.3 2 

24 Šestihranný šroub M8x20 2 55 Křížový šroub M4x12 4 

25 Plochá podložka Φ8.2xΦ32x2 2 56 Prohnutá podložka 1 

26 Krytka nápravy Φ32x2.5 6 57 Krytka S13 2 

27 Dlouhá násada  1 58 Slitinové pouzdro Φ14x10xΦ10.1 4 

28 Kulatá krytka Φ32x1.5 2 59 Držák na láhev 1 

29 Čtverhranná krytka □40x25x1.5 4 60 Plochá podložka 2 

30 Šestistranný šroub M8x55 2 61 Křížový šroub  2 

31 Plochá podložka D8x1.5 2 62 Plochá podložka  4 
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PŘÍPRAVA: Většina součástek bylo přibaleno zvlášť, ale některé jsou již přidělány. V tomto případě 
součástky odstraňte a znovu složte, jak je napsáno v manuálu. Před složením se ujistěte že máte 
dostatek místa. Používejte pouze dodané nebo vlastní nářadí. K menšímu riziku úrazu je doporučeno 
stavět produkt ve dvou a více lidech. 

NÁVOD K SESTROJENÍ 

KROK 1 

Připevněte přední nosník (3) a zadní nosník (4) k hlavnímu rámu (1) vratovými šrouby (12), pružnou 
podložkou (52), prohnutou podložkou (13) a maticí (14) jak je ukázáno na obrázku. 

 

KROK 2 

A: Spojte prodloužený kabel senzoru (18) a kabel senzoru (20) 

B: Prostrčte kabel regulátoru zátěže (17) do pružinového háku kabelu zátěže (19) jak je zobrazeno na 
obrázku A. Poté vytáhněte kabel regulátor zátěže (17) nahoru a prostrčte skrz kovové pouzdro kabelu 
zátěže. 

C: Ujistěte se, že jsou všechny kabely správně upevněny a poté připevněte sloupek pro řídítka (2) ke 
sloupku hlavního rámu (1) pomocí imbusového šroubu (16), pružné podložky (52) a prohnuté podložky 
(13) 

 

 



7 

 

KROK 3 

A: Připevněte levou násadu pro rukojeť (6L) do držadla od sloupku pro řídítka (2) pomocí 
šestihranného šroubu (24), pružné podložky (52), ploché podložky (25), vlnité podložky (54) a dlouhé 
násady (27). Neutahujte! 

B: Připojte podporu levého pedálu (5L) do kliky (22) pomocí šroubu pro levý pedál (38L) a vlnité 
podložky (45). Poté upevněte pružnou podložku (41) a levou nylonovou matici (42L). Neutahujte! 

C: Spojte levou násadu pro rukojeť (6L) a podporu levého pedálu (5L) pomocí šestihranného šroubu 
(30), ploché podložky (31) a nylonové matice (32). Upevněte šestihranné šrouby (24,30) a levou 
nylonovou matici (42L) a poté zakryjte krytkami (23,57,43,36). 

D: Upevněte pravou podporu pedálu (5L) a pravou násadu pro rukojeť (6R) do kliky (22) a stejně 
násadu pro rukojeť (2). 

E: Připevněte pedály (10 L/R) do podpory pedálů (5 L/R) pomocí šestihranného šroubu (33), ploché 
podložky a nylonové matice (35). 

POZNÁMKA: Vždy se ujistěte, že je sedlo řádně utaženo. 
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KROK 4 

A: Vytáhněte kabel pro měření pulsu (50) ze sloupku pro řídítka (2) skrz držák pro počítač. 

B: Upevněte úchyt pro řídítka (8) do sloupku pro řídítka (2) pomocí imbusového šroubu (51) a 
pružinové podložky (52). Poté ji zakryjte krytkou (53) 

C: Upevněte rukojeť (7 L/R) do sloupku pro rukojeť (6 L/R) pomocí imbusového šroubu (16), 
pružinové podložky (52) a prohnuté podložky (44). 
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KROK 5 

A: Připojte prodlužovací kabel senzoru (18) a kabel pro měření pulsu (50) s kabely počítače (9) a 
upevněte počítač (9) do držáku pro počítač (2) pomocí křížového šroubu (55). 

B: Upevněte držák na láhve (59) k sloupku pro řídítka (2) a upevněte pomocí křížového šroubu (61) a 
ploché podložky (60).  
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POUŽITÍ PŘÍSTROJE 

Používání přístroje Vám poskytne několik zdravotních výhod. Zlepší vaší tělesnou zdatnost, zvýší sílu 
a se správnou výživou i úbytek váhy. 

ZAHŘÍVÁNÍ 

Zahřívací cviky připraví Vaše tělo na zátěž a snižuje riziko úrazu během cvičení. Cviky provádějte po 
dobu od 2 do 5 minut před začátkem posilování nebo aerobiku. Provádějte cviky, které zvýší Vaší 
srdeční činnost a zahřejí zatěžované svaly. Cviky mohou obsahovat: rychlou chůzi, jogging atd. 

PROTAHOVÁNÍ 

Protáhněte svaly po dokončení zahřívání. Svaly se protahují lépe díky zahřátým svalům což snižuje 
riziko úrazu. Protahování svalu by mělo trvat od 15-30 sekund. 

POZNÁMKA: PŘED ZAČÁTKEM JAKÉHOKOLIV TRÉNINGOVÉHO PROGRAMU SE PORAĎTE 
SE SVÝM PRAKTICKÝM LÉKAŘEM. 

BĚHEM PROTAHOVÁNÍ SE NEPROHÝBEJTE! 

 

Protažení postranních břišních svalů 

 

Zadní strany stehen 

 

Přední strany stehen 
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Vnitřní strany stehen 

 

Lýtek a Achillových šlach 

 

CVIČENÍ 

Po pravidelném cvičení budou vaše svaly na nohou ohebnější. Cvičte podle vlastního tempa. Cviky by 
měly být efektivní ke zvýšení srdeční činnosti do cílové zóny zobrazené na obrázku. 

 

ZKLIDNĚNÍ 

Smysl zklidnění je navrácení těla do původního stavu před cvičením. Správné zklidnění pomalu 
zpomalí Vaší srdeční činnost a teplotu. 
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FUNKCE POČÍTAČE 

FUNKCE: 

TIME (ČAS)       00:00 – 99:59 (min: sec) 

SPEED (RYCHLOST)       0,0 – 999,9 km / mil 

DISTANCE (VZDÁLENOST)     0,0 – 99,99 km / mil 

CALORIES (KALORIE)      0,00 – 999,9 KCA (kalorii) 

ODOMETER (CELKOVÁ VZDÁLENOST) pokud je k dispozici 0,00 – 99.99 km / mil  

PULCE (PULS) pokud je k dispozici    40-200 úderů za minutu 

OVLÁDÁNÍ 

MODE/SELECT: Tuto klávesu zmáčkněte k vybrání a potvrzení funkce. Po stlačení tlačítka po dobu 4 
sekund, vyresetujte všechny uložené funkce kromě ODOMETRU. 

SET (pokud je k dispozici): Slouží k nastavení hodnoty vybrané funkce kromě ODOMETRU. 

RESET/CLEAR: Slouží k vynulování vybrané funkce, kromě ODOMETRU. 

 

AUTO ON/OFF: monitor se automaticky vypne, pokud není používán po dobu delší jak 4 sekundy. 
Monitor se opět zapne po zmáčknuti klávesy, nebo když začnete cvičit. 

VYSVĚTLIVKY 

TIME (TMR)     Zobrazí aktuální čas cvičení 

SPEED (SPD)     Zobrazí akruální rychlost 

DISTANCE(DST)    Zobrazí aktuální ujetou vzdálenost 

CALORIES (CAL)    Zobrazí spálené kalorie 

ODOMETER (TOTAL) pokud je přítomna Zobrazí totální ujetou rychlost, hodnota se vynuluje 
pouze po výměně baterie. 

PULSE (PUL) pokud je přítomna  Zobrazí uživatelův tep za minutu během cvičení. 
Musíte se držet obou senzorů. 

SCAN  Automaticky zobrazuje všechny hodnoty v cyklu 

BATTERY Počítač používá dvě AA baterie, nebo jednu AAA 
baterii nebo jednu 1,5 V knoflíkovou baterii. 

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. 
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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. 

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.  
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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:  

 

 


