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BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 

• Manuál si přečtěte pozorně ještě před prvním použitím a uschovejte si ho pro budoucí 
potřebu. Seznamte se se všemi varováními na štítcích. Výrobek se může mírně lišit od 
uvedených obrázků. 

• Dodržujte veškerá varování a doporučení včetně předepsaného postupu montáže. Výrobek 
používejte pouze k určenému účelu. 

• Montáž musí odpovídat uvedenému postupu. Informujte všechny další uživatele o zásadách 
bezpečnosti. 

• Výrobek držte dále od dětí a domácích zvířat. Nenechávejte je bez dozoru ani blízko zařízení. 
Pouze dospělá osoba smí trenažér sestavovat a používat. 

• Před zahájením cvičení se poraďte s lékařem. Je to obzvláště nutné, pokud máte zdravotní 
komplikace nebo proděláváte léčbu, ovlivňující činnost srdce, krevní tlak nebo hladinu 
cholesterolu. 

• Věnujte pozornost signálům svého těla. Pokud pocítíte bolest nebo jiné komplikace (pnutí na 
hrudi, nepravidelný tep, dušnost nebo nevolnost), okamžitě ukončete cvičení. Nesprávné 
cvičení může vyústit ve vážné zdravotní komplikace nebo ve zranění. 

• Výrobek umístěte pouze na rovný, čistý a suchý povrch a dodržte bezpečnostní odstup od 
jiných objektů min 0,6 m. Pro ochranu podlahové krytiny můžete použít podložku. 

• Vezměte si vhodné sportovní oblečení včetně sportovní obuvi. Neberte si příliš volný oděv. 

• Výrobek nepoužívejte venku. 

• Před každým použitím zkontrolujte případné poškození nebo opotřebení produktu. Pravidelně 
kontrolujte veškeré šrouby a matice, zda jsou správně dotaženy. V případě potřeby dotáhněte. 
Nikdy nepoužívejte poškozený nebo opotřebovaný produkt. 

• Pokud se objeví ostré hrany, výrobek nepoužívejte. 

• Taktéž trenažér nepoužívejte, pokud vydává neobvyklé zvuky. 

• Žádný nastavitelný díl nesmí vyčnívat a omezovat pohyb uživatele. Výrobek může současně 
požívat pouze jedna osoba. 

• Během nadzvedávání a přenášení trenažéru buďte zvláště opatrní, abyste si neporanili záda. 
Použijte pouze doporučený postup a požádejte další dospělou osobu o pomoc. 

• Neprovádějte neschválenou modifikaci výrobku. V případě opravy kontaktujte odborný servis. 

• Nosnost: 110 kg 

• Kategorie: HC (dle normy EN 957) vhodné pro domácí použití. 

• VAROVÁNÍ: Systém pro monitorování tepové frekvence (pouze pokud je jím zařízení 
vybaveno) nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může zavinit vážné zranění nebo smrt. 
Pokud pocítíte nevolnost, okamžitě ukončete cvičení! 
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POPIS VÝROBKU 

 

1) Počítač 

2) Přední stojan 

3) Přední krytka 

4) Pravé madlo 

5) Sedadlo 

6) Roztažné rameno 

7) Pojezdová tyč 

8) Zadní nosník 

9) Stabilizační patka 

10) Tlumič 

11) Otočný spojník 

12) Roztažné rameno 

13) Levé madlo 

14) Přední opěra 

15) Krytka levé opěry 

16) Pedálový popruh 

17) Pedál 

18) Úchyt počítače 

19) Varovný štítek 
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Montážní náčiní: 

 
Imbusový klíč (5 mm) 

 
Imbusový klíč (5 mm) 

 
Klíč (13 mm) 

VAROVÁNÍ: Před zahájením používání výrobku se plně seznamte se všemi varováními, uvedenými 
na štítcích a dodržujte je. 

 

IDENTIFIKAČNÍ LISTINA SPOJOVACÍHO MATERIÁLU 

Tuto listinu můžete použít k identifikace spojovacího materiálu během montáže. Podložky nebo konce 
šroubů přiložte na kružnice k ověření jejich průměru. Malý meter použijte k ověření délky šroubů. 

POZNÁMKA: Délka všech šroubů, kromě těch s rovnou hlavou, je měřena od spodu hlavičky až ke 
konci dříku. Šrouby s rovnou hlavou jsou měřen od vrcholu hlavičky až po konec dříku. 

 

POZNÁMKA: Po rozbalení prověřte úplnost a nepoškozenost všech dílů. Prověřte, zda máte potřebné 
náčiní. 
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Číslo Vzhled Popis Ks 

49 
 

Šroub s kulatou hlavou (M5x0.8x12 mm) 2 

51 

 

Šroub (M8x1.25x15 mm) 8 

53 

 

Šroub (M8x1.25x25 mm) 2 

36 

 

Velká podložka (M8) 2 

59 

 

Podložka (M8) 8 

62 

 

Nylonová matice (M8x1.25) 2 

MONTÁŽNÍ KROKY 

KROK 1 

Položte sestavu hlavního rámu na podlahu dle obrázku. Podívejte se na obr. A. Ujistěte se, že zub na 
stabilizační krytce (5) přiléhá do drážky na zadním nosníku (4). Poté krytku zatlačte na zadní nosník 
(4). Rám přetočte do normální polohy a ujistěte se, že stabilizační patka (6) je plně zajištěna na 
stabilizační krytce (5). 
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KROK 2 

Vsuňte úchyt předního nosníku (28) do předního stojanu (26). Připevněte úchyt počítače (31) 
k přednímu nosníku (28) a poté spojte úchyt počítače (31), přední stojan (26) a přední nosník (28) 
dohromady za použití šroubů M8x1.25x15 mm (51) a podložek M8 (59). Žádný se šroubů neutahujte 
plně, dokud nebude připevněno všech šest šroubů. 

POZNÁMKA: Dbejte zvláštní opatrnosti, abyste při montáži počítačového úchytu (32) nepoškodili 
roztažný kabel (39). 

KROK 3 

Propojte roztažný kabel (39) s kabelem čidla (40). 

 

KROK 4 

Prostrčte pedálovou hřídel (32) skrz otvory na počítačovém úchytu (31). Umístěte pedálový 
vymezovač (33) a pedál (34) na každý konec pedálové hřídele (32) a nasuňte je směrem k úchytu 
počítače (31). Poté pedály (34) zajistěte pomoc šroubů M8x1.25x15 mm (51) a velkých podložek M8 
(36) na obou koncích hřídele (32). Bude zapotřebí použít dva imbusové klíče pro současné utažení 
šroubů M8x1.25x15 mm (51) na obou koncích hřídele (32). 

KROK 5 

Odstraňte pojistné šrouby (13) z otočného konektoru (10). 
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KROK 6 

Rozložte madla (17, 18) a roztažné tyče (14) dle obrázku. Roztažné tyče (14) připevněte k otočnému 
konektoru (10) a zajistěte pojistnými šrouby (13). 

KROK 7 

Do počítače (37) vložte jednu AA baterii. V dalším textu naleznete podrobnější informace k jejich 
instalaci. Spojte roztažný kabel (39) s počítačem (37). Počítač (37) upevněte na určenou plochu (31) 
pomocí šroubů M5x0.8x12 mm (49). 

 

KROK 8 

Nasuňte posedovou sestavu (42 a 43) na pojezdovou tyč (1). Umístěte sedadlové zarážky (3) na 
zadní konec pojezdu (1) pomocí šroubů M8x1.25x25 mm (53). Taktéž prověřte, že zarážky (3) na 
přední straně pojezdové tyče (1) jsou správně výrobně umístěny. 

KROK 9 

Nasaďte krytku pojezdu (2) na zadní stranu pojezdové tyče (1). 
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POČÍTAČ 

POUŽÍVÁNÍ POČÍTAČE 

ZAPNUTÍ: Počítač se zapne, jakmile se pohne sedadlo anebo se zmáčkne tlačítko. 

VYPNUTÍ: Počítač se automaticky vypne po 4 minutách neaktivity. 

MODE: Zmáčkněte k výběru zobrazené funkce: SCAN, TIME, TOTAL COUNT, COUNT, CALORIES. 
Zmáčkněte a podržte tlačítko na dvě sekundy k vynulování všech funkcí kromě TOTAL COUNT.  

FUNKCE 

SCAN: Automaticky aktualizuje každou funkci TIME (ČAS), TOTAL COUNT (TOTÁLNÍ POČET 
PŘÍTAHŮ), COUNT (AKTUÁLNÍ POČET PŘÍTAHŮ) A CALORIES (KALORIE) za sebou každých 6 
sekund. 

TIME: Zobrazí uplynulý čas od 00:01 do 99:59 (minuty : sekundy) 

TOTAL COUNT: Zobrazí totální počet přítahů od 0 do 9999 přítahů. Počet je uložen během vypínání 
počítače. 

COUNT: Zobrazí počet aktuálních přítahů od 0 do 9999 přítahů. 

CALORIES: Zobrazí spálené kalorie od 0 do 9999 Kcal. Kalorie jsou vypočítány pro průměrného 
uživatele a mělo by být pouze jako porovnání během jednotlivými cvičeními.  

POZNÁMKA: TOTAL COUNT se vynuluje při výměně baterií. 

 

JAK VLOŽIT A VYMĚNIT BATERIE 

1. Otevřete kryt baterie na zadní části počítače. 

2. Počítač je napájen jednou AA baterií. Baterie je součásti balení. Odkazujte se na obrázek 
během výměny baterie.  

POZNÁMKA: Nepoužívejte jiné než alkalické baterie. 

   Nedoporučuje se používat dobíjecí baterie. 

   Nevhazujte baterie do ohně.  

Po uplynutí životnosti baterie se jí zbavte šetrně k životnímu prostředí a v 
souladu s místními zákony a předpisy. 
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INSTRUKCE K OPERACI 

NASTAVENÍ ZÁTĚŽE 

Zátěž se upraví otočením regulačním knoflíkem na vrcholu tlumiče. Zátěž je možné nastavit od 1 
(nejnižší odpor) po 12 (nejvyšší odpor). 

VAROVÁNÍ: Tlumič je horký po már minutách užívání.  

 

NASTAVENÍ PÁSKU PEDÁLU 

Můžete změnit polohu pedálového popruhu (35) do vrchní polohy pedálu (34) jak je ukázáno na 
obrázku. Prostrčte pedálový popruh (35) otvorem na spodu pedálu (34) a poté protáhněte pás pedálu 
(35) skrz ocelový kroužek. Zasuňte ocelový kroužek dolů proti pedálu (34). Prostrčte pedálový popruh 
(35) otvorem v pedálu (34) na druhé straně z přední části, jak je znázorněno na obrázku, a poté konec 
pedálového popruhu (35) vysuňte a připojte konec pedálového popruhu (35) do přezky pro nastavení 
délky. 

 

ÚDRŽBA 

1. Bezpečnost zařízení může být udržena pouze pravidelnou údržbou zařízení. Pravidelně 
kontrolujte, zda nejsou části poškozené nebo opotřebované. Zvláštní pozornost věnujte: 

2. Zatáhněte za madla (17,18) a ověřte, zda tlumič (22) klade odpor. 
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3. Vyčistěte kolejnici pojezdové tyče (1) hadříkem. 

4. Kontrolujte, zda jsou všechny matičky a šrouby řádně utáhnuty. Chybějící součástky ihned 
vyměňte. Utáhněte všechny povolené matičky a šrouby.  

5. Je odpovědností uživatele provádět základní údržbu. 

6. Opotřebované a poškozené části musí být okamžitě vyměněny. Nepoužívejte trenažer, pokud 
není zcela v pořádku. 

7. Používejte pouze originální součástky k opravě a údržbě. 

8. Čistěte trenažer po každém použití. 

SKLADOVÁNÍ 

1. Skladujte trenažer na suchém a čistém místě.  

2. Neposouvejte trenažer pomocí sedla. Pro přenos používejte zadní a přední nosník. Pohyblivé 
sedlo Vám může skřípnout ruku nebo prsty. 

3. Abyste se vyhnuli poškození elektroniky, prosím vyjměte baterie ze zařízení, pokud jej 
nebudete používat déle jak 1 rok.  

SKLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ 

Následujte tyto kroky ke složení trenažeru, jak je zobrazeno na obrázcích. 

A. Posuňte sedlo (42) na předek pojezdové tyče (1). Odstraňte pojistný šroub (13) z otočného 
konektoru (10). 

B. Otočte pravé a levé řídítko (17,18) dozadu. Poté složte roztažná ramena (14) směrem 
dopředu. 

C. Uzamkněte madla ve složené poloze zašroubování pojistného šroubu (13) do otočného 
konektoru (10). Poté uložte trenažér na potřebné místo.  

D. Trenažer můžete postavit podle obrázku D.  

POZNÁMKA: Dávejte pozor na prsty během rozkládání a skládání trenažeru.  
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ZAHŘÍVÁNÍ A ZKLIDNĚNÍ 

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! 

 

Protáhnutí spodní části těla 

 

Protahování zadní partií 

 

Protažení se na podlaze 

 

Předklon nad rozkrokem 

ZKLIDNĚNÍ 

Smysl zklidnění je navrátit tělo do původního stavu. Správné zklidnění pomalu sníží Vaší srdeční 
činnost a teplotu. 
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NÁKRES PRODUKTU 
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POPIS DÍLU 

číslo Název počet číslo Název počet 

1 Pojezdová tyč 1 35 Pedálový popruh 2 

2 Krytka pojezdové tyče 1 36 Velká podložka (M8)  2 

3 Sedadlová zarážka 4 37 Počítač 1 

4 Zadní stojan 1 38 Vsuvka 1 

5 Krytka nosníku 1 39 Roztažný kabel 1 

6 Patka nosníku 1 40 Čidlový kabel 1 

7 Nosníková deska 3 41 Magnet 1 

8 Nosník madel 1 42 Sedadlo 1 

9 Čidlová deska 1 43 Pojezd sedadla  1 

10 Otočný konektor 1 44 Válec 4 

11 Pivotační pouzdro 2 45 Kulatá zdířka (25 mm) 2 

12 Zarážkový šroub 2 46 Matice (M10) 2 

13 Pojistný šroub 2 47 Šroub(M2.9x10mm) 4 

14 Roztažné rameno 2 48 Vlnitá podložka (⌀20 x ⌀23.5 x 0.5 
mm) 

4 

15 Pouzdro roznožného ramena 4 49 Šroub (M5 x 0.8 x 12 mm) 4 

16 Velká podložka (M12) 2 50 Šroub (M6 x 1 x 15 mm) 4 

17 Levé madlo 1 51 Šroub (M8 x 1.25 x 15 mm) 8 

18 Pravé madlo 1 52 Šroub (M8 x 1.25 x 20 mm) 8 

19 Pojistná krytka 2 53 Šroub (M8 x 1.25 x 25 mm) 6 

20 Pěnový úchop 2 54 Šroub (M8 x 1.25 x 50 mm) 2 

21 Krytka madel 2 55 Šroub (M8 x 1.25 x 30 mm) 4 

22 Tlumič 1 56 Šroub (M8 x 1.25 x 41 mm) 2 

23 Podkladová deska 1 57 Šroub (M10 x 1.5 x 120 mm) 1 

24 Přední krytka 1 58 Podložka (M6) 4 

25 Pouzdro 1 59 Podložka (M8) 26 

26 Přední stojan 1 60 Podložka (M10) 2 

27 Kroužek 1 61 Pružná podložka (M8) 10 

28 Přední nosník 1 62 Nylonová matice (M8 x 1.25) 10 

29 Krytka levého stojanu 1 63 Nylonová matice (M10 x 1.5)  3 

30 Krytka pravého stojanu 1 64 Imbusový klíč (5 mm) 2 

31 Úchyt počítače 1 65 Klíč (13 mm) 1 

32 Pedálová hřídel 1 66 Manuál 1 

33 Pedálový vymezovač 2 67 Varování  1 

34 Pedál 2 68 Šroub (M3.5 x 15 mm) 5 
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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. 
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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:  

 

 

 


