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PROVOZNÍ POKYNY 

 
1)   Tento cyklotrenažér je určen ke komerčnímu využití ve fitness centrech a posilovnách. Jelikož 
není vybaven volnoběhem, doporučujeme jej používat za odborného dohledu. 

2)   Montáž:   Jelikož   musí   být   trenažér   správně   sestaven,   doporučujeme,   aby   montáž   
prováděla kvalifikovaná osoba. 

3)   Nastavení řídítek a sedla: Polohu řídítek a sedla je třeba nastavit dle výšky uživatele. O správném 

nastavení se můžete poradit s Vaším instruktorem. Pro nastavení výšky řídítek povolte ruční 

šroub, který slouží k zajištění představce v rámu. Dle potřeby představec vysuňte či zasuňte a znovu 

přitáhněte ruční šroub. Ujistěte se, že je šroub řádně přitažen a řídítka řádně zajištěna. Řídítka lze 

rovněž posunout směrem dopředu či dozadu – uvolněte páčku umístěnou na spodní straně 

představce, nastavte požadovanou pozici řídítek a opět je zajistěte pomocí jistící páčky. 

Nastavení výšky sedla: Povolte ruční šroub jistící sedlovku v rámu. Nastavte požadovanou výšku 

sedla a opět přtáhněte ruční šroub. Ujistěte se, že je šroub řádně přitažen, a že nedochází k 

nežádoucímu pohybu sedla směrem do stran. Sedlo lze posunout směrem dopředu a dozadu – 

povolte ruční šroub umístěný na boční straně sedlovky, nastavte požadovanou pozici sedla a šroub 

opět přitáhněte. 

4)   Pedály s třmeny: Během cvičení by měla být chodidla ve třmenech. Posuňte chodidla ve třmenech 

co nejvíce dopředu a poté utáhněte pásky. 

5)   Cyklotrenažér musí být umístěn na rovném a pevném povrchu. Na spodní straně zadního nosníku 
se nachází nastavitelné nožky, které slouží k zajištění stability trenažéru. 

6)   Ruční záchranná brzda – pro zastavení trenažéru zatlačte na brzdu. 

7)   Údržba:  Z bezpečnostních  důvodů  nedoporučujeme  trenažér  používat,  pokud  je  některý  z 

šroubů povolený, nebo pokud začne být zátěžové kolo příliš hlučné. V těchto případech se raději o 

používání trenažéru  poraďte s prodejcem.  Nezanedbávejte  pravidelnou  údržbu,  která je pro  

bezpečný provoz cyklotrenažérů nezbytná. Pro více informací týkajících se údržby kontaktujte 

prodejce. 

8)   CZ:  Kategorie cyklotrenažeru - HC (dle normy ČSN EN ISO 20957) určeno pro domácí použití. 

9)    Hmotnost uživatele by neměla být vyšší 150 kg. 

10)   VAROVÁNÍ! Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku 

může zavinit vážné zranění nebo smrt. Pokud pociťujete nevolnost, okamžitě ukončete cvičení! 

 
  



ÚDRŽBA 

 

Pořadí Úkon Denně Týdně Měsíčně Čtvrtročně Ročně 

1. 
Očistěte povrch trenažéru 

X     

2. 
Naneste sprej např. WD40 

X     

3. 
Vizuální kontrola 

X     

4. Kontrola zajištění představce a 
sedlovky 

X     

5. 
Kontrola zajištění sedla 

X     

6. 
Vyjmutí a očištění představce 

 X    

7. Sundání sedla a očištění 
sedlovky 

 X    

8. Kontrola stupně opotřebení 
brzdových destiček 

 X    

9. 
Kontrola brzdy 

 X    

10. Kontrola ručních šroubů a 
jistící 
páčky 

 X    

11. 
Kontrola pedálů s třmeny 

 X    

12. Kontrola a dotažení šroubů 
pedálových klik 

 X    

13. Ujistěte se, že jsou pedály 
řádně 
zašroubovány 

 X    

14. 
Kontrola napnutí řemene 

  X   

15. 
Promazání řemene 

  X   

16. Setřete protikorozní olej ze 
zátěžového kola 

  X   

17. 
Kontrola brzdové konzoly 

   X  

18. Kontrola ložisek zátěžového 
kola 

   X  

19. Kompletní kontrola všech částí 
včetně rámu 

    X 



NÁVOD NA SESTAVENÍ 

 
1. Krok 

Připevněte přední (13) a zadní (12) nosník k rámu pomocí matic (8), podložek (9) a šroubů (10). 

 
2. Krok 

Vsuňte představec do rámu a zajistěte jej v požadované výšce pomocí ručního šroubu. 

Umístěte na představec (23) řídítka (21) a zajistěte je v požadované poloze pomocí jistící 

páčky (22). 

         
3. Krok 

Vsuňte sedlovku do rámu. Připevněte sedlo (1) k horní posuvné části sedlovky a přitáhněte 

řádně šroub jistící sedlo. Nastavte vhodnou polohu sedla a zajistěte sedlovku pomocí ručních 

šroubů (4). 

 
4. Krok 

Přišroubujte ke klikám (7)(5) pedály (11). Levý pedál je označen písmenem L a pravý 
písmenem R, aby 

bylo zřejmé, na kterou stranu trenažéru mají být 

upevněny. POZNÁMKA: Pravá klika se nachází na 

straně s pásem (24). 



Pedály  je  třeba  přišroubovat  správně,  aby  nedošlo  k poškození  závitů.  Pro  snadnější  

šroubování doporučujeme nanést na závity pedálů malé množství maziva. Pedály přitáhněte 

pomocí 15mm klíče. Oba pedály se šroubují směrem k přední části trenažéru. 

 
 

NASTAVENÍ ZÁTĚŽE 

 
K nastavování stupně zátěže slouží ruční šroub (31). Jeho povolením se zátěž sníží, přitažením zvýší. 

 
Pokud zcela povolíte brzdový systém (ručním šroubem), mělo  by se zátěžové kolo  otáčet  zcela 

volně bez jakéhokoliv tření. 

 
Pokročilejší uživatelé si mohou stupeň zátěže zvyšovat dle svých potřeb přitahováním ručního šroubu. 

 



SEZNAM DÍLŮ 

Číslo 
 
Název Číslo Název 

1 Sedlo 28 Osa pedálů 

2 Vymezovací vložka ( R/L ) 29 Držák na láhev 

3 Pružina ručního šroubu 30 Šroub pro uchycení držáku láhve 

4 Ruční šroub – plastová hlava 31 Brzdový systém 

5 Levá klika 32 Šroub pro upevnění kliky 

6 Řemen 33 Jistící matice zátěžového kola 

7 Pravá klika 34 Šroub (M6) pro upevnění bočního krytu 

 
8 Matice (nosníky) 

 
35 

Šroub a podložka pro upevnění brzdové 

konzoly 

 
9 

 
Podložka (nosníky) 

 
36 

Šroub pro nastavení polohy zátěžového 

kola 

10 Šroub (nosníky) 37 Podložka (ruční šroub) 

11 Pedál (R/L) 38 Plastová podložka (ruční šroub) 

12 Zadní nosník 39 Spojovací šroub (ruční šroub) 

13 Přední nosník 40 Láhev 

14 Koncová krytka zadního nosníku 47 Zátěžové kolo 

15 Nastavitelná nožka (zadní nosník) 48 Vnitřní ochrana řemene 

16 Koncová krytka předního nosníku 49 
Horní část sedlovky umožňující vertikální 

posun 

17 Brzdová destička 50 Sedlovka 

18 Držák brzdové destičky 51 Podložka (spojovací šroub) 

19 Šroub a matice 52 Podložka (pro upevnění držáku láhve) 

20 Pružná konzola brzdy   

21 Řídítka   

22 Jistící páčka   

23 Představec   

24 Kryt řemene   

25 Osa zátěžového kola   

26 Ozubené kolečko   

27 Ložisko zátěžového kola   



NÁKRES 

 

 



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: 

 
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. 

 
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: 


