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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Dodržujte všechny uvedené pokyny a upozornění. Předejte tak poškozením přístroje, úrazům nebo 
škodám na majetku, které můžou vzniknout při nesprávném použití. Pozorně si přečtete manuál před 
prvním použitím a uschovejte si ho pro budoucí nahlédnutí. 

• Pravidelně kontrolujte případné poškození anebo opotřebování všech dílů. Poškozený nebo 
opotřebovaný přístroj nepoužívejte. Za účelem opravy kontaktujte odborný servis. 
Neprovádějte žádné úpravy nebo modifikace produktu. Jakékoliv použití, manipulace a údržba 
musí být prováděna v souladu s manuálem. 

• Prověřte správné zapojení napájecího kabelu. Kabel nesmí být stlačený nebo deformovaný 
zařízením. 

Nedodržením pokynů může dojít k poškození zástrčky nebo kabelu, což může mít za 
následek vznik elektrického výboje či požáru. 

• K zásuvce nepřipojujte žádné další přístroje. 

Zapojení více přístrojů do jedné zásuvky může zapříčinit vznik požáru. Může dojít k poškození 
elektrické pojistky nebo může být narušena funkčnost přístroje. 

• Pomocí suchého hadříku očistěte zástrčku napájecího kabelu. 

Nečistoty na zástrčce mohou vést k nesprávnému propojení, což může být příčinou požáru. 

• Umístěte přístroj ve vzdálenosti nejméně 20 cm od stěny. 

Pro bezchybný provoz je třeba zajistit dostatečný prostor pro odvětrávání. Z bezpečnostních 
důvodů zachovejte okolo zařízení volnou plochu min. 0,6 m. 

• Přístroj postavte na pevný, rovný a čistý povrch. 

Umístění na nerovnou podlahu může vést k nadměrné hlučnosti a nestabilitě přístroje. 
Případně přístroj stabilizujte pomocí nastavovacích nožek. 

• Po skončení cvičení stiskněte tlačítko Stop. Z přístroje sestupte až poté, co se přístroj úplně 
zastaví. 

Při sestupování z dosud běžícího přístroje může dojít k úrazu. 

• Pokud nebude přístroj používán, odpojte napájecí kabel. 

Zabráníte tím zbytečné spotřebě elektrického proudu a můžete předejít vzniku požáru. 

• Na vibrační desce neběhejte ani na ní neskákejte. 

Mohlo by dojít k poškození přístroje. 

• Senioři a děti by měly přístroj používat pouze pod dohledem osoby seznámené se správnou 
provozem přístroje. 

Mohlo by dojít ke zraněním. 

• Pouze jedna osoba smí zařízení používat v daný čas. 

• Při větším zatížení může dojít k poškození zařízení. Nikdy nepřekračujte uvedenou nosnost: 
120 kg. 

• Než začnete přístroj čistit, setřete z něj suchým hadříkem veškerou vodu a vlhkost. Voda se 
nesmí dostat do přístroje. 

Voda uvnitř přístroje by mohla způsobit elektrický výboj a vznik požáru. 

• K čištění povrchových částí přístroje používejte vhodné čistící prostředky. 

Doporučujeme nejprve setřít nečistoty suchým hadříkem a potom k čištění použít navlhčený 
hadřík. 
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• Před skladováním přístroj očistěte a osušte. 

Setřete z přístroje veškerou vodu a vlhkost, aby nedošlo ke korozi. 

• Nezapojujte ani neodpojujte napájecí kabel, pokud máte mokré ruce. 

Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. 

• Napájecí kabel příliš neohýbejte a nepokládejte na něj těžké předměty. 

Poškozený napájecí kabel může zapříčinit vznik požáru. 

• Přístroj nepoužívejte, pokud je poškozen napájecí kabel nebo jeho zástrčka. 

Hrozí riziko vzniku elektrického výboje a požáru. 

• Přístroj nepožívejte ve vlhkém prostředí a v blízkosti vodních ploch. 

Může dojít k elektrickému výboji nebo ke korozi dílů. 

• Nepokládejte žádné předměty na vibrační desku. 

Může dojít k poškození desky, vzniku elektrického výboje a požáru nebo přerušení 
elektrického obvodu. 

• K čištění nepoužívejte vodní rozprašovače, benzín, benzen, ředidla ani čisticí prostředky s 
obsahem chlóru. 

Hrozí riziko vzniku elektrického výboje a požáru nebo může dojít k přerušení elektrického 
obvodu. 

• Před čištěním odpojte napájecí kabel. 

Předejdete vzniku elektrického výboje. 

• Pokud z přístroje vychází kouř nebo zápach spáleniny, okamžitě jej vypněte a odpojte 
napájecí kabel. 

Hrozí riziko vzniku požáru nebo elektrického výboje. 

• Demontáž, opravy a úpravy přístroje může provádět pouze kvalifikovaný technik. 

Neodborné zásahy do konstrukce přístroje mohou vést k poškození přístroje, vzniku požáru a 
škodám na majetku. 

• Před zahájením cvičebního programu se poraďte s lékařem, zvláště pokud užíváte léky a v 
případě: 

• Epilepsie 

• Diabetu 

• kardiovaskulárního onemocnění 

• Problémů s páteří (vyskočení meziobratlové ploténky nebo pooperační stav) 

• kolenních a kyčelních implantátů 

• Kardiostimulátoru 

• Antikoncepční tělíska, kovových implantátů 

• Nádory 

• Nedávného infekčního onemocnění 

• Nedávného operačního zásahu 

• Těhotenství 

• Chronické migrény 

 

 



5 

 

 

POPIS PRODUKTU 

 

MONTÁŽ 

 

Propojte signalizační kabel se základnou. 
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Vložte sloupek do podstavce. 

 

Upevněte ho pomocí 6 šroubů M8x25 a 
pérových podložek na spodní část stroje. 

 

Vložte rukojeť do sloupku. 

 

Upevněte rukojeť ke sloupku pomocí 4 šroubů 
M6x20 a pérových podložek. 

 

Upevněte rukojeť k podstavci pomocí 2 šroubů 
M10x30 a pérových podložek. 
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OVLÁDACÍ PANEL 

 

 
Zapnutí / vypnutí stroje. 

 

MODE – režim - čtyři různé režimy, přepíná mezi 88, P1, P2, P3. 88 je manuální režim, 
kde můžete nastavit čas a rychlost manuálně. P1, P2, P3 jsou automatické režimy. Když 
si vyberete tyto tři režimy, rychlost a čas budou řízeny přednastaveným programem. 
Potom jsou tlačítka času a rychlosti nefunkční. 

 
TIME – čas: Stiskněte toto tlačítko a můžete nastavit čas. Každé stisknutí přidá jednu 
minutu, po deseti minutách se vrátí cyklus zpět na jednu minutu. 

Tlačítko 
+ 

Pro zvýšení rychlosti. 

Tlačítko 
- 

Pro snížení rychlosti. 

ZOBRAZENÉ FUNKCE 

• SPEED – rychlost: Počítání po 2, 4, 6, ... .30, 32 (počáteční hodnota je 2). 

• TIME – čas: Od 1 minuty do 10 minut (počáteční hodnota je 10 minut). 

• MODE – funkce: 88, P1, P2, P3 (počáteční hodnota je 88). 

FUNKCE 

 

Manuální režim 

Uživatel může v tomto režimu nastavit rychlost mezi 2, 4, 6, ...... 34, 36 

 

P1 automatický režim 

Rychlost se periodicky mění na 2, 4, 6, ... .34, 36, 34, ... 6, 4 v 0,5sekundových intervalech 
mezi každou rychlostí. 

 

P2 automatický režim 

Rychlost se periodicky mění na 4, 8, 12, ... .32, 36, 32, ... 12, 8 v 5sekundových intervalech 
mezi každou rychlostí. 

 

P3 automatický režim 

Rychlost se periodicky mění mezi 2 a 36 v 5sekundových intervalech. 
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POUŽITÍ 

1. Připojte zařízení do elektrické sítě a stiskněte hlavní vypínač, který se nachází vzadu za 
spodním krytem, tím se stroj dostane do pohotovostního režimu. Stiskněte tlačítko a zařízení 
se spustí, stiskněte tlačítko znovu a stroj se dostane opět do pohotovostního režimu. 

2. Viz si přečtěte kapitolu o ovládacím panelu pro popis a funkce jednotlivých tlačítek. 

3. Pokud začínáte cvičit v pozici vzpřímené, postavte se prosím na vibrační podložku dříve, než 
stroj zapnete. 

4. Pokud začínáte cvičit v jiné pozici, je lepší, pokud požádáte další osobu, aby obsluhovala 
tlačítka, nebo abyste začali ve vzpřímené pozici a poté pozici změnit. 

5. Pro Vaše zdraví a bezpečnost, nepoužívejte prosím stroj více než 20 minut v kuse, abyste se 
vyhnuli tomu, že Vaše tělo nesnese přílišnou zátěž z cvičení. 

ÚDRŽBA 

• Vypněte prosím hlavní vypínač na zařízení a vytáhněte napájecí kabel z elektrické sítě ještě 
před tím, než začnete s údržbou. 

• Nepoužívejte formaldehyd nebo jiné organické impregnační prostředky na čištění stroje. 

• Používejte k čištění hlavního elektrického vypínače a ovládacího panelu měkkou a suchou 
utěrku. 

• Je nebezpečné, pokud se dostane tekutina na stroj. 

• Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn speciálním kabelem nebo náhradním 
od výrobce, výměnu může provést výrobce nebo vyškolený servisní technik výrobce nebo 
obdobně proškolená osoba, aby se předešlo možnému zranění elektrickým proudem. 

• Pravidelně provádějte běžnou údržbu stroje na základě vytížení stroje minimálně však po 20 
hodinách provozu. 

Údržba zahrnuje: 

1. kontrolu všech pohyblivých částí stroje (osy, klouby převádějící pohyb atd.), Zda jsou 
dostatečně promazány, pokud ne, ihned je namažte. Doporučujeme běžný olej pro kola a šicí 
stroje nebo silikonové oleje 

2. pravidelnou kontrolu všech součástek – šrouby a matice a pravidelné dotahování 

3. na údržbu čistoty použijte jen mýdlový roztok, a ne čistící prostředky s abrazivy 

4. chraňte počítač před poškozením a kontaktem s tekutinami 

5. počítač, adaptér, zástrčka a celý stroj se nesmí dostat do kontaktu s vodou 

6. počítač nevystavujte slunečnímu záření a kontrolujte funkčnost baterií, aby nedošlo k vytečení 
baterií a tím poškozením celého počítače 

7. skladujte stroj vždy na suchém a teplém místě 
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CVIKY 

 

Masáž / vibrace vleže 

Dejte prsty nohou na masážní / vibrační desku a 
podepřete tělo pomocí rukou o zem, jak je to ukázáno na 
obrázku, zůstaňte v této poloze. 

Cvičení je zaměřeno zejména na procvičení ramen, 
hrudníku a horních částí těla. 

 

Masáž / vibrace ve stoje na jedné noze 

Dejte jednu nohu na vibrační desku a druhou nohu na 
zem tak, jak je to zobrazeno na obrázku, ruce dejte v 
bok. 

Cvičení je zaměřeno zejména na procvičení pásu, břicha 
a stehen 

 

Masáž / vibrace v podřepu 

Postavte se na vibrační desku a chyťte se rukama 
rukojeti, stůjte v mírném podřepu. 

Cvičení je zaměřeno na procvičení zad, hýždí a lýtek. 

 

Masáž / vibrace v pokleku 

Klekněte si na kolena, dejte si obě ruce na masážní / 
vibrační desku a zůstaňte v klečící pozici. 

Cvičení je zaměřeno zejména na procvičování nohou, 
ramen, ramen a horních částí těla. 
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Masáž / vibrace ve stoje 

Postavte se na masážní / vibrační desku a chyťte rukama 
rukojeť, stůjte ve vzpřímené pozici. 

Cvičení je zaměřeno na procvičení celého těla. 

 

Masáž / vibrace v postoji na jedné noze 

Dejte jednu nohu na vibrační podložku a lehce ji v koleni 
pokrčte. Druhou nohu dejte rovnou na zem, tak jak je 
ukázáno na obrázku. Držte rukojeť oběma rukama. 

Cvičení je zaměřeno zejména na procvičení pásu, břicha 
a stehna. 

CVIČEBNÝ PROGRAM 

Druh Cyklus Čas Rychlost 

Normální cvičení 1 – 3 krát denně 5 – 20 min Rovnoměrná 

Radukce hmotnosti 4 – 8 krát denně 10 – 20 min Pomalá 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se 
výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na 
nejbližší sběrné místo k tomu určené. 

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních 
dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně 
příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci. 

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci. 

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. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a 
reklamačním řádem nezmiňovaných. 
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Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, 
IČ: 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. 

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.  



12 

 

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:  

 

 


