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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

• Manuál si přečtěte pozorně ještě před prvním použitím a uschovejte si ho pro budoucí 
potřebu. Dbejte všech varování a doporučení. 

• VAROVÁNÍ! Aby nedošlo k popálení, požáru nebo k elektrickému šoku, vždy zařízení nejprve 
vypněte z elektřiny, jakmile ho přestanete užívat nebo před zamýšleným čištěním. 

• Používejte pouze uzemněnou zásuvku.  

• Nepoužívejte v místnostech se zvýšenou vlhkostí. 

• Pokud je zařízení zapojeno ve zdroji, vždy dbejte během ovládání opatrnosti. Pokud zařízení 
není používáno, doporučuje se ho vypnout a vytáhnout z elektrické zásuvky. 

• Chraňte před dětmi, zvířaty a neoprávněnými uživateli. Nikdy tyto osoby nenechávejte bez 
dozoru ani v blízkosti přístroje. 

• Používejte pouze k určenému účelu a v souladu s manuálem. Neprovádějte neschválené 
modifikace. 

• Nikdy nepoužívejte poškozený nebo opotřebovaný produkt. Pravidelně kontrolujte šrouby a 
matice včetně všech dílů. Musí správně držet. Poškozené nebo opotřebované díly nechte 
ihned vyměnit. 

• Nikdy zařízení nepoužívejte, pokud je poškozeno anebo je poškozen napájecí kabel. Pokud 
zařízení nepracuje správně nebo pokud se do něj dostala voda, okamžitě ukončete činnost. 
S opravou se obraťte na profesionální servis. 

• Nikdy netahejte za kabely a nepoužívejte je k přesouvání produktu. 

• Nepokládejte napájecí kabel na horký povrch. 

• Pokud jsou ventilační otvory ucpány vlasy nebo prachem, je nutno je nejprve uvolnit. 

• Do zdířek a otvorů nevkládejte cizí předměty. 

• Výrobek nepoužívejte venku. 

• Necvičte v zakouřených prostorách nebo v místnostech s nedostatkem vzduchu. 

• Pro vypnutí zařízení vypněte spínač a vypojte kabel z napájení. 

• Zařízení může být zapojeno pouze do řádně uzemněné elektrické zásuvky. 

• Pokud je napájecí kabel poškozen, musí ho opravit buď výrobce nebo prodejce. 

• Výrobek není určen: lidem s fyzickým omezením, lidem s mentálním postižením, nezkušeným 
uživatelům (včetně dětí). Tyto osoby musí být pod dohledem zodpovědného dospělého 
dozoru. 

• Cvičte správně, abyste si nepřivodili úraz. 

• Cvičte rozumně a nikdy se nepřepínejte. 

• Výrobek montujte pouze na rovném a prostorném povrchu. 

• Výrobek postavte pouze na rovnou, čistou a pevnou plochu. Dodržte bezpečnostní odstup 
min. 0,6 m kolem zařízení. Za zařízením by měla být zachována bezpečnostní plocha o min. 
rozměrech 2000x1000 mm. 

• Pravidelně provádějte kontroly a údržbu. 

• Žádný nastavitelný díl nesmí vyčnívat a omezovat pohyb uživatele. 

• Dodržujte správný postoj dle obrázku níže. 

• Pokud je první schod poněkud vysoko, použijte asistenční stupátko pro nastoupení. 

• Při nastupování a sestupování se vždy držte madel. 
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• Vezměte si vhodné sportovní oblečení a obuv. Neberte si příliš volný oděv. 

• Při cvičení si připněte bezpečnostní klíč ke svému oděvu. Uživatel by měl stát na druhém 
schodu a přidržovat se držadla pro správnou výchozí pozici. Nikdy zařízení nestartujte, dokud 
na schodech nestojíte. 

• Používejte držadla jako oporu. 

• Pro zastavení zařízení zmáčkněte STOP a vyčkejte, dokud se schody zcela nezastaví. Teprve 
poté sestupte. 

• Max. hmotnost uživatele: 160 kg 

• Kategorie: S (dle normy EN957) vhodné pro komerční 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! 

POPIS PRODUKTU 

 

1. Konzole 

2. Bezpečnostní klip 

3. Sloupky 

4. Madla 

5. Schody 

6. Pedály 

7. Transportní kolečka 

8. Displej 
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SPECIFIKACE 

Nosnost 160 kg 

Rozměry 1464 x 810 x 2555 

Rozměry schodů 550 x 240 x 180 

Rychlost 1–10 úrovní (14-140 kroků / min) 

Počet schodů 3 

Společnost si vyhrazuje právo měnit specifikace.  

SLOŽENÍ 

Balení obsahuje tyto části. Před složením všechny části rozložte na čistý a rovný povrch a zkontrolujte 
že žádná část nechybí.  

 
 

 

Platforma Sloupky Spojovací materiál 

  
 

Držák konzole Bezpečnostní klíč Konzole 

 
 

 

Manuál Láhev na vodu Madla 

 

  

Pedály   
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SPOJOVACÍ MATERIÁL 

 

 

Šrouby M8x15 – 26 ks Imbusový klíč S6 – 1 ks 

 
 

T klíč – 1 ks Prohnuté těsnění 

 

 

Šrouby ST4x16 Křížový šroubovák 

 

KROK 1 

Přišroubujte pedály pomocí 6 šroubů M8x15.  
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KROK 2 

Spojte komunikační kabely a připevněte sloupky pomocí 8 šroubů M8x15, šrouby zatím nedotahujte.  

 

KROK 3 

Připevněte madla pomocí 4 šroubů M8x15 a 4 prohnutých podložek, šrouby zatím nedotahujte.  
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KROK 4 

Spojte konzoli a madla. Spojte kabely a upevněte pomocí 4 šroubů M8x15. Šrouby zatím nedotahujte.  

 

KROK 5 

Připevněte držák displeje pomocí 4 šroubů M8x15, spojte komunikační kabely z konzole a připevněte 
konzoli pomocí šroubů ST4x16.  
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KROK 6 

Utáhněte všechny šrouby. 

 

ROZCVIČKA 

Řádné cvičení se zahajuje zahřívací fází a ukončuje oddechovými cviky. Zahřívací fáze by měla 
připravit tělo pro následnou zátěž. Oddechové cviky ba pak měly zamezit svalovému poranění a 
křečím. Provádějte zahřívací a oddechové cviky dle tabulky níže. 

 

 

Doteky prstů na noze 

Překloňte se v bocích. Mějte uvolněná záda a paže a předkloňte se 
vpřed k prstům na noze. Vytrvejte v pozici 15 vteřin. Mírně pokrčte 
kolena. 

 

Horní partie stehen 

Jednou rukou se opřete o zeď. Jednu ruku dejte dolů za sebe a 
uchopte chodidlo. Přitáhněte ho k hýždím, nakolik to jde. Vydržet 30 
vteřin a opakujte u druhé nohy. 

 

Podkolenní partie 

Posaďte se napněte pravou nohu. Chodidlo levé novy přimkněte 
k pravému vnitřnímu stehnu. Pravou paži napněte ke špičce natažené 
nohy. Vydržte 15 vteřin a povolte. Opakujte totéž u levé nohy. 

 

Vnitřní strany stehen 

Posaďte se na podlahu se špičkami nohou u sebe. Kolena směřují 
ven. Přitáhněte chodila ke tříslům. Kolena tlačte dolů. Vydržte 30-40 
vteřin, pokud možno. 

 

Lýtka a Achillova šlacha 

Opřete se o zeď s jednou nohou dozadu a s pažemi směrem vpřed. 
Pravou nohu napněte a levou nohu ponechte na zemi. Levou nohu 
přikrčte a tlačte vpřed tak, že kyčle tlačíte směrem ke zdi. Vydržet 30-
40 vteřin. Nohy mějte napnuty a opakujte s druhou nohou. 
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KONZOLE 

 

1. Displej 

2. Rychlá změna rychlosti 

3. Programy 

4. Zastavení 

5. Spuštění 

6. Změna v programu  

7. Rychlost + a - 

 

POPIS KONZOLE 

• P0 je program nastavený uživatelem, P1 – P36 jsou přednastavené programy, 3 uživatelské 
programy, FAT program 

• 0,56 palců displej, 8 tlačítek 

• Úprava rychlosti 1–10 (14–140 kroků / min) 

• Automatická kontrola stavu stroje, informace o chybách 

• MP3 přehrávač (dle verze) 

• HRC funkce (dle verze) 

• Bluetooth (dle verze) 



11 

 

ZOBRAZENÍ DISPLEJE 

SPEED (RYCHLOST) Zobrazí rychlost 

PULSE (PULS) Zobrazí aktuální tepovou frekvenci 

TIME/STEP (ČAS/KROKY) Zobrazí čas a počet kroků 

CALORIES (KALORIE) Zobrazí spálené kalorie (pouze orientační) 

STY HGT (POSCHODÍ) Zobrazí výšku, jakou jste vyšli 

 

FUNKCE TLAČÍTEK 

PROG Výběr programu, stiskem tlačítka přepínáte mezi programy P1-P36, 
U01, U02, U03, FAT 

MODE V manuálním programu, pomocí tlačítka přepínáte mezi odpočtem 
kalorií, času, času v programech P01-P36 (původní hodnota: 30 min) 

START/STOP Spustí/zastaví přístroj 

+ Zvýšení rychlosti, změna parametru 

- Snížení rychlosti, změna parametru 

 

BEZPEČNOSTNÍ KLÍČ 

Bezpečnostní klíč slouží jako ochrana v případě poruchy, nebo v případě že je nutné schody ihned 
vypnout. Pokud není bezpečnostní klíč vložek, zobrazí se E-07 a zvukový signál. Pokaždé co vložíte 
bezpečnostní klíč, tak se displej rozsvítí po dobu 2 sekund.  

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

• Přístroj zapojte do 10A uzemněné zásuvky, a poté zapněte vypínač. Konzole zobrazí všechny 
funkce a vyzve k vložení bezpečnostního klíče.   

• Vložte bezpečnostní klíč a připněte si jej na oblečení. Poté se rozsvítí celý displej po dobu 2 
sekund. Všechny počítadla budou vynulovány.  

• Pomocí PROG tlačítka můžete vybrat program: P1-P36, U1, U2, U3, FAT. 

• P0 je uživatelský program. Pomocí MODE můžete upravit parametry. Rychlost lze nastavit 
uživatelem. Původní hodnota je 1 (14 kroků/min) 

• Training mode 1: počítá čas a kalorie, nelze nastavit hodnoty 

• Training mode 2: odpočítává čas, pomocí tlačítek + a – lze nastavit hodnotu od 5 – 99. 
Původní hodnota je 30:00. 

• Training mode 3: odpočítává kalorie, pomocí tlačítek + a – lze nastavit hodnotu od 20 – 999 
Cal, původné hodnota je 50 cal.  

• P1-P36 jsou přednastavené programy. Můžete nastavit dobu tréninku pomocí tlačítek + a -, 
pomocí tlačítka MODE navrátíte původní hodnotu. Původní hodnota: 30:00, nastavitelná 
hodnota od 5-99 min.  

• Po nastavení programu stiskněte START. Začne odpočet 5 sekund, doprovázeným zvukových 
signálem. Jakmile odpočet dosáhne 1, schody se začnou pomalu pohybovat. 

• Během tréninku upravíte rychlost pomocí tlačítek + a -, nebo rychlým výběrem rychlosti.  

• Programy P1-P36 jsou rozděleny do 10 částí, rozdělených rovnoměrně dle času. Změna 
rychlost je pouze pro daný segment. 3x se ozve zvukový signál před změnou segmentu. 
Schody se vypnou po dokončení všech segmentů.  

• V pohotovostním režimu stiskem tlačítka START spustíte schody. 
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• Během provozu, stiskem STOP, motor se pomalu zpomalí, dokud se nezastaví. Všechny 
nastavení se navrátí do původních hodnot.  

• Pokud kdykoliv vypojíte bezpečnostní klíč, zobrazí se E-07, s doprovodem zvukového signálu. 
Schody se zastaví.  

• BODY FAT TEST (test tělesného tuku): Pomocí tlačítka PROG vyberte FAT, v okně 
CALORIES se zobrazí nastavitelné hodnoty. Pomocí MODE nastavíte hodnotu, okno PULSE 
zobrazí parametr, pomocí tlačítek + a – upravte parametr.  

o F1 (sex / pohlaví): 1 muž, 2 žena, původní hodnota 1 

o F2 (age / věk): nastavitelná hodnota: 1 – 99, původní hodnota: 25 

o F3 (height / výška): nastavitelná hodnota: 100 – 200 cm, původní hodnota: 170 cm 

o F4 (weight / hmotnost): nastavitelná hodnota: 20 – 150 kg, původní hodnota: 70 kg 

o F5 (BMI): indikuje že jsou všechny hodnoty nastaven a test je připraven. Uchopte oba 
senzory a počkejte 8 sekund, zobrazí se hodnota BMI.  

<18 podváha 

18–24 normální hmotnost 

25–28 nadváha 

29> obezita 

MP3 (dle verze) 

Schody mají vestavěný dvoukanálový reproduktor, spínač a nemá funkci ztlumení. Hudbu lze 
přehrávat připojením 3,5 mm jacku.  

Přístroj obsahuje USB nabíjecí port a Bluetooth 

HRC PROGRAM (dle verze)  

• HRC1 limituje rychlost na 6 úroveň (84 kroků / min) 

• Pomocí tlačítka PROG vyberte HRC program. Poté pomocí tlačítka MODE potvrďte nastavení 
a přesuňte se k dalšímu nastavení. Pomocí tlačítek + a – pro úpravu rychlosti upravte 
hodnotu.  

o Age / věk – nastavitelná hodnota: 15-80, původní hodnota: 25 

o THR / cílová tepová frekvence: (220 – věk) *0,6 

o Cílová tepová frekvence může být upravena od 80 do 180 

o Time / čas – nastavitelná hodnota: 5-99 min, původní hodnota: 30 min 

o Rychlost se mění v závislosti na tepové frekvenci 

o Tepová frekvence je detekována každých 30 sekund.  

o Pokud je cílová tepová frekvence nižší o 30 úderů za minutu, rychlost se navýší o 28 
kroků / min.  

o Pokud je cílová tepová frekvence nižší o 6-29 úderů za minutu, rychlost se navýší o 
14 kroků / min.  

o Pokud je cílová tepová frekvence vyšší o 30 úderů za minutu, rychlost se sníží o 28 
kroků / min.  

o Pokud je cílová tepová frekvence vyšší o 6-29 úderů za minutu, rychlost se sníží o 14 
kroků / min.  

o Pokud je cílová tepová frekvence vyšší / nižší o 0-5 úderů za minutu, rychlost se 
nemění.   

• Pokud nastane jedna z následujících podmínek, rychlost se sníží na minimum po dobu 20 
sekund a poté se zastaví úplně po době dalších 15 sekund: 
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o Tepová frekvence není zaznamenána dvakrát za sebou 

o Tepová frekvence přesahuje limit 

o  Rychlost je příliš nízká po delší dobu 

• Rychlost není ovládána manuálně ale automaticky dle tepové frekvence.  

BLUETOOTH 

Pro připojení se odkažte na návod dané aplikace.  

PROGRAMY 

Program Úroveň 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P1 RYCHLOST 1.0 3.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 2.0 3.0 2.0 

P2 RYCHLOST 2.0 3.0 5.0 6.0 5.0 5.0 6.0 6.0 4.0 3.0 

P3 RYCHLOST 2.0 3.0 6.0 6.0 5.0 5.0 5.0 6.0 4.0 3.0 

P4 RYCHLOST 2.0 2.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0 3.0 2.0 

P5 RYCHLOST 3.0 4.0 6.0 5.0 4.0 4.0 5.0 5.0 4.0 3.0 

P6 RYCHLOST 3.0 4.0 6.0 6.0 7.0 7.0 6.0 6.0 5.0 3.0 

P7 RYCHLOST 3.0 4.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 4.0 3.0 2.0 

P8 RYCHLOST 3.0 5.0 7.0 7.0 3.0 5.0 6.0 5.0 5.0 1.0 

P9 RYCHLOST 3.0 3.0 3.0 4.0 5.0 6.0 5.0 4.0 5.0 1.0 

P10 RYCHLOST 3.0 5.0 6.0 7.0 6.0 6.0 5.0 5.0 3.0 3.0 

P11 RYCHLOST 4.0 5.0 3.0 3.0 6.0 7.0 7.0 6.0 6.0 1.0 

P12 RYCHLOST 4.0 6.0 5.0 3.0 4.0 7.0 7.0 3.0 2.0 1.0 

P13 RYCHLOST 2.0 4.0 6.0 6.0 6.0 7.0 7.0 6.0 4.0 3.0 

P14 RYCHLOST 3.0 4.0 6.0 5.0 6.0 6.0 7.0 6.0 5.0 4.0 

P15 RYCHLOST 3.0 4.0 8.0 8.0 6.0 6.0 6.0 4.0 5.0 4.0 

P16 RYCHLOST 3.0 3.0 6.0 5.0 4.0 3.0 4.0 5.0 4.0 3.0 

P17 RYCHLOST 4.0 5.0 6.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 2.0 

P18 RYCHLOST 4.0 5.0 7.0 7.0 5.0 5.0 4.0 4.0 3.0 1.0 

P19 RYCHLOST 4.0 5.0 5.0 4.0 5.0 6.0 5.0 4.0 3.0 3.0 

P20 RYCHLOST 4.0 6.0 7.0 8.0 7.0 6.0 5.0 6.0 5.0 2.0 

P21 RYCHLOST 4.0 4.0 7.0 7.0 5.0 5.0 6.0 5.0 4.0 3.0 

P22 RYCHLOST 4.0 6.0 5.0 4.0 3.0 3.0 4.0 4.0 3.0 2.0 

P23 RYCHLOST 5.0 6.0 6.0 6.0 7.0 7.0 7.0 8.0 7.0 4.0 

P24 RYCHLOST 5.0 7.0 5.0 5.0 6.0 6.0 7.0 5.0 5.0 3.0 

P25 RYCHLOST 3.0 5.0 7.0 6.0 5.0 6.0 6.0 5.0 5.0 2.0 

P26 RYCHLOST 4.0 5.0 7.0 8.0 7.0 7.0 8.0 5.0 6.0 2.0 

P27 RYCHLOST 4.0 5.0 4.0 5.0 6.0 7.0 6.0 5.0 6.0 3.0 

P28 RYCHLOST 4.0 4.0 7.0 7.0 8.0 8.0 7.0 7.0 5.0 4.0 

P29 RYCHLOST 5.0 6.0 8.0 8.0 7.0 6.0 5.0 6.0 6.0 5.0 

P30 RYCHLOST 5.0 6.0 8.0 7.0 7.0 7.0 8.0 8.0 7.0 5.0 
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P31 RYCHLOST 5.0 6.0 6.0 7.0 6.0 8.0 6.0 8.0 5.0 4.0 

P32 RYCHLOST 5.0 7.0 8.0 8.0 5.0 7.0 8.0 7.0 6.0 4.0 

P33 RYCHLOST 5.0 8.0 8.0 7.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 3.0 

P34 RYCHLOST 5.0 7.0 8.0 8.0 8.0 6.0 8.0 8.0 6.0 5.0 

P35 RYCHLOST 6.0 7.0 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.0 8.0 4.0 

P36 RYCHLOST 6.0 8.0 8.0 6.0 7.0 8.0 8.0 6.0 6.0 3.0 

 

BĚŽNÉ PORUCHY A ŘEŠENÍ 

Problém / 

Označení 
Příčina Řešení 

Systém 
nefunguje 

Není zapojen v napájení / Není zapnutý vypínač 
Připojte do proudu / zapněte 
vypínač 

Bezpečnostní klíč není vložen Znovu vložte klíč 

Poškozený transformátor 
Zkontrolujte / vyměňte 
transformátor 

Zkrat Zkontrolujte kabeláž 

Náhlé 
zastavení 

Bezpečnostní klíč vypadl Znovu vložte klíč 

Výjimka systému Požádejte servis o opravu 

Nefunguje 
tlačítko 

Poškozené tlačítko 
Nahraďte tlačítko / vyměňte 
základní desku  

E-01 

Chyba kabelů komunikace 
Zkontrolujte zapojení / případně 
vyměňte  

Poškozená konzole Vyměňte konzoli 

Poškozený transformátor Nahraďte transformátor 

Poškozené ovládání Nahraďte ovládání 

E-02 
Porucha motoru Nahraďte motor 

Špatná komunikace kabelů a ovládací desky Zkontrolujte / znovu zapojte kabely 

E-03 

Fotoelektrický senzor není správně zapojen Zkontrolujte připojení 

Poškozený fotoelektrický senzor Nahraďte senzor 

Špatné spojení mezi fotoelektrickým senzorem a 
ovládací deskou 

Zkontrolujte připojení 

Poškozená ovládací deska  Vyměňte desku 

E-05 
Poškozený ovladač Nahraďte ovladač 

Poškozený motor Nahraďte motor 

E-07 Konzole nedetekuje bezpečnostní klíč 

1. Zkontrolujte, zda je klíč zapojen 

2. Vypojte a zapojte klíč znovu  

3. Vyměňte konzoli 

Nezobrazuje 
se tepová 
frekvence 

Senzory v madlech nejsou zapojeny nebo jsou 
poškozeny kabely 

Zkontrolujte připojení 

Chyba konzole Vyměňte konzoli 
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Konzole 
špatně 
zobrazuje 
data 

Povolené šrouby displeje Utáhněte šrouby 

Chyba konzole Vyměňte konzoli 

 

PŘESUN 

Před přesunem se ujistěte že je zařízení vypnuto a není zapojeno v elektrickém obvodu.  

Poté nadzvedněte schody, pokud jsou příliš těžké požádejte o pomoc další osobu. Schody 
přesouvejte po transportních kolečkách.  

 

 

PŘIPOJENÍ 

Pro připojení používejte pouze správně uzemněnou 220-240 V zásuvku. 

 

POUŽITÍ 

1. Umístěte schody na rovný a pevný povrch. Zapněte schody a zkontrolujte že fungují.  

2. Připněte si bezpečnostní klíč a zapojte jej do konzole. 

3. Před začátkem tréninku zkontrolujte stabilitu přístroje. Nikdy přístroj nespouštějte, pokud 
uživatel není připraven. Postavte se na druhý schod a uchopte se madel. Poté stiskněte 
jednou rukou START, druhou se stále držte madla. Schody se spustí po dobu 5 sekund na 1 
úroveň. Poté si uživatel může nastavit rychlost pomocí +/- tlačítek.  

4. Během cvičení můžete pro změnu rychlosti využít i tlačítka rychlé volby. (Rychlost může být 
navýšená o více úrovní, dbejte proto zvýšené opatrnosti)  
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5. Zmáčkněte STOP pro zastavení motoru.  

6. Výběr programu: 

Zapněte schody, poté co se konzole načte, zmáčkněte SELECT. Vyberte požadovaný 
program a stiskem START program spustíte. Rychlost můžete měnit pomocí tlačítek +/-. 
Stiskem STOP zastavíte schody.  

7. Tepová frekvence: Poté co spustíte schody, uchopte senzory na madlech a tepová frekvence 
se zobrazí po pár sekundách.  

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

POZNÁMKA: Pokud vypojíte bezpečnostní klíč, stroj se okamžitě vypne a zobrazí se „----„ nebo „E07“ 
chybová zpráva.  

ÚDRŽBA 

Promazání: Po delší době použití je možné že se na řetězu a ozubených kolech usadí nečistoty a 
staré mazivo. Doporučujeme části pravidelně čistit a promazávat.  

Pravidelně čistěte řemen a drážky řemenice. 

MECHANICKÉ PROBLÉMY 

Problém Příčina Údržba 

Stroj se nespustí Přístroj není zapojen Zapojte do zástrčky 

Bezpečnostní klíč není zapojen Zastrčte klíč do konzole 

Zkrat  Zkontrolujte ovládací desku a kabely 
signálu 

Vypínač je ve vypnuté poloze Přepněte vypínač do ON polohy 

Zkrat pojistek Vyměňte pojistky 

Schody se nepohybují 
plynule 

Nedostatečné promazání Vyčistěte a znovu promažte 

Řetěz je příliš utáhnutý Upravte tuhost řetězu 
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CHYBY KONZOLE 

Kód Popis Řešení 

E1 Špatná komunikace  

Komunikace mezi ovládací deskou a 
konzolí je po zapnutí chybná. 

3x se ozve zvukový signál a zobrazí se 
chybový kód.  

Komunikace mezi ovládací deskou a konzolí je 
chybná. Zkontrolujte připojení kabelů, případně 
nahraďte kabely.  

  

E3 Špatné připojení kabelů motoru 9x se ozve zvukový signál a zobrazí se 
chybový kód.  

Zkontrolujte připojení kabelů, případně kabely 
znovu zapojte. Zkontrolujte, zda ze zařízení 
nevchází spálený zápach. Zkontrolujte základní 
desku. 

Není signál senzoru rychlosti 

Rychlost motoru není zaznamenána po 
dobu 3 sekund 

9x se ozve zvukový signál a zobrazí se 
chybový kód. Po 10 sekundách konzole 
vstoupí do pohotovostního režimu a může být 
restartována.  

Zkontrolujte připojení senzoru rychlosti nebo 
stav senzoru rychlosti.  

E4 Chyba pohonného motoru Zkontrolujte připojení motoru, případně znovu 
zapojte. Zkontrolujte připojení do ovládací 
desky. Zkontrolujte stav kabelů. 

E5 Přepěťová ochrana 

Napětí je vyšší o 6 A po dobu delší jak 3 
sekundy 

9x se ozve zvukový signál a zobrazí se 
chybový kód. Po 10 sekundách konzole 
vstoupí do pohotovostního režimu a může být 
restartována.  

Přístroj se chrání proti vysokému napětí nebo 
vysoké zátěži. Zkontrolujte, jestli z motoru 
nevychází spálený zápach. Zkontrolujte stav 
ovládací desky, motoru a zdroje. V případě 
poruchy vyměňte.  

E6 Poškozený obvod  9x se ozve zvukový signál a zobrazí se 
chybový kód. 

Zkontrolujte napětí. Kontrolujte stav ovládací 
desky a správné připojení motoru k ovládací 
desce.  

 

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. 
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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. 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. 

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, 
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, opotřebení brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, 
kazety/vícekolečka 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.  

 

 

CZ 
SEVEN SPORT s.r.o. 

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR 
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01 
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01 

IČO: 26847264 
DIČ: CZ26847264 

Tel: +420 556 300 970 
Mail: eshop@insportline.cz 
  reklamace@insportline.cz 
  servis@insportline.cz  

Web: www.inSPORTline.cz 

SK 
inSPORTline s.r.o. 

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK 

IČO: 36311723 
DIČ: SK2020177082 

Tel.: +421(0)326 526 701 
Mail: objednavky@insportline.sk 
  reklamacie@insportline.sk 
 servis@insportline.sk 

Web: www.inSPORTline.sk 

Datum prodeje:      Razítko a podpis prodejce:  

 

 


