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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

• Uschovejte si tento manuál pro budoucí reference. 

• Před začátkem jakéhokoliv tréninkového programu se poraďte se svým lékařem. Měli byste se 
informovat o možných problémech spojených s daným programem.  

• Prosím přečtěte si pozorně všechny instrukce. Instrukce jsou napsány pro bezpečnost 
uživatele a ochranu produktu. 

• Děti by se neměli zdržovat poblíž přístroje bez dozoru. 

• Je nutný dozor kvalifikované osoby, pokud přístroj používají děti nebo osoby s tělesným 
postižením. 

• Používejte produkt pouze způsobem, který je popsán v manuálu. Provádějte pouze takové 
cviky, pro které byl produkt určen a následujte instrukce v manuálu. Všechny ostatní cviky a 
činnosti jsou považovány za špatné a tudíž nebezpečné.  

• Neprovádějte neschválené modifikace. 

• Nenechávejte končetiny poblíž pohybujících se částí. 

• Nevkládejte cizí objekty do otvorů.  

• Plánujte trénink podle vaší tělesné zdatnosti, začněte s méně náročnými cviky.  

• Příliš se nezatěžujte nebo necvičte do úplného vyčerpání. Nesprávné nebo nadměrné cvičení 
může způsobit vážné zdravotní problémy nebo smrt. Pokud cítíme netypickou bolest nebo 
abnormální symptomy, okamžitě ukončete cvičení a poraďte se s lékařem.  

• Vždy noste vhodný oděv a boty. Noste prodyšné oblečení. Nenoste příliš volný oděv. Svažte 
si dozadu dlouhé vlasy. Držte ručník a oděv mimo pohybující se části.  

• Pokud je přístroj používán, ostatní lidé musí zůstat v bezpečné vzdálenosti.  

• Nepoužívejte produkt, pokud jsou poblíž děti nebo domácí zvířata. 

• Majitel nebo trenér musí vysvětlit bezpečné použití přístroje.  

• Před použitím produkt sestavte. Kontrolujte přístroj před každým použitím. Nepoužívejte 
produkt, pokud nepracuje správně.   

• Přístroj sestavujte pouze na pevném a rovném povrchu. Při použití musí být vzdálenost od 
jiných objektů minimálně 0,6 m. 

• Udržujte produkt v dobrém stavu. Pokud se objeví známky opotřebení, kontaktujte prodejce.  

• Neprovádějte údržbu, která není popsána v manuálu.  

• Sestavení, údržba a nastavení smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.  

• Elektrické připojení musí splňovat požadavky dané země.  

• Nepokládejte nic na konstrukci nebo displej přístroje.  

• Maximální nosnost: 120 kg 

• Hmotnost: 22 kg 

• Použití: Kategorie HC (EN 957) 

Prodejce není zodpovědný za jakékoliv poškození nebo selhání způsobené neautorizovaným 
servisem, nesprávným použitím, nehodou, zanedbáním, nesprávným sestavením, poškozením vlivem 
okolí, korozí způsobenou nesprávným umístěním, modifikací bez schválení prodejte nebo selháním na 
straně uživatele používat a udržovat stroj.  
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ROZLOŽENÁ KRESBA 
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SEZNAM DÍLŮ 

Číslo Popis Počet Číslo Popis Počet 

1. Veslařský rám 1 39. Kryt polštáře 1 

2. Kryt veslařského rámu 1 40. Matice (M10*1) 2 

3. Sedadlo 1 41. Matice (M10*1) 1 

4. Podpěrka sedla 1 42. Řídící kolo  1 

5. Podložka 4 43. Víčko předního konce 2 

6. Fixní šroub (φ9.5*115) 1 44. Oblá podložka (φ8) 2 

7. Zadní stabilizátor 1 45. Hlavní rám 1 

8. Šroub (ST4.2*10 F) 7 46. Přední stabilizátor 1 

9. Krytka zadního konce 1 47. Šroub podvozku (M8*50) 2 

10. Koncová krytka 2 48. Náprava pedálu 1 

11. Pěnová rukojeť 2 49. Váleček 1(φ28*48) 1 

12. Počítač 1 50. Váleček 2(φ17*48) 3 

13. Šroub (ST4.2*15) 4 51. Matice (M10*1.25) 2 

14. S matice (M8) 14 52. Matice (M10*1.25) 2 

15. Podložka (φ8) 2 53. Tkaný pás 1 

16. Pásek suchého zipu 2 54. Třecí kolečko 1 

17. Pedál 2 55. Řetěz 1 

18. Plastové pouzdro 2 56. Matice (M6) 2 

19. Kryt řetězu (levý) 1 57. Konzola typu U  2 

20. Otočný čep 1 58. Pružné podložky  2 

21. Zástrčný kolík  1 59. Matice (M6) 2 

22. Podložka (φ8) 4 60. Kryt řetězu (pravý) 1 

23. Šroub (M8*15) 4 61. Spojovací trubka U 1 

24. Šroub (M6*10) 4 62. Křížový šroub (M6*10) 4 

25. Podložka (φ10) 2 63. Krytka 4 

26. Ložisko  2 64. Magnet 1 

27. Šroub (M8*65) 4 65. Křížový šroub (M5*10) 4 

28. 
Křížový šroub 

(ST4.2*19) 
6 66. Trubice pro váleček 4 
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29. Řídítka 1 67. Kolečko pro sedlo  4 

30. 
Seřizovací knoflík 

(M10*55) 
1 68. Fixační šroub 4 

31. Knoflík regulující napětí 1 69. Skřipec 1 

32. Matice (M10) 2 70. Počítač 1 

33. Podložka (φ10) 1 70-1 Horní kryt počítače  1 

34. Horní drát 1 70-2 Spodní kryt počítače  1 

35. Pryžová podložka  1 70-3 Ruční snímač pulsu 1 

36. Spodní drát 1 70-4 Šroub 2 

37. 
Křížový šroub 

(ST2.9*10) 
2 71. Křížový šroub (ST3.5*30) 2 

38. Otočný čep 2 

 

MONTÁŽ 

Krok 1 

 

Připojte veslařský rám (1) k zadnímu stabilizátoru (7) za použití fixního šroubu φ9.5*115 (6) 

provlečeného skrz otvor v držáku a upevněte na místě použitím podložky (25) a M6*10 šroubu (24).  
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Krok 2 

 

Připojte podpěrku sedla (4) ke spodní straně sedadla (3) za použití čtyř podložek φ8 (22) a šroubů 

M8*15 (23). 

Krok 3 

 

Spojte horní drát (34) s počítačem (12), pak připevněte počítač k hlavnímu rámu (45). 

Krok 4 

 

Připojte přední stabilizátor (46) ke spodní straně hlavního rámu (45) za použití dvou šroubů podvozku 

(M8*50) (47), oblé podložky φ8 (44) a S matice M8 (14). 
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Krok 5 

 

Vložte nápravu pedálu (48) do hlavního rámu (45), připojte plastové pouzdro (18), pedál (17) a větší 
podložku φ8 (15) v tomto pořadí. Poté vše pevně zafixujte za pomocí matice M8 (14). 

Krok 6 

 

Připojte nápravu pedálu (48) k hlavnímu rámu (45), spojte horní drát (34) se spodním drátem (36). 
Pevně je zafixujte za pomocí otočného čepu (20) a šroubu (24), pak vložte zástrčný kolík (21), a 
nakonec upevněte seřizovacím knoflíkem (30). 



9 

 

USKLADNĚNÍ 

 

Vyšroubujte seřizovací knoflík (30) z hlavního rámu (45) a vyjměte zástrčný kolík (21), pak vytáhněte 
veslařský rám (1) k hlavní jednotce a přemístěte tahovou svorku tak, abyste udrželi veslo ve sklopené 
poloze. 

Pak snižte zadní stabilizátor (7). (Ujistěte se prosím, že se kabely senzoru nepřiskříply mezi hlavním 

rámem a jednotkou).  

NASTAVENÍ ODPORU 

TENSION C ONTRO
L

1  
2  3 4 

5

 

 

Otočte knoflíkem regulujícím odpor (31) po směru hodinových 
ručiček pro zvýšení odporu, pro snížení odporu otočte knoflíkem 
regulujícím napětí v protisměru hodinových ručiček.  
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CVIKY 

Používání vašeho MAGNETICKÉHO VESLOVACÍHO TRENAŽÉRU vám poskytne hned několik 

benefitů. Zlepší vaší fyzickou kondici, zpevní vaše svaly a ve spojení s kaloricky kontrolovanou dietou 

vám pomůže zhubnout. 

Zahřívací fáze  

Tato fáze napomáhá rozproudit krev celým tělem a umožní svalům správně fungovat. To také sníží 

riziko křečí a svalového zranění. Je vhodné udělat několik protahovacích cviků, jako je znázorněno 

níže.  Každý protahovací cvik byste měli vykonávat přibližně po dobu 30 sekund. Nepřepínejte svaly 

silou a nepoužívejte k protažení švih, pokud vás protažení bolí, ZASTAVTE.  

 

Protažení postranních břišních svalů 

 

Zadní strany stehen 

 

Přední strany stehen 

 

Vnitřní strany stehen 

 

Lýtek a Achillových šlach 
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Veslování je extrémně efektivní formou cvičení. Posiluje srdce, zlepšuje cirkulaci, stejně tak procvičuje 

hlavní svalové skupiny, záda, pas, paže, ramena, boky a nohy.  

Fáze samotného cvičení 

Toto je fáze, do které budete investovat úsilí. Po pravidelném tréninku se svaly vašich nohou stanou 
ohebnějšími. Pracujte vlastním tempem, ale ujistěte se, že během cvičení udržujete stabilní tempo. 
Rychlost vašeho výkonu by měla být dostatečná tak, aby vaše tepová frekvence dosáhla cílové zóny, 
jak je znázorněno v grafu.  

 

Fáze vychladnutí 

Tato fáze umožňuje kardiovaskulárnímu systému a svalům, aby se zklidnily. Je to v podstatě 
opakování zahřívací fáze. Pro začátek zklidněte své cvičební tempo a pokračujte v pomalejším rytmu 
po dobu přibližně 5 minut, než ze stroje sesednete. Zopakujte protahovací cvičení a pamatujte na to, 
že byste neměli protahovat silou nebo švihem.  

Postupem času se dostanete do kondice a budete potřebovat cvičit déle a intenzivněji. Je vhodné 
trénovat alespoň 3x do týdne, pokud máte možnost, tak kdykoli během týdne.  

Základní cviky 

1) Posaďte se na sedadlo, upevněte nohy do pedálů pomocí suchého zipu. Pak uchopte veslovací 

tyč.  

2) Zaujměte výchozí polohu – nakloňte se kupředu s pažemi uloženými rovně a koleny ohnutými, jak 

je uvedeno (obrázek 1). 

3) Postrčte se směrem dozadu, zároveň narovnávejte vaše záda a nohy (obrázek 2).  

4) Dokončete tento pohyb, dokud se nebudete naklánět mírně vzad, během této fáze byste měli 

dostat paže podél vašich boků (obrázek 3). Pak se vraťte do pozice 2 a zopakujte (obrázek 3). Jak 

je znázorněno níže.  

 

 
 

Obrázek 1 Obrázek 2 Obrázek 3 

 

Čas tréninku 

Veslování je namáhavou formou cvičení, proto je nejlepší začít s krátkým lehkým cvičením a 
pokračovat v delší a těžší cvičení. Začněte veslovat po dobu 5 minut, plynulým tempem zvyšujte délku 
vašeho cvičení tak, aby odpovídala zlepšující se úrovni vašeho fitness pokroku. Nakonec byste měli 
být schopni veslovat 15-20 min., ale nesnažte se tohoto výsledku dosáhnout příliš rychle.  
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Snažte se trénovat každý druhý den, 3x do týdne. To vašemu tělu poskytne dostatek času na 
regeneraci mezi cvičeními.  

 

Alternativní veslovací styly 

Veslování jen za pomocí paží 

Toto cvičení zpevní svaly vašich paží, ramen, zad a břicha. Sedněte si, jak je ukázáno na obrázku 4, s 
nohama rovně. Nakloňte se kupředu a uchopte rukojeť. Postupně a velmi kontrolovaně se nakloňte 
tak, že minete výchozí polohu a pokračujte přitahováním rukojeti k hrudníku. Vraťte se do výchozí 
pozice a zopakujte. Jako je znázorněno na obrázku níže.  

 
 

 

Obrázek 4 Obrázek 5 Obrázek 6 

 

Veslování jen za pomocí nohou 

Toto cvičení pomůže zpevnit svaly zad a nohou. S rovnými zády a pažemi nataženými ohněte nohy, 
dokud neuchopíte držadlo ve výchozí pozici (obrázek 7). Použijte nohy, abyste odrazili tělo zpátky, 
zároveň držte paže a záda rovně.  

 

   

Obrázek 7 Obrázek 8 Obrázek 9 

 

ZPEVNĚNÍ SVALŮ 

Abyste během svého cvičení na MAGNETICKÉM VESLOVACÍM STROJI zpevnili svaly, měli byste mít 
odpor nastaven docela vysoko. To bude klást větší nároky na svaly nohou a může to způsobit, že 
nebudete schopni trénovat tak dlouho, jak byste si přáli. Pokud se snažíte zlepšit si svou kondici, měli 
byste upravit svůj tréninkový program. Během fáze zahřívání a vychladnutí byste měli postupovat jako 
obvykle, ale ke konci cvičební fáze byste měli zvýšit odpor, aby práce vašich nohou byla intenzivnější. 
Zároveň byste měli snížit rychlost, abyste udrželi srdeční frekvenci v cílové zóně. 

HUBNUTÍ 

Důležitým faktorem v tomto případě je množství vydaného úsilí, které do cvičení vložíte. Čím usilovněji 
a déle budete cvičit, tím více kalorií spálíte. Je to v podstatě stejné, jako když se snažíte zlepšit si 
svou kondici, rozdíl je pouze v cíli.  



13 

 

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD 

Počítač nefunguje správně: Pokud váš počítač nefunguje správně, zkontrolujte prosím, jestli je 
spodní drát správně spojen s horním drátem a horní drát s počítačem. Pokud jste toto zkontrolovali a 
počítač stále nefunguje, ujistěte se, že baterie umístěné v počítači mají dostatek energie a jsou 
správně nainstalovány. 

ÚDRŽBA 

Před použitím MAGNETICKÉHO VESLOVACÍHO TRENAŽÉRU se vždy přesvědčte, že jsou všechny 
šrouby a matice pevně dotaženy.  

 

POČÍTAČ  

FUNKČNÍ TLAČÍTKA 

MODE PRO PŘEDNASTAVENÍ POČTU, ČASU A KALORIÍ STISKNĚTE TOTO  

 TLAČÍTKO 

RESET STISKNĚTE PRO PŘENASTAVENÍ KAŽDÉ FUNKCE (POČTU, ČASU,  

 KALORIÍ) 

SET STISKNĚTE PRO NASTAVENÍ POČTU, ČASU, KALORIÍ 

 

 

 

FUNKCE 

SCAN – Automaticky zobrazuje v sekvencích jednotlivé funkce 

COUNT UP – Počítač zobrazí počet tahů od o do 9999  

COUNT DOWN – Počítač začne odčítat od přednastavené hodnoty tahů k 0 ihned, jak započnete 
cvičení 

TIME COUNT UP – Počítač bude hromadit tréninkový čas od 0:00 do 99:59. 

COUNT DOWN – Počítač začne odečítat tréninkový čas od přednastavené hodnoty směrem 0:00 
ihned jak započnete trénink.  

TOTAL COUNT UP – Na displeji se bude zobrazovat celkový počet. 

COUNT DOWN – Počítač začne odečítat od přednastaveného celkového počtu k 0:00 ihned po 
započetí tréninku.  

CALORIES COUNT UP – Počítač bude hromadit počet spálených kalorií od 0 do 999.  

COUNT DOWN – Počítač začne odečítat od přednastavené hodnoty kalorií k 0, ihned po započetí 
tréninku.  

(tato data jsou pouze hrubým průvodcem pro porovnání jednotlivých stylů cvičení, neměla by být 
používána k medicínskému hodnocení). 

Poznámka: 

Pokud počítač neobdrží po dobu 5 minut žádný signál, LCD obrazovka se automaticky vypne, aby 
šetřila baterie.  

Stiskem tlačítka „mode“ nebo započetím cvičení se zařízení uvede do provozu.  
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Stisknutím a přidržením tlačítka „mode“ po dobu 4 sekund se všechny hodnoty vynulují.  

Počítač pracuje na 1ks 1.5 v AAA baterie.  

 

FUNKČNÍ TLAČÍTKO 

Stiskněte, aby se tepová frekvence přenesená z e snímače na držadle zobrazila na monitoru. 

FUNKCE  

PULSE: Monitor zobrazuje uživatelovu srdeční frekvenci během cvičení. uvidíte svou aktuální tepovou 
frekvenci (BPM) zobrazenou na LCD obrazovce během cvičení. když začnete cvičit, měli byste držet 
madla oběma rukama. po 30 sekundách až 1 minutě se na LCD zobrazí puls. pokud budete rukojeť 
držet pouze jednou rukou, zobrazení pulsu bude nestabilní. aby docházelo k přesnému zobrazování 
pulsu, doporučujeme držet madla během cvičení oběma rukama. můžete také stisknout tlačítko 
“TARGET PULSE” k podpoře tréninku. jakmile vaše tepová frekvence dosáhne cílové hodnoty, 
monitor vás alarmem upozorní.  

Poznámka: 

Displej monitoru se automaticky vypne, pokud po dobu 4 minut neobdrží žádný signál.  

Pokud monitor zobrazuje data nesprávně, vyměňte baterie, abyste dosáhli správných výsledků. 

Monitor pracuje na 2 ks 1.5v AAA nebo um-3 baterie. 

Pokud přístroj po delší období nepoužíváte, měli byste baterie vyjmout. vždy vyměňujte obě baterie 
najednou.   

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. 

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. 
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„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.  

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.  
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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:  

 

 

 


