
 

UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ 

IN 4342 Posilovač inSPORTline AB Lifter 

 

 

 



2 

 

OBSAH 

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ............................................................................................... 3 

PŘED ZAHÁJENÍM CVIČENÍ .................................................................................................................. 4 

SESTAVENÍ............................................................................................................................................. 5 

JAK POUŽÍVAT POSILOVACÍ STROJ BŘIŠNÍCH SVALŮ .................................................................... 9 

POČÍTAČ ............................................................................................................................................... 11 

POKYNY KE CVIČENÍ .......................................................................................................................... 12 

SEZNAM DÍLŮ....................................................................................................................................... 15 

NÁKRES ................................................................................................................................................ 16 

OBJEDNÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ ........................................................................................................ 17 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE .................................................................................................. 17 

 



3 

 

ŠTÍTEK S BEZPEČNOSTNÍMI POKYNY 

Na obrázku je znázorněno umístění štítků s bezpečnostními pokyny. Jestliže je některý z štítků 
nečitelný nebo dokonce chybí, přečtěte si úvodní část tohoto manuálu a požádejte o nový 
štítek. 

POZNÁMKA: Velikost štítků se může lišit. 

 VAROVÁNÍ 

Řiďte se všemi 
bezpečnostními pokyny 

uvedenými v tomto manuálu. 

Při skládání a rozkládání 
stroje se řiďte pokyny 

uvedenými později 
v příslušných kapitolách. 

Z bezpečnostních důvodů 
buďte při skládání a 

rozkládání stroje velice 
opatrní. 

Při cvičení se vždy přidržujte 
madel, nedržte se 

pohyblivého rámu nebo 
počítače. 

 

 

 

 VAROVÁNÍ 

Špatné používání stroje může 
způsobit vážné úrazy. 

Před použitím stroje si 
přečtěte manuál a řiďte se 

všemi bezpečnostními 
pokyny. 

Děti by na přístroji neměly 
cvičit, ani se pohybovat v jeho 

okolí. 

Maximální hmotnost 
uživatele: 130 Kg (300 liber). 

Jestliže je štítek 
s bezpečnostními pokyny 

nečitelný nebo chybí, 
nahraďte jej štítkem novým. 

 

 

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

VAROVÁNÍ: Předcházejte úrazům a přečtěte si všechna bezpečnostní opatření, upozornění a pokyny 
v tomto manuálu před použitím Vašeho posilovače břišních svalů. 

1. Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte s lékařem. Posouzení Vašeho 
stavu lékařem je obzvláště důležité, jste-li starší 35 let nebo trpíte jakýmikoliv zdravotními 
obtížemi. 

2. Přístroj používejte pouze tak, jak je uvedeno v manuálu. 

3. Majitel je zodpovědný za to, aby o správném používání stroje poučil všechny uživatele. 

4. Tato pomůcka je určena pouze pro domácí využití.  

5. Neskladujte posilovač venku a chraňte jej před prachem a vlhkostí. Přístroj umístěte na rovný 
povrch s kobercem nebo protiskluzovou podložkou. 

6. Při skládání, rozkládání a používání stroje musí být kolem stroje dostatek volného místa. 

7. Provádějte pravidelné kontroly, zda nedošlo k povolení nebo poškození dílů, případně přístroj 
ihned opravte. 

8. Přístroj nesmí být v dosahu dětí mladších 12 let a domácích zvířat. 

9. Maximální hmotnost uživatele: 130 kg (300lb). 

10. Při cvičení používejte vhodné oblečení. Nenoste volné oblečení, které by se do stroje mohlo 
zachytit. Chraňte svá chodidla používáním sportovní obuvi. 

11. Buďte maximálně opatrní při nastupování na stroj a sestupování ze stroje (kapitola JAK 
POUŽÍVAT POSILOVACÍ STROJ BŘIŠNÍCH SVALŮ: JAK NASTOUPIT A SESTOUPIT). Při 
cvičení se vždy přidržujte madel, nedržte se pohyblivého ramena a počítače. 

12. Nepřibližujte se k pohyblivým částem nohama ani rukama. 
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13. Z bezpečnostních důvodů zajistěte okolo celého přístroje volný prostor o velikosti alespoň 0,6 
metru. 

14. Příliš intenzivní cvičení může vést k vážným zraněním nebo dokonce k usmrcení uživatele. 
Pociťujete-li během cvičení slabost nebo bolest, přestaňte okamžitě cvičit. 

PŘED ZAHÁJENÍM CVIČENÍ 

Děkujeme Vám za zakoupení cvičební pomůcky AB Lifter. Tato pomůcka Vám pomůže posílit a 
tvarovat břišní svalstvo, tvarovat postavu a zlepšit tělesnou kondici.  

Bude pro Vás nesmírně užitečné přečíst si pozorně celý tento manuál před prvním použitím této 
pomůcky. Máte-li po přečtení manuálu dotazy, podívejte se na první stranu manuálu. Předtím, než nás 
kontaktujete, si poznamenejte číslo modelu výrobku a jeho sériové číslo. Číslo modelu a sériové číslo 
je uvedeno na první straně tohoto manuálu. 

Obeznamte se s díly výrobku znázorněnými na obrázku dříve, než budete pokračovat ve čtení 
manuálu. 
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SESTAVENÍ 

Doporučujeme zavolat servisního technika, který Vám přístroj sestaví. 

Při skládání pomůcky by měly být přítomny dvě dospělé osoby. Rozložte si přehledně všechny 
díly a odstraňte z nich všechen balící materiál. Balícího materiálu se nezbavujte, dokud není výrobek 
řádně sestaven. 

Nářadí: Maticový multiklíč + křížový šroubovák 

Pomocí obrázku ověřte, že byly dodány všechny díly. Číslo v závorce pod nákresem každého dílu je 
určujícím číslem v Seznamu dílů na konci manuálu. Číslo uvedené za závorkou vyjadřuje počet dílů 
nezbytných pro sestavení. POZNÁMKA: Jestliže v balení určitý díl chybí, zkontrolujte, zda již 
nebyl připevněn k některé části stroje. Předejděte poškození dílů a nepoužívejte elektrické 
nástroje. 
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1. Připevněte základnu (2) k rámu (1) pomocí čtyř šroubů M8 x 15 mm (29) a čtyř podložek M8 
(34). 

Poté připevněte nožičku rámu (11) ke spodní části rámu (1) pomocí samořezného šroubu M4 
x 16 mm (31). 

Stejným způsobem připevněte druhou základnu a další nožičku (není znázorněno na 
obrázku). 

 

2. Vložte svislou podpěru (4) do rámu (1). 

Zajistěte svislou podpěru (4) pomocí tří šroubů M8 x 15 mm (29) a tří podložek M8 (34).  

Šrouby zatím nedotahujte. 

Dokončete připevnění svislé podpěry (4) pomocí šroubu  M8 x 55 mm (47), dvou podložek M8 
(34) a samojistící matice M8 (46). 

Nyní řádně dotáhněte tři šrouby M8 x 15 mm (29) a samojistící matici M8 (46). 
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3. Připevněte madla (5) ke svislé podpěře (4) pomocí šroubu M10 x 157 mm (30), dvou 
klenutých podložek M10 (39) a samojistící matice M10 (38). 

Zajistěte madla (5) pomocí ruční matice (37). 

 

4. Naneste malé množství přibaleného maziva na obě strany podložky (43) a na osu pohyblivého 
rámu (3). 

Nasuňte podložku (43) na osu pohyblivého rámu (3) a vložte pohyblivý rám do rámu (1). 

Zajistěte pohyblivý rám (3) pomocí šroubu M8 x 15 mm (29) a velké podložky (41). Šroub 
příliš nedotahujte, pohyblivým ramenem musí jít volně otáčet. 
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5. Podle obrázku připevněte k sobě opěru kolen (7) a posuvný držák (7) pomocí čtyř šroubů M6 
x 15 mm (28) a čtyř podložek M6 (35). 

 

6. Nasuňte posuvný držák (6) na pohyblivý rám (3). (viz. Obrázek) 

Připevněte k pohyblivému rámu (3) zarážku (16). 

 

7. Umístěte posuvný držák (6) do pozice uvedené na obrázku tak, aby byly otvory v držáku  
a pohyblivém rámu (3) v jedné rovině. 

Zajistěte posuvný držák (6) pomocí závlačky. 

 

8. Před prvním použitím se ujistěte, že jsou všechny díly řádně připevněny.  

POZNÁMKA: Může se stát, že některé díly budou po montáži přebývat. 
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JAK POUŽÍVAT POSILOVACÍ STROJ BŘIŠNÍCH SVALŮ 

JAK NASTOUPIT A SESTOUPIT 

Pohyblivé rameno se vytáčí směrem do levé a pravé strany a opěra kolen se pohybuje dopředu 
a dozadu. Z bezpečnostních důvodů buďte velice opatrní při nastupování na stroj. 

Před nastoupením na stroj se ujistěte, že je pohyblivý rám (3) v pozici znázorněné na obrázku níže.  

Pohyblivý rám nesmí být natočen tak, aby byl počítač u země (8). 

 

Stoupněte si vedle posilovacího stroje a uchopte pevně madla (5) oběma rukama. Položte na opěru 
nejdříve jedno koleno a poté druhé. Během cvičení se vždy držte pevně madel, nedržte se 
pohyblivého rámu nebo počítače (8). 

Při sestupování ze stroje se přidržujte madel (5), sundejte nejdříve jednu nohu a položte ji na zem za 
opěru (7). 

ZAJIŠTĚNÍ POHYBLIVÉHO RÁMU 

Pro zajištění pohyblivého rámu (3) proti pohybu do stran provlečte závlačku (27) pohyblivým rámem 
(3) a svislou podpěrou (4). 

 

JAK ZAJISTIT OPĚRU KOLEN 

Pro zajištění opěry kolen (7) prostrčte závlačku (27) posuvným držákem (6) a pohyblivým rámem (3). 
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JAK POSILOVACÍ STROJ POUŽÍVAT 

Posilovací stroj lze používat, když je pohyblivé rameno odjištěno, i když je zajištěno. Stejně tak může 
být opěra nohou zajištěna nebo odjištěna. 

Je-li odjištěno pohyblivé rameno i opěra – používejte při cvičení břišní svalstvo pro pohyb ramena 
ze strany na stranu a pro pohyb opěry zepředu dozadu. 

Je-li pohyblivé rameno zajištěno a opěra kolen odjištěna – během cvičení používejte břišní 
svalstvo pro pohyb zepředu dozadu na opěře. 

Je-li pohyblivé rameno odjištěno a opěra kolen zajištěna – používejte během cvičení břišní 
svalstvo pro pohyb ramena ze strany na stranu. 

SKLADOVÁNÍ 

Stroj lze složit pro snadnější skladování. 

V případě potřeby nejdříve odstraňte závlačku (27). Poté odšroubujte zarážku (16) a sundejte opěru 
kolen (7) z pohyblivého rámu (3). 

Poté odstraňte z madel ruční matici (37), vytočte pohyblivý rám (3) do strany a složte madla (5) 
směrem dolů. 

Pro rozložení stroje postupujte opačným způsobem. Dbejte na správné nasunutí opěry (viz. 
Obrázek). 
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POČÍTAČ 

 

Během cvičení můžete využít pěti módů pro sledování Vašeho výkonu. 

SCAN – Automatické přepínaní mezi časem cvičení (TIME), počtem spálených kalorií (CALORIE)  
a počtem opakování (REPS/MIN). 

TIME – Zobrazení aktuální délky cvičení. 

COUNT – Zobrazení počtu opakování cviku při cvičení. 

CALORIE – Přibližný odhad počtu spálených kalorií během cvičení. 

REPS/MIN – Zobrazení počtu opakování cviku za minutu. 

VLOŽENÍ BATERIE 

Pro provoz počítače je nutno použít baterii typu AA (není součástí balení), doporučujeme použít 
alkalickou baterii. DŮLEŽITÉ: Jestliže byl počítač vystaven nízké teplotě, nechejte jej se zahřát 
na pokojovou teplotu před vložením baterie. Mohlo by totiž dojít k poškození displeje nebo 
jiných elektronických částí počítače. 

Sundejte krytku baterie umístěnou na zadní straně počítače, vložte baterii podle obrázku uvnitř zdířky  
a opět nasaďte krytku. 

OVLÁDÁNÍ POČÍTAČE 

POZNÁMKA: Ujistěte se, že je do počítače vložena baterie. Jestliže je displej přelepen ochrannou fólií, 
sundejte ji. 

1. Zapnutí počítače 

Stiskněte na počítači tlačítko MODE nebo začněte cvičit a počítač se zapne. 

2. Výběr módu pro cvičení 

 

Scan – Pro výběr tohoto módu mačkejte opakovaně tlačítko MODE, dokud se šipka nezobrazí 
vedle nápisu SCAN. 

Mód Time, Calorie, Reps/Min – Vždy musí být šipka na displeji umístěna vedle 
požadovaného módu. 

3. Zahájení cvičení a sledování informací na displeji 

Jakmile začnete cvičit, začnou se na displeji zobrazovat aktuální informace o Vašem tréninku. 

4. Vynulování paměti počítače 

Pro vynulování počítače stiskněte a přidržte tlačítko MODE po dobu několika vteřin, dokud se 
na displeji nezobrazí samé nuly. 

5. Po skončení cvičení se počítač automaticky vypne 
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Počítač se automaticky vypne, jestliže po dobu několika málo minut nedojde ke stisknutí 
tlačítka MODE a pohybu opěry nohou. 

POKYNY KE CVIČENÍ 

VAROVÁNÍ: Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte s lékařem. Posouzení 
Vašeho stavu lékařem je obzvláště důležité, jste-li starší 35 let nebo trpíte jakýmikoliv 
zdravotními obtížemi. 

Následující pokyny Vám pomohou rozvrhnout cvičební program. Pro konkrétní informace o cvičení si 
pořiďte vhodnou knihu nebo se poraďte s lékařem. Pro dosažení dobrých výsledků je nutné dodržovat 
správné stravování a mít dostatek odpočinku. 

INTENZITA CVIČENÍ 

Ať už je Vaším cílem spálit tuk nebo posilovat kardiovaskulární systém, je důležité pro dosažení 
dobrých výsledků zvolit a dodržovat správnou intenzitu cvičení. Můžete se orientovat pomocí Vaší 
tepové frekvence, následující tabulka znázorňuje vhodnou tepovou frekvenci pro spálení tuku a 
aerobní cvičení. 

 

Dole v tabulce je uveden zaokrouhlený věk. Tři číselné hodnoty ve sloupci nad sebou definují Vaši 
tréninkovou zónu. Spodní číslo označuje tepovou frekvenci pro spalování tuku, prostřední hodnota 
vyjadřuje hodnotu tepové frekvence pro maximální spalování tuku a horní číslo označuje hodnotu 
tepové frekvence pro aerobní cvičení. 

Spalování tuku – Pro účinné spalování tuku je důležité při cvičení udržovat nejnižší hodnotu tepové 
frekvence v tabulce (v závislosti na Vašem věku) po delší dobu. Během prvních pár minut cvičení 
získává tělo energii z uhlovodíků. Teprve po pár minutách cvičení začne tělo získávat energii z tuků. 
Jestliže je Vašim cílem spalovat tuky, je důležité vést trénink tak, aby byla Vaše tepová frekvence 
přibližně stejná jako nejnižší hodnota uvedená v tabulce. Pro maximální možné spalování tuku 
udržujte hodnotu tepové frekvence v blízkosti středové hodnoty v tabulce. 

Aerobní cvičení – Je-li Vašim cílem posílit kardiovaskulární systém, musíte dodržovat pravidla 
aerobního cvičení. Jedná se o typ cvičení, při kterém dochází ke spotřebě velkého množství kyslíku po 
delší dobu. Pro aerobní cvičení udržujte hodnotu tepové frekvence v blízkosti horní hodnoty v tabulce. 

MĚŘENÍ TEPOVÉ FREKVENCE 

 

Před zahájením měření tepové frekvence cvičte po dobu alespoň čtyř minut. Poté přestaňte cvičit a 
položte dva prsty na zápěstí (viz. Obrázek). Spočítejte počet tepů během 6 vteřin a vynásobte hodnotu 
desíti. Jestliže je počet tepů během šesti-vteřinového měření 14, je Vaše tepová frekvence 140. 

PRŮBĚH CVIČENÍ 

Zahřívací fáze – Během prvních 5-10 minut cvičení provádějte jednoduché cviky a cviky pro protažení 
těla. Během této fáze by mělo dojít ke zvýšení tělesné teploty, tepové frekvence a rozproudění 
krevního oběhu. 
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Fáze cvičení na stroji – Tato fáze by měla trvat zhruba 20-30 minut. Během této fáze udržujte 
tepovou frekvenci na požadované hodnotě. Během prvních pár týdnů cvičení neudržujte tepovou 
frekvenci v tréninkové zóně déle než 20 minut. Při cvičení dýchejte pravidelně a zhluboka, nikdy dech 
nezadržujte. 

Zklidnění po cvičení – Po cvičení se ještě 5-10 minut protahujte. Protahováním po cvičení 
předcházíte problémům po cvičení a zvyšuje se pružnost svalů. 

FREKVENCE CVIČENÍ 

Pro udržení nebo zlepšení Vaší kondice doporučujeme cvičit 3x týdně s alespoň jedním dnem volna 
mezi tréninky. Po pár měsících cvičení můžete frekvenci tréninků zvýšit až na 5 tréninků týdně. 
Zapamatujte si, že pro dosažení dobrých výsledků musí být cvičení pravidelné a stát se pro Vás 
zábavnou složkou Vašeho života. 

DOPORUČENÉ CVIKY NA PROTAŽENÍ 

Správné držení těla při provádění cviků je vždy znázorněno na příslušném obrázku. Provádějte volné 
a plynulé pohyby, nikdy nekmitejte. 

1. Předklon ke špičce chodidel 

Stůjte s mírně pokrčenýma nohama v kolenou a pomalu se předkloňte. Uvolněte Vaše záda a 
ramena a snažte se přitáhnout co nejblíže k palcům na nohou. V krajní poloze setrvejte, 
dokud nenapočítáte do 15. Cvik opakujte 3x. Při tomto cviku dochází k protažení kolenních 
šlach, svalů zadní strany kolen a zad. 

 

2. Protažení kolenních šlach 

Sedněte si a jednu nohu natáhněte. Chodidlo druhé nohy přitáhněte co nejvíce k sobě a 
opřete jej o vnitřní stranu stehna napnuté nohy. Snažte se předklonit co nejvíc k palci napnuté 
nohy. V krajní poloze setrvejte, dokud nenapočítáte do 15. Cvik opakujte 3x na každou nohu. 
Při tomto cviku dochází k protažení kolenních šlach, spodní části zad a třísel. 

 

3. Protažení lýtek a Achillových šlach 

Postavte se ke stěně, jednu nohu posuňte směrem dozadu, lehce se předkloňte a zapřete se 
rukama o zeď. Zadní nohu držte napnutou, celá plocha chodidla zadní nohy je na zemi. 
Přední nohu pokrčte v koleni a snažte se pohybovat kyčlemi směrem ke zdi. V krajní poloze 
setrvejte, dokud nenapočítáte do 15. Cvik opakujte 3x na každou nohu. Při tomto cviku 
dochází k protažení lýtek, Achillových šlach a kotníků. 
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4. Protažení kvadricepsu 

Pro lepší rovnováhu se opřete jednou rukou o stěnu, nohu vzdálenější od zdi pokrčte v koleni 
a uchopte ji za nárt. Snažte se přitáhnout patu co nejblíže k hýždím. V krajní poloze setrvejte, 
dokud nenapočítáte do 15. Cvik opakujte 3x na každou nohu. Při tomto cviku dochází 
k protažení kvadricepsů a kyčlí. 

 

5. Protažení vnitřní strany stehna 

Sedněte si a přitáhněte k sobě chodidla a pokrčená kolena tlačte směrem k zemi. Snažte se 
přitáhnout chodidla co nejblíže tříslům. V krajní poloze setrvejte, dokud nenapočítáte do 15. 
Cvik opakujte 3x. Při tomto cviku dochází k protažení kvadricepsů a třísel. 
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SEZNAM DÍLŮ 

Číslo Množství Díl Číslo Množství Díl 

1 1 Rám 28 4 Šroub M6 x 15 mm 

2 2 Základna 29 12 Šroub M8 x 15 mm 

3 1 Pohyblivý rám 30 1 Šroub M10 x 157 mm 

4 1 Svislá podpěra 31 15 Šroub M4 x 16 mm 

5 1 Madla 32 4 Šroub 3/8 x 40 mm 

6 1 Posuvný držák 33 2 Šroub M4 x 20 mm 

7 1 Opěra kolen 34 13 Podložka M8 

8 1 Počítač 35 4 Podložka M6 

9 1 Krytka - pohyblivé r. 36 6 Podložka M10 

10 4 Nožička - základna 37 1 Ruční matice 

11 2 Nožička - rám 38 3 Samojistící matice M10 

12 2 Doraz 39 2 Klenutá podložka M10 

13 1 Koncová krytka - 
pohyblivé r. 

40 2 Vložka 

14 2 Koncová krytka – madla 41 1 Velká podložka 

15 1 Koncová krytka – svislá 
podpěra 

42 2 Dolní koncová krytka 
madla 

16 1 Zarážka 43 1 Podložka 

17 2 Grip 44 4 Krytka - základna 

18 2 Spínač 45 2 Podložka M13 

19 2 Horní váleček 46 1 Samojistící matice M8 

20 2 Dolní váleček 47 1 Šroub M8 x 55 mm 

21 2 Krytka – posuvný držák 48 10 Podložka M4 

22 1 Delší magnet 49 2 Podložka M5 

23 1 Kratší magnet 50 2 Šroub M5 x 16 mm 

24 3 Šroub - počítač * 1 Maticový multiklíč + 
křížový šroubovák 

25 4 Vymezovací vložka * 1 Mazivo 

26 1 Šroub M4 x 12 mm * 1 Uživatelský manuál 

27 1 Závlačka    
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NÁKRES 
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OBJEDNÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ 

Při objednávání náhradních dílů si připravte následující informace o výrobku: 

 Číslo modelu a sériové číslo 

 Název výrobku 

 Číslo název dílu v tabulce (SEZNAM DÍLŮ a SCHÉMA) 

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,  

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  
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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.  
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Datum prodeje:      Razítko a podpis prodejce: 

 


