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CHARAKTERISTIKA PRODUKTU 

Prostřednictví rukojeti lze motor zapnout/vypnout, přepínat převody a regulovat směr jízdy. 

 

1. Teleskopická rukojeť (rozsah vysunutí: 15cm) 

2. Dorazová objímka 

3. Držák motoru 

4. Kompozitová tyč 

5. Vrtule s úpravou Weedless (proti namotávání 
rostlin) 

6. Ruční upínací šroub 

7. Tlačítko pro uvolnění vyklápěcího mechanismu 
rukojeti 

 

Obrázek je pouze ilustrační, zakoupený model se 
může mírně lišit 

 

MONTÁŽ MOTORU 

Připevněte motor k montážním úchytům na plavidle. Vždy řádně zajistěte držák motoru pevným 
utažením ručních šroubů. 

REGULACE VÝŠKY MOTORU 

 Uchopte pevně tyč motoru a držte ji na místě.  

 Povolte šrouby regulující tuhost otáčení a hloubku ponoru tak, aby se dala tyč motoru volně 
posouvat.  

 Nastavte motor do optimální výšky. 

 Pro zajištění motoru v požadované výšce opět utáhněte šrouby regulující tuhost otáčení a 
hloubku ponoru. 

POZNÁMKA: Výšku motoru nastavte tak, aby byla vrtule ponořena minimálně do hloubky 
30cm a nedocházelo k víření vodní hladiny či tryskání vody. Vrtule musí být kompletně 
ponořena. 

UPOZORNĚNÍ: 

 MOTOR NEPOUŽÍVEJTE, POKUD JE VRTULE NAD VODNÍ HLADINOU 

 PŘÍLIŠNÝM UTAŽENÍM UPÍNACÍCH ŠROUBŮ MŮŽE DOJÍT K POŠKOZENÍ DRŽÁKU 

SEŘÍZENÍ ŘÍDÍCÍHO ÚSTROJÍ 

 Seřiďte šroub regulující tuhost otáčení tak, aby bylo možné motorem hladce otáčet, ale aby 
zároveň bez přidržení zůstal ve stejné poloze.  

 Pro účely rybaření zafixujte motor v dané pozici utažením regulačního šroubu. 
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SEŘÍZENÍ DRŽÁKU MOTORU 

Motor lze zafixovat ve vertikální pozici, nastavit do libovolného sklonu (vhodné pro pohyb na mělčině) 
či kompletně vyklopit z vody. 

 Uchopte pevně rukojeť nebo kompozitovou tyč. 

 Odjistěte a přidržte páčku naklápěcího mechanismu. 

 Naklopte motor v držáku do požadované pozice. 

 Zajistěte páčku naklápěcího mechanismu. 

 

1. Šroub regulující tuhost otáčení 

2. Upínací šrouby 

3. Páčka naklápěcího mechanismu  

4. Objímka regulující hloubky ponoru 

VAROVÁNÍ: PŘI MANIPULACI S VÝŠKOU ČI SKLONEM MOTORU NEDÁVAJETE NIKDY DLANĚ 
DO BLÍZKOSOSTI FIXAČNÍCH OBJÍMEK A KLOUBOVÝCH SPOJŮ.  

OTOČNÁ ŘÍDICÍ RUKOJEŤ 

Motor nabízí pět rychlostí pro pohyb dopředu a tři rychlosti pro pohyb vzad. 

Regulátor rychlosti lze otáčet v obou směrech, dle požadované rychlosti a směru pohybu. Pro pohyb 
vzad lze rychlost zvyšovat otáčením madla z pozice 0 (vypnuto) v protisměru hodinových ručiček. Při 
pohybu vpřed zvyšujte rychlost otáčením madla z pozice 0 (vypnuto) ve směru hodinových ručiček. 
Čím méně je madlo vytočeno z pozice 0, tím menší je tah motoru. Stupnice natištěná na otočné páce 
představuje procentuální stupeň výkonu vzhledem k maximálnímu tahu. 

 

Teleskopická rukojeť s 15cm rozsahem nastavení 

INFORMACE O BATERII 

Motor je kompatibilní s trakčními bateriemi 12V řady Marine (lodní). Pro dosažení maximálního výkonu 
doporučujeme použít baterii Marine od výrobce ORPC s kapacitou alespoň 105Ah. Lodní motor (12V) 
běžící vysokou rychlostí v průměru během plavby spotřebuje s každým 0,5kg nákladu 1A za hodinu. 
Výsledná výdrž baterie je však závislá na aktuálních podmínkách a stylu jízdy. 
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Udržujte baterii plně nabitou. Správná péče vám zajistí, že budete mít baterii v případě potřeby 
k dispozici a značně se tím prodlouží její životnost. Nedobíjení olověných baterií (během 12-24 hodin 
do úplného vybití) je hlavní příčinou snižování jejich kapacity. Doporučujeme používat originální ORPC 
nabíječku s ochranou proti nadměrnému nabití. Pokud používáte baterii pro startování mimopalubního 
benzínového motoru, doporučujeme pro zapojení trollingového motoru použít samostatnou trakční 
baterii typu Marine.  

ZAPOJENÍ BATERIE 

12-VOLTOVÝ SYSTÉM 

a. Připevněte kladný (+) červený vodič ke kladnému (+) pólu baterie.  

b. Připevněte záporný (–) černý vodič k zápornému (–) pólu baterie. 

POZNÁMKA: Při instalaci vodícího konektoru je třeba zachovat správnou polaritu a dodržovat 
instrukce v uživatelském manuálu pro plavidlo. 

VAROVÁNÍ: 

 PŘED ZAPOJENÍM BATERIE ZKONTROLUJTE, ŽE JE OVLÁDACÍ RUKOJEŤ V POZICI 0 
(OFF). 

 K PRODLOUŽENÍ ELEKTRICKÉHO VEDENÍ POUŽIJTE KABEL TYPU 55A (6-GAUGE). 

 ZAJISTĚTE DOBRÝ A PEVNÝ KONTAKT MEZI VODIČI A PÓLY BATERIE. 

 BATERII UMÍSTĚTE DO ODVĚTRÁVANÉ PŘIHRÁDKY. 

VÝMĚNA VRTULE 

 Přidržte vrtuli a uvolněte její matici pomocí kleští či klíče. 

 Demontujte matici a její podložku. Pokud je dorazový kolík deformován / zalomen, zafixujte 
hřídel zasunutím čepele plochého šroubováku do drážky na konci hřídele.  

 Dejte vrtuli do horizontální pozice a vysuňte ji z hřídele. Pokud dorazový kolík vypadne, vložte 
jej zpátky. 

 Nasaďte na dorazový kolík novou vrtuli. 

 Našroubujte zpět na hřídel matici s podložkou. 

 Po našroubování nadoraz dotáhněte matici o 1/4 otočky (25-35 INCH lbs / 2.8-4.0 Nm). Dbejte 
opatrnosti, při přetažení matice hrozí poškození vrtule. 

ÚDRŽBA 

1. Tento model motoru může být vystaven působení slané vody.  

2. Čistěte vrtuli od nahromaděných rostlin a rybářských vlasců. Vlasec namotaný na zadní stranu 
vrtule může opotřebit těsnící materiál a způsobit prosakování vody do motoru. Odpojte baterii 
a zkontrolujte čistotu vrtule po každých 20 hodinách provozu. 

3. Po vytažení motoru z vody jej vždy odpojte od baterie, aby při převážení či skladování nedošlo 
k jeho poškození. Před déletrvajícím skladováním doporučujeme ochránit všechny ocelové 
části silikonovým sprejem.      

4. Pro dosažení maximálního výkonu nabijte před každým použitím baterii na plnou kapacitu. 
Pokud nepoužíváte síťový zdroj nebo ORPC nabíječku, odpojte před nabíjením baterii od 
motoru.  

5. Pro zajištění hladkého a plynulého chodu vyžaduje kompozitová tyč motoru pravidelné čištění 
a aplikaci maziva. 
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6. Vrtule s úpravou Weedless poskytuje ochranu proti namotávání rostlin a maximální účinnost. 
Pro zachování maximálního výkonu musí být povrch čepelí vrtule zcela hladký. Případné 
nerovnosti a škrábance odstraňte pomocí smirkového papíru.    

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

1. Motor nelze spustit / slabý výkon: 

 Zkontrolujte polaritu kontaktů. 

 Zkontrolujte, zda jsou bateriové póly čisté a bez koroze. K očištění pólů použijte 
smirkový papír / brusné plátno. 

 Zkontrolujte stav kapaliny v baterii, případně kapalinu doplňte. 

 Zkontrolujte, zda se na vrtuli nenamotaly rostliny či rybářské vlasce. 

2. Motor rychle ztrácí výkon: 

 Zkontrolujte nabití baterie, případně baterii nabijte naplno. 

3. Motorem nelze hladce kormidlovat: 

 Povolte šroub regulující tuhost otáčení. 

 Naneste mazivo na kompozitovou tyč. 

4. Během normálního chodu vrtule vibruje: 

 Demontujte vrtuli a otočte ji o 180°. Viz kapitola VÝMĚNA VRTULE. 

POZNÁMKA: V případě jakýchkoliv jiných problémů kontaktujte naše servisní oddělení (viz kapitola 
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE). 

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 
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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.  
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