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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

• Před zahájením cvičení nebo před zahájením diety nebo před obdobnou aktivitou je nutné 
konzultovat zdravotní stav s lékařem. Lékař může poskytnout cenné informace ohledně 
správného cvičení nebo dopadu cvičení na zdraví jedince. 

• Před zahájením cvičení se plně seznamte s manuálem za účelem správného použití výrobku. 
Manuál chraňte před vlhkostí a tepelnými zdroji a uchovejte ho pro budoucí potřebu. 

• Manuál byl sepsán v jazyce výrobce a přeložen do jazyku země prodeje. Manuál tvoří 
nedílnou součást zařízení. Manuál má vždy být předáván spolu s výrobkem v případě prodeje 
nebo přestěhování produktu. Výrobce odmítá zodpovědnost za škody způsobené 
nedodržením požadavků. 

• V blízkosti zařízení se nesmí pohybovat děti bez dozoru. 

• Děti nebo osoby s postižením smí výrobek používat pouze pod dozorem zodpovědné dospělé 
osoby. Skladujte mimo dosah dětí. 

• Výrobek používejte pouze dle manuálu a pouze k určenému účelu. Provádějte pouze určené 
cviky a řiďte se plně manuálem. Nepředpisové použití může mít za následek zranění nebo jiné 
ohrožení uživatele. 

• Nepoužívejte neschválené doplňky. 

• Nikdy zařízení nepoužívejte, pokud nefunguje správně, pokud je poškozeno nebo přišlo do 
kontaktu s vodou nebo spadlo na zem. V takovém případě kontaktujte odborný servis. 

• Končetiny držte dále od pohyblivých částí. 

• Přihlížející osoby musí zachovat dostatečný bezpečnostní odstup. 

• Před použitím musí být zařízení plně a správně smontováno. 

• Před každým použitím prověřte stav produktu. 

• Umístěte pouze na rovný a pevný povrch. 

• Určeno pro komerční využití. 

• Nepoužívejte venku. Chraňte před nepřízní počasí. Nečistěte vodní hadicí. 

• Nepoužívejte v prostředí s nebezpečnými látkami v ovzduší nebo s nedostatkem vzduchu. 

• Na rám nebo na ovládací panel nic neodkládejte. Dokonce ani v průběhu cvičení. 

• Do zdířek nic nevkládejte. 

• Výrobek udržujte v dobrém stavu. V případě poškození nebo opotřebení kontaktujte servis. 

• Poučte případné další uživatele ohledně zásad bezpečného používání. 

• S ohledem na druh cvičení podléhají některá cvičení medicínskému dohledu dle určení 
výrobce. 

• Lidé se specifickými druhy onemocnění mohou cvičit pouze pod lékařským dohledem. 

• Zaujměte správnou pozici pro cvičení a odstraňte z dosahu veškeré předměty, které mohou 
překážet. 

• Na cvičení se vhodně oblékněte. Neberte si neprodyšné druhy oděvu nebo příliš volný oděv. 
Ručníky a osušky držte mimo pohyblivé části. Dlouhé vlasy svažte do copu. 

• Zvolte vhodný typ cvičení a začněte s menší zátěží. 

• Příliš se nepřetěžujte a cvičte rozumně. Pokud pocítíte bolest, cvičení ukončete a obraťte se 
na lékaře. Nesprávné cvičení může vést ke zdravotní újmě. 

• Výrobce není zodpovědný za škody vzniklé nesprávným používáním, nesprávným servisem, 
zneužitím, nehodou, opomenutím, nesprávnou montáží nebo instalací, poškozením, 
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případným negativním dopadům na životní prostředí, korozí, nesprávným umístěním, 
nepovolenými modifikacemi, nepovolenými doplňky nebo nepředpisovou údržbou atd. 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Jedná se o komerční zařízení určené pro vnitřní použití v profesionálním prostředí. 

Jedná se o třídu S bez volnoběhu dle ISO EN 20957-1. 

Čelní identifikační štítek obsahuje následující údaje: 

• Jméno a adresa výrobce 

• Místo výroby 

• Popis výrobku 

• Klasifikace 

• CE známka 

• Sériové číslo a datum výroby 

• Kód 

 

POPIS PRODUKTU 

 

A) Řídítka 

B) Sedlo 

C) Pedály 

D) Knoflík regulace zátěže 

E) Páčka úpravy sedla 

F) Páčka úpravy řídítek 

G) Přihrádka pro osobní věci/Držák lahve 

H) Nastavitelné patky 

I) Kola 

L) Kliky pedálů 
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TECHNICKÁ DATA 

 

Hmotnost zařízení 67 kg 

Max. hmotnost uživatele 160 kg 

Výrobce Technogym s.p.a. via Perticari 20 – 47065 Gambettola FC 

BEZPEČNOST 

Pohotovostní tlačítko – okamžitě přístroj zastaví v případě nebezpečí. Rychlost zastavení je závislá na 
intenzitě stlačení. 

Toto tlačítko umožňuje uzamčení zařízení jako prevenci před použitím ze strany dětí. Stačí jim otočit 
po směru hodinových ručiček (+) doku se zařízení neuzamkne. 

VAROVÁNÍ: 

• Přečtěte si štítky na zařízení jako prevenci před možným nebezpečím. 

• V případě poškození se doporučuje štítky opravit.  
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VAROVÁNÍ: 

• Použití zařízení může vést ke vzniku vážného úrazu. 

• Děti a nezletilí musí být pod dozorem. 

• Před použitím se seznamte s manuálem a s varováními. Ohledně bližších informací 
nahlédněte do manuálu. 

• Pokud pocítíte bolest nebo mdloby, cvičení ukončete. 

• Končetiny, vlasy a oblečení držte mimo pohyblivé díly. 

• Před použitím zařízení zkontrolujte. 

• Pokud je zařízení poškozeno nebo opotřebováno, nepoužívejte ho. Kontaktuje odborný servis. 

• Měření srdečního tepu je pouze orientační a nemusí být zcela přesné. 

• Štítek neodstraňujte. Opravte v případě poškození. 

 

PŘENOS ZAŘÍZENÍ 

VAROVÁNÍ: Dbejte zvláštní opatrnosti, aby nedošlo k převržení. 

Zařízení disponuje dvěma předními kolečky. Stačí mírně nadzdvihnout dle obrázku a tlačením 
přemístit. Předtím se ale ujistěte, že řídítka jsou pevně fixována. Pokud s ohledem na druh povrchu 
není tento způsob přemístění vhodný, zvolte jiný bezpečný způsob. 

 

VYROVNÁNÍ PŘÍSTROJE 

Vyrovnejte pomocí zadních patek: 

• Uvolněte pojistnou matici (B). 

• Otočte patkou (A) tak, aby byl rám ve stabilní poloze. 

• Poté znovu utáhněte matici (B). 
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ÚDRŽBA 

• Udržujte čisté a bez prachu dle klasických hygienických standardů. 

• Pocvičení odstraňte vlhkost a pot vlhkou houbou a neutrálním mýdlem. Pořádně osušte. 

• Čistěte a sušte denně. Sedlovku a tyč řídítek zvedněte tak vysoko, abyste byli schopni očistit 
jejich celou délku. 

• Nepoužívejte chemikálie nebo rozpouštědla. 

• Pro jinou, než popsanou údržbu se obraťte na servis. 

• Bezpečné používání je možné pouze tehdy, pokud jsou dodrženy týdenní kontroly co do 
poškození nebo opotřebení. Poškozené nebo opotřebené díly musí být neprodleně odborně 
vyměněny. Do té doby produkt nepoužívejte. 

Pozice Popis Typ kontroly Četnost Druh zásahu 

F Nouzové tlačítko Kontrola funkčnosti a 
zastavení zátěžového 
kola. 

Co 3 měsíce Pokud nefunguje 
správně, 
kontaktujte 
servis. 

G Vertikální úprava 
sedadla a řídítek 

Prověřte zářezy a 
správnou funkci páčky. 

Jednou za měsíc Kontaktujte 
servis. 

H Horizontální 
úprava sedadla a 
řídítek 

Prověřte hladký posuv 
v horizontálním směru. 

Jednou za měsíc Sloupky 
promažte PTFE 
(olejová báze). 
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ÚPRAVA ŘEMENE 

Pro úpravu napnutí řemene postupujte dle daných kroků: 

• Odstraňte šroub (A) a sejměte kryt (B). 

• Odstraňte šroub (C) a sejměte kryt (D). 

• Pomocí klíče (5 mm) uvolněte šrouby (E, F). 

• Klíčem (17 mm) uvolněte pojistnou matici (G) na knoflíku úpravy řemenového pnutí (H). 

• Pro utažení řemene utáhněte šroub (H). 

• Pro uvolnění řemene uvolněte šroub (H). 

• Utáhněte pojistnou matici (G) a přitáhněte šrouby (E a F). 

• Dejte zpět kryty (B a D). 

VAROVÁNÍ: Řemen příliš nenapínejte, abyste nesnížili jeho životnost. Správné napnutí je 94+/-5 Hz. 

 

VERTIKÁLNÍ NASTAVENÍ 

Je nutno pravidelně kontrolovat zásuvné díly, protože mohou být zdrojem hluku nebo vibrací. Taktéž 
to může mít negativní dopad na nastavení řídítek a sedla. 

Pro úpravu vertikálních poloh sedla a řídítek: 

• Odšroubujte šroub (A). 

• Zvedněte krytku (B). 

• Imbusovým klíčem nastavte šrouby (C a D). 

• Prověřte zásuvnou tyč po celé délce. 

• Dejte zpět krytku (B). 

• Utáhněte šrouby (A). 

• Utažením šroubů (C a D) po směru hodinových ručiček se posuv ztíží. 
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• Uvolněním šroubů (C a D) proti směru hodinových ručiček se posuv zjednoduší. 

• Pootočte šroubem vždy o 1/8 otáčky a zkontrolujte volnost posuvu před další úpravou. 

 

HORIZONTÁLNÍ NASTAVENÍ 

Je nutno pravidelně kontrolovat zásuvné díly, protože mohou být zdrojem hluku nebo vibrací. Taktéž 
to může mít negativní dopad na nastavení řídítek a sedla. 

Pro úpravu horizontálních poloh sedla a řídítek: 

• Odšroubujte šroub (A). 

• Zvedněte krytku (B). 

• Nastavte matici (C). 

• Prověřte zásuvnou tyč po celé délce. 

• Dejte zpět krytku (B). 

• Utáhněte šroub (A). 

• Utažením matice po směru hodinových ručiček se posuv ztíží. 

• Uvolněním matice proti směru hodinových ručiček se posuv zjednoduší. 

• Pootočte maticí vždy o 1/8 otáčky a zkontrolujte volnost posuvu před další úpravou. 
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SKLADOVÁNÍ 

Při delším skladování bez použití je nutno dodržet tyto zásady: 

• Čisté a suché místo, chránit před prachem 

• Pokojová teplota mezi -10 a 70°C s relativní vlhkostí mezi 20 a 90% 

LIKVIDACE 

Při delším nepoužívání se výrobek nesmí stát zdrojem nebezpečí pro ostatní, včetně dětí. Proto ho 
vypněte a vypojte z elektřiny. Výrobek neodhazujte na veřejných místech nebo volně v přírodě. 
Produkt je vyroben z recyklovatelných materiálů ocel, hliník, plast), které musí být likvidovány v 
souladu s předpisy. Elektronické části se nesmí mísit s běžným odpadem. Tyto díly podléhají odborné 
likvidaci. Nedodržení nařízení může mít negativní dopad na prostředí nebo lidské zdraví. Elektronické 
díly se dají v mnohých zemích odevzdat na sběrná místa ke specializované likvidaci. Při komerčním 
využití kontaktujte prodejce za účelem předání k likvidaci. V jiných zemích se o vhodné likvidaci 
poraďte s odpovědnými orgány. 

PROSTŘEDÍ POUŽITÍ 

Pros správné, bezpečné a snadné používání zařízení musí být přístroj umístěn dle uvedených 
požadavků. Je nutno dodržet specifické požadavky. Před umístěním se ujistěte, že prostor splňuje tyto 
podmínky: 

• Teplota mezi +10 a +25°C  

• Vlhkost mezi 20 a 90%, dobré větrání 

• Dostatečné osvětlení 

• Dostatečný bezpečnostní odstup od jiných objektů 

• Rovná plocha bez otřesů, stabilní povrch, dostatečná nosnost pro zařízení i uživatele 

• Chraňte před přímým sluncem 

• Chraňte před vodou 

• Používejte pouze vevnitř. Chraňte před vlivy počasí. Nečistěte pomocí vodní hadice. 

• Nepoužívejte v prostředí s nebezpečnými emisemi v ovzduší nebo s nedostatečnou ventilací 
prostoru. 

• Neinstalujte ve vlhkém prostředí (blízko bazénu, sauny atd.). 

• Místo musí odpovídat i všem konkrétním právním požadavkům. 

 

ZÁSADY SPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ 

Upravte sedlo a chopte se řídítek. Nohy musí být zcela propnuty, pokud jsou pedály v dolní pozici. 

Při sezení směřujte pozadí vpřed a záda mějte rovná. Ruce dejte na konec madel. Paže jsou mírně 
pokrčené. 
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VAROVÁNÍ: Vyhněte se bočním výkyvům. Používejte pouze k určenému účelu. Jiné použití je 
nedovolené a může být i nebezpečné. 

 

Pro horizontální nastavení sedadla a řídítek, pootočte nastavovací páčku (A) a posuňte sedlo do 
správné pozice. Páčku vraťte zpět do výchozí pozice a zajistěte. Páčka se dá povolit i menší silou. 

Pro nastavení výšky sedla a řídítek použijte páčku (B) na spodní části sedla a řídítek. Pro pozvednutí 
sedla a řídítek stačí nadzdvihnout nebo zasunout jednou rukou, zatímco tou druhou ovládáte páčku. 

VAROVÁNÍ: Nesprávné nastavení sedla může omezit pohyb nohou. 

Při nastavení chodidlových popruhů dejte špičku boty do úchytu (D) a posuňte předek nohy přes osu 
pedálu. Zapněte přezky popruhu (E) tak aby chodidlo bylo správně umístěno a zajistěte klipsem (D). 
Špičku a koleno směrujte vpřed pro zachování maximálního výkonu. 
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Pro změnu zátěže a obměnu cvičení otočte knoflíkem (F). Otáčením po směru hodinových ručiček (+) 
pro zvýšení zátěže a proti směru hodinových ručiček (-) pro snížení zátěže. 

Výrobek nemá volnoběh. Pokud uživatel přestane šlapat, systém vrátí zpět nahromaděnou energii, 
zatímco se pedály budou hýbat. Pedály uvedete do klidu plným stlačením knoflíku (F). 

 

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. 
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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 (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.  
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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:  

 

 


