
 

UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ 

IN D947EUF Běžecký pás TechnoGym Run Personal 

 

 

 

 



2 

 

OBSAH 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ..................................................................................................................... 3 

IDENTIFIKACE VÝROBCE A PRODUKTU ............................................................................................ 4 

TECHNIKCÉ SPECIFIKACE ................................................................................................................... 5 

POPIS PRODUKTU ................................................................................................................................ 6 

PŘÍSLUŠENSTVÍ ................................................................................................................................. 7 

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY A VAROVÁNÍ ................................................................................................ 8 

UMÍSTĚNÍ ................................................................................................................................................ 9 

PŘENOS PÁSU ....................................................................................................................................... 9 

VYROVNÁNÍ.......................................................................................................................................... 10 

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ ...................................................................................................................... 10 

PŘIPOJENÍ DALŠÍHO ZAŘÍZENÍ ......................................................................................................... 11 

ÚDRŽBA ................................................................................................................................................ 11 

SEŘÍZENÍ BĚŽECKÉ PLOCHY ............................................................................................................ 12 

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ............................................................................................................................ 12 

SKLADOVÁNÍ ........................................................................................................................................ 13 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ .................................................................................................. 13 

VYPNUTÍ A ZAPNUTÍ ZAŘÍZENÍ .......................................................................................................... 14 

SLEDOVÁNÍ TEPOVÉ FREKVENCE ................................................................................................... 14 

POUŽITÍ PÁSU ...................................................................................................................................... 15 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE .................................................................................................. 16 

 



3 

 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

• Připněte si bezpečnostní klíč k oděvu nebo k opasku před zahájením cvičení. 

• Během cvičení pohybujte pažemi přirozeně, rovně vpřed. Nedívejte se dolů k nohám. Pouze 
jedna osoba smí zařízení používat v daný čas. 

• Rychlost regulujte vždy postupně, ne příliš prudce. 

• V případě nebezpečí stlačte pohotovostní tlačítko nebo vytrhněte bezpečnostní klíč ze zámku. 

• Zařízení opouštějte teprve když již zcela stojí. 

• Dodržujte veškeré montážní pokyny. Montáž smí provádět pouze dospělá osoba. 

• Držte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nenechávejte děti bez dozoru ani v blízkosti 
zařízení. Přístroj je určen pouze dospělým osobám. 

• Před zahájením cvičebního programu se poraďte se svým lékařem. Je to zvláště nutné, pokud 
máte zdravotní komplikace nebo pokud proděláváte léčbu nebo pokud trpíte vysokým tlakem. 

• Pravidelně kontrolujte veškeré šrouby a matice. Musí správně držet. Pravidelně kontrolujte 
případné poškození nebo opotřebení celého zařízení. Poškozené nebo opotřebované zařízení 
nepoužívejte. 

• Pravidelně kontrolujte poškození nebo opotřebení běžeckého pásu. Pokud se objeví ostré 
hrany, přestaňte pás používat. 

• Běžecký pás umístěte pouze na rovný, suchý a čistý povrch. Zachovejte bezpečnostní odstup 
min. 0,6 m od ostatních objektů. Výrobek nepoužívejte ve vlhkém prostředí. Pás neumisťujte 
na hrubý koberec, který by mohl zablokovat ventilaci. 

• Pokud je poškozen elektrický kabel, nepoužívejte ho, ale kupte si nový u autorizovaného 
prodejce. 

• Chraňte před vlhkostí a vodou. 

• Instalujte tak, aby zařízení nepřekrývalo přístup k elektrické zásuvce. 

• V místnosti nepoužívejte aerosolové spreje.  

• Pokud je zařízení v provozu, neodstraňujte ochranný kryt. Pokud je to nutné za účelem 
údržby, musí se zařízení nejprve vypojit z elektrického zdroje. 

• Vždy si vezměte vhodné sportovní oblečení. Neberte si příliš volný oděv, který se snadno 
zachytí. Vždy si vezměte sportovní obuv s gumovou podrážkou. 

• Nespouštějte běžecký pás, pokud na něm stojíte. Po zapojení může dojít ke krátké prodlevě, 
než se pás dá do pohybu. Před zahájením pohybu pásu se postavte na plastové proti-
skluzové bočnice. 

• Necvičte 40 minut po konzumaci jídla. 

• Nejprve zahřejte svaly vhodnými cviky, abyste zmírnili riziko vzniku křeče. 

• Do zásuvek a zdířek nevkládejte cizí objekty. 

• Údržbu provádějte pravidelně a výhradně dle manuálu, abyste prodloužili životnost produktu. 

• Neprovádějte neschválené úpravy zařízení. 

• Cvičte rozumně a příliš se nepřepínejte. Pokud cvičíte poprvé, držte se pevně madel, dokud si 
na zařízení nezvyknete. Jakmile se zobrazí HIGH HEART RATE tak je vaše srdeční činnost 
příliš vysoká a je potřeba snížit tempo. 

• V případě poškození nebo poruchy okamžitě ukončete cvičení. Pokud by běžecký pás náhle 
prudce změnil rychlost, vytrhněte bezpečnostní klíč a ukončete trénink. 
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• Zařízení zapojte teprve poté, co je plně a správně sestaveno. Musí být přiklopen i kryt motoru. 
Používejte pouze uzemněnou bezpečnostní elektrickou zásuvku. Pro větší zabezpečení 
doporučujeme použít přepěťovou ochranu. 

• Pokud přístroj nepoužíváte, neměl by být zapojený v zásuvce a bezpečnostní klíč by měl být 
vytáhnutý. 

• Žádná část přístroje nesmí bránit v používání.  

• Výrobek nepoužívejte venku. 

• Klasifikace A. Produkt může ovlivňovat rádiové vlny v okolí, v takovém případě musí uživatel 
provést řádné opatření.  

• Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu svitu. 

• Pás neumisťujte na místo s vysokou vlhkostí (poblíž bazénu, saun atd.) 

• Max. hmotnost uživatele: 160 kg 

• Kategorie: SB pro profesionální použití dle ISO EN 20957-1 

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

IDENTIFIKACE VÝROBCE A PRODUKTU 

 

Jméno a adresa výrobce 

Název produktu 

Elektronické specifikace 

Třída produktu 

Certifikát 

Sériové číslo výroby a datum výroby 

Kód produktu 
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TECHNIKCÉ SPECIFIKACE 

 

Příkon 200-240 V, 50/60 Hz  

Maximální výkon motoru 1500 W 

Hmotnost 170 kg 

Maximální hmotnost uživatele 160 kg 

Rychlost  0.4 ÷ 18 km/h ± 5 %, (až do 2 km/h ± 0.1 km/h) 

Náklon 0 ÷ 15 %± 1 % 

Čas 0 ÷ 999 min ± 1 % 

Vzdálenost 0 ÷ 99.99 km % ± 5 % 

Hlučnost <80 dB 

Ochrana IP 20 

Provozní teplota od 5 °C do 30 °C 

Maximální hmotnost pro držák 
lahve 

2 kg 

Elektrická izolace Třída I 
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POPIS PRODUKTU 

 

1. Displej Ovládá všechny dostupné funkce od nastavení cvičebných programů až po 
zobrazení zpráv a potřebných informací během tréninku. Ovládá připojené 
audio a video zařízení připojené pomocí USB disku a iPodu a 
s kompatibilním audio/video zařízením např. (DVD přehrávač, PlayStation, 
VCR, sluchátka atd.) Reproduktory jsou na zadní straně.  

2. Pás Speciální, měkká běžecká plocha.  

3. Boční madla Bezpečnostní prvek, při nastupování na pás nebo při ztrátě rovnováhy. Může 
být použita během chůze. 

4. Prostřední madla Může být použit při pomalé chůzi. Na madlech jsou senzory tepové 
frekvence a ovládací panel pro úpravu rychlosti a náklonu během cvičení.  

5. Odpočívadlo Pro nastupování a vystupování z pásu 

6. Držák Pro umístění lahve nebo dalších předmětů během cvičení.  
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PŘÍSLUŠENSTVÍ 

 

7. Sada nářadí pro sestavení a nastavení 

8. Hadřík na čištění 

9. Hrudní pás s vysílačem srdeční frekvence 

10. Manuál 

11. Záruční list 

12. Napájecí kabel 
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BEZPEČNOSTNÍ PRVKY A VAROVÁNÍ 

 

A. Bezpečnostní klíč – je umístěn pod ovládacím panelem, okamžitě zastaví zařízení, pokud nastane 
krizová situace. klíč je propojen s kabelem a klipsnou, která se připne k oblečení. Díky tomu se 
zařízení vypne, jakmile se uživatel vzdálí od ovládacího panelu příliš daleko. Pro restart zařízení 
vraťte vypínač do původní pozice a dotkněte se displeje. Pro navrácení klíče namotejte kabel ve 
směru zobrazeném na obrázku.  

 

VAROVÁNÍ: Před začátkem cvičení zkontrolujte bezpečnostní klíč a připněte si jej k oblečení.  

 

B. Pojistky – chrání elektronické součástky pásu. V případě přepětí se sepne a chrání elektronické 
součásti. 

C. Hlavní vypínač – vypíná a zapíná pás 

D. Vypínač – pokud je hlavní vypínač zapnut, tak tímto tlačítkem zapnete zařízení.  
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UMÍSTĚNÍ 

Abyste zajistili že je cvičení jednoduché, efektivní a bezpečné, mělo by prostředí splňovat tyto 
požadavky: 

• Teplota je mezi 10 °C a 25 °C 

• Je zajištěna cirkulace vzduchu a vlhkost je mezi 20–90 % 

• Místo je dostatečně osvětleno  

• Dostatek volného prostoru kolem a za přístrojem, jak je zobrazeno na obrázku níže. 

• Podlaha je rovná a dostatečně pevná. Nesmí pružit a musí unést váhu přístroje a hmotnost 
uživatele. 

 

 

PŘENOS PÁSU 

Zařízení je vybaveno dvěma předními kolečky. Pro přesun zařízení přístroj mírně nadzvedněte, jak je 
zobrazeno na obrázku a tlačte jej. Nezvedejte přístroj příliš vysoko, můžete poškodit rámy.  

Vzhledem k vysoké hmotnosti zařízení je doporučeno přístroj přesouvat ve dvou a více lidech.  

Pokud nemůžou být kolečka použity, zvedněte přístroj a přesuňte jej.  

VAROVÁNÍ: Během zvedání je doporučeno přístroj uchopit za rám neb za plastové součásti. 
Přesunujte přístroj opatrně.  
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VYROVNÁNÍ 

Pás vyrovnejte pomocí zadních nožiček, jak je zobrazeno na obrázku.  

Povolte matku (B) 

Nastavte správnou výšku nožek (A) 

Upevněte matku (B) po nastavení výšky  

 

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ 

Před zapojením se ujistěte že splňujete všechny požadavky. Prvně zapojte kabel do přístroje a poté 
do zásuvky.  

 

VAROVÁNÍ: Pravidelně kontrolujte stav napájecího kabelu. Zástrčka by měla být v místě které je 
snadno dostupné. Pokud chcete přístroj vypojit, dejte vypínač do polohy (O). Přístroj musí být vypnut.  
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Používejte pouze uzemněnou zástrčku. Při jakékoliv poruše se pokuste přístroj bezpečně vypojit. 
Zařízení musí být vždy správně uzemněné. 

Pokud nemáte uzemněnou zástrčku, požádejte elektrikáře nebo podobného odborníka o pomoc a 
instalaci zástrčky. 

PŘIPOJENÍ DALŠÍHO ZAŘÍZENÍ 

 

Připojte anténu do zařízení (A) a to zásuvky. Zapojte RF koaxiální kabel s konektorem typu F do 
zařízení. Kabel antény musí být umístěn tak aby byl lehce zapojen/vypojen.  

Každé Visio zařízení může být propojeno s několika kompatibilními zařízeními např. DVD přehrávač, 
PlayStation VCR, sluchátka atd.  

B – RCS video input (žlutý konektor)  

C – RCA audio input (červený pro pravý a bílý pro levý výstup) 

D – Stereo audio output 

E – Sluchátka  

F – CSAFE, smí být použit pouze pro údržbu a aktualizace zařízení 

G – Síťové připojení (internet) 

Pro vypnutí audia z reproduktoru zařízení zapojte reproduktory do D nebo E.  

ÚDRŽBA 

Pravidelná údržba pomáhá prodloužit životnost přístroje a udržuje potřebné hygienické požadavky.  

Ovládací panel 

• Vypněte zařízení tak že dáte vypínač do pozice O 

• Vypojte pás ze zásuvky  

• Panel čistěte pomocí vlhkého ale ne mokrého hadříku 

Týdenní údržba 

• Vypněte zařízení tak že dáte vypínač do pozice O 

• Vypojte pás ze zásuvky  
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• Přístroj čistěte pomocí vlhké houbičky 

• Pás zvedněte do náklonu 12% a vysajte prach pod přístrojem. 

VAROVÁNÍ: 

• Nepoužívejte chemické čistící prostředky 

• Nedrhněte ovládací panel nebo nálepky s instrukcemi.  

• Pravidelně kontrolujte stav pásu. Hledejte známky poškození nebo opotřebení. 

• Dezinfikujte ruční detektory srdeční činnosti po každém použití.  

• Pravidelná údržba jako je lubrikace a seřízení by měla být provedena pouze profesionálem.  

• Před jakoukoliv údržbou vypněte přístroj a vypojte ho ze zásuvky.  

SEŘÍZENÍ BĚŽECKÉ PLOCHY 

Běžecká plocha musí být seřízena v souladu s rámy (stejná vzdálenost od obou rámů pásu). Pokud je 
běžecká plocha vychýlena na jakoukoliv stranu je potřeba ji znovu vycentrovat.  

Vycentrování se prování pouze pokud je zařízení zapnuto a v provozu.  

Otočte šroub (A) pomocí pomůcky (B) dokud není běžecká plocha vycentrována.  

 

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

Problém Příčina Řešení 

Zařízení se nezapne Není napájení Zkontrolujte vaši zásuvku 

Poškozený napájecí kabel Kontaktujte vašeho dodavatele 

Špatně zapojen napájecí kabel Zkontrolujte zapojení 

Zkrat Zkontrolujte dvě tlačítka u 
vypínače, stlačte je 

Náhodné odpojení ovládacího 
panelu  

Kontaktujte vašeho dodavatele 

Vysoká hlučnost Špatné vyrovnání Vyrovnejte pomocí nožek 

Poškozená ložiska Kontaktujte vašeho dodavatele 

Opotřebený pás Kontaktujte vašeho dodavatele 

Běžecká plocha není vycentrována Vycentrujte běžeckou plochu 
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Špatně zobrazená data Zařízení je poblíž zdroje které ruší 
rádiové vlny 

Přesuňte přístroj nebo rušivé 
zařízení 

Nefungují reproduktory Je zapojené audio zařízení Vypojte všechny audio zařízení 

Špatné měření tepové 
frekvence 

Další vysílač je poblíž Přesuňte zařízení (minimum 80 
cm) mezi 2 přístroji  

Silný zdroj rušivých vln Přesuňte zdroj rušivých vln 

Opotřebený hrudní pás Vyměňte hrudní pás 

Špatný kontakt pásu s kůží Navlhčete kontakty hrudního 
pásu 

Poškozený vysílač Vyměňte hrudní pás 

 

SKLADOVÁNÍ 

Pro dlouhodobé skladování zvolte suché a čisté místo. Pás chraňte před prachem. Je vhodné použít 
originální balení.  

Teplota by se měla pohybovat mezi +10 až 25 °C a vlhkost mezi 20 % až 90 %  

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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VYPNUTÍ A ZAPNUTÍ ZAŘÍZENÍ 

Zapněte zařízení tak že dáte spínač do pozice ON (I). Po rychlé kontrole systémů (restart) je zařízení 
připraveno k použití. 

Přístroj vypnete tak že dáte spínač do pozice OFF (O). 

Pozice se může měnit v závislosti na verzi přístroje. Správné pozice jsou vždy zobrazeny na štítku 
přístroje.  

Zařízení by mělo být vypnuto pouze po dokončení cvičení v pohotovostním režimu.  

Pokud neplánujete zařízení používat delší dobu, vypojte jej ze zásuvky.  

Vypínač nikdy neizoluje přístroj z elektrického proudu. Pro kompletní vypojení z obvodu musíte přístroj 
vytáhnout ze zásuvky.  

 

SLEDOVÁNÍ TEPOVÉ FREKVENCE 

Zařízení měří tepovou frekvenci dvěma způsoby: 

• Umístěním dlaní na madla se senzorem 

 

• Použitím hrudního pásu (Polar T31) 
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Schéma níže poskytuje údaje ohledně souvztažnosti věku uživatele a optimálním cílovým srdečním 
tepem. Maximální hodnota se opírá o věk a vychází ze vzorce: Max. hodnota tepové frekvence = 207 
– 0,7 x věk (R. L. Gelish a kol.) 

Správné čtení grafu: 

Najděte svůj věk na horizontální stupnici. Sjeďte na vertikální osu až k hodnotám 60%, 70% a 90%. 

Při cvičení mezi 60 a 70% je primárním zdrojem energie spalování tělesného tuku. 

Cvičení mezi 70 a 90% znamená větší srdeční zátěž. 

Např.: Pokud třicátník chce spálit tuk, měl by tepový limit být mezi 112 (60%) a 131 (70%). Pokud ale 
chce zlepšit srdeční a dýchací kapacitu, měl by být tepový limit mezi 131 (70%) a 168 (90%). 

 

Červená barva – dominují cukry. Vhodné pro atlety v závodních disciplínách dle certifikace. 

Tmavě zelená barva – dominují tuky a cukry: Značné zlepšení aerobních cvičení. 

Světle zelená barva – dominují tuky a ve zvýšené míře i cukry: Pokročilé zlepšení aerobních cvičení. 

Žlutá barva – dominují tuky a cukry jen ve zmenšené míře: omezené zlepšení aerobního cvičení. 

VAROVÁNÍ: 

• Během cvičení Váš tep nesmí jít nikdy nad hranici 90% tepového maxima. Možné výjimky se 
dají posoudit pouze s ohledem na míru sportovního zatížení, např. u profesionálních 
sportovců. 

• Výsledky měření nemusí být zcela přesné a nemají lékařskou vypovídací hodnotu. Slouží 
pouze jako orientační měření. 

• Lidé s kardiostimulátorem nebo obdobným zařízením nesmí hrudní pás používat. 

• Pro eliminaci případného rušení musí být zachován min. odstup 80 cm od jiných přístrojů. 

• Jiné vysílače (TV, mobil) mohou negativně ovlivnit výsledky tepového měření. 

• V případě pochybností ohledně spolehlivosti měřených údajů kontaktujte servis. 

• Pokud by nastaly problémy s připojením hrudního pásu, prověřte nejprve, zda není vybitá 
baterie nebo zda pás není současně spárován s jiným zařízením. 

POUŽITÍ PÁSU 

Na pás nastupujte zezadu, dívejte se dopředu a položte vaše chodidla na odpočívadla na obou 
rámech přístroje. V této pozici uchopte madlo a druhou rukou ovládejte ovládací panel. Jakmile 
začnete tréninkový program uchopte se obou madel a začněte pomalu chodit.  

Dvě madla jsou dobrou pomůckou pro začátečníky, později je ale lepší běhat bez opory madel pro 
zlepšení postoje a stability.  

Při rychlosti 6-7 km/h se chůze pomalu změní na běh a tímto prodlouží vaše kroky. Rychlost se 
pomalu zvýší a pocítíte lepší stabilitu a jistotu v běhu.  
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Pokud chcete odpočívat nebo opustit pás bez zastavení pásu nebo ovládání pásu stačí pouze uchopit 
madla a přesunout chodidla na odpočívadla.  

V nouzové situaci se zapřete svou váhou o madla a přesuňte chodidla na odpočívadla. Poté opusťte 
přístroj.  

VAROVÁNÍ:  

• Jakékoliv rozptýlení kolem uživatele může způsobit ztrátu rovnováhy 

• Uživatel je zodpovědný za to že přístroj nenarušuje chod jiných rádiových produktů.  

• Chození nebo běhání pozpátku je zakázáno.  

• Pouze pro jednu osobu současně.  

• Používejte pouze pro dané účely (běh, chůze) jiné použití je nebezpečné. 

• Pokud přístroj nepoužíváte vypněte jej a vypojte ze zásuvky.  

 

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 příslušným i 
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. 

„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. 
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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.  

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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