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ČASTO KLADENÉ DOTAZY 

1. První použití 

Co je v balení obsaženo? 

Balení obsahuje rukavice 30Sever® spolu s nabíječkou, baterií a vyhřívacím systémem.  

Měl bych před použitím výrobku baterie dobít naplno? 

K nabíjení baterií používejte dodanou nabíječku. Baterie nemusí být před použitím nabity na 
plnou kapacitu. Baterie 30Seven® nemají paměťový efekt. (viz kapitola POKYNY 
K BATERIÍM) 

1. Baterie 

Jak dlouho se baterie nabíjí? 

Nabití baterie na plnou kapacitu trvá celkem 4 hodiny. 

Za 2-3 hodiny může nabití baterie dosáhnout 80% celkové kapacity.  

Kolikrát můžu baterii dobít? 

Životnost baterie je 1000 nabíjecích cyklů (do úplného nabití). Celková kapacita baterie se 
může mírně snížit, ale během prvních 1000 nabití bude provozuschopná. Při správném 
používání se na baterie vztahuje 2 letá záruka.  

Jakou má nabitá baterie výdrž? 

Výdrž baterie závisí na nastaveném stupni vyhřívání. 

Výdrž baterií: 

 5 hodin při nejnižším stupni vyhřívání 

 3,5 hodiny při středním stupni vyhřívání 

 2,5 hodiny při nejvyšším stupni vyhřívání 

Kdy baterii nabíjet? 

Doporučujeme baterie nabíjet krátce před jejich použitím (např. přes noc), jelikož baterie se 
vybíjí, i když není používána. Tento chemický proces se děje v každé baterii a nelze se mu 
vyvarovat.   

2. Bezpečnost 

Může se vyhřívací systém přehřát? 

Nemůže. Nabízíme nejbezpečnější technologii na trhu s návratností 0,8%. Naše výrobky si 
nikdy nepřehřívají ani nezpůsobují popáleniny. Technologie Nova Heat® nemůže nikdy 
ohrozit vaši bezpečnost.  

Pokud se baterie přehřívá nebo nepracuje správně, přestaňte ji okamžitě používat a 
kontaktujte nás. Lithiové baterie se nepokoušejte předělávat a používejte je správným 
způsobem. 

Co když spadnu do vody? 

Na trhu není žádný produkt, který by byl tak bezpečný jako ten náš.  

 Mezi baterií a povrchem rukavice je umístěna řada bezpečnostních prvků, aby byla 
zajištěna vaše bezpečnost.  

 Používáním 7V nízkonapěťových baterií také přispíváme k bezpečnosti našich zákazníků.  

 Naše technologie je voděodolná a kromě baterií pratelná v pračce (dle daného výrobku) – 
viz následující kapitola.   

3. Údržba 

Jak vyprat látkový materiál? 
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Nejdříve vyjměte baterie.  

Pro vyjímatelný „Nova Heat“ systém použijte dodaný prací pytlík. Tímto způsobem předejdete 
zapletení kabeláže v prací pračce.  

Jak vyjmout vyhřívací systém? 

Vyhřívané svršky a bundy jsou vybaveny vyjímatelným vyhřívacím systémem, který lze vyprat 
v dodaném pracím pytlíku. Rovněž ponožky jsou vybaveny vyjímatelným topným tělesem.  

Systém lze opět nainstalovat pomocí dodané vodící jehly. Připojte k vodící jehle DC konektor 
a zespod jej protáhněte celým výrobkem.  

Lze na výrobek aplikovat prací prostředky či bělidlo?  

Ano, použití pracích prostředků je povoleno, nicméně u rukavic může dojít k poškození 
kožených částí. 

Při použití bělidel hrozí riziko poškození výrobku či vzniku trvalých skvrn. 

POUŽÍVÁNÍ RUKAVIC 

1. Otevřete kapsu v oblasti zápěstí. 

 

2. Připojte k rukavici baterii.  

 

3. Umístěte baterii do kapsy a zapněte zip. 

 

4. Pro zapnutí vyhřívání stiskněte spouštěcí tlačítko.  

Pro zvýšení stupně vyhřívání tlačítko on/off přidržte. 

Na LED indikátoru tlačítka on/off se zobrazuje aktuální stupeň vyhřívání: 
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 1 LED = nízký stupeň 

 3 LED = vysoký stupeň 

 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

VAROVÁNÍ! 

VÝROBEK NENÍ VHODNÝ PRO DĚTI MLADŠÍ 3 LET. 

Tento výrobek by neměly používat osoby (nebo pouze s doporučením lékaře) se zvýšenou nebo 
zhoršenou vnímavostí tepla, tj. osoby s oslabením vnímat teplo a chlad – např. lidé s problémy 
s krevním oběhem, cukrovkou nebo jiným onemocněním.  

PŘED PRANÍM PRODUKTU ODPOJTE A VYJMĚTE BATERIE. 

NEČISTĚTE CHEMICKY. NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNÉ PROSTŘEDKY K CHEMICKÉMU/SUCHÉMU 
ČIŠTĚNÍ. 

CHRAŇTE NABÍJEČKU PŘED VLHKOSTÍ. 

K ČIŠTĚNÍ NEPOUŽÍVEJTE BĚLIDLA. 

 Pro nabíjení baterií používejte pouze originální dodanou nabíječku. 

 Nevystavujte baterie vysokým teplotám a nevhazujte je do ohně, hrozí jejich vybuchnutí. 
Teplota pro skladování baterií by neměla být vyšší než 50°C, jinak hrozí poškození baterií.  

 Nedávejte žádné kovové či jiné předměty do zástrček a konektorů, aby nedošlo 
k poškození produktu. 

 Pokud dojde k poškození kabeláže nebo jiných dílů, přestaňte výrobek používat. 

 Neprovádějte žádné zásahy do konstrukce výrobku a používejte jej pouze k účelům, ke 
kterým je přímo určen. 
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NABÍJENÍ 

 

1. Zapojte nabíječku do elektrické sítě o rozsahu 100V-240V, 50 / 60 Hz, AC. 

2. Zapojte konektor nabíječky ke konektoru baterie.  

3. Během nabíjení bude indikátor na nabíječce svítit červeně. Po úplném nabití baterie se 
indikátor rozsvítí zeleně.  

JE BĚŽNÉ, ŽE SE BĚHEM NABÍJENÍ NABÍJEČKA ZAHŘÍVÁ.  

INSTRUKCE K BATERIÍM 

Pro ochranu před přebíjením jsou baterie vybaveny pojistným čipem. Občasné neúplné nabíjení 
bateriím neškodí, nicméně časté neúplné nabíjení může po několika týdnech vést ke snížení 
výkonnostní kapacity. Pro zachování jejich kapacity nabíjejte baterie naplno. Kompletní vybíjení baterií 
poskytuje maximálně efektivní využití jejich celkové kapacity, avšak pokud se tak děje pravidelně, 
hrozí snížení kapacity. 

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. 
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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 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, 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 
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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:  

 


