
PRAVIDELNÁ
ÚDRŽBA ELIPTICKÝCH
TRENAŽÉRŮ

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste se rozhodl zakoupit náš produkt. Pro správný chod stroje dodržujte následující zásady
pravidelné údržby.

1) Při montáži stroje /eliptického trenažeru s kluznými pouzdry/ je potřeba namazat všechna kluzná ložiska a všechny 
pohyblivé spoje.

2) Po 7 až 14 dnech cvičení je nutno dotáhnout veškeré vnější šroubové spoje, které byly při montáži sešroubovány.

3) Opakované mazání kluzných ložisek a všech pohyblivých spojů provádějte v pravidelných intervalech buď po 50
provozních hodinách nebo 1x za 3 měsíce.

4) V případě zvýšené hlučnosti stroje je nutno postupovat dle bodu 1), 2) a 3).

5) Pro mazání kluzných ložisek a pohyblivých spojů používejte jen tuhé mazací tuky. (Autol Top 2000 HIGH Temp,
vodní vazelína, nebo podobné).

6) U eliptických trenažéru s kolejnicemi je nutné pravidelně provádět čištění kolejnice. Nečistoty poškozují
kolejnice i pojezdová kolečka.

7) Po ukončení cvičení setřete pot z ovládacího panelu a rámu výrobku. 
Doporučujeme použít suchý až lehce navlhčený hadr, aby nedošlo k poškození elektroniky a kovových částí.

Záruka:
10 let - vztahuje se na rám eliptického trenažéru.
2 roky - vztahuje se na ostatní části eliptického trenažéru kromě mechanicky opotřebitelných dílů.
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Prodejna Praha 10
Seven Sport s.r.o., Kutnohorská 53, 109 00, Praha 10

prodejna:  +420 737 111 152, +420 737 112 207
servis: +420 730 519 680

email: obchod.praha10@insportline.cz

Prodejna Praha 5
Seven Sport s.r.o., Strakonická 1151/2c , 159 00, Praha 5

prodejna: +420 603 816 477, +420 737 112 207
servis: +420 604 193 051

email: obchod.praha5@insportline.cz

Prodejna Brno
Seven Sport s.r.o., Bidláky 837/20, 639 00, Brno- Štýřice

prodejna: +420 730 518 377
servis: +420 730 518 379

email: obchod.brno@insportline.cz

Prodejna Ostrava
Seven Sport s.r.o., Krmelínská 780/2, 720 00, Ostrava - Hrabová

prodejna: +420 734 724 5 77
servis: +420 605 507 348

email: obchod.ostrava@insportline.cz

Adresa centrály:
Seven Sport s.r.o.
Dělnická 957, 749 01, Vítkov

Servis:
telefon: +420 604 853 019
email: servis@insportline.cz

Reklamace
telefon: +420 556 770 190 , +420 556 770 191
email: reklamace@insportline.cz

UPOZORNĚNÍ:
Produkt pro nekomerční provoz určený jen 
pro klubové či privátní používání. Garance 
záruky pouze pro zde uvedené účely.

Zákazník seznámen:



Základní zásady servisu a uplatnění záruky
Záruční servis u zákazníka poskytujeme u vybraných produktů s cenou nad 8 990 Kč

Oprávněným záručním servisem se rozumí výrobní vada nebo jiná provozní porucha některé z částí zakoupeného 
fitness stroje. Oprávněným servisem fitness stroje se nerozumí běžná provozní údržba, kterou je na základě 
informací v návodu k údržbě povinen periodicky provádět samotný uživatel na vlastní náklady.
Především mechanicky namáhané či jinak zatěžované díly každého produktu podléhají již v průběhu své záruční 
doby běžnému provoznímu opotřebení, které není kryto zárukou. Toto provozní opotřebení je uživatel povinen 
odstranit a opotřebené součásti produktu ve vlastní režii vyměnit za bezvadné vždy včas tak, aby zanedbáním 
nutné pravidelné údržby nebo nesprávným užíváním nedošlo k rozšíření závady, poruchy či snad dokonce
k poškození ostatních částí produktu.

Nadstandardní 10-letá záruka u vybraných strojů s kupní cenou nad 3 990 Kč
se vtahuje pouze na jejich rám, čímž se rozumí kovový skelet stroje, především pak na jeho prasklé sváry či jinou 
výrobní nebo konstrukční vadu.

Informace pro zákazníky

Právo z vadného plnění zboží lze uplatnit do 24 měsíců od zakoupení zboží. 
U částí vybraných strojů lze uplatnit do 120 měsíců od zakoupení zboží.
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