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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

• Před prvním použitím si přečtěte manuál a uschovejte si ho pro budoucí potřebu.  

• Kolem zařízení musí být volný prostor min. 0,6 m. 

• Žádná nastavitelná část zařízení nesmí bránit pohybu uživatele.  

• Přístroj neupravujte.  

• Před použitím si přečtěte všechny varování a upozornění.  

• Držte mimo dosah dětí a domácích zvířat.  

• Doporučujeme přístroj postavit na ochranou podložku.  

• Pravidelně kontrolujte přístroj proti poškození a upozornění.  

• Pravidelně kontrolujte všechny spoje a šrouby, v případě potřeby dotáhněte.  

• Před použitím se poraďte s lékařem. Pokud během cvičení pociťujete nevolnost nebo jiné 
zdravotní problémy, okamžitě cvičení ukončete a kontaktujte lékaře. 

• Noste vhodný sportovní oděv včetně obuvi. Nenoste příliš volné oblečení.  

• Pouze pro jednu osobu současně.  

• Použití: SC pro komerční a profesionální použití dle EN 957 

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

BĚŽKAŘSKÝ TRENAŽER INSPORTLINE – VOLNĚ STOJÍCÍ 

POPIS PRODUKTU 

 

1. Madlo 

2. Spojovací tyč 

3. Lanko 

4. Levé rameno 

5. Hlavní rám 

6. Konzole 

7. Zadní kryt větráku 

8. Přední kryt větráku 

9. Posilovač 

10. Kryt posilovače 

11. Horní držák 

12. Pravé rameno 

13. Kryt rámu 

14. Podpěra 

15. Transportní kolečka 
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16. Dřevěná základna 

SLOŽENÍ 

NÁŘADÍ 

Pro složení je přiloženo toto nářadí.  

 
   

Imbusový klíč 6 mm Šroubovák Imbusový klíč 5 mm Klíč 

 

SPOJOVACÍ MATERIÁL 

Obrázek Ozn. Popis Ks. 

 

82 Imbusový šroub M8x75 mm 1 

 

71 Plochá podložka M8 13 

 

72 Matice M8 1 

 

86 

87 

Šroub M8x12 mm 

Šroub M8x15 mm 

10 

2 

 

89 Imbusový klíč 6 mm 1 

 

88 Klíč 1 

Připevnění ke stěně 

 

54 Šroub ST8x50 mm 1 

 

53 Šroub M8x35 mm 2 

 

71 

55 

Plochá podložka M8 

Plochá podložka Φ22xΦ9x2.0 mm 

2 

4 

Volně stojící 

 

84 Šroub M8x50 mm 2 
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85 Prohnutá podložka M8 2 

 

83 Imbusový šroub M8x30 mm 6 

 

71 Plochá podložka M8 6 

 

90 Imbusový klíč 5 mm 1 

 

KROK 1 

Vyjměte Horní rám (4) a Hlavní rám (1).  

POZNÁMKA:  Dávejte pozor na kryty.  

Balící materiál nevyhazuje ihned, ale zlikvidujte až po dokončení složení. 
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KROK 2 

Připevněte Levé/Pravé rameno (2/3) k Hlavnímu rámu (1) pomocí 4 šroubů (86) a podložek (71). 
Utáhněte.  

KROK 3 

Připevněte Spojovací tyč (5) k Levému/Pravému ramenu (2/3) pomocí 2 šroubů (87) a podložek (71). 
Utáhněte. 
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KROK 4 

Připevněte Horní rám (4) k Levému/Pravému ramenu (2/3) pomocí 4 šroubů (86) a podložek (71). 
Utáhněte.  

 

POZNÁMKA: Před složením se ujistěte že Lanko (52) není zamotáno.  
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KROK 5 

Konstrukci postavte. Zpevněte Levé/Pravé rameno (2/3) pomocí šroubů (86) a podložky (71). 
Utáhněte.  

KROK 6 

Odstraňte kolík z Lanka (52).  
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KROK 7 

Připevněte Držák telefonu (15) ke Konzoli (14) pomocí Gumičky (34)  

KROK 8 

Připevněte Konzoli (14) do držáku konzole na Hlavním rámu (1) pomocí 1 šroubu (82), podložky (71) a 
matice (72). 

KROK 9 

Připojte Kabel senzoru (17) do zadní strany Konzole (14a) 
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KROK 10 

Připevněte Hlavní rám (1) k Dřevěné základně (18) pomocí 4 šroubů (83) a ploché podložky (71) 
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KROK 11 

Připevněte Podpěru (14) k Hlavnímu rámu (1) pomocí 2 šroubů (84), podložky (85) a Podložky 
podpěry (42).  
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KROK 12 

Připevněte Podpěru (6) k Dřevěné základně (18) pomocí 2 šroubů (83) a podložky (71). Utáhněte.  
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BĚŽKAŘSKÝ TRENAŽER INSPORTLINE – PŘIPEVNĚNÍ DO STĚNY 

POPIS PRODUKTU 

 

1. Madlo 

2. Spojovací tyč 

3. Lanko 

4. Levé rameno 

5. Hlavní rám 

6. Konzole 

7. Zadní kryt větráku 

8. Přední kryt větráku 

9. Posilovač 

10. Kryt posilovače 

11. Horní držák 

12. Připevnění do země 

13. Pravé rameno 

14. Podpěra 

15. Dolní držák  

 

SLOŽENÍ 

NÁŘADÍ 

Pro složení je přiloženo toto nářadí.  

 
  

Imbusový klíč 6 mm Šroubovák Klíč 

 

SPOJOVACÍ MATERIÁL 

Obrázek Ozn. Popis Ks 

 

82 Šroub M8x75 mm 1 
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54 Šroub ST8x50 mm 4 

 

53 Šroub M8x35 mm 2 

 

72 Matice M8 1 

 

86 

87 

Šroub M8x12 mm 

Šroub M8x15 mm 

10 

2 

 

71 

55 

Plochá podložka M8 

Plochá podložka Φ22xΦ9x2.0 mm 

15 

4 

 

89 Imbusový klíč 6 mm 1 

 

88 Klíč 13-15 1 

 

KROK 1 

Vyjměte Horní rám (4) a Hlavní rám (1).  

POZNÁMKA:  Dávejte pozor na kryty.  

Balící materiál nevyhazuje ihned, ale zlikvidujte až po dokončení složení. 
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KROK 2 

Připevněte Levé/Pravé rameno (2/3) k Hlavnímu rámu (1) pomocí 4 šroubů (86) a podložek (71). 
Utáhněte.  

KROK 3 

Připevněte Spojovací tyč (5) k Levému/Pravému ramenu (2/3) pomocí 2 šroubů (87) a podložek (71). 
Utáhněte. 
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KROK 4 

Připevněte Horní rám (4) k Levému/Pravému ramenu (2/3) pomocí 4 šroubů (86) a podložek (71). 
Utáhněte.  

 

POZNÁMKA: Před složením se ujistěte že Lanko (52) není zamotáno.  
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KROK 5 

Konstrukci postavte. Zpevněte Levé/Pravé rameno (2/3) pomocí šroubů (86) a podložky (71). 
Utáhněte.  

KROK 6 

Odstraňte kolík z Lanka (52).  
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KROK 7 

Připevněte Držák telefonu (15) ke Konzoli (14) pomocí Gumičky (34)  

KROK 8 

Připevněte Konzoli (14) do držáku konzole na Hlavním rámu (1) pomocí 1 šroubu (82), podložky (71) a 
matice (72). 

KROK 9 

Připojte Kabel senzoru (17) do zadní strany Konzole (14a) 
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KROK 10 

Připevněte spodní úchyty do stěny (8) k hlavnímu rámu (1) pomocí 2 šroubů M8x35 mm a ploché 
podložky (71).  

KROK 11 

Odstraňte 1 šroub (87) a podložku (71) z levého horního ramena (2). Připevněte na její místo horní 
úchyt do stěny (9) pomocí stejného šroubu a podložky.  

KROK 12 

Odstraňte 1 šroub (87) a podložku (71) z pravého horního ramena (2). Připevněte na její místo horní 
úchyt do stěny (9) pomocí stejného šroubu a podložky. Utáhněte všechny šrouby.  
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KROK 13 

Postavte přístroj k pevné stěně. Udělejte 4 značky na místě kde bude stroj připevněn (8 a 9). Vyvrtejte 
4 díry na místech otvoru.  

KROK 14 

Připevněte ke stěně pomocí 4 šroubů (54) a podložek (55). 

VAROVÁNÍ: Šrouby použijte podle typu stěny, na kterou chcete přístroj připevnit. Pokud si nejste jisti 
typem šroubů, obraťte se na odborníka. 
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KONZOLE 

Přístroj využívá sestavu větráků pro vytvoření odporu. Použití konzole doporučujeme hlavně pro 
porovnání výsledku a sledování vašeho pokroku.  

 

OBECNÉ INFORMACE 

Spuštění: Pohybem madel spustíte Rychlý program, stiskem jakéhokoliv tlačítka se konzole přepne 
do pohotovostního režimu.  

Vypnutí:  Po 20 sekundách v pohotovostním režimu se konzole vypne. 

  V Interval programu se konzole vypne po 2 minutách neaktivity.  

  Ostatní programy vypnou konzoli po 30 sekundách neaktivity.  

Změna jednotek: Původní jednotky jsou KM. Pro změnu mezi mílemi a kilometry stiskněte tlačítka UP 
a DOWN. Displej zobrazí KM a MILE. Pomocí tlačítek UP a DOWN vyberte jednotku a potvrďte 
stiskem ENTER.  

Baterie: Konzole je napájená 2 C bateriemi. Baterie jsou umístěny na zadní strany konzole. Bez 
baterie funguje pouze Rychlý program.  

TLAČÍTKA 

SELECT V pohotovostním režimu můžete pomocí SELECT tlačítka vybírat mezi 
programy. Můžete nastavit cílové hodnoty pro DISTANCE (vzdálenost), 
TIME (čas), CALORIES (kalorie), GAME (hra) nebo vybrat programy 
INTERVAL 20/10, 10/20, 10/10 

POZNÁMKA: Původní program je Rychlý program.  

 UP  
Navýšení hodnoty. Podržením se hodnota navýší rychleji. 

DOWN 
Snížení hodnoty. Podržením se hodnota sníží rychleji.  
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BACK Stiskem se navrátíte na předchozí program. 

Po dokončení programu se stiskem navrátíte na domovskou obrazovku.  

ENTER/STOP Potvrzení výběru programu nebo nastavení hodnoty 

Podržením tlačítka po dobu 3 sekund vynulujete všechny hodnoty a 
restartujete konzoli.  

Pokud je podsvícení displeje vypnuto během cvičení, stiskem tlačítka 
zapnete podsvícení, dalším stiskem pozastavíte program a dalším stiskem 
opět spustíte program.  

 

DISPLEJ 

POČET PŘÍTAHŮ 

Zobrazuje počet přítahů za minutu. 

Půlkruh zobrazuje počet přítahů. Více zobrazených segmentů znamená vyšší počet přítahů.  

 

TIME&TIME/500m AVG 

• Zobrazení času od 00:00 do 99:59 minut 

• Čas tréninku se počítá v jakémkoliv programu 

• Blikající 00:00 znamená že lze nastavit odpočet času od 1:00 do 9:00 minut 

• Čas se neukládá v programu INTERVAL 10/10, možnost nastavení je od 10-99 

• Time/500m AVG pro průměrný čas na vzdálenost 500 metrů 

TIME/500M 

• Zobrazení od 00:00 do 99:59 

• Time/500m AVG je aktuální čas pro dosáhnutí vzdálenost 500 m 

WATTS AVG & PULSE 

• Zobrazuje průměrný výkon a puls 

• Zobrazení pro průměrný výkon je od 0 do 999 wattů. 

• Puls je zobrazený od 40 do 220 úderů za minutu. Pro funkci je nutný hrudní pás.  

DISTANCE & DIST/30 MIN 

• Zobrazuje vzdálenost od 0–9999 metrů. Pokud hodnota přesáhne 9999 metrů, začne 
počítadlo znova od 0.  
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• Vzdálenost se počítá v jakémkoliv programu.  

• Pokud na displeji bliká 500, můžete nastavit odpočet vzdálenosti od 500–9999 metrů.  

• Dis/30min je vzdálenost uražená za 30 min při aktuálním tempu.  

CALORIES & CAL/HOUR 

• Zobrazuje spálené kalorie od 0-999 kal 

• Pokud na displeji bliká 100, můžete nastavit odpočet kalorií od 10 – 990 kal.  

• CAL/HOUR zobrazuje počet spálených kalorií za hodinu.  

CYCLE & WATTS 

• Zobrazeno pouze v INTERVAL programu 

• Pokud na displeji bliká 8, můžete nastavit počet opakování v INTERVAL programu. Počet 
opakování může být od 1 do 99.  

• Displej zobrazuje výkon od 0 – 999 wattů 

• Watts zobrazuje výkon během cvičení.  

PROGRAMY 

Konzole obsahuje 8 programů: QUICK START (rychlý start), TIME countdown (odpočet času), 
DISTANCE countdown (odpočet vzdálenosti), CALORIES countdown (odpočet kalorií), GAME (hra) a 
INTERVAL programy 20/10, 10/20, 10/10 

Pomocí tlačítka SELECT vyberte program v pořadí: QUICK START – DISTANCE – TIME – 
CALORIES – GAME – 20/10 INTERVAL – 10/20 INTERVAL – 10/10 uživatelský interval 

QUICK START PROGRAM 

Pro start programu zatáhněte za madlo (3), všechny údaje se budou přičítat.  

Stiskněte STOP pro pozastavení počítání. Opětovným zatáhnutím za madla se počítání spustí. 
Podržte dlouze STOP pro vynulování údajů.  

Pro QUICK START program a všechny odpočtové programy, stiskem SELCECT vyberete zobrazená 
data včetně TIME & TOME/500m AVG.  

Pro ostatních 7 programů, stiskem tlačítka BACK vstoupíte do pohotovostního režimu, nebo stiskněte 
ENTER/STOP tlačítko po dobu 3 sekund pro restartování konzole. Pomocí SELCET přepínáte mezi 
programy. Pomocí UP a DOWN upravíte hodnotu a stiskem ENTER/STOP výběr potvrdíte.  

DISTANCE (odpočet vzdálenosti)  

Během tréninku se vzdálenost odčítá od zadané hodnoty.  

Program se spustí, jakmile uživatel zatáhne za madlo (44). Po dokončení se zobrazí WINNER a spustí 
se zvukový signál. Pomocí tlačítka BACK se navrátíte na domácí obrazovku.  

TIME (odpočet času) 

Během tréninku se čas odčítá od zadané hodnoty. Program se spustí, jakmile uživatel zatáhne za 
madlo (44). Po dokončení se zobrazí WINNER a spustí se zvukový signál. Pomocí tlačítka BACK se 
navrátíte na domácí obrazovku.  

CALORIES (odpočet kalorií) 

Během tréninku se kalorie odčítají od zadané hodnoty. Program se spustí, jakmile uživatel zatáhne za 
madlo (44). Po dokončení se zobrazí WINNER a spustí se zvukový signál. Pomocí tlačítka BACK se 
navrátíte na domácí obrazovku.  

GAME PROGRAM (hra)  

Program se spustí pohybem madla. Není potřeba zadávat jakékoliv údaje. Jakmile je program 
dokončen, zobrazí se výsledek a ozve zvukový signál. Stiskněte BACK pro návrat do hlavního menu.  
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20/10 INTERVAL PROGRAM 

Na displeji konzole bude blikat 8 pro počet cyklů. 20 znamená 20 sekund cvičení a 10 znamená 10 
sekund odpočinku. Uživatel může pomocí tlačítek UP a DOWN nastavit počet opakování od 1 do 99. 
Program se spustí zatáhnutím za madlo (44). Jakmile je program dokončený, ozve se zvukový signál. 
Stiskněte BACK pro návrat do hlavního menu. 

10/20 INTERVAL PROGRAM 

Na displeji konzole bude blikat 8 pro počet cyklů. 10 znamená 10 sekund cvičení a 20 znamená 20 
sekund odpočinku. Uživatel může pomocí tlačítek UP a DOWN nastavit počet opakování od 1 do 99. 
Program se spustí zatáhnutím za madlo (44).  Jakmile je program dokončený, ozve se zvukový signál. 
Stiskněte BACK pro návrat do hlavního menu. 

10/10 INTERVAL PROGRAM 

Na displeji konzole bude blikat 8 pro počet cyklů. Uživatel může pomocí tlačítek UP a DOWN nastavit 
počet opakování od 1 do 99, čas cvičení a čas odpočinku. Program se spustí zatáhnutím za madlo 
(44).  Jakmile je program dokončený, ozve se zvukový signál. Stiskněte BACK pro návrat do hlavního 
menu. 

POUŽITÍ 

POUŽITÍ A TRÉNING 

SKI2000 nabízí skvělé cvičení pro celé tělo. Každé tažení směrem dolů trénuje nohy, paže, ramena a 
trup, s využitím tělesné hmotnosti na urychlení tažení. Každý tah končí roztažením paží podél boků s 
částečně ohnutými koleny. 

SKI2000 Vám umožňuje trénovat s dvoupólovým pohybem, který je nezbytný pro skate i klasické 
lyžování. 

K dispozici je i klasická lyžařská technika (střídání ramen). 

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Varování! Úroveň bezpečnosti stroje může být dodržena pouze tehdy, pokud je pravidelně kontrolován 
na poškození a opotřebení. Výměna poškozených komponentů ihned po zjištění zajistí bezpečnost a 
výkon, případně nechte stroj mimo provoz až do opravy. 

• Použití tohoto stroje s opotřebovanými nebo oslabenými částmi (řemenice, lana, cívky) může 
způsobit zranění uživatele. Pokud máte pochybnosti o stavu jakékoliv části, doporučujeme, 
ihned části vyměnit. Používejte pouze originální díly. Použití jiných dílů může způsobit zranění 
nebo slabý výkon Vašeho zařízení. 

• SKI2000 s volitelným podlahovým stojanem musí být používán na stabilním, rovném povrchu. 
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• SKI2000 připevněn na stěnu musí být bezpečně připevněn ke zdi v horní a dolní konzole. 
Ujistěte se, že montážní šrouby přecházejí do pevného materiálu, jako je dřevo nebo beton, a 
že používáte správné komponenty pro materiál stěny. 

• Nekruťte ani nekřižte lana a vyhněte se tažení lan až k bodu, ve kterém se zastaví. 

• Neuvolňujte rukojeti, když jsou ve vytažené poloze. Před uvolněním vraťte rukojeti zpět do 
horní polohy. 

• Provádějte pravidelnou kontrolu a údržbu dle doporučení. 

• Držte děti mimo SKI2000. 

DOUBLE-POLE TECHNIKA 

 

Začněte s rukama v šířce ramen od sebe v úrovni očí. Paže by měly být ohnuté, 
nohy rozkročené. 

 

Držte rukojeti směrem dolů pomocí břišních svalů a s ohnutými koleny. Udržujte 
ohyb tak, aby držadla byly poměrně blízko k Vaší tváři. 

 

Dokončete ohyb s mírně ohnutými koleny a rameny, která se táhnou podél stehen. 
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Dejte ruce zpět a vyrovnejte své tělo, abyste se vrátili zpět do počáteční polohy. 

KLASICKÁ BĚŽKAŘSKÁ TECHNIKA (STŘÍDÁNÍ RAMEN) 

 

Začněte s jednou zvednutou mírně ohnutou ruku. 

Táhněte dolů horní rameno, zatímco postupně zvedáte spodní rameno. 

Pokračujte ve střídání ramen. 

 

NASTAVENÍ ZÁTĚŽE 

Ve větráku (32) je zabudovaný posilovač (31) pro změnu zátěže. Na výběr je úroveň 1 (nejnižší) až 9 
(nejvyšší).  
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POUŽITÍ DRŽÁKU NA TELEFON 

Držák na telefon lze upravit.  

 

ÚDRŽBA 

Bezpečnost stroje může být zajištěna pouze pravidelnou údržbou a pravidelnou kontrolou proti 
opotřebení a poškození.  

• Zatáhněte za madlo a ujistěte se, že klade odpor.  

• Očistěte hadříkem odhalenou část tažného lana.  

• Kontrolujte dotažení všech šroubů a matic.  

• Kontrolujte stav tažného lana.  

• Ujistěte se, že jsou všechny varovné a výstražné štítky na viditelném místě.  

• Údržba a chod stroje jsou zodpovědností majitele stroje.  

• Poškozené nebo opotřebené části musí být ihned nahrazeny. Do té doby nesmí být zařízení 
používáno.  

• Pravidelně čistěte stroj od potu a nečistot hadříkem.  

SKLADOVÁNÍ 

• Přístroj uchovávejte na čistém a suchém místě.  

• Pokud plánujete přístroj nepoužívat delší dobu, vyjměte baterii z konzole.  

• Produkt přesouvejte tak, že přístroj postavíte na transportní kolečka dle obrázku níže.  
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NÁKRES – VOLNĚ STOJÍCÍ 
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SEZNAM ČÁSTÍ – VOLNĚ STOJÍCÍ 

Ozn. Název Ks. Ozn. Název Ks. 

1 Hlavní rám 1 38 Krytka posilovače 1 

2 Levé horní rameno 1 39 Krytka kladky 1 

3 Pravé horní rameno 1 40 Držák kladky 2 

4 Horní držák 1 41 Horní kryt rámu 1 

5 Spojovací tyč 1 42 Podložka  1 

6 Podpěra 1 43 Držák generátoru 1 

7 Kryt transportních koleček 2 44 Madlo 2 

10 Kryt hlavního rámu (L/R) 2 45 Ruční šroub 2 

11 Větrák 1 46 Malá distanční vložka 1 

12 Ocelová síť 1 47 Velká distanční vložka 2 

13 Řemenice konzole 8 48 Distanční řemenice 8 

14 Displej konzole 1 49 Transportní kolečka 2 

15 Držák telefonu  1 50 Podložka dřevěné základny 6 

16 generátor 1 51 Pružný kabel 2 

17 Kabel senzoru 1 52 Kabel motoru 2 

18 Dřevěná základna 1 56 ŠroubM5x92 mm  4 

19 Osa větráku 1 57 Matice M5 4 

20 Ložisko 6001RS 6 58 Šroub ST4.2x6 mm  6 

21 Jednosměrné ložisko  2 59 Šroub M4x45 mm  1 

22 Magnet 1 60 Matice M4 1 

23 Vyvážení 3 61 Šroub M6x12mm  1 

24 Malé balanční závaží 2 62 Šroub M6x10mm  8 

25 Kladka lana 2 63 Podložka M6 8 

26 Vymezovací vložka kladky 2 64 Plochá podložka M6 4 

27 Kabel kladky 4 65 Podložka ø16xø6.2x1.5 mm   1 

28 Ložisko 6000ZZ 4 66 Šroub M6x16 mm  2 

29 Kladka konzole  8 67 Matice M8 6 

30 Ložisko 606ZZ 8 68 Šroub ST4.2x16 mm  22 

31 Posilovač 1 69 Šroub M8x40 mm  2 

32 Horní kryt ventilátoru 1 70 Šroub ST4.2x25 mm  26 

33 Spodní kryt ventilátoru 1 71 Podložka M8 25 

34 Gumička 2 72 Matice M8 5 

35 Ocelový plátek  2 73 Šroub M6x35 mm  4 

36 Ložisko 6001 2 74 Šroub M6x20 mm  8 

37 Zástrčka 2 75 Matice M6 12 
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76 Šroub ST4.2x13 mm  5 86 Šroub M8x12mm  10 

77 Šroub ST3.5x12 mm  2 87 Šroub M8x15mm  2 

78 Podložka Φ12xΦ3.5x1.0 mm   2 88 Klíč 1 

79 Šroub M5x8 mm  16 89 Imbusový klíč 6 mm 1 

80 Matice M8 4 90 Imbusový klíč 5 mm 1 

81 Šroub ST4.2x16 mm  5 91 Lepidlo 2 

82 Šroub M8x75 mm  3 92 Gumová vložka 2 

83 Šroub M8x30 mm  6 93 Šroub M5x8 mm  2 

84 Šroub M8x50 mm  2 94 Šroub M4x12mm  3 

85 Prohnutá podložka M8 2 
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NÁKRES – PŘIPEVNĚNÍ DO STĚNY  
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SEZNAM ČÁSTÍ – PŘIPEVNĚNÍ DO STĚNY 

Ozn. Název Ks. Ozn. Název Ks. 

1 Hlavní rám 1 38 Krytka posilovače 1 

2 Levé horní rameno 1 39 Krytka kladky 1 

3 Pravé horní rameno 1 40 Držák kladky 2 

4 Horní držák 1 41 Horní kryt rámu 1 

5 Spojovací tyč 1 43 Držák generátoru 1 

8 Spodní úchyt do stěny 1 44 Madlo 2 

9 Horní úchyt do stěny 2 45 Ruční šroub 2 

10 Kryt hlavního rámu (L/R) 2 46 Malá distanční vložka 1 

11 Větrák 1 47 Velká distanční vložka 2 

12 Ocelová síť 1 48 Distanční řemenice 8 

13 Řemenice konzole 8 51 Pružný kabel 2 

14 Displej konzole 1 52 Kabel motoru 2 

15 Držák telefonu  1 53 Šroub M8x 35 mm 2 

16 generátor 1 54 Šroub ST4,2x6 mm 4 

17 Kabel senzoru 1 55 Podložka Φ22xΦ9x2.0 mm 4 

18 Dřevěná základna 1 56 ŠroubM5x92 mm  4 

19 Osa větráku 1 57 Matice M5 4 

20 Ložisko 6001RS 6 58 Šroub ST4.2x6 mm  6 

21 Jednosměrné ložisko  2 59 Šroub M4x45 mm  1 

22 Magnet 1 60 Matice M4 1 

23 Vyvážení 3 61 Šroub M6x12mm  1 

24 Malé balanční závaží 2 62 Šroub M6x10mm  8 

25 Kladka lana 2 63 Podložka M6 8 

26 Vymezovací vložka kladky 2 64 Plochá podložka M6 4 

27 Kabel kladky 4 65 Podložka ø16xø6.2x1.5 mm   1 

28 Ložisko 6000ZZ 4 66 Šroub M6x16 mm  2 

29 Kladka konzole  8 68 Šroub ST4.2x16 mm  22 

30 Ložisko 606ZZ 8 71 Podložka M8 25 

31 Posilovač 1 72 Matice M8 5 

32 Horní kryt ventilátoru 1 73 Šroub M6x35 mm  4 

33 Spodní kryt ventilátoru 1 74 Šroub M6x20 mm  8 

34 Gumička 2 75 Matice M6 12 

35 Ocelový plátek  2 76 Šroub ST4.2x13 mm  5 

36 Ložisko 6001 2 77 Šroub ST3.5x12 mm  2 

37 Zástrčka 2 78 Podložka Φ12xΦ3.5x1.0 mm   2 
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79 Šroub M5x8 mm  16 89 Imbusový klíč 6 mm 1 

80 Matice M8 4 91 Lepidlo 2 

81 Šroub ST4.2x16 mm  5 92 Gumová vložka 2 

86 Šroub M8x12mm  10 93 Šroub M5x8 mm  2 

87 Šroub M8x15mm  2 94 Šroub M4x12mm  3 

88 Klíč 1    

 

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 

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. 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. 

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): 
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• 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, opotřebení brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, 
kazety/vícekolečka 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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