
PRAVIDELNÁ
ÚDRŽBA
ELIPTICKÝCH 
TRENAŽÉRŮ

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste se rozhodl zakoupit náš produkt.
Pro bezvadný chod stroje dodržujte prosím následující zásady pravidelné údržby. Nebude-li údržba
pravidelně prováděna dle instrukcí viz.níže, vystavujete se riziku poškození stroje s následným
neuznáním případného plnění z vady stroje.

1. Při montáži stroje dostatečně dotáhněte všechny šroubové spoje.

2. Při montáži stroje (elipticaly s kluznými pouzdry) je potřeba namazat všechna kluzná
ložiska a všechny pohyblivé spoje.

3. Po 7 až 14 dnech cvičení je nutné opět dotáhnout veškeré vnější šroubové spoje.

4. Opakované mazání kluzných ložisek a všech pohyblivých částí stroje provádějte v pravidelných
Intervalech, a to buď po 50 provozních hodinách, nebo jednou za 3 měsíce.

5. V případě zvýšené hlučnosti stroje je nutno postupovat dle bodů 1., 2 ., 4.

6. Pro mazání kluzných ložisek a pohyblivých částí stroje používejte jen tuhé mazací tuky.

7. U eliptických trenažérů s kolejnicemi je třeba pravidelně, dle potřeby, provádět čištění drážek v
kolejnicích. Nečistoty poškozují kolejnice i pojezdová kolečka.

Záruka: 
5 let – vztahuje se na rám eliptického trenažéru.
2 roky – vztahuje se na ostatní části eliptického trenažéru kromě mechanicky opotřebitelných dílů.

www.inSPORTline.cz

Servisní a reklamační středisko: Seven Sport s.r.o., Čermenská 486, 749 01 Vítkov

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

Náhradní díly:
telefon: +420 556 770 190 , +420 556 770 191
email: nahradni.dily@insportline.cz 

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

Vedoucí oddělení: 
Radek Verešpej
telefon: +420 734 559 629
email: radek.verespej@insportline.cz



REKLAMAČNÍ LIST
REKLAMUJÍCÍ:

jméno a příjmení

obec

telefon

ulice

psč

email

REKLAMOVANÉ ZBOŽÍ

název

kód IN

dodavatel, prodejce (např. eshop, prodejna Ostrava, apod.)

datum nákupu

číslo faktury(dokladu o koupi)

ZPÁTEČNÍ ADRESA
(je-li shodná s výše uvedenou, nevyplňujte)

jméno a příjmení

obec

ulice

psč

jméno technika

POŽADAVEK ZÁKAZNÍKA NA ZPŮSOB VYŘÍZENÍ

VYJÁDŘENÍ K REKLAMACI (vyplní reklamační technik)

podrobný popis závady a jejího vzniku

K reklamačnímu listu je nutné přiložit kopii nákupního dokladu. 
Pokud nebudou výše uvedené údaje vyplněny, nebude zboží přijato k reklamaci.

VÝMĚNA OPRAVA

Záruční oprava uznaná: 

Datum odeslání zpět k zákazníkovi: odesláno:    ČP GP
cena:
hmotnost:Podpis technika:

Zboží vydáno reklamujícímu:

vyjádření technika:

použité náhradní díly:

ANO NE

NOVÉ OPRAVENÉ NEOPRAVENÉ DOBROPIS

VRÁCENÍ PENĚZ JINÉ ŘEŠENÍ:


