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Vážený zákazníku 

 

gratulujeme Vám k nabytí Vašeho zařízení. Prostudujte si prosím pečlivě všechna upozornění a 
dodržujte následující pokyny, abyste předešli možnému poškození zařízení. 

 

  Všeobecné bezpečnostní upozornenia  
 

• Nevystavujte přístroj dešti. Nepokládejte na zařízení žádné nádoby s tekutinou. 

• Používejte pouze doporučené příslušenství. 

• Neopravujte zařízení sami. S údržbou se obraťte na kvalifikovaný personál zákaznického servisu. 

• Čistěte zařízení pouze suchým hadrem. 

• Pozor! Nepokládejte na zařízení žádné zdroje otevřeného ohně, například svíčky. 

Malé objekty / součásti obalů (Igelitové kapsa, karton, atd.): Malé objekty (například šrouby a jiný 
montážní materiál, paměťové karty) a součásti balení držte mimo dosah dětí, aby nedošlo i jejich polykání. 
Nenechávejte malé děti hrát si s fólií. Hrozí nebezpečí udušení! 

Transport zařízení: Prosím uchovejte si původní obal. Abyste poskytli zařízení dostatečnou ochranu při 
transportu, zabalte ho do původního obalu. 

Čištění povrchu: Nepoužívejte žádné těkavé kapaliny ani spreje proti hmyzu. Nadměrným tlakem při 
čištění může dojít k poškození povrchu. Gumové nebo plastové předměty by neměly být v dlouhodobém 
kontaktu se zařízením. Používejte suchý hadřík. 

 

      Zvláštní upozornění k tomuto zařízení  
 

• Než zařízení složíte a začnete používat, pozorně si přečtěte návod k obsluze. Bezpečně a efektivně 

může zařízení fungovat pouze pokud je správně složené, udržovány a používány v souladu s 

manuálem. Zajistěte, aby byly všechny osoby používající toto zařízení seznámeny s upozorněními 

a bezpečnostními pokyny. 

• Před začátkem tréninku konzultujte svůj zdravotní stav s lékařem, abyste odhalili případné 

problémy, které by Vám mohly bránit v bezpečném a efektivním používání tohoto zařízení. Pokud 

užíváte léky ovlivňující krevní tlak, srdeční tep, zda cholesterol, je návštěva lékaře nezbytná. 

• Dávejte si pozor na signály těla. Špatný nebo nadměrný trénink může poškodit Vaše zdraví. Pokud 

zaznamenáte jeden s následujících symptomů, okamžitě přestaňte s tréninkem: Pocit bolesti/tísně 

na hrudi, nepravidelný tlukot srdce, extrémní dušnost, příznaky lehkého závrati, malátnosti, či 

nevolnosti. Při projevu některého ze zmíněných symptomů vyhledejte lékaře dříve, než se 

rozhodnete v tréninku pokračovat. 

• Toto zařízení není navrženo pro samostatné používání osobami (včetně dětí) s omezenými 

fyzickými, senzorickými či duševními schopnostmi. Osoby s nedostatkem informací a zkušeností by 

neměly používat zařízení sami, ale pod dohledem někoho odpovědného, kdo se přímo postará o 

jejich bezpečnost, případně jejich poučí o správném používání. Mělo by se zajistit, aby si děti 

nehrály se zařízením. 

• Zařízení položte na rovný a suchý povrch. 

• Před začátkem každého tréninku se ujistěte, že jsou všechny šrouby utaženy a spoje pevné. 

• Bezpečnost zařízení může být zajištěna pouze tehdy, pokud je pravidelně udržovány a 

kontrolovány za účelem odhalení případných poruch. 

• Zařízení používejte pouze na určené účely. Pokud během montáže nebo kontroly odhalíte jakékoli 

poškození, případně pokud během používání zaznamenáte neobyčejné zvuky, ukončete trénink. 

Zařízení používejte až po odstranění problému. 

• Dbejte na výběr vhodného tréninkového oblečení. Nenoste volný oděv, který se může zachytit v 

pohyblivých částech zařízení a omezit Váš pohyb. 

• Zařízení bylo testováno v souladu s normou EN957 a je vhodné pro domácí použití. Nepřekračujte 

maximální povolenou hmotnost 100 kg. 

• Zařízení není určeno pro terapeutické účely. 
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  Přehled  

Z přepravních důvodů se dodává Stringmaster v částečně složeném stavu. Rozbalte všechny části a 
připravte je na sestavení: 

 

 

 
 

Zadní noha 
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  Montážní díly  

 
 

#  mn. #  mn. 

2 šroub M8X50 mm 2x 20 šroub M8x95 mm 1x 

47 zvlněná podložkaØ 8 2x 14 Ø8 podložka 1x 

76 klobouková matice M8 x2 18 kolík  

65 šroub M6x15mm x4 13 umělohmotná matice M8 2x 

66 podložka Ø 6 x4 19 průchodka x2 

58 nastavovací kolík x1 77 ochranná čepička M8 x4 

60 

64 
šroub Ø9,5x94,5 + M6 

 

x1 
 

79 kolík Ø8x100 
 

x1 
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  Montáž  
 

 

 
 

Krok 1 

Připojte přední nohu (# 3) k hlavní části (# 21) 

použitím šroubů M8x50mm (# 2), podložek (# 
47) a kloboukových matic M8 (# 76). Otvorem 

v přední noze (# 3) prostrčte šroub (# 2) 
M8x50m, tak aby hlava šroubu zapadla do 

připraveného otvoru. Následně druhou stranu 
zajistěte kloboukovou maticí (# 76). 

 

Spojte obě koncovky kabelu vedoucího k 
monitoru (# 45). Následně upevněte monitor 

(# 44) svorkou k rámu. Použijte k tomu šrouby 
(# 75). Připojte levý a pravý díl krytu (# 22 + 

# 31) a opět spojte šrouby (# 75). 

 
Na konce šroubů připevněte ochranné čepičky 

(#77). 
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Krok 2 

Připojte sedadlo (# 71) k držáku (# 67) a upevněte šrouby M6x15mm (# 65). 

Použijte podložky (# 66) a upevněte nastavovací kolík (# 58). Na druhou stranu 
šroubů nasaďte ochranné čepičky (# 77). Nastavte sedadlo do požadované 

polohy a zajistěte kolíkem (#58). 
 

 

 

 

 

 
 

 
krok 3 

Připojte zadní nohu (# 61) ke kolejnici (# 
53) a spojte je šrouby (# 60), M6x10mm (# 
64). Následně zapojte jistící Kolík Ø8x100 

(#79). 
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Krok 4 
 

Připojte kolejnici (# 53) k hlavní části (# 21) a 
upevněte ji šrouby M8x95mm (# 20). Použijte 

podložky (# 14) a umělohmotné matice M8 (# 13). 
Nedotahujte PEVNĚ! Připojte oba konce kabelu 

monitoru (# 54 + # 52) a ujistěte se, že je kabel 
bezpečně uložen. Následně vložte jistící kolík (# 
18) a až poté zcela dotáhněte šrouby M8x95mm 

(#20). 
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Krok 5 

Připojte madlo háčky (# 32) k táhlu (# 17) 
a položte ho na stojan (# 37). 

Pozor: Počtem zapojených háčků regulujete 
stupeň tahu: Jeden zapojen háček představuje 
nízký stupeň, dva háčky střední a tři nejvyšší 

stupeň zátěže. 
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Krok 6 

Spojte pedály (# 15) s manžetami (# 19) a 
středovou osou (# 16). Připojte je k hlavní části 
(# 21) použitím matic (# 13) a podložek (#35). 
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Likvidace 

Prohlášení o shodě 

 

Do přihrádky na baterie vložte tři baterie (1,5V) typu AAA. Nezapomeňte, že při vyjmutí baterií se 
vynulují všechny uložené údaje. 

 

Funkce 

 

Auto on/off 

Hned po zahájení tréninku se na displeji automaticky 

zobrazí údaje zaznamenané senzorem. Monitor se automaticky 

vypne, pokud nezaznamená čtyři minuty žádnou aktivitu nebo 

pokud se nestiskne žádné tlačítko. Zaznamenané údaje se uloží. 

Stisknutím a podržením tlačítka po dobu dvou sekund všechna 

uložená data (s výjimkou údajů zaznamenaných funkcí Total 

Count) vymažete.  

Auto Scan 

Po zapnutí monitoru nebo po stisknutí tlačítka, zobrazuje displej 

postupně všechny hodnoty funkcí (Count, Total Count, Time), 

každou z nich po dobu šesti sekund.  

Count Zobrazí každý cvik od 0 do 9,999.  

Total count Zobrazuje celkový počet cviků od 0 do 9,999. 

Time 
Ukazuje dosavadní čas cvičení od 00:00 do 99:59. Uživatel může 

stisknutím tlačítka zobrazit čas okamžitě.  

 

 

 

 

V souladu se směrnicí Evropské unie 2002/96 / EG je na zařízení vyobrazen symbol 
označující výrobek, který se nesmí likvidovat spolu s běžným komunálním odpadem. 
Informujte se proto o místních nařízeních týkajících se sběru elektrických zařízení. 
Respektujte jejich a nevyhazujte staré spotřebiče spolu s komunálním odpadem. 
Respektováním pravidel o správné likvidaci odpadu přispějete k ochraně životního 
prostředí a zdraví Vašich blízkých. Recyklací materiálů přispíváte ke snižování spotřeby 
primárních zdrojů. 

Výrobek obsahuje baterie, jejichž likvidace podléhá normě 2006/66/EG. nesmí se 
likvidovat v komunálním odpadu. Prosím informujte se ohledně předpisů týkajících se 
separování baterií. Respektováním těchto nařízení chráníte své okolí a Vašich blízkých 
před nepříznivými důsledky. 

 

 

Výrobce:Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland. 

 

 Tento výrobek splňuje následující evropské směrnice. 

 
2014/30/EU (EMV) 

2011/65/EU (RoHS) 

Počítač 
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  Dodatek  
 

 

 
 

Krok 1 

 
Sklápěcí mechanismus - Úsporné uložení 

 
Vytáhněte kolík (# 18) z hlavní části (# 21). 

Otočte kolejnici (# 53) proti směru hodinových 
ručiček a znovu zasuňte jistící kolík. Uvolněte 
zadní kolík (# 79) kolejnice, sklopte nohu (# 

61) a následně znovu zajistěte. 

 


