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Vážený zákazníku, 

Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto produktu. Prosím, důkladně si přečtete 
manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Za 
škody způsobené nedodržením instrukcí a pokynů neručíme. 
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Všeobecné pokyny 

• Prosím uchovejte tento manuál na bezpečném místě pro případ potřeby.
• Prosím neskládejte toto zařízení, dokud si řádně nepřečtete tento 

uživatelský manuál. Bezpečnost a efektivita může být dosažená pouze tehdy,
pokud je zařízení řádně složené a udržované. Je vaší odpovědností ujistit se, 
že všichni uživatelé jsou obeznámeni se všemi bezpečnostními informacemi. 

• Pro bezpečné používání je nutný rovný povrch. Svou podlahu ochraňujte 
podložkou. Nepoužívejte toto zařízení ve vlhkých prostorách, jako jsou 
například budovy s bazénem, sauny a podobně. Bezpečnostní vzdálenost od 
tohoto zařízení musí být alespoň 0,5m volného místa kolem. 

• Nepouštějte děti a zvířata k tomuto zařízení, zařízení musí být složené a 
používáno pouze dospělými osobami. 

• Toto zařízení je určeno pro domácí použití.
• Během používání zařízení noste vhodné oblečení. Vyhýbejte se nošení 

volného oblečení, které by se mohlo zachytit do zařízení nebo které by 
mohlo bránit volnému pohybu, případě omezovat pohyb. 
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• Před používáním zařízení zkontrolujte sedadlo, kostru a šrouby zda 
jsou správně umístěny a utaženy. 

• Při nastavování nastavitelných částí mějte na mysli maximální hmotnost 
uživatele, nepřekračujte značku "stop", jinak se můžete vystavit 
nebezpečí. 

• Vždy používejte zařízení tak jako je určeno. Pokud najdete nějaké 
poškozené komponenty při skládání nebo kontrolováni zařízení, 
nebo pokud slyšte podivné zvuky vycházející ze zařízení, okamžitě 
přestaňte zařízení používat. 
Zařízení nepoužívejte, dokud se problém neodstraní. 

• Při přesouvání nebo zvedání zařízení přistupujte k práci s maximální 
ostražitostí abyste si nezranili záda. Vždy používejte správnou zvedací 
techniku nebo v případě potřeby vyhledejte pomoc. 

• Všechny pohyblivé doplňky (například pedály, madla, sedlo, .. atd.) 
Vyžadují údržbu alespoň jednou za týden. Před použitím je vždy 
zkontrolujte. Pokud najdete nějakou zlomenou nebo uvolněnou část, 
okamžitě ji vyměňte. Po návratu do adekvátního stavu můžete zařízení 
nadále používat. 

• Věnujte pozornost absenci systému volných kol, který by mohl 
způsobit vážné riziko. 

• V případě nouze zatlačte tlačítko brzdy. Odpor lze měnit točením
tlačítka, které reguluje odpor a stejně i brzdovým tlačítkem. 

• Pokud zařízení nepoužíváte, zajistěte ho.

Zdravotní pokyny 

• Před používáním jakéhokoliv cvičebního programu prokonzultujte tento 
záměr s vaším doktorem, který určí, zda váš zdravotní stav vyhovuje 
používání tohoto přístroje, a zda používání tohoto přístroje nemůže 
ohrozit vaše zdraví a bezpečnost. 
Rada vašeho doktora je důležitá pokud užíváte léky, 
které ovlivňují váš tep, krevní tlak a úroveň 
cholesterolu. 

• Všímejte si signály vašeho těla. Nesprávné nebo nadměrné používání může 
poškodit vaše zdraví. Přestaňte cvičit, pokud zažijete některý z následujících 
příznaků: bolest, tlak na hrudi, nepravidelný tlukot srdce, mělké dýchání, 
závratě nebo ospalost. Prosím prokonzultujte svůj zdravotní stav s vaším 
doktorem před dalším cvičením, v případě povšimnutí těchto symptomů. 

• Zařízení není vhodné pro použití při terapii.
• Při používání dbejte na narovnaná záda.



  CZ 

3 

 

 

NÁKRES 
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Popis dílů 

1 Hlavní rám 19 Pravý pedál 

2 Sada levé rukojeti 20 Šestiúhelníkový imbusový šroub 

3 Sada pravé ojeti 21 Pružinová podložka 

4 Přední stabilizátor 22 Plochá podložka 

5 Zadní stabilizátor 23 Patka stabilizátoru (nastavitelná) 

6 Sloupek sedla (Vertikální) 24 Boční kryt stabilizátoru 

7 Sloupek sedadla (horizontální) 25 Přepravní kolo 

8 Opěrný sloup konzoly 26 Plochá podložka 

9 Konzole 27 Nylonová matice 

10 Sedlo 28 Kabel senzorů 

11 Plochá podložka 29 Šroub s křížovou hlavou 

12 Páka na upravení výšky sedla 30 Levá spojová tyč 

13 Držák na vodu 31 Pravá spojová tyč 

14 Šroub s křížovou hlavou 32 Imbusový klíč 

15 Šestiúhelníkový imbusový šroub 33 Klíč na matice 

16 Plochá podložka 34 Klíč 

17 Kolečko nastavitelné výšky 35 Klíč 

18 Levý pedál 



 CZ 

5 

Poznámka: Přední stabilizátor má přepravní kola. Pokud je zařízení 
nestabilní, prosím upravte to nastavením výšky patky stabilizátoru (23). 

MONTÁŽ 

Krok 1 

Připevněte přední stabilizátor (4) a zadní stabilizátor (5) do hlavního rámu a 
pevně upevněte imbusovým klíčem (32), čtyřmi sadami imbusových šroubů -
M8 * 50mm (20), pružinovými podložkami - Ø8 * 2T (21) a plochými 
podložkami - Ø8 .5 * Ø19 * 2T (22). 
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Krok 2  

Našroubujte levou sadu rukojeti (2) a pravou sadu rukojeti (3) do hlavního rámu 
jednotlivě, potom zajistěte pevně klíčem (35). 

Poznámka: rukojeť musí být pevně připevněna. 
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Krok 3 

Poznámka: rukojeť musí být pevně připevněna. 

• Odřízněte lanka na spojových tyčích (30) a vložte je do díry na sadě levé 
rukojeti (2). 

• Pak to pevně utáhněte klíčem (34), plochou maticí (26) a nylonovou maticí - M8. (27). 
• Potom zajistěte pravou spojovou tyč (31) stejným způsobem.
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Krok 4 

 

Poznámka: pedály musí být pevně připevněny. 

Našroubujte levý pedál (18) do levé kliky pevně klíčem (34) ve 
směru hodinových ručiček a potom našroubujte pravý pedál (19) 
stejným způsobem. 
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Krok  5 

• Držte opěrný sloup konzoly (8), vložte kabel senzorů (28) do opěrného sloupu
konzoly (8) a potom vytáhněte kabel senzorů (28) venku. 

• Upevněte opěrný sloup konzoly (8) do hlavního rámu (1) imbusovým klíčem 
(32) a imbusovou šroubem - M8 * 20mm (15) a plochou podložkou 
- Ø8.5 * Ø19 * 2T (16).

• Upevněte držák na vodu (13) na opěrný sloup konzoly (8) klíčem (34) 
a šroubem s křížovou hlavou (14). 
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Krok 6 

 

• Vložte dvě baterie do místa určeného na baterie v konzole (9) a zakryjte
je, pak pevně spojte kabel z konzoly s kabelem senzorů (28). 

• Konzolu pevně upevněte (9) na určené místo na opěrném sloupu konzoly 
(8) klíčem (34) a šroubem s křížovou hlavou (29).
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Poznámka: Dbejte na to, abyste nepřesáhly značku "H MAX". 

• Namontujte sedlo pevně (10) na rýhu v sloupku sedadla (7) zasunutím
a klíčem (33) nebo (34) a ujistěte se, že sedadlo je rovnoběžné se 
zemí. 

• Zasuňte sloupek sedadla (6) do stojanu v hlavním rámu (1) a srovnejte díry 
do požadované výšky, pak namontujte kolečko pro nastavení výšky 
(17). 

• Uvolněte páku na upravení výšky sedla (12) a pak nastavte 
sedadlo do požadované polohy, po nastavení to utáhněte pákou pro nastavení 
výšky sedadla (12) ve tvaru L. 
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KONTROLNÍ PANEL A TLAČÍTKA 

 

Hlavní funkce 

Tlačítko Popis 

Čas • Displej ukazující trvání tréninku
• Rozsah displeje 0:00 ~ 99:59 

Rychlost • Displej ukazující rychlost během tréninku 
• Rozsah displeje 0. 0~99,9

Vzdálenost • Displej ukazující ujetou vzdálenost
• Rozsah displeje 0. 0~99,9

Kalorie • Indikátor kalorií spálených tréninkem.
• Rozsah displeje 0. 0~999

Srdeční tep • Indikátor srdečního tepu během tréninku.
• Když puls trénujícího překročí cílovou hodnotu,

monitor vás upozorní "pípavým" zvukem. 

Ot/min • Otáčky za minutu 
• Rozsah displeje 0. 0~999

Watty • Displej bude zobrazovat spalování wattů během
tréninku. 

• Rozsah displeje 0. 0~999

Funkce tlačítek 

Tlačítko Popis 

Kolečko - nahoru • Upravit hodnotu funkce nebo výběr směrem nahoru. 

Kolečko - dolů • Upravit hodnotu funkce nebo výběr směrem dolů.

Režim • Potvrdit nastavení nebo výběr.

Reset • Podržte po dobu dvou sekund pro restart.
• Pro návrat do hlavního menu podržte toto tlačítko 

po dobu dvou sekund. 

Start / Stop • Začít nebo skončit trénink.
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POUŽITÍ A PROVOZ 

Zapnout 

Vložte 4 kusy AA baterií (nebo stiskněte tlačítko RESET na dobu dvou 
sekund), monitor se zapne spolu s bzučícím zvukem, který trvá 1 sekundu, 
LCD displej zobrazí všechny segmenty na dvě sekundy a poté obrys po dobru 
jedné  
sekundy. Pak zvolte menu USER - uživatel. 

Bez jakéhokoliv vstupního signálu po dobu 4 minut vstoupí monitor do režimu 
spánku. Stiskněte libovolné tlačítko pro probuzení monitoru. 
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Nastavení dat uživatele 

Používejte kolečko pro výběr uživatele, v rozsahu U1-U4, stiskněte tlačítko MODE pro  
potvrzení. 
Nastavte pohlaví / věk / výšku / váhu, pak přepněte na stránku tréninku. 

Výběr režimu tréninku 

Použijte kolečko pro výběr typu tréninku jako například: Cílový čas> Cílová 
vzdálenost> Kalorický cíl> Cílový puls> Cílový výkon ve wattech> Program 
wattů. 

Rychlý start 

1. Ihned po zahájení tréninku se
začne měřit čas. VZDÁLENOST / 
KALORIE / OTÁČKY 
/ RYCHLOST / OTÁČKY & PULZ se začnou 
zobrazovat. 

2. Animace zobrazuje uživatele, po 
ujetí určité vzdálenosti se začnou 
zobrazovat kilometry po 0,1. 

3. Stiskněte START / STOP pro ukončení 
tréninku, ikona STOP je blikající, všechny 
hodnoty zůstanou zobrazeny. 

4. Během tréninku se nedá použít tlačítko 
RESET / kolečko / tlačítko ENTER. 

5. V režimu STOP, stiskněte tlačítko RESET a 
monitor se vrátí k zobrazení nastavení. 
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(1) Cílový čas 

1. Použijte kolečko pro výběr cílového času (target TIME, přednastavená
hodnota = 10:00), stiskněte tlačítko START / STOP pro trénink v režimu s 
cílovým časem. 

2. Čas se začne odpočítávat ze stanoveného cílového čas, VZDÁLENOST / 
KALORIE / OTÁČKY / RYCHLOST / OTÁČKY & PULZ se začnou zobrazovat 
podle výkonu.

3. Animace zobrazuje uživatele, po přejetí 1/5 času se začnou zobrazovat 
další figury. 

4. Stiskněte START / STOP pro ukončení tréninku, ikona STOP je blikající, všechny
hodnoty zůstanou zobrazeny. 

5. Během tréninku se nedá použít tlačítko RESET / kolečko / tlačítko ENTER.
6. V režimu STOP, stiskněte tlačítko RESET a monitor se vrátí k zobrazení.

nastavení. 
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(2) Cílová vzdálenost 

1. Použijte kolečko pro výběr cílové vzdálenost (přednastavená hodnota = 
5,0), stiskněte tlačítko START / STOP pro trénink v režimu s cílovou 
vzdáleností. 

2. VZDÁLENOST se začne odpočítávat ze stanovené cílové vzdálenosti,
VZDÁLENOST / KALORIE / OTÁČKY / RYCHLOST / OTÁČKY & PULZ se 
začnou zobrazovat podle výkonu. 

3. Animace zobrazuje uživatele, po přejetí 1/5 Vzdálenosti se začnou 
zobrazovat další figury. 

4. Stiskněte START / STOP pro ukončení tréninku, ikona STOP je blikající, všechny 
hodnoty zůstanou zobrazeny. 

5. Během tréninku se nedá použít tlačítko RESET / kolečko / tlačítko ENTER.
6. V režimu STOP, stiskněte tlačítko RESET a monitor se vrátí k zobrazení.

nastavení 
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(3) Kalorický cíl 

1. Použijte kolečko pro výběr kalorického cíle (přednastavená hodnota
hodnota = 100), stiskněte tlačítko START / STOP pro trénink v režimu s 
kalorickým cílem. 

2. KALORIE se začnou odpočítávat ze stanoveného kalorického cíle 
VZDÁLENOST / KALORIE / OTÁČKY / RYCHLOST / OTÁČKY & PULZ se 
začnou zobrazovat podle výkonu.

3. Animace zobrazuje uživatele, po přejetí 1/5 kalorického cíle se začnou 
zobrazovat další figury. 

4. Stiskněte START / STOP pro ukončení tréninku, ikona STOP je blikající, všechny
hodnoty zůstanou zobrazeny. 

5. Během tréninku se nedá použít tlačítko RESET / kolečko / tlačítko ENTER.
6. V režimu STOP, stiskněte tlačítko RESET a monitor se vrátí k zobrazení.

nastavení 
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(4) Cílový výkon ve wattech 

1. Použijte kolečko pro výběr cílového výkonu ve wattech (přednastavená 
hodnota = 100), stiskněte tlačítko START / STOP pro trénink v režimu s
cílovým výkonem ve wattech. 

2. Čas se začne připočítávat VZDÁLENOST / KALORIE / OTÁČKY / RYCHLOST
/ WATTY / OTÁČKY & PULZ se začnou zobrazovat podle výkonu. 

3. Animace zobrazuje uživatele, po ujetí určité vzdálenosti se začnou 
zobrazovat kilometry po 0,1. 

4. Pokud je skutečný výkon ve wattech o 25% vyšší než cílový výkon ve wattech,
zobrazí se blikající obrázek, který bude varovat uživatele že je příliš rychlý; 
pokud je skutečný výkon ve wattech o 25% nižší než je cílový výkon ve 
wattech, obrázek bude varovat uživatele, že jde příliš pomalu.

5. Stiskněte START / STOP pro ukončení tréninku, ikona STOP je blikající, všechny
hodnoty zůstanou zobrazeny. 

6. Během tréninku se nedá použít tlačítko RESET / kolečko / tlačítko ENTER.
7. V režimu STOP, stiskněte tlačítko RESET a monitor se vrátí k zobrazení.

nastavení 
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(5) Cílový srdeční tep 

1. Použijte kolečko pro výběr cílového srdečního tepu (přednastavená hodnota
hodnota = 100), stiskněte tlačítko START / STOP pro trénink v režimu s 
cílovým srdečným tepem. Obě ruce držte na rukojetích. 

2. Čas se začne připočítávat VZDÁLENOST / KALORIE / OTÁČKY / RYCHLOST /
WATTY / OTÁČKY & PULZ se začnou zobrazovat podle výkonu.

3. Animace zobrazuje uživatele, po ujetí určité vzdálenosti se začnou zobrazovat kilometry po 0,1.

4. Pokud je skutečný puls O 50% vyšší než cílový puls, objeví se blikající obrázek, 
který bude varovat uživatele, že je příliš rychlý; pokud je skutečný puls o 50% 
nižší než je cílový puls, obrázek bude varovat uživatele, že jde příliš pomalu.

5. Stiskněte START / STOP pro ukončení tréninku, ikona STOP je blikající, všechny
hodnoty zůstanou zobrazeny. 

6. Během tréninku se nedá použít tlačítko RESET / kolečko / tlačítko ENTER.
7. V režimu STOP, stiskněte tlačítko RESET a monitor se vrátí k zobrazení.

nastavení 
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(6) Program Watty 

1. Použijte kolečko pro výběr: Začátečník> Pokročilý> Zkušený, stiskněte MODE pro 
potvrzení. 

2. Použijte kolečko pro výběr času (přednastavená hodnota = 30: 00),
stiskněte tlačítko START / STOP pro trénink v programu watty. 

3. Čas se začne odpočítávat ze stanoveného cílového času, VZDÁLENOST /
KALORIE / OTÁČKY / RYCHLOST / OTÁČKY & PULZ se začnou zobrazovat 
podle výkonu. 

4. Animace zobrazuje uživatele a další figura se zobrazí po ujetí 1/5
stanoveného času. 

5. Pokud jsou skutečné watty o 10% vyšší než stanovené watty, obrázek 
přeskočí o jednu pozici dále; pokud jsou skutečné watty o 10% vyšší, než je
stanoveno, obrázek spadne o pozici níže; Pokud je rozdíl ± 10%, obrázek 
zůstane na stejném místě jako figurka uživatel. 

6. Stiskněte START / STOP pro ukončení tréninku, ikona STOP je blikající, všechny 
hodnoty zůstanou zobrazeny. 

7. Během tréninku se nedá použít tlačítko RESET / kolečko / tlačítko ENTER.
8. V režimu STOP, stiskněte tlačítko RESET a monitor se vrátí k zobrazení nastavení.
9.

  Začátečník  Pokročilý   Zkušený 
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POUŽITÍ APLIKACE (libovolné) 

Systémové požadavky 

• Podpora Android 4.3 nebo vyšší, bluetooth 3.0 a 4.0
• Podpora iOS 9 nebo vyšší, bluetooth 3.0 a 4.0 

instalace aplikace 

• Pro systém Android hledejte "Fit Hi Way" v obchodě Google Play.
• Pro systém iOS hledejte "Fit Hi Way" v App store.

Instrukce pro párování s Android Bluetooth 

Zvolte "Connect mode" - připojit 
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Vyberte bluetooth zařízení. 

Zvolte "SEARCHING BT" - hledání bluetooth zařízení. 
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Instrukce pro aplikaci 

 CZ 

Přihlášení 

Stiskněte "seznam funkcí", pak zvolte "Log in" - přihlásit se. 

1 Manuální výběr systému (A) napínací systém, (B) 
Motorizovaný systém nebo (C) Systém běžeckého pásu. 
2 Seznam funkcí 
3 Sekce rychlý start. 
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Registrace 

Vložte údaje o účtu a stiskněte "Registrovat". 

1 Stiskněte "registrace" pro vytvoření nového účtu. 
2 Rychlé přihlášení přes účet Google nebo Facebook. 
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Povolit Mailbox 

Najděte aktivační e-mail a klikněte na URL odkaz pro ověření účtu. 

Následné se zobrazí tyto zprávy. 
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Start 

1 Pokud stisknete tlačítko "Start" po přihlášení, můžete si zvolit různé 
nastavení pro různé režimy. 
2 Pokud stisknete tlačítko "Start" po přihlášení, Můžete si zvolit různé nastavení 

pro různé režimy. 

pak se zobrazí, že ověření e-mailu bylo úspěšné. 
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Režim rychlý start 

Přehrávání médií 

 CZ 

1 Stiskněte "operating". 
2 Uživatel si může zvolit pauzu nebo konec během tréninku. 3 
Zpět na obrazovku režim. 

1 Nastavení úrovně. 
2 Uživatel si může zvolit pauzu nebo konec během tréninku. 
3 Stiskněte "Media play" - uživatel může poslouchat hudbu nebo se dívat na 

video 
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 CZ 

 

Přehrávání médií - Video a Hudba
Vyberte si hudbu nebo video které je uloženo v zařízení. 

1 Vyberte si hudbu nebo video které je uloženo v zařízení. 
2 Navštivte stránky pro sledování videí nebo poslech hudby. 
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Přehrávání médií - Webstránka 

 CZ 

Při online vyhledávání si může uživatel uložit video, hudbu nebo web 
pomocí možnosti "add to my favor" - přidat do oblíbených. 

Navštivte stránky pro sledování videí nebo poslech hudby. 



 CZ Sdílet zprávu 

30  

Po tréninku je možné vytvořit sumář tréninku. 

1 Vložte zprávu kterou chcete poslat. 
2 Vyberte "share picture" - sdílet obrázek, nebo "share conenct" - připojení 



 CZ Sdílet zprávu - 

31 

Obrázek 

Sdílet správu - Odkaz 

Vyberte "share connect" - sdílet připojení, pak vložte zprávu kterou chcete 
poslat. Potom vyberte v pravém dolním rohu "post"  

Vyberte "share picture" - sdílet obrázek a uživatel si může vybrat obrázek 
na sdílení. Potom vyberte v pravém horním rohu možnost 
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 CZ 

 

 
 

Sdílet zprávu -
Odkaz 

Sdílet správu -Sdílet odkazy 

1 Zobrazí se možnost "Share picture" - sdílet obrázek. 
2 Zobrazí se možnost "Share picture" - sdílet obrázek. 

 

Klikněte na možnost sdílet zprávu přes FB která se zobrazí. 



33 

 CZ Seznam funkcí 

Vlastní režim 

1. Nastavení času 2. Výběr režimu 3. Nastavení.

4. Režim stoupání 5. Poznámky 6. Vlastní režim

1 Přihlásit se 
2 Uživatel si může vybrat režim tréninku ze seznamu. 
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 CZ 

 

 

Vlastní režim - vybrat režim 

Vlastní režim - nastavení

Výběr kalorií tažením. 

Může být zvolených šest režimů tréninku Každý režim má různé podmínky 
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 CZ 

Výběr vzdálenosti tažením. 

Výběr maximálního srdečního tepu tažením. 
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 CZ 

 

Vložte zprávu do poznámky. 

Existuje 12 programů na výběr. 
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 CZ Vlastní režim 

Nyní můžete přidávat poznámky k režimu. 

1 Stiskněte dolní ikonu vpravo. 
2 Pojmenujte tento tréninkový režim, stiskněte potvrdit (confirm) pro uložení. 
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 CZ 

 

 

 
 
Režim mapa         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
iRoute International - Nastavení cesty 

 
 

 
1 Nastavení dráhy / cesty. 
2 Oblíbená dráha. 

1 iRoute v Google Maps (popsáno v následující sekci) 
2 iRoute v Baidu Maps (pouze v Číně, není popsán v tomto uživatelském  

manuálu). 
 

Poznámka: Uživatel nedokáže dělat žádné změny v cestě v oblíbeném režimu. 
Režim mapa není dostupný ve Spojených Státech 
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 CZ iRoute International 
Oblíbená trasa. 

1 Vložte hledané klíčové slovo do políčka vyhledávání, stiskněte "search" - hledat pro nalezení místa. 
2 Zvolte "City / Location" - Město / lokalita pro výběr místa. 
3 Naplánujte si cestu kamkoli na mapě. 

iRoute International - Nastavení cesty 

1 Zelená představuje startovací bod, červená cílový bod a černá znamená body pro 
otočení. 

2 Stiskněte a držte startovací nebo cílový bod pro přesun na jinou pozici. 
3 Může být zvolených 8 bodů na otočení. Přidejte bod stisknutím a držením po dobu od 1 - 2 

sekund, vymažte bod stisknutím a držením po dobu 1 - 2 sekund. 



 CZ 
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iRoute International - Získat informace 
 
 

Údaje o tréninku 
 
 
 
 

Stoupání 
 
 
 
 
 

Údaje o stoupaní 
 
 

 
 

 
iRoute International 
Režim mapa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stiskněte "Media play" - uživatel může poslouchat hudbu nebo se dívat na video 

Zvolte "Information" - informace pro otevření nebo zavření okna které 
zobrazuje stoupání a údaje o tréninku. 
1 Zvolte "incline" - stoupání pro nastavení odporu pro profesionální, 

normální a lehký. 

 
1 Stiskněte "map mode" - režim mapa pro přepnutí zobrazení na "mapu", 

"ulici", "satelit". 
2 Zvolte "Information" - informace pro otevření nebo 

zavření okna které zobrazuje stoupání a údaje o 
tréninku. 
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  CZ 
 

 

 
iRoute International 

Oblíbená trasa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Pro pojmenování zvolte "Add" - přidat. 

1 Po tréninku je možné vytvořit sumář tréninku. 
2 Stiskněte "Add favorite" - přidat do oblíbených pro uložení trasy. 
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 CZ iRoute International 

 

 

 

Základní trasy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

iRoute International - Oblíbené

 
 

 

1 Stiskněte "my favor" - pro zobrazení oblíbených tras. 
2 Stiskněte a držte po dobu od 1 - 2 sekund pro vymazání této trasy. 

 
Důležité: Poté jako uživatel vymaže údaje, tento krok nelze vrátit. 

Stiskněte "default routes" - základní trasy, které obsahují přednastavené 
trasy 
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  CZ Režim závody 

 

 

 
 

 

1 Zkontrolujte místnost pro přidání se, nebo pro vytvoření nové. 
2 Vytvořit novou místnost. 

 
Poznámka: Vyžaduje to alespoň dva hráče (do pěti hráčů na místnost). 

1 Soupeření s přáteli. 
2 Zobrazení výsledků soupeření. 
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 CZ 

 

 

 
 
 
 

1 Seznam všech hráčů. Když budou všichni hráči připraveni, barva jejich 
jmen se změní z modré na zlatou. 

2 Poté stiskněte "preparing" - připraveni. 
 
Poznámka: Pokud jste lídrem v místnosti, musíte čekat na ostatní aby 
označili jako připraveni, pak začne závod. Pokud se závod nezačne do 5 
minut, tak se závod automaticky zruší. 

1 Pojmenujte místnost a vyberte trasu. 
2 Stiskněte pravé nebo levé tlačítko pro výběr. 
3 Zvolte "create" - vytvořit pro potvrzení. 
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  CZ 

 

 

 

 

 
Mohou být vybrány různé zobrazení: Mapa, ulice, Satelit, nebo seznam 

1 Stiskněte "information" - informace pro zobrazení údajů na displeji. 
2 Seznam a pořadí hráčů. 
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 CZ 

 

 

 

 

 
 
Členství 

Výsledky soutěže. 

1 Upravit profil. 
2 Stanovit cíl tréninku. 
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  CZ Profil 

 

 

 
 

Profil - Cíl tréninku 

 

 

1 Existují dva režimy pro stanovení cíle tréninku - "Default plan“ 
- původní plán a "custom plan" - vlastní plán. 

2 Původní plán má předem stanovené hodnoty a vlastní plán si 
uživatel nastavuje sám. 
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 CZ 

 

 

 
 
 

Profil - Vlastní režim 

Po vybrání každé hodnoty je možné upravovat hodnoty 
až po potvrzení tlačítkem "confirm". 
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  CZ 

 

 

 

 

 Zvolte "Create" - vytvořit pro potvrzení. 

Uživatel může kontrolovat tyto hodnoty a případně je upravit. 



 CZ 
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Vlastní režim - sumář tréninku 

Aktuální tréninkové údaje. 

Displej zobrazí všechny vybrané položky. 
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  CZ Zaznamenat trénink 

 

 

 

 
Fitness plán 

Viz sumář tréninku a stiskněte ikonu, která otevírá nebo zavírá okno 

Zaznamenávání pokroku ve fitness plánu. 
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 CZ Jiné příbuzné aplikace

 

Systémová nastavení 

1 Nastavení jednotek a nastavení tlačítka s rychlým spuštěním. 
2 Režim rychlý start bude stále zapnutý a nedá se odstranit. 
3 To najdete v sekci start na úvodní obrazovce. 

Další relevantní aplikace. 
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  CZ 

PÉČE A ČIŠTĚNÍ 

• Bezpečnost tohoto zařízení může být dosažena pravidelnou údržbou a 
kontrolováním poškození a opotřebení (rukojeti, pedály, sedlo atd.). Je 
důležité aby se všechny vadné části hned vyměnili a aby se zařízení během
oprav nepoužívalo. 

• Pravidelně kontrolujte, zda jsou spoje upevněno šrouby a maticemi 
pevně a správně spojeny. 

• Dbejte na pravidelné mazání částí, které to vyžadují.
• Věnujte zvýšenou pozornost brzdovému systému, stabilizátorem atd.
• Protože pot je velmi korozivní, dbejte na to, aby nepřicházel do kontaktu s 

obnaženými částmi tohoto zařízení, hlavně s počítačem. Po použití zařízení 
okamžitě otřete. Spoje mohou být čištěny vlhkou houbou. Agresivní a 
korozivní produkty nesmějí být použity. 

• Zařízení uskladněte na suchém a čistém místě mimo dosah dětí.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

Výrobce: 
Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 
Berlín, Německo. 

Tento produkt je v souladu s následujícími 
evropskými normami: 

2011/65/EU (RoHS) 
DIN EN 957 
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 CZ  

 

Pokyny k likvidaci 

Podle Evropského nařízení odpadu 2012/19/EU tento 
symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek 
nepatří do domácího odpadu. Na základě směrnice by se 
měl přístroj odevzdat na příslušném 

sběrném místě pro recyklaci elektrických a 
elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku 
pomůžete zabránit možným 

negativním dopadem na životní prostředí a lidské 
zdraví, což by jinak mohlo být důsledek nesprávné 
likvidace výrobku. Pro detailnější informace o recyklaci 
tohoto výrobku se obraťte na svůj Místní úřad nebo na 
odpadovou a likvidační službu vaší domácnosti. 

Váš produkt obsahuje baterky zahrnuté v Evropské 
směrnici. 2006/66 / EG, která neumožňuje vyhazovaní 
baterek do komunálního odpadu. Informujte se o 
možnostech sběru baterií. Správny sběr a likvidace 
baterií pomáhá chránit potenciálně negativní následky 
na životní prostředí a lidské zdraví. 
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