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BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 

1. Manuál si přečtěte ještě před prvním použitím a uschovejte pro budoucí potřebu. 

2. Reálný produkt se může odlišovat od ilustračních obrázků. 

3. Provádějte správnou údržbu pro prodloužení životnosti zařízení. 

4. Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, zařízení před čištěním nebo údržbou vždy 
vypojte z elektřiny. 

5. Nepoužívejte prodlužovací šňůry, nepokoušejte se zasahovat do uzemnění. Nepoužívejte 
nedovolené adaptéry a ani neprovádějte žádnou nedovolenou úpravu zařízení. 

6. Zařízení umístěte pouze na rovný a čistý povrch s dobrým přístupem k řádně uzemněnému 
elektrickému zdroji s požadovaným napětím. 

7. Zařízení neumisťujte na hustý koberec nebo na luxusní koberec s dlouhými vlákny. Mohlo by 
dojít jak k poškození koberce, tak také pásu. 

8. Neblokujte zadní část zařízení a zachovejte bezpečnostní odstup min. 0,6 m od ostatních 
objektů. Neprovádějte neschválené modifikace produktu. 

9. Zařízení umístěte pouze na rovný, čistý a pevný povrch. Výrobek nepoužívejte venku. 

10. Zařízení držte dále od dětí a domácích zvířat. Nenechávejte děti bez dozoru v blízkosti 
zařízení. Montáž smí provádět pouze dospělá osoba. 

11. Vždy si připevněte konec bezpečnostního klíče k oděvu. Je to pro Vaši bezpečnost v případě 
pádu. 

12. Nedávejte ruce do blízkosti pohyblivých částí. Žádná nastavitelná část nesmí vyčnívat a 
omezovat pohyb uživatele. 

13. Zařízení nepoužívejte, pokud je napájecí kabel poškozen. Pravidelně kontrolujte poškození 
nebo opotřebení dílů. Poškozené díly ihned vyměňte. 

14. Kabely nepokládejte na horkou plochu nebo do blízkosti tepelných zdrojů. 

15. Zařízení nepoužívejte v prostředí s přemírou aerosolu nebo sprejů nebo v prostorách 
s nedostatkem kyslíku. Mohl by vzniknout požár. 

16. Do otvorů a zdířek nevkládejte jiné předměty. 

17. Zařízení je určeno pouze pro domácí použití a nesmí být používáno delší dobu vkuse. 

18. Pro vypnutí zařízení nejprve vypněte veškerá tlačítka a vyjměte bezpečnostní klíč. Poté 
zástrčku vyndejte z elektrické zásuvky. 

19. Snímač tepové frekvence není možno považovat za zařízení s medicínskou atestací. Výsledky 
mohou být zkresleny nebo špatně interpretovány. Uvedené hodnoty mají výlučně orientační 
charakter. 

20. Pro větší bezpečnost se přidržujte madel. 

21. Oblékněte si vhodné oblečení. Vyhněte se příliš volnému oblečení, které se snadno zachytí. 
Vždy si vezměte vhodnou sportovní obuv. Neberte si sandály nebo boty s vysokým 
podpatkem. Necvičte bosky. Doporučujeme použít kvalitní sportovní obuv. 

22. Dovolená teplota: 5 - 40°C. 

23. Po cvičení vyjměte a uschovejte bezpečnostní klíč. Zabráníte tak nedovolenému použití 
zařízení. 

24. Nosnost: 150 kg 

25. Kategorie: HC (dle normy EN 957) vhodné pro domácí využití. 

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

• Použijte pouze řádně uzemněnou zásuvku. Zařízení nikdy nezapojujte do zásuvky 
s poškozeným nebo jinak narušeným uzemněním. Napájecí kabel pokládejte mimo pohyblivé 
části, mimo zdvihový mechanismus a mimo transportní kolečka. 

• Nepoužívejte generátor nebo UPS (nepřerušitelný zdroj energie). 

• Nesnímejte žádný kryt, pokud je zařízení zapojeno v elektřině. 

• Zařízení nevystavujte dešti a vlhkosti. Výrobek se nesmí používat venku nebo v blízkosti 
bazénů a vodních ploch. 

ZÁSADY SPRÁVNÉHO OVLÁDÁNÍ 

1. Kabel zapojte přímo do elektrické zásuvky. 

2. Doba použitelnosti vkuse je méně než 2 hodiny. Před použitím si pročtěte celý manuál. 

3. Pamatujte, že změny rychlosti a sklonu nenastávají okamžitě. Navolte požadovanou rychlost a 
regulujte pomocí tlačítek. Zařízení bude na příkazy reagovat postupně. 

4. Pokud se při cvičení věnujete ještě jiné aktivitě (četba nebo sledování televize), buďte zvláště 
opatrní. Přílišné rozptýlení může způsobit ztrátu rovnováhy nebo pád, včetně vážného 
zranění. 

5. Abyste zabránili ztrátě rovnováhy a pádu, nikdy zařízení nemontujte nebo nerozkládejte, 
pokud je v chodu. Na pás během rozjíždění vstupujte teprve tehdy, až budete umět zařízení 
správně ovládat a budete na něj zvyklí. 

6. Pokud zařízení ovládáte, držte se pevně madel. 

7. Spolu se zařízením obdržíte i bezpečnostní klíč. Jeho vytržením ze zámku zařízení okamžitě 
zastavíte. Zařízení se pak zastaví samo. Opětovným zasunutím klíče resetujete displej. 

8. Tlačítka mačkejte jemně, abyste je nepoškodili. 

9. Zařízení není určeno pro děti a lidi s omezeným vnímáním, mentální poruchou, popř. pro 
osoby s jiným postižením nebo s nedostatečnými zkušenostmi. Uvedené osoby smí pás 
používat pouze pod dozorem zodpovědné dospělé osoby. Nepouštějte děti nebo domácí 
zvířata do blízkosti zařízení.  

10. Před zahájením cvičení konzultujte věc s lékařem. Je to zvláště nutné, pokud: 

• Trpíte srdečním onemocněním nebo poruchou oběhového systému, 
dýchacími obtížemi, jste kuřáci nebo lidé s chronickým onemocněním. 

• Pokud jste starší 35 let a máte nadváhu. 

• Jste těhotná nebo kojící žena. 

11. Pokud pocítíte jakoukoliv nevolnost nebo komplikace, okamžitě přestaňte cvičit. Ohledně 
dalšího postupu se poraďte s lékařem. 

12. Jestliže na páse budete cvičit déle než 20 min, dodržujte pravidelný pitný režim. 

13. Pokud jste starší 35 let nebo pokud máte zdravotní komplikace, konzultujte vhodnost cvičení 
s lékařem. Za nedodržení varování a doporučení nenese výrobce žádnou odpovědnost. 

14. Zařízení správně sestavte a přiklopte kryt motoru. Teprve poté smíte zařízení zapojit do 
elektřiny. 
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MONTÁŽNÍ POSTUP 

Balení obsahuje následující díly: 

 

PŘEHLED DÍLŮ 

Číslo Popis Specifikace Počet 

1 Hlavní rám  1 

97 Pojistná podložka 8 10 

77 Šroub M8*15 10 

90 Šroub M5*12 8 

118 Levé madlo s měřičem 
tepu 

 1 

117 Pravé madlo 
s měřičem tepu 

 1 

32 5# Imbusový klíč 5 mm 1 

33 Kombinovaný 
šroubovák 

S=13, 14, 15 1 

23 Levá horní krytka  1 

24 Pravá horní krytka  1 

119 Kryt šroubů  2 

81 Šroub M8*50 4 
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POŽADOVANÉ NÁČINÍ 

5# Imbusový klíč 5 mm    1 Ks 

Kombinovaný šroubovák S=13, 14, 15  1 Ks 

POZNÁMKA: Zařízení nezapojujte do elektřiny, pokud není plně a správně sestaveno. 

MONTÁŽNÍ KROKY 

KROK 1 

• Otevřete balení a vyndejte uvedené díly. 

• Hlavní rám dejte na zem. 

 

KROK 2 

• Zvedněte ovládací panel (A) a boční sloupky (B) ve směru šipek. 

• Při této operaci dejte pozor, abyste nepřiskřípli nebo nepoškodili žádný kabel uvnitř sloupků. 
Zařízení si přidržte rukou, aby nedošlo k pádu na zem. 
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KROK 3 

• Použijte 5# imbusový klíč (32), šrouby M8*15 (77) a podložky (97). 

• Zajistěte sloupky (B) na hlavním rámu. 

 

KROK 4 

• Pomocí 5# imbusového klíče (32), šroubů M8*15 (77) a podložek (97) přichyťte ovládací panel 
(A) k levému i pravému sloupku (B). 
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KROK 5 

• Připevněte levou a pravou vrchní krytku sloupku (23 a 24) k rámu pomocí kombinovaného 
šroubováku (33) a šroubů M5*12 (90). 

 

KROK 6 

• Připevněte levé a pravé madlo (118 a 117) k ovládacímu panelu pomocí 5# imbusového klíče 
(32) a šroubů M8*50 (81). 

• Připevněte krytky šroubů (119) k ovládacímu panelu pomocí kombinovaného klíče (33) a 
šroubů M5*12 (90). 
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POSTUP SLOŽENÍ A ROZLOŽENÍ 

SLOŽENÍ 

Díl A uchopte rukou a vytáhněte směrem nahoru ve směru šipky, dokud se neozve zacvaknutí, které 
potvrzuje, že opěra B zapadla do zámku. 

 

ROZLOŽENÍ 

Díl A uchopte pevně rukou a mírně stlačte dolů. Poté nohou sklopte opěru B a zařízení se samo spustí 
dolů. 
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UZEMNĚNÍ 

Zařízení musí být uzemněno. Uzemnění zabrání případnému úrazu elektrickým proudem v případě 
poruchy. Zařízení je vybaveno zemnícím vodičem (kabelem) pro větší bezpečnost. Zařízení zapojujte 
pouze do předpisově uzemněné zástrčky. 

POZOR: Dbejte všech nařízení manuálu. Nedodržení může vést k případnému zranění elektrickým 
proudem. Vždy se ujistěte, že je uzemnění v pořádku. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc 
s profesionálním elektrikářem. Pokud není zásuvka kompatibilní se zástrčkou, obraťte se na 
odborníka. Nepokoušejte se sami o jakoukoliv modifikaci nebo výměnu elektrických komponentů. 

 

DISPLEJ 
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OKNA 

TIME (ČAS) 

Zobrazuje čas běhu klasicky v rozmezí 0:00 – 99:59. Po dosažení horní hranice se zařízení opatrně 
zastaví a zobrazí „END“. Po 5 vteřinách stroj přejde do výchozího stavu. Při odpočtu se počítá od 
zadané hodnoty směrem k hodnotě 0:00. Poté se zobrazí „END“ a zařízení přejde do výchozí pozice. 

DIS&PUL (VZDÁLENOST A TEPOVÁ FREKVENCE) 

Zobrazuje uběhnutou vzdálenost klasicky v rozmezí 0,00 – 99,9. Při dosažení uvedeného limitu dojde 
k novému počítání zase od nuly. Při odpočtu se počítá od nastavené hodnoty zpět k hodnotě 0. Poté 
se zobrazí „END“ a stroj se pomalu zastaví. Po 5 vteřinách přejde do výchozího nastavení. Okénko 
také zobrazuje srdeční tep běžce. Pokud se uživatel pevně přidrží madel oběma rukama, systém 
dokáže spočítat srdeční pulz a zobrazit jeho hodnotu na displeji. Měření je v rozmezí 50-200 tepů/min. 
Získané hodnoty jsou pouze orientační a nemají lékařskou vypovídající hodnotu. 

CAL&INCL (SPÁLENÉ KALORIE A SKLON) 

Zobrazuje počet spálených kalorií během cvičení v rozmezí 0–999. Po dosažení horní hranice začne 
počítání zpět od začátku. Při odpočtu se počítá od přednastavené hodnoty směrem k nule. Poté se 
zobrazí „END“ a stroj se pomalu zastaví. Po 5 vteřinách nečinnosti přejde do výchozího stavu. Sklon 
je udáván v rozmezí 0-20 sekcí. Jakmile jste uběhli 400 m, systém Vás upozorní pípnutím a během 2 
vteřin se zobrazí počet uběhnutých kol. 

SPEED (RYCHLOST) 

Zobrazuje aktuální rychlost v rozmezí 1,0 – 22 km/h. V režimu nastavení zobrazuje: P1-P24-U1-U2-
U3-HP1-HP2-FAT. 

MATRIX 

V pohotovostním režimu zobrazí 400 uběhnutých metrů. Po jejich završení zařízení vydá výstražný 
zvuk a zobrazí počet uběhnutých kol. 

FUNKCE TLAČÍTEK 

PROGRAM  

Během STOP stavu zmáčknutím tlačítka zvolíte režim v následujícím sledu: „0:00”, „15:00”, „1.0”, „50” 
(„0:00” manuální režim, „15:00” odpočet času, „1.0” odpočet vzdálenosti a „50” odpočet kalorií). Po 
volbě kteréhokoliv režimu můžete zmáčknout tlačítko rychlosti a sklonu pro nastavení hodnot. Poté 
zmáčkněte START pro spuštění zařízení. V klidovém režimu daným tlačítkem zvolíte program 
v pořadí: P1-P24…U1-U2-U3-HP1-HP2-FAT. 

START  

Pokud je zařízení zapnuto a bezpečnostní klíč zastrčen, pak tímto tlačítkem zařízení spustíte. 

STOP 

Má funkci PAUSE (přerušení) a funkci STOP. Pokud je zařízení v chodu, pak jeho zmáčknutím činnost 
přerušíte. Data se uloží a okénko MATRIX zobrazí „PAU“. Jeho opětovným zmáčknutím zařízení zpět 
zprovozníte. Pokud STOP zmáčknete ještě jednou, pás se zastaví a veškerá data se vrátí zpět do 
počátečního nastavení. 

SPEED+/SPEED-  

Během nastavení jím zadáte hodnotu. Během chodu zařízení tlačítkem upravíte rychlost. 
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INCLINE+/INCLINE- 

Během nastavení jím zadáte hodnotu. Během chodu zařízení tlačítkem upravíte sklon. 

INCLINE (SKLON): low - nízký (3), medium - střední (6), high - vysoký (9) – tlačítko rychlé úpravy 
sklonu: rychlá změna sklonu. 

SPEED (RYCHLOST): fast – rychlá (9), medium - střední (6), slow - pomalá (3) – tlačítko rychlé 
úpravy rychlosti: rychlá změna rychlosti. 

ZÁBAVNÉ FUNKCE 

IPHONE/IPAD 

Můžete využít přednastavené funkce pro IPHONE/IPAD, pokud je zařízení zapnuto. Připojte svůj 
IPHONE nebo IPAD do zástrčky a poslouchejte hudbu nebo sledujte film. 

 
Zmáčknutím a držením tlačítka po 4 vteřiny zvýšíte hlasitost. 

 

Zmáčknutím a držením tlačítka po 4 vteřiny snížíte hlasitost. 

 

Zastavení nebo restart hudby nebo videa. 

RÁDIO 

 

Zmáčknutím a držením po několik vteřin vyhledáte FM rádio kanál. 

 
Zmáčknutím přejdete na další kanál. 

 

Zmáčknutím se vrátíte na předchozí kanál. 

USB KARTA 

 Můžete zasunout USB kartu do USB zástrčky a zařízení samo přehraje hudbu. 

 
Zmáčknutím a držením tlačítka po 4 vteřiny zvýšíte hlasitost. 

 

Zmáčknutím a držením tlačítka po 4 vteřiny snížíte hlasitost. 

 

Zastavení nebo restart hudby. 
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SD KARTA 

 Můžete zasunout SD kartu do SD zástrčky a zařízení samo přehraje hudbu. 

 
Zmáčknutím a držením tlačítka po 4 vteřiny zvýšíte hlasitost. 

 

Zmáčknutím a držením tlačítka po 4 vteřiny snížíte hlasitost. 

 

Zastavení nebo restart hudby. 

PŘIPOJENÍ SLUCHÁTEK 

 

 

Připojením sluchátek do zdířky můžete poslouchat hudbu z USB, SD nebo 
rádia skrze sluchátka. 

 

Do zdířky můžete zapojit MP3 zařízení pro volbu oblíbené hudby nebo 
programu. 

TLAČÍTKO ZÁBAVNÝCH FUNKCÍ 

 

Tlačítkem můžete cyklicky volit mezi čtyřmi funkcemi zábavy: IPHONE/IPAD, 
USB, SD nebo rádio. Pokud USB a SD karta není vložena, volíte pouze mezi 
IPHONE/IPAD a rádiem. 

POZNÁMKA: Priorita pořadí IPHONE/IPAD, USB, SD. Pozdější funkce nahrazuje předchozí. 

VĚTRÁK 

Zmáčknutím tlačítka FAN spustíte osvěžující ventilaci. 

AUTOMATICKÉ PŘIPOMENUTÍ LUBRIKACE 

Zařízení je vybaveno funkcí, která Vás sama upozorní na nutnost lubrikace pásu. Lubrikace olejem je 
nutná každých 300 km. Systém Vás upozorní tak, že bude pípat každých 10 vteřin a na okénku TIME 
se zobrazí nápis „OIL“. Proveďte lubrikaci olejem v souladu s manuálem. Naneste olej na střed 
běžecké desky. Po dokončení mazání zmáčkněte a podržte tlačítko STOP na 3 vteřiny. Varování 
zmizí. 

RYCHLÝ START (MANUÁLNĚ) 

1. Zapněte vypínač a vložte magnetický konec bezpečnostního klíče do zámku. 

2. Zmáčkněte tlačítko START/STOP a systém začne odpočítávat 3 vteřiny. Zazní zvuková 
výstraha a okénko MATRIX zobrazí odpočet. Po třech vteřinách se pás rozběhne rychlostí 1,0 
km/h. 

3. Po startu můžete použít tlačítka SPEED UP nebo DOWN pro úpravu rychlosti. Nebo tlačítka 
INCLINE UP nebo DOWN pro úpravu sklonu. 
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OPERACE CVIČEBNÍHO PROCESU 

SPEED-DOWN Snížení rychlosti. 

SPEED-UP Zvýšení rychlosti. 

INCLINE-DOWN Snížení sklonu. 

INCLINE-UP Zvýšení sklonu. 

SPEED SHORTCUT BUTTON Rychlá úprava rychlosti. 

INCLINE SHORTCUT BUTTON Rychlá úprava sklonu. 

STOP Zastavení. 

UCHOPENÍ MADEL Držením madel po dobu delší 5 vteřin oběma 
rukama změříte srdeční tep. 

MANUÁLNÍ REŽIM 

• V klidovém režimu zmáčkněte START přímo a pás se rozběhne rychlostí 1,0 km/h a se 
sklonem 0. Ostatní okna začnou klasicky počítat dle nastavení. Můžete mačkat tlačítka 
SPEED+/SPEED- pro změnu rychlosti nebo tlačítka INCLINE+/INCLINE- pro změnu sklonu. 

• V klidovém režimu zmáčkněte tlačítko PROGRAM pro zahájení odpočtu. Okénko TIME 
zobrazí 15:00 a začne blikat. Mačkáním SPEED+, SPEED-, INCLINE+, INCLINE- zadáte 
požadovaný čas v rozmezí: 5:00 – 99:00. 

• V nastavení času zmáčkněte tlačítko PROGRAM pro odpočet vzdálenosti. Okénko 
DISTANCE zobrazí „1.0“ a začne svítit. Mačkáním SPEED+, SPEED-, INCLINE+, INCLINE- 
navolíte požadovanou vzdálenost v rozmezí: 0,5 – 99,9. 

• V nastavení vzdálenosti zmáčkněte tlačítko PROGRAM pro vstup do odpočtu kalorií. Okénko 
CAL zobrazí „50“ a začne svítit. Mačkáním SPEED+, SPEED-, INCLINE+, INCLINE- zadáte 
požadované kalorie v rozmezí: 10 – 999. 

• Po zakončení všech zadání zmáčkněte tlačítko START pro spuštění. Pás se po 3 vteřinách 
rozběhne. Mačkáním tlačítek SPEED+, SPEED-, INCLINE+, INCLINE- upravíte rychlost a 
sklon. Tlačítkem STOP stroj zastavíte. 

PŘEDNASTAVENÝ PROGRAM 

• Můžete si zvolit z 24 nastavených programů v pořadí P1 – P24. 

• V počáteční fázi zmáčkněte PROGRAM a okénko SPEED zobrazí: P1 – P24. 

• Zvolte požadovaný program a okénko TIME začne blikat. 

• Zobrazí se další nastavení času 10:00. Zmáčkněte SPEED+, SPEED-, INCLINE+, INCLINE-, 
pro nastavení požadovaného času cvičení. Zmáčknutím START spustíte program. 

• Program se dá rozdělit do 10 sekcí. Jedna sekce – celkový zadaný čas/10. 

• Během každé sekce můžete mačkat tlačítka SPEED a INCLINE pro úpravu parametrů. 

• Zařízení obnoví nastavené parametry při vstupu do další sekce. 

• Po zakončení jednoho programu zařízení vydá zvukový signál a pomalu se zastaví. 
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TABULKA PROGRAMŮ 

 

          
ČASOVÝ INTERVAL=NASTAV. ČAS/10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P1 
RYCHLOST 2 4 3 4 3 5 4 2 5 3 

SKLON 1 2 3 3 1 2 2 3 2 2 

P2 
RYCHLOST 2 5 4 6 4 6 4 2 4 2 

SKLON 1 2 3 3 2 2 3 4 2 2 

P3 
RYCHLOST 2 5 4 5 4 5 4 2 3 2 

SKLON 1 2 2 3 1 2 2 2 2 1 

P4 
RYCHLOST 3 6 7 5 8 5 9 6 4 3 

SKLON 2 2 3 3 2 2 4 6 2 2 

P5 
RYCHLOST 3 6 7 5 8 6 7 6 4 3 

SKLON 1 2 4 3 2 2 4 5 2 1 

P6 
RYCHLOST 2 8 6 4 5 9 7 5 4 3 

SKLON 2 2 6 2 3 4 2 2 2 1 

P7 
RYCHLOST 2 6 7 4 4 7 4 2 4 2 

SKLON 4 5 6 6 9 9 10 12 6 3 

P8 
RYCHLOST 2 4 6 8 7 8 6 2 3 2 

SKLON 3 5 4 4 3 4 4 3 3 2 

P9 
RYCHLOST 2 4 5 5 6 5 6 3 3 2 

SKLON 3 5 3 4 2 3 4 2 3 2 

P10 
RYCHLOST 2 3 5 3 3 5 3 6 3 3 

SKLON 4 4 3 6 7 8 8 6 3 3 

P11 
RYCHLOST 2 5 8 10 6 9 5 3 2 2 

SKLON 1 3 5 8 10 7 6 3 2 3 

P12 
RYCHLOST 2 5 5 4 4 6 4 2 3 4 

SKLON 3 5 6 7 12 9 11 11 6 3 

P13 
RYCHLOST 2 7 4 7 8 9 4 5 3 2 

SKLON 5 6 6 4 6 5 8 9 4 2 

P14 
RYCHLOST 2 6 5 4 8 6 5 2 3 3 

SKLON 5 6 5 8 4 5 5 10 6 3 

P15 
RYCHLOST 2 6 5 4 8 7 5 3 3 2 

SKLON 3 4 5 6 3 5 5 6 4 3 

P16 
RYCHLOST 2 5 7 5 8 6 5 2 4 2 

SKLON 1 5 6 8 12 9 10 9 5 3 
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P17 
RYCHLOST 2 5 6 7 8 9 10 5 3 4 

SKLON 3 5 6 8 6 5 8 7 5 3 

P18 
RYCHLOST 2 3 5 6 8 6 9 6 5 2 

SKLON 5 7 5 8 6 5 9 10 6 2 

P19 
RYCHLOST 3 7 6 5 9 7 6 3 5 2 

SKLON 3 5 6 8 5 6 5 12 8 3 

P20 
RYCHLOST 3 7 9 10 11 12 10 8 5 2 

SKLON 2 5 6 7 6 5 8 6 3 2 

P21 
RYCHLOST 3 6 8 7 9 10 5 8 3 2 

SKLON 3 6 8 9 9 6 8 10 6 3 

P22 
RYCHLOST 3 5 8 6 9 10 8 12 6 3 

SKLON 2 6 8 10 12 10 12 8 5 2 

P23 
RYCHLOST 3 5 9 11 12 8 6 5 3 2 

SKLON 2 6 8 10 9 7 8 10 6 3 

P24 
RYCHLOST 3 8 10 11 12 10 10 8 5 3 

SKLON 3 6 8 9 10 12 9 6 3 2 

VLASTNÍ UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ 

Kromě uvedený 24 přednastavených programů jsou 3 uživatelské programy (U1, U2, U3). 

1. Nastavení uživatelského programu 

V počáteční fázi stlačte tlačítko PROGRAM průběžně, dokud se neobjeví U1, U2, U3. Jedno podržte 
po dobu tří vteřin pro uživatelské nastavení. Pro nastavení prvního časového intervalu zmáčkněte 
SPEED+, SPEED- nebo stlačte tlačítko rychlého nastavení rychlosti pro nastavení rychlosti. 
Zmáčkněte INCLINE+, INCLINE- nebo tlačítko rychlého ovládání sklonu pro nastavení sklonu. Poté 
stlačte PROGRAM pro zakončení prvního intervalu a pro přechod do druhého. Navolte všech 10 
intervalů. Data se uloží až do dalšího nastavení. Nebudou smazána vypnutím. 

2. Spuštění uživatelského programu 

Pokud je zařízení v klidu, zmáčkněte tlačítko PROGRAM průběžně, dokud se neobjeví U1, U2 a U3. 
Zadejte čas a zmáčkněte tlačítko START pro spuštění chodu. 

3. Instrukce k programu 

Každý program se dělí do 10 sekcí. V každém intervalu zvolte požadovanou rychlost a sklon a navolte 
si čas běhu. Tlačítkem START operace spustíte. 
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KONTROLA SRDEČNÍHO TEPU 

PARAMETRY SRDEČNÍHO TEPU 

VĚK 

TEP/MIN:  

VĚK 

  

VĚK 

 

V NASTAVENÍ N  V NASTAVENÍ N  V NASTAVENÍ N 

15 195 123 123  35 176 111 111  58 154 97 97 

16 194 122 122  36 175 110 110  59 153 97 97 

17 193 122 122  37 174 110 110  60 152 96 96 

18 192 121 121  38 173 109 109  61 151 95 95 

19 191 121 121  39 172 109 109  62 150 95 95 

20 190 120 120  40 171 108 108  63 149 94 94 

21 189 119 119  41 170 107 107  64 148 94 94 

22 188 119 119  42 169 107 107  65 147 93 93 

23 187 118 118  43 168 106 106  66 146 92 92 

24 186 118 118  44 167 106 106  67 145 92 92 

25 185 117 117  45 166 105 105  68 144 91 91 

26 184 116 116  46 165 104 104  69 143 91 91 

27 183 116 116  47 164 103 103  70 143 90 90 

28 182 115 115  48 163 103 103  71 142 90 89 

29 181 115 115  49 162 103 103  72 141 90 89 

30 181 114 114  50 162 102 102  73 140 90 88 

31 180 113 113  51 161 101 101  74 139 90 88 

32 179 113 113  52 160 101 101  75 138 90 87 

33 178 112 112  53 159 100 100  76 137 90 86 

34 177 112 112  54 158 100 100  77 136 90 86 

     55 157 99 99  78 135 90 85 

     56 156 98 98  79 134 90 85 

     57 155 98 98  80 133 90 84 

1. Mačkejte průběžně tlačítko PROGRAM v klidovém režimu. Můžete zvolit kontrolu tepu od HP1 
do HP2. Max. rychlost pro HP1 je 10,0 km/h a max. rychlost pro HP2 je 12,0 km/h. Poté přímo 
zmáčkněte tlačítko START a systém doporučí věk 30 let a cílovou tepovou frekvenci 114. 

2. Pokud zvolíte HP a podržíte ho na 3 vteřiny, okénko TIME zobrazí přednastavený věk 30 let. 
Tlačítky INCLINE+, INCLINE-, SPEED+, SPEED-, věk upravíte v rozmezí od 15 do 80 let. Pro 
orientaci použijte parametry z tabulky. 

3. Po volbě věku opět zmáčkněte PROGRAM a systém doporučí tepovou frekvenci s ohledem 
na uvedený věk. Cílovou frekvenci upravíte tlačítky INCLINE+, INCLINE-, SPEED+, SPEED-, 
v rozmezí od 84 do 195. Pro orientaci použijte parametry z tabulky. 

4. Po nastavení věku a cílového tepu zmáčkněte PROGRAM pro nastavení času. Předvolený 
čas je 10:00 minut. Čas upravíte tlačítky INCLINE+, INCLINE-, SPEED+, SPEED-, v rozmezí 
od 10:00 do 99:00. 
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5. Zmáčkněte PROGRAM nebo START pro spuštění činnosti. 

6. V programu měření tepu je možno použít tlačítka INCLINE+, INCLINE-, SPEED+, SPEED-, 
pro úpravu rychlosti a sklonu. Zařízení si je může upravit i samo za účelem dosažení 
požadované tepové frekvence. 

7. První minuta cvičení slouží pro zahřátí organismu a systém sám neupravuje rychlost a sklon. 
Je možná pouze ruční úprava. Poté systém sám zvýší rychlost vždy o 0,5 km. Pokud je 
v režimu HP1 a HP2 dosaženo maximální rychlosti a cílová tepová frekvence přesto není 
dosažena, zvýší systém sklon vždy o 1 úroveň, aby se dosáhlo požadovaného tepu. Zařízení 
se samo zastaví, pokud uběhne přednastavený čas. 

POZNÁMKA: Program měření tepu je dostupný pouze tehdy, pokud je aplikován hrudní pás. Pás 
musí pevně přiléhat k hrudi. 

PROGRAMOVÉ ROZMEZÍ 

 PROGRAM PŘEDNASTAVENÍ NASTAVENÍ ZOBRAZENÍ 

TIME (ČAS) 0:00 15:00 5:00-99:00 0:00-99:59 

INCLINE (SKLON) 0 0 0-20 0-20 

SPEED (RYCHLOST-KM/H) 0 1.0 1.0-22 1.0-22 

DISTANCE (VZDÁLENOST) 0.0 1.00 0.5-99.9 0.00-99.9 

CALORIES (KALORIE) 0 50 10-999 0-999 

MĚŘENÍ TUKU 

Na začátku zmáčkněte tlačítko PROGRAM pro vstup do měření tělesného tuku (BODY FAT 
TESTER). Tlačítko PROGRAM držte 3 vteřiny pro vstup do: F-1, F-2, F-3, F-4, F-5 (F-1 Pohlaví, F-2 
Věk, F-3 Výška, F-4 Váha, F-5 Tělesný tuk). Zmáčkněte SPEED+/SPEED-, pro nastavení F-1 – F-4 
dle následující tabulky. Poté stlačte MODE pro nastavení F5. Chopte se madel a systém po 3 
vteřinách zobrazí Váš Body Quality Index (tělesný ukazatel). Jedná se o poměr mezi tělesnou 
hmotností a výškou. Index postihuje jak muže, tak ženy. Ideální index tuku by měl být 20-25. Při stavu 
pod 19 se jedná o podváhu. Stav 26-29 znamená nadváhu a hodnoty nad 30 znamenají obezitu. Data 
mají pouze orientační vypovídací hodnotu. 

F-1 Pohlaví 01 Muž 02 Žena 

F-2 Věk 10------99 

F-3 Výška 100------200 

F-4 Váha 20------150 

F-5 

Tuk ≤19 Podváha 

Tuk = (20---25) Normální váha 

Tuk = (26---29) Nadváha 

Tuk ≥30 Obezita 

BEZPEČNOSTNÍ KLÍČ 

V kterémkoliv režimu stačí vytrhnout bezpečnostní klíč ze zámku pro zastavení přístroje. V okénku se 
zobrazí „---“ a zazní výstražné zapípání. Zařízení bude opět schopno funkce až po opětovném vložení 
klíče. 
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ÚSPORA ENERGIE 

Zařízení je vybaveno systémem úspory energie. Pokud v klidovém režimu zařízení neobdrží po dobu 
10 minut žádný příkaz, přepne se samo do úsporného režimu a displej se uzamkne. Pro obnovení 
činnosti stačí zmáčknout jakékoliv tlačítko. 

VYPNUTÍ 

Zmáčkněte vypínač pro vypnutí zařízení. Tímto postupem dojde k bezpečnému vypnutí bez rizika 
poškození. 

POZOR: 

• Dokud nebude na zařízení zcela zvyklí, doporučujeme na začátku udržovat nízkou rychlost a 
držet se madel. 

• Vložte bezpečnostní klíč do zámku a druhý konec si připněte k oděvu. 

• Pro okamžité zastavení zmáčkněte STOP nebo vytrhněte klíč. 

CVIČEBNÍ POKYNY 

ZAHŘÍVACÍ FÁZE 

Tato fáze má zlepšit Váš krevní oběh a připravit svaly pro námahu tak, aby nedošlo k výskytu křečí 
nebo pohmoždění. Doporučuje se provést několik zahřívacích cviků dle doporučení. Každé cvičení by 
mělo trvat přibližně 30 vteřin. Nepřepínejte se a svaly nepřetěžujte. Pokud cítíte bolest, přestaňte. 

 

Doteky prstů na nohou 

Pomalu se předkloňte v bocích. Záda a paže mějte uvolněné. Poté je 
napněte dolů směrem k prstům u nohou, nakolik jste schopni. Vydržte 
15 vteřin. Mírně pokrčte kolena. 

 

Zvedání ramen 

Zvedněte pravé rameno nahoru směrem k uchu a vydržte 2 vteřiny. 
Poté je spusťte dolů a zvedněte levé rameno. 

 

Protažení zadní strany stehen 

Posaďte se a pravou nohu natáhněte dopředu. Podrážku levé nohy 
přimkněte k vnitřní straně stehna pravé nohy. Napněte pravou ruku 
podél pravé nohy nakolik jste schopni. Vydržet 15 vteřin a zvolněte. 
Totéž opakujte s levou nohou a levou paží. 

 

Protažení boků 

Paže zvedněte nad hlavu a pravou paži napněte směrem ke stropu, 
nakolik to půjde. Vypínejte horní tělesné partie směrem k pravému 
boku. Poté totéž opakujte s levým bokem. 

 

Lýtka a Achillova šlacha 

Opřete se o zeď tak, že nohy budou vedle sebe a ruce budou 
předpaženy. Napněte pravou nohu směrem ven a levou ponechejte na 
zemi. Prohněte levou nohu a zapřete se směrem dopředu tak, že 
pravou kyčlí budete tlačit směrem ke zdi. Vydržte 15 vteřin. Nechte 
nohu napnutou a opakujte s druhou nohou. 
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Otáčení hlavou 

Hlavu nakloňte vpravo a vypněte levou část krku. Vydržte 20 vteřin. 
Vraťte zpět a opakujte pro druhou stranu krku. Opět vydržte 20 vteřin. 
Pomalu dejte hlavu dopředu a propněte krk. Hlavou příliš nekmitejte. 
Opakujte několikrát po sobě. 

AEROBNÍ CVIČENÍ 

Zde již dochází k přímému výdeji energie a k námaze. Po správném cvičení by nožní svalstvo mělo 
zesílit. Je důležité zachovávat pravidelné tempo. Intenzita cvičení by měla být dostatečná k tomu, aby 
zvýšila Váš pulz do požadované zóny. Tato fáze má trvat minimálně asi 12 minut, přestože mnozí 
začínají na 15-20 minutách. 

 

ODDECHOVÁ FÁZE 

Zde se má Váš oběhový a svalový aparát opět zklidnit. Zopakujte zahřívací cviky v mírnějším tempu 
přibližně 5 minut. Protahovací cviky by se měly zopakovat. Svaly nepřetěžujte. Až se vaše kondice 
zlepší, budete moci cvičit déle a náročněji. Doporučuje se cvičit minimálně třikrát týdně 
v rovnoměrném rozvržení. 

Pro vytvarovaní svalů je nutno podstatně výšit zátěž. To znamená větší námahu a fakt, že nebudete 
schopni cvičit tak dlouho, jak si představujete. Pro zlepšení kondice budete muset změnit program. 
Zahřívací i oddechovou fázi necháte beze změny, ale na konci aerobního cvičení zvýšíte zátěž tak, 
aby nohy pracovaly intenzivněji. Pro dosažení optimálního tepu můžete upravit rychlost. Rozhodujícím 
faktorem je zde vykonaná námaha. Čím delší a tvrdší cvičení, tím vyšší počet spálených kalorií. Je to 
obdobné jako u fitness, pouze za jiným účelem. 
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ÚDRŽBA 

Pravidelné čistění a promazávání může výrazně prodloužit životnost zařízení. Udržujte zařízení 
maximálně čisté pro zachování co nejlepšího stavu. 

POZOR: 

• Tření mezi pásem a běžeckou deskou má velký vliv na funkci a životnost. Doporučujeme 
průběžnou lubrikací třecích bodů. Nedodržení doporučení může vést ke ztrátě záruky. 

• Před údržbou i čištěním zařízení vypojte z elektřiny. 

• Před skládáním stroj vypněte. 

PO KAŽDÉM POUŽITÍ 

Po každém použití proveďte kontrolu a čištění dle uvedeného postupu: 

1. Zařízení vypněte tlačítkem ON/OFF a vypojte ze zásuvky. 

2. Běžecký pás, desku a kryty včetně povrchu panelu očistěte navlhčeným hadříkem. 
Nepoužívejte chemická čistidla nebo rozpouštědla. Ta by mohla zařízení poškodit. 

3. Zkontrolujte napájecí kabel. 

4. Ujistěte se, že kabel neleží pod pásem nebo že není v blízkosti komponentů, které by ho 
mohly poškodit. 

5. Prověřte napnutí a utažení pásu a ověřte, zda není poškozen. Zkontrolujte správné utažení 
všech šroubů, matic a dílů. 

CELKOVÉ ČIŠTĚNÍ 

1. Pro očistu okrajů pásu a míst mezi okrajem běžeckého pásu a rámem použijte měkký 
navlhčený hadřík. Pro očistění povrchu pásu použije jemnou mýdlovou vodu a nylonový 
kartáček. Čistěte jednou měsíčně a nechejte pořádně uschnout. 

2. Jednou měsíčně vysajte nečistoty pod pásem. 

3. Jednou za rok otevřete zadní kryt motoru a vysajte nahromaděnou špínu. 

CELKOVÁ PÉČE 

1. Před každým cvičením zkontrolujte všechny díly, zda nejsou poškozeny nebo opotřebovány. 

2. Všechny šrouby a matice musí řádně držet. 

3. Poškozené nebo opotřebované části musí být ihned vyměněny. 

4. Pokud si nejste jisti, kontaktujte servis. 

POZNÁMKA: Zařízení obsahuje pohyblivé části, které jsou již naolejovány. Případný únik maziv by 
mohl poškodit koberec nebo podlahu. Vhodně je proto chraňte. 

KONTROLA DOSTATEČNÉ LUBRIKACE 

• Zařízení vypojte z elektřiny. 

• Složte pás do skladovací polohy. 

• Dotkněte se zadní strany pásu. 

• Pokud je vlhký na dotek, lubrikace není nutná. 

• Pokud je suchý, přidejte mazivo. 
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POZNÁMKA: Doporučujeme použít prostředky na silikonové bázi. Dají se běžně koupit i u místních 
prodejců. 

LUBRIKACE BĚŽECKÉ DESKY 

Zařízení je vybaveno lubrikovanou běžeckou deskou, která vyžaduje stálou péči. Tření může mít velký 
dopad na životnost zařízení. 

Frekvence:  

• Při středním užívání (3-5 hodin týdně) – každé 3 měsíce  

• Při častém užívání (více než 5 hodin týdně) – každé 2 měsíce  

• Nebo pokaždé když je celková vzdálenost vyšší než 250–300 km.  

• Vždy používejte pouze silikonový oleje z naší nabídky. 

Postup: 

• Zařízení vypněte. 

• Na zadní straně běžecké desky (naproti ovládacímu panelu) jsou na obou bočnicích imbusové 
šrouby. 

• Oba šrouby otočte 5x proti směru hodinových ručiček pro uvolnění pásu. 

• Zvedněte okraje pásu cca 30-40 cm nad válce. 

• Zepředu dozadu aplikujte 10 ml oleje zespodu pásu. 

• Položte pás zpět a přitáhněte imbusové šrouby. 

• Rozběhněte pás při rychlosti 10 km/h (6 mph) na dobu 5-10 minut. 

• Setřete přebytečný olej. 

• Opakujte, pokud je nutné. 
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IDENTIFIKACE SPRÁVNÉHO NAPNUTÍ BĚŽECKÉHO PÁSU A 
ŘEMENE 

PÁS A ŘEMEN 

Pokud běžecký pás vybočuje do stran, proveďte následující kroky pro určení, zda je nutno upravit 
běžecký pás nebo řemen. 

• Zařízení vypněte a odšroubujte šrouby ochranného krytu. Kryt sejměte. 

• Nechte pás běžet rychlostí 3 km/h a postavte se na něj. Pokuste se ho tlakem zastavit. Pokud 
se běžecký pás zastaví spolu s válcem, ale motor stále poběží, znamená to, že je nutno 
správně napnout řemen. 

• Nechte pás běžet rychlostí 3 km/h a postavte se na něj. Pokuste se ho tlakem zastavit. Pokud 
se běžecký pás zastaví, ale přední válec poběží, znamená to, že je nutno vystředit běžecký 
pás. 

CENTROVÁNÍ BĚŽECKÉHO PÁSU 

POZOR: Pás nepřepínejte. Snížili byste tím výkon motoru a urychlili opotřebení válců. 

POSTUP VYSTŘEDĚNÍ: 

• Zařízení položte na rovnou plochu. 

• Rozběhněte ho na rychlost 6 km/h (3.5 mph). 

• Pokud pás vybočuje vpravo, otočte pravým nastavovacím šroubem o čtvrť otáčky po směru 
hodinových ručiček. Opakujte, dokud pás nebude ve středové pozici (Obr. A). 

• Pokud pás vybočuje vlevo, otočte levým nastavovacím šroubem o čtvrť otáčky po směru 
hodinových ručiček. Opakujte, dokud pás nebude ve středové pozici (Obr. B). 

 
 

Obr. A – pás táhne vpravo. Obr. B – pás táhne vlevo. 

POZOR: Před údržbou a čištěním vždy zařízení vypojte z elektřiny. 
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ROZLOŽENÉ ZAŘÍZENÍ 
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SEZNAM DÍLŮ 

Č. POPIS SPECIFIKACE KS Č. POPIS SPECIFIKACE KS 

1 ZÁKLADNA  1 63 AKRYL PANELU  1 

2 HLAVNÍ RÁM  1 64 ZDÍŘKA KLÍČE  1 

3 SKLOPNÝ RÁM  1     

4 RÁM PANELU  1 66 REPRODUKTOR  2 

5 DRŽÁK MOTORU  1     

6 LEVÝ SLOUPEK  1 68 GUMOVÁ PODLOŽKA  1 

7 PRAVÝ SLOUPEK  1 69 ŠROUB ST3.5*10 8 

8 VENTILÁTOR  1 70 ŠROUB M6*15 2 

9 VÝFUK VENTILACE  1 71 ŠROUB   M8 6 

10 PŘEDNÍ VÁLEC  1 72 ŠROUB   M10 6 

11 ZADNÍ VÁLEC  1 73 ŠROUB   M8 8 

12 PÍST  1 74 IMBUSOVÝ ŠROUB M10*30 4 

13 POUZDRO  4 75 IMBUSOVÝ ŠROUB M10*45 L20 1 

14 PLASTOVÁ PATKA  4 76 IMBUSOVÝ ŠROUB M10*60 L20 1 

15 POUZDRO KOLEČKA  4 77 IMBUSOVÝ ŠROUB   M8*15 12 

16 TRANSPORT. KOLEČKO  2 78 IMBUSOVÝ ŠROUB   M8*20 4 

17 BĚŽEC. DESKA  1 79 IMBUSOVÝ ŠROUB   M8*30 L15 1 

18 PCB PANEL  1 80 IMBUSOVÝ ŠROUB M8*40 L 20 2 

19 MAGNET. KROUŽEK  1 81 IMBUSOVÝ ŠROUB M8*50 L 20 6 

20 MAGNET. JÁDRO  1 82 IMBUSOVÝ ŠROUB M8*70 L 20 2 

21 
SPODNÍ HORNÍ KRYT 

PANELU  
1 83 IMBUSOVÝ ŠROUB M8*80 L 20 2 

22 
SPODNÍ DOLNÍ KRYT 

PANELU  
1 84 IMBUSOVÝ ŠROUB   M8*30 1 

23 
KRYTKA LEVÉHO 

SLOUPKU  
1 85 IMBUSOVÝ ŠROUB M8*40 1 

24 
KRYTKA PRAVÉHO 

SLOUPKU  
1 86 IMBUSOVÝ ŠROUB M6*55 3 

25 LEVÝ KONCOVÝ KRYT  1 87 IMBUSOVÝ ŠROUB M6*25 6 

26 PRAVÝ KONCOVÝ KRYT  1 88 IMBUSOVÝ ŠROUB   M6*40 2 

27 VRCHNÍ VÍKO MOTORU  1 89 ŠROUB M5*16 6 

28 SPODEK MOTORU  1 90 ŠROUB M5*12 8 

29 ODPRUŽENÍ  2 91 ŠROUB   ST4.2*12  12 

30 BOČNICE  2 92 ŠROUB ST4.2*12 35 

31 NEKLOUZAVÁ PODLOŽKA  2 93 ŠROUB ST2.9*8 2 

32 5# IMBUS  1 94 ŠROUB ST2.9*6.5 12 

33 KOMBINOVANÝ KLÍČ  1 95 ŠROUB ST4.2*15 6 
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34 KONCOVÁ KRYTKA  2 96 PODLOŽKA   6 3 

35 AC KABEL  2 97 PODLOŽKA   8 16 

36 AC KABEL  2 98 PODLOŽKA 10 2 

37 BEZPEČNOSTNÍ KLÍČ  1 99 PRUŽ. PODLOŽKA 8    6 

38 UZEMNĚNÍ  1 100 ROVNÁ PODLOŽKA   8 7 

39 NAPÁJECÍ KABEL  1 101 ŠROUB A PODLOŽKA M5*8  13 

40 ZÁSUVKA  1 102 KRYT MOTORU  1 

41 VYPÍNAČ  1 103 VELKÁ PODLOŽKA 10*Φ26*2.0 8 

42 
OCHRANA PŘED 

PŘETÍŽENÍM  
1 104 IMBUSOVÝ ŠROUB   M8*42 L20 1 

43 MOTOR SKLONU  1 105 ŠROUB ST4.2*20 6 

44 MCB DESKA  1 106    

45 BĚŽECKÝ PÁS  1 107 VRCHNÍ KABEL  1 

46 ŘEMEN  1 108 SPODNÍ KABEL  1 

47 PĚNOVÁ RUKOJEŤ  2 109 FLITR NENÍ U VŠECH 1 

48 RYCHLOSTNÍ ČIDLO  1 110 CÍVKA NENÍ U VŠECH 1 

49    111 KRYT KABELU  1 

50 
ČERNÁ GUMOVÁ 

PODLOŽKA  
4 

112 
OPORA MĚŘIČE TEPU 

 
2 

51 
MODRÁ GUMOVÁ 

PODLOŽKA  
2 

113 
VRCHNÍ KRYT 

SENSORU 
 

1 

52 
MODRÁ GUMOVÁ 

PODLOŽKA  
2 

114 
SPODNÍ KRYT 

SENSORU 
 

1 

53 ZADNÍ KOLEČKO  
2 

115 
VRCHNÍ KRYT 

SNÍMAČE 
 

1 

54 KONICKÁ PODLOŽKA  
2 

116 
SPODNÍ KRYT 

SNÍMAČE 
 

1 

55 ROVNÁ PODLOŽKA  6 117 KRYTKA  1 

56 OCHRANA KABELU  2 118 KRYTKA  1 

57 ZÁVITOVÁ NÁPRAVA  2 119 KRYT ŠROUBU  2 

58 Z-PODLOŽKA  2 120 SENZOR SNÍMAČE  4 

59 DC MOTOR  1 121 POVLAK BEZP. KLÍČE  1 

60 
SPODNÍ KRYT PANELU 

 
1 

122 
PRUŽNÁ PODLOŽKA 

KLÍČE 
 

2 

61 HORNÍ KRYT PANELU  1 123 ŠROUB ST4.2*40 2 

62 OVLÁDACÍ PANEL  1     
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PROBLÉMY A ŘEŠENÍ 

1. Po zapojení nezobrazuje displej: 

▪ Zkontrolujte tlačítko ochrany přetížení. Pokud je vystouplé, zmáčkněte ho. 

▪ Ujistěte se, že napájení, ochrana před přetížením a kontrolní panel jsou dobře zapojeny. 

▪ Zkontrolujte správné zapojení kabelů mezi počítačem a zařízením. 

2. E01 zobrazení – Chyba přenosu signálu mezi počítačem a panelem: 

▪ Zkontrolujte, zda uvedené kabely nejsou poškozeny nebo přiskřípnuty. V případě potřeby 
vyměňte za nové. 

▪ Některý z elektronických komponentů nebo i celý počítač může být poškozen. Vyměňte 
ovládací panel za nový. 

3. E02 zobrazení – ochrana před explozí nebo závada na motoru: 

▪ Ujistěte se, že kabely motoru jsou řádně zapojeny, popřípadě vyměňte motor. 

▪ Zkontrolujte, zda ovládací panel nevydává zápach. Pokud ano, vyměňte ho. 

▪ Zkontrolujte správnost napětí. 

4. E03 zobrazení – Není signál: 

▪ Pokud se tato chybová hláška objeví do 5 až 8 vteřin po zahájení používání, došlo ke 
ztrátě signálu. Zkontrolujte napojení čidel. Pokuste se čidla znovu napojit. Pokud zařízení 
ani tak nefunguje, zkuste vyměnit čidla za nová. 

▪ Ovládací panel nevydává signál. Nechejte ho vyměnit za nový. 

5. E04 zobrazení: Porucha sklonu: 

▪ Zkontrolujte kabeláž motoru ovládacího sklon. 

▪ Zkontrolujte zapojení AC kabelu do správné zdířky. 

▪ Zkontrolujte funkčnost tohoto kabelu a vyměňte za nový, pokud je poškozen. 

▪ Vyměňte celou ovládací jednotku. 

▪ Pokud je vše správně zapojeno, resetujte ovládání a zkuste zapnout znovu. 

6. E05 zobrazení: Přepěťová ochrana: 

▪ Zkontrolujte, zda není napětí příliš vysoké a zařízení se samo nechrání. 

▪ Může dojít k blokaci části aparátu, což se projeví dysfunkcí motoru. Přidejte olej a zkuste 
přístroj znovu zapnout. 

▪ Pokud motor vydává zvláštní zápach, vyměňte ho za nový. 

▪ Pokud ovládací panel neobvykle zapáchá, vyměňte ho za nový. 

7. Zařízení není možno spustit. Vypínač je zapnutý, čas se odpočítává, ale motor přesto neběží 
a displej nehlásí chybu. 

▪ Zkontrolujte správné napojení kabelů motoru. 

▪ Ujistěte se, že zámek bezpečnostního klíče není poškozen. Pokud ano, vyměňte za nový. 

▪ Ujistěte se, že IGBT (integrovaná unipolární a bipolární součástka) Vašeho zařízení není 
poškozena. Pokud ano, musíte ji nechat vyměnit za novou. 
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SKLADOVÁNÍ 

Uchovávejte běžecký pás v čistém a suchém prostředí. Ujistěte se, že hlavní vypínač je vypnutý a že 
stroj není zapojen do elektřiny. 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ 

• Tento přístroj odpovídá standardním bezpečnostním předpisům a je vhodný pouze pro domácí 
využití. Jakékoliv jiné používání je zakázáno a může být pro uživatele nebezpečné. Za 
jakoukoli újmu způsobenou nesprávným a zakázaným zacházením se strojem nejsme 
zodpovědní. 

• Předtím, než začnete s tréninkem na běžeckém pásu, poraďte se se svým lékařem. Lékař by 
měl posoudit, zda jste fyzicky způsobilí stroj používat a jakou námahu jste schopný 
podstoupit. Nesprávné cvičení nebo přepínání organismu může uškodit Vašemu zdraví. 

• Pečlivě si přečtěte následující rady a pokyny ke cvičení. Pokud pocítíte během cvičení bolest, 
nevolnost, špatně se Vám dýchá nebo máte nějaké jiné zdravotní potíže, ihned cvičení 
ukončete. Pokud bolest přetrvá, okamžitě navštivte lékaře. 

• Tento běžecký pás není vhodný jako profesionální nebo lékařská pomůcka. Také jej nelze 
využít k léčebným účelům. 

• Snímač tepové frekvence není lékařským přístrojem. Podává pouze orientační informace o 
Vaší průměrné tepové frekvenci a jakákoliv navrhovaná tepová frekvence není medicínsky 
závazná. Snímané data nemusí být s ohledem na nekontrolovatelné lidské a okolní faktory 
vždy přesné. 

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. 
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„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): 

• 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, 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.  
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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.  

 

Datum prodeje:      Razítko a podpis prodejce:  

 


