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ÚVOD 

Tento eliptický trenažér byl navržen a zkonstruován tak, aby splňoval veškeré bezpečnostní 
standardy. To ovšem neznamená, že není třeba při jeho používání třeba dbát opatrnosti. Před 
zahájením montáže a prvním použitím přístroje si přečtěte celý manuál. Dodržujte zejména následující 
pokyny: 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 

1. Před prvním použitím přístroje si přečtěte celý manuál. 

2. Majitel je zodpovědný za to, aby obeznámil všechny uživatele přístroje s bezpečnostními 
pokyny a informacemi uvedenými v tomto manuálu. 

3. Přístroj používejte pouze v interiéru, na rovném povrchu a chraňte jej před vlhkostí a prachem. 
Umístěte pod stavěcí nožky ochrannou podložku, aby nedošlo k poškození podlahy. 

4. Provádějte pravidelné kontroly stavu přístroje a spojovacího materiálu. Pokud naleznete vadný 
či poškozený díl, nepoužívejte přístroj až do doby, než bude opět zcela v pořádku. 

5. Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí. Nenechávejte děti v blízkosti přístroje bez dozoru. 

6. Používejte vhodný sportovní oděv. Nepoužívejte oblečení, které by se mohlo během cvičení 
zachytit o přístroj. 

7. Pokud začnete během cvičení pociťovat bolesti či závratě, přestaňte okamžitě cvičit. 

8. Snímače tepové frekvence neslouží k vyhodnocení zdravotního stavu uživatele. Přesnost 
měření ovlivňují faktory jako pohyb uživatele apod. Tepové snímače slouží jako pouze jako 
cvičební pomůcka. 

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

10. Kategorie eliptikalu - HA (dle normy ČSN EN ISO 20957) určeno pro domácí a klubové 
použití. 

11. Hmotnost uživatele by neměla být vyšší 150 kg 
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SPOJOVACÍ MATERIÁL A NÁŘADÍ 

F-4;lock nut for M8 bolt (6) 

F-5: Curved Washer 8 19*2T (4)

Allen Key(1) 

F-6:Carriage Bolt  

M8*P1.25*40L (4)

 

F-17: 

IMFD

F-2:HexboltM8*P1.0*20L
    (movabhandlebar)(4)

F-14:

F-13:SCREW M5*12L(8)

Box Spanner(1)  

F-7:Flat washer for 8 19*2T bolt(4)

 

F-11;  Allen bolt

M8*P1.25*50L(2)

IMFD

F-1;FlatWasher 8* 25*2T bolt(4)

F-9;FlatWasher £p8*£p16*1T(2) F-12:

SCREW

M5*8L(4)

F-3:Curved Washer  20* 30*0.3T(2)

F-15ˇǦ ]2ˇ^

F-10; 16*36.5L bolt(2)

F-8:Carriage Bolt

M8*P1.25*55L (2)

F-20:Carriage Bolt

M8*P1.25*65L (2)

F-19ˇF Acorn nut M8(4)

 

 

 

 

 



NÁKRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D-25

D-26

D-29

E
E-3

E-2

E-1

D-31 D-30

 



SEZNAM DÍLŮ 

Označení Název dílu Počet kusů 

A Počítač 1 

A-1 Křížový šroub 4 

B Přední sloupek (komplet) 1 (set) 

B-1 Koncová krytka pevných madel 2 

B-2 Pěnová rukojeť pevných madel 2 

B-3 Snímač tepové frekvence 2 

B-4 Šroub 2 

B-5 Vymezovací vložka 2 

B-6 Osa pohyblivých madel 1 

B-7 Plochá podložka 4 

B-8 Prohnutá podložka 2 

B-9 Kabel (propojovací) 1 

B-10 Pérová podložka 6 

B-11 Imbusový šroub 6 

B-12 Křížový roub 2 

B-13 Kabel tepových snímačů 2 

B-14 Šroub 2 

B-15 Krytka předního sloupku 1 

B-16 Držák láhve na vodu 2 

B-17 Šroub na upevnění držáku na láhev 1 

C-L Levé pohyblivé madlo 1 (set) 

C-R Pravé pohyblivé madlo 1 (set) 

C-1 Koncová krytka pohyblivých madel 2 

C-2 Pěnová rukojeť pohyblivých madel 2 

D Hlavní rám 1 (set) 

D-2 Segerova podložka 1 

D-3 Plochá podložka 1 

D-4 Vlnitá podložka 1 

D-5 Šroub pro fixaci senzoru 1 

D-6 Senzor 1 

D-7 Ložisko 2 

D-8 Řemen 1 

D-9 Šroub 7 

D-10 Levý kryt (L) 1 

D-11 Šroub 4 

D-12 Matice s nákružkem 2 

D-13 Pravý kryt (R) 1 

D-14 Kabel (DC) 1 

D-15 Napájecí adaptér 1 

D-16 Ruční šroub brzdy 1 

D-17 Matice 2 
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D-18 Brzdová osa 1 

D-19 Matice 2 

D-20 Samojistící matice 2 

D-21 Plochá podložka 2 

D-22 Šroub 1 

D-23 Plochá podložka 2 

D-24 Samojistící matice 1 

D-25 Brzdová destička 1 

D-26 Plstěný proužek 1 

D-27 Držák indukční cívky 1 (set) 

D-29 Osa 1 

D-30 Šroub 1 

D-31 Matice 1 

D-32 Kabel (spodní) 1 

E Magnetická čelist (komplet) 1 (set) 

E-1 Šroub 2 

E-2 Plochá podložka 2 

E-3 Pérová podložka 2 

F Spojovací materiál 1 (set) 

F-1 Plochá podložka 4 

F-2 Šestihranný šroub s nákružkem 4 

F-3 Vlnitá podložka 2 

F-4 Samojistící matice 6 

F-5 Prohnutá podložka 4 

F-6 Vratový šroub 4 

F-7 Plochá podložka 4 

F-8 Vratový šroub 2 

F-9 Plochá podložka 2 

F-10 Distanční váleček 2 

F-11 Imbusový šroub 2 

F-12 Křížový šroub 4 

F-13 Křížový šroub 8 

F-14 Plochá podložka 8 

F-15 Krytka hlavy šroubu 2 

F-16 Maticový klíč + křížový šroubovák 1 

F-17 Imbusový klíč + křížový šroubovák 1 

F-19 Kloboučková matice 2 

F-20 Vratový šroub 2 

G Zátěžové kolo (komplet) 1 (set) 

G-1 Zátěžové kolo 1 

G-2 Matice 2 
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G-3 Matice 3 

G-4 Plochá podložka 1 

G-5 Ložisko 1 

G-6 Osa 1 

G-7 Ložisko 1 (set) 

G-8 Vymezovač 1 

H Přední nosník (komplet) 1 (set) 

H-1 Koncová krytka 2 

H-2 Matice 2 

H-3 Segerova podložka 2 

H-4 Transportní kolečko 2 

H-5 Vymezovač 2 

H-6 Šroub 4 

H-7 Stavěcí nožka 2 

I-L Levý pedál 1 (set) 

I-R Pravý pedál 1 (set) 

I-1 Vymezovací vložka 4 

I-2 Kulatá krytka 2 

I-4 Fixační destička 2 

I-5 Plochá podložka 6 

I-6 Šroub 6 

J Vodící kladka (komplet) 1 (set) 

J-1 Šestihranný šroub  1 

J-2 Samojistící matice 1 

J-3 Plochá podložka 1 

J-4 Pružina 1 

J-5 Držák pružiny 1 

J-6 Šestihranný šroub  1 

J-7 Plochá podložka 1 

J-8 Šestihranný šroub 1 

J-9 Kladka 1 

K-L Levá spojovací tyč 1 (set) 

K-R Pravá spojovací tyč 1 (set) 

K-1 Křížový šroub 4 

K-2 Vymezovací vložka spojovací tyče 4 

L-L Levá podpěra  1 

L-R Pravá podpěra  1 

L-1 Šroub 4 

L-2 Plochá podložka 4 

L-3 Osa pojezdového kolečka  2 

L-4 Pojezdové kolečko 2 
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L-5 Ložisko 4 

L-6 Krytka pojezdového kolečka 2 

L-7 Šroub 4 

L-8 Vymezovací vložka 4 

L-9 Vlnitá podložka 2 

L-10 Samojistící matice 2 

L-11 Plochá podložka 4 

L-12 Ložisko 4 

L-13 Distanční váleček 2 

L-14 Šroub  2 

L-15 Spojovací díl 2 

L-16 Šroub 4 

L-17 Plochá podložka 4 

M Pojezdový rám (komplet) 1 (set) 

M-1 Zadní nosník 2 

M-2 Šroub 4 

M-3 Koncová krytka zadního nosníku 4 

M-4 Stavěcí nožka 2 

M-5 Levá kolejnice 1 

M-6 Pravá kolejnice 1 

M-7 Vymezovací vložka 4 

M-8 Jistící mechanismus 1 

M-9 Šroub 1 

M-10 Pojistná matice 1 

M-11 Šestihranný šroub 2 

M-12 Prohnutá podložka 2 

M-13 Hranatá krytka 4 

M-14 Stavěcí nožka kolejnice 2 

M-15 Třmen 2 

M-16 Koncová krytka kolejnice 2 

M-17 Spojovací tyč 1 

N Středové složení 1 (set) 

N-1 Hnací kolo 1 

N-2 Osa 1 

N-3 Šestihranný šroub  3 

N-4 Vymezovač 1 

O Klika (komplet) 2 (set) 

O-1 Rám kliky (R+L) 2 

O-2 Šroub 10 

O-3 Šroub 2 
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O-4 Vnitřní krytka 2 

O-5 Kryt 2 

P-1 Krytka pohyblivých madel – přední část 2 

P-2 Krytka pohyblivých madel – zadní část 2 

P-3 Krytka pedálu – levá část 2 

P-4 Krytka pedálu – pravá část 2 

P-5 Nášlap 2 

MONTÁŽ 

DOPORUČENÍ 

Jedná se o opatření, kterými lze ovlivnit bezpečnost, provozuschopnost a životnost přístroje. 

• Ujistěte se, že byly dodány všechny potřebné díly. 

• Proveďte montáž přesně podle uvedených kroků. 

• Po dokončení montáže se ujistěte, že je veškerý spojovací materiál řádně utažen. 
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POSTUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KROK 1 

F-20:Carriage Bolt  M8*P1.25*65L (2)

F-8:Carriage Bolt  M8*P1.25*55L (2)

F-19¡ F Acorn nut M8(4)

F-7:Flat washer for

8* 19*2T bolt(2)

1

F-5:flatwasher

8* 19*2T (2)  

1. Připevněte napevno přední nosník (H) k hlavnímu rámu (D) pomocí 2 vratových šroubů (F-8), 
2 plochých podložek (F-7) a 2 kloboučkových matic (F-19). 

2. Připevněte napevno zadní nosník (M) k hlavnímu rámu (D) pomocí 2 vratových šroubů (F-20), 
2 plochých podložek (F-7) a 2 kloboučkových matic (F-19). 
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KROK 2 

F-15: (2)

F-2:HexboltM8*P1.0*20L
(movable  handlebar)(2)

F-1;Flat washer for

8* 25*2T bolt(2)

Box SpannerF16:

2

 

1. Připevněte levou podpěru (L-L) k levé klice (O-1) pomocí 1 šestihranného šroubu (F-2), 1 
ploché podložky (F-1) a nasaďte krytku (F-15). 

2. Připevněte pravou podpěru (L-R) k pravé klice (O-1) pomocí 1 šestihranného šroubu (F-2), 1 
ploché podložky (F-1) a nasaďte krytku (F-15). 
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KROK 3 

3

F-16:Box Spanner

 

Připevněte krytky (L-6) k levé a pravé podpěře pomocí šroubů (L-7) a zajistěte je pomocí třmenů (M-
15), šroubů (L-16) a podložek (L-17). 
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KROK 4 

2

1

3

4

F-1;Flat washer for

 8* 25*2T bolt(2)

F-3:Curved Washer

20* 30*0.3T(2)

B-11:SCREW

M8*P1.25*16L(6)

B-10: Spring  Washer

8(6)

B-7:Flat washer for

8* 19*2T bolt(4)

B-8: Curved  Washer

for M8 bolt (2)

F17:  Allen Key

4

1

F-16:Box Spanner
 

1. Propojte propojovací a spodní kabel (B-9 a D-32). 

2. Připevněte přední sloupek (B) k hlavnímu rámu pomocí 6 imbusových šroubů (B-11), 6 
pérových podložek (B-10), 2 prohnutých podložek (B-8) a 4 plochých podložek (B-7). 

3. Nasaďte pravou spojovací tyč (K-R) na osu předního sloupku a zajistěte ji pomocí 1 
šestihranného šroubu (F-2), 1 ploché podložky (F-1) a 1 vlnité podložky (F-3). 

4. Nasaďte levou spojovací tyč (K-L) na osu předního sloupku a zajistěte ji pomocí 1 
šestihranného šroubu (F-2), 1 ploché podložky (F-1) a 1 vlnité podložky (F-3). 
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KROK 5 

3

2

F-4;lock nut for

M8 bolt (2)

F-9;FlatWasher

8* 16*1T(2)

F-10; 16*36.5L

bolt(2)

F-11;  allen bolt

M8*P1.25*50L(2)

I-5:Flat washer for

8* 19*2T bolt(6)

I-6:SCREW

M8*P1.25*16L(6)

I-4:(2)

F17:  Allen Key

2

1

3

5

1

F-16:Box Spanner

 

1. Nasaďte levý pedál (I-L) na levou podpěru (L-L) a zajistěte jej pomocí 1 fixační destičky (I-4), 3 
šroubů (I-6) a 3 plochých podložek (I-5). 

2. Nasaďte pravý pedál (I-R) na pravou podpěru (L-R) a zajistěte jej pomocí 1 fixační destičky (I-
4), 3 šroubů (I-6) a 3 plochých podložek (I-5). 

3. Připevněte levý pedál (I-L) k levé spojovací tyči (K-L) pomocí 1 distančního válečku (F-10), 1 
ploché podložky (F-9) a 1 samojistící matice (F-4). 

4. Připevněte pravý pedál (I-R) k pravé spojovací tyči (K-R) pomocí 1 distančního válečku (F-10), 
1 ploché podložky (F-9) a 1 samojistící matice (F-4). 
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KROK 6 

6

F-14

F-13:SCREW M5*12L(8)

F-14;FlatWasher

6* 16*1T(8)

F17:  Allen Key

 

Proveďte montáž nášlapů (P-5) pomocí 8 křížových šroubů (F-13) a 8 plochých podložek (F-14). 
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KROK 7 

F-12:SCREW M5*8L(4)

F17:  Allen Key

7

 

Připevněte k pedálům přední krytky (P-3 a P-4) pomocí 4 křížových šroubů (F-12). 
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KROK 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Připevněte k levé spojovací tyči levé madlo (C-L) pomocí 4 vratových šroubů (F-6), 4 
prohnutých podložek (F-5) a 4 samojistících matic (F-4). 

2. Připevněte k pravé spojovací tyči pravé madlo (C-R) pomocí 4 vratových šroubů (F-6), 4 
prohnutých podložek (F-5) a 4 samojistících matic (F-4). 

3. Připevněte k pohyblivým madlům kloubové krytky (P-1) a (P-2) pomocí 4 křížových šroubů (K-
1). 

4. Připevněte držák láhve (B-16) pomocí šroubu (B-17). 

1

2

2

1

2

2

F-4;lock nut for M 8 bolt ( 4)

F-6:C arriage Bolt

M 8*P1.25*40L (4)

Box Spanner

F17: Allen Key

1

2
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KROK 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Propojte propojovací kabel (B-9) a kabel tepových snímačů (B-13) ke kabelům vycházejícím 
z počítače (A). 

2. Připevněte počítač (A) k přednímu sloupku pomocí 4 křížových šroubů (A-1). 

9

F17:  Allen Key

Box Spanner
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SKLADOVÁNÍ 

SLOŽENÍ 

1

 

1. Zašroubujte ruční šroub na hlavním rámu ve směru hodinových ručiček tak, aby šipky 
směřovaly k sobě. 

2 3

 

2. Zvedněte pojezdový rám. 
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ROZLOŽENÍ 4

1

2

 

1. Zatlačte pojezdový rám směrem od sebe. 

5

3

 

2. Sešlápněte pojistku (pojistka je značena nálepkou). 

3. Držte chodidlo na pojistce a začněte spouštět pojezdový rám k zemi. 6

4

 

4. Uvolněte pojistku a položte pojezdový rám na zem. 
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7

 

5. Zašroubujte ruční šroub na hlavním rámu v protisměru hodinových ručiček. 
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FUNKCE 

UKAZATEL POPIS 

TIME Měření délky tréninku v rozsahu 0:00-99:59 

SPEED Zobrazení aktuální rychlosti v rozsahu 0.0-99.9 

DISTANCE Zobrazení vzdálenosti překonané během cvičení v rozsahu 0.0-99.9 

CALORIES Zobrazení množství kalorií spotřebovaných během cvičení v rozsahu 0-999 

PULSE Zobrazení aktuální tepové frekvence (jednotka BPM=počet tepů za minutu) 

Při překročení předem nastavené cílové zóny se ozývá zvuková signalizace.  

RPM Ukazatel aktuálního tempa (jednotka: počet otáček za minutu) v rozsahu 0-999 

WATT Program pro kontrolu výkonu. Cílovou hodnotu lze nastavit v rozsahu 0-350. 

MANUAL Manuální program 

PROGRAM Uživatel má na výběr ze třech režimů: Beginner (Začátečník) / Advance (Pokročilý 
cvičenec) / Sporty (Sportovec) 

CARDIO Program pro kontrolu tepové frekvence 

TLAČÍTKA 

UKAZATEL POPIS 

Up 
• Zvýšení stupně zátěže 

• Režim nastavení: výběr funkce / přičtení jednotky 

Down 
• Snížení stupně zátěže 

• Režim nastavení: výběr funkce / odečtení jednotky 

Mode • Potvrzení nastavení nebo zvolené funkce 

Reset • Při přidržení tlačítka na 2 vteřiny se obnoví tovární nastavení počítače  

Start/ Stop • Zahájení / zastavení tréninku 

Recovery • Spuštění testu tělesné kondice 

Body fat • Změření tělesného tuku v % a indexu BMI 

OVLÁDÁNÍ 

ZAPNUTÍ POČÍTAČE 

Po zapojení napájecího adaptéru se zapne počítač a na 2 vteřiny se na displeji rozsvítí všichni 
ukazatelé. Po čtyřech minutách nečinnosti se počítač automaticky přepne do režimu spánku. 

Počítač probudíte stisknutím libovolného tlačítka. 
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VOLBA PROGRAMU 

K přepínání programů slouží tlačítka UP a DOWN. Posloupnost programů je následující: Manual → 
Beginnr → Advance → Sporty → Cardio → Watt 

MANUÁLNÍ PROGRAM 

Pro spuštění manuálního programu stiskněte v hlavní nabídce tlačítko START. 

 

1. Pomocí tlačítek UP a DOWN vyberte program Manual a pro vstup stiskněte tlačítko MODE. 

2. Pomocí tlačítek UP a DOWN nastavte hodnotu parametrů TIME/ČAS, 
DISTANCE/VZDÁLENOST, CALORIES/KALORIE a PULSE/TEP – nastavenou hodnotu vždy 
potvrďte tlačítkem MODE. 

3. Pro zahájení tréninku stiskněte START/STOP. Ke změně stupně zátěže slouží tlačítka UP a 
DOWN. 

4. Pro pozastavení tréninku stiskněte START/STOP. Pro návrat do hlavní nabídky použijte 
tlačítko RESET. 

PROGRAM „ZAČÁTEČNÍK“ 

 

1. Pomocí tlačítek UP a DOWN vyberte program Beginner a pro vstup stiskněte tlačítko MODE. 

2. Pomocí tlačítek UP a DOWN nastavte parametr TIME/ČAS. 

3. Pro zahájení tréninku stiskněte START/STOP. Ke změně stupně zátěže slouží tlačítka UP a 
DOWN. 

4. Pro pozastavení tréninku stiskněte START/STOP. Pro návrat do hlavní nabídky použijte 
tlačítko RESET. 
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REŽIM „POKROČILÝ CVIČENEC“ 

 

1. Pomocí tlačítek UP a DOWN vyberte program Advance a pro vstup stiskněte tlačítko MODE. 

2. Pomocí tlačítek UP a DOWN nastavte parametr TIME/ČAS. 

3. Pro zahájení tréninku stiskněte START/STOP. Ke změně stupně zátěže slouží tlačítka UP a 
DOWN. 

4. Pro pozastavení tréninku stiskněte START/STOP. Pro návrat do hlavní nabídky použijte 
tlačítko RESET. 

REŽIM „SPORTOVEC“ 

 

1. Pomocí tlačítek UP a DOWN vyberte program Sporty a pro vstup stiskněte tlačítko MODE. 

2. Pomocí tlačítek UP a DOWN nastavte parametr TIME/ČAS. 

3. Pro zahájení tréninku stiskněte START/STOP. Ke změně stupně zátěže slouží tlačítka UP a 
DOWN. 

4. Pro pozastavení tréninku stiskněte START/STOP. Pro návrat do hlavní nabídky použijte 
tlačítko RESET. 

PROGRAM PRO KONTROLU TEPU 

 

1. Pomocí tlačítek UP a DOWN vyberte program CARDIO a pro vstup stiskněte tlačítko MODE. 

2. Tlačítky UP nebo DOWN nastavte věk (AGE) a potvrďte tlačítkem MODE. 

3. Pomocí tlačítek UP a DOWN zvolte 55%, 75%, 90% nebo TAG/CÍLOVÝ TEP (výchozí 
hodnota: 100 tepů/min) 

4. Pomocí tlačítek UP a DOWN nastavte hodnotu parametru TIME/ČAS. 

5. Pro zahájení tréninku stiskněte START/STOP. Pro návrat do hlavní nabídky použijte RESET. 
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VÝKONOVÝ PROGRAM 

 

1. Pomocí tlačítek UP a DOWN vyberte program WATT a pro vstup stiskněte tlačítko MODE. 

2. Pomocí tlačítek UP a DOWN nastavte cílovou hodnotu parametru WATT/VÝKON. (výchozí 
hodnota: 120) 

3. Pomocí tlačítek UP a DOWN nastavte hodnotu parametru TIME/ČAS. 

4. Pro zahájení tréninku stiskněte START/STOP. Aktuální výkon WATT lze během cvičení 
regulovat pomocí tlačítek UP a DOWN.  

5. Pro zastavení tréninku stiskněte START/STOP. Pro návrat do hlavní nabídky použijte RESET. 

Po ukončení cvičení (nebo po přerušení cvičení tlačítkem START/STOP, nebo pokud zařízení 
přestane vydávat zvukový signál, který značí, že parametry byly uloženy), stlačte RECOVERY a 
zahajte měření. 

Důležité: 

Pro tuto funkci je nutné zaznamenání srdečního tepu. Proto se doporučuje použít hrudního pásu. 
Pokud použijete ruční čidla, pak je musíte pevně uchopit po zakončení tréninku. Po stlačení tlačítka 
RECOVERY je opět pevně uchopte. 

Zařízení začne odpočítávat jednu minutu, během které dojde k měření tepu. 

Během měření nešlapte do pedálů! 

Časový odpočet začne od 1:00 - 0:59 - - do 0:00. Po dosažení hodnoty 00:00, počítač zobrazí Váš 
kondiční status pomocí symbolu od F1 do F6. F1 znamená nejlepší možný výsledek, F6 pak ten 
nejhorší. 

Poznámka: F6 se taktéž zobrazí, pokud v průběhu měření došlo k chybě nebo k poruše. 

Pomocí tlačítka RECOVERY se pak vrátíte do hlavní nabídky. 

MĚŘENÍ TĚLESNÉHO TUKU (FAT% a BMI) 

V pohotovostním režimu stlačte BODY FAT. Je nutné zadat osobní data pro provedení měření. 
Nejprve použijte tlačítka UP a DOWN pro volbu pohlaví (MUŽ/ŽENA) a potvrďte tlačítkem MODE. 
Poté použijte opět tlačítka UP a DOWN pro zadání výšky (HEIGHT) v rozsahu 100-200 cm. Potvrďte 
tlačítkem MODE. Poté použijte tlačítka UP a DOWN pro zadání tělesné hmotnosti (WEIGHT) 
v rozsahu 10-150 kg. Stlačte MODE pro zahájení měření. Musíte se oběma rukama chopit madel 
s čidly. Po krátké měření se zobrazí procentuální hodnota tělesného tuku (FAT) a index tělesné 
hmotnosti (BMI). Tlačítkem BODY FAT se vrátíte do hlavní nabídky. 

Fit Hi Way APP (Aplikace) 

Zapněte Bluetooth na svém tabletu, vyhledejte konzoli a propojte. 

Na svém tabletu spusťte Fit Hi Way app a zahajte cvičení. 
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Návody se čas od času budou aktualizovat. Uživatel si může stáhnout poslední verzi 
naskenováním QR kódu nebo na uvedených webových stránkách. 

Fit Hi Way instrukce: 

 

POZNÁMKA: 

1. Jakmile se konzola propojí s tabletem pomocí Bluetooth, tak se vypne. 

2. Pokud aplikaci opustíte a odpojíte Bluetooth na svém zařízení, konzola se opět spustí. 

CVIČEBNÍ INSTRUKCE 

Pokud jste po delší dobu necvičili, doporučujeme věc nejprve konzultovat s lékařem pro zmírnění 
rizika možného zranění. 

Pro co nejlepší zlepšení své kondice je nutné dodržovat určité zásady. Vždy cvičte rozumně a 
nikdy se nepřepínejte. 

INTENZITA: 

Pro dosažení kýženého výsledku je nutno zvolit správnou intenzitu. 

Výchozím ukazatel je srdeční tep. Pro jeho stanovení se používá vzorec níže: 

Max. tep = 220 - věk 

Během cvičení by se tepová hodnota měla vždy pohybovat mezi 60% - 85% tepového maxima. 

Pro upřesnění je možno použít i tabulku tepové frekvence. 

V počáteční fázi cvičebního programu byste měli tep udržovat na 70% tepového maxima, alespoň 
během prvních týdnů. 

Poté byste měli postupně navýšit na 85% tepového maxima. Navýšení ale musí být pozvolné. 

Uvedené údaje jsou pouze orientační. Pro získání přesných dat nebo pro odborná doporučení se 
obraťte na svého lékaře. 

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. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, 
a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon 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, 
 I.Č. 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 a obchodním zákoníkem.  
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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.  

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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