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POKYNY TÝKAJÍCÍ SE UZEMNĚNÍ PŘÍSTROJE 
Z bezpečnostních důvodů musí být běžecký pás uzemněn. Při případné poruše trenažéru se tím sníží riziko 
zasažení elektrickým proudem. Přístroj je vybaven uzemňovacím kabelem s uzemňovacím vodičem  
a uzemňovacím kolíkem. Napájecí kabel je nutno zapojit do zásuvky, která je řádně uzemněna v souladu 
s místními pravidly a nařízeními. 

Nebezpečí – Nesprávné zapojení uzemňovacího kolíku může vést k zasažení elektrickým proudem. Poraďte se 
s kvalifikovaným elektrikářem, jestliže si nejste jisti, zda je přístroj uzemněn. Nepokoušejte se jakkoliv 
upravovat dodanou zástrčku. Jestliže zástrčka nepasuje do elektrické zásuvky, nechejte elektrickou zásuvku 
vyměnit kvalifikovaným elektrikářem. 

Zástrčku napájecího kabelu je nutno zapojit přímo do elektrické zásuvky – nepoužívejte žádné adaptéry. 

• Umístěte přístroj tak, abyste měli dobrý přístup k elektrické zásuvce. 

• Je-li napájecí kabel poškozen, musí jej z bezpečnostních důvodů vyměnit výrobce, servisní technik 
nebo jiná kvalifikovaná osoba. 

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 
Při používání přístroje vždy dodržujte následující bezpečnostní pokyny: 

Před prvním použitím běžeckého pásu si přečtěte všechny pokyny. 

HROZÍ RIZIKO ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM: po každém použití pásu nebo před jeho 
čištěním odpojte napájecí kabel z elektrické sítě. 

VAROVÁNÍ: předcházejte popáleninám, vzniku požáru, zasažení elektrickým proudem a zraněním a dodržujte 
následující pokyny: 

1. Nevzdalujte se od přístroje po jeho zapojení do elektrické sítě. Odpojte přístroj z elektrické sítě, jestliže 
jej zrovna nebudete používat nebo se chystáte provádět údržbu. 

2. Děti a postižení lidé mohou přístroj používat pouze za dozoru dospělé osoby. Dohled dospělé osoby je 
nutný také v případě, že jsou děti a postižení lidé v blízkosti přístroje. 

3. Používejte pás pouze k účelům, ke kterým byl navržen, a které jsou popsány v tomto manuálu. 
Nepoužívejte žádné příslušenství, které nebylo doporučeno výrobcem. 

4. Nikdy pás nepoužívejte, jestliže není zcela v pořádku nebo je poškozen napájecí kabel nebo jestliže je 
od vody. Pro opravu kontaktujte naše servisní centrum. 

5. Napájecí kabel nesmí být v blízkosti zdroje tepelného záření. 
6. Nevhazujte ani nevkládejte žádné předměty do otvorů v přístroji. 
7. Nepoužívejte přístroj venku. 
8. Před odpojením z elektrické sítě vypněte nejdříve přístroj pomocí tlačítek. 
9. Přístroj zapojujte pouze k řádně uzemněné elektrické zásuvce. 
10. Z bezpečnostních důvodů nesmí dojít k poškození napájecího kabelu. Po použití přístroje odpojte 

napájecí kabel a uschovejte jej na bezpečné místo, kde nemají přístup děti.  
11. VAROVÁNÍ 

Jestliže nebude přístroj po delší dobu používán, odpojte a vyjměte ovládací panel a uschovejte jej na 
místě, kam nemají děti přístup. 

12. POZOR 
Při nastupování na spuštěný běžecký pás a sestupování z pásu buďte opatrní, hrozí riziko úrazu. 
Před prvním použitím si přečtěte celý manuál. 

13. POZOR 
Před prováděním údržby odpojte přístroj z elektrické sítě, abyste se neporanili o jeho pohyblivé díly. 

14. VAROVÁNÍ 
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Před čištěním a prováděním údržby odpojte přístroj z elektrické sítě, hrozí riziko zasažení elektrickým 
proudem. 

USCHOVEJTE SI TYTO BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Zapojení napájecího kabelu do elektrické sítě: 

 

Poznámka: jedná se pouze o ilustrační obrázek. Zástrčka Vašeho napájecího kabelu a elektrická zásuvka se 
mohou lišit. Zástrčku v žádném případě neupravujte. 

NAPÁJENÍ 

Běžecký pás je určen pro používání v zemi, ve které jej lze zakoupit. V jiných státech se mohou požadavky na 
napájení měnit. O používání pásu v jiném státě se poraďte s naším servisním centrem. 

UMÍSTĚNÍ 

Pří výběru vhodného místa pro umístění běžeckého pásu je důležité dbát na jeho dobrou dostupnost a zajistit 
kolem něj dostatečný volný prostor. 

 

• Strana, z níž se na pás nenastupuje – je třeba alespoň 20 cm volného prostoru. 

• Strana, z níž se na pás nastupuje – je třeba alespoň 90 cm volného prostoru. 

• Přední strana pásu – je třeba alespoň 30 cm volného prostoru. 

• Zadní strana pásu – je třeba alespoň 180 cm volného prostoru. 

Přístroj je třeba z bezpečnostních důvodů takto řádně umístit. Pro případ nehody musí být okolo přístroje zajištěn 
dostatek volného prostoru. 
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ZAPOJENÍ 
Před zahájením používání běžeckého pásu je třeba jej řádně uzemnit. Správným uzemněním přístroje snížíte 
riziko zasažení elektrickým proudem. Přípojka napájecího kabelu je vybavena uzemňovacím vodičem a musí být 
zapojena do elektrické zásuvky, která je uzemněna podle místních předpisů a nařízení. Nepoužívejte žádné 
adaptéry – mohlo by dojít k narušení uzemnění přístroje, snížení bezpečnosti jeho používání nebo k poškození 
přístroje. Na takto vzniklá poškození se nevztahují záruční podmínky. 

Nepokoušejte se jakkoliv upravovat dodanou zástrčku. Jestliže zástrčka nepasuje do elektrické zásuvky, nechejte 
elektrickou zásuvku vyměnit kvalifikovaným elektrikářem. 

NASTAVITELNÉ NOŽKY 

Jakmile umístíte přístroj na vhodné místo, vyrovnejte jej pomocí zadních nastavitelných nožek. Nastavte výšku 
nožek pomocí ručních matic. 

Neupravujte nožky, je-li pás spuštěný. Přístroj vyrovnejte pomocí nožiček až poté, co jej vypnete pomocí 
hlavního tlačítka. 

 

VŠEOBECNÉ INFORMACE 
HLAVNÍ VYPÍNAČ 

Tlačítko vypínače se nachází na boční straně přístroje poblíž napájecího kabelu. Tlačítko lze přepnout do 2 pozic 
– ON (zapnuto) a OFF (vypnuto). Jestliže je přístroj zapojen do elektrické sítě a zapnut pomocí tlačítka, ozve se 
zvuková signalizace. 

 

ELEKTRICKÝ JISTIČ 

Elektrický jistič je umístěn vedle vypínače elektrického proudu. V případě přetížení elektrickým proudem se 
díky jističi přístroj vypne, což by mělo zabránit poškození přístroje. Jestliže se přístroj náhle vypne bez zvukové 
signalizace a nesvítí žádná tlačítka, bude pravděpodobně třeba znovu zapnout jistič. Pro opětovné zapnutí jističe 
stiskněte dostatečnou silou tlačítko. Ovládací panel by se měl znovu zapnout a mělo by dojít ke zvukové 
signalizaci. 

POZOR 

Sáhněte na napájecí kabel a zkuste, zda není horký – může být zapojen do nevhodné elektrické zásuvky. V tomto 
případě je třeba jej zapojit do jiné zásuvky. 
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NAPÁJECÍ KABEL 

Napájecí kabel musí být zapojen do řádně uzemněné elektrické zásuvky. Napájecí kabel musí být umístěn 
v dostatečné vzdálenosti od posuvných koleček, aby nedošlo k jeho poškození. Poškození napájecího kabelu 
může vést ke vzniku požáru nebo k poraněním v důsledku zasažení elektrickým proudem. 
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NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ POČÍTAČE 

POPIS DISPLEJE OVLÁDACÍHO PANELU CPI 
Prostřednictvím displeje počítače jste schopni ovládat celý přístroj. Skládá se z informačních oken, okna 
s obdélníkovou sítí a tlačítek. 

 

INFORMAČNÍ OKNA 

Uživatelské údaje Popis 
TIME (ČAS) Zobrazení času v minutách a vteřinách 

(minuty:vteřiny) 
HEART RATE (TEPOVÁ FREKVENCE) Zobrazení aktuální tepové frekvence při cvičení 

v úderech za minutu. (Zobrazuje se pouze v případě, 
že držíte snímače tepové frekvence nebo máte 
nasazený hrudní pás.) 

KALORIE (CALORIES) Zobrazení množství spotřebovaných kalorií během 
cvičení. 

PACE (TEMPO) Zobrazení času potřebného na překonání vzdálenosti1 
kilometru (1 míle). 

DISTANCE (VZDÁLENOST) Zobrazení dosažené vzdálenosti v kilometrech nebo 
mílích. 

AVG SPEED (PRŮMĚRNÁ RYCHLOST) Zobrazení průměrné rychlosti při cvičení. 
INCLINE (SKLON) Zobrazení aktuálního sklonu pásu. 
SPEED (RYCHLOST) Zobrazení aktuální rychlosti během cvičení.  
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(V kilometrech nebo mílích.) 
 

 OKNO S OBDÉLNÍKOVOU SÍTÍ 

Toto okno slouží k zobrazení zvoleného cvičebního programu a jeho profilu. Blikající sloupeček znázorňuje 
aktuální fázi tréninku. 

TLAČÍTKA 

Tlačítka slouží k ovládání přístroje, nastavení sklonu pásu a nastavení rychlosti. Popis jednotlivých tlačítek: 

 

Tlačítko pro spuštění pásu. 

 

Tlačítko pro vložení údajů. 

 

Tlačítko pro zastavení pásu. 

 

Tlačítko pro pozvolné zastavení pásu. 

 

Přepínání mezi hodnotami parametrů: ČAS (TIME) – 
TEPOVÁ FREKVENCE (HEART RATE) – 
KALORIE (CALORIES) --- TEMPO (PACE) – 
VZDÁLENOST (DISTANCE) – PRŮMĚRNÁ 
RYCHLOST (AVG SPEED) 

 

Tlačítko pro nastavení rychlosti. Každým stisknutím 
se hodnota rychlosti zvýší o 0,1 mi. Pro rychlé zvýšení 
rychlosti tlačítko přidržte. 

 

Tlačítko pro nastavení rychlosti. Každým stisknutím 
se hodnota rychlosti sníží o 0,1 mi. Pro rychlé snížení 
rychlosti tlačítko přidržte. 

 

Tlačítko pro nastavení sklonu pásu. Každým 
stisknutím se sklon zvýší o 1 stupeň. Pro rychlé 
zvýšení sklonu tlačítko přidržte. 

 

Tlačítko pro nastavení sklonu pásu. Každým 
stisknutím se sklon sníží o 1 stupeň. Pro rychlé snížení 
sklonu tlačítko přidržte. 

 

Tlačítko s číselnou hodnotou – jeho stisknutím můžete 
nastavit na daný stupeň rychlost nebo sklon. 
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Tlačítko s číselnou hodnotou – jeho stisknutím můžete 
nastavit na daný stupeň rychlost nebo sklon. 

 

Tlačítko s číselnou hodnotou – jeho stisknutím můžete 
nastavit na daný stupeň rychlost nebo sklon. 

 

Tlačítko s číselnou hodnotou – jeho stisknutím můžete 
nastavit na daný stupeň rychlost nebo sklon. 

 

Tlačítko s číselnou hodnotou – jeho stisknutím můžete 
nastavit na daný stupeň rychlost nebo sklon. 

 

Tlačítko s číselnou hodnotou – jeho stisknutím můžete 
nastavit na daný stupeň rychlost nebo sklon. 

 

Tlačítko s číselnou hodnotou – jeho stisknutím můžete 
nastavit na daný stupeň rychlost nebo sklon. 

 

Tlačítko s číselnou hodnotou – jeho stisknutím můžete 
nastavit na daný stupeň rychlost nebo sklon. 

 

Tlačítko s číselnou hodnotou – jeho stisknutím můžete 
nastavit na daný stupeň rychlost nebo sklon. 

 

POZNÁMKA: jestliže chcete rychle zvýšit rychlost pomocí tlačítka s číselnou hodnotou, je třeba toto 
nastavení potvrdit tlačítkem ENTER. 

PROGRAMY CPI 
K dispozici je manuální program (manual), program pro cvičení na čas (set time), program pro cvičení podle 
spotřebovaných kalorií (calories), program pro cvičení na základě dosažené vzdálenosti (distance), uživatelský 
program 1 a 2, program pro chůzi (walking), program pro běh (running), kardio program (cardio), intervalový 
program (interval), program pro spalování tuku (fat burn), program pro trénování výdrže (endurance) a program 
pro cvičení na základě tepové frekvence (HRC).  

Stiskněte tlačítko pro zdvih/sklon pásu. 

MANUÁLNÍ PROGRAM 

1. Krok 

Zapněte napájení pásu pomocí hlavního tlačítka a poté nastavte pomocí tlačítek , 

,  nebo   Vaši váhu a potvrďte nastavení tlačítkem . 
Hmotnost je nastavena na výchozí hodnotu 176 liber. 
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2. Krok  

Stiskněte . 
 

Na displeji dojde k odpočtu 3 vteřin a poté se pás spustí. 

Během cvičení můžete přizpůsobovat rychlost a sklon pásu pomocí tlačítek s číselnou hodnotou, šipek nebo 
tlačítek + a –. 

Pokud zvyšujete rychlost pomocí tlačítka s číselnou hodnotou, musíte potvrdit nastavení tlačítkem   
a poté se rychlost zvýší na požadovaný stupeň. 

Stiskněte tlačítko pro zdvih/sklon pásu. 

NASTAVENÍ ČASU (TIME), KALORIÍ (CALORIES), VZDÁLENOSTI (DISTANCE) 

1. Krok 

Zapněte napájení pásu pomocí hlavního tlačítka a poté nastavte pomocí tlačítek , 

,  nebo   Vaši váhu a potvrďte nastavení tlačítkem . 
Hmotnost je nastavena na výchozí hodnotu 176 liber. 

2. Krok 

Použijte tlačítka  a  pro zvolení programu 

TIME/CALORIES/DISTANCE, potvrďte výběr tlačítkem . 
3. Krok 

Pomocí tlačítek , , ,  nastavte čas (time) / kalorie 

(calories) / vzdálenost a stiskněte . 
 

Na displeji dojde k odpočtu 3 vteřin a poté se pás spustí. 

Během cvičení můžete přizpůsobovat rychlost a sklon pásu pomocí tlačítek s číselnou hodnotou, šipek nebo 
tlačítek + a –. 

Pokud zvyšujete rychlost pomocí tlačítka s číselnou hodnotou, musíte potvrdit nastavení tlačítkem   
a poté se rychlost zvýší na požadovaný stupeň. 

Stiskněte tlačítko pro zdvih/sklon pásu. 

UŽIVATELSKÝ PROGRAM 1 / UŽIVATELSKÝ PROGRAM 2 

1. Krok 

Zapněte napájení pásu pomocí hlavního tlačítka a poté nastavte pomocí tlačítek , 
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,  nebo   Vaši váhu a potvrďte nastavení tlačítkem . 
Hmotnost je nastavena na výchozí hodnotu 176 liber. 

2. Krok 

Pomocí tlačítek  a  zvolte uživatelský program (CUSTOM) a potvrďte 

jej tlačítkem . 
3. Krok 

Po nastavení každé z částí trati můžete využít , nastavení každého sloupečku 

potvrďte tlačítkem . Jakmile nastavíte všechny sloupečky, stiskněte 

 a na displeji se zobrazí doba cvičení. 
4. Krok Do paměti počítače lze uložit nastavení 2 uživatelských programů. Pomocí tlačítek 

 a . Tlačítka  a  použijte pro nastavení rychlosti. 
5. Krok 

Pomocí tlačítek , , ,  nastavte dobu cvičení. Stiskněte 

 pro zahájení cvičení. 
 

Na displeji dojde k odpočtu 3 vteřin a poté se pás spustí. 

Během cvičení můžete přizpůsobovat rychlost a sklon pásu pomocí tlačítek s číselnou hodnotou, šipek nebo 
tlačítek + a –. 

Pokud zvyšujete rychlost pomocí tlačítka s číselnou hodnotou, musíte potvrdit nastavení tlačítkem   
a poté se rychlost zvýší na požadovaný stupeň. 

Stiskněte tlačítko pro zdvih/sklon pásu. 

CHŮZE (WALKING)/BĚH (RUNNING) /KARDIO (CARDIO)/INTERVALY (INTERVAL)/PÁLENÍ 
TUKU (FAT BURN)/VÝDRŽ (ENDURANCE) 

1. Krok 

Zapněte napájení pásu pomocí hlavního tlačítka a poté nastavte pomocí tlačítek , 

,  nebo   Vaši váhu a potvrďte nastavení tlačítkem . 
Hmotnost je nastavena na výchozí hodnotu 176 liber. 

2. Krok 

Pomocí tlačítek  a  zvolte jeden z programů 
WALKING/RUNNING/INTERVAL/FAT BURN/ENDURANCE a potvrďte jej 

tlačítkem . 
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3. Krok 

Pomocí tlačítek , ,  ,   zvolte jednu ze 3 obtížností 

cvičení a poté stiskněte . 
4. Krok 

Pomocí tlačítek  , ,  ,  nastavte čas cvičení a poté 

stiskněte . 
Na displeji dojde k odpočtu 3 vteřin a poté se pás spustí. 

Během cvičení můžete přizpůsobovat rychlost a sklon pásu pomocí tlačítek s číselnou hodnotou, šipek nebo 
tlačítek + a –. 

Pokud zvyšujete rychlost pomocí tlačítka s číselnou hodnotou, musíte potvrdit nastavení tlačítkem   
a poté se rychlost zvýší na požadovaný stupeň. 

Stiskněte tlačítko pro zdvih/sklon pásu. 

KONTROLA TEPOVÉ FREKVENCE (HEART RATE CONTROL) 

1. Krok 

Zapněte napájení pásu pomocí hlavního tlačítka a poté nastavte pomocí tlačítek , 

,  nebo   Vaši váhu a potvrďte nastavení tlačítkem . 
Hmotnost je nastavena na výchozí hodnotu 176 liber. 

2. Krok 

Pomocí tlačítek  a  zvolte program HRC a potvrďte jej tlačítkem 

. 
3. Krok 

Pomocí tlačítek , ,  ,   nastavte Váš věk. Výchozí 

hodnota je 25 let. Poté stiskněte . 
4. Krok 

Pomocí tlačítek , ,  , nastavte maximální hodnotu 

tepové frekvence v %. Výchozí hodnota je 60%, stiskněte  a poté 

 pro zahájení cvičení. 
Na displeji dojde k odpočtu 3 vteřin a poté se pás spustí. 

Během cvičení můžete přizpůsobovat rychlost a sklon pásu pomocí tlačítek s číselnou hodnotou, šipek nebo 
tlačítek + a –. 



13 

 

Pokud zvyšujete rychlost pomocí tlačítka s číselnou hodnotou, musíte potvrdit nastavení tlačítkem   
a poté se rychlost zvýší na požadovaný stupeň. 

Stiskněte tlačítko pro zdvih/sklon pásu. 

 

Kontrola tepové frekvence se provádí každých 15 vteřin: 

A. Jestliže je aktuální tepová frekvence menší než 50 tepů za minutu (nezávisle na cílové tepové 
frekvenci), zůstane sklon pásu na 0% a rychlost se zvýší o 0,1 mph každých 15 vteřin, dokud nedosáhne 
minimální nastavené hodnoty. 

B. Jestliže není aktuální tepová frekvence menší než cílová o více než 3 tepy za minutu, nezmění se 
rychlost ani sklon pásu. 

C. Jestliže je aktuální tepová frekvence menší o 3-5 tepů než cílová tepová frekvence, zvětší se každých 30 
vteřin sklon pásu o 0,5%. 

D. Jestliže je aktuální tepová frekvence menší o 6-10 tepů než cílová tepová frekvence, zvětší se sklon 
pásu každých 30 vteřin o 1%. 

E. Jestliže je aktuální tepová frekvence menší o 11-20 tepů než cílová tepová frekvence, zvětší se každých 
15 vteřin sklon pásu o 1%. 

F. Jestliže je aktuální tepová frekvence menší než cílová o více než 20 tepů, nedojde k žádné změně 
v nastavení pásu. V tomto případě je předpoklad, že došlo k chybě ve snímání tepové frekvence – 
zkontrolujte hrudní pás. 

G. Jestliže není aktuální tepová frekvence větší než cílová tepová frekvence o více než 3 tepy, nedojde 
k žádné změně v nastavení pásu. 

H. Jestliže je aktuální tepová frekvence větší než cílová tepová frekvence o více než 3 tepy, zmenší se 
sklon pásu každých 15 vteřin o 1%. Jakmile bude sklon pásu 0%, začne se snižovat rychlost o 0,1 mph 
každých 15 vteřin. Rychlost se bude snižovat, dokud nedosáhne minimální hodnoty nebo dokud není 
aktuální tepová frekvence v požadovaném rozmezí cílové tepové frekvence. 

Uživatel může v případ ě potřeby pás zastavit během cvičení stisknutím tlačítka STOP nebo vytažením 
bezpečnostního klíče. 

Stiskněte tlačítko pro zdvih/sklon pásu. 

POZNÁMKA: 

1. Stisknete-li při cvičení tlačítko  , sníží se rychlost až na 0, ale sklon pásu se nezmění. Po 
zastavení se budou na displeji zobrazovat hodnoty naměřených parametrů: čas (time), tepová frekvence 
(heart rate), kalorie (calories), tempo (pace), vzdálenost (distance), avg speed (průměrná rychlost) – 
parametry se automaticky přepínají po 5 vteřinách. Na velkém obdélníkovém okně se zobrazí velký 

nápis STOP. Pro vynulování naměřených hodnot stiskněte tlačítko . Jestliže stisknete 

, začne se pás pohybovat minimální nastavenou rychlostí a informace o cvičení se budou 
přičítat k dříve naměřeným hodnotám parametrů.  
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2. Po stisknutí tlačítka  při cvičení se bude postupně pás zpomalovat, dokud se úplně 

nezastaví. Po zastavení můžete naměřené údaje resetovat tlačítkem  nebo pokračovat 

v jejich měření stisknutím tlačítka . 

3. Stiskněte tlačítko pro zdvih/sklon pásu. 

MANUÁLNÍ PROGRAM (MANUAL) 

1. Uživatel může nastavit jeho hmotnost nebo pás okamžitě spustit tlačítkem START. 
2. Uživatel si manuálně nastavuje rychlost a sklon pásu. 
3. Po spuštění pásu se na největším obdélníkovém displeji zobrazí profil trati na 400 metrů ( ¼ míle). 

Aktuální pozice na trati je vždy označena blikáním. Ve středu trati se zobrazí „0“. Sloupeček zhasne 
vždy po jeho překonání. Jakmile překonáte 400 m, displej zhasne a v jeho středu se zobrazí „1“ 
označující další trať dlouhou 400 m. Tímto způsobem se přičítá vzdálenost během cvičení. Číslo ve 
středu displeje po cvičení označuje, kolikrát jste překonali 400 m vzdálenost. 

PROGRAM PRO CVIČENÍ NA ČAS (TIME PROGRAM) 

1. Po zvolení tohoto programu je třeba nastavit požadovanou dobu cvičení a stisknout tlačítko START pro 
zahájení cvičení. Čas se bude odpočítávat. 

2.  Uživatel si manuálně nastavuje rychlost a sklon pásu. 
3. Po spuštění pásu se na největším obdélníkovém displeji zobrazí profil trati na 400 metrů ( ¼ míle). 

Aktuální pozice na trati je vždy označena blikáním. Ve středu trati se zobrazí „0“. Sloupeček zhasne 
vždy po jeho překonání. Jakmile překonáte 400 m, displej zhasne a v jeho středu se zobrazí „1“ 
označující další trať dlouhou 400 m. Tímto způsobem se přičítá vzdálenost během cvičení. Číslo ve 
středu displeje po cvičení označuje, kolikrát jste překonali 400 m vzdálenost. 

PROGRAM ZÁVISLÝ NA SPOTŘEBĚ KALORIÍ (CALORIES) 

1. Po zvolení tohoto programu je třeba nastavit množství kalorií spotřebovaných při cvičení. Stiskněte 
START pro zahájení cvičení. Spotřebované kalorie se budou odečítat od nastavené hodnoty. 

2. Uživatel si manuálně nastavuje rychlost a sklon pásu. 
3. Po spuštění pásu se na největším obdélníkovém displeji zobrazí profil trati na 400 metrů ( ¼ míle). 

Aktuální pozice na trati je vždy označena blikáním. Ve středu trati se zobrazí „0“. Sloupeček zhasne 
vždy po jeho překonání. Jakmile překonáte 400 m, displej zhasne a v jeho středu se zobrazí „1“ 
označující další trať dlouhou 400 m. Tímto způsobem se přičítá vzdálenost během cvičení. Číslo ve 
středu displeje po cvičení označuje, kolikrát jste překonali 400 m vzdálenost 

PROGRAM PRO NASTAVENÍ CÍLOVÉ VZDÁLENOSTI (DISTANCE) 

1. Po zvolení tohoto programu je třeba nastavit požadovanou vzdálenost, kterou chcete při cvičení 
překonat. Stiskněte START pro zahájení cvičení. Vzdálenost se bude odečítat od nastavené hodnoty. 

2. Uživatel si manuálně nastavuje rychlost a sklon pásu. 
3. Po spuštění pásu se na největším obdélníkovém displeji zobrazí profil trati na 400 metrů ( ¼ míle). 

Aktuální pozice na trati je vždy označena blikáním. Ve středu trati se zobrazí „0“. Sloupeček zhasne 
vždy po jeho překonání. Jakmile překonáte 400 m, displej zhasne a v jeho středu se zobrazí „1“ 
označující další trať dlouhou 400 m. Tímto způsobem se přičítá vzdálenost během cvičení. Číslo ve 
středu displeje po cvičení označuje, kolikrát jste překonali 400 m vzdálenost 
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PROGRAM PRO CHŮZI (WALKING) 

Počáteční rychlost pásu je 0,5, maximální rychlost je 3,3 mph. 

Uživatel si musí sám nastavit rychlost vyšší než 0,5 mph. 

1. ÚROVEŇ (LEVEL 1) 2. ÚROVEŇ (LEVEL 2) 3. ÚROVEŇ (LEVEL 3) 

Fáze Sklon Rychlost Fáze Sklon Rychlost Fáze Sklon Rychlost 
1 0 0.5 1 0 0.5 1 2 0.5 
2 3 0.5 2 4 0.5 2 8 0.5 
3 7 0.5 3 9 0.5 3 11 0.5 
4 1 0.5 4 1 0.5 4 1 0.5 
5 5 0.5 5 7 0.5 5 8 0.5 
6 9 0.5 6 11 0.5 6 13 0.5 
7 3 0.5 7 3 0.5 7 4 0.5 
8 0 0.5 8 0 0.5 8 0 0.5 
9 5 0.5 9 7 0.5 9 8 0.5 
10 9 0.5 10 11 0.5 10 13 0.5 
11 0 0.5 11 0 0.5 11 2 0.5 
12 3 0.5 12 6 0.5 12 6 0.5 
13 7 0.5 13 10 0.5 13 11 0.5 
14 1 0.5 14 1 0.5 14 4 0.5 
15 5 0.5 15 7 0.5 15 10 0.5 

1. POZNÁMKA: Stiskněte tlačítko pro zdvih/sklon pásu. 
2. POZNÁMKA: Sklon pásu nelze uzpůsobit. Lze manuálně regulovat rychlost pásu, ale během dalších 

fází se bude rychlost opět řídit nastavenými hodnotami. 
3. POZNÁMKA: 1:45 před koncem cvičení se začne pás zpomalovat přibližně každých 10-12 vteřin. 

PROGRAM PRO BĚH (RUNNING) 

Maximální možná rychlost je 8 mph. 

Uživatel si musí sám nastavit rychlost. 

1. ÚROVEŇ (LEVEL 1) 2. ÚROVEŇ (LEVEL 2) 3. ÚROVEŇ (LEVEL 3) 

Fáze Sklon Rychlost Fáze Sklon Rychlost Fáze Sklon Rychlost 
1 0 3 1 2 4.5 1 4 6 
2 3 3 2 5 4.5 2 8 6 
3 6 3 3 7 4.5 3 10 6 
4 8 3 4 9 4.5 4 12 6 
5 0 3 5 3 4.5 5 4 6 
6 6 3 6 6 4.5 6 8 6 
7 9 3 7 12 4.5 7 12 6 
8 11 3 8 13 4.5 8 14 6 
9 9 3 9 10 4.5 9 12 6 
10 3 3 10 4 4.5 10 6 6 
11 0 3 11 2 4.5 11 4 6 
12 3 3 12 6 4.5 12 8 6 
13 5 3 13 8 4.5 13 10 6 
14 7 3 14 10 4.5 14 12 6 
15 0 3 15 1 4.5 15 4 6 

1. POZNÁMKA: Stiskněte tlačítko pro zdvih/sklon pásu. 
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2. POZNÁMKA: Sklon pásu nelze uzpůsobit. Lze manuálně regulovat rychlost pásu, ale během dalších 
fází se bude rychlost opět řídit nastavenými hodnotami. 

3. POZNÁMKA: 1:45 před koncem cvičení se začne pás zpomalovat přibližně každých 10-12 vteřin. 

INTERVALOVÝ PROGRAM (INTERVAL) 

1. ÚROVEŇ (LEVEL 1) 2. ÚROVEŇ (LEVEL 2) 3. ÚROVEŇ (LEVEL 3) 

Fáze Sklon Rychlost Fáze Sklon Rychlost Fáze Sklon Rychlost 
1 0 1 1 0 1 1 0 1 
2 4 2.5 2 6 4 2 8 2.5 
3 0 2.5 3 0 4 3 4 4 
4 6 2.5 4 8 4 4 10 5.5 
5 0 4 5 0 5.5 5 4 5.5 
6 8 4 6 10 5.5 6 12 5.5 
7 0 4 7 0 5.5 7 4 7 
8 10 4 8 12 5.5 8 14 7 
9 0 4 9 0 5.5 9 4 7 
10 8 4 10 10 5.5 10 12 5.5 
11 0 4 11 0 5.5 11 4 5.5 
12 6 2.5 12 8 4 12 10 5.5 
13 0 2.5 13 0 4 13 4 4 
14 4 2.5 14 6 4 14 8 4 
15 0 2.5 15 0 4 15 0 4 

1. POZNÁMKA: Stiskněte tlačítko pro zdvih/sklon pásu. 
2. POZNÁMKA: Sklon pásu nelze uzpůsobit. Lze manuálně regulovat rychlost pásu, ale během dalších 

fází se bude rychlost opět řídit nastavenými hodnotami. 
3. POZNÁMKA: 1:45 před koncem cvičení se začne pás zpomalovat přibližně každých 10-12 vteřin. 

KARDIO PROGRAM (CARDIO) 

1. ÚROVEŇ (LEVEL 1) 2. ÚROVEŇ (LEVEL 2) 3. ÚROVEŇ (LEVEL 3) 

Fáze Sklon Rychlost Fáze Sklon Rychlost Fáze Sklon Rychlost 
1 0 1 1 0 1 1 0 1.5 
2 3 2.5 2 5 2.5 2 7 2.5 
3 5 4 3 7 4 3 9 4 
4 7 4 4 9 4 4 11 5.5 
5 5 2.5 5 7 4 5 9 5.5 
6 3 1 6 5 2.5 6 7 4 
7 0 1 7 0 1 7 0 2.5 
8 0 1 8 0 1 8 0 1.5 
9 0 1 9 0 1 9 0 2.5 
10 3 1 10 5 2.5 10 7 4 
11 5 2.5 11 7 4 11 9 5.5 
12 7 4 12 9 4 12 11 5.5 
13 5 4 13 7 4 13 9 4 
14 3 4 14 5 4 14 7 4 
15 0 4 15 0 4 15 0 4 

1. POZNÁMKA: Stiskněte tlačítko pro zdvih/sklon pásu. 
2. POZNÁMKA: Sklon pásu nelze uzpůsobit. Lze manuálně regulovat rychlost pásu, ale během dalších 

fází se bude rychlost opět řídit nastavenými hodnotami. 
3. POZNÁMKA: 1:45 před koncem cvičení se začne pás zpomalovat přibližně každých 10-12 vteřin. 
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PROGRAM PRO PÁLENÍ TUKU (FAT BURN) 

1. ÚROVEŇ (LEVEL 1) 2. ÚROVEŇ (LEVEL 2) 3. ÚROVEŇ (LEVEL 3) 

Fáze Sklon Rychlost Fáze Sklon Rychlost Fáze Sklon Rychlost 
1 0 2.5 1 0 2.5 1 0 4 
2 4 2.5 2 6 4 2 8 4 
3 0 4 3 4 4 3 4 5.5 
4 6 4 4 8 5.5 4 12 5.5 
5 0 5.5 5 4 5.5 5 4 5.5 
6 10 4 6 12 4 6 14 4 
7 0 5.5 7 4 5.5 7 4 5.5 
8 10 5.5 8 12 5.5 8 14 5.5 
9 0 5.5 9 4 5.5 9 4 5.5 
10 10 4 10 12 4 10 14 4 
11 0 5.5 11 4 5.5 11 4 5.5 
12 6 4 12 8 5.5 12 12 5.5 
13 0 4 13 4 4 13 4 5.5 
14 4 4 14 6 4 14 8 5.5 
15 0 4 15 0 4 15 0 5.5 

1. POZNÁMKA: Stiskněte tlačítko pro zdvih/sklon pásu. 
2. POZNÁMKA: Sklon pásu nelze uzpůsobit. Lze manuálně regulovat rychlost pásu, ale během dalších 

fází se bude rychlost opět řídit nastavenými hodnotami. 
3. POZNÁMKA: 1:45 před koncem cvičení se začne pás zpomalovat přibližně každých 10-12 vteřin. 
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POPIS DISPLEJE OVLÁDACÍHO PANELU PT10 A PT7 
Popis displeje modelu PT10 a PT7. Skládá se z informačních oken, okna s obdélníkovou sítí  
a tlačítek. 
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INFORMAČNÍ OKNA 

Uživatelské údaje Popis 
TIME (ČAS) Zobrazení času v minutách a vteřinách 

(minuty:vteřiny) 
HEART RATE (TEPOVÁ FREKVENCE) Zobrazení aktuální tepové frekvence při cvičení 

v úderech za minutu. (Zobrazuje se pouze v případě, 
že držíte snímače tepové frekvence nebo máte 
nasazený hrudní pás.) 

KALORIE (CALORIES) Zobrazení množství spotřebovaných kalorií během 
cvičení. 

INCLINE (SKLON) Zobrazení aktuálního sklonu pásu. 
DISTANCE (VZDÁLENOST) Zobrazení dosažené vzdálenosti v kilometrech nebo 

mílích. 
PACE (TEMPO) Zobrazení času potřebného na překonání vzdálenosti1 

kilometru (1 míle). 
SPEED (RYCHLOST) Zobrazení aktuální rychlosti během cvičení.  

(V kilometrech nebo mílích.) 

 

OKNO S OBDÉLNÍKOVOU SÍTÍ 

Toto okno slouží k zobrazení zvoleného cvičebního programu a jeho profilu. Blikající sloupeček znázorňuje 
aktuální fázi tréninku. 

TLAČÍTKA 

Tlačítka slouží k ovládání přístroje, nastavení sklonu pásu a nastavení rychlosti. Popis jednotlivých tlačítek: 

 

Tlačítko pro zahájení cvičení 

 

Tlačítko pro potvrzení nastavení 

 

Tlačítko pro zastavení cvičení 

 

Tlačítko pro pozvolné zastavení pásu 

 

Tlačítka pro nastavení obtížnosti cvičení 

 

Tlačítka pro nastavení sklonu. Každým stisknutím se sklon změní o 1 stupeň. 
Pro rychlé nastavení tlačítko přidržte. 

 

Tlačítka pro nastavení rychlosti. Každým stisknutím se rychlost změní o 0,1 
míle. 
Pokud tlačítko přidržíte, bude jednotka přičítání/odečítání 1.0 míle. 

 

Tlačítko pro nastavení větráku. 3 stupně: off (vypnutý), low (jemné foukání), 
high (vysoká intenzita). Větrák lze používat pouze tehdy, když je vložen 
bezpečnostní klíč.  

 
Nastavení sklonu na 0%. 

 
Tlačítko pro rychlé zvýšení sklonu. V normálním režimu (GEN) na 8. stupeň, 
v rehabilitačním režimu (SIL) na 3. stupeň. 
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Tlačítko pro rychlé zvýšení sklonu. V normálním režimu (GEN) na 15. stupeň, 
v rehabilitačním režimu (SIL) na 6. stupeň. 

 

Tlačítko pro rychlé nastavení rychlosti pásu – 2,5 mph v normálním režimu 
(GEN), 1,5 mph v rehabilitačním režimu (SIL) 

 

Tlačítko pro rychlé nastavení rychlosti pásu – 3,5 mph v normálním režimu 
(GEN), 2,5 mph v rehabilitačním režimu (SIL) 

 

Tlačítko pro rychlé nastavení rychlosti pásu – 4,5 mph v normálním režimu 
(GEN), 3,5 mph v rehabilitačním režimu (SIL) 

 

Tlačítko umožňující výběr z klasických programů: KARDIO (CARDIO), 
SPALOVÁNÍ TUKU (FAT BURN) A INTERVALOVÝ (INTERVAL). 

 

Tlačítko pro zvolení programu závislého na tepové frekvenci: CÍLOVÁ 
TEPOVÁ FREKVENCE (TARGET), KOPEC (HILL), INTERVALOVÝ 
PROGRAM (INTERVAL) 

 

Tlačítko označující manuální program (MANUAL) 

 

Tlačítko pro zvolení cílového programu (GOAL): ČAS (TIME), 
VZDÁLENOST (DISTANCE), KALORIE (CALORIES) 

 

Tlačítko pro zvolení tréninkového programu (TRAINING):  GERKIN, USB, 
CUSTOM 1, CUSTOM 2, CUSTOM 3. 

 

Tlačítko pro program, při kterém běží pás naopak (pouze pro PT10) 

 

NASTAVENÍ 

1. PT7 a PT10 umožňují výběr ze2 režimů: normální (GEN – GENERAL MARKET)  
a rehabilitační (SIL – REHAD/GERIATRIC MARKET): 

1. Krok Vyjměte bezpečnostní klíč. 

2. Krok  

Přidržte současně tlačítka  a  po dobu 3 vteřin. 
3. Krok  

Vložte zpět bezpečnostní klíč a pomocí tlačítek  zvolte režim. 
4. Krok  

Stiskněte tlačítko  
pro návrat zpět do režimu cvičení. 

Pomocí tlačítek  zvolte 
zobrazení rychlosti v mílích (MPH) nebo 
kilometrech (KM) a potvrďte výběr tlačítkem 

 
5. Krok   Systém provede automatickou kontrolu a poté 

se přepne přímo to režimu pro cvičení. 
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PROGRAMY PT10 A PT7 
Na výběr máte z následujících cvičebních programů: MANUÁLNÍ (MANUAL), PRO KONTROLU TEPOVÉ 
FREKVENCE (H.R.C), CÍLOVÝ (GOAL), TRÉNINKOVÝ (TRAINING) a OPAČNÝ CHOD (REVERSE).  

MANUÁLNÍ PROGRAM 

1. Krok 

Zapněte přístroj. Stiskněte , nastavte hmotnost uživatele pomocí 

tlačítek  a  a nastavení potvrďte tlačítkem . Hmotnost je 
nastavena na výchozí hodnotu 154 LBS. Pro rychlé spuštění pásu, bez nastavení 

hmotnosti, stiskněte . 
2. Krok 

Stiskněte  a poté , nebo přímo pro rychlé spuštění pásu jen 

. 

Poznámka: během cvičení můžete uzpůsobovat rychlost a sklon pásu pomocí tlačítek  a . 

CÍLOVÝ PROGRAM (GOAL) 

1. Krok  

Nastavte Vaší hmotnost pomocí tlačítek . 
2. Krok  

Stiskněte . 
3. Krok 

Pomocí tlačítek  zvolte parametr: ČAS (TIME), VZDÁLENOST 

(DISTANCE) nebo KALORIE (CALORIES) a stiskněte . 
4. Krok  Nastavte dobu cvičení, vzdálenost nebo hodnotu spotřebovaných kalorií pomocí 

. 
5. Krok  

Stiskněte . 

Poznámka: během cvičení můžete uzpůsobovat rychlost a sklon pásu pomocí tlačítek  a . 

KLASICKÝ PROGRAM (CLASSIC) 
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1. Krok  

Nastavte Vaší hmotnost pomocí tlačítek . 
2. Krok  

Stiskněte . 
3. Krok 

Pomocí tlačítek  zvolte režim: KARDIO (CARDIO), SPALOVÁNÍ 

TUKU (FAT BURN) nebo INTERVALOVÝ (INTERVAL) a stiskněte . 
4. Krok  

Pomocí tlačítek  nastavte dobu cvičení. 
5. Krok  

Stiskněte . 

Poznámka: během cvičení můžete uzpůsobovat rychlost a sklon pásu pomocí tlačítek  a . 

PROGRAM PRO KONTROLU TEPOVÉ FREKVENCE (H.R.C.) 

1. Krok 

Nastavte Vaší hmotnost pomocí tlačítek . 
2. Krok  

Stiskněte . 
3. Krok  

Pomocí tlačítek  zvolte režim: CÍLOVÁ TEPOVÁ FREKVENCE 

(TARGET), KOPEC (HILL), INTERVALOVÝ (INTERVAL) a stiskněte 
. 

4. Krok  V případě zvolení programu TARGET V případě zvolení programu HILL nebo 
INTERVAL 

5. Krok  

Pomocí tlačítek  
nastavte maximální hodnotu cílové 
tepové frekvence v % a stiskněte 

. 

Pomocí tlačítek  nastavte 

dobu cvičení, poté stiskněte . 
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TRÉNINKOVÝ PROGRAM (TRAINING) 

1. Krok  

Nastavte Vaší hmotnost pomocí tlačítek . 
2. Krok  

Stiskněte . 
3. Krok 

Pomocí tlačítek  zvolte režim: GERKIN, USB, CUSTOM 1, 

CUSTOM 2 nebo CUSTOM 3 a stiskněte . Pomocí tlačítek 

 nastavte čas a stiskněte . 
4. Krok  

Stiskněte . 

Poznámka: během cvičení můžete uzpůsobovat rychlost a sklon pásu pomocí tlačítek  a . 

OBRÁCENÝ CHOD (REVERSE) 

1. Krok  

Nastavte Vaší hmotnost pomocí tlačítek . 
2. Krok  

Stiskněte . 
3. Krok  

Stiskněte . 
Poznámka:  

1. Při obráceném chodu pásu je maximální rychlost 3 mph. 

2. Během cvičení můžete uzpůsobovat rychlost a sklon pásu pomocí tlačítek  a . 

3. Při cvičení v tomto programu nelze použít tlačítka  , a . 
Tímto způsobem nelze regulovat rychlost pásu. 

4. Pokud chce po skončení cvičení v tomto programu uživatel zvolit jiný program, musí přidržet tlačítko 

. 
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1. Po stisknutí tlačítka  bude pás pozvolna snižovat sklon a zastavovat se. 

2. Po stisknutí tlačítka  se pás zastaví, ale sklon se nezmění. 
3. Všechny naměřené hodnoty parametrů se budou po cvičení zobrazovat po dobu 5 minut, poté se počítač 

přepne do pohotovostního režimu. 
4. Jestliže není počítač používán v pohotovostním režimu po dobu 5 minut, přepne se do režimu spánku. 

Pro zapnutí počítače stiskněte jakékoliv tlačítko. 

HLÁŠENÍ CHYB 

1. Pokud se na displeji zobrazí E1, došlo k poruše hnacího motoru. 
2. Pokud se na displeji zobrazí E6, došlo k poruše signálu zdvihového motoru. 
3. Pokud se na displeji zobrazí E7, došlo k poruše zdvihového motoru. 
4. Pokud se na displeji zobrazí USB ERR, nebylo nalezeno USB. 
5. Pokud se na displeji zobrazí USB DATA ERR, znamená to, že jsou data na USB ve špatném formátu. 

V tomto případě zkontrolujte data na USB. 

ÚDRŽBA 
Přestože jsou výrobky Steelflex velice kvalitní, doporučujeme učinit taková preventivní opatření, aby nedošlo 
k poškození Vašeho přístroje. 

ČIŠTĚNÍ 

 Při povrchovém čištění používejte pouze jemné čisticí prostředky a měkký kus látky. Čisticí prostředky se nesmí 
dostat do žádné vnitřní části přístroje. Při čištění si navlhčete hadřík a nečistoty setřete. 

• Pravidelně čistěte povrch přístroje. 

• Předcházejte hromadění nečistot a pravidelně pás vysávejte. 

• Provádějte pravidelné kontroly, zda nedošlo k poškození částí přístroje v důsledku opotřebení – 
kontrolujte hlavně pás a běžeckou desku. 

• Udržujte plochu pod přístrojem v čistotě. 
Část Denně Týdně Měsíčně 1x za 3 měsíce 1x za půl roku 
Fixační šroub 
ovládacího 
panelu 

    Zkontrolujte 
stav 

Rám Očistěte    Zkontrolujte 
stav 

Ovládací 
panel 

Očistěte  Zkontrolujte 
stav 

  

Bezpečnostní 
tlačítko pro 
zastavení 

Odzkoušejte     

Napájecí 
kabel 

  Zkontrolujte 
stav 

  

Povrch 
běžeckého 
pásu 

 Očistěte 
(použijte 
vysavač) 

   

Napnutí pásu   Zkontrolujte 
stav 

  

Zadní nožky    Seřiďte  
Pás V    Seřiďte  
Řemen 
motoru 

   Očistěte  
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VAROVÁNÍ 

Před čištěním nebo prováděním údržby přístroje vždy nejdříve odpojte napájecí kabel. 
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STAVBA PÁSU – NÁKRESY 
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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.  

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: 

zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, 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, 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  
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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.  

 
 
Datum prodeje:      Razítko a podpis prodejce: 

 

 


