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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Pri používaní daného zariadenia vždy dodržiavajte zásady bezpečnosti vrátane nižšie uvedených 
odporúčaní. Priložený manuál si prečítajte pozorne ešte pred prvým cvičením a uschovajte si ho pre 
budúcu potrebu. 

POZOR! 

Ihneď po cvičení a tiež pred pravidelným čistením najprv odpojte prístroj z elektriny. Vyhnete sa tak 
riziku úrazu elektrickým prúdom. 

POZOR! 

Aby ste sa vyhli prípadnému zraneniu, úrazu elektrickým prúdom alebo inému nebezpečenstvu, dbajte  
na nasledujúce inštrukcie: 

1. Dávajte pozor pri zapájaní prístroja do elektrického zdroja. Zásuvku vždy skontrolujte, aby 
ste sa vyhli nebezpečenstvu. 

2. Pred začatím cvičenia sa najprv na zariadenie postavte, až potom stroj zapnite. Nerobte to 
opačne. Ak prístroj nepoužívate alebo ak sa obliekate či prezliekate vypojte najprv 
zariadenie z elektriny. 

3. Nenechávajte na zariadení cvičiť bez dozoru deti alebo hendikepované osoby. Cvičiť bez 
dozoru by tiež nemali osoby so zníženým alebo obmedzeným vnímaním, popr. osoby trpiace 
vážnymi poruchami. 

4. Zariadenie by bez dozoru nemali používať osoby (vrátane detí), ktoré nemajú so zariadením 
dostatok skúseností. Prístroj nie je určený pre detské hry. 

5. Nadmerné cvičenie môže ohroziť Vaše zdravie. 

6. Zariadenie používajte iba v súlade s manuálom. Nepoužívajte nedovolené doplnky, aby ste 
sa vyhli prípadnému úrazu alebo poškodeniu zariadenia. 

7. Nikdy zariadenie nepoužívajte, ak je prípojný kábel poškodený, nefunguje ako má, alebo ak 
Vám spadol do vody. V takom prípade zašlite výrobok späť odbornému servisu alebo 
predajcovi. Zariadenie musí pred ďalším použitím prejsť revíziou. 

8. Nikdy prípojný kábel sami neopravujte ani ho nepoužívajte ako držadlo. 

9. Prípojný kábel neumiestňujte na horúce plochy alebo na teplú podlahu. 

10. Nikdy prístroj nepoužívajte, pokiaľ sú ventilačné otvory blokované. Chráňte ventiláciu pred 
žmolkami, vlasmi a pod. 

11. Do ventilačných otvorov nič nehádžte. Žiadna nastaviteľná časť nesmie prečnievať, aby 
nenarušovala pohyby používateľa. 

12. Zariadenie nepoužívajte vonku. 

13. Zariadenie umiestnite na rovnú, suchú a čistú plochu. 

14. Okolo udržiavajte voľnú plochu min. 0,6 m. 

15. Zariadenie nespúšťajte, ak je vo vzduchu prebytok sprejových výparov alebo podobných 
látok. Taktiež zariadenie nespúšťajte v nedostatočne vetranej miestnosti. 

16. Pred vypnutím prístroja vypnite najprv všetko ovládanie a potom vytiahnite kábel zo zásuvky. 

17. Zariadenie zapojte len do schválenej a uzemnenej zásuvky. 

18. Zariadenie sa môže používať na komerčné účely. 

19. Zariadenie priebežne kontrolujte, či nie je poškodené alebo opotrebované. Predídete tak 
zraneniu. 

20. Brzdný systém je ovládaný pomocou rýchlosti vo wattovom režime. V inom režime je na 
rýchlosti nezávislý. 

21. Dlžka kroku: 510 mm. Záťažové koleso: 14,5 kg. 
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22.  Maximálny váhový limit používateľa: 150 kg. 

23. Kategória: SA (podľa normy EN 957) pre profesionálne a/alebo komerčné využitie. 

24. VAROVANIE: Systém pre monitorovanie tepovej frekvencie nemusí byť presný. 
Preťažovanie pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Ak pocítite nevoľnosť, 
okamžite ukončite cvičenie! 

POPIS VÝROBKU 

POZOR: V súlade s manuálom sa zariadenie skladá z hlavnej konštrukcie, predný stĺpik s držadlami a 
počítača. 

Max. hmotnosť používateľa 330 lbs / 150 kg 

Rozmery 214.5 x 172.5 x 63 cm 

Hrubá hmotnosť 98 kg 

Čistá hmotnosť 88 kg 

Príkon 15V/1A DC, zdroj (dobíjacie zariadenie) 

DIELY ZARIADENIA 

 

A. Rám 

 

B. Predný stĺpik s držadlami 

 

C. Počítač 
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D. Pojazdové koľajnice 

 

E. Pohyblivé rameno (L/P) 

 

F. Držadlo (L/P) 

 

G. Ližina (L/P) 
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ĎALŠIE KOMPONENTY 

 
 

 

H. Spodná krytka predného 
stĺpika 

I. Horná krytka predného 
stĺpika 

J. Dekoračné kryty 
držadiel 

 
 

 

K. Prehnuté kryty ližín L. Dekoračný kryt M. Zadný stabilizér 

   

N. Nožné pedále P. Zadný dekoračný kryt Q. Kryt skrutiek 

  

 

R. Kábel S. Kryt predného nosníka T. Držiak na fľašu 
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MONTÁŽNE SÚČIASTKY A NÁSTROJE 

 

KROK POLOŽKA POPIS POČET  KROK POLOŽKA POPIS POČET 

Krok 1 

K01 Šesťhranná skrutka 
M10X55 

6  

Krok 5 

K17 
Krížová skrutka M8X20 2 

K02 Pružná podložka M10 6  K18 Podložka Ø8.5XØ30X2.0t 2 

K03 Podložka 
Ø10XØ30X3.0t 

4  
K20 

Šesťhranná skrutka 
M12X35 

2 

K04 Krížová skrutka M5X10 2  
K21 

Nylónová matice M12 2 

K05 Podložka Ø5XØ10X1.0t 2  
Krok 6 

K22 Zápustná skrutka M8X45 4 

K06 Krížová skrutka M5X10 8  K23 Samoistiaca matica M8 4 

K38 Podložka 
Ø10XØ16X1.0t 

2  

Krok 7                   
Krok 8 

K24 
Krížová skrutka M5X10 20 

Krok 2 

K07 Šesťhranná skrutka 
M8X15 

2  
K36 

Krížová skrutka Ø4X16 2 

K08 Podložka Ø8XØ25X2.0t 2  K37 Krížová skrutka M5X12 6 

K10 Krížová skrutka M5X12 6  

Krok 9 

K25 Krížová skrutka M5X10 8 

Krok 3 

K11 
Šesťhranná skrutka 
M8X15 

1  
K26 

Podložka Ø5XØ10X1.0t 8 

K12 
Podložka Ø8XØ25X2.0t 1  

nástroj 

K27 
Imbusový kľúč 
„L“ 10x43x103mm 

1 

K13 
Šesťhranná skrutka 
M10X70 

2  K28 Imbusový kľúč 
„L“ 8x75x150mm 

1 

K14 
Podložka 
Ø10XØ20X1.0t 

4  K29 Imbusový kľúč „L“6mm 1 

K15 
Samoistiaca matica M10 2  K30 Imbusový kľúč 

„L“ 5x25x67mm 
1 

K35 
Krížová skrutka M5X15 4  K31 Imbusový kľúč 

kombinovaný 
5x40x180mm 

1 

K36 
Krížová skrutka M4X16 2  K32 Montážny kľúč s 

priechodkou 13+17mm 
1 

Krok 4 K16 Krížová skrutka M5X12 8  K33 Profilový kľúč 19+13mm 1 

     K34 Otvorený kľúč 10mm 1 

      K39 Skrutkovač 1 

 



8 

 

NÁVOD K MONTÁŽI 

Krok 1 – Hlavný rám a pojazdové koľajnice 

1. Pripevnite pojazdové koľajnice (D) k rámu (A) pomocou skrutiek (K01), pružných podložiek 
(K02) a podložiek (K03 a K38). 

2. Upevnite kryt predného nosníka (S) a kryt pojazdových koľajníc (M) na rám pomocou skrutiek 
(K06). 

3. Umiestnite zadnú dekoračnú krytku (P) a poistite pomocou skrutiek (K04) a podložiek (K05). 

POZOR: Pri montáži zadného krytu pojazdových koľajníc sa uistite, že diely do seba zapadajú a že 
kryt pojazdových koľajníc pevne drží na kovovom zakončení. 
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Krok 2 – Ližiny 

1. Pripevnite prehnuté kryty ližiny (K, S) na ľavú ližinu (G-L) a zaistite pomocou skrutiek 
(K10). Potom nasuňte ližinu (G-L) na kľukový hriadeľ po ľavej strane zariadenia a zaistite 
pomocou skrutky (K07) a podložky (K08). 

2. Pripevnite prehnuté kryty ližiny (K, S) na pravý ližinu (G-R) a zaistite pomocou skrutiek 
(K10). Potom nasuňte ližinu (G-R) na kľukový hriadeľ po pravej strane zariadenia a 
zaistite pomocou skrutky (K07) a podložky (K08). 

POZOR: Ližiny, aj kľukové zakončenia pevne dotiahnite, aby nedošlo k ich samovoľnému uvoľneniu a 
následnému zraneniu používateľa.  
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Krok 3 – Predná stĺpik a rám 

1. Na predný stĺpik (B) nasuňte spodnú krytku predného stĺpika (H). Po dokončení krokov 
uvedených vyššie zasuňte kovový predný stĺpik do rámu a poistite ho spredu a z bokov 
stĺpika pomocou skrutiek a podložiek (K11, K12, K13, K14, K15). 

2. Po zapojení ovládacieho kábla zatlačte spodnú krytku predného stĺpika (H) dole a zaistite 
ju. 

3. Na predný stĺpik (B) umiestnite držiak fľaše (T) pomocou skrutiek (K35, K36). 

POZOR:  

• Zariadenie montujte v dvoch ľuďoch. Jeden človek nech pridržiava predný stĺpik a druhý 
ho môže zatiaľ upevňovať pomocou skrutiek. 

• Po dotiahnutí skrutiek prepojte ovládací kábel. Pozor na správne zapojenie. Kabeláž príliš 
nestláčajte a nepriškripnite ju. 

• Po správnom zapojení káblov priklopte hornú krytku predného stĺpika a zaistite. 

• Dajte pozor, aby Vám do otvorov nespadli skrutky alebo matice. 
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Krok 4 – Predný stĺpik a počítač 

1. Prepojte káble podľa obrázku nižšie. Pozor na správne zapojenie. Káble do seba nezasúvajte 
silou. 

2. Usaďte počítač na predný stĺpik tak, aby sa otvor na zadnej strane počítača prekrýval s 
otvorom na stĺpiku a zoskrutkujte pomocou skrutiek (K16). Uistite sa, že ste skrutky pevne 
dotiahli, aby počítač samovoľne nevypadol a nerozbil sa. 

3. Nakoniec utiahnite hornú krytku predného stĺpika (I) pomocou skrutiek (K16). Pozor, aby ste 
nepriškripli kabeláž. 

POZOR： 

• Počítač správne nasmerujte ešte pred utiahnutím fixačných skrutiek. 

• Káble počítače musia byť riadne pretiahnuté určenými otvormi, aby nedošlo k ich deformácii a 
prípadnému skratu. 
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Krok 5 – Pohyblivé ramená, predný stĺpik, držadlá 

1. Umiestnite podložku (K18) a vlnitú podložku (K19) podľa obrázku. Potom upevnite vrchný 
koniec pohyblivého ramena ľavého držadla (E-L) na kovové jadro predného stĺpika a poistite 
skrutkou (K17). 

2. Po dokončení montáže ľavého vrchného konca zmontujte ľavý spodný koniec. Otvor konca 
ľavého pohyblivého ramena sa musí prekrývať s otvorom na konci tyče ližiny. Všetko zaistite 
pomocou skrutiek (K20 a K21). 

3. Umiestnite podložku (K18) a vlnitú podložku (K19) podľa obrázku. Potom upevnite vrchný 
koniec pohyblivého ramena pravého držadla (E-R) na kovové jadro predného stĺpika a poistite 
skrutkou (K17). 

4. Po dokončení montáže pravého vrchného konca zmontujte pravý spodný koniec. Otvor konca 
pravej pohyblivého ramena sa musí prekrývať s otvorom na konci tyče ližiny. Všetko zaistite 
pomocou skrutiek (K20 a K21). 

POZOR： 

• Pohyblivé ramená nie sú rovnaké. Sledujte značky na pohyblivých ramenách, aby ste ich 
neumiestnili zle. 

• Pri montáži pohyblivého ramena a trubiek ližiny sa môže stať, že bude potrebné zariadenie 
zošliapnuť. Pozor, aby ste sa neporanili o vyčnievajúce kovové tyče. 
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Krok 6 – Pohyblivé ramená a držadlá 

1. Zasuňte koniec ľavého držadla (F-L) do vrchného konca ľavého pohyblivého ramena a poistite 
skrutkami (K22) a maticami (K23). 

2. Zasuňte koniec pravého držadla (F-R) do vrchného konca pravého pohyblivého ramena a 
poistite skrutkami (K22) a maticami (K23). 

POZOR: Pravé a ľavé držadlo nie je identické. Sledujte značky, aby ste ich umiestnili správne. 
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Krok 7 – Pohyblivé ramená a plastové kryty 

Priložte dekoračné kryty držadla (J) na trubku a prichyťte pomocou skrutiek (K24 a K36). 

POZOR： 

Pri montáži plastových krytov sa vždy uistite, že do seba správne zapadajú a že skutočne patria k 
sebe. 
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Krok 8 – Pohyblivé ramená a trubky ližín 

1. Nasaďte ľavý esovitý kryt (K) na predný koniec tyče ližiny a poistite pomocou skrutky (K37). 

2. Nasaďte ľavý kryt hriadeľa (L) na ľavú a pravú stranu tyče, aby obidva diely do seba zapadli. 
Potom poistite skrutkou (K24). 

3. Nasaďte pravý esovitý kryt (K) na predný koniec tyče ližiny a poistite pomocou skrutky (K37). 

4. Nasaďte pravý kryt hriadeľa (L) na ľavú a pravú stranu tyče, aby obidva diely do seba zapadli. 
Potom poistite skrutkou (K24). 

POZOR: Pri použití párových plastových krytov sa presvedčte, že do seba správne zapadajú a že 
patria k sebe. 
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Krok 9 – Ližiny a pedále 

1. Umiestnite ľavý pedál (N) na tyč ližiny tak, aby sa otvory pre skrutky prekrývali. Prichyťte 
pomocou podložiek (K26) a skrutiek (K25). 

2. Umiestnite pravý pedál (N) na tyč ližiny tak, aby sa otvory pre skrutky prekrývali. Prichyťte 
pomocou podložiek (K26) a skrutiek (K25). 

POZOR： 

• Pri montáži pedálov sa presvedčte, či sú skrutky riadne dotiahnuté. Predídete tak 
samovoľnému vypadnutiu a úrazu. 

• Pred montážou sa uistite, že pedále umiestňujete správne. 

• Skrutky K25 a podložky K26 sú nerezové v plastovom obale. 
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ROZLOŽENÉ ZARIADENIE 
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ZOZNAM DIELOV 

Č. ZNAK POLOŽKA KS Č. ZNAK POLOŽKA KS 

(A)      1 C04 NT-3275 Nastaviteľný háčik 1 

A01 
JED9-
A1001 

Základňa 1 C05 NT-3276 
Kovové jadro 

kolieska 
1 

A02 PCT-003-2 
Remeň (veľký) 
⌀310<J10> 

1 C06 
SPA060-
130-10 

Podložka 
⌀6x⌀13x1.0t 

2 

A03 SGA8-20I 
Šesťhranná skrutka 

M8xP1.25x20 
4 C07 SOC6 

Samoistiaca matica 
M6xP1.0 

2 

A04 SOC8 
Samoistiaca matica 

M8xP1.25 
4 C08 SOA6 Matica M6xP1.0 1 

A05 SGA8-20I 
Šesťhranná skrutka 

M8xP1.25x20 
1 C09 

GH-
6204ZZ 

Ložisko 6204ZZ 2 

        C10 SRA20 
Poistný krúžok - 
segerka ⌀20 pre 

hriadeľ 
1 

A06 SEA8-30 
Šesťhranná skrutka 

M8xP1.25x30 
1 

(D) 
HED9-
C4001  

  
HED9-C4001 

Kľukový 
mechanizmus 

1 

A07 
CA-

450J10 
Remeň drážkový 45"x10  1 D01 

JED9-
C4001 

Zostava kľukového 
zloženia 

2 

A08 NFW-023 
⌀242 dvojsmerný 

napájací kábel (vrátane 
NT-1683 krytu hriadeľa) 

1 D02 P-3448 Plastická točňa 2 

A09 SGA6-20 
Šesťhranná skrutka 

M6xP1.0x20 
4 D03 P-3449 Kryt točne 2 

A10 SPB6 Pružná podložka M6 4 D04 SCI4-12 
Samoprítlačná 
krížová skrutka 

⌀4x12 
10 

A11 
SPA060-
130-10 

Podložka ⌀6x⌀13x1.0t 4 D05 
SEA10-

50I 
Šesťhranná skrutka 

M10xP1.5x50 
2 

A12 
XRB-069-

004 
Spodný PC panel 

(PQ26-12A) 
1 D06 SOC10 

Samoistiaca matica 
M10xP1.5 

2 

A13 SCA5-10 
Krížová skrutka 

M5xP0.8x10 
2 D07 

SPA100-
200-10 

Rovná podložka 
⌀10x⌀20x1.0t 

4 

A14       D08 SPB10 
Pružná podložka 

M10 
2 

A15       D09 SGA8-15 
Šesťhranná skrutka 

M8xP1.25x15 
2 

A16       D10 
SPA085-
300-20 

Podložka 
⌀8.5x⌀30x2.0t 

1 

A17       D11 
BAA0200-

200-10 
Penové držadlo 

20mmX20mmX1.0t   
16 

A18 XL-682E Napájací kábel 1 D12 NO-5953 Úložňa kľúk 1 

A19       (E)    
Vonkajšie 

príslušenstvo rámu 
1 

A20       E01 P-3442L Bočný kryt - L 1 

A21       E02 P-3442R Bočný kryt - P 1 

A22       E03 SCI4-12 
Samoúchytná 

skrutka s guľatou 
hlavou ⌀4x12 

4 

A23       E04 SCA5-10 
Krížová skrutka 

M5xP0.8x10 
14 
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A24 PB-01-002 
Transportné kolieska 

⌀70x⌀8x28t  
2 E05 P-3443 Kryt stredovej tyče 1 

A25 SDA8-40 
Šesťhranná skrutka 

M8xP1.25x40ni 
2 E06 P-3444 

Vrchný dekoračný 
kryt 

1 

A26     2 E07 P-3445 
Stredný dekoračný 

kryt 
1 

A27 SOC8 
Samoistiaca matica 

M8xP1.25 ni 
2 E08 P-3465 

Spodný dekoračný 
kryt 

1 

A28 SOA8 Matica M8xP1.25 8 E09 P-3466 
AV roztiahnuteľná 

doska 
1 

A29 P-1820 Nastaviteľná nožička 4 E10 P-3475 DC konektor 1 

A30 SOF8A 
Kovová šesťhranná 

skrutka 
M8XP1.25(NHS-8125 ) 

4 E11 P-3446L 
Kryt predného 

stojana - L 
1 

A31 
BJ-48-
330B 

Remeň čierny 
4.8x330mm   

6 E12 P-3446R 
Kryt predného 

stojana - P 
1 

A32 
BJ-22-
080B 

Remeň čierny 
2.2x80mm  

1 E13 P-3447L 
Kryt zadného stojana 

- L 
1 

A33 
BJ-36-
102B 

Remeň čierny 
3.6x102mm  

1 E14 P-3447R 
Kryt zadného stojana 

- P 
1 

A34 XL-1577A Kábel batérie 1 E15 SCI3-10 
Samoúchytná 

šesťhranná skrutka 
⌀3x10 

2 

A35 
XB-074-

002 
Batéria 12V 2.3Ah 1 E16 SOI5 

Kovová matica 
M5X25X13 čierna 

3 

A36 
DED-F-
380-500 

Prepásanie 38X50 1 E17 SCA5-15 
Krížová skrutka 

M5xP0.8x15 
3 

A37 
DED-M-
380-500 

Prepásanie 38X50 1 
(F) HED9-

I1001  
  

HED9-I1001 Zadný 
stabilizačný 

mechanizmus 
1 

A38 
BJ-48-
330B 

Remeň čierny 
4.8x330mm  

4 F01 
JED9-
I1001 

Zadná stabilizačná 
zostava 

1 

(B) 
HED9-
C1001  

  HED9-C1001 Kľuky 1 F02 SOA8 
Šesťhranná matica 

M8xP1.25X8T 
4 

B01 
JED9-
C1001 

Kľuková sústava 1 F03 P-1820 Nastaviteľná nožička 2 

B02 NT-3047 
Puzdro kľukového 

hriadeľa 
1 F04 SOF8A 

Šesťhranná kovová 
skrutka 

M8XP1.25(NHS-
8125) 

2 

B03       F05 NAL-494 
Tlaková podložka 

kolies 
4 

B04 
GH-

6005ZZ 
Ložisko 6005ZZ 2 F06 

SDA6-
50S 

Šesťhranná 
nerezová skrutka 

M6XP1.0X50  
8 

B05 
SQI08-08-

25 
Kľúč 8X8X25 2 F07 

SPC060-
190-15-

190 

Oblúková podložka 
⌀6x⌀19x1.5t-R19 

16 

B06       F08 
BAA5750-

250-10 

Penové držadlo 
575mmx25mmx1.0t   
jednostranné, čierne 

4 

B07 NT-3033 Stredné puzdro nápravy 1 F09 SOC6 Kryt M6XP1.0  8 

B08 NT-3211 Stredné puzdro nápravy 1 F10 BAA-0004 
Penové držadlo 

jednostranné, čierne 
4 
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(C) 
HED9-
D1001  

  
HED9-D1001 Sústava 

kolies 
1 

(G) 
HED9-
M1001  

  
HED9-M1001 
Zostava ližín 

1 

C01 
JED9-
D1001 

Kolesová sústava 1 G01 
JED9-
M1001 

Ližina - L 1 

C02 NT-1489 Zarážka kolesa 3 G02 
JED9-
M1002 

Ližina - P 1 

C03 SIA5-15IL 
Šesťhranná skrutka 
M5xP0.8x15 modrý 

nylón 
3 G03 NT-3037 Pedálový hriadeľ 2 

G05       G04       

G06 
GH-

6003ZZ 
Ložisko 6003ZZ 4 J20 XEK-165 JACK doska 1 

G07 SRA17 
Poistný krúžok - 

segerka ⌀17 pre hriadeľ 
4 J21 XL-826A 

Kábel JACK 
podložky 

1 

G08 
JED9-
M1003 

Upevnenie pedálov 2 J22 XEK-170 
Úchytka zariadenia 4 

Ω 2W 30X70mm 
2 

G09 NT-3048 Priechodka hriadeľa 2 J23 XL-850L Ľavý spojovací kábel 1 

G10       J24 XL-850R 
Pravý spojovací 

kábel 
1 

G11 
GH-

6003ZZ 
Ložisko 6003ZZ 2 J25 XEK-168 Podložka na mobil 1 

G12 
GH-

6904ZZ 
Ložisko 6904ZZ 2 J26 XL-825A 

Kábel podložky 
mobilu 

1 

G13 SEC10-45I 
Šesťhranná skrutka 

M10xP1.5x45 
2 J27 XEK-253 

USB menšia 
základňa 

1 

G14 
SPA100-
200-20 

Rovná podložka 
⌀10x⌀20x2.0t 

2 J28 XL-1349 USB kábel 1 

G15 SOC10 
Samoistiaca matica 

M10xP1.5 
2 J29 SCI4-10 

Samoúchytná 
krížová skrutka 

⌀4x10 
8 

G16 P-1728B 
PU koliesko ⌀74X44  
(vrátane NAL-133) 

4 J30 SAI3-8 
Samoúchytná 

skrutka s guľatou 
hlavou ⌀3x8 

16 

G17 
GH-

6003ZZ 
Ložisko 6003ZZ 8 J31 

RCC-750-
002 

Nálepka 1 

G18 SRA17 
Poistný krúžok - 

segerka ⌀17 pre hriadeľ 
8 J32 

RCC-750-
003 

Nálepka 1 

G19 
SPG170-
240-03 

Vlnitá podložka 
⌀17x⌀24x0.3t 

4 
(L) HED9-

Q7001  
  

HED9-Q7001 
Pohyblivé ramená 

1 

(H) 
HED9-
B1001  

  
HED9-B1001 

Ovládacia sústava 
1 L01 

JED9-
Q7001 

Zostava pohyblivého 
ramena - L 

1 

H01 
JED9-
B1001 

Ovládacia sústava 1 L02 
JED9-
Q7002 

Zostava pohyblivého 
ramena - P 

1 

H02 BE-0300 Klznica čierna L=300  2 L03 
GH-

6305VV 
Ložisko 6305ZZ 2 

H03 
PFA028-
03-0440 

HDR penové držadlo 
⌀28X3.0tX440 

2 L04 
GH-63-
22VV 

Ložisko 63-22VV 2 

(I) 
HED9-
H1001  

  
HED9-H1001 

Zariadenie merania 
tepu 

1 
(M) 

HED9-
Q1001  

  
HED9-Q1001 

Držadlá 
1 

I01 P-3467 Držadlá 2 M01 
JED9-
Q1001 

Zostava držadiel - L 1 

I02 P-3469 
Detektor merania 

tepovej frekvencie v 
2 M02 

JED9-
Q1002 

Zostava držadiel - P 1 
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držadlách 

I03 P-3470 Skrutka 2 M03 
PFA031-
03-0780 

HDR penové držadlo 
⌀31X3.0tX780 

2 

I04 NO-5703 
Kovová základňa 
merača tepovej 

frekvencie 
4 M04 P-1712 Koncovka-⌀1-1/4" 2 

I05 XEK-252 Klávesnica 2 
(N) 

HED9-
M4001  

  
HED9-M4001 

FITNESS TYČE 
1 

I06 SAI3-6 
Samoúchytná krížová 

skrutka ⌀3x6 
4 N01 

JED9-
M4001 

Zostava tyčí-L 1 

I07 SHA3-15S 
Zápustná skrutka 

nerezová M3xP0.5x15  
4 N02 

JED9-
M4002 

Zostava tyčí-P 1 

I08 
BAC0120-

120-03 
Obojstranná 

páska12mmx12mmx0.3t 
4 N03 

GH-
POS12-

R-1 

Hriadeľ-POS12-
R(⌀12 pravotočivý 

závit) 
2 

I09 SK-577 
Hexagonal. podpera 

M3x24L 
2 N04 SOC12 

Samoistiaca matica 
M12xP1.75  

2 

(J) 
HED9-
T1001  

  
HED9-T1001 Konzola 

počítača 
1 N05 BAA-0003 

Jednostranná páska 
penového držadla 

2 

J01 P-3461 Vrchný kryt počítača 1 N06 
SGA8-
15IL 

Šesťhranná skrutka 
M8xP1.25x15 modrý 

nylon 
4 

J02 P-3462 Spodný kryt počítača 1 N07 SPB8 Pružná podložka M8 4 

J03 P-3463 Kryt otvoru 1 N08 
SPA085-
250-20 

Rovná podložka 
⌀8.5X⌀25X2.0t 

4 

J04 P-3544 I-PAD predel 1 N09 
PCA-1-
1/4-003 

Rovná koncovka ⌀1-
1/4"x2.0t 

2 

J05 SAA5-12S 
Skrutka s guľatou 

hlavou M5xP0.8x12 
nerezová, čierna 

2 (P)    Plastové úchyty 1 

J06 
XRA-069-

013 
Vrchné ovládanie 

(LED+BT set) 
1 P01 P-3458 Horný pedál 2 

J07 SAI3-8 
Samoúchytná skrutka 

krížová ⌀3x8 
6 P02 P-3459 Spodný pedál 2 

J08 XHB-003 
Bezdrôtový snímač 

pulzu 5K 
(SYRPG5KHZV1) 

1 P03 
P-3450L-

A 
Dekoračný kryt 

držadla ľavý - predný 
1 

J09 XL-1038B 
Kábel bezdrôtového 

snímača tepovej 
frekvencie 

1 P04 
P-3450L-

B 
Dekoračný kryt 

držadla ľavý - zadný 
1 

J10 XEK-255 
BT set (BT bezdrôtové 

APP) DK koleso 
1 P05 

P-3451R-
A 

Dekoračný kryt 
držadla pravý - 

predný 
1 

J11 XL-1350 BT - kabeláž 1 P06 
P-3451R-

B 

Dekoračný kryt 
držadla pravý – 

zadný 
1 

J12 SAK3-8 
Samoúchytná skrutka 

s guľatou hlavou (rovné 
zakončenie) ⌀3x8 

4 P07 P-3452L Držiak fľaše - L 1 

J13 XL-827A Kábel ovládača 1 P08 P-3452R Držiak fľaše - P 1 

J14 
RD-00-
0026 

Kľúč 1 P09 P-3453L 
Dekoračný kryt 

kolesa - L 
2 
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J15 XEK-207 
Turbo vetrák 

CCB13898S12H-2 
(DC12V) 

1 P10 P-3453R 
Dekoračný kryt 

kolesa - P 
2 

J16 P-2568 Kryt 1 P11 P-3454 
Zadný dekoračný 

kryt rámu 
1 

J17 P-2569 Plastový kryt 1 P12 P-3455L 
L zakončenie 
esovitej trubky 

2 

J18 PO-040-20 O krúžok ⌀4x ⌀2 EPDM 2 P13 P-3455R 
Koncovka esovitej 

trubky - P 
2 

J19 XL-1310A Kábel 2 K31 SK-493 
Imbusový kľúč 
5X40X180mm 

1 

P14 P-3456L Kryt - L 2 K32 SK-477 
Montážny kľúč 

13+17mm 
1 

P15 P-3456R Kryt - P 2 K33 SK-435 
Profilový kľúč 

19+13mm 
1 

P16 P-3457 Oblé zakončenie trubky 2 K34 SSC10 Otvorený kľúč 10mm 1 

P17 P-3460L 
Vrchná krytka predného 

stĺpika - L 
1 K35 SCA5-15 

Krížová skrutka 
M5xP0.8x15 

4 

P18 P-3460R 
Vrchná krytka predného 

stĺpika - P 
1 K36 SCI4-16 

Krížová skrutka 
⌀4x16 

4 

P19 P-3476 Protišmyková podložka 2 K37 
SPA100-
160-10 

Krížová skrutka 
M5x12 

2 

P20 SCI3-10S 
Samoúchytná krížová 

skrutka nerezová ⌀3x10  
16 K38 SCA5-12 

Krížová skrutka 
M5xP0.8x12 

6 

P21 SCA5-12 
Krížová skrutka 

M5xP0.8x12 
8 K39 SK-491 Skrutkovač 1 

P22 SCA5-10 
Krížová skrutka 

M5xP0.8x10 
2 (R)    Doplnky 1 

P23 SCA5-15 
Krížová skrutka 

M5xP0.8x15 
4 R01 

XA-010-
001 

Príkon 15V  1.0A  
konektor 2.1mm 

1 

P24 SOA5 
Šesťhranná matica 

M5XP0.8 
4         

(Q)    Káble 1         

Q01 XL-392A Stredný ovládací kábel 1         

Q02 XL-393A Spodný ovládací kábel 1         

Q03 XL-426B 
Ovládací kábel 

záťažového kolesa (A) 
1         

Q04 XL-505B 
Ovládací kábel 

záťažového kolesa 
1         

Q05 XL-1370 Kabeláž držadla B 2         

(K) 
HED9-
Y1001  

  
HED9-Y1001 Zostava  

skrutiek 
1         

K01 SGA10-55 
Šesťhranná skrutka 

M10XP1.5X55 
6         

K02 SPB10 Pružná podložka M10 6         

K03 
SPA100-
300-30 

Podložka ⌀10X⌀30X3.0t 4         

K04 SCA5-10 
Krížová skrutka 
M5XP0.8X10 

2         

K05 
SPA050-
100-10 

Podložka ⌀5x⌀10x1.0t 2         

K06 SCA5-10 
Krížová skrutka 
M5XP0.8X10 

8         



23 

 

K07 SDA8-15IL 
Šesťhranná skrutka 

M8XP1.25X15 modrý 
nylon 

2         

K08 
SPA080-
250-20 

Podložka ⌀8X⌀25X2.0t 2         

K09               

K10 SCA5-12 
Krížová skrutka 
M5XP0.8X12 

6         

K11 SGA8-15I 
Šesťhranná skrutka 

M8XP1.25X15 
1         

K12 
SPA080-
250-20 

Podložka ⌀8X⌀25X2.0t 1         

K13 
SGA10-

70I 
Šesťhranná skrutka 

M10XP1.5X70 
2         

K14 
SPA100-
200-10 

Podložka ⌀10X⌀20X1.0t 4         

K15 SOC10 
Samoistiaca matica 

M10XP1.5 
2         

K16 SCA5-12 
Krížová skrutka 
M5XP0.8X12 

8         

K17 SDA8-20IL 
Šesťhranná skrutka 

M8XP1.25X20 modrá 
skrutka 

2         

K18 
SPA085-
300-20 

Podložka 
⌀8.5X⌀30X2.0t 

2         

K19               

K20 
SGA12-

35I 
Šesťhranná skrutka 

M12xP1.75x35 
2         

K21 SOC12 
Samoistiaca matica 

M12xP1.75 
2         

K22 SNA8-45 
Zápustná skrutka 

M8XP1.25X45 
4         

K23 SOC8 
Samoistiaca matica 

M8XP1.25 
4         

K24 SCA5-10 
Krížová skrutka 
M5XP0.8X10 

20         

K25 
SCA5-
10SL 

Krížová skrutka 
M5XP0.8X10 nerezová 

s modrým nylónom 
8         

K26 
SPA050-
100-10S 

Podložka ⌀5X⌀10X1.0t 
nerezová 

8         

K27 SSA10 
Imbusový kľúč 

10mmX43mmX103mm 
1         

K28 
SSA8-75-

150 
Imbusový kľúč 

8mmX75mmX150mm 
1         

K29 
SSA6-26-

76 
Imbusový kľúč 

6mmX26mmX76mm 
1         

K30 SSA5 
Imbusový kľúč 

5mmX25mmX67mm 
1         
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OVLÁDANIE POČÍTAČA 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

Jedná sa o počítač LED (windows) s nasledujúcimi funkciami: TIME (ČAS), DISTANCE 
(VZDIALENOSŤ), HEART RATE (SRDCOVÝ TEP), WORK LEVEL (ÚROVEŇ NÁROČNOSTI), 
WATTS (VÝKON), PULSE (MERANIE PULZU), CALORIES (SPÁLENÉ KALÓRIE) a PROGRAMY. 

 

ÚVODNÉ OKIENKO A SPUSTENIE PRÍSTROJA 

1 Akonáhle je zariadenie zapnuté a detegovaný rýchlostný signál, objaví sa na obrazovke po dvoch 
sekundách výzva: "SELECT PROGRAM OR QUICK START" (Zvoľte program alebo rýchly štart). 
Systém Dot Matrix zobrazí programy a svetielko programov začne svietiť. Stlačte tlačidlo rýchlej 

voľby programu alebo tlačidla  △ / ▽ pre okamžitý štart programu. 

2 Ak je zariadenie spustené a nedeteguje žiadny signál počas 20 sekúnd, prejde automaticky do 
režimu spánku a zobrazí "PAUSE". Ak nepríde signál počas ďalších 10 sekúnd, prepne sa 
automaticky do režimu spánku. 

3 Ak je zariadenie spustené a počítač nedostane žiadnu aktivitu alebo RPM signál počas 30 
sekúnd, prejde automaticky do režimu spánku. 
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FUNKCIE TLAČIDIEL 

RÝCHLY ŠTART (QUICK START) 

V pokojovom režime stlačte tlačidlo rýchleho štartu a zariadenie začne automaticky pracovať v 
manuálnom mode. Začne počítať hodnoty v každom nastavení a začne činnosť. 

ZASTAVENIE 

Stlačte tlačidlo "STOP" a program sa zastaví. Ak chcete opäť cvičiť, stačí stlačiť tlačidlo rýchleho 
štartu. 

RESET 

• Počas režimu spánku (pauza) stlačte tlačidlo "RESET". Zariadenie prestane pracovať a vráti 
sa späť do štartového režimu/režimu spánku. 

• Počas činnosti stlačte tlačidlo "RESET" a vyskočíte z nastavenia späť to pokojovej 
východiskovej pozície. 

TLAČIDLO „ENTER“ / TLAČIDLO VOĽBY 

• Stlačením tohto tlačidla počas nastavenia vstúpite do funkcie. Jeho stlačením môžete vložiť 
dáta a potvrdiť ich alebo upraviť potvrdené hodnoty. 

• Stlačením tohto tlačidla počas činnosti zariadenia zmeníte funkčné okienko. 

△ TLAČIDLO 

• Jeho stlačením počas nastavenia zvýšite hodnoty. 

• Stlačením za chodu zariadenia zvýšite obtiažnosť. 

▽ TLAČIDLO 

• Jeho stlačením počas nastavenia znížite hodnoty. 

• Stlačením za chodu zariadenia znížite obtiažnosť. 

VENTILÁTOR 

Ovládanie ventilátora. (Môže sa líšiť podľa verzie.) 

TLAČIDLÁ RÝCHLEHO OVLÁDANIA * 10 

• Tlačidlo "MANUAL" - zvolíte manuálny program. 

• Tlačidlo "RANDOM" - voľba náhodného programu. 

• Tlačidlo "CV" - priama voľba CV cvičenia. 

• Tlačidlo "WEIGHT LOSS" - okamžitá voľba programu úbytku váhy. 

• Tlačidlo "HILL INTERVALS" - okamžitá voľba intenzity stúpania. 

• Tlačidlo "FITNESS TEST" - okamžitá voľba fitness programu. 

• Tlačidlo "HRC 1" - okamžité nastavenie kontroly tepovej frekvencie. 

• Tlačidlo "HRC 2" - okamžité nastavenie druhej kontroly tepovej frekvencie. 

• Tlačidlo "USER 1" - voľba používateľského programu č. 1. 

• Tlačidlo "USER 2" - voľba používateľského programu č. 2. 

FUNKCIE PROGRAMU 

P1 – MANUÁLNY REŽIM 

1. Stlačte tlačidlo "MANUAL" pre priamy vstup do nastavenia alebo stlačte tlačidlá △ / ▽ pre 

voľbu manuálneho režimu. Potom stlačte tlačidlo "ENTER" pre nastavenie. 
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2. Nastavenie váhy: stlačte △ / ▽  pre zadanie váhy. Potom stlačte "Enter" pre vstup do 

ďalšieho kroku. 

3. Nastavenie času: stlačte △ / ▽ pre nastavenie času. Potom stlačte "Enter" pre vstup do 

ďalšieho kroku. 

4. Nastavenie vzdialenosti: stlačte △ / ▽ pre nastavenie vzdialenosti. Potom stlačte "Enter" pre 

vstup do ďalšieho kroku. 

5. Nastavenie spálených kalórií: stlačte △ / ▽ pre nastavenie kalórií. Potom stlačte "Enter" pre 

vstup do ďalšieho kroku. 

6. Stlačte tlačidlo rýchleho štartu pre spustenie zariadenia. 

P2 – REŽIM NÁHODNÉHO VÝBERU (RANDOM) 

1. Stlačte tlačidlo "RANDOM" pre priamy vstup do nastavenia alebo stlačte △ / ▽ pre voľbu 

"Random". Potom stlačte "ENTER" pre nastavenie. 

2. Nastavenie váhy: stlačte △ / ▽  pre zadanie váhy. Potom stlačte „Enter“ pre vstup do 

ďalšieho kroku. 

3. Nastavenie úrovne obtiažnosti: stlačte △ / ▽ pre nastavenie úrovne. Potom stlačte „Enter“ 

pre vstup do ďalšieho kroku. 

4. Nastavenie času: stlačte △ / ▽ pre nastavenie času. Potom stlačte „Enter“ pre vstup do 

ďalšieho kroku. 

5. Stlačte tlačidlo rýchleho štartu pre spustenie zariadenia. 

P3 – REŽIM ÚBYTKU VÁHY 

1. Stlačte tlačidlo "WEIGHT LOSS" pre priamu voľbu, alebo stlačte △ / ▽ pre postupnú voľbu 

režimu. Potom stlačte tlačidlo "ENTER" pre nastavenie. 

2. Nastavenie váhy: stlačte △ / ▽ pre nastavenie váhy. Potom stlačte "Enter" pre vstup do 

ďalšieho kroku. 

3. Nastavenie úrovne obtiažnosti: stlačte △ / ▽ pre nastavenie úrovne. Potom stlačte „Enter“ 

pre vstup do ďalšieho kroku. 

4. Nastavenie času: stlačte △ / ▽ pre nastavenie času. Potom stlačte "Enter" pre vstup do 

ďalšieho kroku. 

5. Stlačte tlačidlo rýchleho štartu pre spustenie zariadenia. 

P4 – TRÉNINGOVÝ REŽIM CV 

1. Stlačte tlačidlo režimu CV pre priame nastavenie, alebo stlačte △ / ▽ pre voľbu režimu CV. 

Potom stlačte tlačidlo "ENTER" pre nastavenie. 

2. Nastavenie váhy: stlačte △ / ▽ pre nastavenie váhy. Potom stlačte "Enter" pre vstup do 

ďalšieho kroku. 

3. Nastavenie úrovne: stlačte △ / ▽ pre voľbu úrovne. Potom stlačte "Enter" pre vstup do 

ďalšieho kroku. 

4. Nastavenie času: stlačte △ / ▽ pre nastavenie času. Potom stlačte "Enter" pre vstup do 

ďalšieho kroku. 

5. Stlačte tlačidlo rýchleho štartu pre spustenie zariadenia. 

P5 – REŽIM CHÔZE DO KOPCA 

1. Stlačte tlačidlo "Hill Intervals" pre priame nastavenie, alebo stlačte △ / ▽ pre voľbu režimu 
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chôdze do kopca. Potom stlačte tlačidlo "ENTER" pre nastavenie. 

2. Nastavenie váhy: stlačte △ / ▽ pre nastavenie váhy. Potom stlačte "Enter" pre vstup do 

ďalšieho kroku. 

3. Nastavenie úrovne: stlačte △ / ▽ pre voľbu úrovne. Potom stlačte "Enter" pre vstup do 

ďalšieho kroku. 

4. Nastavenie času: stlačte △ / ▽ pre nastavenie času. Potom stlačte "Enter" pre vstup do 

ďalšieho kroku. 

5. Stlačte tlačidlo rýchleho štartu pre spustenie zariadenia. 

P6 – TESTOVACÍ REŽIM „FITNESS“ 

1. Stlačte tlačidlo "Test" pre priame nastavenie, alebo stlačte △ / ▽ pre voľbu testu "Fitness". 

Potom stlačte tlačidlo "ENTER" pre nastavenie. 

2. Nastavenie váhy: stlačte △ / ▽ pre nastavenie váhy. Potom stlačte "Enter" pre vstup do 

ďalšieho kroku. 

3. Voľba pohlavia: stlačte △ / ▽  pre voľbu pohlavia. Potom stlačte "Enter" pre vstup do 

ďalšieho kroku. 

4. Nastavenie veku: stlačte △ / ▽  pre zadanie veku. Potom stlačte "Enter" pre vstup do 

ďalšieho kroku. 

5. Stlačte tlačidlo rýchleho štartu pre spustenie zariadenia. 

P7 – HRC 1 REŽIM (TEPOVÁ FREKVENCIA) 

1. Stlačte tlačidlo HRC 1 pre priame nastavenie, alebo stlačte △ / ▽ pre voľbu HRC 1 režimu. 

Potom stlačte tlačidlo "ENTER" pre nastavenie. 

2. Nastavenie váhy: stlačte △ / ▽ pre nastavenie váhy. Potom stlačte "Enter" pre vstup do 

ďalšieho kroku. 

3. Nastavenie veku: stlačte △ / ▽  pre zadanie veku. Potom stlačte "Enter" pre vstup do 

ďalšieho kroku. 

4. Nastavenie srdcového tepu: stlačte △ / ▽ pre zadanie 55%, 75%, 85% tepovej frekvencie. 

Potom stlačte "Enter" pre vstup do ďalšieho kroku. 

5. Nastavenie času: stlačte △ / ▽ pre nastavenie času. Potom stlačte "Enter" pre vstup do 

ďalšieho kroku. 

6. Stlačte tlačidlo rýchleho štartu pre spustenie zariadenia. 

P8 – HRC 2 REŽIM (TEPOVÁ FREKVENCIA) 

1. Stlačte tlačidlo HRC 2 pre priame nastavenie, alebo stlačte △ / ▽ pre voľbu HRC 2 režimu. 

Potom stlačte tlačidlo "ENTER" pre nastavenie. 

2. Nastavenie váhy: stlačte △ / ▽ pre nastavenie váhy. Potom stlačte "Enter" pre vstup do 

ďalšieho kroku. 

3. Nastavenie veku: stlačte △ / ▽  pre zadanie veku. Potom stlačte "Enter" pre vstup do 

ďalšieho kroku. 

4. Nastavenie srdcového tepu: stlačte △ / ▽ pre nastavenie tepovej frekvencie. Potom stlačte 

"Enter" pre vstup do ďalšieho kroku. 

5. Nastavenie času: stlačte △ / ▽ pre nastavenie času. Potom stlačte "Enter" pre vstup do 

ďalšieho kroku. 

6. Stlačte tlačidlo rýchleho štartu pre spustenie zariadenia. 
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P9 – USER 1 MODE (POUŽÍVATEĽSKÝ REŽIM 1) 

1. Stlačte tlačidlo USER 1 pre priame nastavenie, alebo stlačte △ / ▽ pre voľbu USER 1 

režimu. Potom pokračujte stlačením tlačidla "ENTER" v ďalšom nastavení. 

2. Nastavenie váhy: stlačte △ / ▽ pre nastavenie váhy. Potom stlačte "Enter" pre vstup do 

ďalšieho kroku. 

3. Nastavenie času: stlačte △ / ▽ pre nastavenie času. Potom stlačte "Enter" pre vstup do 

ďalšieho kroku. 

4. Nastavenie vzdialenosti: stlačte △ / ▽ pre nastavenie vzdialenosti. Potom stlačte "Enter" pre 

vstup do ďalšieho kroku. 

5. Nastavenie kalórií: stlačte △ / ▽ pre nastavenie kalórií. Potom stlačte "Enter" pre vstup do 

ďalšieho kroku. 

6. Profilové nastavenia: nedávajte nastavenie profilu a stlačte "ENTER" pre prechod do ďalšieho 
kroku. Ak chcete nastaviť profil, Stlačte "Enter" a držte 2 sekundy. Vstúpite do nastavenia 
profilu: 

• Akonáhle vstúpite do nastavenia Profilu, Profil 1 bliká. potom stlačte △ / ▽  pre 

zadanie obtiažnosti. Stlačením tlačidla "ENTER" pre nastavenie Profilu 2. 

• Počas nastavovania jednotlivých profilov 1 ~ 16 zadanie uložíte stlačením tlačidla 
"ENTER". Stlačením tlačidla "RESET" profil späť resetujete. 

• Potom, čo dokončíte nastavenie všetkých 16 profilov, stlačte "ENTER" pre ďalší krok. 

7. Stlačte tlačidlo rýchleho štartu pre spustenie zariadenia. 

P10 – USER 2 MODE (POUŽÍVATEĽSKÝ REŽIM 2) 

1. Stlačte tlačidlo USER 2 pre priame nastavenie, alebo stlačte △ / ▽ pre voľbu USER 2 

režimu. Potom pokračujte stlačením tlačidla "ENTER" v ďalšom nastavení. 

2. Nastavenie váhy: stlačte △ / ▽ pre nastavenie váhy. Potom stlačte "Enter" pre vstup do 

ďalšieho kroku. 

3. Nastavenie času: stlačte △ / ▽ pre nastavenie času. Potom stlačte "Enter" pre vstup do 

ďalšieho kroku. 

4. Nastavenie vzdialenosti: stlačte △ / ▽ pre nastavenie vzdialenosti. Potom stlačte "Enter" pre 

vstup do ďalšieho kroku. 

5. Nastavenie kalórií: stlačte △ / ▽ pre nastavenie kalórií. Potom stlačte "Enter" pre vstup do 

ďalšieho kroku. 

6. Profilové nastavenia: nedávajte nastavenie profilu a stlačte "ENTER" pre prechod do ďalšieho 
kroku. Ak chcete nastaviť profil, Stlačte "Enter" a držte 2 sekundy. Vstúpite do nastavenia 
profilu: 

• Akonáhle vstúpite do nastavenia Profilu, Profil 1 bliká. potom stlačte △ / ▽  pre 

zadanie obtiažnosti. Stlačením tlačidla "ENTER" pre nastavenie Profilu 2. 

• Počas nastavovania jednotlivých profilov 1 ~ 16 zadanie uložíte stlačením tlačidla 
"ENTER". Stlačením tlačidla "RESET" profil späť resetujete. 

• Potom, čo dokončíte nastavenie všetkých 16 profilov, stlačte "ENTER" pre ďalší krok. 

7. Stlačte tlačidlo rýchleho štartu pre spustenie zariadenia. 
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GRAFY PROFILOV 

 

POUŽÍVANIE ELIPTICKÉHO TRENAŽÉRA 

Eliptický trenažér je populárny fitness stroj, jeden z najnovších a najúčinnejších trenažérov pre 
domáce športovanie. 

Pri cvičení na eliptickom trenažéry sa nohy pohybujú po elipsovitej krivke (odtiaľ pochádza zvláštny 
názov eliptický trenažér, niekedy aj eliptical alebo crossový trenažér). 

Eliptický trenažér je častou náhradou za obľúbené rotopédy alebo bežecké pásy, ale je oveľa šetrnejší 
k Vašim kĺbom. Navyše pri cvičení na eliptikaly precvičujete aj hornú časť tela vďaka úchopu za 
držadlá. 

Pri cvičení na eliptikaly prenášate váhu z jednej nohy na druhú. Snažte sa udržiavať vzpriamený, 
prirodzený postoj. K tomu Vám pomôžu držadlá a úchyty. Najskôr si nájdite ideálne miesto pre držanie 
rúk a snažte sa pohybovať čo najprirodzenejšie. 

NÁVOD K OVLÁDANIU POČÍTAČA, BLUETOOTH, APP 
(iOS&Android) 

 

https://www.insportline.sk/elipticke-trenazery
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iOS (iPAD) 

1. Stiahnutie software z APP 

Pripojte sa iPadom na APP Store (iTunes) a vyhľadajte "Pafers". Prečítajte si inštrukcie a stiahnite 
aplikáciu z APP na svoj IPad. Napr.: "Tread monitor" a "Run on the Earth", aby ste mali 
kompatibilnú aplikáciu. Nekompatibilné aplikácie nemôžu byť na zariadenie použité. 

2. Nastavenie BT a APP funkcie: 

Krok 1: Umiestnite IPad pred LED obrazovku, môžete ho uchytiť. 

Krok 2: Zvoľte: "iPad Settings program ”. 

 

Krok 3: Otvorte BT a Váš iPad zaznamená všetky BT zariadenia v danom rámci. Nájdite názov BT 
Vášho prístroja a kliknite na neho pre napojenie. Pokiaľ dôjde k vyhľadaniu viac BT zariadení a 
nemôžete rozpoznať správny názov, obráťte sa na predajcu.  

 

Krok 4: Počkajte niekoľko sekúnd, ak sa status nemení na "connected" (zapojený). Potom sa 

uistite, že sa táto ikona  objavila v pravom hornom rohu iPadu (biely znak znamená, že BT 
bolo úspešne naladené/sivý znak poukazuje na to, že BT je stále otvorené a nenaladené). 

Krok 5: Ak sa BT správne naladilo, bude mať LED displej biele pozadie so zobrazením "BT". To 
znamená, že došlo k úspešnému prepojeniu medzi počítačom a iPadom. 

Krok 6: Stlačte tlačidlo "HOME"  na iPade, obrazovka sa prepne na plochu iPadu a spustí 
stiahnuté APP. 

Krok 7: Po spustení APP. Ak sa napojí APP na počítač, ikona APP sa odomkne. Potom môžete 
ovládať zariadenie pomocou APP. 

Krok 8: Po každom použití APP stlačte tlačidlo "HOME" na iPade dvakrát. Zatvoríte tak skôr 
používané APP na pozadí (pozri obrázok nižšie). Potom opäť prejdite do nastavenia iPadu, aby 
ste zavreli funkciu BT. Počítač zapípa a prejde späť do zobrazenia bežných operácií. 
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ANDROID 

1. Stiahnutie APP 

Napojte svoj Android na Play Store a vyhľadajte "Pafers". Prečítajte si inštrukcie a stiahnite si 
vhodné APP na svoj tablet. Napr. "Run On Earth". Iné aplikácie nie sú pre tento pás vhodné. 
Nekompatibilné aplikácie nemožno na zariadenie použiť.  

 

2. Ladenie BT a APP 

Krok 1: Umiestnite Android tablet pred LED obrazovku. Môžete ho prichytiť. 

Krok 2: Vstúpte do "Android tablet Settings Program" a otvorte BT. 

 

Krok 3: Stlačte tlačidlo "HOME" pre vstup na plochu. Otvorte APP stiahnuté z Play Store. 
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Krok 4: Potom, čo otvoríte APP a spustí sa vyhľadávanie počítača, vyskočí okienko indikujúce 
napojenie. Stlačte "Connect" a Android vyhľadá všetky BT zariadenia v danom rámci. Nájdite 
názov BT Vášho zariadenia a kliknite pre potvrdenie naladenia. Ak systém vyhľadá viac zariadení 
a Vy si nie ste istý, ktoré je to správne, kontaktujte dodávateľa. 

 

Krok 5: Počkajte niekoľko sekúnd, ak sa status nemení na "connected" (spojené). Skontrolujte, či 

sa objavila táto ikona  v pravom hornom rohu tabletu. (Biela značka znamená, že sa BT 
úspešne naladilo. Šedá značka ukazuje, že BT je otvorené a nenaladené). 

Krok 6: Akonáhle sa BT úspešne naladilo, LED displej bude mať biele pozadie a zobrazí hlášku 
"BT". To znamená, že je počítač úspešne prepojený s tabletom. Potom môžete zariadenie ovládať 
pomocou APP. 

Krok 7: Po každom použití APP zatvorte tiež APP na pozadí. Potom opäť prejdite do nastavenia 
Androidu, aby ste zavreli funkciu BT. Počítač zapípa a prejde späť do zobrazenia bežných 
operácií. 

Poznámky:  

• Použitie technológie APP primárne závisí na použiteľnosti BT a ďalších doplnkov. Overte 
si, či zariadenie disponuje systémom BT. 

• Po správnom naladení zapnite APP do dvoch minút. Ak sa systém nenaštartuje do 2 
minút a ak je vzdialenosť medzi počítačom a tabletom väčšia ako 2 m, preruší sa 
automaticky spojenie. Je nutné vykonať resetovanie podľa skôr spomínaného postupu. 

• Pamätajte, že každá APP má rôzne funkcie a rôzne možnosti. Ak si nie ste istý, 
konzultujte vec u dodávateľa alebo využite informácie zo stránok "Pafers". Môžete 
nahliadnuť priamo do "Pafers" alebo kontaktovať ich správcu. 

• APP automaticky nemení používané jednotky dĺžky (metrické/palcové). Ak sú tieto 
hodnoty pri APP a konzole rôzne, prepnite ich v APP. 

• Na aktualizáciu softvéru alebo publikovanie novej APP nedochádza podľa striktne daného 
harmonogramu. 

• APP zahŕňa nižšie uvedené funkcie. Odporúčame používateľovi použiť "3G network" 
alebo "Wi-Fi network" pre ešte väčší zážitok z používania prístroja. 

1. „FITNESS MANAGEMENT“: Zaregistrujte sa do APP. Môžete potom spätne vyhľadať 
záznamy z cvičenia pri každej lekcii. 

2. Niektoré APP vyžadujú napojenie na Google Map. Táto stránka potom môže byť použitá ako 
operačné rozhranie. 

Nižšie uvedené skutočnosti môžu privodiť zlyhanie APP: 

Ak používate APP, pokúste sa eliminovať prílišné používanie iných programov na pozadí (napr. hudba 
alebo prezeranie obrázkov). Pokúste sa tiež obmedziť frekvenciu preklikávania medzi jednotlivými 
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programami alebo aplikáciami. Niekedy môže byť činnosť prerušená v rámci automatickej ochrany 
tabletu. 

Ak iOS systém nedokáže správne pracovať s APP, skúste nasledujúce kroky pre obnovenie 
spojenia (odľahčenie systému): 

1. Rýchlo dvakrát stlačte tlačidlo "HOME" na iPade a vymažte tak všetky APP aplikácie uložené 
v pamäti (vrátane Pafers APP). 

2. Vstúpte do nastavenia programov iPadu a stlačte "→" vpravo od pomenovania BT a vyberte 
"forget" pre opustenie tohto BT. 

3. Úplne zatvorte BT a zariadenie vypnite cez nastavenia v iPade. 

4. Zariadenie opäť naštartujte až po 1 minúte. 

5. Otvorte nastavenia programov iPadu, otvorte funkciu BT a vyhľadajte názov funkcie BT 
daného počítača a pokúste sa ich znova naladiť. 

6. Po úspešnom naladení choďte opäť na plochu a reštartujte Pafers APP. 

Ak problém pretrváva, skontrolujte, či BT skutočne patrí k danému iPadu. Ak áno, iPad dočasne 
vypnite. iPad mohol byť rušený inými reláciami alebo sa na ne mohol sám napojiť. 

APP podporné zariadenia (príklad uvedený vo výpočte nižšie). Pre úplné potvrdenie navštívte 
stránky APP, kde nájdete informácie ohľadom sťahovania. 

1. iOS: 

iPod touch (4) 

iPod touch (3) 

iPhone 5 

iPhone 4S 

iPhone 4 

Mini iPad 

iPad 2 

iPad 

2. Android: 

ASUS Nexus 7 

Samsung Galaxy Note 2 

Samsung S4 

 

To, že niektoré iné zariadenia iOS alebo Android nie sú vo výpočte zahrnuté, neznamená, že na nich 
nie je možné APP inštalovať a použiť. Vzhľadom k iným možnostiam zobrazenia a inému nastaveniu 
ale nebudú dáta vykázané s úplným rozlíšením a môžu byť nedokonalé. V tokom prípade je nutná 
kalibrácia. Vyššie uvedené modely už kalibrované sú a ich prípadná aktualizácia bude uvedená na 
stránkach „Pafers“. 

※ Odporúča sa vykonať aktualizácie iOS na verziu 6.0 alebo vyššiu a Android na verziu 4.0 alebo 

vyššiu pre ešte väčší zážitok z používania prístroja. 
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ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE 

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov 

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované 
predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov 
uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia 
príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník  č. 40/1964 Zb. v znení 
neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom 
znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo 
veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých. 

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, 
IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R. 

Adresa predajní:  

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín , +421 917 864 593, 
predajnatn@insportline.sk 

2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, 
predajnaba@insportline.sk 

3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), 
+421 917 866 622, predajnake@insportline.sk 

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý 
spotrebiteľom nie je. 

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v 
rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.  

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za 
účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou 
kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.  

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy 
uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a 
záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude 
stranami dohodnuté inak.  

Záručné podmienky a záručná doba 

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness 
modelov s kúpnou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov 
na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie 
je týmto dotknutá. 

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre 
použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti. 

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku: 

a) záruka fitness zariadenie na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo 
dňa predaja zákazníkovi s kúpnou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH. 

b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozariadenie  pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa 
predaja zákazníkovi. 

c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi. 

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté: (ak je možné aplikovať na zakúpený 
produkt): 

• zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, 
nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v 
kľukách a kľúk k stredovej osi  

• nesprávnou údržbou 
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• mechanickým poškodením 

• opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé    
mechanizmy, atď.) 

• neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou 

• neodbornými zásahmi 

• nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej 
teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, 
tvarom alebo rozmermi 

• nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na 
domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie). 

Upozornenie: 

1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo 
chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná. 

2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným 
dokladom o zakúpení. 

3) záruka sa uplatňujte u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v 
predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený. 

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru 

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia 
škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, 
ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť. 

Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť 
reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými 
istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, 
má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.  

Pokiaľ kupujúci oznámi závadu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky 
záruky, závada bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu 
nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia 
servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a 
nákladov na dopravu.  

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia 
za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v 
súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.  

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných 
záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, 
prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom 
kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale 
minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia 
reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.  

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia vadného tovaru, pokiaľ 
nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo 
vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný 
vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné  riešenie. Pokiaľ k takej dohode 
nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.  
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Dátum predaja :                  Razítko a podpis predajcu: 
 

 

 

 

 

 


