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Odporúčanie : 

Pred inštaláciou bežiaceho pásu a jeho prvým použitím si prečítajte tento užívateľský návod. Manuál 
si uschovajte aby ste do neho mohli v prípade potreby nahliadnuť.  

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Pri navrhovaní a výrobe tohto bežeckého pásu sme sa snažili, aby výsledný výrobok spĺňal všetky 
bezpečnostné predpoklady. Aj napriek tomu prosím venujte pozornosť nasledujúcim bezpečnostným 
upozorneniam. Za prípadné zranenia nenesieme zodpovednosť.  

 Cvičte spôsobom, ktorý je v súlade s vašou aktuálnou kondíciou. Preťažovanie a nesprávne 
rozvrhnutý cvičebný program môže vážne poškodiť vaše zdravie.  

 Zvoľte si správne športové oblečenie. Úplne nevhodné je voľné oblečenie, ktoré sa môže do 
zariadenia zachytiť. Noste vhodnú športovú obuv. Predchádzajte zbytočným zraneniam 
a nedovoľte, aby sa v blízkosti bežiaceho pásu pohybovali deti alebo zvieratá. 

 Bežecký pás nie je vhodný pre deti. Osoby so zdravotnými problémami alebo so zdravotným 
postihnutím môžu bežecký pás používať iba pod dohľadom svojho opatrovníka alebo lekára. 

 Bežecký pás nepoužívajte pri vysokej vlhkosti vzduchu alebo na slnku. 

 Pokiaľ nebude zariadenie používané dlhšiu dobu, odpojte ho z elektrického zdroja a vytiahnite 
bezpečnostný kľúč.  

 Tento bežecký pás je určený výhradne pre domáce používanie. Zariadenie nebolo vyrobené 
pre účely profesionálneho tréningu a neslúži k vyhodnocovaniu zdravotného stavu užívateľa. 

 Namerané hodnoty tepovej frekvencie sú iba orientačné a neslúžia k vyhodnoteniu 
zdravotného stavu. 

 Ak sa poškodí napájací kábel, kontaktujte výrobcu alebo autorizovaného servisného technika 
aby nedošlo k úrazu. 

 Pred použitím bežeckého pásu skontrolujte, či sú všetky súčiastky v poriadku a plne funkčné. 
Uistite sa, že sú všetky skrutky a matice dostatočne utiahnuté. 

 Bežecký pás postavte na pevný, rovný, čistý a hladký povrch. Neumiestňujte ho do blízkosti 
ostrých  hrán a zdrojov vody alebo tepla. 

 Pokiaľ začnete pociťovať závrate, malátnosť, bolesti v oblasti hrudníku alebo iné problémy, 
poraďte sa so svojim lekárom.  

 Nedávajte ruky do blízkosti kĺbových spojov. Tiež nedávajte ruky ani chodidlá pod bežecký 
pás. 

 Bežecký pás môže súčasne používať iba jedna osoba. 

 Používajte iba nami dodávané náhradné diely. Nikdy nepoužívajte náhradné diely od iného 
dodávateľa. 

 Bežecký pás je zaradený do triedy HC. Hmotnosť užívateľa by nemala byť vyššia ako 180 kg. 

 Pred prvým použitím bežeckého pás sa poraďte s lekárom. Obzvlášť ak trpíte niektorou 
s nasledujúcich chorôb:  

1. Kardiovaskulárne ochorenia, hypertenzia, cukrovka, dýchacie problémy, iné chronické 
ochorenia a ochorenia spôsobené fajčením. 

2. Poraďte sa so svojím lekárom ak ste starší ako 35 rokov alebo trpíte nadváhou. 

3. Poraďte sa so svojím lekárom ak ste tehotná alebo kojíte.. 
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DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

 Použite elektrickú zásuvku ktorá je kompatibilná zo zástrčkou. Pokiaľ nie je zásuvka 
a zástrčka navzájom kompatibilná, kontaktujte odborného elektrikára a v žiadnom prípade sa 
nesnažte zariadenie zapojiť bez pomoci odborníka. 

 Bežecký pás musí byť pripojený ku sieti s napätím  220V- 240V (AC). 

 Napájací kábel sa nesmie dotýkať valca. Nedávajte napájací kábel na bežiaci pás. Zariadenie 
nepoužívajte ak je napájací kábel akokoľvek poškodený.  

 Pred čistením, údržbou alebo sťahovaním bežiaceho pásu vždy odpojte napájací kábel 
z elektrickej siete. 

Varovanie: Pokiaľ neodpojíte napájací kábel z elektrickej siete, môže prísť k úrazu 
alebo k poškodeniu zariadenia. 

OBSAH BALENIA 

Varovanie: pri inštalácii bežeckého pásu dbajte na dodržiavanie všetkých bezpečnostných 
pokynov a  nepodceňujte riziko úrazu. 

Pozor: 

1) Pozorne si prečítajte všetky inštrukcie. Postupujte podľa návodu. 

2) Skontrolujte, či je balenie kompletné a či boli dodané všetky komponenty. 

3) Odstráňte všetok baliaci materiál. 

Skontrolujte, či boli dodané nasledujúce diely. Pokiaľ chýbajú niektoré časti, alebo sú poškodené, 
kontaktujte prosím dodávateľa. 

 

Rám 

 

Ovládací panel  

Dekoračná 
krytka základne 

 

Dekoračná krytka 
ovládacieho 
panela 

 

Vrecko so 
spojovacím 
materiálom 

 

Obsah balenia so spojovacím materiálom: 

 

Multi-kľúč – 1 ks 

 

Maticový kľúč – 1 ks 

 

Matice – 4 ks 

 

Imbusová skrutka s vypuklou 
hlavou M8*20 – 6 ks 

 

Imbusová skrutka 
s vypuklou hlavou 
M8*60*15 – 2 ks 

 

Krížová samozarezávacia skrutka 
s vypuklou hlavou M4.2*15 – 4 ks  

 

Podložka – 8 ks  

 

Mazivo 
 

Bezpečnostný kľúč 
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MP3 konektor – 1 ks 

 

Imbusová skrutka 
s vypuklou hlavou M4*20 – 
4 ks 

 

VÝKRES 

Toto sú všetky diely z ktorých je zložené zariadenie. Zoznam súčiastok  je uvedený v tabuľke pod 
obrázkom. 

 

ZOZNAM SÚČIASTOK 

Označenie Názov dielu 
Počet 
kusov 

1 Základňa 1 

2 Hlavný rám 1 

3 Ľavý stĺpik 1 

4 Pravý stĺpik 1 
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5 Horný rám 1 

6 Rám zdvihového mechanizmu 1 

7 Opora zdvihového mechanizmu 1 

8 Stator motoru 1 

9 Predný valec 1 

10 Zadný valec 1 

11 Motor 1 

12 Doska plošných spojov DPS (PCB) 1 

13 Zdvihový motor 1 

14 Bežecký pás 1 

15 Bežecká doska 1 

16 Klinový remeň s vrúbkovaním  1 

17 Horní kryt motoru 1 

18 Dekorační kryt - nášľapy 2 

19 Ľavý nastavovací gombík bežeckého pásu 1 

20 Pravý  nastavovací gombík bežeckého pásu 1 

21 Podpera medzi základňou a hlavným rámom 1 

22 Vstavaná nožička  2 

23 Ľavá dekoračná krytka základne 1 

24 Pravá dekoračná krytka základne 1 

25 Koliesko základne + držiak kolieska 2 

26 Spodní kryt motoru 1 

27 Doraz 4 

28 Dlhý doraz 4 

29 Montážna podložka nášľapov 8 

30 Zadné gumové koliesko 2 

31 Horný kryt ovládacieho panelu 1 

32 Ovládací panel 1 

33 Dekoračná krytka pravého stĺpika 1 

34 Dekorační krytka ľavého stĺpika 1 

35 Spodný kryt ovládacieho panela 1 

36 Nálepka na ovládací panel 1 

37 Bezpečnostný kľúč 1 

38 Penová rukoväť 2 

39 Snímač tepovej frekvencie 2 

40 Horná ovládacia doska 1 

41 Reproduktor 2 
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42 Fotoelektrický článok 1 

43 Počítačový kábel – horná časť 1 

44 Počítačový kábel – prepojovacia časť 1 

45 Červený prepojovací kábel 1 

46 Červený prepojovací kábel 1 

47 Zelený prepojovací kábel 1 

48 Napájací kábel 1 

49 Čidlo pre rozpoznanie bezpečnostného kľúča 1 

50 MP3 jednotka 1 

51 Sieťový vypínač 1 

52 Ochrana preťaženia 1 

ČASTI KONŠTRUKCIE 
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MONTÁŽ 

Krok 1: Montáž bočných stĺpikov na základňu 

 

a) Prestrčte počítačový kábel pravým stĺpikom. 

b) Nasaďte stĺpiky na základňu a upevnite ich pomocou 2 skrutiek M8x20, 2 skrutiek M8x60, 4 
podložiek a 2 matíc. V tomto kroku pritiahnite skrutky iba ručne. 

Krok 2: Montáž ovládacieho panela 

 

a) Nasaďte na stĺpiky dekoračné krytka ovládacieho panela . 

b) Uistite sa, že sú káble počítača pripojené správne. 

c) Nasaďte ovládací panel na stĺpiky a pripevnite ho pomocou 4 skrutiek M8x20, 4 podložiek a 2 
matíc. V tomto kroku pritiahnite skrutky iba ručne. 

d) Zapnite sieťový vypínač a stlačte tlačidlo START. Ak je všetko v poriadku, utiahnite napevno 
všetky skrutky, ktoré ste v predchádzajúcich krokoch pritiahli iba ručne. 

e) Pripevnite k ovládaciemu panelu dekoračné krytky pomocou  4 skrutiek ST4.2x15. 
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Krok 3: Montáž dekoračných krytiek základne 

 

Pripevnite k základni ľavú a pravú dekoračnú krytku pomocou 4 skrutiek M4x20. 

Krok 4: Demontáž spojovacej skrutky zo základne 

 

MANIPULÁCIA 

ZAPÍNANIE 

Zapojte napájací kábel do elektrické zásuvky a zapnite prístroj pomocou sieťového vypínača. Po 
zapnutí sa vypínač rozsvieti, ozve sa zvuková signalizácia a spustí sa ovládací panel. 

 

BEZPEČNOSTNÝ KĽÚČ 

Bežecký pás je možné spustiť iba v prípade, že vložíte bezpečnostný kľúč na príslušne miesto. Vždy 
si pripnete druhý koniec bezpečnostného kľúča k oblečeniu, aby ste hoj boli schopní v prípade náhlej 
kolízie či problémov včas a bezpečne vytiahnuť. 

 



 

10 

 

SKLADANIE / ROZKLADANIE 

Zdvíhanie bežeckej dosky: 

Pre jednoduché skladovanie a úsporu miesta je možné bežeckú dosku zodvihnúť. Najskôr vypnite 
hlavný vypínač a odpojte napájací kábel. Potom zdvíhajte dosky, dokiaľ nezapadne poistka. 

Spustenie bežeckej dosky: 

Zošliapnite poistku a pritiahnite k sebe bežeckú dosku – doska sa potom automaticky začne spúšťať 
k zemi. 
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INŠTRUKCIE PRE POČÍTAČ 

 

TECHNICKÉ INFORMÁCIE 

Time / Čas 00:00-99:59 Min 

Speed / Rýchlosť 1.0-20.0 km/h 

Incline / Sklon 0-20% 

Distance / Vzdialenosť 0.00-99.9 km 

Calorie / Kalórie 0-999 KCAL 

Heart rate / Tepová frekvencia 50-200 / Min 

Programy 

Preset Program / 
Prednastavené 

P1-P99 

Body Fat Test /  
Meranie tel. tuku 

FAT 

Sex / Pohlavie 01/02 (muž/žena) 
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TLAČIDLÁ 

 

START: 

Po stlačení tlačidla START sa na displeji zobrazí 
odpočet 3 sekúnd. Potom sa pás spustí rýchlosťou 
1.0 km/h. 

 

STOP: 

Pokiaľ pás beží, stlačte tlačidlo STOP pre jeho 
postupné zastavenie. 

Funkcia reset: 

Pokiaľ pridržíte tlačidlo STOP, dôjde k vynulovaniu 
parametrov. Pre zahájenie nového tréningu použite 
opäť tlačidlo START. 

 

PROG: 

V pohotovostnom režime je možné pomocou 
tlačidla  PROG prepínať medzi programami P1-P99 
a FAT. P1-P99 sú prednastavené programy a 
funkcia FAT slúži pre zmeranie telesného tuku. Pre 
spustenie zvoleného programu musíte stlačiť 
tlačidlo START. 

 

MODE: 

V pohotovostnom režimu je možné pomocou 
tlačidla tlačítka MODE zvoliť 30:00, 1.0 alebo 50. 

30:00 označuje časový odpočet (dĺžku cvičenia), 1.0 
odpočet vzdialenosti, 50 množstvo spotrebovaných 
kalórií. 

Pro zahájení cvičenia podľa zvoleného parametru 
stlačte START. 

 

SPEED + / - 

V režime nastavenia slúži k nastaveniu hodnoty 
parametrov. Po spustení pásu slúži na zmenu 
rýchlosti. Jednotkou pripočítania/odpočítania je 0.1 
km/h. Pokiaľ tlačidlo pridržíte dlhšie ako 0,5 
sekundy, začne sa jednotka 
pripočítavať/odpočítavať rýchlejšie.  

 

INCLINE +/- 

V režimu nastavenia slúži k nastaveniu hodnoty 
niektorých parametrov. Po spustení pásu slúži 
k zmene sklonu. Jednotkou pripočítania/odpočítania 
je 1%. Pokiaľ tlačidlo pridržíte dlhšie ako 0,5 
sekundy, začne sa jednotka 
pripočítavať/odpočítavať rýchlejšie.  
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SPEED 5,10,15 

Použite pre priame nastavenie hodnoty pre rýchlosť: 

5km/h / 10 km/h /15 km/h. 

 

INCLINE 5 10 15 

Tlačidlá pre nastavenie sklonu na stanovený 
stupeň: 

5% / 10% / 15% 

 

DISPLEJ 

 

A Zobrazenie sklonu 

B Zobrazenie vzdialenosti 

C Zobrazenie času 

D Zobrazenie rýchlosti 

E Zobrazenie tepovej frekvencie 

F Zobrazenie dráhy 

G Ukazovateľ zvoleného programu  

H Zobrazenie údajov: kalórie, hmotnosť, vek, výška, pohlavie, BMI, dátum 
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PROGRAMY 

Rýchly štart (manuálny režim) 

 Zapnite sieťový  vypínač. Vložte bezpečnostný kľúč na príslušné miesto. 

 Stlačte tlačidlo START. Na displeji sa zobrazí odpočet 3 sekúnd a potom sa spustí rýchlosťou 
1.0 km/h. 

 Podľa potreby môžete použiť tlačidlá SPEED+ a SPEED- pre zemnú rýchlosti a tlačítka 
INCLINE+ a INCLINE- pre zmenu sklonu. 

 Pokiaľ uchopíte snímače tepu na madlách po dobu aspoň 5-8 sekúnd, zobrazí sa vaša tepová 
frekvencia. 

Manuálny režim 

 Pokiaľ v pohotovostnom režime stlačíte tlačidlo START, spustí sa pás rýchlosťou 1.0 km/h a 
sklon bežeckej dosky zostane na 0% a začne sa merať dĺžka cvičenia.. Počas cvičenia 
môžete meniť rýchlosť a sklon pomocou tlačidiel  SPEED a INCLINE. 

 Pokiaľ v pohotovostnom režime stlačte tlačidlo MODE, vstúpite do nastavenia časového 
odpočtu (TIME). V okne pre zobrazenie času sa zobrazí východzia hodnota „30:00“. Túto 
hodnotu môžete zmeniť pomocou tlačidiel SPEED+/- alebo INCLINE+/-. Čas sa dá nastaviť v 
rozsahu 5:00- 99:00. 

 Pri ďalšom stlačení tlačidla MODE vstúpite do nastavenia vzdialenosti (DIST). Východzia 
hodnota pre vzdialenosť je „1.0“. Túto hodnotu je možné meniť pomocou tlačidiel SPEED+/- a 
INCLINE+/-. Vzdialenosť je možné nastaviť v rozsahu 0.5-99.9. 

 Ďalším stlačením tlačidla MODE sa dostanete do režimu pre nastavenie kalórií (CAL). 
Východzia hodnota pre kalórie je „50“. Túto hodnotu je možné pomocou tlačidiel SPEED+/- a 
INCLINE+/- nastaviť v rozsahu 10-999. 

 Pro zahájenie cvičenia podľa zvoleného parametru (času / vzdialenosti / kalórii) stlačte tlačidlo  
START. Na displeji sa zobrazí časový odpočet 3 sekúnd a potom sa pás spustí rýchlosťou 1.0 
km/h. Počas cvičenia môžete rýchlosť a sklon pásu meniť pomocou tlačidiel SPEED+/- a 
INCLINE+/-. 

 Pre nastavenie času a dátumu podržte tlačítko „MODE“ 8 sekúnd. 

Prednastavené programy 

K dispozícii je 99 prednastavených programov: P1-P99. V pohotovostnom režime stláčajte tlačidlo 
PROG, až pokiaľ sa na displeji nezobrazí prednastavené programy P1-99. Po prednastavených 
programoch nasleduje program FAT. Pre vstup do požadovaného programu stlačte tlačidlo MODE. Po 
zvolení programu sa v okne „TIME“ zobrazí čas, ktorého východzia hodnota je 30:00. Túto hodnotu 
môžete zmeniť pomocou tlačidiel SPEED+/- nebo INCLINE+/-. Čas je  možné nastaviť v rozsahu 5:00- 
99:00. Ihneď ako nastavíte čas, stlačte  START pre spustenie pásu. Prednastavené programy sa 
skladajú z 20 časových intervalov: dĺžka každého intervalu = nastavený čas / 20. Prechod do ďalšieho 
intervalu je oznámený zvukovou signalizáciou a dôjde automaticky ku zmene rýchlosti a sklonu 
bežeckého pásu v  závislosti na zvolenom programe. Každý interval je prednastavený na určitú 
rýchlosť a sklon (nezávisle na tom, či ste v predchádzajúcom intervale tieto hodnoty zmenili). Po 
dokončení programu sa opäť ozve zvuková signalizácia, pás sa pomaly zastaví a na displeji sa 
zobrazí hlásenie „End“. Po piatich sekundách prejde ovládací panel do pohotovostného režimu. 

 

Užívateľský program: 

Nastavenie užívateľského programu 

Ak v pohotovostnom režime podržíte tlačidlo "PROG", display program zobrazí "P1-P99", U1-U3 a 
BMI. "U1-U3" sú užívateľské programy. Po výbere U1, U2, U3 stlačte "MODE" na nastavenie: 

"SPEED +" and "Speed" pre nastavenie rýchlosti a "INCLINE △", "INCLINE ▽" pre nastavenie 
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sklonu. Po nastavení všetkých hodnôt stlačte "MODE" pre uloženie nastavenia užívateľského 
programu. Po dokončení stlačte "START" pre spustenie pásu. Užívateľský program zostane uložený, 
kým ho nevynulujete. Dáta nebudú stratené ani v prípade výpadku elektrickej energie. 

 

Ďalšie nastavenia 

Každý režim má 20 častí. Stačí stlačiť "START" pre spustenie stroja po dokončení nastavenia 
všetkých častí a celkového času cvičenia. 

Rozsah parametrov: 

Parameter Rozsah nastavení Rozsah zobrazení na displeji 

Čas (minúty: sekundy ) 5:00-99:00 0:00-99:59 

Sklon (%) 0-20 0-20 

Rýchlosť（KM/H ） 1.0-20 1.0-20 

Vzdialenosť (KM) 0.5-99.9 0.00-99.9 

Tepová frekvencia  
(počet tepov/minútu) 

---- 60-185 

Kalórie (cal) 10-999 0-999 

 

Body Fat Test – Meranie telesného tuku 

V pohotovostnom režime stláčajte tlačidlo PROG, až pokiaľ sa na displeji nezobrazí funkcia 
„BODYFAT“. Potvrďte výber tlačidlom MODE a prejdite k nastaveniu pohlavia (F-1-SEX), veku (F-2-
AGE), výšky (F-3-HEIGHT) a váhy (F-4-WEIGHT). Pre nastavenie hodnoty týchto parametrov slúžia 
tlačidlá SPEED+/-. Pre začiatok testovania stlačte tlačidlo START a uchopte snímače tepovej 
frekvencie. Po 5-8 sekundách  sa zobrazí váš tep. Na displeji sa také zobrazí vaša váha a výška a vy 
môžete skontrolovať, či údaje súhlasia . (Výsledok testu je iba orientačný a nevypovedá o zdravotnom 
stave užívateľa) 

 

F-1 Pohlavie / Sex 01 / Muž 02 / Žena 

F-2 Vek / Age 10------99 

F-3 Výška / Height 100----200 

F-4 Váha / Weight 20-----150 

F-5 

FAT / TUK ≤19 Podváha 

FAT / TUK =(20---25) Optimálna váha 

FAT / TUK =(25---29) Mierna nadváha 

FAT / TUK ≥30 Obezita 

 

Úsporný režim 

Tento prístroj je vybavený funkciou pre úsporu energie. Pokiaľ je zapnutý sieťový vypínač, po 10 
minútach nečinnosti sa ovládací panel prepne do úsporného režimu a displej zhasne. Pro opätovné 
zapnutie displeja stačí stlačiť ľubovoľné tlačidlo. 

Nastavenie dátumu a času 

Vložte magnetický bezpečnostný kľúč - podržte tlačidlo MODE na cca 10 sekúnd - rozbliká sa 
nastavenie roku - tlačidlom MODE sa prejde na nastavenie mesiaca - potom na deň – upravia sa 
hodiny, minúty. Jednotlivé hodnoty sa menia pomocou tlačidiel + a -. 
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ÚDRŽBA 

NASTAVENIE 

Ako zaistiť stupeň napnutia bežeckého pásu a klinového remeňa: 

Pokiaľ sa bežecký pás prešmykuje, riaďte sa nasledujúcim pokynmi. Je treba zistiť, či potrebné 
nastaviť bežecký pás alebo klinový remeň.  

a) Odpojte prístroj z elektrické siete a odskrutkujte kryt základne. 

b) Spusťte pás rýchlosťou 3 km/h, nastúpte na bežecký pás, chodidlami vyvíjajte naň tlak 
a snažte sa ho zastaviť. Pokiaľ sa pás zastaví spolu s predným valcom, ale nie nezastaví sa 
motor, znamená to, že bude potrebné nastaviť klinový remeň.  

c) Spusťte pás rýchlosťou  3 km/h, nastúpte na bežecký pás, chodidlami vyvíjajte naň tlak 
a snažte sa ho zastaviť. Pokiaľ sa vám podarí bežecký pás zastaviť, ale predný valec sa bude 
otáčať, znamená to, že potrebujete nastaviť bežecký pás. 

Nastavenie klinového remeňa: 

a) Odpojte prístroj z elektrické siete a odskrutkujte kryt základne. 

b) Povoľte všetky 4 skrutky motora, napnite klinový remeň pomocou napínacích skrutiek 
(skrutkujte v smere hodinových ručičiek) a opäť priskrutkujte skrutky motora. 

Nastavenie bežeckého pásu: 

a) Spusťte pás rýchlosťou 6 km/h. 

b) Pomocou imbusového kľúča zaskrutkujte napínacie skrutky, ktoré sú umiestnené na pravom 
a ľavom konci bežeckej dosky o pol otáčky v smere hodinových ručičiek (viď Obrázok 1 a 2). 

c) Pokiaľ sa pás stále kĺže, opakujte bod a) a b). 

 

Obrázok 1: Napnutie bežeckého pásu 

 

Obrázok 2: Povolenie bežeckého pásu 

  

Vycentrovanie bežeckého pásu: 

Časom dôjde k menšiemu alebo väčšiemu vychýleniu pásu zo stredu dosky a bude potrebné ho 
vycentrovať. Postup je nasledujúci: 

a) Zariadenie musí byť v úplne vodorovnej polohe – nesmie byť naklonené ani do prava ani do 
ľava. Pokiaľ je v rovine, spustite zariadenie pri rýchlosti 6 km/h. 

b) Ak sa pás vychyľuje doprava, otočte gombíkom na pravej strane o pol otočky v smere 
hodinových ručičiek a potom povoľte ľavý gombík o pol otočky v protismere hodinových 
ručičiek (viď Obrázok 3). 

c) Ak sa pás vychyľuje doľava, otočte gombík na ľavej strane o pol otočky v smere hodinových 
ručičiek a potom o pol otočky pravý gombík v protismere hodinových ručičiek (viď Obrázok 4). 

d) Pokiaľ sa po prestavení pás stále vychyľuje, opakujte predchádzajúci postup. 

 

Obrázok 3: Centrovanie pásu, pokiaľ sa 
vychyľuje doprava 

 

Obrázok 4: Centrovanie pásu, pokiaľ sa 
vychyľuje doľava 
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Nanášanie maziva – silikónový olej je súčasťou balenia (biela fľaška ) 

Jedná sa o úplne nový výrobok, ktorý by mal byť premazaný už pri výrobe a ihneď po jeho zakúpení 
teda nie je potrebné mazivo nanášať. Nepodceňujte však pravidelné kontroly a v prípade potreby 
mazivo naneste. Trenie medzi bežeckou doskou a pásom má značný vplyv na životnosť zariadenia. 
Preto ho pravidelne premazávajte  (najlepšie jeden krát mesačne).  

Postup: 

1. Odpojte zariadenie z elektrickej siete a povoľte  (pomocou napínacej skrutky na konci 
prístroja). 

2. Po povolení skrutky nadvihnite bežecký pás, očistite bežeckú dosku a naneste z bielej fľašky 
olej rovnomerne na bežeckú dosku. 

3. Po nanesení oleja opäť pritiahnite napínaciu skrutku a napnite bežecký pás. Obe napínacie 
skrutky pritiahnite rovnakou silou. Pokiaľ je bežecký pás napnutý, spusťte prístroj naprázdno 
pri rýchlosti 1 km/h (nevstupujte na bežiaci pás ). Pomocou napínacích skrutiek pás 
vycentrujte. Potom ho nechajte bežať ďalšie 3 minúty rýchlosťou 5 km/h. 

4. Nastúpte na pás a začnite chodiť rýchlosťou 5 km/h. Pomocou napínacích skrutiek pás 
upravte tak, aby bežal hladko a bez problémov i pri zaťažení. 

 

ČISTENIE 

a) Najskôr vypnite sieťový vypínač a odpojte napájací kábel. 

b) Čo najčastejšie utierajte z povrchu zariadenia a bežeckej dosky prach.  

c) K povrchovému čisteniu rámu a bežeckého pásu používajte iba navlhčenú mäkkú handričku a 
mydlo. Nepoužívajte žiadne chemické čistiace prostriedky alebo benzín. (Pred zapnutím 
prístroj najskôr  osušte) 

d) Raz za dva mesiace dajte dole ochranný kryt a vysajte pod ním prach. (Prach a nečistoty 
môžu skratovať obvodovú dosku). 

Upozornenie: Skôr ako začnete vykonávať údržbu, skontrolujte, že je prístroj odpojený 
z elektrickej siete. 

SKLADOVANIE 

Bežecký pás je treba skladovať v interiéry, aby bol chránený pred vlhkosťou. Pri čistení neaplikujte 
vodu rozprašovačom. Žiadne predmety sa nesmú pokladať na bežiaci pás ani sa do neho vkladať. 

Počas zimných mesiacov by nemal byť bežecký pás v miestnosti s nízkou vlhkosťou vzduchu. 
Ochraňujte zariadenie pred statickou elektrikou – tá môže ovplyvniť presnosť merania alebo prístroj 
trvale poškodiť. 
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RIEŠENIE PROBLÉMOV 

Analýza a odstránenie príčiny problému: 

 Porucha Príčina Riešenie 

1 Bežiaci pás sa nespustí  
pás 

Nie je správne vložený 
bezpečnostný kľúč 

Vložte bezpečnostný kľúč na správne 
miesto 

Sieťový vypínač je vypnutý Zapnite sieťový vypínač 

2 Nefunguje displej Nie je správne pripojená 
kabeláž medzi snímačom 
rýchlosti a počítačom 

Demontujte ovládací panel a 
skontrolujte, či  je počítačový kábel 
riadne pripojený s prepojovacím 
káblom. 

Počítačový kábel je 
poškodený  

Vymeňte kábel  

3 Nie je snímaná tepová 
frekvencia 

Snímač tepu nie je dostatočne 
navlhčený  

Navlhčite snímače tepu vodou alebo 
roztokom používaným na zvlhčenie 
kontaktných šošoviek 

Rušenie elektromagnetickým 
polom 

Umiestnite prístroj mimo dosahu 
elektromagnetického pole 

4 Nefunguje zdvihový 
mechanizmus 

Kábel motoru nie je správne 
pripojený 

Dajte dole kryt motora a skontrolujte 
pripojenie kábla. 

5 Bežecký pás sa pohybuje 
vyššou/nižšou rýchlosťou 
ako je nastavená na 
displeji 

Pás nie je správne natavený Nastavte pás 

6 Bežecký pás sa kĺže Pás nie je riadne napnutý Napnite bežecký pás – viď kapitola 
Údržba: nastavenie 
bežeckého/klinového remeňa 

7 Bežecký pás sa vychyľuje 
do strany 

Pás nie je správne natavený Nastavte bežecký pás – viď kapitola 
Údržba: Centrovanie pásu 

8 Na displeji sa zobrazí 
chyba E0  

Problém s bezpečnostným 
kľúčom 

Skontrolujte bezpečnostný kľúč alebo 
červený kolík pre bezpečnostný kľúč 

9 Na displeji sa zobrazila 
chyba E01 

Doska plošných spojov (DPS) 
nie je správne prepojená so 
spodným počítačovým káblom 

Dajte dole kryt motora a skontrolujte 
zapojenie spodného počítačového 
kábla. Doska DPS musí byť správne 
prepojená so spodným káblom. 

10 Na displeji sa zobrazila 
chyba E02 

Pás bol spustený príliš veľkou 
rýchlosťou 

Skontrolujte elektrické napätie, pokiaľ je 
o  50% nižšie ako štandardné el. 
napätie, pripojte zariadenie ku sieti so 
štandardným el. napätím.  

Skontrolujte dosku DPS – či nie je 
poškodená. 

Skontrolujte zapojenie motora – zaistite 
dobré pripojenie. 

11 Na displeji sa zobrazila 
chyba E03 

Nie je prijímaný signál zo 
snímača 

Skontrolujte kábel snímača – či je 
správne zapojený a či nie je poškodený. 

Nie je prijímaný signál z 
motora 

Skontrolujte kábel a motor – ich 
prepojenie a či nie je kábel/motor 
poškodený. 
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12 Na displeji sa zobrazila 
chyba E04 

Upozornenie týkajúce sa 
sklonu 

Skontrolujte elektrický kábel, AC kábel, 
prepojovací kábel zdvihového motora, 
zdvihový motor a dosku DPS -  ich 
prepojenie a dobrý stav. Po dokončení 
kontroly reštartujte dosku DPS. 

13 Na displeji sa zobrazila 
chyba E05 

Prúdová ochrana Skontrolujte, či nie je zariadenie 
preťažené. 

Zistite, či hnací motor pracuje normálne. 
Pokiaľ nie, vymeňte, vymeňte motor. 

Skontrolujte dosku DPS. Ak je 
poškodená vymeňte ju. 

Skontrolujte napätie el. prúdu. Pripojte 
zariadenie k el. sieti so štandardným 
napätím. 

14 Na displeji sa zobrazila 
chyba E06  

Problém motora Skontrolujte či: sú pripojené správne 
káble motora, vymeňte motor, vymeňte 
PCB 

15 Na displeji sa zobrazila 
chyba E08  

Preťažená ochrana Ak to nie je preťažením, dodajte olej na 
bežiacu dosku, vymeňte bežiaci pás 
alebo bežiacu dosky, vymeňte PCB za 
účelom kontroly zariadenia! 

16 Na displeji sa zobrazila 
chyba E09  

Prehriatie zariadenia Vypnite zariadenie a nechajte ho 
vychladnúť. V prípade, že sa to stane 
pri normálnej teplote, vymeňte PCB. 

17 Na displeji sa zobrazila 
chyba E09  

Prehriatie zariadenia Vypnite zariadenie a nechajte ho 
vychladnúť. V prípade, že sa to stane 
pri normálnej teplote, vymeňte PCB. 

18 Na displeji sa zobrazila 
chyba E10 

Ochrana preťaženia Skontrolujte voltáž, či je v poriadku a je 
normálna! 

19 Na displeji sa zobrazila 
chyba E12  

Sklonový alarm Skontrolujte VR kábel, AC kábel,. 
Pripojenie kábla ku slonovému motoru a 
PCB, či sú správne pripojené alebo nie 
sú poškodené. Po kontrole zapnite 
PCB. 

 

Pokiaľ sa vám pomocou vyššie uvedených krokov nepodarí problém vyriešiť, kontaktujte čo najskôr 
predajcu alebo výrobcu. 

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

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

 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 145,10 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 na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo dňa predaja 
zákazníkovi s kúpnou hodnotou vyššou ako 145,10 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: 

 zavinením používateľa t.j. poškodenie výrobku 

 nesprávnou montážou 

 neodbornou repasiou 

 nesprávnou údržbou 

 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, HB, HA – na 
domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie). 

Upozornenie: 

mailto:predajnatn@insportline.sk
mailto:predajnaba@insportline.sk
mailto:predajnake@insportline.sk
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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 kupujúcemu. 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. 

 

SK 

inSPORTline s.r.o. 

Centrála, reklamácie, servis:                      Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK 

 

IČO:                                                           36311723 

DIČ:                                                           SK2020177082 

Telefón:                                                      +421 (0)326 526 701 

Mail:                                                           objednavky@insportline.sk 

                                                                   reklamacie@insportline.sk 

                                                                   servis@insportline.sk 

Web:                                                           www.insportline.sk 

 

mailto:objednavky@insportline.sk
mailto:reklamacie@insportline.sk
mailto:servis@insportline.sk
http://www.insportline.sk/
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SEVEN SPORT s.r.o. 

Sídlo:                                                          Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3, ČR 

Centrála:                                                     Dělnická 957, 749 01 Vítkov 

Reklamácie a servis:                                  Čermenská 486, 749 01 Vítkov 

 

IČO:                                                           26847264 

DIČ:                                                           CZ26847264 

Telefón:                                                      +420 556 300 970 

Mail:                                                           eshop@insportline.cz 

                                                                   reklamace@insportline.cz 

                                                                   servis@insportline.cz 

Web:                                                           www.insportline.cz 

Dátum predaja:     Razítko a podpis predajcu: 
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