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Dodavatel: 
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Děkujeme, že jste si zakoupili náš stroj – vibrační stepper.  

Tento manuál si, prosím, před použitím pozorně přečtěte, zejména poznámky o 
bezpečnosti, abyste přístroj správně používali. Manuál uchovejte, proto abyste si 

jej v případě potřeby mohli opět přečíst.  

 

VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

- Obalovou fólii držte z dosahu dětí, neboť může způsobit jejich udušení.  
- Zkontrolujte, zda se výrobek nachází v dobrém stavu. Předtím, než produkt poprvé   

použijete se ujistěte, že není poškozen. V případě poškození nemůže být stroj používán. V 
tomto případě jej prosím vraťte prodejci.  

- Masážní zařízení je určeno jen pro osobní a vnitřní použití, stroj není určen ke komerčním 
účelům.  

- Prodejce není zodpovědný za škody způsobené nevhodným zacházením nebo vědomé 
škody.  

- Nikdy nevytahujte zástrčku za použití kabelu.  
- Masážní zařízení není vhodné, aby jej užívaly děti.  
- Na podložce nebo přístroji neskákejte, mohlo by jej to poškodit.  
- V případě viditelného poškození už přístroj nepoužívejte, odpojte jej a kontaktujte 

technika. 
- Poškození může způsobit úraz elektrickým proudem.  
- Nikdy se nepokoušejte poškození opravit sami. Kontaktujte prodejce nebo zákaznické 

servisní centrum.  
- Po každém použití musí být zařízení vypnuto a odpojeno ze zdroje proudu.  
- Stroj take vypněte a odpojte od proudu před každým čištěním.  
- V případě, že používáte zařízení na koberci, ujistěte se, že ventilační otvory nejsou 

zakryty. 

- Předtím, než začnete přístroj používat byste měli provést zahřívací cvičení.  

- Rychlost, intenzitu a trvání cvičení zvyšujte postupně.  

- Přístroj může používat pouze jedna osoba v reálném čase.  

- Těhotné ženy NESMÍ tento přístroj používat. T 

- Pokud se během cvičení cítíte nepříjemně nebo pociťujete závrať, přerušte ihned 

civčení. Neprodleně konzultujte se svým lékařem pokud se cítíte: nemocní, bolí vás 

klouby nebo jiná místa, pociťujete abnormální tlukot srdce, nebo jakékoli ostatní 

abnormální příznaky.  

- Pokud jste delší čas nesportovali, nebo pokud máte srdeční problém, oběhové nebo 

ortopedické potíže, měli byste nejdříve použití tohoto přístroje konzultovat se svým 

lékařem.  

- Udržujte prosím masážní zařízení suché, z dosahu vody a ujistěte se, že elektrické části se 

nedostanou do kontaktu s vlhkostí.  

- Přístroj čistěte zvlhčenou tkaninou, nepoužívejte chemické čístící prostředky. 

- Děti mějte vždy pod dohledem, abyste zajistili, že si s přístrojem nehrají.  



- Tento přístroj není určen k užívání osobám (včetně dětí) s nedostatkem fyzických, 

senzorických, mentálních schopností, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud 

nebudou přístroj používat pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo 

nebudou touto osobou instruovány. 

- V případě, že je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním 

agentem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.  

VAROVÁNÍ 

• Je nebezpečné stroj rozebírat.  

• Je nebezpečné strkat ruce do meziprostoru stupátka.   

• Nezatěžujte stupátko pouze jednostraně, vyvarujete se tak hluku a poškození přístroje.  

Nezpůsobilý uživatel 

1. Nepoužívejte přístroj, pokud jste zranění.  

2. Pokud jste nemocní, není vhodné přístroj používat.  

3. Děti nesmí používat tento přístroj sami.  

4. Těhotné a menstruující ženy by neměly přístroj používat.  
 

Názvy dílů 

 
 

Opěrka ruky 

Pulzní senzory 

Kontrolní panel 

Pohotovostní klíč 

Stojan 

Kontrolní panel upínací 

Stupátka 

Vzduchový vak 

Knoflík odporu 

Základna 



 
NÁVOD K MONTÁŽI 

 
 

    
 
 
INSTRUKCE K MONTÁŽI : 

1) Spojte prosím samostatnou trubku se základnou (obrázek 1). 

2) Připevněte trubku k základně za pomoci 6 M8x35 šroubů a těsnění (obrázek 2). 

3) Připojte samostatnou trubici levé rukojeti k stojanu za pomoci 4 M6 x16 šroubů   

      a těsnění (obrázek 3). 

 

M8 těsnění 

M6 těsnění 

šrouby M5*25 

1 M5 Křížový a imbusový     

klíč 

Šrouby M8*35 

Šrouby M6*16 

M8 těsnění 

Šrouby M5*10 

Pojistný kroužek 



4) Proveďte stejný postup jako v bodě 3 (obrázek 4). 

5) Pak spojte obě dvě rukojeti za pomoci M5X 10 šroubu (obrázek 5). 

6) Použijte složný kroužek k uzamčení rukojetí. (obrázek 6). 

7) Použijte dva šrouby M5X25, abyste připevnili kolečka k základně (obrázek 7). 

 

NYNÍ JE VÝROBEK PŘIPRAVEN K POUŽITÍ. 

 
 
 
INSTRUKCE K OVLÁDACÍMU PANELU 
 

 

   

    
 

   
 

    

   

    

    
 

Funkční klávesa:  Vyberte si funkci opakovaným stisknutím klávesy 

  

Klávesa režimu: k dispozici je 5 režimů – opakovaným stisknutím klávesy   
vyberete daný režim, také můžet nastavit rychlost pod jakýmkoliv režimem. 

Klávesa času: opakovaným stisknutím tohoto tlačítka nastavte čas, 1 minuta s každým   
stisknutím (15 stisků maximálně). 

Klávesa zvýšení rychlosti: opakovaným stiskem této klávesy můžete zvyšovat 
rychlost (max. 16). 

Klávesa snížení rychlosti: opakovaným stiskem tohoto tlačítka můžete snižovat 
rychlost (min. 1). 

Tlačítko pro doplnění vzduchu. 



DISPLEJ 

 

         

 
 
 



 8. Vibrace: pod touto funkcí máte 5 možností, 
  obrazovka bude znázorňovat zprávu podle toho, 

  jakou zvolíte.               

  9. Stepper a vibrace: můžete používat obojí ve stejném čase. 
 

 
PROVOZNÍ INSTRUKCE: 

 

 

         7) Po užití zmáčkněte tlačítko  pro vypnutí stroje;  stroj každých 15 minut 5x zabzučí v případě, 

že kabel stroje nevypnete ze zásuvky. 

 

 
 

 
 

 

* Také je u posledních dvou funkcí k dispozici 5    

režimů    



 
 
ÚDRŽBA VÝROBKU: 

 

 

 
 

Záruční podmínky: 

1. na tento stepper se poskytuje kupujícímu záruční lhůta 24 měsíců ode dne koupě. 
 

2. v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo 
vadným materiálem výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána. 

 
3. Práva ze záruky se nevztahují na vady způsobené: 

- mechanickým poškozením 

- 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  
 

4. Reklamace se uplatňuje zásadně písemně s údajem o závadě a potvrzeným záručním listem. 
 

5. Záruku lze uplatňovat pouze u organizace, ve které byl výrobek zakoupen. 
 

 



 
Datum prodeje:       Razítko a podpis prodejce: 
 
 
 
 
 

Dodavatel: 
SEVEN SPORT s.r.o. 

Dělnická 957, 74901 Vítkov 
www.insportlinbe@insportline.cz 

info@insportline.cz 
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Ďakujeme Vám za zakúpenie si nášho zariadenia Energetického taniera. Prosím pozorne si 
prečítajte nasledujúci návod pred jeho použitím, špeciálne kapitoly pre bezpečnosť, aby ste 
zariadenie používali správne. Uchovajte si prosím tento návod, aby ste sa k nemu mohli vrátiť 
v prípade potreby. 

 

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA 

 

• Udržujte baliacu fóliu mimo dosahu detí, nakoľko plastové komponenty môžu ohroziť 
vaše deti. 

• Skontrolujte výrobok, a presvedčte sa, že je bez poškodení pred jeho použitím. V prípade 
poškodenia nemôžete zariadenie použiť. Vráťte ho prosím späť predajcovi. 

• Toto zariadenie je iba pre osobné alebo vnútorné použitie, zariadenie nie je vhodné pre 
komerčné  používanie. 

• Díler nie je zodpovedný za akékoľvek poruchy ktoré sú spôsobené nesprávnym 
používaním alebo poškodením z nedbanlivosti. 

• Nikdy neoddeľujte koncovku od elektrického kábla. 
• Toto zariadenie nie je vhodné pre používanie deťmi. 
• Neskáčte na zariadení, toto môže poškodiť zariadenie. 
• V prípade vizuálneho poškodenia, zariadenie nepoužívajte. 
• Nikdy a nepokúšajte sami o opravu zariadenia, vždy konzultujte s vašim predajcom alebo 

predajným miestom. 
• Po každom použití musí byť zariadenie vypnuté a odpojené z elektrickej siete. 
• Vypnite zariadenie a odpojte ho zo siete pred jeho čistením a údržbou.  
• Ak používate zariadenie na koberci, presvedčte sa prosím že ventilačné otvory nie sú 

zakryté. 
• Pred použitím zariadenia, je potrebné precvičiť si zopár zahrievacích cvikov.  
• Rýchlosť a intenzitu a aj celkovú dobu cvičenia zvyšujte postupne. 
• Zariadenie je určené na používanie iba jednou osobu v čase cvičenia. 
• Zariadenie NESMÚ používať tehotné ženy. 
• Okamžite prestaňte používať zariadenie ak pociťujete nevoľnosť alebo závrate. 

Konzultujte s vašim lekárom okamžite ak pociťujete: celkovú nevoľnosť, bolesť v oblasti 
kĺbov, máte abnormálny pulz alebo iné abnormálne symptómy. 

• V prípad, že ste už dlhšiu dobu nevykonávali žiadny šport a cvičenie alebo máte 
zdravotné problémy so srdcom, s krvným obehom alebo ortopedické problémy, pred 
použitím tohto zariadenia by ste sa mali najskôr poradiť s vašim lekárom. 

• Udržujte zariadenie suché a mimo dosahu vody, a vždy sa presvedčte že elektrické časti 
nie sú v kontakte s vodou. 

• Zariadenie čistite s vlhkou handrou a čistiacimi prostriedkami ktoré sú bez-chemické. 
• Deti musia byť vždy pod dozorom dospelej osoby, nedovoľte im hrať sa so zariadením 
• Zariadenie nie je vhodné pre osoby (vrátane detí) so zníženým psychickým vnímaním, 

zmyslami alebo mentálnymi problémami, pokiaľ títo neboli poučený o používaní 
zariadenia, alebo nie sú pod dozorom  osoby ktorá zodpovedá za ich bezpečnosť. 

• Ak je elektrický kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, servisným technikom 
alebo podobne kvalifikovanou osobou pre zabránenie možných zranení elektrickým 
prúdom. 

 

 

 



UPOZORNENIE 

• Je nebezpečné rozoberať zariadenie vašou osobou. 
• Je nebezpečné vkladať vaše ruky do medzi priestoru alebo pod tanier zariadenia. 
• Nedávajte celú vašu váhu tela iba na jednu stranu zariadenia, pre zabránenie jeho 

porušenia a taktiež vydávania hlasných zvukov. 
 

NEVHODNÝ UŽÍVATELIA 

1. Ak trpíte traumou nepoužívajte prosím toto zariadenie. 
2. Chorý človek nesmie používať energetický tanier. 
3. Dieťa musí byť vždy pod dohľadom dospelej osoby. 
4. Tehotné ženy, a ženy počas menštruácie nesmú používať energetický tanier. 

 

 

ZOZNAM SÚČIASTOK 

 

 
 

 

 

 

 

Rukoväť 
 
Indukčné body 
 
Kontrolný panel 
 
Pohotovostný kľúč 
 

Stojan 
 

Upínací kontrolný panel 
 

Nožné taniery 
 

Vzduchový vak 
 Gombík nastavenia odporu 
 
Základňa 
 



INŠTRUKCIE PRE MONTÁŽ 

 
 
Súčiastky 

 
INŠTRUKCIE PRE MONTÁŽ 

1. Podľa obrázku (č.1) spojte jednu trubicu zo základňou. 
2. Uzamknite trubicu so základňou s 6M8x35 skrutkami a tesneniami (obr.2) 
3. Spojte ľavú časť rukoväte a túto uzamknite k trubici s 4Mžx16 skrutkami a tesneniami 

(obr.3) 
4. Opakujte s pravou časťou rukoväte(obr.4) 
5. Potom spojte obe rukoväte a uzamknite ich s jednou M5x10 skrutkou (obr.5) 
6. Použite zálohový krúžok pre uzamknutie rukoväte.(obr.6) 
7. Použite dva M5x25 skrutky pre uzamknutie koliesok k základni (obr.7) 

6 M8x35 skrutky 
 

8 M6x16 skrutky 
 

1 M5x10 skrutky 
 

1 zálohový krúžok 
 

6 M8 tesnenia 
 

8 M6 tesnenia 
 

2 M5x25 skrutky 
 

1 M5 krížový a imbusový kľúč  
 



TERAZ JE VÁŠ VÝROBOK PRIPRAVENÝ NA POUŽÍVANIE 

 

INŠTRUKCIE PRE KONTROLNÝ PANEL 

 
   

       Zapnutie a vypnutie počítača 

    
 

   
 

    

   

    

    
 
 
 

 

 

 

Funkčná klávesa:  Vyberte si funkci opakovaným stisknutím klávesy 

  

Klávesa režimu: k dispozícii je 5 režimov – opakovaným stisknutím klávesy   

vyberete daný režim, tiež môžte nastavit rýchlosť pod akýmkolvek režimom. 

Klávesa času: opakovaným stisknutím tohto tlačidla nastavte čas, 1 minuta s každým   
stisknutím (15 stisků maximálne). 

Klávesa navýšení rýchlosti: opakovaným stiskem tejto klávesy môžte zvyšovat 
rýchlost (max. 16). 

Klávesa znížení rýchlosti: opakovaným stiskem tohto tlačidla môžte znižovat rychlost  
(min. 1). 

Tlačidlo pre nastavenie vzduchu. 



DISPLEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zobrazuje čas kedy používate zariadenie štýlom odpočítavania 
2. Zobrazuje vaše kroky v skutočnom čase 
3. Zobrazuje vaše spálené kalórie 
4. Zobrazuje rýchlosť  
5. Zobrazuje váš srdcový tep 
6. Zobrazuje režim 

 
A)            Manuálny, zvoľte si rýchlosť medzi 1-16 

 
 

B)            AUTO 1. Začína na najvyššej rýchlosti (16) z ľavého taniera, trvá 6 sekúnd, 
potom z pravého taniera, taktiež trvá 6 sekúnd, po tom ako sú oba taniere na najvyššej 
rýchlosti začne program odznovu. 
 

 
C)            AUTO 2. Ľavý tanier začne pracovať od rýchlosti 1, potom sa bude rýchlosť 

zvyšovať o jeden stupeň po 0.5 sekunde, keď sa ľavý tanier dostane na maximum, 
zapne sa pravý tanier, keď sú oba na maxime, zníži sa rýchlosť v rovnakom čase 
a program začne odznova. 
 

 
D)             AUTO 3. Oba taniere zmenia rýchlosť v rovnakej dobe (1 rýchlosť za 1 

sekundu, pri dosiahnutí maxima sa začne program odznova). 
 

 
E)             AUTO 4. Oba taniere zmenia rýchlosť v rovnakej dobe (1 úroveň rýchlosti po 

0.5 sekundách, pri dosiahnutí maxima sa začne program odznova) 
 

7. Stepper-Krokovač: Pod touto funkciou sa na displeji zobrazí čas vašich krokov a kalórie, 
môžete si nastaviť čas cvičenia, ktorý sa potom bude odpočítavať (15 minút je maximum) 
 

8. Vibrácie: Pod touto funkciou máte 5 možností                                       , displej vám  
 

zobrazí rôzne odkazy na základe vašej predošlej voľby. 
 

 

 

 

 

 

 

 



9. Krokovača vibrácie: Je možné využívať obe funkcie súčasne. 
 

NÁVOD NA POUŽITIE 

1. Postavte zariadenie na pevnú a rovnú podlahu pred jeho použitím, prosím dajte si pod 
zariadenie podložku alebo koberec aby ste zabránili posúvaniu zariadenia a ochránili vašu 
podlahu pred poškodením. 

2. Pripojte kábel a stlačte tlačidlo          na displeji, výrobok je v režime pauzy, stlačte toto 
tlačidlo opäť a zariadenie sa vypne. 

3. Zvoľte si rôzne funkcie stlačením tlačidla Function-Funkcie. Originálna funkcia je 
krokovač-stepper, displej zobrazí vaše kroky, čas a kalórie. Pred spustením funkcie 
vibrovania je čas 5 sekúnd taktiež pred začiatkom funkcie krokovač+vibrovač, taktiež 
máte k dispozícii 5 úrovní                                       v posledných dvoch funkciách. 

 
4. Nastavte si čas stlačením tlačidla Time-Čas (1-15 originálne nastavený je 10) 
5. Podržte senzorové body na rukoväti a na displeji sa zobrazí váš srdcový tep. 
6. V prípade situácie ohrozenia alebo inej podobnej situácii vytiahnite pohotovostný kľúč 

a pre zastavenie zariadenia a vibrácií. 
7. Po ukončení cvičenia a stlačenia tlačidla            vypnite zariadenie, ak zariadenie 

nevypnete ozve sa bzučanie 5 krát po  
každých 15 minútach. 

 

INŠTRUKCIE PRE VZDUCHOVÝ VAK, iba v prípade ak nie je dostatok vzduchu vo 
vaku postupujte podľa nižšie uvedených odporúčaní. 

Keď je zariadenie v režime zapnuté, stlačte tlačidlo vzduchu, prívod vzduchu trvá asi 10 sekúnd 
až po jeho ukončenie, ak nechcete čakať  10 sekúnd do ukončenia, jednoducho stlačte toto 
tlačidlo opäť a zastavíte prívod vzduchu. 

Poznámka: 1. Neotáčajte gombíkom keď je zariadenie v režime prívodu vzduchu 
                    2. Udržujte výšku oboch krokovačov vo výške pod 15 mm.  

Nastavenie odporu 

1)Otočte gombíkom nastavenia odporu, čím je viac utiahnutý tým ťažší bude tanier, a tým 
lepší cvičiaci efekt pre vaše telo. Pri otočení gombíka v protismere hodinových ručičiek 
uvoľníte napätie a tanier sa stane ľahším. 

2)Prosím nastavujte odpor vhodne k vašej fyzickej kondícii. 

3)Po stlačení tlačidla funkcií, zvoľte si vibračný režim, uzavrite vzduchový vak, otočte 
gombíkom až po koniec, vzduchový vak je uzavretý. 

 

Technické údaje 

Model: NJD-A-29 

Vstup: 230V~50Hz 

Sila: 50W 

 

 

 

 

 



Údržba zariadenia 

Pre začiatkom čistenia alebo údržby vypnite zariadenie z elektrického prívodu. 

Nepoužívajte formaldehyd alebo iné organické čistiace prostriedky pre čistenie zariadenia. 

Prosím používajte mäkké a suché handry namiesto vlhkej handry pre čistenie elektrických častí 
a displeja  

Je nebezpečné používať vlhký filter v zariadení 

Ak je elektrický kábel poškodený, musí byť vymenený iba za originálny kábel od výrobcu, alebo 
podobný od servisného technika. 

Displej čistite s navlhčenou handrou a nechemickými prostriedkami. 

Ak zariadenie nebudete používať dlhšiu dobu, odpojte ho prosím z elektriky a dajte späť do 
krabice. 

Nikdy sa nepokúšajte opravovať zariadenie sami, ak zistíte, že je zariadenie poškodené alebo 
správne nepracuje, reklamujte ho u vášho predajcu. 

 

Záručné podmienky: 

1. na tento stepper sa poskytuje kupujúcemu záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja 
2. v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou     alebo 
vadným materiálom výrobku tak, aby sa vec mohla  riadne používať. 
3. Práva zo záruky sa nevzťahujú na vady spôsobené: 

- mechanickým poškodením 

- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou 

- neodbornými zásahmi 

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

4. Reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s údajom o závade a potvrdeným záručným listom. 
5. Záruku je možné uplatňovať len u organizácie v ktorej bol výrobok zakúpený. 
 

Dátum predaja:        Razítko a podpis predajcu: 

 
Dodavateľ: 

 inSPORTline s.r.o. 
Bratislavská 36, 911 05 Trenčín 

www.insportline.cz 

 

 



         

 

ENG - Vibration stepper VIBRO STEP 

IN 2679 

 

 

Supplier for CZ: Seven Sport s.r.o., Dělnická, Vítkov 749 01 / Tel.: +420-556 770 199 
Supplier for SK: inSPORTline s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín / Tel: + 421 32 6526704 
Supplier for PL: inSPORTline PL, ul. Kantorowicka 400, Kraków 31-763 / Tel.: +48-012-4173850 
Supplier for HU: inSPORTline Hungary Kft., Kossuth Lajos u.65, Esztergom 250 0 / Tel.: +36-33-313242 
Supplier for RO: Total Sport Equip.S.R.L., Apuseni 1, Deva 330 18 / Tel: +40-0354-882222 
Supplier for SLO: FS SPORT d.o.o., Hosta13, Skofja Loka 4220 / Tel.: +386-0-45151880 
 

 



     

 

       

      



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


