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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Při používání tohoto výrobku byste měli dodržovat základní bezpečností opatření, včetně 
následujících: 

 Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. 

 NEBEZPEČÍ: Po použití výrobek okamžitě odpojte od elektrické sítě. Výrobek čistěte pouze 
odpojený. Hrozí nebezpečí zásahu elektrickým proudem. 

 VAROVÁNÍ: Abyste se vyhnuli riziku popálení, vzplanutí, zásahu elektrickým proudem nebo 
dalšímu zranění, pečlivě si prohlédněte zástrčku napájecího kabelu, než jej vložíte do 
zásuvky. 

 Chcete-li přístroj použít, nejdříve se na něj postavte a až poté jej zapněte. Nezapínejte přístroj 
předtím, než na něj nastoupíte. 

 Jestliže stroj momentálně nepoužíváte, vypněte ho. 

 Z bezpečnostních důvodů smí zdravotně postižení na stroji cvičit pouze pod dohledem. Děti 
nesmějí přístroj používat. 

 Lidé se snížením vnímáním nebo mentální kapacitou nesmí na přístroji cvičit bez dozoru. 

 Nesprávný nebo přehnaný trénink může uškodit vašemu zdraví. 

 Přístroj používejte pouze k účelům, ke kterým je určen. Nepoužívejte příslušenství, která 
nebyla doporučena výrobcem, mohlo by dojít k nehodám nebo zraněním. 

 Jestliže jsou napájecí kabel nebo zástrčka jakkoliv poškozeny, nesprávně fungují nebo se 
dostaly do kontaktu s vodou, přístroj nepoužívejte a nechte jej zkontrolovat a opravit 
zákaznickým servisem. 

 Nesnažte se výrobek vytáhnout za napájecí kabel  

 Neumisťujte napájecí kabel do blízkosti silně zahřátých ploch. 

 Nikdy přístroj nepoužívejte, jsou-li větrací otvory zablokované. Udržujte otvory čisté od prachu, 
vlasů, atd. 

 Nestrkejte do jakéhokoli otvoru na přístroji cizí předměty. 

 Tento přístroj není určen k venkovnímu využití. 

 Pokládejte přístroj na rovnou plochu. 

 Okolo přístroje nechte asi 0,6 m volného prostoru. 

 Nepoužívejte přístroj v prostorách s nedostatkem kyslíku, nebo v prostorách kde se používají 
rozprašovače na bázi aerosolu. 

 Připojujte přístroj pouze do řádně uzemněné zástrčky. 

 Pravidelně kontrolujte, zda není přístroj poškozen. Prodloužíte tak životnost přístroje. 

 V režimu kontroly výkonu je brzdící systém kontrolován rychlostí, ale u ostatních režimů není 
na rychlosti závislý. 

 Žádná z nastavitelných součástí stroje by neměla vyčnívat, mohla by uživateli překážet. 

 Nosnost:140 kg 

 Třída: SA dle normy EN 957 pro profesionální a/nebo komerční použití 

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

Rozměry před montáží 2122 x 624 x 1592 mm 

Rozměry po montáži 2180 x 515 x 773 mm 

Váha 97,1 kg 

Délka kroku 510 mm 

SEZNAM ČÁSTÍ 

A. Přední sloupek s držákem 
ovládacího panelu 

B. Základna C. Přední nosník 

 
 

 

D. Zadní nosník E. Levé pohyblivé rameno F. Pravé pohyblivé rameno 

 

  

G. Přední krytky základny (levá 
a pravá) 

H. Dekorační krytka předního 
sloupku (levá a pravá) 

I. Dekorační krytka levého 
pohyblivého ramena (přední a 

zadní) 
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J. Ovládací panel s LED 
displejem 

K. Dekorační krytka pravého 
pohyblivého ramena (přední a 

zadní) 

L. Spodní krytka levého 
pohyblivého ramena (vnější a 

vnitřní) 

 
  

M. Spodní dekorační krytka 
pravého pohyblivého ramena 

(vnější a vnitřní) 

N. Spodní dekorační krytka 
ovládacího panelu 

P. Středová krytka 

   

Obsah balení se šroubky 

Ozn. Název Ks Ozn. Název Ks 

K01 Imbusový šroub s půlkulatou 
hlavou M8xP1.25x25 

4 K12 Nylonová matice M10xP1,5 2 

K02 Pružná podložka M8 4 K13 Křížový šroub s půlkulatou hlavou 
M4xP0.7x12 

16 

K03 Podložka Φ8xΦ16x1.5t 4 K14 Závitořezný šroub s půlkulatou hlavou 

Φ4x16 

16 

K04  Ocelová imbusový šroub se 
zapuštěnou hlavou M8xP1.25x20 

4 K15 Křížový šroub s půlkulatou hlavou 
M5xP0.8x10 

4 

K05 Podložka ∮8x∮12x1.0t 4 K16 Závitořezný šroub s půlkulatou hlavou 

Φ4x20 

3 

K06 Vlnitá podložka ∮25.6x∮33.7x0.3t 2 K21 Klíč + šroubovák 5 mm 1 

K07 Ocelový imbusový šroub 
M10xP1.5x15 

2 K22 Maticový klíč 1 

K08 Vlnitá podložka M10 2 K23 Klíč + šroubovák 6 mm 1 

K09 Podložka φ10xφ30x2.0t 2 K24 Klíč torx 1 

K10 Ocelový imbusový šroub 
M10xP1.5x75 

2 K25 Profilový klíč + šroubovák 13 mm + 
17 mm 

1 

K11 Plochá podložka Φ10xΦ20x2.0t 4    
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MONTÁŽ 

Krok 1 

Upevněte k základně (B) přední a zadní nosník (C, D) pomocí šroubů (K01), pružných podložek (K02) 
a podložek (K03). 
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Krok 2 

Dle nákresu spojte příslušné kabely a upevněte přední sloupek s ovládacím panelem (A) k základně 
pomocí šroubů (K04) a podložek (K05). Šrouby a podložky řádně utáhněte. Poté k základně pomocí 
šroubů (K14) připevněte přední krytku (G) a dekorační krytku předního sloupku (H). Nakonec umístěte 
středovou krytku (P). 

 

Krok 3 

Dle nákresu nejdříve vložte vlnitou podložku (K06) a poté upevněte levou a pravou tyč (E, F) ke 
kovové ose v předním sloupku pomocí šroubků (K07), a podložek (K08, K09). 
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Následně spojte spodní část tyče s koncovou částí pedálu pomocí šroubků (K10), podložek (K11) a 
matic (K12). Všechny spoje řádně utáhněte. Řiďte se podle obrázku. 

Propojte střední a spodní kabel tlačítka na madle. Dávejte si pozor na nasměrování. Nepropojujte 
kabely náhodně. Jakmile budou kabely propojeny, zapojte zbytek kabelů do předního sloupku. 
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Krok 4 

Propojte ovládací panel (J) s kabely v předním sloupku. Poté ovládací panel (J) pomocí šroubků (K15) 
připevněte. Panel dále zajistěte spodní dekorační krytkou (N), kterou připevníte pomocí šroubů (K16). 

Připevněte dekorační krytky spojovacích tyčí (K, I) pomocí šroubů (K13). Dobře rouby utáhněte. 

Poté připevněte také spodní dekorační krytky spojovacích tyčí (L, M). Použijte šrouby (K13, K14). 

POZOR: Ujistěte se, že gumové krytky jsou na správném místě a že pevně drží. 

 

POUŽITÍ 

 Postupně se postavte na oba pedály, pevně uchopte madla a začněte cvičit. 

 Na displeji se zobrazí aktuální hodnoty ukazatelů. (Jak hodnoty nastavit a jak vybrat programy 
viz níže.) 

 Když budete ze stroje sestupovat, sestupte nejdříve jednou nohou a až poté druhou. 
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OVLÁDACÍ PANEL 

Ovládací panel má LED displej a jeho funkce zahrnují zobrazování otáček za minutu, rychlost, čas, 
spálené kalorie, vzdálenost, watty, sklon a bodové znázornění průběhu programů. 

Režimy ovládacího panelu 

1. Pohotovostní režim 

Po zapnutí ovládacího panelu se zobrazí bodové znázornění základních údajů uživatele U1 (v 
metrických jednotkách). Lze si zvolit z U1 – U4. 

2. Režim spánku 

Ovládací panel vstoupí do režimu spánku, jestliže po dobu 15 sekund nebylo stlačeno žádné 
tlačítko, nebo je-li ovládací panel v pohotovostním režimu a frekvence otáček za minutu je 
nižší než 30. Předtím, než dojde ke vstupu do režimu spánku, panel vždy po sekundě 16krát 
zapípá. Jestliže se během těchto 16 sekund počet otáček za minutu zvýší nad 30 nebo bude 
stlačeno jakékoliv tlačítko, panel se vrátí do pohotovostního režimu. 

Jestliže budete pomocí ovládacího panelu něco nastavovat a otáčky za minutu budou po dobu 
10 sekund nižší než 30, přejde systém zpět do pohotovostního režimu. Jestliže je po dobu 
dalších 5 sekund počet otáček za minutu stále nižší než 30 a není stisknuto žádné tlačítko, 
systém začne odpočítávat 16 sekund a poté přejde do režimu spánku. Jestliže se během 
těchto 16 sekund počet otáček za minutu zvýší nad 30 nebo bude stlačeno jakékoliv tlačítko, 
panel se vrátí do pohotovostního režimu. 

Cvičíte-li v jakémkoliv programu a počet otáček za minutu nedosahuje alespoň 30, bodové znázornění 
zobrazí na 5 sekund „RPM↑“. Pokud se ani poté počet otáček nezvýší, zobrazí se na 5 sekund 
„PAUSE“. 

Funkce tlačítek 

 
START: Zmáčknutím tohoto tlačítka ihned vstoupíte do funkce rychlého startu. 

 

RECOVERY / VYHODNOCENÍ TEPOVÉ FREKVENCE: Poté, co jste delší dobu 
cvičili, podržte tepové čidlo, dokud se na displeji v okénku PULSE neobjeví 
hodnota tepové frekvence. Poté stiskněte tlačítko RECOVERY. Hodnoty z displeje 
zmizí a v okénku TIME se začne odpočítávat 60 sekund. Po minutě se na displeji 
zobrazí vyhodnocení tepové frekvence v rozmezí F1 – F6. F1 značí nejlepší status 
tepové frekvence po vynaložené námaze. 

 

PAUSE/PAUZA: Když v průběhu cvičení stisknete tlačítko PAUSE, program se 
okamžitě zastaví. Jestliže jste v režimu nastavování programu, tlačítkem PAUSE 
se vrátíte na výběr programů. 

 
STOP: Zmáčknutím tlačítka STOP zastavíte stroj. 

 

ENTER: Tlačítkem ENTER můžete při nastavování programů potvrdit zvolenou 
hodnotu a přejít na další. Také můžete tímto tlačítkem přepínat zobrazení displeje 
mezi rychlostí (SPEED), uběhnutým časem (TIME), vzdáleností (DISTANCE) / 
otáčkami za minutu (RPM), počtem spálených kalorií (CALORIES) a kontrolou 
výkonu (WATTS). 

  

  

  

ŠIPKY: Šipkami navyšujete a snižujete dané hodnoty (Váhu, výšku, věk, pohlaví, 
tepovou frekvenci, čas, atd.), vybíráte režimy (kontrola výkonu, program tepové 
frekvence, uživatelský program, přednastavený program, ruční program) a 
nastavujete míru zátěže. 
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PROGRAMY 

Přednastavené programy (P1 – P12) 

1. Šipkami si vyberte jeden z dvanácti přednastavených programů (P1 – P12). 

2. Stiskněte ENTER a přejděte k nastavování hodnot. 

3. Poté, co stisknete tlačítko ENTER, začne okénko ukazatele času (TIME) blikat na hodnotě 
0:00 min. Pomocí šipek nastavte dobu trvání cvičení. 

4. Stiskněte ENTER. Ukazatel vzdálenosti začne blikat na hodnotě 0,0 km. Natavte 
požadovanou vzdálenost běhu pomocí šipek. 

5. Stiskněte ENTER. Začne blikat ukazatel počtu spálených kalorií. Přednastavená hodnota je 0 
cal. Hodnotu lze opět nastavit dle šipek. 

6. Po nastavení kalorií se opět dostanete na nastavení doby trvání běhu. Jakmile všechny 
hodnoty nastavíte dle Vašich představ, stiskněte START a stroj začne pracovat. 

Během cvičení můžete pomocí tlačítka ENTER změnit a zobrazit hodnoty ukazatelů rychlosti 
(SPEED), času (TIME), vzdálenosti (DISTANCE), otáček za minutu (RPM), spálených kalorií 
(CALORIES) a výkonu (WATTS). 

Jestliže během cvičení stisknete tlačítko PAUSE, program se zastaví. Okénka času, vzdálenosti a 
spálených kalorií začnou jedno po druhém zobrazovat dosavadní data. 

Chcete-li pokračovat v předchozím cvičení, stiskněte START. Hodnoty se uchovají, takže budete moci 
na předchozí cvičení plynule navázat. 

Cvičení zastavíte pomocí tlačítka STOP. Zmáčknete-li STOP ještě jednou, načtená data se vynulují a 
systém přejde do hlavní nabídky programů: ruční (MANUAL), přednastavené (PROGRAM), 
uživatelské (USER), kontrola tepové frekvence (HRC), kontrola výkonu (WATTS). 

Během cvičení může bodový matrix zobrazit RPM↑. K tomu dojde, jestliže počet otáček za minutu 
nepřekročí 30. Hlášení na obrazovce zůstane 5 sekund, a pokud se během této doby počet otáček 
nezvýší, program se zastaví a zobrazí se PAUSE. 

Manuální režim 

1. Pomocí šipek vyberte manuální režim (MANUAL). 

2. Abyste mohli nastavit cílové hodnoty, stiskněte ENTER. 

3. Ukazatel hodnoty času (TIME) začne blikat na výchozí hodnotě 0:00 min. Pomocí šipek 
nastavte cílovou hodnotu. 

4. Stiskněte ENTER. Ukazatel hodnoty vzdálenosti (DISTANCE) začne blikat na výchozí 
hodnotě 0,0 km. Nastavte hodnotu pomocí šipek. 

5. Stiskněte ENTER. Nyní začne blikat ukazatel hodnoty spálených kalorií (CALORIES) na 
výchozí hodnotě 0. nastavte hodnotu pomocí šipek. 

6. Po nastavení kalorií se opět dostanete na nastavení doby trvání běhu. Jakmile všechny 
hodnoty nastavíte dle Vašich představ, stiskněte START a stroj začne pracovat. 

Během cvičení můžete pomocí tlačítka ENTER změnit a zobrazit hodnoty ukazatelů rychlosti 
(SPEED), času (TIME), vzdálenosti (DISTANCE), otáček za minutu (RPM), spálených kalorií 
(CALORIES) a výkonu (WATTS). 

Jestliže během cvičení stisknete tlačítko PAUSE, program se zastaví. Okénka času, vzdálenosti a 
spálených kalorií začnou jedno po druhém zobrazovat dosavadní data. 

Chcete-li pokračovat v předchozím cvičení, stiskněte START. Hodnoty se uchovají, takže budete moci 
na předchozí cvičení plynule navázat. 

Cvičení zastavíte pomocí tlačítka STOP. Zmáčknete-li STOP ještě jednou, načtená data se vynulují a 
systém přejde do hlavní nabídky programů: ruční (MANUAL), přednastavené (PROGRAM), 
uživatelské (USER), kontrola tepové frekvence (HRC), kontrola výkonu (WATTS). 
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Během cvičení může bodový matrix zobrazit RPM↑. K tomu dojde, jestliže počet otáček za minutu 
nepřekročí 30. Hlášení na obrazovce zůstane 5 sekund, a pokud se během této doby počet otáček 
nezvýší, program se zastaví a zobrazí se PAUSE. 

Uživatelský režim 

1. Pomocí šipek zvolte uživatelský režim (USER). 

2. Abyste mohli nastavit cílové hodnoty, stiskněte ENTER. 

3. Ukazatel hodnoty času (TIME) začne blikat na výchozí hodnotě 0:00 min. Pomocí šipek 
nastavte cílovou hodnotu. 

4. Stiskněte ENTER. Ukazatel hodnoty vzdálenosti (DISTANCE) začne blikat na výchozí 
hodnotě 0,0 km. Nastavte hodnotu pomocí šipek. 

5. Stiskněte ENTER. Nyní začne blikat ukazatel hodnoty spálených kalorií (CALORIES) na 
výchozí hodnotě 0. nastavte hodnotu pomocí šipek. 

6. Po nastavení kalorií se opět dostanete na nastavení doby trvání běhu. Jakmile všechny 
hodnoty nastavíte dle Vašich představ, stiskněte START a stroj začne pracovat. 

Nastavení zátěže pomocí bodového zobrazení: 

1. Vstupte do nastavení uživatelského programu (USER). Ukazatel hodnoty času začne blikat na 
nastavené hodnotě. Výchozí hodnota je 0:00 min. 

2. Pro vstup do nastavení bodového zobrazení úrovně zátěže podržte na 3 sekundy ENTER. 
První řada bodů začne blikat. V okénku TIME se zobrazí kód S-1. 

3. Pomocí šipek nastavte úroveň zátěže (LEVEL). Nastavení potvrďte stisknutím tlačítka 
ENTER, čímž přejdete k nastavení další řady. 

4. Pomocí tlačítka ENTER lze nastavit 16 úrovní (S-1 – S-16). Jakmile budou všechny úrovně 
nastavené, systém přejde k nastavení doby trvání programu (TIME). 

Během cvičení můžete pomocí tlačítka ENTER změnit a zobrazit hodnoty ukazatelů rychlosti 
(SPEED), času (TIME), vzdálenosti (DISTANCE), otáček za minutu (RPM), spálených kalorií 
(CALORIES) a výkonu (WATTS). 

Jestliže během cvičení stisknete tlačítko PAUSE, program se zastaví. Okénka času, vzdálenosti a 
spálených kalorií začnou jedno po druhém zobrazovat dosavadní data. 

Chcete-li pokračovat v předchozím cvičení, stiskněte START. Hodnoty se uchovají, takže budete moci 
na předchozí cvičení plynule navázat. 

Cvičení zastavíte pomocí tlačítka STOP. Zmáčknete-li STOP ještě jednou, načtená data se vynulují a 
systém přejde do hlavní nabídky programů: ruční (MANUAL), přednastavené (PROGRAM), 
uživatelské (USER), kontrola tepové frekvence (HRC), kontrola výkonu (WATTS). 

Během cvičení může bodový matrix zobrazit RPM↑. K tomu dojde, jestliže počet otáček za minutu 
nepřekročí 30. Hlášení na obrazovce zůstane 5 sekund, a pokud se během této doby počet otáček 
nezvýší, program se zastaví a zobrazí se PAUSE. 

Kontrola tepové frekvence (HRC) 

1. Pomocí šipek zvolte HRC (program kontroly tepové frekvence). 

2. Abyste se dostali k nastavení cílové hodnoty tepové frekvence, stiskněte ENTER. 

3. Ukazatel hodnoty výšky (HEIGHT) začne blikat na výchozí hodnotě 170 cm a na displeji se 
zobrazí „HEIGHT“. Pomocí šipek nastavte výšku uživatele. 

4. Stiskněte ENTER. Ukazatel hodnoty věku (AGE) začne blikat na výchozí hodnotě 30 let a na 
displeji se zobrazí „AGE“. Pomocí šipek nastavte věk uživatele. 

5. Stiskněte ENTER. Ukazatel hodnoty pohlaví (GENDER) začne blikat na výchozí hodnotě M 
(muž) a na displeji se zobrazí „GENDER“. Pomocí šipek nastavte pohlaví uživatele (F = žena). 
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6. Stiskněte ENTER. Hodnota v okénku tepové frekvence (PULSE) začne blikat. Pomocí šipek 
nastavte cílovou tepovou frekvenci (TARGET). Výchozí nastavení hodnoty (90 %, 75 %, 55 
%) závisí na nastavené výšce, věku a pohlaví uživatele. 

7. Stiskněte ENTER. Ukazatel hodnoty času (TIME) začne blikat na výchozí hodnotě 0:00 min. 
Pomocí šipek nastavte dobu trvání cvičení. 

8. Stiskněte ENTER. Ukazatel hodnoty vzdálenosti (DISTANCE) začne blikat na výchozí 
hodnotě 0,0 km. Pomocí šipek vzdálenost nastavte. 

9. Stiskněte ENTER. Ukazatel hodnoty spálených kalorií (CALORIES) začne blikat na výchozí 
hodnotě 0 cal. Pomocí šipek nastavte žádoucí hodnotu. 

10. Po nastavení kalorií se opět dostanete na nastavení doby trvání běhu. Jakmile všechny 
hodnoty nastavíte dle Vašich představ, stiskněte START a stroj začne pracovat. 

Během cvičení můžete pomocí tlačítka ENTER změnit a zobrazit hodnoty ukazatelů rychlosti 
(SPEED), času (TIME), vzdálenosti (DISTANCE), otáček za minutu (RPM), spálených kalorií 
(CALORIES) a výkonu (WATTS). 

Jestliže během cvičení stisknete tlačítko PAUSE, program se zastaví. Okénka času, vzdálenosti a 
spálených kalorií začnou jedno po druhém zobrazovat dosavadní data. 

Chcete-li pokračovat v předchozím cvičení, stiskněte START. Hodnoty se uchovají, takže budete moci 
na předchozí cvičení plynule navázat. 

Cvičení zastavíte pomocí tlačítka STOP. Zmáčknete-li STOP ještě jednou, načtená data se vynulují a 
systém přejde do hlavní nabídky programů: ruční (MANUAL), přednastavené (PROGRAM), 
uživatelské (USER), kontrola tepové frekvence (HRC), kontrola výkonu (WATTS). 

Zahřívací fáze 

1. Stroj běží 1 minutu na úrovni zátěže 1. Po minutě se systém automaticky přepne na 
nastavený program kontroly tepové frekvence. 

2. Nastavení zátěže je možno regulovat šipkami. 

Program kontroly tepové frekvence 

1. Každých deset sekund program porovnává aktuální tep uživatele s nastavenou cílovou 
frekvencí (55 %, 75 %, 90 %, TARGET). 

2. Jestliže program nedetekuje žádnou tepovou frekvenci, přestane zvyšovat zátěž a zastaví se. 
V okénku PULSE se zobrazí „P“. 

3. Nastavení zátěže je možno regulovat šipkami. 

4. Jestliže bude aktuální tepová frekvence nižší než nastavená cílová frekvence, program 
automaticky zvýší zátěž, vždy o 1 úroveň. Maximální úroveň je 16. 

5. Jestliže bude aktuální tepová frekvence vyšší než nastavená cílová frekvence, program 
automaticky sníží zátěž, vždy o 1 úroveň. Minimální úroveň je 1. 

6. Jestliže se aktuální tepová frekvence shoduje s tou cílovou po více než 3 minuty nebo vyprší 
nastavená doba cvičení, program se automaticky zastaví a vstoupí do uvolňovací fáze. 

Uvolňovací fáze 

1. Uklidňovací fáze trvá 1 minutu. Přístroj vydá táhlé zapípání a na displeji se zobrazí „COOL“. 
Minuta se začne odpočítávat v okénku TIME. 

2. Úroveň zátěže je 1 a všechny hodnoty z předchozího cvičení jsou zachovány a stále se 
odpočítávají.  

3. V této fázi lze použít pouze tlačítko STOP/RESET. 

Režim kontroly výkonu 

1. Pomocí šipek zvolte režim kontroly výkonu (WATTS). 

2. Abyste mohli nastavit cílové hodnoty, stiskněte ENTER. 
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3. Ukazatel hodnoty wattů (WATTS) začne blikat na výchozí hodnotě 120 W. Pomocí šipek 
nastavte požadovanou hodnotu. 

4. Stiskněte ENTER. Ukazatel hodnoty času začne blikat na výchozí hodnotě 0:00 min. Pomocí 
šipek nastavte dobu trvání cvičení. 

5. Stiskněte ENTER. Ukazatel hodnoty vzdálenosti (DISTANCE) začne blikat na výchozí 
hodnotě 0,0 km. Nastavte vzdálenost pomocí šipek. 

6. Stiskněte ENTER. Ukazatel hodnoty spálených kalorií (CALORIES) začne blikat na výchozí 
hodnotě 0 cal. Pomocí šipek nastavte cílovou hodnotu. 

7. Po nastavení kalorií se opět dostanete na nastavení doby trvání běhu. Jakmile všechny 
hodnoty nastavíte dle Vašich představ, stiskněte START a stroj začne pracovat. 

Během cvičení můžete pomocí tlačítka ENTER změnit a zobrazit hodnoty ukazatelů rychlosti 
(SPEED), času (TIME), vzdálenosti (DISTANCE), otáček za minutu (RPM), spálených kalorií 
(CALORIES) a výkonu (WATTS). 

Jestliže během cvičení stisknete tlačítko PAUSE, program se zastaví. Okénka času, vzdálenosti a 
spálených kalorií začnou jedno po druhém zobrazovat dosavadní data. 

Chcete-li pokračovat v předchozím cvičení, stiskněte START. Hodnoty se uchovají, takže budete moci 
na předchozí cvičení plynule navázat. 

Cvičení zastavíte pomocí tlačítka STOP. Zmáčknete-li STOP ještě jednou, načtená data se vynulují a 
systém přejde do hlavní nabídky programů: ruční (MANUAL), přednastavené (PROGRAM), 
uživatelské (USER), kontrola tepové frekvence (HRC), kontrola výkonu (WATTS). 

Během cvičení může bodový matrix zobrazit RPM↑. K tomu dojde, jestliže počet otáček za minutu 
nepřekročí 30. Hlášení na obrazovce zůstane 5 sekund, a pokud se během této doby počet otáček 
nezvýší, program se zastaví a zobrazí se PAUSE. 

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ PROGRAMŮ 

MANUÁLNÍ PROGRAM 
KONTROLA TEPOVÉ 
FREKVENCE (HRC) 

KONTROLA VÝKONU 

   

P1 P2 P3 

   

P4 P5 P6 
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P7 P8 P9 

   

P10 P11 P12 
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ROZLOŽENÝ NÁKRES 
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SEZNAM KOMPONENTŮ 

Čís. Název Ks Čís. Název Ks 

1 Rám 1 105 
Dekorační krytka předního 

sloupku (přední) 
1 

2 Ložisko 6005ZZ 2 106 
Dekorační krytka předního 

sloupku (zadní) 
1 

3 Izolační trubička osy klik B 1 107 Držák na lahve 1 

6 Imbusová matice M8xP1,25 1 108 
Křížový šroub s půlkulatou hlavou 

M4xP0,7x15 
2 

7 
Nastavovací nožka M8X25 mm 

(AS004) 
1 109 

Šroub se zapuštěnou hlavou 
M4xP0.7x10 

4 

8 Boční kryt hlavního rámu (levý) 1 110 
Spojovací kabel levého tlačítka 

(střední) 
1 

9 Boční kryt hlavního rámu (pravý) 1 111 
Spojovací kabel pravého tlačítka 

(střední) 
1 

10 Měkká tlumící trubička 6 112 Kabel ovládacího panelu (střední) 1 

11 Boční dekorační krytka 1 113 Levá pedálová podpěra 1 

12 Zástrčka 2 114 Vlnitá podložka ∮25.6x∮33.7x0.3t 1 

13 Koncová vložka HP-8 1 115 Podložka φ10xφ30x2,0t 1 

14 
Závitořezný šroub s půlkulatou 

hlavou Φ4x16 
12 116 Pružná podložka M10 1 

15 Středová osa kliky 1 117 
Ocelový imbusový šroub 

M10xP1.5x15 
1 

16 Izolační trubička osy klik 1 118 Ložisko 6005ZZ 2 

17 Segerova pojistka Φ25 1 119 Tlumící krytka 1 

18 Izolační trubička osy klik A 1 120 Pedál (levý) 1 

19 Zátěžové kolo Φ310 1 121 Proti nárazová pěna černá 2 

21 Nylonová matice M8xP1.25 4 122 Pružná podložka M8 6 

22 Plochá podložka ∮8x∮16x1.0t 4 123 
Šestihranný šroub s půlkulatou 

hlavou M8xP1.25x15 
6 

23 
Šestihranný šroub s půlkulatou 

hlavou M8xP1.25x20 
4 124 Pravá pedálová podpěra 1 

24 
Prachu odolná krytka černá DC 

Jack 
1 125 Vlnitá podložka ∮25.6x∮33.7x0.3t 1 

25 Generátor B600321B 1 126 Podložka φ10xφ30x2.0t 1 

28 Spoj napínací kladky 1 127 Pružná podložka M10 1 

29 Ložisko 6204ZZ 2 128 
Ocelový imbusový šroub 

M10xP1,5x15 
1 

30 Segerova pojistka Φ20 1 129 Ložisko 6005ZZ 2 

31 Podložka Φ8.0xΦ25x1,5t 1 130 Tlumící krytka 1 

32 Podložka Φ8xΦ19x3,0t 1 131 Pedál (pravý) 1 
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33 
Šestihranný šroub s půlkulatou 

hlavou M8xP1,25x25 
1 132 

Protinárazová pěna černá 
120x90x1.5t 

2 

34 Nylonová matice M8xP1.25 1 133 Pružná podložka M8 6 

35 Nastavovací háček pružiny 1 134 
Imbusový šroub s půlkulatou 

hlavou M8xP1.25x15 
6 

36 Háček pružiny 1 135 Ovládací panel 1 

37 Nylonová matice M6xP1,0 4 136 
Přední dekorační krytka 
ovládacího panelu (levá) 

1 

38 Řemen 52"x8 vroubkovaný 1 137 
Přední dekorační krytka 

ovládacího panelu (pravá) 
1 

50 Řídící jednotka 1 138 
Spodní dekorační krytka 

ovládacího panelu 
1 

51 
Křížový šroub s půlkulatou hlavou 

M5xP0,8x10 
2 139 Odkládací prostor 1 

52 Baterie 12V 2.3Ah 1 140 
Dekorační krytka levého 

pohyblivého ramena (přední) 
1 

53 
Jednostranná upevňovací páska 

38X50 
1 141 

Dekorační krytka levého 
pohyblivého ramena (zadní) 

1 

54 
Jednostranná upevňovací páska 

38X50 
1 142 

Dekorační krytka pravého 
pohyblivého ramena (přední) 

1 

55 Středová osa kliky 2 143 
Dekorační krytka pravého 

pohyblivého ramena (zadní) 
1 

56 Podložka φ10xφ30x2.0t 2 144 Podložka 2 

57 Pružná podložka M10 2 145 
Spodní dekorační krytka levého 

ramena (vnější) 
1 

58 
Ocelový imbusový šroub 
M10xP1,5x15 blue nyloc 

2 146 
Spodní dekorační krytka levého 

ramena (vnitřní) 
1 

59 Podložka Φ10xΦ16x2,0t 4 147 
Spodní dekorační krytka pravého 

ramena (vnější) 
1 

60 Nylonová matice M10xP1.5x12t 2 148 
Spodní dekorační krytka pravého 

ramena (vnitřní) 
1 

61 Pružná podložka M10 2 149 Kryt základny (levý) 1 

62 
Ocelový imbusový šroub 

M10xP1,5x55 
2 150 Kryt základny (pravý) 1 

64 Kabel ovládacího panelu (spodní) 1 151 Měkká tlumící trubička 2 

67 Kabel napájecí baterii 1 152 
Dekorační krytka levého 

pohyblivého ramena 
1 

69 Spoj tyčí - levý 1 153 
Dekorační krytka pravého 

spojovacího ramena 
1 

70 Spoj tyčí - pravý 1 154 Středová krytka 1 

71 Ložisko 4 155 Vlnitá podložka ∮25.6x∮33.7x0.3t 2 

72 
Šestihranná ocelová matice 

M22xP1,5 
2 156 Podložka φ10xφ30x2.0t 2 

73 Kloub POS22 2 157 Pružná podložka M10 2 
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74 Vložka kloubu 4 158 
Ocelový imbusový šroub 

M10xP1.5x15 
2 

75 
Rukojeť se snímačem tepové 

frekvence 
2 159 Podložka ∮8x∮12x1.0t 4 

76 
Ocelový imbusový šroub se 

zapuštěnou hlavou M4xP0.7x8 
2 160 

Ocelový šestihranný šroub 
M8xP1.25x20 

4 

77 
Krytka čidla snímače tepové 

frekvence (dlouhá) 
2 161 Plochá podložka Φ10xΦ20x2.0t 4 

79 
Krytka čidla snímače tepové 

frekvence (krátká) 
2 162 Nylonová matice M10xP1.5 2 

81 Elektronická deska tlačítka 2 163 
Ocelový imbusový šroub 

M10xP1,5x75 
2 

82 
Závitořezný šroub s kulatou hlavou  

Φ2x6 
2 164 Podložka Φ8xΦ16x1.5t 4 

83 
Nerezový šroub se zapuštěnou 

hlavou  M3xP0.5x25 
4 165 Pružná podložka M8 4 

84 Tlačítko STOP/START 1 166 
Šestihranný šroub s půlkulatou 

hlavou M8xP1.25x20 
4 

85 Tlačítko úrovně zátěže 1 167 
Křížový šroub půlkulatou hlavou 

M4xP0.7x12 
16 

86 
Pěnová rukojeť o průměru 

∮26x5tx350mm 
2 168 

Závitořezný šroub s půlkulatou 
hlavou Φ4x16 

16 

88 
Spojovací kabel levého tlačítka 

(spodní) 
1 169 

Křížový šroub s půlkulatou hlavou 
M5xP0.8x12 

2 

89 
Spojovací kabel pravého tlačítka 

(spodní) 
1 170 

Závitořezný šroub s půlkulatou 
hlavou Φ4x20 

3 

90 Spoj předního nosníku 1 171 
Závitořezný šroub s půlkulatou 

hlavou Φ4x10 
2 

91 Koncovka nosníku 50x100x2,0 t 2 172 
Křížový šroub s půlkulatou hlavou 

M5xP0.8x10 
4 

92 Šestihranná matice M8xP1,25 2 180 
Ocelový imbusový šroub 

M6xP1.0x15 
4 

93 
Nastavovací nožka M8X25 mm 

(AS004) 
2 185 Kabel generátoru 1 

94 Přední nosník 1 186 Napájecí kabel 1 

95 Koncovka nosníku 50x100x2.0t 2 187 Kabel generátoru 1 

96 Kolečko 2 189 Krytka osy klik 2 

97 Nylonová matice M8xP1.25 2 190 
Křížový šroub s půlkulatou hlavou 

M4xP0.7x12 
4 

98 
Šestihranný šroub s půlkulatou 

hlavou M8xP1.25x40 
2 192 Těsnění napínací kladky 1 

99 Šestihranná matice M8xP1.25 2 194 Odkládací prostor 1 

100 
Nastavitelná nožka M8X25mm 

(AS004) 
2 195 Matice 1 

101 Přední sloupek 1 196 
Nerezový šroub se zapuštěnou 

hlavou M5xP0.8x20 
1 
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102 
Pěnová rukojeť o průměru 

∮28x3tx355 mm 
2 197 Protiskluzová EVA podložka 1 

103 Koncová krytka -Φ1-1/4" 2 198 Nýtová matice M8XP1,25 4 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE 

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů 

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované 
prodávajícím na zboží dodávané kupujícímu, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků 
uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, 
a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve 
věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných. 

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, 
 I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 
116888. 

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který 
spotřebitelem není. 

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v 
rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem 
svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a 
obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.  

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi 
prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní 
smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.  

Záruční podmínky 

Záruční doba 

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, 
faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby 
poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena. 

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro 
použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti. 

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt): 

 zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, 
nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a 
klik ke středové ose 

 nesprávnou údržbou 

 mechanickým poškozením 

 opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé 
mechanismy, kloubové spoje, atd.) 

 neodvratnou událostí, živelnou pohromou 

 neodbornými zásahy 

 nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, 
působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem 
nebo rozměry  
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Reklamační řád  

Postup při reklamaci vady zboží  

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí 
škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, 
které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit. 

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost 
reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž 
doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má 
prodávající právo reklamaci odmítnout.  

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky 
záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu 
nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace 
servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na 
dopravu.  

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za 
neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s 
neoprávněnou reklamací.  

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních 
podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny 
vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat 
výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších 
technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží 
prodávajícímu.  

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude 
dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží 
předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v 
uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající 
povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu. 
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