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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Děkujeme za zakoupení tohoto produktu. Před prvním použitím si pozorně přečtěte manuál a 
uschovejte si ho pro budoucí potřebu. Věnujte pozornost všem varováním a doporučením. 

• Připněte si bezpečnostní klíč k oděvu nebo k opasku před zahájením cvičení. 

• Během cvičení pohybujte pažemi přirozeně, rovně vpřed. Nedívejte se dolů k nohám. Pouze 
jedna osoba smí zařízení používat v daný čas. 

• Rychlost regulujte vždy postupně, ne příliš prudce. 

• V případě nebezpečí stlačte pohotovostní tlačítko nebo vytrhněte bezpečnostní klíč ze zámku. 

• Zařízení opouštějte teprve když již zcela stojí. 

• Dodržujte veškeré montážní pokyny. Montáž smí provádět pouze dospělá osoba. 

• Držte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nenechávejte děti bez dozoru ani v blízkosti 
zařízení. Přístroj je určen pouze dospělým osobám. 

• Před zahájením cvičebního programu se poraďte se svým lékařem. Je to zvláště nutné, pokud 
máte zdravotní komplikace nebo pokud proděláváte léčbu nebo pokud trpíte vysokým tlakem. 

• Pravidelně kontrolujte veškeré šrouby a matice. Musí správně držet. Pravidelně kontrolujte 
případné poškození nebo opotřebení celého zařízení. Poškozené nebo opotřebované zařízení 
nepoužívejte. 

• Pravidelně kontrolujte poškození nebo opotřebení běžeckého pásu. Pokud se objeví ostré 
hrany, přestaňte pás používat. 

• Běžecký pás umístěte pouze na rovný, suchý a čistý povrch. Zachovejte bezpečnostní odstup 
min. 0,6 m od ostatních objektů. Výrobek nepoužívejte ve vlhkém prostředí. Pás neumisťujte 
na hrubý koberec, který by mohl zablokovat ventilaci. 

• Pokud je poškozen elektrický kabel, nepoužívejte ho, ale kupte si nový u autorizovaného 
prodejce. 

• Chraňte před vlhkostí a bahnem. 

• Instalujte tak, aby zařízení nepřekrývalo přístup k elektrické zásuvce. 

• Pokud je zařízení v provozu, neodstraňujte ochranný kryt. Pokud je to nutné za účelem 
údržby, musí se zařízení nejprve vypojit z elektrického zdroje. 

• Vždy si vezměte vhodné sportovní oblečení. Neberte si příliš volný oděv, který se snadno 
zachytí. Vždy si vezměte sportovní obuv s gumovou podrážkou. 

• Nespouštějte běžecký pás, pokud na něm stojíte. Po zapojení může dojít ke krátké prodlevě, 
než se pás dá do pohybu. Před zahájením pohybu pásu se postavte na plastové proti-
skluzové bočnice. 

• Necvičte 40 minut po konzumaci jídla. 

• Nejprve zahřejte svaly vhodnými cviky, abyste zmírnili riziko vzniku křeče. 

• Do zásuvek a zdířek nevkládejte cizí objekty. 

• Údržbu provádějte pravidelně a výhradně dle manuálu, abyste prodloužili životnost produktu. 

• Neprovádějte neschválené úpravy zařízení. 

• Cvičte rozumně a příliš se nepřepínejte. Pokud cvičíte poprvé, držte se pevně madel, dokud si 
na zařízení nezvyknete. 
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• V případě poškození nebo poruchy okamžitě ukončete cvičení. Pokud by běžecký pás náhle 
prudce změnil rychlost, vytrhněte bezpečnostní klíč a ukončete trénink. 

• Zařízení zapojte teprve poté, co je plně a správně sestaveno. Musí být přiklopen i kryt motoru. 
Používejte pouze uzemněnou bezpečnostní elektrickou zásuvku (16A). Pro větší zabezpečení 
doporučujeme použít přepěťovou ochranu. 

• Pokud přístroj nepoužíváte, neměl by být zapojený v zásuvce a bezpečnostní klíč by měl být 
vytáhnutý. 

• Žádná část přístroje nesmí bránit v používání.  

• Výrobek nepoužívejte venku. 

• Max. hmotnost uživatele: 100 kg 

• Kategorie: HB (dle normy EN957) vhodné pro domácí 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! 

• VAROVÁNÍ: Pokud používáte hrudní pás neposlouchejte hudbu, nebo odpojte připojené 
zařízení pro poslech hudby.  

 

SOUČÁST BALENÍ 

   

 

26. Bezpečnostní klíč – 
1 ks 

36. Silikonový olej 91. MP3 kabel 97. Napájecí kabel 

 

MONTÁŽ 

Krok 1 

Otočte šrouby proti směru hodinových ručiček, jak je ukázáno na obrázku níže.  

 

Krok 2 

Zvedněte rám, jak je ukázáno na ukázáno na obrázku níže. 
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Krok 3 

Utáhněte šrouby ve směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že jsou šrouby řádně utáhnuty.  

 

Krok 4 

Zvedněte panel, ujistěte se, že je řádně upevněn.  

 

Krok 5 

Zvedněte levé a pravé madlo, jak je ukázáno na obrázku níže. 
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Krok 6 

Zastrčte bezpečnostní klíč, jak je ukázáno na obrázku níže. 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Rozložená rozměr 
(mm) 

1515*770*1010 Rychlostní rozsah (km/h) 1-12 

Složený rozměr (mm) 1581*770*138 Motor spec.  (HP) 1.25 

Běžecká plocha (mm) 450*1250 Příkon (V) 220-240 

Netto hmotnost. (kg) 43 Výkon (W) 930 
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Max. zatížení 100 Provozní teplota (°C) 0-28 

LED displej Rychlost, Čas, Vzdálenost, Kalorie, Tep 

Ochrana • Bezpečnostní magnetický klíč. 

• Ochrana před přepětím a přetížením v mikropočítači. 

• LED displej, Přehledný bez slepého úhlu 

• Rozsah rychlosti: 1,0-12 km/h. 

• Tlumící systém pro přirozeně plynulý trénink a pro zajištění 
minimálních otřesů nohou, kotníků a kloubů. 

• Nadproudová ochrana je opět aktivní až po manuálním resetu. 
Chrání motor před poškozením. 

• Inteligentní obvod chránící před explozí. Dokáže přerušit funkce 
během 0,3 vteřiny pro jistou ochranu. 

 

KONZOLE 

 

Popis 

 
Vzdálenost 

Počítá a zobrazuje vzdálenost v rozsahu 0,00-99,90. Počítá směrem nahoru až 
k uvedenému limitu. Poté zahájí počítání opět od nuly. 

Čas 

Kroky 

Čas a počet kroků se střídají každých 5 sekund. 

Počítá a zobrazuje čas v rozsahu 0:00-99:59. Počítá směrem nahoru až 
k uvedenému limitu. Poté zahájí počítání opět od nuly. Jakmile je dosažena 
nulová hodnota, přístroj začne pozvolna zpomalovat až k úplnému zastavení. Po 
úplném zastavení se zařízení přepne do pohotovostního režimu. 

Zobrazuje počet kroků od 0 do 9999. 

 Kalorie 

Zobrazuje spálené kalorie během cvičení. Zařízení je může počítat směrem 
nahoru v rozmezí od 0 do 9999. Po dosažení limitu začne počítání opět od nuly. 

 Rychlost 

Zobrazuje aktuální rychlost v rozsahu 1.0–12.0 km/h 

Tlačítka 

 

Start/pauza – pokud je přístroj pozastaven, stiskem tlačítka spustíte motor. Pokud 
motor běží, stlačení motor pozastavíte. 

 

Stop – Zastavíte běžící pás.  

 

Během nastavování zvýšíte rychlost. Během cvičení jeho stlačením zvýšíte rychlost 
o 0,1 km/h, delší podržení plynule zvýší rychlost.    
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Během nastavování snížíte rychlost. Během cvičení jeho stlačením snížíte rychlost 
o 0,1 km/h, delší podržení plynule sníží rychlost.    

 

Tlačítka rychlé volby rychlosti 3 km/h 

 

Tlačítka rychlé volby rychlosti 5 km/h 

OVLÁDACÍ POKYNY 

Zmáčkněte start/pauze tlačítko po dobu 3 sekund pro zapnutí pásu. Základní rychlost je 1 km/h. 

Pomocí tlačítek + a – upravíte rychlost. 

Pomocí tlačítek 3 a 5 automaticky navýšíte rychlost na 3 km/h a 5 km/h.  

Motor zastavíte stisknutím tlačítka stop 

Vytáhnutím bezpečnostního klíče vypnete motor a ozve se akustický signál.  

Jakmile dosáhne hodnota 99:59 (100 min) v manuálním módu, pás se postupně zastaví. 

V jakékoliv chvíli můžete vytáhnout bezpečnostní klíč ze zámku. LED displej zobrazí „---“ a zazní 
zvukový signál. Pokud je motor v chodu, rychle se zastaví. Zámek i tlačítka jsou tímto nefunkční. 

Zařízení je vybaveno funkcí úspory energie. Pokud v pohotovostním režimu není zaznamenána 
aktivita tlačítek během 10 minut, zařízení se do tohoto režimu automaticky přepne. Displej se 
automaticky vypne. Stlačením kteréhokoliv tlačítka ho opět nastartujete. 

Po spuštění zařízení připojte MP3 přehrávač nebo jiné audio zařízení a počítač bude moci přehrát 
hudbu. Hlasitost ovládejte na zařízení.  

V každé chvíli se dá zařízení vypnout přerušením napájení, aniž by došlo k jeho poškození. 

Před zahájením cvičení zkontrolujte bezpečnostní zámek. 

Pokud nastane nouzová situace, odpojte bezpečnostní klíč a pás se zastaví. Poté znovu vložte 
bezpečnostní klíč a počkejte na pokyny na displeji. 

HRUDNÍ PÁS M8 POLAR 

 

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko PULSE. Nejvyšší srdeční frekvence je 120. Maximální 
srdeční frekvenci můžete nastavit v rozmezí 80-120. Pokud je srdeční frekvence nad maximální 
hodnotou, uslyšíte varovný zvuk po dobu 3 sekund. Po dalších dvou sekundách se rychlost 
běžeckého pásu sníží o 1 km/h.  

Pokud se srdeční frekvence po 3 minutách stále překračuje maximální hodnotu, uslyšíte další varovný 
zvuky po dobu 3 sekund. Po dalších dvou sekundách se rychlost běžeckého pásu sníží o 1 km/h. 

Pokud se tepová frekvence po dalších 3 minutách překročí maximální hodnotu, uslyšíte další varovný 
zvuky po dobu 3 sekund. Po dalších dvou sekundách se rychlost běhání pásu sníží, až dokud se 
nezastaví.   

Na pás je používá přenos signálů. Detekuje srdeční frekvenci v reálném čase. Je vodotěsný. Je 
vyrobena z lehkých a odolných materiálů a životnost by měla být 2500 hodin. 
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ZAHÁJENÍ CVIČENÍ 

VAROVÁNÍ! 

• Před zahájením cvičebního programu se poraďte s lékařem, obzvláště pokud jste starší 45 let 
nebo máte zdravotní problémy. 

• Před zahájením cvičení se postavte na bočnice a naučte se zařízení správně ovládat. Cvičte 
až po plném seznámení se s funkcemi a ovládáním pásu. 

• Postavte se na plastovou část bočnice pásu a oběma rukama pevně uchopte madla. Rozjeďte 
pás na rychlost 1,6-3,2 km/h. Postavte se zpříma a hleďte před sebe. Poté zkuste na pás 
šlápnout jednou nohou několikráte po sobě. Teprve poté se na pás plně postavte a zahajte 
cvičení. Následně zvyšte rychlost na 3-5 km/h a cvičte po dobu 10 minut. Poté cvičení 
pozvolna ukončete. 

• Před cvičením se naučte zařízení správně ovládat. 

• Po dobu přibližně 15-25 minut zkuste pozvolna ujít 1 km. Poznačte si čas. Poté zkuste ujít 
tutéž vzdálenost při rychlosti 4,8 km/h (mělo by to trvat přibližně 12 minut). Pokud jste schopni 
toto zvládnout několikráte po sobě, můžete si upravit rychlost i sklon a cvičit vkuse 30 minut. 

• Cvičte rozumně a nepřepínejte se. 

FREKVENCE CVIČENÍ 

Cílem je cvičit 3 až 5 krát týdně po cca 15 – 60 minutách. Je lepší si nejprve sestavit cvičební plán než 
cvičit pouze dle vlastního uvážení. Plán Vám umožní mít přehled nad rychlostmi, pohyby, sklonem atd. 
Během úvodní cvičební fáze se nedoporučuje měnit sklon. 

ZAHŘÍVACÍ FÁZE 

POZNÁMKA: Nejlepší cestou k úspoře času je cvičit 15 – 20 minut. 

Zahřejte se po dobu 2 minut při rychlosti 4,8 km/h a zvyšte rychlost na 5,3 km/h (5,8 km/h). Při této 
rychlosti pokračujte další dvě minuty. Poté můžete rychlost navyšovat o 0,3 km/h po dvou minutách, 
dokud nezačnete dýchat rychle, ale nikoliv s obtížemi. Pokud se dýchání stane obtížným, snižte 
rychlost opět o 0,3 km/h. Nakonec rychlost omezte na 4 minuty. Pokud vypozorujte, že Vám 
zintenzivnění cvičení navyšováním rychlosti činí potíže, můžete do zkusit pozvolným navyšováním 
sklonu. 

TEPELNÁ SPOTŘEBA – jedná se o reálnou tepelnou spotřebu. Zahřejte se po dobu 5 minut při 
rychlosti 4 – 4,08 km/h a poté přidávejte 0,3 km/h co dvě minuty. Při této rychlosti můžete zkusit cvičit 
po dobu 45 minut pro zintenzivnění svého tréninku. Dá se takto cvičit po dobu jedné hodiny např. při 
sledování televizních zpráv a při obchodních zprávách zvýšit rychlost o 0,3 km/h. Poté se vrátit na 
předchozí rychlostní hladinu, jakmile začne následující televizní program. Během obchodních zpráv 
dojde ke zvýšené tepelné spotřebě (zrychlí se i tep). Pro opětovné snížení rychlosti si ponechejte 4 
minuty. 

POZNÁMKA: Vezměte si vhodnou sportovní obuv s čistou podrážkou. Oblékněte si vhodné sportovní 
oblečení. 

METODA RYCHLÉHO ZAHŘÁTÍ SVALŮ: Před každým cvičením je vhodné udělat několik 
zahřívacích cviků. Napínejte své svaly po dobu 5-10 minut a poté vykonejte zahřívací cviky dle tabulky 
níže. Opakujte pětkrát u každé nohy po dobu 10 vteřin. Tytéž cviky zopakujte na závěr cvičebního 
bloku. 
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Předklon 

Mírně pokrčte kolena a předkloňte se. Uvolněte 
ramena a záda a pokuste se dosáhnout na prsty 
u nohou. Vydržte 10-15 vteřin, zvolněte. 
Opakujte třikrát. 

 

Protažení stehen 

Posaďte se na čistou podložku a jednu nohu 
vystrčte vpřed. Druhé chodidlo přimkněte 
podrážkou k natažené noze. Rukou se dotýkejte 
prstů na noze. Vydržte 10-15 vteřin a zvolněte. 
Opakujte třikrát u každé nohy. 

 

Protažení šlach 

Opřete se oběma rukama o stěnu nebo strom. 
Jednu nohu dejte dozadu. Nohy držte rovně a 
paty ponechejte na zemi. Nahněte se ke zdi nebo 
ke stromu. Vydržte 10-15 vteřin a zvolněte. 
Opakujte třikrát pro každou nohu. 

 

Čtyřhlavý sval 

Levou rukou se opřete o zeď nebo se pevně 
chopte stolu. Pravou ruku natáhněte dozadu a 
pravou patu přitáhněte k hýždím. Postupujte 
pozvolna, dokud neucítíte svalové pnutí na 
předních stehenních svalech. Vydržte 10-15 
vteřin a zvolněte. Opakujte třikrát u každé nohy. 

 

Vnitřní strany stehen 

Sedněte si a dejte podrážky naproti sobě. Kolena 
směřují ven. Táhněte chodidla k tříslům asi 10-15 
vteřin. Zvolněte a opakujte celkem třikráte. 
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BEZPEČNÉ CVIČENÍ 

• Před zahájením cvičení se poraďte se svým lékařem. 

• Pokud pocítíte během cvičení nějaké zdravotní komplikace (pnutí na hrudi, bolest na hrudi, 
nepravidelný srdeční tep, dušnost, závratě atd.), okamžitě ukončete cvičení. Před opětovným 
začátkem se poraďte se svým lékařem. 

• Můžete cvičit buďto rychlostí běžné chůze nebo joggingu. Pokud si ohledně adekvátní 
rychlosti nejste jisti, nahlédněte do tabulky níže. 

Rychlost v km/h Popis 

1 – 3,0 Slabší fyzická kondice 

3,0 – 4,5 Jedinci se sedavým zaměstnáním 

4,5 – 6,0 Běžná chůze 

6,0 – 7,5 Rychlá chůze 

7,5 – 9,0 Rekreační běhání 

9,0 – 12,0 Středně zdatní běžci 

12,0 – 14,5 Zkušení běžci 

14,5 a více Vynikající běžci 

POZNÁMKA: 

• Běžným chodcům se doporučuje zvolit rychlost 6,0 km/h a nižší. 

• Běžcům se doporučuje zvolit rychlost 8,0 km/h a vyšší. 

ÚDRŽBA 

VAROVÁNÍ! 

• Před čištěním a údržbou se ujistěte, že je zařízení vypojeno z elektrické sítě. 

• Čistěte zařízení dle pokynů pro prodloužení jeho životnosti. 

• Pravidelně výrobek zbavujte prachu. 

• Čistěte vnější části, abyste zabránili proniknutí prachu do prostoru pod běžecký pás. 

• Cvičte pouze v obuvi s čistými a suchými podrážkami. 

• Nevkládejte cizí předměty do zástrček, zdířek nebo do prostoru mezi běžeckou deskou a 
pásem. 

• Běžecký pás čistěte vlhkým namydleným hadříkem. 

• Zařízení chraňte před vodou a tekutinami, které by mohly poškodit elektrické komponenty pod 
pásem. 

• Zařízení musí být vypojeno z elektrické zásuvky, pokud se snímá kryt motoru. 

• Alespoň jednou ročně sejměte kryt motoru a daný prostor zbavte vysáváním nečistot. 

Lubrikace 

Běžecká deska i běžecký pás jsou před-lubrikovány. Tření pásu i desky může sehrát důležitou roli ve 
funkčnosti i životnosti produktu. Proto je nutná periodická lubrikace. Doporučujeme provádět 
pravidelné kontroly běžecké desky. Pokud dojde k jejímu opotřebení, kontaktujte odborný servis. 
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POZNÁMKA: 

• 3 hodiny/týden – každý rok, 3-5 hodin/týden – každých 6 měsíců, 5+hodin/týden – každá 3 
měsíce 

• Můžete si zakoupit lubrikační olej od lokálního prodejce nebo kontaktovat výrobce. 

• Pro prodloužení životnosti doporučujeme pás na 10 minut vypnout po každých 2 hodinách 
tréninku. 

• Příliš volný běžecký pás může způsobit uklouznutí běžce. Příliš utažený běžecký pás zase 
může negativně ovlivnit výkon motoru a uspíšit proces opotřebení. Ideální stav je takový, když 
je možno pás zvednout nad běžeckou desku cca 50-75 mm. 

 

VYSTŘEDĚNÍ A VYPNUTÍ PÁSU 

Pás je nutno nastavit pro optimální využití. Zařízení se správně nastaveným běžeckým pásem pracuje 
lépe. 

Vystřeďte běžecký pás pomocí níže uvedených kroků: 

• Zařízení položte na rovnou plochu a rozjeďte pás na rychlost 6-8 mph (9-12 km/h). Pozorujte, 
zda pás nevybočuje do stran. Pokud pás zabočuje vpravo, vyndejte bezpečnostní klíč a 
zařízení vypojte z elektřiny. Pootočte pravým nastavovacím šroubem ve směru hodinových 
ručiček o ¼ otáčky. Poté zařízení opět zapojte a vložte klíč zpět. Spusťte pás a nechte ho 
běžet. Opět sledujte běh pásu a opakujte uvedené kroky, dokud pás nebude ve středu (Obr. 
A). 

• Pokud pás vybočuje vlevo, vyndejte bezpečnostní klíč a vypojte zařízení z elektřiny. Pootočte 
levým nastavovacím šroubem o ¼ otáčky ve směru hodinových ručiček. Zařízení zapojte a 
vložte bezpečnostní klíč zpět. Nastartujte zařízení a nechte pás běžet. Pozorujte pohyb pásu 

a opakujte uvedené kroky, dokud pás nebude ve středu (Obr. B). 

• Pás se může časem nebo častým používáním uvolnit. Pak se musí zpět dotáhnout. Vyndejte 
bezpečnostní klíč a vypojte zařízení z elektřiny. Pootočte levým a pravým nastavovacím 
šroubem o ¼ otáčky ve směru hodinových ručiček. Poté zařízení opět zapojte a vložte zpět 
bezpečnostní klíč. Nechte pás běžet a postavte se na něj, abyste odzkoušeli napnutí pásu 
(Obr. C). 

 

A. Pokud se běžecký pás nezastaví (po stlačení), pak ani pás ani řemen nepotřebují 
úpravu. Jedná se o správný stav. 

B. Pokud se zastaví běžecký pás (po stlačení), ale řemen i přední válec stále běží, pak je 
běžecký pás trochu uvolněn. Utáhněte ho dle předchozích instrukcí. 

C. Pokud při zatlačení na pás se řemen i běžecký pás zastaví, ale přitom motor stále 
běží, znamená to, že je řemen motoru uvolněný a potřebuje dotáhnout. 
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PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ 

Problém Příčina Řešení 

 Kabel napájení není zapojen, není proud Zapojte do zásuvky, zkontrolujte 
proud  

Přístroj není zapnutý Zapněte přístroj 

Hnací motor není napájen nebo je poškozen  Zkontrolujte přepěťovou ochranu 
nebo vyměňte hnací motor 

Zkrat kabelů konzoly Vyměňte kabely měřiče 

Poškození konzole Vyměňte konzole 

Podsvícení displeje nefunguje Vyměňte podsvícení displej 

Ovladač displeje má zkratovaný 
bezpotenciálový kontakt v integrovaném 
obvodu nebo špatně svařené spoje 

Potřeba oprava, znovu svařte 
spoje  

LCD displej nedrží Znovu sestavte displej 

Chyba integrovaného obvodu v displeji  Nahraďte displej 

V přenosové části je odpor Promažte přenosovou část 

Pás je povolený nebo utáhnutý Upravte vypnutí pásu 

Síla zkrutu je příliš malá nebo příliš velká upravte síla zkrutu 

Displej E00/E07 dle verze Není zapojen bezpečnostní klíč Znovu zapojte klíč 

Klíč špatně zapojen Znovu zapojte klíč 

E01 chyba 
komunikace, pohon 
nedostal signál 
z konzole 

E013 chyba 
komunikace, konzole 
nedostala signál 
z pohonu 

 

Špatně zapojeny kabely 
konzole, špatný kontakt 

Znovu zapojte kabely 

Zkrat kabelů v obvodu displeje Vyměňte kabely 

Zkrat displeje Vyměňte displej 

Porucha obvodu pohonu Vyměňte pohon 

E02 Zastavení 
ochrany proti explozi, 
poškození hlavního 
motoru 

Kabely motoru nejsou správně 
zapojeny, nebo je motor 
zkratován 

Znovu zapojte kabely nebo 
vyměňte motor 

Bipolární tranzistor s izolovaným 
hradlem je poškozen 

Vyměňte pohonnou jednotku 

Zdroj střídavého napětí je příliš 
nízký 

Přestaňte produkt používat, 
kontaktujte elektrikáře 

E03 Žádný signál 
senzoru rychlosti 

Senzor není správně zapojen/ je 
poškozen 

Znovu zapojte/ vyměňte senzor 

Chyba pohonu Vyměňte pohon 

E04 Porucha 
náklonu 

Kabely náklonu, nebo signálu 
nejsou správně zapojeny 

Zkontrolujte kabely, znovu 
zapojte kabely 

Poškození motoru náklonu Vyměňte motor náklonu 

Poškození pohonu Vyměňte pohon 
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E05 Nadproudová 
ochrana 

Přetížení Chráněno systémem, restartujte 
přístroj 

Zkontrolujte případnou blokaci 
pohyblivých částí. 

 

Odstaňte blokaci, promažte 
přístroj 

Zkrat motoru Vyměňte motor 

Spálený pohon Vyměňte pohonnou jednotku 

E06 Nejčastěji zkrat 
v motoru 

Kabely motoru jsou špatně 
zapojeny 

Znovu zapojte kabely 

Zkrat motoru Vyměňte motor 

Motor je v pohotovostním režimu Příliš nízký proud  

E08 Chyba ukládání Integrovaný obvod paměti není 
zapojen 

znovu zapojte paměť do PIN1 

Integrovaný obvod paměti je 
poškozen nebo zkratován 

Vyměňte paměť  

E09  Pás je postaven Položte pás 

Chyba pohonu Vyměňte pohon 

E10 Náhle vypětí 
motoru, vysoké 
napětí, přepěťová 
ochrana 

Vysoké otáčky pohonu Upravte otáčky v potenciometru 

Zkrat motoru Vyměňte motor 

Zkontrolujte případnou blokaci.  

 

Odstaňte blokaci, promažte 
přístroj 

E11 Vnější přepětí 
střídavého napětí 

Přepětí střídavého proudu: Pro 
220V, vyšší jak 270 VAC, Pro 
110V, vyšší jak 150 VAC 

Přestaňte zařízení používat, 
vyhledejte pomoc elektrikáře 

E14 Vnější střídavé 
napětí podpětí 

Podpětí střídavého proudu: Pro 
220V, nižší jak 160 VAC, Pro 
110V, nižší jak 70 VAC 

Přestaňte zařízení používat, 
vyhledejte pomoc elektrikáře 
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ROZLOŽENÁ KRESBA 

 

SEZNAM DÍLŮ 

Č. Položka Popis Ks 

1 Hlavní rám  1 

2 L/R   2 

3L/R Pěnové madlo  2 

4 Základna počítače  1 

5 Držák motoru  1 

6 Objímka ø 18*9H 2 

7 Držák krytu motoru  1 

8 Plochý kabel  5 

9 L/R   2 

10 Kroužek konzole  2 

11L/R Háček pro upevnění okrajů  2 

12 L/R Hliníkové bočnice 22*75*1442 L 2 

13 L/R Výplň lemování 7,4*79,7*1288 L 2 

14 Lemování 73.9*16,7*1218 L 2 
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15 Šrouby motoru ø 12*M8*34,5 L 2 

16 Podložka  1 

17 Podpěrná osa kola  4 

18 Upevňovací šroub konzole pravý  1 

19 Upevňovací šroub konzole levý  1 

20 M4 matice  2 

21 Běžecká deska  1 

22 Běžecký pás  1 

23 Vroubkovaný řemen  1 

24 Vrchní kryt konzole  1 

25 Spodní kryt konzole  1 

26 Bezpečnostní klíč  1 

27 Držák bezpečnostního klíče  1 

28 Držák podsvícení displeje  1 

29 Vnitřní dekorace  2 

30 Vnější dekorace  2 

31 Vrchní kryt motoru   1 

32 Spodní kryt motoru  1 

33 L/R 
Dekorativní kryt podpěrných 

nožek 
 2 

34 L/R Zadní kryt  2 

35 L/R Boční dekorativní kryty  2 

36 Silikonový olej  1 

37 Objímka  2 

38 Klíč  1 

39 Zadní kryt  2 

40 Přední kryt  2 

41 Podložka  4 

42 Gumová rozdělovací podložka  2 

43 Odpružení  2 

44 Podpůrná kolečka pro transport  4 

45 Přední válec  1 

46 Zadní válec  1 

47 Pružina ø 18* ø  23* ø 2,4* 18,5 L 2 

48 Pružina ø 0.6 * ø 4,9 * 23 L 1 

49 Šroub M2,5*5 12 

50 Podložka  2 

51 Šroub M3*8 28 

52 Šroub M4*15 18 
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53 Šroub M4*12 6 

54 Šroub M4*15 2 

55 Šroub M4*10 8 

56 Šroub M4*8 1 

57 Šroub M4*15 2 

58 Šroub M4*10 2 

59 Šroub M5*8 8 

60 Šroub M5*10 10 

61 Šroub M6*10 4 

62 Šroub M8*20 2 

63 Šroub M8*25 1 

64 Šroub M8*40 1 

65 Šroub M8*45 1 

66 Šroub M8*55 2 

67 Šroub M8*70 2 

68 Šroub M8*80 2 

69 Šroub M4*8 4 

70 Šroub M6*12 4 

71 Šroub M6*27 2 

72 Šroub M8*35 2 

73 Šroub M8*12 2 

74 Šroub M6*30 1 

75 Matice M6 2 

76 Matice M8 6 

77 Podložka ø 5,5* ø 12*1,2 2 

78 Podložka ø 9* ø 16*t1,6 3 

79 Podložka ø 9* ø 23*t1,6 4 

80 Vrchní kabel   

81 Klíč ø 8,1* ø 12,3*t2,1 2 

82 Klíč ø 4,1* ø 4,4*t1,0 1 

83 Kroužek ve tvaru C ø 10 4 

84 Kabel pro audio signál  1 

85 Kroužek pro kabely  1 

86 Upevňovací víčko modulu  2 

87 Ovladač  1 

88 Motor  2 

89 
Reproduktory a kabely pro 

připojení  
 1 

90 Spodní kabel   1 
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91 MP3 kabel  1 

92 Kabel bezpečnostního klíče   1 

93 Bronzová destička  2 

94 Magnetický kroužek  2 

95 Kroužek ve tvaru O  4 

96 Klávesy konzole  1 

97 Napájecí kabel  1 

98 Pojistka  1 

99 Vypínač s ochranu proti přepětí  1 

100 Vypínač 200 mm 1 

101 Kabel červený 200 mm 1 

102 Kabel černý 400 mm 1 

103 Uzemňovací kabel M5*10 1 

104 Šroub  12 

105 Nálepky pro konzoli  1 

106 Nálepky na držák konzole  1 

 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se 
výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na 
nejbližší sběrné místo k tomu určené. 

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních 
dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně 
příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci. 

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci. 

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. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., 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, 
IČ: 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. 
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„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. 

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  

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

 

Datum prodeje:      Razítko a podpis prodejce:  

 

 


