
 
Upozornění: Pročtěte si všechny pokyny před použitím tohoto produktu. Uchovejte tuto 
příručku pro budoucí použití. Specifikace tohoto produktu se mohou lišit od této fotografii, 
mohou bát změnené bez předchozího upozornění.  
 
 



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY  
Základní opatření by měla být vždy dodržována, včetně těchto bezpečnostních 
pokynů při používání tohoto magnetického běžícího pásu: Přečtěte si všechny instrukce 
před použitím tohoto magnetického běžícího pásu . 
 
1. Zkontrolujte každou část zařízení před cvičením. Pokud existuje nějaká vadná 
část, je třeba ji vyměnit aby zařízení mohlo být v provozu. 
2. Zkontrolujte, zda jsou všechny díly, šrouby a matice dobře sestaveny a zajištěny před 
cvičením. 
3. Nevkládejte žádné předměty do libovolného otvoru . 
4. Nepoužívejte tento magnetický běžící pás, pokud není v pořádku. Pokud by spadl nebo 
byl poškozen nebo byl vystaven působení vody, vraťte přístroj do servisního střediska na 
vyšetření a opravy. 
5. Nepokoušejte se o údržbu nebo úpravy jiné než ty, které jsou popsány v tomto 
manuály. Pokud by byl nějaký problém, přerušte používání a poraďte se s místním 
prodejcem. 
6. Noste pohodlné a vhodné oblečení při použití magnetického běžícího pásu. Nepoužívejte 
magnetický běžící pás naboso, v ponožkách nebo jen v sandálech, vždy noste sportovní boty. 
7. Držte děti a domácí zvířata mimo zařízení během používání. 
8. Nepoužívejte magnetický běžící pás venku. Toto magnetické běžecké zařízení je určené pro 
domácí použití . 
9. Pouze jedna osoba může používat magnetický běžící pás. 
10. Magnetický běžící pás používejte na pevném a rovném povrchu s minimálním prostorem 
2000mm x 1000mm pro vaši bezpečnost. Ujistěte se, že oblast kolem magnetického pásu 
zůstává volná během používání a má dostatečný prostor. 
11. Držte řidítka s oběma rukama při zahájení nebo ukončení výkonu a zvýšení nebo snížení 
rychlosti. 
12. Pokud pociťujete bolesti, pocit tlaku na hrudi, nevolnost, závratě nebo dušnost, měli byste 
přestat vykonávat okamžitě cvičení a poradit se s lékařem dříve, než budete pokračovat. 
13. Maximální nosnost tohoto produktu je 110kg . 
 
▲VAROVÁNÍ:  Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte s 
lékařem. To je zvlášť důležité pro osoby , které jsou starší než 35 let nebo kteří 
mají již existující zdravotní problémy . Přečtěte si všechny pokyny před použitím 
jakéhokoliv fitness vybavení. 
 
▲UPOZORNĚNÍ  : Přečtěte si všechny pokyny před použitím tohoto produktu . Uschovejte 
tuto příručku pro budoucí použití. Tento výrobek musí být uzemněn. Zástrčka musí být 
zapojena do příslušné zásuvky která je nainstalována a uzemněna v souladu s místními 
zákony a nařízeními. 
 
▲NEBEZPEČÍ:  Nesprávné připojení uzemnění vodiče na běžeckém pásu může mít za 
následek riziko úrazu elektrickým proudem. Poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem, pokud 
jste na pochybách, zda je výrobek řádně uzemněn. Neupravujte zástrčku dodávanou s běžícím 
pásem. Pokud se nevejde do vaší zásuvky, mají řádné uzemněnou zásuvku instalovat 
kvalifikovaní elektrikáři. Ujistěte se, že je zařízení připojeno do zásuvky která má stejnou 
konfiguraci jako svíčky. Tato jednotka musí být zapojena do nominální 220 voltů 50/60Hz 
zásuvky. Udržujte ruce mimo všech pohyblivých částí. Nikdy nenechávejte ruky,  
nohy pod pohyblivým pásem. Nepoužívejte stroj na koberci, který je větší než 1/2 palce na 
výšku. Před použitím stroje zkontrolujte, že pás je v souladu a soustřeďte se na pěší palubu.  
Zkontrolujte všechny viditelné upevňovací prvky na pásu zda jsou dostatečně dotaženy a  



bezpečné.  
 
▲VAROVÁNÍ:  Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte s lékařem.  
To je zvlášť důležité pro osoby, které jsou starší než 35 let nebo kteří mají již existující 
zdravotní problémy. Přečtěte si všechny pokyny před použitím jakéhokoli fitness vybavení. 
Nepřebíráme žádnou odpovědnost za zranění osob nebo poškození majetku vzniklé 
používáním tohoto produktu. Neprovozujte toto cvičební zařízení, aniž bylo řádně střežené, 
přesun částí mohou představovat riziko vážného zranění malých dětí. 
 
 
Číslo  Popis  Počet  Číslo  Popis  Počet  
001 Základní rám 1 045 Šestihranná šroub M8x16 4 
002 Hlavní rám 1 046 Šroub  M10x28 4 
003 Levá trubka nosního rámu 1 047 Šestihranná šroub M8x45 3 
004 Pravá trubka nosního rámu 1 048 Šestihranná šroub M8x40 2 
005 Počítač  1 049 šestihranná koncovka 

šroubu M8x80 
2 

006 Řídící  trubka 2 050 Šestihranná šroub M8x35 1 
007 Sklon rámu  1 051 Plochá podložka Ø8 35 
008 Horní nožní uzamykací 

trubka 
1 052 Kulatá  podložka Ø8 4 

009 Značka nálepka 1 053 Ovládací tlačítko 2 
010 Motorový držák 1 054 Plochá podložka Ø10 10 
011 Kryt motora 1 055 Nylonová matice M8 18 
012 Dolní kryt motora 584 x 

375 x T1.6 
1 056 Nylonová matice M10 4 

013 Přední  kolo Ø86x Ø50x 
Ø553 

1 057 Samořezná šroub s 
křížovou drážkou 
ST4.2x13 

17 

014 Zadní kolo Ø46x Ø558 1 058 Šestihranná koncovka 
šroubu M8x55 

1 

015 Bežecký kryt 1 059 Šroub s krížovou drážkou 
se zapustenou hlavou 
M8x25 

6 

016 Bežící pás 2555x430xT1.6 1 060 Šroub s křířovou drážkou 
se zapustenou hlavou 
M8x35 

2 

017 Bočbí lišta 81x40.4x1095 2 061 Samorezná křířová šroub 
se zaoblenou hlavou 
ST4.2x13 

14 

018 řídící trubka Ø40xT3.0x360 2 062 Křížová šroub ST4.2x13 18 
019 Levý  koncový kryt  1 063 Šestihranná šroub M8x12 2 
020 Pravý koncový kryt 1 064  Šestihranná šroub M8x16 4 
021 Nastavitelný můstek 4 065 Šroub se zaoblenou 

valcovou hlavou M4x 
12 

022 Dolný zámok Ø22 1 066 Šestihranná šroub 
M10x50 

1 

023 Transportné koleso Ø60x25 4 067 Šestihranná šroub 
M10x65 

1 

024 Napínací klip 1 068 Samorezná šroub s 8 



valcovou hlavou ST 
4.2x38 

025 Palubní tlmící podložka 
45x33xT3.0 

2 069 Samorezná šroub s 
valcovou hlavou 
ST4.2x20 

4 

026 Podložka Ø20x6.8 8 070 Ruční snímač pulsu I 1 
027 Koncovka 50x25 2 071 Ruční snímač pulsu II 1 
028 Řídící  trubka oválního 

zakončení 50x30 
2 072 Křížová šroub s kulatou 

hlavou M8x12 
8 

029 Pás  1 073 AC drát 100-120 mm 1 
030 Motor  1 074 Kontrolní deska 1 
031 Motor  1 075 Červený drát 100mm 2 
032 Zástrčka 1 076 Krúžek pro napájení 

kabelu Ø25x Ø15x12 
1 

033 Motorová tlmící podložka  1 077 Palubní nárazník 6 
034 Počítač 1 078 Motorová tlmící podložka 

II 
1 

034A Horní kryt počítača 1 079 Šestihranná šroub  M8x35 1 
034B Počítačový panel 1 080 Kroužek pro napájení 

kabelu Ø31x Ø19x13 
1 

034C Počítačová kontrolní deska 1 081 Napájecí kabel 1 
034D Bezpečnostní klíč 1 082 Senzorový snímač 1 
034E Samolepka počítačového 

panela 
1 083 Uzemňovací vodič 

(zelená+žlutá 
100 mm) 

1 

034F Panelové tlačítko 1 084 Senzorový snímač  
700 mm 

1 

034G Philips šroub ST 3x8 17 085 Senzorový snímač  
1800 mm 

1 

034H Philips šroub ST4.2x13 6 086 Červený kabel II 120 mm 1 
035 Spodní kryt počítača 1 087 Černý kabel 120 mm 1 
036 Síťový  spínač 1 088 Uzemňovací vodič 

(zelená+žltá 200 mm) 
1 

037 Bezpečnostní klíč 1 089 Sytič  1 
038 Ruční měřič pulsu 1 090 Filter  1 
039 Rýchlostní tlačidlo  1 091 Sytič a filtrační desky  2 
040 Skrutkový kryt 4 092 Bezdrátový  hrudný pás 

tepové frekvence vysílače 
1 

041 Kabelové zvazky 5    
042 Plastická podložka 2    
043 Gumová podložka Ø20x35 4    
044 Šestihranná šroub M8x50 4    
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přehledný nákres 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Montážní instrukce: 
 

 
 
Krok 1: 
 
Vložte senzorový drát I ( 85 ) do spodního otvoru pravého řidítka hlavní trubice ( 4 ) a 
vytáhněte ji z horního otvoru pravého řidítka podpůrné trubice ( 4 ). Poté nainstalujte pravé 
řídítka na podpůrnou trubku ( 4 ) na základním rámu ( 1 ) vložením správného řidítka na 
podpůrnou trubku ( 4 ) na základním rámu ( 1 ) pomocí dvou M8X50 šestihranných šroubů, 
kulaté podložky ( 44 ), čtyř Ø8 plochých podložek ( 51 ), dvou M8 nylonových matic ( 55 ), 
jedné M8x16 šestihranné šrouby ( 45 ) a jedné Ø8 kulaté podložky ( 52 ). Utáhněte šrouby a 
nylonové matice s 5 mm křížovým šroubovákem. Nainstalujte na levém řidítku podpůrnou 
trubku ( 3 ) do základního rámu ( 1 ) vložením levé rukojeti na podpůrnou trubku ( 3 ) na 
základním rámu ( 1 ) pomocí dvou M8X50 šestihranných šroubů okrouhlých podložky ( 44 ), 
čtyř Ø8 plochých podložek ( 51 ), dvou M8 nylonových matic ( 55 ), jedné M8x16 
šestihranné šrouby s kulatou hlavou ( 45 ) a jedné Ø8 kulaté podložky ( 52 ). Utáhněte šrouby 
a nylonové matice s 5 mm křížovým šroubovákem, který máte k dispozici. 
Poznámka: Neutahujte silně šrouby v kroku 1, dokud není dokončen krok 3. 

 
 
 
 
 
 
 

Šroub šestihranného kulatého     kulatá podložka             nylonová matice 
ložiska  
 

 
šroub šestihr. kulatého ložiska       krivá podložka 
 
 
 



                                                                
Multifunkčný skrutkovač philips 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krok 2: 
 
Připojte senzorové dráty (85) z pravého řídítka podpůrné trubice (4) do senzorových drátů 
(84) z držáku počítače (5). Poté nainstalujte držák počítače (5) na pravé a levé straně nosných 
řídících trubek (4,3) vložením držáku (5) do levé nosní řídidlové trubky (4,3) pomocí čtyř 
M8x12 šestihranných šroubů, kulaté podložky (72) čtyř Ø8 plochých podložek (51), dvou 
M8x16 šestihranných šroubů, kulaté podložky (45) a dvěma Ø8 křivými podložkami (52). 
Utáhněte šrouby s 5 mm imbusovým klíčem.  
 
Důležité: Po zasunutí počítače do držáku na pravé a levé straně nosných řídidlových trubek se 
ujistěte, že dráty jsou instalovány uvnitř pravého řidítka podpůrné trubky. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
Multifunkční šroubovák 

 
 
 
 
 
 
 

Krok 3: 
 
Připojte ruční snímač pulzů a rychlotlačítka drátů ( 39 ) z pravé trubky rukojeti ( 6 ) na drát 
ovládacího tlačítka ( 53 ) a ruční snímač pulzů s prodlužovacím kabelem I ( 70 ) z držáku 
počítače ( 5 ). Poté nainstalujte správně závitovou trubku ( 6 ) do držáku počítače ( 5 ) 
vložením správné závitové trubky ( 6 ) do držáku počítače ( 5 ), s použitím dvou M8x12 
šestihranných šroubů a okrouhlé podložky ( 72 ) . Utáhněte šrouby s 5 mm imbusovým 



klíčem. 
 
Poznámka: závitové trubky jsou označeny, , R , , pro pravou a , , L, , pro levou stranu. 
Připojte ruční snímač pulzů a sklon tlačítek drátů ( 38 ) z levé trubice rukojeti ( 6 ) na drát 
ovládacího tlačítka ( 53 ) a ruční snímač pulzů prodlužovacím kabelem II ( 71 ) z držáku 
počítače ( 5 ). Poté nainstalujte levou závitovou trubku ( 6 ) do držáku počítače ( 5 ) vložením 
levé závitové trubky ( 6 ) do držáku počítače ( 5 ) s použitím dvou M8x12 šestihranných 
šroubů s kulatou drážkou ( 72 ). Zatáhněte šrouby s 5 mm imbusovým klíčem.Umístěte 
bezpečnostní klíč ( 37 ) na počítač ( 34 ). Připojte napájecí konektor a napájecí kabel ( 81 ) na 
běžeckém pásu. 
 
Poznámka: Dobře utáhněte všechny součásti nainstalované v kroku 1 ke kroku 3 s 
přiloženým nástrojem. 
Důležité: Ujistěte se, zda jsou nainstalovány dráty uvnitř trubek a dávejte pozor abyste 
nezranili vodiče. 

 
Skladování běžeckého pásu  
 
Pevně uchopte základní konec oběma rukama. Opatrně zvedněte konec pásu až do vzpřímené 
polohy a bezpečně uzamkněte. Ujistěte se, že paluba je pevně uzamčena před přechodem na 
běžecký pás. (Obr. A.B). Jednotka může být opatrně nakloněna do svých dopravních koleček 
pro snadný pohyb a skladování. Běžící pás skladujte v čistém a suchém prostředí mimo dosah 
dětí.  
 
Nastavení běžeckého pásu  
 
Chcete-li nastavit běžecký pás, pevně uchopte zadní konec pásu oběma rukama. Jemně 
kopněte nohou do uzamykání, dokud západka uvolní zámek. Opatrně snižte palubu k zemi. 
(Viz obrázek C, D)  
Poznámka: Nestůjte pod palubou při nastavování běžeckého pásu, aby nedošlo ke zranění. 
Prosím, držte se pevně při zvedání a vystupování na palubu. 



 
 

Provázka počítače 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rychlý start 
 
Zapněte hlavní vypínač, který je umístěn na přední straně pásu do polohy ON. Před zahájením 
cvičební relace zjistěte, zda je bezpečnostní klíč správně nainstalován na počítačové konzole a 
bezpečnostní klip je připojen k článku vašeho oblečení. Vždy začínejte tak, že stojíte na 
bočních lištách, ne na běžícím páse. Stiskněte tlačítko ON / OF a začněte cvičit, okno LCD 
začne s odpočítáváním. Po tři sekundy ukazuje LCD " 3-2-1 " před spuštěním se začne pás 
pohybovat. Běžecký pás se začne pohybovat s počáteční rychlostí 1,0 km / hod. TIME v okně 
LCD zobrazí váš uplynulý čas cvičení. DISTANCE v LCD okně zobrazí akumulační 
vzdálenost ujetou během tréninku. Stisknutím tlačítka KALORIE se v okně LCD zobrazí 
celkové množství spálených kalorií během tréninku. Stisknutím tlačítka PULSE se zobrazí 
aktuální údaje o tepové frekvenci. Podržte 4-5 sekund obě ruce na rukojeti řídidlových 
senzorů během cvičení pro zjištění impulsu. Indikace je přesnější, když držíte rukojeti  
snímačů s oběma rukama. SPEED DOWN ukazuje na počítačové konzoli zvýšení nebo 
snížení rychlosti jízdy při cvičení. Každý přírůstek nebo úbytek je 0,5 KPH. Rychlost 
běžeckého pásu je v rozmezí od 1,0 km / hod. Na 16,0 km / hod. Na LCD obrazovce se 
zobrazí maximální rychlost bude zdát. Také můžete stisknout jedno z tlačítek aktuální 
rychlosti ( 3/6/9 ) na počítačové konzole a rychlost jízdy se změní na 3KPH, 6KPH, nebo na 9 
KPH okamžitě. Můžete stisknout sklon INCLINE UP nebo INCLINE DOWN nebo zvýšit či 
snížit řidítka na úroveň svahu. Každý přírůstek zda úbytek je 1 stupeň. Nastavení sklonu je k 
dispozici v rozmezí od 0 do 16 úrovní. Stiskněte tlačítko INCLINE a na obrazovce se zobrazí 
úroveň svahu. Také můžete stisknout jedno z tlačítek INSTANT INCLINE ( 3/6/9 ) na 
počítačové konzole a náklonnost se změní o 3,6 nebo 9 úrovní okamžitě. Během tréninku 
můžete stisknout tlačítko ON / OFF na pozastavení běžeckého pásu. 
 
Funkce počítačových tlačítek 
 
ON / OFF: stiskněte tlačítko ON / OFF pro spuštění či zastavení přístroje. 
MODE:  zmáčkněte tlačítko MODE pro volbu předem nastavených programů P1 až P25. 
CLEAR / SET:  stiskněte tlačítka CLEAR / SET pro výběr funkce TIME, DISTANCE nebo 
KALORIE za cíl pro nastavení v programu 0. Stiskněte tlačítko CLEAR / SET pro ukončení 
programu P1 až P25 v režimu. Stiskněte tlačítko CLEAR / SET pro úklid záznamů. 
SPEED UP: Stiskněte tlačítko SPEED UP pro nastavení rychlosti v tréninkovém režimu. 
Stiskněte tlačítko SPEED UP přednastavených hodnot funkce TIME, DISTANCE nebo 
KALORIE pro cíl nastavení v programu 0. 
 



SPEED DOWN: stiskněte tlačítko SPEED DOWN, pro nastavení rychlosti v různých 
tréninkových režimech. Stiskněte tlačítko SPEED DOWN přednastavených hodnot funkce 
TIME, DISTANCE nebo KALORIE pro cíl nastavení v programu 0. 
 
INCLINE UP:  stiskněte tlačítko INCLINE UP ke zvýšení úrovně sklonu. 
 
INCLINE DOWN:  stiskněte tlačítko INCLINE DOWN ke snížení úrovně sklonu. 
 
INSTANT SPEED ( 3/6/9 ): stisknu jedno z tlačítek aktuální rychlosti ( 3/6/9 ) na počítačové 
konzole v okně na displeji LCD se změní na 3KPH, 6 KPH nebo 9 KPH okamžitě. 
 
INSTANT INCLINE ( 3/6/9 ):  stiskněte jedno z tlačítek na počítačové konzole, na displeji 
LCD se zobrazí momentální úroveň sklonu a sklon se změní na 3,6 nebo 9 úroveň okamžitě. 
 
 
Počítačová obrazovka 
 
Stiskněte tlačítko ON / OFF a začněte cvičit, okno LCD začne s odpočítáváním. LCD ukazuje 
3 vteřiny , ,3 - 2 - 1 , , před spuštěním se začne pás pohybovat. Běžící pás se začne pohybovat 
s počáteční rychlostí 1,0 km / hod. Můžete stisknout SPEED UP nebo SPEED DOWN pro 
zrychlení, nebo snížení rychlosti nebo řídítka pro zvýšení či snížení při cvičení. Můžete také 
stisknout INCLINE UP nebo INCLINE DOWN, pro zvýšení či snížení sklonu, nebo řídítka 
pro zvýšení či snížení úrovně sklonu během cvičení. Tlačítko TIME zobrazí na LCD váš 
uplynulý čas cvičení v minutách a sekundách. Můžete také přednastavit cílový čas před 
tréninkem v programu 0. Stiskněte tlačítko CLEAR / SET pro výběr časové funkce, na 
displeji LCD začne blikat přenastavení času cílového školení. První cílová předvolba je 30:00 
minut. Můžete ji předem stanovit stisknutím tlačítka SPEED UP nebo SPEED DOWN. Každý 
přírůstek je 1 minuta. Předem stanovený cíl je čas v rozmezí 5.00 až 99:00 minut. Stiskněte 
tlačítko ON / OFF pro spuštění cvičení. Běžící pás se začne pohybovat s počáteční rychlostí 
1,0 km / hod. Můžete stisknout SPEED UP nebo SPEED DOWN pro zrychlení nebo snížení 
řídítka, zda zvýšení nebo snížení rychlosti při cvičení. Čas se začne odpočítávat od předem 
stanoveného cílového času 0:00 o 1 dozadu. Jakmile přednastavený cílový čas odpočítává na 
0:00, počítač začne pípat, upozorní vás a běžecký pás se automaticky zastaví. 
 
SPEED ( rychlost ): Zobrazuje aktuální rychlost jízdy od minimální 1.0 km / hod. do 16 km / 
hod. Můžete stisknout SPEED UP nebo SPEED DOWN pro zrychlení nebo snížení rychlosti, 
nebo nastavit řídítka během cvičení. Můžete také stisknout jedno z tlačítek aktuální rychlosti ( 
3/6/9 ) na počítačové konzole. Rychlost jízdy se změní na 3 km / hod, 6 km / hod, 9 km / hod 
okamžitě. 
 
DISTANCE:  Stiskněte tlačítko ON / OFF a začněte cvičit. Obrazovka LCD začne s 
odpočítáváním. LCD ukazuje 3 sekundy , ,3 - 2 - 1 , , před spuštěním se začne pás pohybovat. 
Běžecký pás se začne pohybovat s počáteční rychlostí 1,0 km / hod. Můžete stisknout SPEED 
UP nebo SPEED DOWN pro zrychlení nebo snížení rychlosti, nebo pro snížení, či zvýšení 
úrovně sklonu během cvičení. DISTANCE na LCD - zobrazí akumulační vzdálenost ujetou 
během tréninku. Můžete také předem stanovit cíl vzdálenosti před tréninkem v programu 0. 
Stiskněte tlačítko CLEAR / SET a zvolte funkci DISTANCE. Na displeji LCD začne blikat 
pre-nastavení vzdálenosti cíle vzdělávání. Stiskněte tlačítko ON / OFF pro spuštění cvičení. 
Běžecký pás se začne pohybovat s počáteční rychlostí 1,0 km / hod. Můžete stisknout SPEED 
UP nebo SPEED DOWN pro zrychlení nebo snížení rychlosti jízdy při cvičení. Čas se začne 
odpočítávat od předem stanoveného cílového času 0:00 o 1 dozadu. Jakmile přednastavený 



cílový čas odpočítává na 0:00, počítač začne pípat, upozorní Vás a běžící pás se zastaví. 
 
CALORIES:  Stiskněte tlačítko ON /OFF a začněte cvičit. Okno LCD začne s odpočítáváním. 
LCD ukazuje po 3 sekundy ,,3 - 2 - 1,, Před spuštěním se začne pás pohybovat. Běžící pás se 
začne pohybovat s počáteční rychlostí 1,0 km / hod. Můžete stisknout SPEED UP nebo 
SPEED DOWN pro zrychlení či snížení rychlosti, nebo snížit či zvýšit řídítka při cvičení. 
Můžete stisknout INCLINE UP nebo INCLINE DOWN, pro zvýšení nebo snížení úrovně 
cvičení. Na displeji se zobrazí CALORIE, které odpočítávají celkové množství spálených 
kalorií během tréninku. Můžete také přednastavit cílové kalorie před tréninkem v programu 0. 
Stiskněte tlačítko CLEAR / SET pro výběr funkce KALORIE. Na displeji začne blikat pre-
nastavení cílových kalorií. Přednastavení kalorií je 50 kalorií, stisknutím SPEED UP nebo 
SPEED DOWN můžete nastavit cíl kalorií. Předem stanovený cíl kalorií je v rozmezí od 10 
do 990 kalorií. Stiskněte tlačítko ON / OFF pro spuštění cvičení. Běžecký pás se začne 
pohybovat s počáteční rychlostí 1,0 km / hod. Můžete stisknout SPEED UP nebo SPEED 
DOWN pro zrychlení nebo snížení nebo řídítka pro zvýšení nebo snížení rychlosti jízdy při 
cvičení. Kalorie se začnou odpočítávat od předem stanovených cílových kalorií na 0. Jakmile 
se předem stanovené cílové kalorie dostanou až na 0, počítač začne pípat, upozorní vás a 
běžecký pás se automaticky zastaví. 
 
PULSE: Zobrazuje aktuální údaje o tepové frekvenci po uchopení řídítek s oběma rukama po 
dobu 4-5 sekund v průběhu cvičení. Prosím, vždy držte rukojeti s oběma rukama, ne jen s 
jednou rukou, když se pokusíte vyzkoušet své tepové frekvence. 
 
INCLINE:  zobrazuje úrovně sklonu. Stiskněte tlačítko INCLINE UP nebo INCLINE DOWN 
na počítačové konzole nebo na řídítkách, pro zvýšení nebo snížení úrovně sklonu během 
cvičení. Můžete také stisknout jedno z tlačítek INSTANT INCLINE ( 3/6/9 ) na počítačové 
konzoli se sklon změní na 3-6 nebo 9 úrovní. 
 
Funkce tlačítek : 
ON / OFF: tlačítko pro spuštění či zastavení. 
 
MODE:  volba přednastavených programů P1 až P 25. 
 
CLEAR / SET:  tlačítko pro výběr funkce čas, vzdálenost nebo kalorie - za cíl pro - nastavení 
v programu 0. Stiskněte tlačítko CLEAR / SET pro ukončení programu P1 - P25 v režimu. 
Stiskněte tlačítko CLEAR / SET pro úklid záznamů. 
Zrychlit: stiskněte tlačítko SPEED UP pro nastavení rychlosti v tréninkovém režimu. 
Stiskněte tlačítko pro urychlení přednastavených hodnot funkce čas, vzdálenost nebo 
kalóriepre cíl pro - nastavení v programu 0. 
 
INCLINE UP:  tlačítko pro zvýšení úrovně sklonu. 
 
INCLINE DOWN:  tlačítko pro snížení úrovně sklonu. 
 
INSTANT SPEED ( 3/6/9 ): stiskněte jedno z tlačítek INSTANT SPEED ( 3/6/9 ) na 
počítačové konzole, v okně na displeji LCD se změní rychlost na 3 KPH, 6 KPH, nebo 9 KPH 
okamžitě. 
INSTANT INCLINE ( 3/6/9 ):  stiskněte jedno s tlačítek INSTANT INCLINE ( 3/6/9 ) na 
počítačové konzole, v onke LCD se zobrazí úroveň sklonu, který se změní na 3,6 nebo 9 
úrovní okamžitě. 
 



Provoz počítače : 
 
Příprava programu 
Počítač nabízí 25 přednastavených programů. Stiskněte tlačítko MODE pro výběr 
vzdělávacích programů z P1 do P25. Stiskněte tlačítko CLEAR / SET tlačítko pro ukončení 
programu P1 až P25 v režimu. V okně displeje se zobrazí P1 , P2 .... až P25. Stiskněte tlačítko 
ON / OFF a začněte cvičit. Okno LCD odpočítává každé 3 sekundy, LCD ukazuje ,,3 - 2 - 1 ,, 
Před spuštěním se začne pás pohybovat. Rychlost a stoupání hladiny se mění podle předem 
nastaveného programu. Také můžete stisknutím tlačítka UP zrychlit či snížit rychlost. Také 
můžete nastavit sklon úrovně během cvičení. Jakmile předem stanovený cíl vzdělávacího 
programu odpočítává čas na 0:00, počítač začne pípat, upozorní vás a pás se automaticky 
zastaví. 
 
Péče a údržba 
Varování: Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, vypněte běžecký pás před čištěním 
nebo běžnou údržbou z elektriky. 
 
Čištění:  
Magnetický běžecký pás lze čistit měkkým hadříkem. Nepoužívejte brusné materiály nebo 
rozpouštědla na plastových částech. Prosím, otřete si pot z vašeho přístroje po každém 
použití. Vyhněte se nadměrné vlhkosti na ovládacím panelu monitoru počítače, mohlo by 
dojít k ohrožení elektrickým proudem nebo k narušení elektroniky. Běžecký pás skladujte v 
suchém čistém prostředí. Ujistěte se, že vypínač je vypnutý a napájecí kabel je odpojen z 
elektrické zásuvky. 
 
 
Problém Potenciální chyba Řešení  
Běžecký pás nefunguje Není zapnutý. Bezpečnostní 

klíč není připojený. Istič je 
vypnutý. Běžecký pás je 
vypnutý.  

Dajte zástrčku do elektrické 
zásuvky. Nainstalujte 
bezpečnostní klíč. Elektrikář 
musí vyměnit v dome jistič. 
Počkejte 5 minut a potom 
stlačte vypínač zpět dovnitř. 

Kĺžu sa pásy Pás není dostatečně přitáhnut  Nastavte napětí pásů 
Když vstoupíte na běžeckou 
dráhu, pás se zastaví. 

Přemažte palubu, pás je příliž 
těsný. 

Nastavte napětí řemenu, 
přemažte silikonovým olejem. 

Stred pásu je vypnutý. Nefunguje běh řemenu přez 
zadní válec. 

Vycentrovat střed pásu. 

 
 
 
 
 
Nastavení běžeckého pásu 
 
 
Běžecký pás je nastaven a upraven v továrně. Může se však uvolnit během přepravy a /nebo 
při používání. Doporučuje se, aby uživatel cvičil uprostřed běžeckého pásu. Po delším 
používání se začne pás natahovat. Navrhuje se, aby uživatel vždy chodil nebo běhal v 
centrální oblasti. Tím se zabrání, abyste vyšli z pásu mimo řízení. Pokud se běžící pás začíná 



přesouvat na levé straně, může uživatel stát na hlavním rámu a podržet řidítka oběma rukama. 
Pak použijte svou pravou nohu k posunutí na pravé straně běžeckého pásu. Měli byste vědět 
sami opravit běžecký pás pohybem zpět směrem k centrum. Pokud se běžecký pás stále 
přesouvá na levé straně, zatáhněte jej pomocí imbusového klíče za předpokladu, že otočíte 
doleva zadní válec nastavovacího šroubu o ½ otáčky ve směru hodinových ručiček. Pak 
stoupněte na střed běžícího pásu znovu. Pokud se běh pásu přesouvá stále do leva, otočte 
levou zadní přizpůsobovací šroub o další ¼ otáčky ve směru hodinových ručiček. Pak vstupte 
na střed běžícího pásu znovu. Měli byste vědět opravit pás pohybem zpět směrem do centra. 
Tento postup opakujte, dokud je běžící pás ve středu. Pokud se běžící pás začíná posouvat 
doprava, může stát uživatel na hlavním rámu a podržet řidítka oběma rukama. Pak použijte 
levou nohu k posunutí levé strany provozu pásu. Měli byste sám opravit běžecký pás 
pohybem zpět směrem k centru. Pokud se běžecký pás přesouvá stále vpravo, použijte 
imbusový klíč, který je poskytnut. 
 
 

 
 
 
 
 
Mazání  
 
Běžecký pás se maže silikonovým olejem v předstihu před odchodem z výrobního závodu. 
Silikonový olej se postupně šíří přes běžecký pás, šíří podporu aby se zvýšil běh pásu třením 
proti běhu palubě. Pokud chcete mít otevřený běžecký pás s dvou stran, použijte silikonový 
olej s rovnoměrným pohybem na středu běžící paluby. Dejte silikonový olej do nastavení po 
dobu jedné minuty před použitím magnetického běžeckého pásu.  
Upozornění: Používejte pouze ,, silikonové oleje,, maziva pro toto zařízení. Kromě toho 
nepřidávejte žádné složky oleje, jinak bude magnetický běžecký pás poškozen. Nemažte příliš 
běžící palubu. Přebytečný olej třeba setřít čistým ručníkem. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Zahřívací a ochlazovací cvičení  
WARM-UP-  je důležitou součástí každého tréninku. Účelem zahřívání je  
připravit své tělo na cvičení a minimalizovat zranění. Před aerobní cvičení by mělo  
připravit tělo na usilovnější cvičení zahřátím a přetažením svalů, zvyšovat krevní oběh  
a tepovou frekvenci a přinášet více kyslíku do vašich svalů.  
Ochlazovací cvičení na konci tréninku opakujte tato cvičení ke snížení bolesti v  
unavených svalech. Účelem ochlazování je vrátit tělo do jeho klidného stavu na konci  
každého cvičení. Řádně ochlazení pomalu snižuje tepovou frekvenci a umožňuje krvi  
návrat k srdci. 

 



 
 
 
 
 



 
 
  


