
 
 
 
 
 
DÔLEŽITÉ: 
 Prečítajte si všetky pokyny pred použitím tohto produktu. Uschovajte túto príručku pre 
budúce použitie. Špecifikácie tohto produktu sa môžu líšiť od tejto fotografii, môžu byť 
zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.  
 
 
 
 
 



Obsah príručky: 
 

• Dôležité bezpečnostné pokyny 
• Zoznam dielov 
• Balenie  
• Nástroje 
• Prehľad čerpanie 
•  Montážny návod 
• Spúšťanie počítača  
• Úpravy 
• Údržba 
• Odstraňovanie závad 
• Zahrievacie a ochladzovacie cvičenia 
• Bežná rozcvička 
 

 
DÔLEŽITÉ BEZPE ČNOSTNÉ POKYNY:  
Základnú opatrnosť je treba vždy dodržovať, vrátane týchto bezpečnostných pokynov, pri 
používaní tohoto vybavenia. Prečítajte si všetky pokyny pred použitím tohoto zariadenia.  
1. Prečítajte si všetky pokyny a sledujte ich pred použitím tohoto zariadenia. Pred použitím 
sa presvečte, či je zariadenie správne zmontovamé. 
2. Aby sa zabránilo poraneniu svalu, odporučuje sa zahrievacie cvičenie. Po cvičení sa 
odporučuje ochladzovacie cvičenie na relaxáciu tela.  
3. Prosím, prekontroľujte všetky diely pred použitím, či nie sú poškodené a dobre ich 
pritiahnite. Toto zariadenie by malo byť umiestnené na rovnom povrchu. Doporučuje sa 
použiť podložka, alebo iná kritina na zem. 
4. Prosím noste správne oblečenie a obuv pri používaní tohoto zariadenia. Nenoste oblečenie, 
ktoré by mohlo zachytiť nejakú časť zariadenia, dotiahnite popruhy na pedáloch. 
5. Nepokúšajte sa robiť údržbu, alebo iné úpravy, než aké sú napísané v tejto príručke. Pokiaľ 
sa vyskytne nejaký problém, ihneď prestante cvičiť a poraďte sa s miestnym predajcom.  
6. Nepoužívajte zariadenie vonku. 
7. Toto zariadenie je určené iba pre domáce použitie. 
8. Iba jedna osoba by mala používať toto zariadenie. 
9. Pokiaľ sa necítite dobre, máte bolesti na hrudi, závrate, nevoľnosť, alebo máte nedostatok 
vzduchu, mali by ste prestaťcvičiťa poradiťsa so svojim lekárom, kým začnete opäť cvičiť. 
10. Pri montáži a demontáži dbajte na zariadenie. 
11. Nedovoľte deťom používať, alebo hrať sa na zariadení, držte deti a domáce zvieratá mimo 
zariadenia. Tento stroj je určený iba pre dospelých. Minimálny voľný priestor pre bezpečné 
fungovanie, nesmie byť menší ako 2 metre.  
12. Maximálne zaťaženie tohoto produktu je 110kg. 
 
 
▲UPOZORNENIE: 
Prečítajte si všetky pokyny pred použitím tohoto produktu. Tento návod si 
uschovajte pre budúce použitie.  
 
 
 
 
 



Zoznam dielov: 
 
Číslo  Názov  kus Číslo Názov  kus 
001 Hlavný rám 1 049L Ľavý kryt ramenného madla A 1 
002L Ľavá  tyč 1 049R Pravý kryt ramenného madla A 1 
002R Pravá tyč 1 050L Ľavý kryt madla B 1 
003L Ľavé rameno zábradlia 1 050R Pravý kryt madla B 1 
003R Pravé rameno zábradlia 1 051 Kontrolne napínacie tlačidlo 1 
004L Ľavé držadlo Ø32x1.5 1 052 Skrutka ST4.2x20 4 
004R Pravé držadlo Ø32x1.5 1 053 Počítač  1 
005 Predná žrď 1 054 Zadný dekoratívny kryt 1 
006 Riaditká Ø25x1.5 1 055 Ručný merač pulzu L =750 2 
007 Rovný stabilizátorØ60x1.5x480 1 056 Penový držiak Ø31xØ37x480 2 
008 Zadný stabilizátor 1 057 Penový držiak Ø27xØ33x360 2 
009 Vratová skrutka M8x70 2 058 Koncovka držiaku Ø32x1.5 2 
010L Koncovka ľavého predného 

stabilizátoraØ60 
1 059 Koncovka riadidiel Ø28x1.5 2 

011 Veľká okrúhla podložka 
Ø20xØ8 

10 060 Skrutkovač Philips ST 4.2x25 6 

012 Prevlečná matica 2 061 Guľatá podložka Ø20xØ5.2 1 
013L Ľavá držiaková skrutka v tvare 

U 
1 062 Skrutka M5x55 1 

013L Pravá držiaková skrutka v tvare 
U 

1 063 Nastaviteľný mostík 2 

014L Ľavá nylonová matica 1/2” 1 064 Predĺžený senzorový drôt 
L=1100 

1 

014R Pravá nylonová matica 1/2” 1 065 Senzorový drôt L=1600 1 
015 Vlnená podložka Ø28xØ17x0.3 2 066 Skrutka ST2.9x12 2 
016 Metálové púzdro 

Ø24.5xØ16x14 
4 067 Ľavý kryt 1 

017 Pružná podložkaØ20 2 068 Pravý kryt 1 
018 Napínacia kladka 1 069 Ložiskový pohár 2 
019 Podložka 7/8" 1 070 Ložisko  2 
020 Držiak v tvare U 2 071 Ložisková skrutka 1 
021 Nylonová matica 2 072 Ložisková skrutka 1 
022 Podložka Ø16xØ8x1.5 2 073 Podložka Ø34.5xØ23x2.5 1 
023 Skrutka M8x45 2 074 Šesťhranná skrutka 7/8” 1 
024 Nylonová matica M6 10 075 Remenice s kľukou 6.5”/Ø260 1 
025 Podložka Ø6 7 076 Skrutka M8x25 1 
026 Skrutka M6x40 6 077 Zotrvačníková matica M10x1 2 
027 Napínací kábel L=1800 1 078 Zotrvačník  1 
028 Koncovka S13 2 079 Pás PJ380 J6 1 
029 Skrutka ST4.2x25 11 080 Napínacie rameno 1 
030L Nožný kryt A 2 081 Skrutka M6x15 2 
030R Nožný kryt B 2 082 Skrutka s okom 2 
031 Veľká podložka Ø6 2 083 Napínací držiak  2 
032 Skrutka Ø15.8x62.5 2 084 Skrutka M6 2 
033 Ľavý pedál 395x150x65 1 085 Napínacia podložka Ø6 2 
034 Pravý pedál 395x150x65 1 086 Metálové púzdro Ø18xØ8x5 4 



035 Koncovka ľavého zadného 
stabilizátora Ø60 

1 087 Skrutka M10 2 

036 Koncovka pravého zadného 
stabilizátora Ø60 

1 088 Skrutka M5x10 4 

037 Krytka Ø40xØ25x10 2 089 Skrutka M8x10 1 
038 Skrutka M8x15 8 090 Predný dekoratívny kryt 1 
039 Kovové púzdro 14.2xØ10.2x10 4 091 Ľavý dekoratívny kryt 1 
040 Skrutka M8x20 2 092 Pravý dekoratívny kryt 1 
041 Pružná podložka Ø8 8 093 Okrúhla matica Ø16xØ8 2 
042 Podložka Ø38x3 2 094 Skrutka ST 4.2x12 8 
043 Metálové púzdro 

Ø38xØ32xØ19x14 
4 095 Gumový kryt 2 

044 Skrutka M6x35 4 096 Skrutka M8x70 2 
045 Guľatá podložka Ø6 4 097 Skrutka ST 2.9x16 8 
046 Veľká podložka Ø8 2 098 Vlnená podložka Ø20 1 
047 Skrutka M6x10 1    
048 Plastická podložka 

Ø32xØ16x5xØ50 
2    

 

 
 
 
 



Nákres: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Skrutkovače: 
 

 
 
 
 
Všeobecné inštrukcie: 
 

 
 

1. Inštalácia predného a zadného stabilizátora 
 
Umiestnite predný stabilizátor (7) v prednej časti hlavného rámu (1) a zarovnajte otvory pre 
skrutky. Pripevnite predný stabilizátor (7) na prednú krivku hlavného rámu (1), s dvoma 
M8x70 koľajovými skrutkami(9), dvomi Ø20xØ8 guľatými podložkami (11) a dvomi  M8 
vnútornými maticami (12). Dotiahnite matice s multifunkčným skrutkovačom philips. 
Umiestnite zadný stabilizátor (8) na hlavný rám (1) a zarovnajte otvory pre skrutky. 
Pripevnite zadný stabilizátor (8) na zadné krivky hlavného rámu (1) s dvoma M8x70  
srutkami (96), a dvomi Ø20xØ8 guľatými podložkami (11).Utiahnite skrutky s S6 
multifunkčným kľúčom, ktorý je k dispozícii. Nainštalujte dva M10 nastaviteľné mostíky (63) 
a dve matice M10 (87) na zadný stabilizátor(8). 
 
 



 
 
 
 

 
 

2. Predné pozície a inštalácia napätia kontrolného gombíka  
 
Odstráňte šesť M8x20 skrutiek (38), šesť Ø8 pružných podložiek (41) a šesť Ø20xØ8  
veľkých krivých podložiek (11) z hlavného rámu (1). Odstráňte skrutky a podložky s S6 
multifunkčným skrutkovačom.Vložte napínací kábel (27) do spodného otvoru predného 
postu (5) a vytiahnite ho do štvorcového otvoru predného postu (5). Pripojte lanko 
senzoru (65) z hlavného rámu (1) k lanku (64) z predného postu (5).Vložte predný post (5) 
na trubky hlavného rámu (1) a zaistite šiestimi M8x20 skrutkami(38), šiestimi pružnými 
podložkami (41) a šiestimi Ø20xØ8 vekými guľatými podložkami (11), ktoré boli 
odstránené.Utiahnite skrutky a podložky s S6 multifunkčným kľúčom. Odstráňte 
Ø20xØ5.2 guľatú podložku (61) a M5x55 skrutku (62) z regulácie ťahu(51). Odstráňte 
skrutku s multifunkčným nástrojom Phillips. Dajte koniec kábla na gombík regulácie ťahu 
(51) do napínacieho kábla (27), viď obr A. Kábel prevlečte do kovového držiaka k 
napínaciemu káblu (27), viď obr B. Pripojte napínací ovládač (51) na prednom poste (5) s 
Ø20xØ5.2 guľatou podložkou (61)a M5x55 skrutkou (62), ktoré boli odstránené. 
Utiahnite skrutku a podložku s multifunkčným  skrutkovačom phillips. 
 
 



 
3. Inštalácia ľavého/pravého ramena, ľavého/ pravého nožného krytu a pedálu.  
Inštalácia stĺpového krytu A / B inštalácia 
 
Odstráňte dve M8x20 skrutky ( 40 ), dve Ø8 pérové podložky ( 41 ), dve Ø8 veľké 
podložky ( 46 ) a dve Ø38x3 podložky ( 42 ) z ľavej a pravej horizontálnej osi na prednej 
tyči ( 5 ). Odstráňte skrutky a podložky s multifunkčným kľúčom S6. Pripojte ľavé 
rameno( 3L ) na ľavej vodorovnej osi prednej tyči ( 5 ) s jednou M8x20 skrutkou ( 40 ), 
jedenou Ø8 pružnou podložkou ( 41 ), jednou Ø8 veľkou podložkou (46) a jedenou 
Ø38x3 podložkou  ( 42 ), ktoré boli odstránené. Utiahnite skrutku a podložky 
s multifunkčným skrutkovačom Philips, ktorý je k dispozícii. Pripojte ľavý držiak v tvare 
U ( 20 ) na ľavú kľuku ( 75 ) s jednou 1 / 2 " skrutkou na ľavom U držiaku ( 13L ), 
jedenou Ø28xØ17x0.3 zvlnenou podložkou ( 15 ), jedenou Ø20 pružnou podložkou ( 17 ) 
a 1 / 2 " ľavou nylonovou skrutkou ( 14L ). Utiahnite skrutku a nylonovú maticu S8 
s multifunkčným skrutkovačom. Nainštalujte S13 skrutkovú koncovku ( 28 ) na M8x45 
skrutku ( 23 ). 
Poznámka : 1 / 2 " skrutka pre ľavý dr6iak tvaru:U ( 13L ) a 1 / 2 " skrutka pre pravý 
držiak tvaru U( 13R ) sú označené " R " pre pravú stranu a " L " pre ľavú. Pripevnite ľavý 
nožný pedál ( 33 ) na ľavý stĺp ( 2L ) s tromi M6 nylonovými maticami ( 24 ), tromi 
podložkami ( 25 ) a tromi M6x40 skrutkami ( 26 ). Utiahnite nylonové matice 
s multifunkčným skrutkovačom. Pripojte nožné púzdro- A / B ( 30L, 30R ) na ľavú nohu  
( 2L ) s jednou ST4.2x12 skrutkou ( 94 ) a dvomi ST4.2x20 samoreznými skrutkami (97). 
Utiahnite skrutky s krížovým skrutkovačom, ktorý poskytujeme.Opakujte vyššie uvedený 
krok k upevneniu správneho zábradlia na rameno ( 3R ) na pravej vodorovnej osi. Predný 
stĺp ( 5 ) a pravý držiak v tvare U ( 20 ) na pravú kľuku ( 75 ). 
 
 

Inštalácia riadidiel: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pripojte ľavé a pravé zábradlie (4L, 4R) na ľavý a pravý stĺp(3L, 3R)so štyrmi  M6x35 
skrutkami (44) štyrmi podložkami Ø6 (45) a štyrmi M6 nylonovými maticami (24). 
Pritiahnite matice s multifunkčným skrutkovačom, ktorý je k dispozícii.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Inštalácia pravej / ľavej paže zábradlia – (A / B) a predných / zadných dekoratívnych 
krytov: 
 
Odstráňte štyri ST4.2x20 Phillips samorezné skrutky ( 97 ) z ľavej / pravej strany ramena 
( 3L , 3R ). Odstráňte skrutky s multifunkčným skrutkovačom Phillips. Pripojte ľavý kryt 
zábradlia- A ( 49L ) a ľavý kryt zábradlia - B ( 50l ) na ľavú nohu zábradlia ( 3L ) s dvoma 
ST4.2x12 skrutkami ( 94 ) a dvoma Philips skrutkami ST4.2x20 ( 97 ), ktoré boli odstránené. 
Utiahnite skrutky multifunkčným skrutkovačom, ktorý je k dispozícii. Pripojte pravý kryt 
zábradlia - A ( 49R ) na pravú nohu- B ( 50R ) na pravé zábradlie ( 3R ) s dvoma ST4.2x12 
skrutkami ( 94 ) a dvoma ST4.2x20 Phillips skrutkami  ( 97 ), ktoré boli odstránené. Utiahnite 
skrutky s multifunkčným skrutkovačom Philips, ktorý je k dispozícii. Pripevnite zadný 
dekoratívny kryt ( 54 ) a predný dekoratívny kryt ( 90 ) na prednej tyči ( 5 ) s dvoma 
ST4.2x12 skrutkami ( 94 ). Utiahnite skrutky s multifunkčným skrutkovačom, ktorý 
poskytujeme. 
 
 

 



 
6. Riadidlá a počítačové inštalácie 
 
Odstráňte štyri skrutky M5x10 (88) zo zadnej časti počítača (53). Odstráňte skrutky s Phillips 
skrutkovačom. Vyberte dve skrutky M8x15 (38) a dve Ø16xØ8 krivé skrutky (93) z predného 
Postu (5). Odstráňte skrutky a krivé podložky s S6 Allen multifunkčným kľúčom.Vložte drôty 
ručného snímaču pulzov (55) cez riadidlá (6) do otvoru na prednej strane Postu (5) a 
vytiahnite ich z horného konca predného postu (5). Pripevnite riadidlá (6) na prednom  stĺpe 
(5) s dvoma skrutkami M8x15 (38) a dvoma Ø16xØ8 krivými podložkami (93), ktoré boli 
odstránené. Utiahnite skrutky a krivé podložky s S6 multifunčným kľúčom. Pripojte senzor 
(64) a drôty ručného snímača impulzov (55) s drôtmi, ktoré pochádzajú z počítača (53) a 
potom pripojte počítač (53) na hornom konci predného postu (5) so štyrmi skrutkami M5x10 
(88), ktoré boli odstránené. Utiahnite skrutky s Phillips skrutkovačom. 
 
Funkcie počítača: 
 
TIME---------------------------------------------------0:00-99:59 MIN: SEC 
SPD (SPEED) ---------------------------------------0.0-99.9 KM/H 
DIST (DISTANCE) ---------------------------------0.0-999.9 KM 
CAL (CALORIES) ----------------------------------0.0-999.9 KCAL 
ODO (ODOMETER) -------------------------------0-9999 KM 
PULSE ------------------------------------------------40-240 BEATS/MIN 
 
 
Používanie počítača  
 
Počítač je možné aktivovať pomocou tlačidiel, alebo šlapaním. Pokiaľ necháte zariadenie  4 
minúty stáť, vypne sa automaticky. 
 
MODE:  Stlačte tlačidlo MODE pre výber funkcie počítača. Stlačte a podržte tlačidlo MODE 
po dobu 3 sekúnd a hodnoty sa nastavia na nulu, okrem hodnoty merajúcej prejditú 
vzdialenosť dát. 
UP: Stlačte tlačidlo UP pre zvýšenie dátovej hodnoty pre čas, vzdialenosť, kalórie alebo 
impulz pre cieľ nastavovania. 
DOWN:  Stlačte tlačidlo DOWN pre zníženie dátovej hodnoty čas, vzdialenosť, kalórie, alebo 
pulz pre cieľ nastavovania. 
RESET: Stlačte tlačítko RESET pre vymazanie dát-čas, vzdialenosť, kalórie na nulu. 
Stlačením tlačidla RESET sa hodnoty času, vzdialenosti, kalorií a pulzu nastavia na nulu. 
Stlačte a podržte tlačidlo RESET 3 sekundy a všetky dátové hodnoty sa vynulujú, okrem 
hodnoty merajúcej prejditú vzdialenosť. 
SCAN: Stlačte tlačidlo MODE, až sa objaví na displeji SCAN, počítač automaticky vyhľadá 
jednotlivé funkcie, poradie sa mení každých 6 sekúnd. 
TIME:  Zobrazuje uplynulý čas cvičenia v minútach a sekundách. Môže tiež zobraziť dopredu 
stanovený cieľ TIME v režime STOP pred tréningom. Keď chcete nastaviť TIME, stlačte 
tlačidlo MODE pokiaľ sa nezobrazí TIME na obrazovke. Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN, 
TIME začne blikať. Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN pre zmenu času. Vždy kde stačíte 
tlačidlo UP alebo DOWN, TIME by sa malo zmeniť o jednu minútu. Stlačte tlačidlo RESET 
pre vymazanie cieľového času na nulu. Pred stanoveným cieľom je doba v rozpätí 0:00 do 
99:00 minút. Keď vopred nastavíte cieľ TIME a potom začnete cvičiť, čas sa začne 
odpočítavať od nastaveného času 0:00 o každú jednu sekundu nazad. Pokiaľ dosiahnete 



vopred stanovený cieľ a TIME príde na 0:00, TIME začne pípať, aby vám pripomenul, že ste 
na konci cvičenia. 
SPD(SPEED): Na obrazovke sa zobrazí aktuálna rýchlosť. 
DIST(DiTANCE):  Zobrazuje akumulačnú vzdialenosť prejditú behom tréningu. Môže tiež 
určiť vopred stanovený cieľ a vzdialenosť v režime STOP pred zastavením. Keď chcete 
nastaviť DISTANCE (vzdialenosť), stisknite stačidlo MODE (režim) pokiaľ sa nezastavý 
DIST na obrazovke. Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN. DIST začne blikať. Stlačte tlačidlo UP 
alebo DOWN pre zmenu vzdialenosti. Pri každom stlačení tlačítka UP alebo DOWN. 
DISTANCE by mala dosiahnuť 1.0 km. Stlačte tlačidlo RESET na vymazanie cieľovej 
vzdialenosti na nulu. Vopred stanovený cieľ a vzdialenosť je v rozmädzí od 0.0 do 999,0 km. 
Predtým, čo vopred stanovíte cieľ, začnite s cvičením. Vzdialenosť sa začne odpočítavať od 
vopred stanovenej cieľovej vzdialenosti 0.0. Pokiaľ príde počítač do nuly, začne pípať, aby 
vám pripomenul, že ste v cieli so svojim cvičením. 
CAL(CALORIE): Zobrazuje celkové spálené kalórie počas tréningu. Možete tiež nastaviť 
cieľové kalórie v režime STOP pred začatím tréningu. Keď chcete nastaviť kalórie, stlačte 
tlačítko MODE, pokiaľ sa nezobrazí CAL na obrazovke. Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN. 
CAL začne blikať. Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN pre zmenu kalorií. Pri každom stlačení 
tlačidla UP alebo DOWN vám odpočítá zmenu kalórií o 1,0. Stisknutím tlačidla RESSET 
zrušíte cieľové kalórie na nulu. Vopred stanovený cieľ kalórií je v rozmedzí od 0,0 do 999,0 
kalorií. Keď ste si nastavili kalórie, začnite cvičiť a začnú sa počítať predom nastavené 
cieľové kalórie na 0,0. 
ODO(ODOMETER): Zobrazuje prejditú vzdialenosť. Dátové hodnoty zobrazuje ODO 
stisknutím a pridržaním tlačidla MODE alebo RESET po dobu 3 sekundy. Pokiaľ máte dobrú 
batériu v počítači, budú ODO dáta jasné. 
PULSE: Zobrazuje aktuálné údaje o tepovej frekvencii po uchopení riadidiel s oboma rukami 
po dobu cvičenia. Je dôležité, aby ste riadidlá držali vždy oboma rukami. Môžete tiež predom 
nastaviť cieľ tepovej frekvencie v režime STOP pred tréningom. Keď chcete nastaviť PULSE 
stlačte MODE pokiaľ sa neobjaví pulz na obrazovke. Stlačte tlačidlo UP, alebo DOWN, pulz 
začne blikať. Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN na vopred nastavený cieľ tepovej frekvencie. 
Stlačte tlačidlo RESET pre vymazanie cieľovej tepovej frekvencie na nulu. Vopred nastavená 
srdcová frekvencia je v rozmedzí od 40 do 240 tepov za minútu. Potom, čo ste si nastavili cieľ 
a začínate s cvičením, prosím, uchopte riadidlá s oboma rukami. Keď je vaša srdcová 
frekvencia vyššia než je stanovená miera, počítač zapípá aby vás na to upozornil. 
 
 
 
Nastavenie napätia ovládacieho gombíka  
 
Ak chcete zvýšiť záťaž, otočte ovládacie napätie regulátora v smere 
hodinových ručičiek. Ak chcete znížiť záťaž, otočte ovládacie napätie 
gombíka proti smeru hodinových ručičiek.  
 
 
 
 
 
                                                                                                                           Ovládací gombík 
 
 
 
 



 
Nastavenie nastaviteľného mostíka  
 
Zapnite nastaviteľný mostík na zadný stabilizátor podľa potreby  
vyrovnať eliptický trenažér. 
 
 
 
 
 
                                                                                                              Nastaviteľný vyrovnávač 
 
ÚDRŽBA  
 
Čistenie  
Eliptický trenažér možno čistiť mäkkou handričkou a jemným saponátom. Nepoužívajte 
abrazívne prostriedky alebo rozpúšťadlá na plastových dieloch. Prosím, utierajte pot z 
eliptického trenažéra po každom použití. Dbajte na to, aby sa nenachádzala nadmerná vlhkosť 
na displeji počítača, pretože to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo zlyhanie 
elektroniky. Prosím, dbajte zvlášť na výpočtovú konzolu, aby bola vždy mimo priameho 
slnečného svetla, aby nedošlo k poškodeniu obrazovky. Prosím, skontrolujte všetky montážne 
skrutky a pedále na stroji pre správnu tesnosť každý týždeň. Skladujte eliptický trenažér v 
čistom a suchom prostredí, mimo dosahu detí. 
 
Riešenie problémov: 
 
Problém  Riešenie  
Pri používaní sa netočí vzpriamené kolo Otočte nastavitelný mostík so zadným 

stabilizátorom podľa potreby, aby sa 
vyrovnala vzpriamenosť bicykla 

 
Neexistuje žiadna obrazovka na počítačovej 
konzole 

1.Odstráňte počítač z konzoly a overte 
drôty, ktoré pochádzajú z počítačovej 
konzoly. Zistite či sú správne pripojené k 
drôtom, ktoré prichádzajú zo stĺpu riadítok. 
2. Skontrolujte, či sú batérie správne 
umiestnené. 
3. Medzi batériou a počítačom môže byť tiež 
zlý kontakt. 
 

Neexistuje žiadne čítanie srdcového rytmusu 
alebo srdcovej frekvencie, čítanie je 
nevyrovnané / nekonzistentné. 

1.Uistite sa, že drôtové pripojenie pre ručný 
pulz senzorov je bezpečné.  
2. Aby sa zabezpečilo presné čítanie  tepu je  
dôležité vždy držať  na rukoväti riadidlové 
snímače s oboma rukami namiesto toho, aby 
ste ich držali iba jednou rukou, keď  
sa pokúsite otestovať svoje údaje tepovej 
frekvencie. 

 
 
 



 
Zahrievacie a ochladzovacie cvičenia 
 
Bežná rozcvička je dôležitou súčasťou každého tréningu. Účelom zahrieva je pripraviť svoje 
telo na cvičenie a minimalizovať zranenia. Odporúčame zahrievacie cvičenie na dve-
pätminúty  pred aeróbnym cvičením. Tak by ste mali začať každú prípravu pred viac 
namáhavým cvičením a pretiahnuť svaly, aby ste zvýšili krvný obeh tepovej frekvencie a 
priniesli viac kyslíka do vašich svalov. Pri ochladzovaní na konci tréningu opakujte tieto 
cvičenia k zníženiu bolesti v unavených svaloch. Účelom ochladenia je vrátiť telo do 
pokojného stavu na konci každého cvičenia. Správne ochladzovacie cvičenia pomaly znižujú 
tepovú frekvenciu a umožňujú krvi vrátiť sa do srdca. 
 
Ako nainštalovať batérie:  
 
1. Odstráňte kryt batérie na zadnej strane počítača.  
2. Umiestnite dve batérie "veľkosti AA" do púzdra na batérie.  
3. Presvečte sa, či sú batérie správne umiestnené a batériové pružiny sú správne v kontakte 
s batériami. 
4. Znova nainštalujte kryt batérie.  
5. Ak je displej nečitateľný alebo len čiastočne čitateľný, vyberte batérie, počkajte 15 sekúnd 
a znovu ich nainštalujte. 


