
 
 
 
 
 
 



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
Základné opatrenia by mali byť vždy dodržiavané, vrátane týchto bezpečnostných 
pokynov pri používaní tohto magnetického bežiaceho pásu: Prečítajte si všetky inštrukcie 
pred použitím tohto magnetického bežiaceho pásu. 
 
1. Skontrolujte každú časť zariadenia pred cvičením. Ak existuje nejaká vadná 
časť, treba ju vymeniť aby zariadenie mohlo byť v prevádzke. 
2. Skontrolujte, či sú všetky diely, skrutky a matice dobre zostavené a zaistené pred 
cvičením. 
3. Nevkladajte žiadne predmety do ľubovoľného otvoru. 
4. Nepoužívejte tento magnetický bežiaci pás, pokiaľ nie je v poriadku. Ak by spadol alebo 
bol poškodený alebo bol vystavený pôsobeniu vody, vráťte prístroj do servisného 
strediska na vyšetrenie a opravy. 
5. Nepokoúšajte sa o údržby alebo úpravy iné ako tie, ktoré sú popísané v tomto 
manuály. Ak by bol nejaký problém, prerušte používanie a poraďte sa s miestnym 
predajcom. 
6. Noste pohodlné a vhodné oblečenie pri použití magnetického bežiaceho pásu. 
Nepoužívajte magnetický bežiaci pás naboso, v ponožkách alebo len v sandáloch, vždy noste 
športové topánky . 
7. Držte deti a domáce zvieratá mimo zariadenia počas používania. 
8. Nepoužívejte magnetický bežiaci pás vonku. Toto magnetické bežecké zariadenie je 
určené pre domáce použitie. 
9. Iba jedna osoba môže používať magnetický bežiaci pás. 
10. Magnetický bežiaci pás používajte na pevnom a rovnom povrchu s minimálnym 
priestorom 2000mm x 1000mm pre vašu bezpečnosť. Uistite sa, že oblasť okolo 
magnetického pásu zostáva voľná počas používania a má dostatočný priestor. 
11. Držte riadidlá s oboma rukami pri začatí alebo ukončení výkonu a zvýšení alebo znížení 
rýchlosti. 
12. Pokiaľ pociťujete bolesti, pocit tlaku na hrudníku, nevoľnosť, závraty alebo dýchavičnosť, 
mali by ste prestať vykonávať okamžite cvičenie a poradiť sa s lekárom skôr, ako budete 
pokračovať. 
13. Maximálná nosnosť tohto produktu je 110kg. 
 
VAROVANIE: Pred zahájením akéhokoľvek cvičebného programu sa poraďte s 
lekárom. To je zvlášť dôležité pre osoby, ktoré sú staršie ako 35 rokov alebo ktorí 
majú už existujúce zdravotné problémy. Prečítajte si všetky pokyny pred použitím 
akéhokoľvek fitness vybavenia. 
 
UPOZORNENIE: Prečítajte si všetky pokyny pred použitím tohto produktu. Uschovajte túto 
príručku pre budúce použitie. Tento výrobok musí byť uzemnený. Zástrčka musí byť zapojená 
do príslušnej zásuvky ktorá je nainštalovaná a uzemnená v súlade s miestnymi zákonmi a 
nariadeniami. 
 
NEBEZPEČENSTVO: Nesprávne pripojenie uzemnenia vodiča na bežeckom páse môže 
mať za následok riziko úrazu elektrickým prúdom. Poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom, 
ak ste na pochybách, či je výrobok riadne uzemnený. Neupravujte zástrčku dodávanú s 
bežiacim pásom. Ak sa nevojde do vašej zásuvky, majú riadne uzemnenú zásuvku inštalovať 
kvalifikovaní elektrikári. Uistite sa, že je zariadenie pripojené do zásuvky ktorá má rovnakú 
konfiguráciu ako sviečky. Táto jednotka musí byť zapojená do nominálnej 220 voltov 
50/60Hz zásuvky. Udržujte ruky mimo všetkých pohyblivých častí. Nikdy nenechávajte ruky, 



nohy pod pohyblivým pásom. Nepoužívajte stroj na koberci, ktorý je väčší než 1/2 palca na 
výšku. Pred použitím stroja skontrolujte, že pás je v súlade a sústreďte sa na pešiu palubu. 
Skontrolujte všetky viditeľné upevňovacie prvky na páse či sú dostatočne dotiahnuté a 
bezpečné. 
 
VAROVANIE : Pred zahájením akéhokoľvek cvičebného programu sa poraďte s lekárom. 
To je zvlášť dôležité pre osoby, ktoré sú staršie ako 35 rokov alebo ktorí majú už existujúce 
zdravotné problémy. Prečítajte si všetky pokyny pred použitím akehokoľvek fitness 
vybavenia. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za zranenia osôb alebo poškodenia majetku 
vzniknuté prostredníctvom používania tohto produktu. Neprevádzkujte toto cvičebné 
zariadenie bez toho, aby bolo riadne strážené, presun častí môžu predstavovať riziko vážneho 
zranenia malých detí. 
 
 
Číslo  Popis  Počet  Číslo  Popis  Počet  
001 Základný rám 1 045 Šesťhranná skrutka 

M8x16 
4 

002 Hlavný rám 1 046 Skrutka M10x28 4 
003 Ľavá trubka nosného rámu 1 047 Šesťhranná skrutka 

M8x45 
3 

004 Pravá trubka nosného rámu 1 048 Šesťhranná skrutka 
M8x40 

2 

005 Počítač  1 049 Šesťhranná koncovka 
skrutky M8x80 

2 

006 Riadiaca trubka 2 050 Šesťhranná skrutka 
M8x35 

1 

007 Sklon rámu  1 051 Plochá podložka Ø8 35 
008 Horná nožná uzamykacia 

trubka 
1 052 Guľatá podložka Ø8 4 

009 Značka nálepka 1 053 Ovládacie tlačítko 2 
010 Motorový držiak 1 054 Plochá podložka Ø10 10 
011 Kryt motora 1 055 Nylonová matica M8 18 
012 Dolný kryt motora 584 x 

375 x T1.6 
1 056 Nylonová matica M10 4 

013 Predné koleso Ø86x Ø50x 
Ø553 

1 057 Samorezná skrutka s 
krížovou drážkou 
ST4.2x13 

17 

014 Zadné koleso Ø46x Ø558 1 058 Šesťhranná koncovka 
skrutky M8x55 

1 

015 Bežecký kryt 1 059 Skrutka s krížovou 
drážkou so zapustenou 
hlavou M8x25 

6 

016 Bežiaci pás 2555x430xT1.6 1 060 Skrutka s krížovou 
drážkou so zapustenou 
hlavou M8x35 

2 

017 Bočbá lišta 81x40.4x1095 2 061 Samorezná krížová 
skrutka so zaoblenou 
hlavou ST4.2x13 

14 

018 Riadiaca trubka 
Ø40xT3.0x360 

2 062 Krížová skrutka ST4.2x13 18 

019 Ľavý koncový kryt  1 063 Šesťhranná skrutka 2 



M8x12 
020 Pravý koncový kryt 1 064  Šesťhranná skrutka 

M8x16 
4 

021 Nastaviteľný mostík 4 065 Skrutka so zaoblenou 
valcovou hlavou M4x 

12 

022 Dolný zámok Ø22 1 066 Šesťhranná skrutka 
M10x50 

1 

023 Transportné koleso Ø60x25 4 067 Šesťhranná skrutka 
M10x65 

1 

024 Napínací klip 1 068 Samorezná skrutka s 
valcovou hlavou ST 
4.2x38 

8 

025 Palubná tlmiaca podložka 
45x33xT3.0 

2 069 Samorezná skrutka s 
valcovou hlavou 
ST4.2x20 

4 

026 Podložka Ø20x6.8 8 070 Ručný snímač pulzu I 1 
027 Koncovka 50x25 2 071 Ručný snímač pulzu II 1 
028 Riadiaca trubka oválneho 

zakončenia 50x30 
2 072 Krížová skrutka s guľatou 

hlavou M8x12 
8 

029 Pás  1 073 AC drôt 100-120 mm 1 
030 Motor  1 074 Kontrolna doska 1 
031 Motor  1 075 Červený drát 100mm 2 
032 Zásuvka  1 076 Krúžok pre napájanie 

kábla Ø25x Ø15x12 
1 

033 Motorová tlmiaca podložka  1 077 Palubný nárazník 6 
034 Počítač 1 078 Motorová tlmiaca 

posložka II 
1 

034A Horný kryt počítača 1 079 Šesťhranná skrutka  
M8x35 

1 

034B Počítačový panel 1 080 Krúžok pre napájanie 
kábla Ø31x Ø19x13 

1 

034C Počítačová kontrolna doska 1 081 Napájací kábel 1 
034D Bezpečnostný kľúč 1 082 Senzorový snímač 1 
034E Samolepka počítačového 

panela 
1 083 Uzemňovací vodič 

(zelená+žltá 
100 mm) 

1 

034F Panelové tlačítko 1 084 Senzorový snímač  
700 mm 

1 

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

1 

034H Philips skrutka ST4.2x13 6 086 Červený kábel II 120 mm 1 
035 Spodný kryt počítača 1 087 Čierny kábel 120 mm 1 
036 Sieťový spínač 1 088 Uzemňovací vodič 

(zelená+žltá 200 mm) 
1 

037 Bezpečnostný kľúč 1 089 Sýtič  1 
038 Ručný merač pulzu 1 090 Filter  1 
039 Rýchlostné tlačidlo  1 091 Sýtič a filtračné dosky  2 
040 Skrutkový kryt 4 092 Bezdrôtový hrudný pás 

tepovej frekvencie 
vysielača 

1 



041 Káblové zväzky  5    
042 Plastická podložka 2    
043 Gumová podložka Ø20x35 4    
044 Šesťhranná skrutka M8x50 4    
 

 
 
 
 
 
 



Prehľadný nákres 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Montážne inštrukcie: 
 

 
 
Krok 1: 
 
Vložte senzorový drôt I ( 85 ) do spodného otvoru pravého riadidla hlavnej trubice ( 4 ) a 
vytiahnite ju z horného otvoru pravého riadidla podpornej trubice ( 4 ). Potom nainštalujte 
pravé riadidlá na podpornú rúrku ( 4 ) na základnom ráme ( 1 ) vložením správneho riadidla 
na podpornú rúrku ( 4 ) na základnom ráme ( 1 ) pomocou dvoch M8X50 šesťhranných 
skrutiek, guľatej podložky ( 44 ), štyroch Ø8 plochých podložiek( 51 ), dvoch M8 nylonových 
matíc ( 55 ), jednej M8x16 šesťhrannej skrutky ( 45 ) a jednej Ø8 guľatej podložky ( 52 ). 
Utiahnite skrutky a nylonové matice s 5 mm krížovým skrutkovačom. Nainštalujte na ľavom 
riadítku podpornú rúrku ( 3 ) do základného rámu ( 1 ) vložením ľavej rukoväti na podpornú 
rúrku ( 3 ) na základnom ráme ( 1 ) pomocou dvoch M8X50 šesťhranných skrutiek, okrúhlej 
podložky( 44 ), štyroch Ø8 plochých podložiek ( 51 ), dvoch M8 nylonových matíc( 55 ), 
jednej M8x16 šesťhrannej skrutky s guľatou hlavou ( 45 )a jednej Ø8 guľatej podložky ( 52 ). 
Utiahnite skrutky a nylonové matice s 5 mm krížovým skrutkovačom, ktorý máte k dispozícii. 
Poznámka: Nezaťahujte silno skrutky v kroku 1, kým nieje dokončený krok 3. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Skrutka šesťhranného guľatého     guľatá podložka             nylonová matica 
ložiska  
 

 
Skrutka šesťhr. Guľatého ložiska       krivá podložka 
 



 
 
 
 
 
 
              Multifunkčný skrutkovač philips 
 
 
 
 
 
 
 

 
Krok 2: 
 
Pripojte senzorové drôty (85) z pravého riadítka podpornej trubice (4) do senzorových drôtov 
(84) z držiaku počítača (5). Potom nainštalujte držiak počítača (5) na pravej a ľavej strane 
nosných riadidlových trubiek (4,3) vložením držiaku (5) do ľavej nosnej riadidlovej trubky 
(4,3) pomocou štyroch M8x12 šesťhranných skrutiek, guľatej podložky (72) štyroch Ø8 
plochých podložiek (51), dvoch M8x16 šesťhranných skrutiek, guľatej podložky (45) a 
dvoma Ø8 krivými podložkami (52). Utiahnite skrutky s 5 mm imbusovým kľúčom. 
 
Dôležité: Po zasunutí počítača do držiaku na pravej a ľavej strane nosných riadidlových 
trubiek sa uistite, že drôty sú inštalované vo vnútri pravého riadidla podpornej trubky.  
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
Multifunkčný skrutkovač 

 
 
 
 
 
 
 

Krok 3: 
 
Pripojte ručný snímač pulzov a rýchlotlačidlá drôtov (39) z pravej trubky rukoväti (6) na drôt 
ovládacieho tlačítka (53) a ručný snímač pulzov s predlžovacím káblom I (70) z držiaka 
počítača (5). Potom nainštalujte správne závitovú rúrku (6) do držiaku počítača (5) vložením 



správnej závitovej trubice (6) do držiaku počítača (5), s použitím dvoch M8x12 šesťhranných 
skrutiek a okrúhlej podložky (72). Utiahnite skrutky s 5 mm imbusovým kľúčom. 
 
Poznámka: závitové rúrky sú označené ,,R,, pre pravú a ,,L,, pre ľavú stranu. Pripojte ručný 
snímač pulzov a sklon tlačidiel drôtov (38) z ľavej trubice rukoväti (6) na drôt ovládacieho 
tlačidla (53) a ručný snímač pulzov predlžovacím káblom II (71) z držiaka počítača (5). 
Potom nainštalujte ľavú závitovú rúrku (6) do držiaka počítača (5) vložením ľavej závitovej 
trubice (6) do držiaka počítača (5) s použitím dvoch M8x12 šesťhranných skrutiek s guľatou 
drážkou (72). Ztiahnite skrutky s 5 mm imbusovým kľúčom.Umiestnite bezpečnostný kľúč 
(37) na počítač (34). Pripojte napájací konektor a napájací kábel (81) na bežeckom páse.  
 
Poznámka: Dobre utiahnite všetky časti nainštalované v kroku 1 ku kroku 3 s priloženým 
nástrojom. 
Dôležité: Uistite sa, či sú nainštalované drôty vo vnútri trubiek a dávajte pozor aby ste 
nepriškripli vodiče.  
 

 
Skladovanie bežeckého pásu 
 
Pevne uchopte základný koniec oboma rukami. Opatrne zdvihnite koniec pásu až do 
vzpriamenej polohy a bezpečne uzamknite. Uistite sa, že paluba je pevne uzamknutá  pred 
prechodom na bežecký pás. (Obr. A.B). Jednotka môže byť opatrne naklonená do svojich 
dopravných koliesok pre ľahký pohyb a skladovanie. Bežiaci pás skladujte v čistom a suchom 
prostredí mimo dosahu detí.  
 
Nastavenie bežeckého pásu 
 
Ak chcete nastaviť bežecký pás, pevne uchopte zadný koniec pásu oboma rukami. Jemne 
kopnite nohou do uzamykania, kým západka uvoľní zámok. Opatrne znížte palubu k zemi. 
(Pozri obrázok C,D) 



Poznámka: Nestojte pod palubou pri nastavovaní bežeckého pásu, aby nedošlo k zraneniu. 
Prosím, držte sa pevne pri zdvíhaní a vystupovaní na palubu.  
 
 

Prevádzka počítača 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rýchly štart 
 
Zapnite hlavný vypínač, ktorý je umiestnený na prednej strane pásu do polohy ON. Pred 
začatím cvičebnej relácie zistite, či je bezpečnostný kľúč správne nainštalovaný na 
počítačovej konzole a bezpečnostný klip je pripojený k článku vášho oblečenia. Vždy 
začínajte tak, že stojíte na bočných lištách, nie na bežiacom páce. Stlačte tlačidlo ON/OF 
a začnite cvičiť, okno LCD začne s odpočítavaním. Po tri sekundy ukazuje LCD „3-2-1“ pred 
spustením sa začne pás pohybovať. Bežecký pás sa začne pohybovať s počiatočnou 
rýchlosťou 1,0 km/hod. TIME v okne LCD zobrazí váš uplynulý čas cvičenia. DISTANCE v 
LCD okne zobrazí akumulačnú vzdialenosť prejdenú počas tréningu. Stlačením tlačidla 
KALORIE sa v okne LCD zobrazí celkové množstvo spálených kalórií počas tréningu. 
Stlačením tlačidla PULSE sa zobrazia aktuálne údaje o tepovej frekvencii. Podržte 4-5 sekúnd 
obe ruky na rukoväti riadidlových senzorov počas cvičenia pre zistenie impulzu. Indikácia je 
presnejšia, keď držíte rukoväte snímačov s oboma rukami. SPEED DOWN ukazuje na 
počítačovej konzole zvýšenie alebo zníženie rýchlosti jazdy pri cvičení. Každý prírastok alebo 
úbytok je 0,5 KPH. Rýchlosť bežeckého pásu je v rozmedzí od 1,0 km/hod. Na 16,0 km/hod. 
Na LCD obrazovke sa zobrazí maximálna rýchlosť zazdy. Tiež môžete stlačiť  jedno 
z tlačidiel aktuálnej rýchlosti (3/6/9) na počítačovej konzole a rýchlosť jazdy sa zmení na 
3KPH, 6KPH, alebo na 9 KPH okamžite. Môžete stlačiť sklon INCLINE UP  alebo INCLINE 
DOWN alebo zvýšiť či znížiť riadidlá na úroveň svahu. Každý prírastok či úbytok je 1 stupeň. 
Nastavenie sklonu je k dispozícii v rozmedzí od 0 do 16 úrovní. Stlačte tlačidlo INCLINE 
a na obrazovke sa zobrazí úroveň svahu. Tiež môžete stlačiť jedno z tlačidiel  INSTANT 
INCLINE (3/6/9) na počítačovej konzole a náklonnosť sa zmení o 3,6 alebo 9 úrovní 
okamžite. Počas tréningu môžete stlačiť tlačidlo ON/OFF na pozastavenie bežeckého pásu.  
 
Funkcie počítačových tlačidiel 
 
ON/OFF: stlačte tlačidlo ON/OFF pre spustenie či zastavenie prístroja. 
MODE:  Stačte tlačidlo MODE pre voľbu vopred nastavených programov P1 až P25. 
CLEAR/SET:  stlačte tlačidlá CLEAR/SET pre výber funkcie TIME, DISTANCE alebo 
KALORIE za cieľ pre nastavenia v programe 0. Stlačte tlačidlo CLEAR/SET pre ukončenie 
programu P1 až P25 v režime. Stlačte tlačidlo CLEAR/SET pre upratanie záznamov.  



SPEED UP: Stlačte tlačidlo SPEED UP pre nastavenie rýchlosti v tréningovom režime. 
Stlačte tlačidlo SPEED UP prednastavených hodnôt funkcie TIME, DISTANCE alebo 
KALORIE pre cieľ nastavenia v programe 0.  
 
SPEED DOWN: stlačte tlačidlo SPEED DOWN, pre nastavenie rýchlosti v rôznych 
tréningových režimoch. Stlačte tlačidlo SPEED DOWN prednastavených hodnôt funkcie 
TIME, DISTANCE alebo KALORIE pre cieľ nastavenia v programe 0.  
 
INCLINE UP:  stlačte tlačidlo INCLINE UP k zvýšeniu úrovne sklonu.  
 
INCLINE DOWN:  stlačte tlačidlo INCLINE DOWN k zníženiu úrovne sklonu. 
 
INSTANT SPEED (3/6/9): stlače jedno z tlačidiel aktuálnej rýchlosti (3/6/9) na počítačovej 
konzole v okne na displeji LCD sa zmení na 3KPH, 6 KPH alebo 9 KPH okamžite. 
 
INSTANT INCLINE (3/6/9):  stlačte jedno z tlačidiel na počítačovej konzole, na displeji 
LCD sa zobrazí momentálna úroveň sklonu a sklon sa zmení na 3,6 alebo 9 úroveň okamžite.  
 
 
Počítačová obrazovka 
 
Stlačte tlačidlo ON/OFF a začnite cvičiť, okno LCD  začne s odpočítavaním. LCD ukazuje 3 
Sekundy ,,3-2-1,, pred spustením sa začne pás pohybovať. Bežiaci pás sa začne pohybovať s 
počiatočnou rýchlosťou 1,0 km/hod. Môžete stlačiť SPEED UP alebo SPEED DOWN  pre 
zrýchlenie, alebo zníženie rýchlosti alebo riadidlá pre zvýšenie či zníženie pri cvičení. Môžete 
tiež stlačiť INCLINE UP alebo INCLINE DOWN, pre zvýšenie či zníženie sklonu, alebo 
riadidlá pre zvýšenie či zníženie úrovne sklonu počas cvičenia. Tlačidlo TIME zobrazí na 
LCD váš uplynulý čas cvičenia v minútach a sekundách. Môžete tiež prednastaviť cieľový čas 
pred tréningom v programe 0. Stlačte tlačidlo CLEAR/SET pre výber časovej funkcie, na 
displeji LCD  začne blikať prenastavenie času cieľového školenia. Prvá cieľová predvoľba je 
30:00 minút. Môžete ju vopred stanoviť stlačením tlačidla SPEED UP alebo SPEED DOWN. 
Každý prírastok je 1 minúta. Vopred stanovený cieľ je čas v rozmedzí od 5.00 do 99:00 
minút. Stlačte tlačidlo ON/OFF pre spustenie cvičenia. Bežiaci pás sa začne pohybovať so 
začiatočnou rýchlosťou 1,0 km/hod. Môžete stlačiť SPEED UP alebo SPEED DOWN  pre 
zrýchlenie alebo zníženie riadítka, či zvýšenie alebo zníženia rýchlosti pri cvičení. Čas sa 
začne odpočítavať od vopred stanoveného cieľového času 0:00 o 1 dozadu.  Akonáhle 
prednastavený cieľový čas odpočítava na 0:00, počítač začne pípať, upozorní vás a bežecký 
pás sa automaticky zastaví.  
 
SPEED (rýchlosť): Zobrazuje aktuálnu rýchlosť jazdy od minimálnej 1.0 km/hod. do 16 
km/hod. Môžete stlačiť SPEED UP  alebo SPEED DOWN pre zrýchlenie alebo zníženie 
rýchlosti, alebo nastaviť riadidlá počas cvičenia. Môžete tiež stlačiť jedno z tlačidiel aktuálnej 
rýchlosti (3/6/9) na počítačovej konzole. Rýchlosť jazdy sa zmení na 3 km/hod, 6 km/hod, 9 
km/hod okamžite. 
 
DISTANCE:  Stlačte tlačidlo ON/OFF a začnite cvičiť. Obrazovka LCD začne s 
odpočítavaním. LCD ukazuje 3 sekundy ,,3-2-1,, pred spustením sa začne pás pohybovať. 
Bežecký pás sa začne pohybovať s počiatočnou rýchlosťou 1,0 km/hod. Môžete stlačiť 
SPEED UP alebo SPEED DOWN pre zrýchlenie, alebo zníženie rýchlosti, alebo pre zníženie, 
či zvýšenie úrovne sklonu počas cvičenia. DISTANCE na LCD – zobrazí akumulačnú 
vzdialenosť prejdenú počas tréningu. Môžete tiež vopred stanoviť cieľ vzdialenosti pred 



tréningom v programe 0. Stlačte tlačidlo CLEAR/SET a zvoľte funkciu DISTANCE. Na 
displeji LCD začne blikať pre-nastavenie vzdialenosti cieľa vzdelávania. Stlačte tlačidlo 
ON/OFF pre spustenie cvičenia. Bežecký pás sa začne pohybovať s počiatočnou rýchlosťou 
1,0 km/hod. Môžete stlačiť SPEED UP alebo SPEED DOWN pre zrýchlenie alebo zníženie 
rýchlosti jazdy pri cvičení. Čas sa začne odpočítavať od vopred stanoveného cieľového času 
0:00 o 1 dozadu. Akonáhle prednastavený cieľový čas odpočítava na 0:00, počítač začne 
pípať, upozorní Vás a bežiaci pás sa zastaví.  
 
CALORIES:  Stlačte tlačidlo ON/OFF a začnite cvičiť. Okno LCD začne s odpočítavaním. 
LCD ukazuje po 3 sekundy ,,3-2-1,, Pred spustením sa začne pás pohybovať. Bežiaci pás sa 
začne pohybovať s počiatočnou rýchlosťou 1,0 km/hod. Môžete stlačiť SPEED UP alebo 
SPEED DOWN pre zrýchlenie či zníženie rýchlosti, alebo znížiť či zvýšiť riadidlá pri cvičení. 
Môžete stlačiť INCLINE UP alebo INCLINE DOWN, pre zvýšenie alebo zníženie úrovne 
cvičenia.  Na displeji sa zobrazí CALORIE, ktoré odpočítavajú celkové množstvo spálených 
kalórií počas tréningu. Môžete tiež prednastaviť cieľové kalórie pred tréningom v programe 0. 
Stlačte tlačidlo CLEAR/SET pre výber funkcie KALORIE. Na displeji začne blikať pre-
nastavenie cieľových kalórií. Prednastavenie kalórií je 50 kalórií, stlačením SPEED UP alebo 
SPEED DOWN môžete nastaviť cieľ kalórií. Vopred stanovený cieľ kalórií je v rozmedzí od 
10 do 990 kalórií. Stlačte tlačidlo ON/OFF pre spustenie cvičenia. Bežecký pás sa začne 
pohybovať s počiatočnou rýchlosťou 1,0 km/hod. Môžete stlačiť SPEED UP alebo SPEED 
DOWN  pre zrýchlenie alebo zníženie alebo riadidlá pre zvýšenie alebo zníženie rýchlosti 
jazdy pri cvičení. Kalórie sa začnú odpočítavať od vopred stanovených cieľových kalórií na 0. 
Akonáhle sa vopred stanovené cieľové kalórie dostanú až na 0, počítač začne pípať, upozorní 
vás a bežecký pás sa automaticky zastaví.  
 
PULSE: Zobrazuje aktuálne údaje o tepovej frekvencii po uchopení riadidiel s oboma rukami 
po dobu 4-5 sekúnd v priebehu cvičenia. Prosím, vždy držte rukoväte s oboma rukami, nie len 
s jednou rukou, keď sa pokúsite vyskúšať svoje tepové frekvencie.  
 
INCLINE:  zobrazuje úrovne sklonu. Stlačte tlačidlo INCLINE UP alebo INCLINE DOWN  
na počítačovej konzole alebo na riadidlách, pre zvýšenie alebo zníženie úrovne sklonu počas 
cvičenia. Môžete tiež stlačiť jedno z tlačidiel INSTANT INCLINE  (3/6/9) na počítačovej 
konzole sa sklon  zmení na 3-6 alebo 9 úrovní.  
 
Funkcie tlačidiel: 
ON/OFF : tlačidlo pre spustenie či zastavenie. 
 
MODE:  voľba prednastavených programov P1 až P 25. 
 
CLEAR/SET:  tlačítko pre výber funkcie čas, vzdialenosť alebo kalórie- za cieľ pre-
nastavenia v programe 0. Stlačte tlačidlo CLEAR/SET pre ukončenie programu P1-P25 
v režime. Stlačte tlačidlo CLEAR/SET pre upratanie záznamov.  
Zrýchliť: stlačte tlačidlo SPEED UP pre nastavenie rýchlosti v tréningovom režime. Stlačte 
tlačidlo pre urýchlenie prednastavených hodnôt funkcie čas, vzdialenosť alebo kalóriepre cieľ 
pre-nastavenia v programe 0.  
 
INCLINE UP:  tlačidlo pre zvýšenie úrovne sklonu. 
 
INCLINE DOWN:  tlačidlo pre zníženie úrovne sklonu.  
 



INSTANT SPEED (3/6/9): stlačte jedno z tlačidiel INSTANT SPEED (3/6/9) na počítačovej 
konzole, v okne na displeji LCD sa zmení rýchlosť na 3 KPH, 6 KPH, alebo 9 KPH okamžite.  
INSTANT INCLINE (3/6/9): stlačte jedno s tlačidiel INSTANT INCLINE (3/6/9) na 
počítačovej konzole, v onke LCD sa zobrazí úroveň sklonu, ktorý sa zmení na 3,6 alebo 9 
úrovní okamžite.  
 
Prevádzka počítača: 
 
Príprava programu 
Počítač ponúka 25 prednastavených programov. Stlačte tlačidlo MODE pre výber 
vzdelávacích programov z P1 do P25. Stlačte tlačidlo CLEAR/SET tlačidlo pre ukončenie 
programu P1 až P25 v režime. V okne displeja sa zobrazí P1, P2....až P25. Stlačte tlačidlo 
ON/OFF a začnite cvičiť. Okno LCD odpočítava každé 3 sekundy, LCD ukazuje ,,3-2-1,, 
Pred spustením sa začne pás pohybovať. Rýchlosť a stúpanie hladiny sa mení podľa vopred 
nastaveného programu. Tiež môžete stlačením tlačidla UP zrýchliť či znížiť rýchlosť. Taktiež 
môžete nastaviť sklon úrovne počas cvičenia. Akonáhle vopred stanovený cieľ vzdelávacieho 
programu odpočítava čas na 0:00, počítač začne pípať, upozorní vás a pás sa automaticky 
zastaví.  
 
Starostlivosť a údržba 
Varovanie: Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, vypnite bežecký pás pred čistením 
alebo bežnou údržbou z elektriky.  
 
Čistenie: 
Magnetický bežecký pás možno čistiť mäkkou handričkou. Nepoužívajte brúsne materiály 
alebo rozpúšťadlá na plastových častiach. Prosím, utrite si pot z vášho prístroja po každom 
použití. Vyhnite sa nadmernej vlhkosti na ovládacom panely monitora počítača, mohlo by 
dôjsť k ohrozeniu elektrickým prúdom, alebo k narušeniu elektroniky. Bežecký pás skladujte 
v suchom čistom prostredí. Uistite sa, že vypínač je vypnutý a napájací kábel je odpojený z 
elektrickej zásuvky.  
 
Problém Potenciálna chyba Riešenie 
Bežecký pás nefunguje Nieje zapnutý. Bezpečnostný 

kľúč nieje pripojený. Istič je 
vypnutý. Bežecký pás je 
vypnutý.  

Dajte zástrčku do elektrickej 
zásuvky. Nainštalujte 
bezpečnostný kľúč. Elektrikár 
musí vymeniť v dome istič. 
Počkajte 5 minút a potom 
stlačte vypínač späť dovnútra. 

Kĺžu sa pásy Pás nieje dostatočne 
pritiahnutý.  

Nastavte napätie pásov. 

Keď vstúpite na bežeckú 
dráhu, pás sa zastaví. 

Premažte palubu, pás je príliž 
tesný. 

Nastavte napätie remeňa, 
premažte silikonovým olejom. 

Stred pásu je vypnutý. Nefunguje beh remeňa cez 
zadný valec. 

Vycentrovať stred pásu. 

 
 
 
 
 



Nastavenie bežeckého pásu 
 
 
Bežecký pás je nastavený a upravený v továrni. Avšak to sa máže uvoľniť počas prepravy 
a/alebo pri používaní. Odporúča sa, aby užívateľ cvičil v strede bežeckého pásu. Po dlhšom 
používaní sa začne pás naťahovať. Navrhuje sa, aby užívateľ vždy chodil alebo behal v 
centrálnej oblasti. Tým sa zabráni, aby ste vyšli z pásu mimo riadenia. Ak sa bežiaci pás 
začína presúvať na ľavej strane, môže užívateľ stáť na hlavnom ráme a podržať riadidlá 
oboma rukami. Potom použite svoju pravú nohu k posunutiu na pravej strane bežeckého pásu. 
Mali by ste vedieť sami opraviť bežecký pás pohybom späť smerom k centrum. Ak sa 
bežecký pás stále presúva na ľavej strane, zatiahnite ho pomocou imbusového kľúča za 
predpokladu, že otočíte doľava zadný valec nastavovacej skrutky o ½ otáčky v smere 
hodinových ručičiek. Potom stupte na stred bežiaceho pásu znovu. Ak sa beh pásu presúva 
stále do ľava, otočte ľavú zadnú prispôsobovaciu skrutku o ďalšie ¼  otáčky v smere 
hodinových ručičiek. Potom vstúpte na stred bežiaceho pásu znovu. Mali by ste vedieť 
opraviť pás pohybom späť smerom do centra. Tento postup opakujte, až kým je bežiaci pás v 
strede. Ak sa bežiaci pás začína posúvať doprava, môže stáť užívateľ na hlavnom ráme a 
podržať riadidlá oboma rukami. Potom použite ľavú nohu k posunutiu ľavej strany prevádzky 
pásu. Mali by ste sám opraviť bežecký pás pohybom späť smerom k centru. Ak sa bežecký 
pás presúva stále vpravo, použite imbusový kľúč, ktorý je poskytnutý.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Mazanie 
 
Bežecký pás sa maže silikónovým olejom v predstihu pred odchodom z výrobného závodu. 
Silikónový olej sa postupne šíri cez bežecký pás, šíri podporu aby sa zvýšil beh pásu trením 
proti behu palube. Ak chcete mať otvorený bežecký pás s dvoch strán, použite silikónový olej 



s rovnomerným pohybom na strede bežiacej paluby. Dajte silikónový olej do nastavenia po 
dobu jednej minúty pred použitím magnetického bežeckého pásu.  
Upozornenie: Používajte iba ,,silikónové oleje,, mazivá pre toto zariadenie. Okrem toho 
nepridávajte žiadne zložky oleja, inak bude magnetický bežecký pás poškodený. Nemažte 
príliž bežiacu palubu. Prebytočný olej treba zotrieť čistým uterákom.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Zahrievacie a ochladzovacie cvičenia 
WARM-UP je dôležitou súčasťou každého tréningu. Účelom zahrievania je 
pripraviť svoje telo na cvičenie a minimalizovať zranenia. Pred aeróbne cvičenie by malo 
pripraviť telo na usilovnejšie cvičenie zahriatím a pretiahnutím svalov, zvyšovať krvný obeh 
a tepovú frekvenciu, a prinášať viac kyslíka do vašich svalov. 
Ochladzovacie cvičenia na konci tréningu opakujte tieto cvičenia k zníženiu bolesti v 
unavených svaloch. Účelom ochladzovania je vrátiť telo do jeho kľudného stavu na konci 
každého cvičenia. Riadne ochladenie pomaly znižuje tepovú frekvenciu a umožňuje krvi 
návrat k srdcu. 
 

 



 
 
 
 
 



 
 
  


