
Zapněte hlavní vypínač pokud již nestvítí. Po zapnutí se vypínač rozsvítí, ozve se zvuková signalizace a spustí 
se ovládací panel.

POUŽÍVÁNÍ:



Běžecký pás lze spustit pouze v případě, že vložíte bezpečnostní klíč na příslušné místo. Vždy si přip-
něte druhý konec bezpečnostního klíče k oblečení, abyste jej byli schopni v případě náhlé kolize či 
problémů včas a bezpečně vytáhnout.

START:
Po stisknutí tlačítka START se na displeji zobrazí odpočet 3 vteřin. 
Poté se pás spustí rychlostí 1.0 km/h.

Po spuštění tréninku nestůjte na pásu, nýbrž na pevných bočních 
lištách, aby nedošlo k poškození motoru trenažeru z důvodu velké 
počáteční zátěže a odporu pásu

HLAVNÍ OVLÁDACÍ PANEL

STOP:
Pokud pás běží, stiskněte STOP pro jeho postupné zastavení.

Funkce reset:
Pokud tlačítko STOP přidržíte, dojde k vynulování parametrů. Pro 
zahájení nového tréninku použijte opět tlačítko START.

SPEED :
Tlačítka pro okamžitou změnu rychlosti nastavenou na hodnotu:
3km/h / 6km/h / 9km/h / 12km/h / 14km/h

Pomocí šipek nastavujeme rychlos po 0,1 km/h. Pokud tlačítko 
držíme déle jak 0,5 vteřiny začne se jednotka přičítat/odečítat 
rychleji

INCLINE:
Tlačítka pro okamžité nastavení skolnu na stanovený stupeň:
3% / 6% / 9% / 12% / 15%

Pomocí šipek nastavujeme sklon pásu po 1%. Pokud tlačítko 
držíme déle jak 0,5 vteřiny začne se jednotka přičítat/odečítat 
rychleji

VĚTRÁK:
Tlačítko pro zapnutí/vypnutí větráku 



Rychlý start (manuální režim)

Zapněte síťový vypínač. Vložte bezpečnostní klíč na příslušné místo.

Stiskněte tlačítko START. Na displeji se zobrazí odpočet 3 vteřin a poté se pás spustí rychlostí 
1.0 km/h.

!!! Po spuštění tréninku nestůjte na pásu, nýbrž na pevných bočních lištách, aby nedošlo k poškození 
motoru trenažeru z důvodu velké počáteční zátěže a odporu pásu !!!

Dle potřeby můžete použít tlačítka SPEED+ a SPEED- pro změnu rychlosti a tlačítka INCLI-
NE+ a INCLINE- pro změnu sklonu.

Pokud uchopíte snímače tepu na madlech na dobu alespoň 5-8 vteřin, zobrazí se vaše 
tepová frekvence.

Minimální a maximální nastavení sklonu



BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ POKYNY

Cvičte způsobem, který je v souladu s vaší aktuální kondicí. Přetěžování a nesprávně rozvržený 
cvičební program mohou poškodit vaše zdraví.

Zvolte si správné sportovní oblečení. Zcela nevhodné je volné oblečení, které se může do 
přístroje zachytit. Noste vhodnou a především čistou sportovní obuv. Předcházejte zbytečným 
zraněním a nedovolte, aby se v blízkosti běžeckého pásu pohybovaly děti nebo zvířata.

Ve vlastním zájmu používejte z hygienických a bezpečnostních důvodů ručník pro otírání potu 
(např.: uklouznutí po mokrém pásu)

Z hygienických důvodů po použití a případném znečištění použijte hygienických čistících pro-
středků na znečištěné části stroje 

Běžecký pás není vhodný pro děti. Osoby se zdravotními problémy nebo zdravotním postiže-
ním mohou běžecký pás používat pouze pod dohledem svého opatrovníka nebo lékaře.

Naměřené hodnoty tepové frekvence jsou pouze orientační a neslouží k vyhodnocení zdra-
votního stavu.

Pokud začnete pociťovat závratě, malátnost, bolest v oblasti hrudníku nebo jiné potíže, pře-
staňte okamžitě cvičit a poraďte se s lékařem.

Nedávejte ruce do blízkosti kloubových spojů. Dále nedávejte ruce ani chodidla pod běžecký 
pás.

Běžecký pás může současně používat maximálně jedna osoba.

Běžecký pás je zařazen do třídy HC. Hmotnost uživatele by neměla být vyšší než 180 kg.

Před prvním použitím běžeckého pásu se poraďte s lékařem. Obzvláště pokud trpíte 
některou z následujících chorob:

1. kardiopatie, hypertenze, cukrovka, dýchací potíže, jiná chronická onemocnění a onemocně-
ní způsobená kouřením
2. poraďte se se svým lékařem, pokud jste starší 35 let nebo trpíte nadváhou
3. poraďte se se svým lékařem, pokud jste těhotná nebo kojící žena


