Cyklotrenažer

HORIZONTÁLNÍ NASTAVENÍ ŘÍDÍTEK
PRO POSUNUTÍ ŘÍDÍTEK
1. Povolte nastavovací knoflík
2. Posuňte řídítka na požadovanou pozici
3. Utáhněte nastavovací knoflík

NASTAVENÍ VÝŠKY ŘÍDÍTEK
PRO SNÍŽENÍ ŘÍDÍTEK
1. Povolte nastavovací knoflík
2. Uvolněte západku stisknutím páčky dolů
3. Zatlačte řídítka dolů na požadovanou pozici
4. Uvolněte páčku abyste uzamkli pozici
5. Utáhněte nastavovací knoflík

PRO ZVEDNUTÍ ŘÍDÍTEK
1. Povolte nastavovací knoflík
2. Zvedněte řídítka na požadovanou pozici
3. Zkontrolujte páčku pro zamčení pozice
4. Utáhněte nastavovací knoflík

NASTAVENÍ VÝŠKY SEDADLA
Nastavení výšky sedadla je podobné jako nastavení řídítek s tím rozdílem, že zde není utahovací knoflík

PRO SNÍŽENÍ SEDADLA
1. Uvolněte západku stisknutím páčky dolů
2. Zatlačte sedadlo dolů na požadovanou pozici
3. Uvolněte páčku abyste uzamkli pozici

PRO ZVEDNUTÍ SEDADLA
1. Zvedněte sedadlo na požadovanou pozici
2. Zkontrolujte páčku pro zamčení pozice

NASTAVENÍ SÍLY ODPORU
PRO ZVÝŠENÍ ODPORU
1. Posuňte páčku směrem nahoru
2. Čím větší číslo tím větší odpor
PRO SNÍŽENÍ ODPORU
1. Posuňte páčku směrem dolu
2. Čím menší číslo tím menší odpor

MOŽNOST VYUŽITÍ SPD
Trenažer je vybaven oboustranými pedály, tudíš je možné využít jak klasickou
obuv, tak i speciální obuv vybavenou SPD zámky.

Pedál s železnou plochou je pro sportovní cyklistické boty s SPD zámky

Pedál s černou plochou je pro klasické sportovní boty

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 cyklistického třenažeru pohybovaly děti nebo zvířata.
Ve vlastním zájmu používejte z hygienických a bezpečnostních důvodů ručník pro otírání potu
Z hygienických důvodů po použití a případném znečištění použijte hygienických čistících prostředků na znečištěné části stroje
Cyklistický trenažer není vhodný pro děti. Osoby se zdravotními problémy nebo zdravotním
postižením mohou běžecký pás používat pouze pod dohledem svého opatrovníka nebo
lékaře.
Pokud začnete pociťovat závratě, malátnost, bolest v oblasti hrudníku nebo jiné potíže, přestaňte okamžitě cvičit a poraďte se s lékařem.
Hmotnost uživatele by neměla být vyšší než 136 kg.
Před prvním použitím cyklistického trenažeru se poraďte s lékařem. Obzvláště pokud trpíte
některou z následujících chorob:
1. kardiopatie, hypertenze, cukrovka, dýchací potíže, jiná chronická onemocnění a onemocnění 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

