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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Při používání elektrického přístroje je třeba vždy dodržovat základní opatření, která jsou následující:
Tato ikona znamená potenciálně nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyhnete, může vést k úmrtí nebo 
vážnému zranění.

Přečtěte si následující upozornění a řiďte se jimi:
Přečtěte si na tomto stroji všechna varování a ujistěte se, že jim rozumíte.

  Pečlivě si přečtěte pokyny k sestavení a ujistěte se, že jim rozumíte. Přečtěte si celý návod a ujistěte se, že 
mu rozumíte. Návod si uschovejte pro budoucí použití.

• Přihlížející a děti se musí vždy nacházet v bezpečné vzdálenosti od produktu, který sestavujete.
• Baterie vložte do stroje až ve fázi, která je uvedena v návodu. 
• Tento stroj nesestavujte venku nebo na mokrém či vlhkém místě.
• Ujistěte se, že je sestavení provedeno ve vhodném pracovním prostoru, kde se nepohybují žádné osoby a v dosahu se 

nenacházejí žádní přihlížející.
• Některé součásti stroje mohou být těžké nebo může být obtížné s nimi manipulovat. Proto při sestavování stroje za 

pomoci těchto dílů použijte druhou osobu. Úkony, které zahrnují zvedání těžkých předmětů nebo obtížné pohyby, 
neprovádějte sami.

• Umístěte tento stroj na pevný, rovný a vodorovný povrch.
• Nepokoušejte se měnit jeho designové nebo funkční prvky. Mohlo by to ohrozit jeho bezpečnost a zrušit platnost 

záruky.
• V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly a vybavení dodávané společností Nautilus. Pokud 

originální náhradní díly nepoužijete, můžete ohrozit uživatele, zabránit správnému fungování stroje a zrušit platnost 
záruky.

• Dokud nebude stroj zcela sestaven a zkontrolováno jeho správné fungování v souladu s návodem, nepoužívejte jej ani 
neuvádějte do provozu.

• Před prvním použitím si přečtěte celý návod, který je k tomuto stroji přiložen, a ujistěte se, že mu rozumíte. Návod si 
uschovejte pro budoucí použití.

• Při sestavování stroje provádějte všechny kroky v uvedeném pořadí. Nesprávné sestavení může vést ke zranění nebo 
nesprávnému fungování.

• TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

Než začnete stroj používat, přečtěte si následující upozornění a řiďte se jimi:

Přečtěte si celý návod a ujistěte se, že mu rozumíte. Návod si uschovejte pro budoucí použití.

 Přečtěte si na tomto stroji všechna varování a ujistěte se, že jim rozumíte. Pokud se výstražné nálepky 
odlepí, jsou nečitelné nebo uvolněné, obraťte se na místního distributora a požádejte jej o náhradní nálepky.

• Stroj nesmí používat děti a nesmí se nacházet ani v jeho blízkosti. Pohyblivé části a další součásti stroje mohou být 
pro ně nebezpečné.

• Stroj nesmí používat osoby mladší 14 let.
• Před zahájením cvičebního programu se poraďte se svým lékařem. Pokud cítíte bolest nebo svírání na hrudi, dušnost 

nebo slabost, okamžitě cvičení zanechte. Než se rozhodnete stroj opět používat, kontaktujte svého lékaře. Hodnoty 
vypočítané nebo změřené počítačem tohoto stroje používejte pouze pro informační účely.

• Před každým použitím zkontrolujte, zda na stroji nejsou uvolněné součásti nebo známky opotřebení. Pokud 
ano, nepoužívejte jej. Pečlivě zkontrolujte sedlo, pedály a kliky. Informace týkající se opravy získáte od místního 
distributora.

• Maximální povolená hmotnost uživatele: 136 kg. V případě překročení této hmotnosti stroj nepoužívejte.
• Tento stroj je určen pouze pro domácí použití. Neumisťujte jej do komerčních či institucionálních prostor ani jej zde 
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nepoužívejte. Tím jsou myšleny tělocvičny, firmy, pracoviště, kluby, fitness centra a jakékoli veřejné nebo soukromé 
subjekty, které stroj poskytují svým členům, zákazníkům, zaměstnancům nebo přidruženým společnostem, aby jej 
používali.

• Nenoste volné oblečení ani šperky. Tento stroj obsahuje pohyblivé části. Nestrkejte do pohyblivých částí cvičebního 
stroje prsty ani jiné předměty.

• Tento stroj používejte na pevném, rovném a vodorovném povrchu. 
• Než šlápnete na pedály, zajistěte, aby byly stabilní. Při nasedání a vysedání buďte opatrní.
• Před prováděním servisu tento stroj odpojte od napájení.
• Tento stroj nepoužívejte venku ani na vlhkých či mokrých místech. Udržujte pedály čisté a suché.
• Zajistěte, aby bylo na boční přístupové straně stroje ponecháno alespoň 0,6 m volného místa, což platí i pro zadní 

část stroje. Jedná se o doporučenou bezpečnou vzdálenost pro přístup ke stroji, procházení kolem něj a sesednutí 
v naléhavých situacích. Pokud je stroj používán, nesmí se kolem něj nacházet další osoby.

• Během cvičení se příliš nepřepínejte. Používejte stroj tak, jak je uvedeno v tomto návodu.
• Provádějte na stroji pravidelnou údržbu dle postupů doporučených v tomto návodu.
• Nestrkejte do jakýchkoli otvorů stroje žádné předměty.
• Správně seřiďte a zajistěte všechna zařízení pro seřízení polohy. Ujistěte se, že se uživatel nemůže o seřizovací 

zařízení uhodit.
• Cvičení na tomto stroji vyžaduje koordinaci a rovnováhu. Pamatujte na to, že během tréninku může dojít ke změně 

rychlosti či úrovně odporu. Dávejte tedy pozor na ztrátu rovnováhy, a předejděte tak možnému zranění.
• Chraňte baterie před zdroji tepla a horkými povrchy.
• Nekombinujte nové baterie se starými. Vybité baterie vyjměte a zlikvidujte bezpečným způsobem.
• Nekombinujte alkalické, standardní (uhlíkovo-zinkové) nebo dobíjecí baterie (Ni-Cd, Ni-MH atd.).
• Nezkratujte napájecí svorky na baterie.
• Tento stroj není určen pro osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo 

nedostatkem znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo nebyly těmito 
osobami poučeny o tom, jak stroj používat. Děti mladší 14 let ke stroji nepouštějte.

• Jelikož tento stroj pracuje s pevně daným rychlostním stupněm, nešlapejte dozadu. Mohlo by dojít k uvolnění pedálů, 
což by mohlo mít za následek poškození stroje a případně také zranění uživatele. V případě uvolnění pedálů stroj 
dále nepoužívejte.

• Snižte tempo, aby došlo ke zpomalení pedálů a následnému zastavení. Nesesedejte z rotopedu, dokud se pedály 
úplně nezastaví. Uvědomte si, že pohybující se pedály vás mohou udeřit do zadní části nohou.

• Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se strojem nebudou hrát.

• TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
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BEZPEČNOSTNÍ VÝSTRAŽNÁ ZNAČENÍ A SÉRIOVÉ ČÍSLO

Specifikace produktu

Sériové číslo

Tento výrobek vyhovuje evropské směrnici o rádiových zařízeních 2014/53/EU.
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SPECIFIKACE

Před sestavením 
Vyberte místo, kde chcete stroj umístit a používat. Aby bylo jeho používání bezpečné, musí být umístěn na tvrdém a 
rovném povrchu. Vyhrazená cvičební plocha musí činit minimálně 2 m x 1,35 m.

Základní tipy pro sestavení
Při sestavování stroje postupujte podle těchto základních 
bodů:
• Před sestavením si přečtěte „Důležité bezpečnostní 

pokyny“ a ujistěte se, že jim rozumíte.
• Připravte si všechny díly nezbytné pro každý montážní 

krok.
• Pomocí doporučených klíčů utahujte šrouby a matice 

doprava (ve směru hodinových ručiček) a povolujte je 
doleva (proti směru hodinových ručiček), pokud není 
uvedeno jinak.

• Při připevňování dvou částí k sobě opatrně nadzvedněte 
otvory pro šrouby a prohlédněte si je, aby bylo zasunutí 
šroubu jednodušší.

• K sestavení jsou potřeba dvě osoby.

Maximální povolená hmotnost uživatele:  136 kg.
Celková povrchová plocha (půdorys) stroje:  10 797 cm2
Hmotnost stroje:   46.7 kg
Rozměry:   138,6 cm x 77,9 cm x 126,6 cm

Požadované napájení:   2 AA baterie (SUM3)
 Provozní napětí:  3 V DC

Specifikace

Tento výrobek NEPATŘÍ do odpadu. Je třeba jej recyklovat. Pro správnou likvidaci tohoto výrobku dodržujte 
předepsané metody ve schváleném sběrném místě.

0.6 m
(24 in)

1.35 m (53 in)

2 m
(79 in)

0.6 m
(24 in)

138.6 cm
(54.6 in)

77.9 cm 
(30.7 in)
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Položka Množství Popis Položka Množství Popis
1 1 Hlavní rám 7 1 Pravý pedál
2 1 Přední stabilizátor 8 1 Levý pedál
3 1 Zadní stabilizátor 9 1 Držák na láhev
4 1 Sedlová tyč 10 1 Ovládací panel
5 1 Sedlo 11 2 AA baterie (SUM3)
6 1 Řídítka 12 2 Zarážky (kufry) na boty

DÍLY

1

2

3

7

8

5

4

10 6 9

12

11
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Nářadí
V balení         

SPOJOVACÍ MATERIÁL/NÁŘADÍ/ SESTAVENÍ

1.  Připevněte stabilizátory k hlavnímu rámu
Poznámka:  Spojovací materiál (*) není zabalen, ale je již namontován na konstrukci. Pokud je k držáku stabilizátoru již 
připevněna trubka, odstraňte ji a odložte ji bezpečně stranou. 

Před montáží spojovacího materiálu nezapomeňte zvednout zadní stabilizátor tak, aby byl v jedné rovině s 
montážní konzolou. V opačném případě nemusí být spojovací materiál správně usazen. Nesprávně 
namontovaný spojovací materiál může způsobit uvolnění zadního stabilizátoru.

Položka Množství Popis
A 2 Seřizovací rukojeť, řídítka/sedlo
B 2 Plochá podložka, M10 široká
C 1 Seřizovací rukojeť, řídítková tyč

15 mm
17 mm

č. 2
6 mm

A B C

1

2

3

*

*
*

X6
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2. Připevněte sedlo k sedlovce a rámu
POZNÁMKA:  Ujistěte se, že otočný regulátor (4a) zapadá do otvorů v sedlovce.

5

4

A
B 4a
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3. Připevněte k rámu řídítka
POZNÁMKA:  Ujistěte se, že seřizovací rukojeť (C) zapadá do otvorů v řídítkové tyči. 

6

B
A

C
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4. Připevněte k rámové konstrukci pedály
Pokud se závity kvůli nesprávnému namontování strhnou, mohou se pedály z rotopedu uvolnit, a případně 
se také při používání zlomit, což může mít za následek vážné zranění uživatele.

Poznámka:  Levý pedál má levotočivý závit. Dbejte na to, abyste pedály připevnili na správnou stranu rotopedu. Orien-
tace se řídí polohou vsedě. Levý pedál je označen písmenem „L“, pravý pedál písmenem „R“. 

POZNÁMKA:  Pedály MUSÍ být namontovány přímo do kli-
ky ručně, jinak by se mohly závity zajišťující pedály strhnout. 
Začněte připevňovat pedál ručně. Pokud cítíte odpor, a šroubo-
vání pedálu tak neprobíhá plynule, zkontrolujte, zda jsou závity 
umístěny správně. Ujistěte se, že pedál připevňujete do kliky 
rovně. Pokud pedál není s otvorem v jedné linii, vytáhněte jej a 
začněte znovu.

Jakmile pedál přišroubujete ručně, dotáhněte jej 15mm klíčem.

Poté pomocí klíče zkontrolujte, zda je pedál dotažen nadoraz.

Opakujte u druhého pedálu.

8

7
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6. Vložte do ovládacího panelu baterie
Poznámka:  Do ovládacího panelu se vkládají baterie typu AA (SUM3). Ujistěte se, že jsou baterie do přihrádky vloženy 
správně dle ukazatelů +/–.

!
Nekombinujte nové baterie se starými.
Nekombinujte alkalické, standardní (uhlíkovo-zinkové) nebo dobíjecí baterie (Ni-Cd, Ni-MH atd.).

+

-

X2

10

11

5. Připevněte k řídítkům držák na láhev
Poznámka:  Spojovací materiál (*) není zabalen, ale je již namontován na konstrukci.

9

*

X3
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7. Zapojte ovládací panel a připevněte jej
POZNÁMKA:  Před zapojením kabelu odstraňte ze zadní části ovládacího panelu předem namontované šrouby (*). Kabel 
neohýbejte. 

10

X4

#2

*

8. Závěrečná kontrola
Nakonec stroj zkontrolujte a ujistěte se, že je veškerý spojovací materiál dotažen a jednotlivé součásti jsou sestaveny 
správně.
Nezapomeňte do kolonky na přední straně tohoto návodu zaznačit sériové číslo.

Nepoužívejte ani neuvádějte stroj do provozu, dokud nebude zcela sestaven a zkontrolováno jeho správné 
fungování v souladu s tímto návodem.
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Montáž zarážek (kufrů) na cyklistické boty (volitelné příslušenství)
Zarážky (kufry) na boty – novější verze
Poznámka: Kufry na boty sedí na pravý i levý pedál.

Potřebné nářadí: kleště, 4mm imbusový klíč

1. Pomocí kleští stáhněte gumový kryt, abyste odkryli 
montážní otvory pro kufry na podrážce cyklistické boty.

 Poznámka:  Tento krok nemusí být nutný, závisí na typu 
boty.

2. Položte na otvory pro kufr na podrážce protiskluzový 
plíšek a na něj potom nasaďte kufr. Ujistěte se, že šipka 
na kufru směřuje ke špičce boty. Utáhněte upevňovací 
šrouby kufru (2,5 Nm).

3. Kufr má rozsah nastavení 20 mm zepředu dozadu a 5 
mm zleva doprava. Procvičujte nacvaknutí na pedál a 
následné vycvaknutí na každé botě zvlášť. Seřiďte kufry 
tak, aby vám jejich poloha co nejvíce vyhovovala.

4. Pomocí 4mm imbusového klíče dotáhněte upevňovací 
šrouby kufru nadoraz (5 – 6 Nm).

4 mm
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Zarážky (kufry) na boty – starší verze
Poznámka: Kufry na boty sedí na pravý i levý pedál.

Potřebné nářadí: kleště, 4mm imbusový klíč

1. Pomocí kleští stáhněte gumový kryt, abyste odkryli 
montážní otvory pro kufry na podrážce cyklistické boty.

 Poznámka:  Tento krok nemusí být nutný, závisí na typu 
boty.

2. Vyjměte stélku a nasaďte matici kufru na oválné otvory 
uvnitř boty.

 Poznámka:  Tento krok nemusí být nutný, závisí na typu 
boty.

3. Položte kufr na příslušné otvory na podrážce a poté 
přiložte adaptér kufru. Ujistěte se, že šipka na kufru 
směřuje ke špičce boty. Utáhněte upevňovací šrouby 
kufru (2,5 Nm).

4. Kufr má rozsah nastavení 20 mm zepředu dozadu a 5 
mm zleva doprava. Procvičujte nacvaknutí na pedál a 
následné vycvaknutí na každé botě zvlášť. Seřiďte kufry 
tak, aby vám jejich poloha co nejvíce vyhovovala.

5. Pomocí 4mm imbusového klíče dotáhněte upevňovací 
šrouby kufru nadoraz (5 – 6 Nm).

4 mm

SR
-1

68
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NEŽ ZAČNETE S TRÉNINKEM

Vyrovnání stroje
Pokud je váš cvičební prostor nerovný, je třeba stroj vyrovnat. Vyrovnávací zařízení se nacházejí na každé straně stabi-
lizátorů. Mírně stabilizátor nadzvedněte, abyste přenesli váhu z vyrovnávacího zařízení, a poté otočením kolečka seřiďte 
pozici stabilizační patky. 

Nenastavujte vyrovnávací zařízení do takové výšky, aby se od stroje oddělilo nebo odšroubovalo. Mohlo by 
dojít ke zranění nebo poškození stroje.

Před cvičením se ujistěte, že je stroj umístěn rovně a je stabilní.

Přesouvání a skladování stroje
Chcete-li rotoped přemístit, opatrně táhněte za řídítka směrem k sobě a současně tlačte přední část stroje směrem dolů. 
Tímto způsobem stroj přesuňte na požadované místo.
POZNÁMKA:  Při přemisťování stroje buďte opatrní. Prudké pohyby mohou ovlivnit fungování počítače.

 Aby bylo skladování stroje bezpečné, vyjměte baterie. Umístěte jej na bezpečné 
místo mimo dosah dětí a domácích zvířat. 
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A Ovládací panel L Pedál s fixačním systémem
B Řídítka M Setrvačník
C Seřizovací rukojeť, mechanismus pro posunutí 

řídítek
N Brzdová soustava

D Seřizovací rukojeť, řídítková tyč O Kryt, hnací řemen
E Otočný regulátor pro seřízení brzd/odporu P Přední stabilizátor
F Sedlo Q Přepravní kolečko
G Mechanismus pro vodorovné posunutí sedla R Přihrádka na baterie
H Seřizovací rukojeť, mechanismus pro vodorovné 

posunutí sedla
S Telemetrický přijímač srdeční frekvence (HR) 

I Seřizovací rukojeť, sedlovka T Držák na láhev
J Zadní stabilizátor U Zarážky (kufry) na boty
K Vyrovnávací zařízení

FUNKCE

UPOZORNĚNÍ!  Hodnoty vypočítané nebo změřené počítačem tohoto stroje používejte pouze pro 
informační účely. Zobrazená srdeční frekvence je přibližná a měla by být použita pouze pro informaci. Nadměrné 
cvičení může vést k vážnému zranění či úmrtí. Pokud pocítíte slabost, okamžitě cvičení zanechte.

M
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Funkce ovládacího panelu
Ovládací panel zobrazuje na displeji informace o 
vašem tréninku.

Funkce tlačítek
Tlačítko MODE (režim) – slouží pro výběr funkcí za 
účelem úpravy hodnot (nastavení tréninkového cíle). 

Tlačítko RESET – stisknutím vynulujete TIME (dobu 
trvání), DISTANCE (vzdálenost) a CALORIES 
(kalorie). Pro restart ovládacího panelu podržte toto 
tlačítko 3 sekundy.

- stisknutím dojde ke zvýšení hodnoty

- stisknutím dojde ke snížení hodnoty

Při stisknutí tlačítka ovládací panel pípne.

Zobrazované údaje cvičebního programu
Průměrný rozsah RPM
Rozsah RPM zobrazuje aktuální průměrné otáčky za minutu (RPM). Po dosažení vyšší hodnoty RPM se rozsvítí větší 
indikátor, který zobrazuje vyšší rozsah otáček. Rozsahy jsou následující: 1–29, 30–59 a 60–120. 

TIME
Pole TIME (doba trvání) zobrazuje čas od začátku do konce tréninku. Chcete-li nastavit dobu trvání tréninku, stiskněte 
tlačítko MODE (režim), dokud nezačne blikat pole TIME (doba trvání). Pomocí tlačítek se šipkami nastavte požadovanou 
dobu trvání (v minutách). Během tréninku se na displeji zobrazuje zbývající čas. Po dosažení nuly zobrazí ovládací panel 
upozornění. 
Dobu trvání lze nastavit nejvýše na 99 minut a 59 sekund.

CALORIES
Pole CALORIES (kalorie) zobrazuje odhadovanou výši spálených kalorií od začátku do konce tréninku. Chcete-li nastavit 
počet kalorií, které chcete během tréninku spálit, stiskněte tlačítko MODE (režim), dokud nezačne blikat pole CALORIES 
(kalorie). Pomocí tlačítek se šipkami nastavte požadovaný počet. Během tréninku se na displeji zobrazuje zbývající počet 
kalorií, které je třeba spálit. Po dosažení nuly zobrazí ovládací panel upozornění.
Počet kalorií lze nastavit nejvýše na 999,9 kcal.

SPEED/RPM
Pole SPEED/RPM (rychlost/otáčky za minutu) zobrazuje aktuální otáčky za minutu (RPM) nebo vypočítanou rychlost 
uživatele. V režimu SCAN se střídavě zobrazují hodnoty otáček za minutu a RYCHLOST.

Nouzové zastavení
Pro okamžité zastavení pedálů silně zatlačte na otočný regulátor pro seřízení brzd/odporu.

TIME SCAN

SPEED RPMCALORIES

DISTANCE PULSE

REŽIM

RESET

Zobrazované 
údaje

Průměrné OT./
MIN

<120
<60
<30
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Maximální RYCHLOST je 99,9 km/h.

DISTANCE
Pole DISTANCE (vzdálenost) zobrazuje délku trasy od začátku do konce tréninku. Chcete-li nastavit vzdálenost, kterou 
chcete během tréninku urazit, stiskněte tlačítko MODE (režim), dokud nezačne blikat pole DISTANCE (vzdálenost). 
Pomocí kláves se šipkami upravte vzdálenost po 0,50 km (nebo v mílích). Během tréninku se na displeji zobrazuje 
zbývající vzdálenost. Po dosažení nuly zobrazí ovládací panel upozornění.
Vzdálenost lze nastavit nejvýše na 99,99 km. 
Výchozí jednotkou pro vzdálenost je kilometr (km). Chcete-li před zahájením tréninku mezi jednotkami vzdálenosti (ki-
lometry a mílemi) přepínat, stiskněte současně šipky nahoru a dolů a podržte 3 sekundy. Uložte stisknutím libovolné 
klávesy.

HEART RATE (PULSE)
Pole PULSE (pulz) zobrazuje srdeční frekvenci v tepech za minutu (BPM) z telemetrického snímače srdeční frekvence. 
Měření srdeční frekvence aktivujete stisknutím tlačítka MODE (režim). Pokud nebude signál srdeční frekvence detekován, 
zůstane toto pole prázdné. Rozsah PULZU činí 40–240 BPM.

Před zahájením cvičebního programu se poraďte se svým lékařem. Pokud cítíte bolest nebo svírání na 
hrudi, dušnost nebo slabost, okamžitě cvičení zanechte. Než se rozhodnete stroj opět používat, kontaktujte 
svého lékaře. Hodnoty vypočítané nebo změřené počítačem tohoto stroje používejte pouze pro informační 
účely. Srdeční frekvence zobrazená na ovládacím panelu je přibližná a měla by být použita pouze pro 
informaci.

Vzdálený monitor srdeční frekvence
Monitorování srdeční frekvence je jedním z nejlepších postupů pro řízení intenzity cvičení. Ovládací panel umí přečíst 
telemetrické signály srdeční frekvence z vysílače hrudního pásu, který pracuje v rozsahu 4,5 kHz až 5,5 kHz.

Poznámka:  Hrudní pás pro monitorování srdeční frekvence musí být pás s nekódovaným přenosem od společnosti Polar 
Electro nebo model s nekódovaným přenosem kompatibilní s pásem POLAR®. (Pásy POLAR® pro monitorování srdeční 
frekvence s kódovaným přenosem, jako jsou hrudní pásy POLAR® OwnCode®, s tímto strojem nebudou fungovat.) 

Pokud máte kardiostimulátor nebo jiné implantované elektronické zařízení, poraďte se před použitím 
bezdrátového hrudního pásu či jiného telemetrického monitoru srdeční frekvence nejprve se svým lékařem.

Výpočty srdeční frekvence
V dětství dosahuje vaše maximální srdeční frekvence 220 tepů za minutu (BPM), přičemž do věku 60 let obvykle klesne 
na přibližně 160 BPM. Tento pokles srdeční frekvence je obvykle lineární a snižuje se přibližně o jeden BPM za každý 
rok. Nejsou žádné důvody se domnívat, že by se na poklesu maximální srdeční frekvence podílelo cvičení. U stejně 
starých osob se mohou hodnoty maximální srdeční frekvence lišit. Tuto hodnotu lze přesněji stanovit v rámci absolvování 
zátěžového testu než pomocí vzorce souvisejícího s věkem.

Vaše srdeční frekvence v klidovém stavu je ovlivněna vytrvalostním tréninkem. Typický dospělý má klidovou srdeční 
frekvenci přibližně 72 BPM, zatímco u vysoce trénovaných běžců to může být 40 BPM či méně.

Tabulka srdeční frekvence odhaduje, jaká zóna srdeční frekvence (HRZ) je účinná pro spalování tuků a zlepšení vašeho 
kardiovaskulárního systému. Jelikož se fyzické podmínky mohou lišit, může být vaše individuální HRZ o několik tepů vyšší 
nebo nižší, než je uvedeno.

Nejúčinnějším postupem při spalování tuků během cvičení je zahájení pomalého tempa a postupné zvyšování intenzity, 
dokud se vaše srdeční frekvence nepohybuje v rozmezí 60–85 % vaší maximální srdeční frekvence. Pokračujte v tomto 
tempu a udržujte svoji srdeční frekvenci v dané cílové zóně déle než 20 minut. Čím déle si cílovou srdeční frekvenci udr-
žíte, tím více tuku vaše tělo spálí.
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Uvedený graf zobrazuje stručný přehled obecně navrhované cílové srdeční frekvence na základě věku. Jak je uvedeno 
výše, vaše optimální cílová frekvence může být vyšší nebo nižší. Další informace o vaší individuální cílové zóně srdeční 
frekvence vám poskytne váš lékař.

Poznámka:  Pokud se rozhodujete, zda dobu či intenzitu cvičení zvýšit, platí zde jako u každého jiného cvičení pravidlo, 
že je třeba zvážit své možnosti.

20-24
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Zarážky (kufry) na boty
Pedály, jejichž provedení je uzpůsobeno na cyklistickou obuv s kufry, zajišťují oporu při šlapání. Tyto kufry sedí na pravý 
i levý pedál.

Před použitím se ujistěte, že rozumíte tomu, jak kufry (boty) na pedály nacvaknout a následně vycvaknout.
Zajistěte, aby byly kufry a vázání bez jakýchkoli nečistot, a jejich nacvaknutí a vycvaknutí tak nic nebránilo.
Pravidelně kontrolujte stav kufrů. V případě opotřebení je vyměňte. Jakmile začne být po nějaké době použí-
vání obtížné či naopak příliš lehké kufr vycvaknout, vyměňte jej za nový.

Pedály a kufry jsou kompatibilní se systémem SPD. Hodí se k jakékoli velikosti boty, pokud mají správné úchyty na kufry: 
boty se „standardními úchyty na kufry MTB SPD se 2 otvory“ (MTB SPD = Mountain Bike Shimano Pedaling Dynamics).
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POUŽITÍ STROJE

Vhodné oblečení a obuv
Noste sportovní obuv s gumovou podrážkou. Cvičte ve vhodném oblečení, které vám umožní volný pohyb.

Jak často cvičit
Před zahájením cvičebního programu se poraďte se svým lékařem. Pokud cítíte bolest nebo svírání na 
hrudi, dušnost nebo slabost, okamžitě cvičení zanechte. Než se rozhodnete stroj opět používat, kontaktujte 
svého lékaře. Hodnoty vypočítané nebo změřené počítačem tohoto stroje používejte pouze pro informační 
účely. Zobrazená srdeční frekvence je přibližná a měla by být použita pouze pro informaci.

• Třikrát týdně 20 minut.
• Naplánujte si tréninky předem a zkuste plán dodržet.

Seřízení sedla
Správné umístění sedla podporuje výkonnost a pohodlí, a zároveň snižuje riziko pora-
nění.
1. Držte pedál vepředu a položte patu na jeho nejnižší část. Vaše noha by měla být 

mírně ohnutá v koleni.
2. Pokud je vaše noha příliš narovnaná nebo nedosáhnete chodidly na pedál, musíte 

sedlo posunout dolů. Pokud je vaše noha příliš ohnutá, musíte sedlo posunout 
nahoru.

Před úpravou sedla nejprve z rotopedu sesedněte.

3. Uvolněte a zatáhněte za otočný regulátor na sedlovce. Nastavte sedlo do 
požadované výšky.

Nezvedejte sedlo nad značku „STOP“ na sedlovce.

4. Pusťte otočný regulátor, aby zajišťovací kolík zapadl do příslušného otvoru. 
Ujistěte se, že je kolík zcela zasunutý, a otočný regulátor zcela utáhněte.

5. Chcete-li sedlo posunout blíže k ovládacímu panelu nebo dále od něj, uvolněte rukojeť pro seřízení sedla. Posuňte 
sedlo do požadované polohy a zcela rukojeť utáhněte.

Poznámka: Pokud rukojeť nelze otočit kvůli kontaktu s jinou částí, zatáhněte za ni, otočte ji a zatlačte zpět, abyste změnili 
její polohu. Podle potřeby pokračujte v otáčení.

Nastavení polohy chodidel/řemínků na pedálech
Nožní pedály s řemínky poskytují oporu při šlapání.
1. Vložte bříško chodidla do fixačního systému na pedálech.
2. Připevněte přes botu řemínek.
3. Opakujte s druhou nohou.
Ujistěte se, že prsty a kolena směřují přímo dopředu, aby byla zajištěna maximální účinnost 
pedálu. Řemínky na pedálech lze ponechat v nastavené poloze pro další tréninky.
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Použití zarážek (kufrů) na boty
Pedály, jejichž provedení je uzpůsobeno na cyklistickou obuv s kufry, zajišťují oporu při 
šlapání. Pedály je třeba otočit tak, aby se fixační systém nacházel na spodní části.

Před použitím se ujistěte, že rozumíte tomu, jak kufry (boty) na pedály na-
cvaknout a následně vycvaknout.
Zajistěte, aby byly kufry a vázání bez jakýchkoli nečistot, a jejich nacvaknutí a 
vycvaknutí tak nic nebránilo.
 Pravidelně kontrolujte stav kufrů. V případě opotřebení je vyměňte. Jakmile 
začne být po nějaké době používání obtížné či naopak příliš lehké kufr 
vycvaknout, vyměňte jej za nový.

Pedály a kufry jsou kompatibilní se systémem SPD. Hodí se k jakékoli velikosti boty, 
pokud mají správné úchyty na kufry: boty se „standardními úchyty na kufry MTB SPD se 
2 otvory“ (MTB SPD = Mountain Bike Shimano Pedaling Dynamics).
1. Ujistěte se, že šipka nahoře na pedálu směřuje dopředu. 
2. Zatlačte kufr dolů a dopředu, abyste jej nacvakli na pedál.
3. Opakujte s druhou nohou.
4. Před zahájením tréninku si nacvaknutí a vycvaknutí kufrů procvičte. 
Chcete-li kufry z pedálů vycvaknout (uvolnit), zatlačte paty směrem ven a nazdvihněte je.

Pokud je tělesná hmotnost uživatele velmi nízká, může mít s nacvaknutím a vycvaknutím 
kufrů potíže. Proto může být nutné zadržovací sílu mechanismu snížit. Lze ji upravit 
následovně:
1. Najděte otvor v zadní části pedálu, kde se nachází seřizovací šroub. Je umístěn mezi 

2 šrouby, které připevňují k pedálu fixační systém.
2. Pomocí 3mm šestihranného klíče seřizovací šroub otočte. Chcete-li zadržovací sílu 

snížit, otočte jej doleva (proti směru hodinových ručiček). Chcete-li ji naopak zvýšit, 
otočte jej doprava (ve směru hodinových ručiček).

Seřízení řídítek
Polohu řídítek seřídíte následovně:
1. Uvolněte a zatáhněte za rukojeť pro seřízení řídítek na řídítkové tyči. Nastavte řídítka 

do požadované výšky.

Nezvedejte řídítkovou tyč nad značku „STOP“.

2. Rukojeť pro seřízení řídítek na řídítkové tyči utáhněte, aby zajišťovací kolík zapadl 
do příslušného otvoru. Ujistěte se, že je kolík zcela zasunutý, a dotáhněte seřizovací 
rukojeť nadoraz.

POZNÁMKA: Neohýbejte kabely.
3. Chcete-li řídítka posunout blíže k ovládacímu panelu či dále od něj, uvolněte rukojeť 

pro seřízení řídítek. Posuňte řídítka do požadované polohy a dotáhněte rukojeť 
nadoraz.

Pravý pedál – (pro 
přehlednost zobrazeno bez 
fixačního systému)

- +

Nacvaknutí

Vycvaknutí (uvolnění)
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Poznámka: Pokud rukojeť nelze otočit kvůli kontaktu s jinou částí, zatáhněte za ni, otočte ji a zatlačte zpět, abyste změnili 
její polohu. Podle potřeby pokračujte v otáčení.

Zablokování setrvačníku/skladování
Pokud stroj nepoužíváte, zablokujte setrvačník pomocí otočného regulátoru pro seřízení brzd/odporu. Setrvačník by měl 
být během skladování stroje zablokován. 

Pro bezpečné skladování stroje vyjměte baterie a zcela utáhněte otočný regulátor pro seřízení brzd/odporu, 
aby byl setrvačník zablokován. Umístěte jej na bezpečné místo mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Chcete-li setrvačník zablokovat, zcela utáhněte otočný regulátor pro seřízení brzd/odporu, aby se zamezilo pohybu 
setrvačníku a pedálů.

Režim zapnutí
Ovládací panel přejde do režimu zapnutí, pokud stisknete jakékoli tlačítko nebo pokud panel obdrží signál ze snímače 
otáček v důsledku šlapání.
Poznámka: Pokud je úroveň nabití baterie 25 % nebo méně, displej ovládacího panelu ztmavne.

Automatické vypnutí (režim spánku)
Pokud ovládací panel neobdrží žádný vstup během přibližně 4 minut, automaticky se vypne. V režimu spánku je LCD 
displej vypnutý.
Poznámka: Ovládací panel nemá tlačítko pro zapnutí a vypnutí.

Seřízení odporu
Chcete-li seřídit odpor a zátěž, použijte otočný regulátor pro seřízení odporu. 

Režim úprav
Chcete-li si v rámci tréninku nastavit požadovanou DOBU TRVÁNÍ, KALORIE či VZDÁLENOST, stiskněte tlačítko MODE 
(režim), pomocí kterého se dostanete na příslušné pole. To se rozbliká. Pomocí tlačítek se šipkami nahoru a dolů nastavte 
požadovanou hodnotu. 
Poznámka: Chcete-li resetovat hodnotu na nulu (0), stiskněte tlačítko RESET.
Stisknutím tlačítka MODE (režim) přejdete na další pole. 
Chcete-li režim úprav ukončit, začněte šlapat. 

Změna měrných jednotek (anglická imperiální soustava / metrická soustava)
Výchozí jednotkou pro vzdálenost je kilometr (km). Před zahájením tréninku nebo po resetování ovládacího panelu mů-
žete přepínat mezi kilometry a mílemi. Chcete-li jednotku změnit, stiskněte současně šipky NAHORU a DOLŮ a podržte 
je 3 sekundy. Jakmile začne displej blikat, změňte jednotku (km či m) pomocí tlačítka šipky. Uložte stisknutím libovolné 
klávesy.
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Před zahájením jakékoli opravy si důkladně přečtěte všechny pokyny týkající se údržby. V některých případech je při pro-
vádění určitých úkonů nutná asistence druhé osoby.

Je třeba pravidelně kontrolovat, zda není stroj poškozen a nevyžaduje opravu. Majitel je odpovědný za zajištění 
pravidelné údržby. Opotřebené nebo poškozené součásti musí být okamžitě opraveny nebo vyměněny. K 
údržbě a opravám stroje lze použít pouze součásti dodané výrobcem.
Pokud se výstražná značení odlepí, jsou nečitelná nebo uvolněná, obraťte se na místního distributora a 
požádejte jej o náhradní značení.

Před prováděním opravy stroj odpojte od zdroje napájení.

Denně: Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou některé díly rotopedu uvolněné, 
rozbité, poškozené nebo opotřebované. Pokud ano, nepoužívejte jej. Při prv-
ních známkách opotřebení nebo poškození všechny díly opravte nebo vyměňte. 
Zkontrolujte, zda jsou seřizovací zařízení pevně utažená. Podle potřeby je do-
táhněte. Po každém tréninku otřete navlhčeným hadříkem ze stroje a ovládacího 
panelu jakoukoli vlhkost.
POZNÁMKA:  Pokud je to nutné, vyčistěte ovládací panel pouze měkkým 
hadříkem s jemným mycím prostředkem. Nečistěte rozpouštědly na bázi ropy, 
čisticími prostředky pro automobily nebo jinými výrobky, které obsahují amoniak. 
Nečistěte ovládací panel na přímém slunečním světle nebo při vysokých tep-
lotách. Udržujte ovládací panel v suchu.

Jednou týdně: Zkontrolujte pedály a kliky a podle potřeby je utáhněte. Ujistěte se, že je vše-
chen spojovací materiál utažen. Podle potřeby je dotáhněte. 
Stroj očistěte, abyste z povrchu odstranili veškerý prach, nečistoty nebo špínu.
Zkontrolujte správné fungování sedla. V případě potřeby opatrně naneste tenkou 
vrstvu silikonového maziva, abyste usnadnili jeho ovládání. 

 Jelikož tento stroj pracuje s pevně daným rychlostním stupněm, 
nešlapejte dozadu. Mohlo by dojít k uvolnění pedálů, což by mohlo 
mít za následek poškození stroje a případně také zranění uživatele. 
V případě uvolnění pedálů stroj dále nepoužívejte.
 Silikonové mazivo není určeno pro lidskou spotřebu. Uchovávejte 
mimo dosah dětí. Skladujte na bezpečném místě.

Poznámka: Nepoužívejte výrobky na bázi ropy.

Jednou za měsíc 
nebo po 20 hodi-
nách provozu: 

Zkontrolujte napnutí hnacího řemenu 

ÚDRŽBA
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Výměna baterií v ovládacím panelu
Pokud jsou baterie téměř vybité, dojde ke snížení kontrastu displeje ovládacího panelu. 
Při výměně baterií se ujistěte, že jsou do příslušné přihrádky vloženy správně dle uvedených ukazatelů +/–.
Poznámka:  Ovládací panel využívá alkalické baterie typu AA (SUM3)

!
Nekombinujte nové baterie se starými.
Nekombinujte alkalické, standardní (uhlíkovo-zinkové) nebo dobíjecí baterie (Ni-Cd, Ni-MH atd.).

Pokud nebudete stroj delší dobu používat, vyjměte baterie, abyste zabránili poškození v důsledku koroze.

+

-

X2

Kontrola napnutí hnacího řemenu
Napnutí hnacího řemenu lze zkontrolovat pouze během samotné jízdy. Nastavte odpor na střední až vysokou úroveň. 
Šlapejte rychlostí přibližně 20 ot./min. Pak najednou zvyšte otáčky na maximum. Pokud se pedály pohybují normálně bez 
prokluzování, je napnutí správné. Pokud pedály prokluzují, je nutné řemen seřídit. 
Postup „seřízení napnutí hnacího řemenu“ najdete v servisní příručce.
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Díly podléhající údržbě

A Ovládací panel I Klika Q Vyrovnávací zařízení
B Řídítka J Pedál s fixačním systémem R Magnet snímače rychlosti
C Seřizovací rukojeť K Sedlo S Snímač rychlosti
D Seřizovací rukojeť, řídítková tyč L Sedlová tyč T Hnací řemen
E Otočný regulátor pro seřízení 

brzd/odporu
M Otočný regulátor pro seřízení 

sedlovky
U Hnací řemenice

F Brzdová soustava N Přední stabilizátor V Datový kabel
G Kryt, hnací řemen O Přepravní kolečko W Setrvačník
H Kryt, hnací řemen uvnitř P Zadní stabilizátor

G
W

II

S
R

H

M

W

A
B

L

C
C

Q

P

Q

O

E

N

K

V

VD

F

TU
J

J
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ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ

Situace/problém Co zkontrolovat Řešení
Ovládací panel se 
nezapne/nespustí

Zkontrolujte baterie. Ujistěte se, že jsou baterie vloženy správně. Pokud jsou, 
vyměňte je za nové.

Zkontrolujte neporušenost 
datového kabelu

Všechny vodiče v kabelu musí být neporušené. Pokud jsou 
viditelně zvlněné nebo proříznuté, vyměňte kabel.

Zkontrolujte připojení/
orientaci datového kabelu

Ujistěte se, že je kabel pevně připojen a správně orientován. 
Malá západka konektoru musí být umístěna v horní poloze a 
zacvaknout na požadované místo.

Zkontrolujte, zda nemá 
ovládací panel poškozený 
displej

Zkontrolujte, zda není displej prasklý nebo nejeví jiné známky 
poškození. V případě poškození ovládací panel vyměňte.

Pokud výše uvedené kroky problém nevyřeší, požádejte 
o pomoc místního distributora.

Zobrazená rychlost není 
přesná

Zkontrolujte polohu 
magnetu snímače 
rychlosti

Magnet snímače rychlosti by měl být na setrvačníku.

Zobrazená rychlost je 
vždy „0“ / zaseknutá 
v režimu pozastavení

Datový kabel Ujistěte se, že je datový kabel připojen k ovládacímu panelu a 
konstrukci hlavního rámu.

Snímač rychlosti Ujistěte se, že magnet snímače ot./min a snímač ot./min jsou 
na svém místě.

Rychlost / ot./min se 
nenačítá

Zkontrolujte neporušenost 
datového kabelu

Všechny vodiče v kabelu musí být neporušené. Pokud jsou 
proříznuté nebo zvlněné, vyměňte kabel.

Zkontrolujte připojení/
orientaci datového kabelu

Ujistěte se, že je kabel pevně připojen a správně orientován. 
Malá západka konektoru musí být umístěna v horní poloze a 
zacvaknout na požadované místo.

Zkontrolujte polohu 
magnetu snímače 
rychlosti

Magnet snímače rychlosti by měl být na setrvačníku. 

Zkontrolujte sestavu 
snímače rychlosti

Sestava snímače rychlosti by měla být zarovnána s magne-
tem a připojena k datovému kabelu. V případě potřeby snímač 
vyrovnejte. Pokud dojde k poškození snímače nebo připojova-
cího vodiče, vyměňte je.

Displej ovládacího panelu 
ztmavl

Baterie Vyměňte baterie

Jednotka pracuje, 
ale nezobrazuje se 
telemetrická srdeční 
frekvence

Hrudní pás (volitelný) Pás musí být kompatibilní se značkou „POLAR®“ a jeho přenos 
nekódovaný. Ujistěte se, že se pás dotýká přímo kůže a kon-
taktní plocha je mokrá.

Baterie hrudního pásu Pokud lze v pásu vyměnit baterie, vložte nové baterie.
Rušení Zkuste jednotku přesunout mimo zdroje rušení (TV, mikrovlnná 

trouba atd.). 
Vyměňte hrudní pás Pokud je rušení zamezeno a měření srdeční frekvence nefun-

guje, zkuste pás vyměnit.
Vyměňte ovládací panel Pokud měření srdeční frekvence stále nefunguje, vyměňte 

ovládací panel.
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Situace/problém Co zkontrolovat Řešení
Ovládací panel se během 
používání vypne (přejde 
do režimu spánku)

Zkontrolujte neporušenost 
datového kabelu

Všechny vodiče v kabelu musí být neporušené. Pokud jsou 
proříznuté nebo zvlněné, vyměňte kabel.

Zkontrolujte připojení/
orientaci datového kabelu

Ujistěte se, že je kabel pevně připojen a správně orientován. 
Malá západka konektoru musí být umístěna v horní poloze a 
zacvaknout na požadované místo.

Zkontrolujte baterie. Ujistěte se, že jsou baterie vloženy správně. Pokud jsou, 
vyměňte je za nové.

Zkontrolujte polohu 
magnetu snímače 
rychlosti

Magnet snímače rychlosti by měl být na setrvačníku. 

Zkontrolujte sestavu 
snímače rychlosti

Sestava snímače rychlosti by měla být zarovnána s magne-
tem a připojena k datovému kabelu. V případě potřeby snímač 
vyrovnejte. Pokud dojde k poškození snímače nebo připojova-
cího vodiče, vyměňte je.
Pro další podporu se obraťte na místního distributora.

Odpor při šlapání je ne-
rovnoměrný

Brzdová soustava Namažte brzdovou destičku silikonovým mazivem. Viz postup 
mazání brzd v servisní příručce.

Stroj se kymácí/není 
umístěn rovně

Zkontrolujte, jak je seříze-
no vyrovnání

Stroj lze vyrovnat pootočením kolečka pro vyrovnání.

Zkontrolujte povrch pod 
strojem

Extrémně nerovné povrchy se nemusí podařit vyrovnat ani 
seřízením. Přesuňte stroj na rovnou plochu.

Uvolněné pedály/obtížné 
šlapání

Zkontrolujte spojení 
pedálu a kliky

Pedál musí být ke klice dotažen nadoraz. Ujistěte se, že spojo-
vací materiál nemá stržený závit.

Zkontrolujte spojení kliky 
a osy

Klika musí být k ose dotažena nadoraz. 

Zkontrolujte napnutí 
hnacího řemenu

Viz postup pro „seřízení hnacího řemenu“ v servisní příručce.

Při šlapání se ozývá 
cvakání

Zkontrolujte spojení 
pedálu a kliky

Demontujte pedály. Ujistěte se, že na závitech nejsou žádné 
nečistoty, a namontujte pedály zpět.

Sedlovka se hýbe Zkontrolujte zajišťovací 
kolík

Ujistěte se, že je kolík zajištěn v jednom z otvorů pro seřízení 
sedlovky.

Zkontrolujte otočný regu-
látor

Ujistěte se, že je otočný regulátor utažen nadoraz.
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