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 NOTICE D’UTILISATION

OPERATING INSTRUCTIONS
MODO DE EMPLEO

GEBRAUCHSANWEISUNG
 ISTRUZIONI PER L’USO
GEBRUIKSHANDLEIDING 

MANUAL DE UTILIZAÇÃO
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

NÁVOD NA POUŽITIE
NÁVOD K POUŽITÍ

 BRUKSANVISNING
УПЪТВАНЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ 

 KULLANIM KILAVUZU
ІНСТРУКЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ 

使用说明
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 Réf. pack : 0419.956 - CNPJ : 02.314.041/0001-88

  DECATHLON SA - 4, Boulevard de Mons - 59665 Villeneuve d’Ascq - France

 Made in China - Hecho en China - 中国 制造 - Произведено в Китае

 Notice à conserver
Keep these instructions 
Conservar instrucciones

Bitte bewahren Sie diese Hinweise auf
Istruzioni da conservare

Bewaar deze handleiding
Instruções a conservar
Zachowaj instrukcję

Őrizze meg a használati útmutatót
Сохранить инструкцию
Păstraţi instrucţiunile

Návod je potrebné uchovať
Návod je třeba uchovat
Spara bruksanvisningen

Запазете упътването
Bu kılavuzu saklayınız
Збережіть цю інструкцію
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 MONTAGE • ASSEMBLY •MONTAJE • MONTAGE • MONTAGGIO • AFWERKING 
• MONTAGEM • MONTAŻ • SZERELÉS • СБОРКА • MONTARE •  MONTÁŽ 
• MONTÁŽ • MONTERING • МОНТИРАНЕ • MONTAJ • МОНТУВАННЯ •  

• 安装

10 X 4

8 X 4

31 X 3

104 X 2

79 X 4

22 X 1

2 X 4

1 X 6

6 X 4

27 X 3

5 X 4
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Console
Console
Consola
Konsole
Console
Terminal
Consola
Konsola
Konzol
Консоль
Consolă
Konzola
Konzole
Konsol
Конзола
Kumanda paneli
Приставка

1 Capteur de pulsations 
Heart rate monitor
Sensor de pulsaciones  
Pulssensoren
Sensore di pulsazioni 
Hartslagsensor
Sensor de pulsações 
Czujnik pulsu
Szívritmus érzékelője 
Датчик измерения пульса
Captor de pulsaţii
Snímač tepu
Snímač pulzů
Pulsmätare
Датчици за пулс
Titresim sensörleri
Пульсові сенсори

2 Clé de sécurité
Safety key
Llave de seguridad 
Sicherheitsschlüssel
Chiave di sicurezza
Veiligheidssleutel
Chave de segurança
Klucz zabezpieczający
Biztonsági kulcs
Ключ безопасности
Cheie de siguranţă
Bezpečnostný kľúč
Bezpečnostní klíč
Säkerhetsnyckel
Ключ за сигурност
Güvenlik kilidi (anahtarı)
Ключ безпеки

安全钥匙

3 Montant
Upright arm
Montante
Stütze
Montante
Stijlen
Barra vertical
Stojak
Állvány
Стойка
Cadru
Suma
Stojan
Påstigningsanordning
Стойка
Kolon
Стояк

嵌板竖杆

4 Bande de course
Treadmill belt
Cinta de correr
Lauffl äche
Nastro di corsa
Loopband
Passadeira de corrida
Taśma bieżni
Futófelület
Беговое полотно
Bandă de alergare
Bežecký pás pásu
Běžící pás
Löpband
Лента за бягане
Koşu bandı
Біговий килим

传送带

5

Vis de réglage pour le centrage et la tension de la bande de course
Adjusting nut to centre and set the tension of the treadmill belt
Tornillo de ajuste para el centrado y la tensión de la cinta de correr
Einstellschraube für das Zentrieren und die Spannung der Lauffl äche
Vite di regolazione per la centratura e la tensione del nastro di corsa
Regelschroef voor het centreren en het spannen van de loopband
Parafuso de ajuste para centragem e tensão da passadeira de corrida
Śruba regulacji wycentrowania i naprężenia taśmy bieżni
A futófelület központosítására és a szalag feszességének beállítására szolgáló csavar
Натяжной болт для центрирования и натяжения бегового полотна
Şurub de reglare pentru centrarea şi întinderea benzii de alergare
Nastavovacia skrutka pre centrovanie a napínanie bežeckého pásu
Šroub pro nastavení centrování a napětí běžícího pásu
Justeringsskruv för centrering och sträckning av löpbande
Винт за регулиране на центрирането и обтягането на лентата за бягане
Koşu bandının gerilimi ve gerilim ayarı için ayar vidası
Гвинт регулюваvння центрування та натягу бігового килима

调节传送带位置和松紧的螺丝

6

Repose-pieds
Footrest
Reposapiés
Fußraste
Poggiapiedi
Voetensteun
Descanso para pés
Oparcia stóp
Lábtartó
Подножка
Sprijin picioare
Stúpačka
Stupačky
Fotstöd
Стъпенки
Ayak dayama desteği
Підніжка

置脚处

Rampe
Rail
Rampa
Handlauf
Rampa
Leuning
Rampa
Pochylnia
Korlát
Поручень
Rampă
Zábradlie
Rampa
Räcke
Перило
Bant meyili (Rampa)
Бильця

扶手管

8 Système d’amorti DSI (Domyos Soft Impact)
DSI (Domyos Soft Impact) System
Sistema de amortiguación DSI (Domyos sofá Impact)
Dämpfungssystem DSI (Domyos Soft Impact)
Sistema di ammortizzatori DSI (Domyos Soft Impact)
Schok absorptiesysteem DSI (Domyos Soft Impact)
Sistema de amortecimento DSI (Domyos Soft Impact)
System amortyzacyjny DSI (Domyos Soft Impact)
DSI (Domyos Soft Impact) csillapítórendszer
Амортизационная система DSI (Domyos Soft Impact)
Sistem de amortizare (Domyos Soft Impact)
Systém stopnutého úderu DSI (Domyos Soft Impact)
Systém tlumení DSI (Domyos Soft Impact)
DSI stötdämpningssystem (Domyos Soft Impact)
Система амортисьори DSI (Domyos Soft Impact - Омекотяване на удара)
DSI hız kesme sistemi (Domyos Soft Impact)
Система амортизації DSI (Domyos Soft Impact)

DSI缓冲系统(Domyos Soft Impact)

9 Roulettes de déplacement
Castors
Ruedas de desplazamiento
Transportrollen
Rotelle di spostamento
Transportwieltjes
Roletes de deslocação
Kółka do przewożenia
Görgők a mozgatáshoz
Транспортировочные ролики
Roti de deplasare
Posúvacie kolieska
Kolečka pro posouvání přístroje
Transporthjul
Ролки за отместване
Yer değiştirmeye yarayan tekerlekler
Коліщатка для пересування

移动小轮

10

7
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11 Disjoncteur
Circuit-breaker
Interruptor
Schalter
Disgiuntore
Zekering
Disjuntor
Wyłącznik samoczynny
Megszakító
Предохранительный выключатель
Întrerupător
Vypínač
Spínač
Strömbrytare
Прекъсвач
Otomatik devre kesici
Запобіжник

断路开关

Barre de verrouillage avec Piston d’aide à la descente
Locking bar with piston-assisted unfolding
Barra de bloqueo con pistón de ayuda para el descenso
Verriegelungsstange mit Hilfskolben zum Absenken
Barra di bloccaggio con pistone di aiuto alla discesa
Vergrendelingsstaaf met zuiger, vereenvoudigt het neerlaten
Barra de bloqueio com êmbolo de ajuda à descida
Belka blokująca z tłokiem ułatwiającym opuszczanie
Rögzítőrúd a leeresztést megkönnyítő hengerrel
Рычаг блокировки с плунжером для спуска  с тренажера
Bară de blocare cu Piston de ajutor pentru coborâre
Zaisťovacia tyč s pomocným piestom pri zostupe
Uzamykací tyč s pomocným pístem při klesání.
Låsregel med kolv för att underlätta avstigning
Блокиращ лост с бутало за помощ при слизане
Aşağı doğru hareket kabiliyeti için yardımcı pistona sahip kilitleme kolu 
Блокувальний штир з позицією допомоги при злізанні.

带活塞锁定杆帮助下降

13

Cordon d’alimentation
Power cord
Cable de alimentación
Geräteschnur
Cavo d’alimentazione
Voedingskabel
Cabo de alimentação
Przewód zasilający
Hálózati zsinór
Шнур питания
Cablu de alimentare
Kábel napájania
Kabel napájení
Strömförsörjningssladd
Захранващ кабел 
Elektrik (besleme) kablosu
Провід живлення

供电电线

12
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SV  Maskinen får bara anslutas till en kontakt som 
är korrekt jordad.

BG  Включвайте уреда само в правилно заземен контакт.
TR  Cihazınızın elektrik bağlantısını, uygun şekilde 

topraklanmış bir prizle gerçekleştirin.
UK  Вмикати машину тільки в розетку із правильно зробленим 

заземленням.
AR

SV  Demontera eller öppna aldrig denna kåpa.
BG  Не разглобявайте и не отваряйте този кожух.
TR  Bu kumanda karterini hiçbir zaman yerinden çıkarmayın veya açmayın.
UK  У ніякому разі не знимати цей кожух.

  AR

TC 470       220-240 VAC, 50 Hz, 1300 W
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Č E S K Y
Vybrali jste si fitness stroj značky DOMYOS. Děkujeme Vám za důvěru.

Značku DOMYOS jsme vytvořili, abychom umožnili všem sportovcům udržovat se ve formě.
Výrobek vytvořili sportovci pro sportovce.

Budeme rádi, jestliže nám zašlete své připomínky a návrhy k výrobkům DOMYOS.
Pracovníci obchodu, kde jste stroj zakoupili, jsou Vám k dispozici stejně jako vývojové oddělení společnosti DOMYOS.

Další informace naleznete také na www.domyos.com
Přejeme vám úspěšný trénink a doufáme, že tento výrobek DOMYOS pro vás bude synonymem potěšení.

- Maximální rychlost: 16 km/h (10 mph)
- Napájení: 220-240 V, 50 Hz
- Maximální spotřebovaný výkon: 1300 W
- Nepřetržitý výkon motoru: 1.75 KS (koňská síla)
- Špičkový výkon motoru: 2.75 CV (HP)
- Váha koberce: 69 kg (153 lbs)
- Rozměry rozloženého koberce: H 1283 x L 1724 x l 820 mm (H 50.51 x L 67.88 x W 32.27 in)
- Rozměry složeného koberce: H 1467 x L 830 x l 820 mm (H 57.74 x L 32.67 x W 32.27 in)
-  Hladina akustického tlaku měřená na 1m povrchu stroje a ve výšce 1,6m nad zemí: 74 dB (při maximální rychlosti)

Před začátkem jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte s vaším lékařem. Je to zvláště důležité pro osoby starší 35 let nebo osoby, které 
mají zdravotní problémy, či pokud ty, které již několik let nesportovaly. Před použitím si přečtěte pokyny.

Informace uvedené jsou pouze všeobecného charakteru a mohou být považovány pouze za orientační. Tato doporučení tedy přizpůsobte vašim 
osobním potřebám, jak se chcete dostat do formy a dosáhnout dobrého pocitu.

TECHNICKÁ CHARAKTER IST IKA

UPOZORNĚNÍ

Udržovací / Zahřívací cvičení: 
Postupná námaha od 10 minut.
Pro udržovací trénink pro udržení fyzické 
kondice nebo pro opětovnou tělesnou akti-
vitu můžete trénovat každý den po dobu 
deseti minut. Cílem tohoto typu cvičení je 
podpořit činnost svalů a kloubů nebo může 
být cvičení použito jako zahřátí před další 
fyzickou aktivitou.
Pro zlepšení napětí v nohách nastavte vyšší 
rychlost a prodlužujte čas cvičení.
Samozřejmě, že můžete rychlost měnit 
během celého cvičení.

Aerobní cvičení pro dosažení 
zlepšení fyzické kondice: Mírná 
námaha po dostatečně dlouhou 
dobu (35 min až 1 hodina).
Pokud chcete zhubnout, je tento typ cvičení 
ve spojení s dietou jediným způsob, jak 
zvyšovat množství energie spotřebované 
organismem.  Není však nutné se namáhat 

nad své limity. Zde je důležitá pravidelnost 
tréninku, díky kterému dosáhnete nejlepších 
výsledků.

Vyberte si relativně mírnou rychlost běhu 
a cvičení provádějte minimálně po dobu 
30 minut. Během tohoto cvičení se musíte 
lehce zapotit, ale nesmíte se v žádném 
případě zadýchat. Je zde důležitá doba 
cvičení v pomalém tempu, díky kterému 
bude po vašem organismu požadován 
větší výdej energie a tuků za podmínky, 
že budete běhat nejméně třikrát týdně po 
dobu delší než 30 minut.

Vytrvalostní aerobní trénink: 
Výrazná námaha po dobu 20 až 
40 minut.
Cílem tohoto tréninku je výrazné posílení 
srdečního svalu a zlepšení dýchání.
Rychlost běhu se zvyšuje tak, aby se během 
cvičení zrychlilo dýchání. Namáhání je 

výraznější než při cvičení pro zlepšení 
fyzické kondice.
Během tréninků můžete tuto námahu 
provádět delší dobu nebo v jiném rytmu. 
Aerobní vytrvalostní trénink se musí 
provádět nejméně třikrát týdně.
Trénink ve výraznějším tempu (anaerobní 
cvičení a v červené oblasti) je vyhrazena 
atletům a vyžaduje příslušnou přípravu.
Po každém tréninku se několik minut 
věnujte chůzi při snižující se rychlosti a 
zátěži, abyste se zklidnili a postupně se 
organismus dostal do klidového stavu.

Pokud jste začátečník, začněte trénovat několik dní s nastavením nízké rychlosti, nepřepínejte se a pokud je to třeba, odpočívejte. Postupně 
zvyšujte počet nebo délku jednotlivých tréninků.

VŠEOBECNÁ ZÁSADA KARDIOTRÉNINKU
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Č E S K Y

1.  Výrobek používejte výhradně způsobem popsaným v této příručce. 
Příručku uschovejte po dobu životnosti výrobku.

2.  Vlastník musí zajistit, aby všichni uživatelé výrobku byli řádně poučeni o 
způsobech jeho bezpečného používání.

3.  DOMYOS se zříká jakékoliv odpovědnosti týkající se stížností v případě 
zranění nebo škod způsobených jakékoliv osobě nebo na majetku, 
jejichž původem bylo použití nebo nesprávné užití tohoto výrobku kupu-
jícím nebo jakoukoliv jinou osobou.

4.  Tento přístroj vyhovuje evropským normám (norma ES, norma EN 957-1 
a EN 957-6 třída HC), které se týkají fitness přístrojů pro domácí použití, 
a to jiné než  terapeutické (je to ekvivalent GB17498). Nepoužívejte jej 
v žádném obchodním prostředí, nepronajímejte jej ani nepoužívejte v 
rámci nějaké instituce.

 
ELEKTRICKÁ RIZIKA
5.  Okamžitě po každém použití a před každým čištěním, montováním nebo 

údržbou  sepněte hlavní vypínač a odpojte koberec z napětí. 

6.  Přístroj nikdy nenechávejte připojený bez dozoru.

7.  Nikdy nepoužívejte tento přístroj s poškozeným kabelem nebo s 
poškozenou elektrickou zásuvkou, či pokud přístroj upadl, pokud utrpěl 
poškození nebo pokud byl v kontaktu s vodou.

8.  Přístroj nepoužívejte tam, kde se používají rozprašovače nebo tam, kde 
se je přítomen vodík.

9.  Přístroj nikdy netahejte za kabel napájení, ani jej nepoužívejte jako 
držák.

10.  Pokud potřebujete prodloužení, použijte pouze jeden prodlužovací 
kabel s uzemněním o celkové délce maximálně 1,5 m.

11.  Elektrický kabel držte v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů.

12.  Přístroj zapojujte pouze do jedné zásuvky, která je správně uzemněná.

POKYNY OHLEDNĚ UZEMNĚNÍ
V případě dysfunkce nebo poruchy je proud odeslán do země pro snížení 
rizika úrazu elektrickým proudem. Tento přístroj je také vybaven kabelem 
se šňůrou a se zástrčkou s uzemněním. Tato zástrčka musí být připojena do 
správně nainstalované zásuvky v souladu s platnými nařízeními. Nevhodné 
připojení zástrčky do země může způsobit riziko úrazu elektrickým proudem. 
V případě pochybností požádejte kvalifikovaného elektrikáře, aby zkontroloval 
správné uzemnění výrobku. Neprovádějte žádnou úpravu zástrčky dodávané 
s pásem. Pokud se nepřizpůsobí vaší zásuvce, nechte si kvalifikovaným 
elektrikářem instalovat zásuvku se správným uzemněním.

13.  Pás musí být připojen do elektrické zásuvky v síti 10A (ampér).

14.  Elektrická instalace vaší domácnosti musí být v dobrém stavu a musí 
vyhovovat platným normám.

15.  Rozvodná elektrická deska ve vaší domácnosti musí být povinně 
vybavena diferenciálním spínačem 30mA. Tento systém detekuje úniky 
elektřiny a zaručuje bezpečnost osob.

16.  V některých regionech je povinná instalace bleskosvodu na elektrickou 
desku. Ověřte si nařízení platná ve vašem departamentu, regionu nebo 
v zemi, a ujistěte se, zda není nutné instalovat bleskosvod.

NEBEZPEČÍ :
17.  Předtím, než provedete jakoukoliv operaci údržby nebo vizuální 

kontrolu  běžícího pásu, odpojte hlavní spínač a vypojte elek-
trickou zástrčku z proudu. Nikdy nenadzdvihávejte kryt motoru.
Jiná nastavení a manipulace než ta, která jsou popsaná v tomto 
návodu, musí být provedena autorizovaným technikem. Nedodržování 
tohoto bezpečnostního opatření může způsobit vážná poranění, která 
mohou být dokonce smrtelná

18.  Nikdy neponořujte jakoukoliv část výrobku do jakékoliv tekutiny.
 

 VĚCNÁ RIZIKA
19. Nikdy nedávejte jakýkoliv předmět do některého z otvorů.

20.  Ruce mějte v dostatečné vzdálenosti od jakékoliv části, která je v 
pohybu. Nikdy nepokládejte ruce nebo nohy pod běžící pás.

21.   Výrobek použijte v interiéru na plochém povrchu, mimo dosah vlhkosti a 
prachu a ve volném prostoru. Ujistěte se, že máte k dispozici dostatečný 
prostor pro bezpečný přístup a průchod kolem přístroje. Na zadní straně 
pásu ponechte bezpečnostní zónu 2m a na každé straně 0,65m. Během 
použití přístroje se ujistěte, že prostor kolem přístroje je vždy dostatečně 
volný. Přístroj neskladujte ani je nepoužívejte venku.

Pohled zhora 

22.  Na pás by se nikdy neměla dostat žádná tekutina. Pokud při běhu 
pijete, použijte nádobu se sportovní zátkou.

23. Nikdy nepoškozujte šňůru.

24.  Je na odpovědnosti uživatele, aby před každým použitím zkontroloval a 
popřípadě dotáhl všechny díly. Všechny opotřebované nebo poškozené 
části okamžitě vyměňte.

25.  Před každým použití se ujistěte o bezchybném zarovnání a vycentrování 
běžícího pásu s ohledem na stupačky.  

26.  Po 2 hodinách použití a poté každých 10 hodin kontrolujte napětí pásu 
(viz kapitola údržba).

Poznámka: Nedodržování pokynů pro údržbu může mít za 
následek zánik záruky.
27.  Na výrobku neprovádějte žádné úpravy. 
28.  V případě poškození výrobku jej zaneste do obchodu Décathlon a 

výrobek znovu použijte až po kompletní opravě. Použijte výhradně 
náhradní díly Décathlon. 

29.  Výrobek neskladujte ve vlhkém prostředí (okraj bazénu, koupelna….)

BEZPEČNOST
Pro snížení rizika vážného poranění si před použitím výrobku pročtěte níže uvedené důležité pokyny pro použití.

Předek

Levá 
strana

Levá 
strana

Pravá 
strana

Pohled 
zhoraMinimálně 

0,65 m 25 palců

M
ini

má
lně

 2
 m

 7
8 

pa
lců

Minimálně 
0,65 m 25 palců
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Upozornění: Před použitím běžícího pásu si pozorně 
přečtěte následující informace.

1.  Ujistěte se, že během cvičení budete mít k dispozici dostatečný přívod 
vzduchu.

2.  Pro ochranu podlahy ji zakryjte vhodným výrobkem, který je k dostání v 
obchodech Décathlon.

3.  Na pásu může najednou cvičit pouze jedna osoba.
 
Před zahájení tréninku 
4.  Noste sportovní obuv, která je v dobrém stavu. Abyste se vyhnuli poškození 

stroje, ujistěte se, že na podrážkách nejsou žádné nečistoty, jako je písek 
nebo kamínky.

5.  Zkontrolujte, že šněrování bot nepředstavuje žádné riziko pro zachycení 
na běžící pás.

6.  Během cvičení si svažte vlasy, aby vám nepřekážely.

7.  Během cvičení nenoste volné oblečení, které by vám během cvičení mohlo 
vadit.

8.  Umístěte magnetickou část bezpečnostního klíče na konzolu a připevněte 
druhý konec klíče na oblečení. V případě nouzové situace je třeba 
bezpečnostní klíč zcela vyndat z konzole a tak vypnout koberec. 
Vyzkoušejte bezpečnostní klíč tak, že se vzdálíte opatrně od konzole a 
uzpůsobíte délku výchozího kabelu tak, aby klíč se automaticky vypnul v 
momentě, kdy se dostanete na konec cvičební plochy.

9.  Vždy začínejte tak, že máte nohy na stupačkách a nikoliv na běžícím 
pásu. Předtím, než začnete na pásu chodit, počkejte, až rychlost pásu 
dosáhne 1 km/h. Nikdy nezačínejte s vyšší rychlostí.

10.  Postupně rychlost zvyšujte.

11.  Pro vystoupení a sestoupení ze stroje a pro změnu rychlosti vždy použijte 
rampy.

12.  Při použití běžícího pásu nikdy neomotávejte kolem stroje ručník.

13.  Výrobek je nutno používat i skladovat mimo dosah dětí a domácích 
zvířat.

14.  Na konci cvičení počkejte na úplné zastavení pásu předtím, než z něj 
sestoupíte.

15.  Ve složené pozici nikdy nenechávejte běžet motor.

VÝSTRAHA: Pokud budete cítit závratě, nevolnost, bolest na 
hrudníku nebo jakýkoliv jiný abnormální symptom, okamžitě 
zastavte cvičení a obraťte se na vašeho lékaře předtím, než 
znovu začnete cvičit.

16.  Předtím, než začnete s cvičícím programem, vždy si protáhněte svaly.  
Pomalu se zahřejte pomalou chůzí. Postupně zvyšujte intenzitu tréninku, 
až dosáhnete požadované rychlosti vašich kroků.

Před ukončením cvičení vždy postupujte následovně:

1.  Před ukončením tréninku si dopřejte dostatečnou dobu pro zpomalení 
rychlosti kroků a pro návrat do klidové pozice, což umožní srdeční 
frekvenci, aby se znovu dostala do normálního stavu.

2.  Chytněte rampy a stiskněte knoflík « ▼ » de « ▲/▼ SPEED ». Zpomalte 
svůj krok až na snadnou chůzi (3 km/h).

3.  Předtím, než sestoupíte z běžícího pásu, ujistěte se, že pás je zcela zas-
taven.

Na konci každého cvičení vždy postupujte následovně: 

1.  Vytáhněte bezpečnostní klíč z konzole a uschovejte ho na místě, které 
není dosažitelné pro děti.

2.  Vypínač otočte směrem na „OFF“ a zastavte stroj.

3.  Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky. To je zvláště důležité, pokud přístroj 
nepoužíváte během delší doby.

4.  Napájecí kabel vždy umístěte a uschovejte tam, kde je dostatečně vzdálen 
jakémukoliv průchodu.

5.  Před přemístěním nebo uschováním pásu zkontrolujte správné zajištění 
pásu ve složené  pozici.
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FUNGOVÁNÍ KONZOLE

Bezpečnostní klíč je třeba umístit do oblasti označené klíče ve spodní části konzoly. 

Nalevo od konzole najdete vstupní knoflíky ke sklonu.
Napravo od konzole se nacházejí vstupní spínače na rychlost.

ZOBRAZENÍ

« TIME » : Délka cvičení v minutách: vteřiny.
« CALS. » : Odhad spotřebovaných kalorií.
« DIST. » : Vzdálenost, kterou jsme uběhli v kilometrech nebo mílích.
« SPEED » :  Rychlost je vyjádřena v kilometrech nebo mílích za hodinu.
« ♥ »   vpravo dole na obrazovce a jakmile položíte ruce na snímače srdeční frekvence : Ukazuje vaší srdeční činnost.

TLAČÍTKA

« SELECT PROGRAM » : Umožňuje vybrat zamýšlený program.
« ▼/▲ SET MAX. SPEED  » : Umožňuje upravit rychlost v programech postupným zvyšováním o  0.1 km/h (0.1 mph) ještě před spuštěním programu.
« GO » : Umožňuje spustit program.
« DISPLAY » :  Umožňuje změnit základní zobrazování, což má usnadnit četbu údajů (na výběr: ČAS, VZDÁLENOST, KALORIE A RYCHLOST).
PŘÍMÝ PŘÍSTUP KE SKLONU – 0, 2, 4, 8 nebo 10% : Umožňuje kdykoliv zvolit jeden z pěti přrednastavených sklonů. Pro výběr stiskněte tlačítko odpovídající 
zvolenému sklonu. 
 PŘÍMÝ PŘÍSTUP K PŘEDVYBRANÝM RYCHLOSTEM – 4, 8, 12, 14 NEBO 16 km/h (2.5, 5.0, 7.5, 8.7 nebo 10 mph) : Umožňuje kdykoliv zvolit 
jednu z předvybraných 5 rychlostí. Pro výběr přednaprogramované rychlosti, stiskněte tlačítko příslušné rychlosti.
« ▲/▼ INCLINE » : Umožňuje kdykoliv upravit sklon tím, že budete postupně zvyšovat sklon o 0.5%, od 0 do 10%.
« ▲/▼ SPEED » :  Umožňuje kdykoliv upravit rychlost zvyšováním o 0.1 km/h (0.1 mph), od 0.8 do 16 km/h (od 0.5 do 10 mph).

Poznámka: Dlouhý stisk umožňuje měnit rychlosti rychleji o 0.5 km/h (0.5 mph).

« STOP » : Umožňuje kdykoliv přerušit cvičení.
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SPUŠTĚNÍ

Poté co vložíte bezpečnostní klíč do konzoly a do kolíčku na oblečení, 
nejjednodušším způsobem, jak program spustit je stisknout tlačítko GO ». 
Koberec se spustí na rychlosti  2 km/h (1 mph) při sklonu 0 %.
Stiskem přímých knoflíků « ▲/▼ SPEED » a « ▲/▼ INCLINE » můžete 
přizpůsobit rychlost a sklon.

PROGRAMY

TC 470 vám nabízí jeden ruční program, 4 přednastavené programy, u 
kterých můžete měnit rychlost (P1, P2, P3 a P4) a 2 programy, které vám 
umožňujé měnit sklon (P5 a P6).

Každý program P1 až P6 je složen z jednominutových sekvencí, 
které odpovídají zvolené rychlosti nebo sklonu. Podle vaší 
úrovně, můžete uzpůsoit maximální rychlost tak, že stisknete 
« SET MAX. SPEED ». Tato operace automaticky opraví rychlost 
každého segmentu a zároveňe nedojde k překročení maximální 
rychlosti, kterou jste zvolili. 

VÝBĚR PROGRAMŮ

Po zasunutí bezpečenostního klíče, můžete vybírat programy stisknutím tlačítka 
« SELECT PROGRAM ». ».Vybraný program se zobrazí na obrazovce (P1, 
P2, P3, P4, P5 nebo P6).

Ruční program :

Zvolte si sklon stisknutím « ▲/▼ INCLINE ».

Zvolte si rychlost stisknutím jednoho z tlačítek přímé volby rychlostí nebo stisk-
nutím « ▲/▼ SPEED ».

Koberec se dá do chodu již od prvního stisknutí tlačítka 
určeného k výběru rychlosti. 

Okruh je symbolizován dráhou o délce  400 m (0.25 mílí)

Program P1 až P6 :

Rychlostní programy (SPEED) P1 až P4 : Rychlost se v průběhu cvičení mění.
Délka cvičení je předem stanovená a není možné ji změnit.

Programy sklonu (INCLINE) P5 a P6 : Sklon se během cvičení mění.
Délka cvičení je předem stanovená a není možné ji změnit.

Vyberte si program, nastavte maximální rychlost pomocí tlačítek  
«▼/▲ SET MAX. SPEED» zvyšováním o 0.1 km/h (0.1 mph). 
Spusťte program stisknutím « GO ».
Při spuštění koberce automaticky se spustí také počítadlo.

Každá změna segmentu v rámci programu je ohlašována zvukovým signálem. 

MĚŘIČE TEPU

Na začátku a na konci cvičení si můžete změřit tep. Stačí přiložit dlaně na 
měřiče tepu. Vaše tepová frekvence se objeví na obrazovce vpravo dole. 
Tato měření mají pouze informativní hodnuto a z lékařského hlediska nemají 
žádnou váhu. 

Režim INFORMACE

Tento režim Vám umožní zobrazit celkovou uběhnutou vzdálenost a celkový 
počet hodin, kdy byl koberec používán. 
V tomto režimu si můžete rovněž zvolit rychlostní jednotky a vzdálenost a zak-
tivovat či deaktivovat režim informací.

Pro vstup do režimu INFORMACÍ stačí stisknout tlačítko « STOP ». Podržte jej 
stisknuté a vložte bezpečnostní klíč, poté tlačítko pusťte.

Vpravo dole na obrazovce se objeví «  E » pro míle nebo «  » pro kilo-
metry.
Chcete-li přejít z jedněch do druhých, stiskněte « ▲ SPEED ».

Vlevo dole na obrazovce se objeví celková uběhnutá vzdálenost, kterou jste 
překonali od uvedení stroje do provozu. 

Uprostřed obrazovky se nakonec objeví celkový počet hodin, po ktéré byl 
koberec používán.

Všimněte si, že konzole Vám nabízí názornou ukázku používání v obchodě. 
Pokud je režim ukázky aktivovaný, koberec funguje normálně. Nicméně pokud 
vyndáte bezpečnostní klíč, obrazovka konzole zůstane rozsvícená. 

Pokud je aktivace předváděcího režimu označena « d » v pravé dolní části 
obrazovky.
Pro deaktivaci stiskněte «▼ SPEED ».

Pro výstup z informačního režimu a potvrzení zvolené rychlostní jednotky, vyn-
dejte bezpečnostní klíč z magnetické podpěry.

KALIBRACE SKLONU

Pokud vyndáte bezpečnostní klíč během doby, kdy motor sklonu je spuštěný, 
systém automaticky přejde k nové kalibraci spádu jakmile znovu přístroj znovu 
spustíte. Kalibrace se obvykle projeví progresivní zvýšením běhací plošiny až 
na maximum a poté snížením až na horizontální pozici.
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Pro odstranění prachu použijte měkkou látku. Lepkavé stopy (např. od potu) lze odstranit pomocí lehce navlhčené látky. 
Pozor na rizika spojená s elektřinou, ujistěte se, že pás je vypnutý a odpojený z proudu.
Pokud potřebujete převrátit koberec na hranu během toho, co je plošina otevřená (v pozici používání), existuje zde riziko, že se velmi hrubě uzavře. Velmi 
doporučujeme přeložit plošinu do pozice, ve které bude uložena, a ubezpečtěte se, že zavírací systém je dobře zajištěn a teprve poté, plošinu převraťte.

ČIŠTĚNÍ

Běžící pás je díl opotřebení, který se během doby používání povoluje. Pokud 
začne na válcích klouzat, je třeba ho utáhnout (prokluzování).

1.  Otočte oba 2 šrouby pro nastavení o čtvrtinu ve směru hodinových ručiček.
2.  Pokud je to třeba, celý postup opakujte, ale dbejte na to, abyste pás příliš 

nenatáhli. Pás je správně nastaven, pokud ho na každé straně můžete 
nadzdvihnout o několik centimetrů.

NASTAVENÍ NAPĚTÍ BĚŽÍCÍHO PÁSU

Klíč Allen 4 mm

PROMAZÁNÍ BĚŽÍCÍHO PÁSU
Koberec nepotřebuje promazání.

Klíč Allen 4 mm

Pás je lehce vychýlen doleva Pás je lehce vychýlen doprava

1.  Pás nastavte na rychlost 5 km/h (3 mph) a stoupněte si dozadu za pás.

2.  Pás je lehce vychýlen doleva: Otočte levý seřizovací šroub do půlky po 
směru hodinových ručiček. 

3.  Pás je lehce vychýlen doprava: Otočte pravý seřizovací šroub do 
půlky po směru hodinových ručiček.

4.  Nechte pás chvíli běžet, než se upraví umístění (1 až 2 minuty) a pokud je 
to třeba, operaci opakujte. Dejte pozor, abyste pás příliš nenatahovali.

NASTAVENÍ POZICE BĚŽÍCÍHO PÁSU

Je nezbytné, aby běžící pás byl vždy zcela vycentrován. Špatné vycentrování nevyhnutelně způsobí předčasné opotřebování pásu (roztržení okrajů) a z dlouhodobého 
hlediska škodí fungování pásu (špatné unášení válců).
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OPERACE SPOJENÉ SE SLOŽENÍM A S ROZLOŽENÍM PÁSU SE PROVÁDĚJÍ TEHDY, KDYŽ JE PÁS ZASTAVEN A VYPNUTÝ.
KOBEREC MUSÍ MÍT SKLON 0 %.

Pro přeložení pásu:

Pokud se pás nezablokuje, posuňte jej dolů o několik centimetrů a znovu proveďte celou operaci s tím, že máte ohnuté nohy a rovná záda.

Pro rozložení pásu:

S LOŽENÍ/ROZLOŽENÍ

PŘEMISŤOVÁNÍ

Stoupněte si dozadu za 
pás, nohy mějte na zemi. 
Zdvihněte koberec a 
položte ruce na postran-
ní části přístroje. Nohy 
máte ohnuté a záda jsou 
rovná.

Položte obě ruce pod zadní 
nohy koberce, nohy máte 
pokrčeny a záda rovná. 
Můžete zvednout celý kobe-
rec. Pás bude zablokován ve 
vertikální pozici, pokud uslyšíte 
při usazování „kliknutí“.

Levou rukou lehce posuňte 
pás dopředu, udržujte 
tlak, zatímco pravou rukou 
budete uvolňovat kolečko.

Obě dvě ruce dejte pod 
běžící pás, pás může být 
rozložen. Při stahování pásu 
nezapomeňte mít ohnuté nohy 
a rovná záda.

Pozor, tento výrobek je těžký (69 kg /153 Lbs). Před jakýmkoliv přemístěním 
pásu se ujistěte, že máte dostatečné vybavení a sílu!

Vypněte pás (přepněte jistič do pozice « OFF ») a vytáhněte napájecí kabel ze 
zásuvky ve stěně. Zavěste kabel na pás tak, abyste se při přemístění nepoškodil.

Běžící pás je vybaven kolečky pro přemístění.
Jakmile je pás rozložen (ujistěte se, že zajišťovací systém je správně zaklesnutý), 
vezměte běžící podstavec po obou stranách nebo za tyč umístěnou dole a 
přístroj posuňte.

Jakmile je pás na požadovaném místě, zablokujte jej pomocí nohy a posuňte je 
dolů, až se dotkne země.
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Pás se nerozsvítí (displej  konzole nic neukazuje) 
1. Vytáhněte bezpečnostní klíč, poté jej znovu umístěte na své místo.

2.  Zkontrolujte, že napájecí kabel je připojen do zásuvky ve zdi a funguje. 
(Pro ověření toho, zda zásuvka ve zdi funguje, připojte do ní lampu nebo 
jiný elektrický přístroj.)

3.  Zkontrolujte, že oba konce napájecího kabelu jsou připojeny k pásu.

4.  Ověřte, zda jistič v přední části pásu je na pozici „RESET“. Pokud je jistič 
v pozici OFF, je třeba jej znova spustit. Počkejte 5 minut a poté přepněte 
na pozici „RESET“.

Pokud problém přetrvává
5.  Vypněte a odpojte pás. Odmontujte konzolu, poté ověřte, zda jsou kabely 

horní přímé konstrukce jsou správně zapojené.

Pás zůstává zapnutý i po vyndání bezpečnostního 
klíče.
Vaše konzole je v režimu demonstrace. Deaktivujte režim předvedení pomocí 
instrukcí na straně 116 (odstavec „REŽIM INFORMACÍ“) 

Rychlost pásu není stálá:
1.  Zcela nedoporučujeme použití prodlužovacího kabelu. Pokud přesto musíte 

použít prodlužovací kabel, délka kabelu nesmí přesáhnout 1,5 m, abyste 
snížili ztráty elektřiny.

2.  Vyhněte se přetěžování elektrických zásuvek přístroji s velkou spotřebou 
(domácí elektrické spotřebiče nebo nářadí), které mohou mít špatný vliv 
na fungování pásu.

3.  Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen na obou koncích 
(do zásuvky ve zdi a do zásuvky na pásu), abyste se vyhnuli špatnému 
kontaktu. Pro ověření, zda zásuvky ve zdi funguje, připojte do ní lampu 
nebo jiný elektrický přístroj.

4.  Zkontrolujte, zda je běhací pás dobře napnutý (pás nesmí klouzat ani být 
příliš napnutý). Viz strana 117.

Výrobek dělá hluk:
1. Zkontrolujte, zda je běžící pás dobře vycentrován. Viz strana 117.

2.  Zkontrolujte, že běžící pás je správně napnutý (pás nesmí klouzat). Viz 
strana 117.

OBCHODNÍ  ZÁRUKA
DOMYOS ručí v případě tohoto výrobku za součástky a za práci za běžných podmínek použití po dobu 10 let na kostru výrobku, 5 let na 
motor a 2 roky na díly podléhající opotřebení a práci od data nákupu, kdy se za rozhodný den počítá datum uvedené na pokladní stvrzence.

Závazek společnosti DOMYOS dle této záruky se vztahuje pouze na výměnu nebo na opravu výrobku po posouzení vady touto společností.

Všechny výrobky, na něž se vztahuje záruka, je nutno dodat do některého ze smluvních servisů společnosti DOMYOS včetně dostatečně 
průkazného dokladu o zakoupení. Případné poštovní zásilky je nutno poslat vyplaceně.

Tuto záruku nelze uplatnit v případě:
• Poškození při přepravě.
• Nesprávného nebo nestandardního použití.
• Chybné montáže.
• Špatné údržby.
• Oprav provedených jiným než smluvním servisem společnosti DOMYOS
• Použití k obchodním účelům

Tato obchodní záruka nevylučuje zákonnou záruku platnou v daném státě a/nebo samosprávném územním celku.
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