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POZOR!
Pred použitím zariadenia si prečítajte
pozorne všetky inštrukcie v tomto manuáli.
Manuál uschovajte.
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1 DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
VAROVANIE: PRED POUŽITÍM BEŽIACEHO PÁSU SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY. TIETO POKYNY SI PONECHAJTE.
NEBEZPEČENSTVO: Aby sa znížilo riziko zasiahnutia elektrickým prúdom, vždy tento produkt Life Fitness pred čistením alebo

akoukoľvek údržbou odpojte od siete.
VAROVANIE: Aby sa znížilo riziko popálenín, požiaru, zasiahnutia elektrickým prúdom alebo poranenia, je nevyhnutné pripojiť každý

produkt do riadne uzemnenej elektrickej zástrčky.
VAROVANIE: Bežiaci pás by sa nemal púšťať, keď je zložený.
VAROVANIE: Tento bežiaci pás má imobilizačný softvér. Softvérovú imobilizáciu púšťajte len vtedy, keď sa bežiaci pás nepoužíva. Pri

imobilizovaní bežiaceho pásu si prečítajte pokyny v tejto Príručke majiteľa. Tieto pokyny uschovávajte mimo dosahu detí.
VAROVANIE: Dajte bežiaci pás rovno a zaistite ho PREDTÝM, než ho pretočíte nabok alebo ho budete dvíhať zo zeme. Základňa

alebo skladací rám sa môžu nečakane otočiť, ak sa nebudete riadiť týmto postupom.
VAROVANIE: Nehýbte bežiacim pásom tak, že budete dvíhať konzolu. Nepoužívajte konzolu ako riadidlá pri cvičení.
VAROVANIE: Pred zložením počkajte, kým sa bežiaci pás úplne nezastaví.
VAROVANIE: Systémy monitorovania tepu nemusia byť presné. Pretrénovanie môže mať za následok vážne poranenie alebo smrť.
VAROVANIE: Pred zložením počkajte, kým sa bežiaci pás úplne nezastaví.

Riziko poranenia osôb – Aby ste sa vyhli poraneniu, na pohyblivý pás vždy nastupujte a vystupujte z neho mimoriadne opatrne.
•

Ak ho chcete odpojiť, vypínač ON/OFF prepnite na OFF, potom sieťový kábel vytiahnite z elektrickej zástrčky.

•

Nikdy nepoužívajte produkt Life Fitness, ak má poškodený sieťový kábel alebo elektrickú zástrčku, alebo ak spadol, poškodil sa
alebo bol čiastočne ponorený vo vode. Kontaktujte zákaznícke centrum Life Fitness.

•

Tento produkt umiestnite tak, aby používateľ dočiahol na elektrickú zástrčku.

•

Sieťový kábel držte mimo horúcich plôch. Neťahajte prístroj za sieťový kábel ani ho nepoužívajte ako rúčku. Nedávajte sieťový
kábel na zem, pod alebo vedľa bežiaceho pásu.

•

Ak je sieťový kábel poškodený, musí ho nahradiť výrobca, autorizovaný servisný pracovník alebo podobne kvalifikovaná osoba,
aby nedošlo k nebezpečenstvu.

•

Nepoužívajte tento produkt v oblastiach, kde sa používajú aerosólové spreje, alebo kde sa podáva kyslík. Takéto látky
predstavujú nebezpečenstvo horenia a výbuchu.

•

Aby ste docielili správnu prevádzku, vždy sa riaďte pokynmi na konzole.

•

Tento prístroj nesmú používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo
s nedostatkom skúseností či vedomostí, ak na ne nedohliada, alebo ak ich o používaní prístroja nepoužila osoba zodpovedná za
ich bezpečnosť.

•

Pri deťoch treba dať pozor, aby sa s prístrojom nehrali.

•

Nepoužívajte produkt vonku, blízko bazénov alebo v oblastiach s vysokou vlhkosťou.

•

Nikdy nepúšťajte produkt Life Fitness v prípade, že je zablokovaný prívod vzduchu. Prívod vzduchu nesmie byť upchatý prachom,
vlasmi alebo iným materiálom.

•

Nikdy do žiadnych otvorov v produkte nevkladajte nijaké objekty. Ak dovnútra padne nejaký predmet, vypnite prístroj, vytiahnite
sieťový kábel zo zásuvky a opatrne ho vytiahnite. Ak naň nedočiahnete, kontaktujte zákaznícke centrum Life Fitness.

•

Nikdy priamo na prístroj, s výnimkou otvoru na fľašu a pomocnej tácky, nedávajte tekutiny žiadneho typu. Odporúčame nádoby
s uzáverom.

•

Keď budete používať bežiaci pás, vždy noste topánky s gumenou podrážkou alebo podrážkou s vysokou trakciou. Nepoužívajte
topánky na opätku, topánky s koženou podrážkou, klinmi alebo hrotmi. Skontrolujte, že v podrážke nemáte žiadne kamienky.
Nepoužívajte produkt naboso. Akékoľvek voľné oblečenie, šnúrky od topánok a uteráky držte ďalej od pohyblivých častí.

•

Keď sa prístroj používa, nenačahujte sa dovnútra ani pod prístroj, ani ho nenakláňajte.

•

Okolo bežiaceho pásu nechajte voľný priestor 2 metre krát 1 meter, nesmú tu byť žiadne prekážky vrátane stien, nábytku a iných
prístrojov.
Ak je potrebná ďalšia stabilita, použite rúčky. V prípade núdze, napríklad pri zakopnutí, sa chyťte rúčok a postavte sa na bočné
plošiny. Rúčok sa môžete držať vtedy, keď potrebujete zvýšiť stabilitu, ale nemali by sa používať nepretržite.
Nikdy na bežiacom páse nekráčajte ani nebežte opačným smerom.

•
•
•

Imobolizujte bežiaci pás tak, aby motory nebežali, keď prístroj nepoužívate. Na to musíte stlačiť a podržať šípku zníženia rýchlosti
(SPEED DOWN) a tlačidlo STOP na konzole.

•

Pri skladaní a rozkladaní bežiaceho pásu buďte opatrní. Nedovoľte, aby bežiaci pás nekontrolovane spadol na podlahu.
Manuálne ho zložte na zem.

•

Tento prístroj používajte iba na jemu určené použitie tak, ako je popísané v tejto príručke. Nepoužívajte príslušenstvo
neodporúčané výrobcom.

•

Podľa nariadenia Európskej únie o prístrojoch č. 2006/42/EC funguje tento prístroj na úrovni tlaku zvuku pod 70 dB(A) pri
priemernej prevádzkovej rýchlosti 8 km/h.

•

Univerzálny symbol pre elektrické uzemnenie je:
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BEŽIACI PÁS LIFE FITNESS, POPIS:

Water

Folding
Lever

USB port
Water bottle holder
Reading rack
Activity Zone
On/Off switch
Circuit breaker
Power cord
Console
iPod Docking station
Contact heart rate sensors
Energy stop
Headphone jack
Motor cover
Side rail
Running belt/Running deck
Roller end cap
Transport wheel
Folding
Release
Rear roller adjustment bolts

Release

USB port
Držiak na fľašu
Držiak na knihu
Zóna aktivity
Tlačidlo On/Off
Prerušovač
Sieťový kábel
Konzola
Stanica pre iPod
Senzory na kontaktné meranie tepu
Zastavenie prísunu el. energie
Otvor na slúchadlá
Kryt motora
Bočná plošina
Bežiaci pás/Doska na bežanie
Valcové zakončenie
Koleso potrebné na posun prístroja
Skladanie
Odblokovanie
Zadné valcové nastavovacie skrutky
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3 MONTÁŽ
Z bezpečnostných dôvodov, a na ušetrenie času a námahy, si pred inštaláciou vášho bežiaceho pásu Life Fitness prečítajte celú túto
Príručku majiteľa. Predtým, než začnete prístroj vybaľovať, umiestnite ho blízko miesta, kde sa bude používať.

3.1

VYBALENIE

Tieto pokyny na vybalenie predpokladajú, že ste už vykonali nasledovné:
•

Odňali vrch škatule.

•

Vybrali túto Príručku majiteľa z vrchu zabaleného materiálu.

Najlepšia metóda na vybalenie zvyšku bežiaceho pásu je nasledovná:
•

Odložte všetko, čo je položené na bežiacom páse.

•

Roztrhnite okraje vnútorného kartónu.

•

NEODNÍMAJTE ANI NEUVOĽŇUJTE remeň umiestnený nad bežiacou plochou.

•

Riaďte sa montážnymi pokynmi, ktoré začínajú na strane 9.

VAROVANIE: Dajte bežiaci pás vzpriamene a zaistite ho predtým, než ho budete prevracať nabok alebo ho budete dvíhať zo zeme.
Základňa alebo skladací rám sa môžu nečakane otočiť, ak sa nebudete riadiť týmto postupom.

3.2

ZOZNAM DIELOV A ČASTÍ

Po vybalení bežiaceho pásu nájdite tieto diely:
1. Ľavá podpera ......................................... Množstvo: 1
2. Skrutka M8 X 60MM (strieborná) .......... Množstvo: 6
3. Hviezdicové podložky ......................... Množstvo: 14
4. Pravá podpera ....................................... Množstvo: 1
5. Súprava konzoly .................................... Množstvo: 1
6. Skrutka M8 X 60MM (čierna) ................. Množstvo: 2
7. Ľavá rúčka.............................................. Množstvo: 1

HVIEZDICOVÁ PODLOŽKA

PLOCHÁ PODLOŽKA

8. Skrutka M8 X 15MM (čierna) ................. Množstvo: 4
9. Skrutka M8 X 15MM (strieborná) .......... Množstvo: 6
10. 6MM imbusový kľúč .............................. Množstvo: 1
11. Sieťový kábel ......................................... Množstvo: 1
12. Lanko pre núdzové zastavenie ............. Množstvo: 1
13. Plochá podložka .................................. Množstvo: 4
14. Pravá rúčka ............................................ Množstvo: 1

Náradie potrebné na montáž:

M8
X
BOLT

60MM

6MM imbusový kľúč (priložený v balení)
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3.3

MONTÁŽ PODPIER

Nájdite ĽAVÚ PODPERU (1). Je označená písmenom „L“. Postavte ĽAVÚ PODPERU blízko vnútornej časti ľavého držiaka.
a) Spojte dva elektrické konektory na spodnej časti podpery.
b) Nastavte podperu do správnej polohy a vložte do nej kábel.

c) Namontujte všetky časti a prstami ich utiahnite. Upevnite ĽAVÚ PODPERU do ľavého držiaka použitím troch STRIEBORNÝCH
SKRUTIEK M8 X 60MM (2) a troch HVIEZDICOVÝCH PODLOŽIEK (3). Zaistite prednú časť podpery pomocou jednej
STRIEBORNEJ SKRUTKY M8 X 15MM (9) a jednej HVIEZDICOVEJ PODLOŽKY (3).

UPOZORNENIE: Nepricviknite kábel, keď budete pripájať ľavú podperu na držiak ľavej podpery. Opatrne vložte vytŕčajúci kábel do rúry
podpery. Konektory musia byť po inštalácii vo vnútri rúry podpery.

Nájdite PRAVÚ PODPERU (4). Je označená písmenom „R“. Postavte PRAVÚ PODPERU blízko vnútornej časti pravého držiaku.
Namontujte všetky časti a prstami ich utiahnite. Upevnite PRAVÚ PODPERU do pravého držiaku použitím troch STRIEBORNÝCH
SKRUTIEK M8 X 60MM (2) a troch HVIEZDICOVÝCH PODLOŽIEK (3). Zaistite predok podpery pomocou jednej STRIEBORNEJ
SKRUTKY M8 X 15MM (9) a jednej HVIEZDICOVEJ PODLOŽKY (3).
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3.4

MONTÁŽ SÚPRAVY KONZOLY

Odporúča sa pomoc druhej osoby, ktorá bude držať súpravu konzoly na správnom mieste.
VAROVANIE: Nenakláňajte bežiaci pás nabok. Rám základne sa môže nečakane otočiť, ak sa nebudete riadiť týmto postupom.

Odopnite remeň na vrchu bežiaceho pásu.

Zložte bežiacu plochu bežiaceho pásu. Vyberte SÚPRAVU KONZOLY (5) spod pásu. Znova rozložte bežiacu plochu bežiaceho pásu.

a) Vložte súpravu konzoly do otvoru na pravej podpere. (obrázok vpravo dole)
b) Spojte dva elektrické konektory medzi PRAVOU PODPEROU a SÚPRAVOU KONZOLY. Vtlačte vytŕčajúci kábel buď do
podpery alebo do súpravy konzoly.

c) Dajte konzolu zhora na podpery a konektory vtlačte do podpery. Vložte držiaky súpravy konzoly do otvorov na podperách, aby
ste mohli umiestniť súpravu.

d) Namontujte štyri STRIEBORNÉ SKRUTKY M8 X 15MM a HVIEZDICOVÉ PODLOŽKY, ktoré budú držať konzolu na podpere.
Prstami utiahnite skrutky.
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3.5 MONTÁŽ RÚČOK
Pripojte PRAVÚ RÚČKU (7). Rúčky sú označené „R“ a „L“.

a) Nasuňte rúčku na rúru na konzole.
b) Namontujte dve ČIERNE SKRUTKY M8 X 15MM (8) s dvoma PLOCHÝMI PODLOŽKAMI (13) na vrch rúčky. Prstami utiahnite
skrutky.

c) Namontujte ČIERNE SKRUTKY M8 X 60MM (6) a HVIEZDICOVÉ PODLOŽKY (3) na spodok rúčky. Rukou utiahnite
skrutky.

Opakujte tento postup aj pre ĽAVÚ RÚČKU (7).

3.6

UTIAHNUTIE SKRUTIEK

Použite dodaný 6MM IMBUSOVÝ KĽÚČ na utiahnutie všetkých 18 skrutiek na montážnych bodoch.

3.7

PRIPOJENIE SIEŤOVÉHO KÁBLA

Vložte zástrčku sieťového kábla vášho bežiaceho pásu do zásuvky vedľa vypínača vášho bežiaceho pásu.
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4 NASTAVENIE
POŽIADAVKY NA ELEKTRICKÚ ENERGIU
Väčšina produktov Life Fitness sa v USA a Kanade používa v normálnom obvode 120 voltov. Dole je uvedená tabuľka so súčasným
hodnotením pre tento produkt na základe napájacieho napätia. Pred zapojením do zásuvky sa uistite, že tento model bežiaceho pásu
podporuje riadne sieťové napätie pre umiestnenie prístroja. Sieťové napätie je uvedené na sériovom štítku produktu.
Napájacie napätie (VAC)
120
230

Frekvencia (Hz)
50/60
50/60

Maximálny prúd (Amp)
12
10

POŽIADAVKY NA ELEKTRICKÉ UZEMNENIE
Tento produkt od spoločnosti Life Fitness musí byť riadne uzemnený. Ak prístroj nebude dobre fungovať alebo sa pokazí, riadne
uzemnenie zabezpečí elektrickému prúdu cestu najmenšieho odporu, čo znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom pre každého, kto
sa zariadenia dotkne alebo ho použije. Každý prístroj je vybavený sieťovým káblom, ktorý obsahuje uzemňujúci vodič a uzemňujúcu
zástrčku. Zástrčka sa musí zasunúť do zásuvky, ktorá sa riadne nainštalovala a uzemnila podľa všetkých miestnych zákonov
a nariadení. Na pripojenie tejto zástrčky do objímky s dvoma kolíkmi sa v severnej Amerike nesmie použiť dočasný adaptér. Ak nie je
k dispozícii riadne uzemnená zásuvka so správnou prúdovou intenzitou, musí ju nainštalovať kvalifikovaný elektrikár.
NEBEZPEČENSTVO: Z nesprávneho pripojenia uzemňujúceho vodiča zariadenia môže vzniknúť riziko zasiahnutia elektrickým
prúdom. Ak ste si nie istí riadnymi technikami uzemňovania, overte si to u kvalifikovaného elektrikára. Neupravujte zástrčku
poskytnutú spolu s týmto produktom. Ak nebude pasovať do elektrickej zásuvky, nechajte si riadnu zásuvku namontovať
kvalifikovaným elektrikárom.
ZAPNUTIE PRÍSTROJA
Ak chcete zapnúť bežiaci pás, nájdite vypínač ON/OFF v prednej časti bežiaceho pásu blízko sieťového kábla a zapnite ho na ON.

AKO STABILIZOVAŤ BEŽIACI PÁS LIFE FITNESS
Keď umiestnite prístroj na miesto, kde sa bude používať, skontrolujte
jeho stabilitu. Ak sa prístroj dokonca jemne kýva alebo nie je stabilný,
zistite, ktorá stabilizačná nožička nie je na zemi. Ak ju chcete nastaviť,
točte STABILIZAČNÚ NOŽIČKU (A) alebo (B) dovtedy, kým sa prístroj
neprestane kývať, a obe stabilizačné nožičky stoja pevne na zemi.
Upozornenie: Ak počas používania dôjde k nadmernej vibrácii,
prispôsobte výšku vyrovnávačov (A) bližšie k podperám. Nedávajte
výšku vyrovnávačov (B) ďalej od podpier.
Upozornenie: Pre riadnu prevádzku je mimoriadne dôležité, aby bola
stabilizačná nožička správne prispôsobená.

KONTROLA PÁSU
Po inštalácii a stabilizácii bežiaceho pásu je potrebné skontrolovať, či
má pás správne smerovanie. Najprv sa uistite, že je sieťový kábel
zapojený do vhodnej zásuvky tak, ako je popísané vyššie v časti
Elektrické požiadavky. Potom bežiaci pás zapnite. Postavte sa na bočné
plošiny bežiaceho pásu obkročmo ponad pás. Ak chcete naštartovať pás,
stlačte tlačidlo WALK, potom tlačidlo so šípkou PRIDAŤ RÝCHLOSŤ
(SPEED UP), kým nedosiahne pás rýchlosť 4,0 mphh/6,4 kph. Ak sa zdá,
že pás v pohybe nebude zarovnaný na stred, pozrite si pokyny v
časti Smerovanie (centrovanie) existujúceho alebo nového pásu (časť
11.2).
Upozornenie: Normálna pozícia pre fungovanie pásu bude taká, že
bude umiestnený v rámci indikátorov pozície pásu na kryte motora (viď
ilustráciu vpravo). Ak nie je pás v tejto pozícii, viď časť 11.2.
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SKLADANIE A ROZKLADANIE BEŽIACEHO PÁSU
Doska bežiaceho pásu sa dá zložiť, ak sa nepoužíva. Ak to chcete urobiť, presvedčte sa, že sklon je nastavený na 0 %, potom
jednoducho chyťte dosku a dvihnite ju, kým nezapadne na miesto. Ak chcete dať dosku znova dole, tlačte behaciu plochu jednou
rukou a ťahajte rúčku na odblokovanie, a pomaly ju dávajte na zem. Predtým, než použijete bežiaci pás sa uistite, že doska je úplne
dole.
VYPÍNAČ
Nachádza sa na prednom paneli v spodnej časti bežiaceho pásu, a tento vypínač ON/OFF má dve pozície – „I“ (jedna) pre
ZAPNUTÝ/ON a „0" (nula) pre VYPNUTÝ/OFF.
HÝBANIE BEŽIACIM PÁSOM
Vypnite bežiaci pás a odpojte sieťový kábel, potom dvihnite dosku.
Upozornenie: Ak sa pri nastavovaní upravovali predné vyrovnávače predtým, než prístrojom pohnete, utiahnite pätky vyrovnávačov
kolmo na rám základne.
Bežiacim pásom sa teraz dá hýbať na jeho predných kolieskach tak, že ho budete tlačiť a ťahať za rúčky. Nesnažte sa hýbať bežiacim
pásom tlačením alebo ťahaním dosky alebo podporných rúr dosky.
IMOBILIZÁCIA BEŽIACEHO PÁSU
Keď je potrebné bežiaci pás imobilizovať, stlačte a podržte šípku zníženia rýchlosti (SPEED DOWN) a tlačidlo STOP na konzole.
Použite tento istý postup tlačidiel na mobilizáciu bežiaceho pásu.
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5 SCHÉMA KONZOLY A ZÓNY AKTIVITY

A. Pomocné tácky a držiaky na fľaše sa nachádzajú na oboch stranách obrazovky konzoly.
B. Šetrič energie Zapnutý/Vypnutý: Režim šetrenia energie sa používa na to, aby sa minimalizovala spotreba energie, keď sa
bežiaci pás nepoužíva. Bežiaci pás sa automaticky zapne na režim šetrenia energie po ukončení cvičenia. Stlačte tlačidlo na
šetrenie energie (ENERGY SAVER), aby ste bežiaci pás buď „zobudili“ alebo ho dali do režimu šetrenia energie. Šetrič energie sa
dá vypnúť v Menu nastavení. LED indikátor bude blikať, keď bude prístroj v režime šetrenia energie.
C. Virtuálny tréner: USB port sa používa na nahranie cielených programov a na mieru vytvorených cvičení z
www.LifeFitnessvirtualtrainer.com. Používatelia si tiež môžu uschovať tréningy na USB kľúči a sledovať svoj
pokrok na stránke
www.LifeFitnessvirtualtrainer.com. Viac informácií o Virtuálnom trénerovi sa nachádza v časti 8.
D. Reset: Použite tlačidlo RESET na vymazávanie vkladaných tréningových údajov. Ak stlačíte tlačidlo Reset trikrát, ukončíte
akýkoľvek tréning.
E. Enter: Toto tlačidlo použite vtedy, keď budete počas nastavovania tréningu vkladať tréningové údaje.
F.

Navigácia: Použite toto tlačidlo na navigáciu dopredu, dozadu, hore a dole počas tréningu alebo nastavovaní konzoly, ako aj pri
nastavovaní sklonu, času a rýchlosti tréningu. Pri nastavovaní tréningu používajte šípky doľava/doprava (LEFT/RIGHT) na
pohyb v možnostiach nastavenia tréningu, a potom použite šípky hore/dole (UP/DOWN) na nastavenie hodnôt. Počas tréningu
používajte šípky doľava/doprava (LEFT/RIGHT) na nastavenie úrovne náročnosti tréningu alebo cieľa HR v programoch HR.
Použite šípky hore/dole (UP/DOWN) na nastavenie času.

G. Nastavenia: Stlačte toto tlačidlo a vojdete do menu, kde si môžete upraviť nastavenia bežiaceho pásu.
H. Výber tréningu: Vyberte si jeden z nasledujúcich tréningov tak, že stlačíte príslušné tlačidlo: USB (Virtuálny tréner), Manuál,
Náhodný, Kopec, Spaľovanie tukov, Kardio alebo Fit Test, a začnite nastavovať tréning (viď Prehľad tréningov, kde sa nachádzajú
kompletné popisy).
I.

Držiak na knihu: Používatelia si môžu položiť Kindle®, iPad®, knihy, časopisy alebo iné čítacie zariadenia na vstavaný držiak na
knihu.
®

J. Stanica pre iPod Počas tréningu si môžu používatelia položiť, ovládať a nabíjať svoje iPody. (Viď K. Ovládanie iPodu).
®
K bežiacemu pásu bola pribalená jedna podložka na iPod . Nastavte podložku za menšie prehrávače iPod, keď ich umiestnite do
stanice. Aby ste dali zariadenie do stanice správne, možno z neho budete musieť odstrániť ochranný obal. Na prípojke v iPode
môže byť ochranná svorka. Pred uložením zariadenia do stanice svorku odstráňte.
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ZÓNA AKTIVITY
K. Ovládanie iPodu: Použite tieto tlačidlá na prehrávanie/zastavenie, preskočenie dopredu, preskočenie dozadu, zvýšenie
a zníženie hlasitosti.
1.

Ak chcete, aby fungovalo ovládanie zvuku na bežiacom páse, zapojte slúchadlá do otvoru pre slúchadlá na bežiacom páse
(L).

2.

Všetko ovládanie okrem ovládania zvuku na vašom iPode bude stále aktívne, ak bude umiestnený v stanici bežiaceho pásu.

3.

Výška hlasitosti je pri vložení iPodu do stanice na bežiacom páse vždy nastavená na „nízku“.

L. Otvor pre slúchadlá: Ak chcete počúvať váš iPod umiestnený v stanici, zapojte slúchadlá do otvoru.
M. Rýchly štart/Quick Start (chôdza, poklus, beh): Pred tréningom stlačte jedno z tlačidiel rýchleho štartu (Quick Start) a bežiaci
pás sa začne hýbať v prednastavenej hodnote. Prednastavené hodnoty sú 2 mph/3,2 kphu (chôdza), 4 mph/6,4 kph (poklus), a 6
mph/9,7 kph (beh). Počas tréningu stlačte tieto tlačidlá a okamžite zmeníte rýchlosť pásu na prednastavenú hodnotu.
Používatelia si môžu upraviť prednastavené rýchlosti tak, že budú držať tlačidlá so šípkami ZVÝŠIŤ/ZNÍŽIŤ RÝCHLOSŤ (SPEED
UP/DOWN) a držať tlačidlá Chôdza (Walk), Poklus (Jog) a Beh (Run) počas 5 sekúnd, čím si nastavia zobrazenú rýchlosť pre
tlačidlo, ktoré stláčajú a držia.
N. Sklon hore/dole: Používajte tlačidlá so šípkami SKLON HORE/DOLE (INCLINE UP/DOWN) na zmenu naklonenia pásu o 0,5 %
s každým stlačením šípok.
N. Zvýšiť/Znížiť rýchlosť (Speed Up/Down): Používajte tlačidlá so šípkami ZVÝŠIŤ/ZNÍŽIŤ RÝCHLOSŤ (SPEED UP/DOWN) na
zmenu rýchlosti pásu o 0,1 mph s každým stlačením šípok.
P. Pauza/Pokračovať (Pause/Resume): Keď počas tréningu toto tlačidlo stlačíte raz, prerušíte tréning. Ak ho stlačíte znova,
budete v tréningu pokračovať. Po prerušení bude rýchlosť bežiaceho pásu 0,5 mph (0,8 km za hodinu). Čas prerušenia je
nastavený na 5 minút. Obrazovka odpočítava 5:00 minút hneď po stlačení tlačidla PAUSE. Ak bežiaci pás nenaštartuje
po prerušení, prejde na režim šetrenia energie.
Q. Stop: Keď ho stlačíte raz, ukážu sa informácie o tréningu. Ak ho stlačíte dvakrát, zresetujete tréning.
R. Magnet pre núdzové zastavenie: Tento magnet je súčasťou lanka pre núdzové zastavenie. Toto lanko je bezpečnostným prvkom,
ktorý sa musí pripevniť na oblečenie používateľa, ktorý používa bežiaci pás. Keby potom hrozilo zakopnutie alebo pád
používateľa, lanko sa odpojí od Zóny aktivity, vypne bežiaci pás a reštartuje konzolu. Ak chcete reštartovať systém, jednoducho
znova pripojte magnet lanka k Zóne aktivity. Ak sa zatiahne za lanko núdzového zastavenia, bežiaci pás neukáže tréningové
údaje, ktoré sa dajú uložiť na USB.
S. Senzory merania tepu: Senzory merania tepu sú vstavaným monitorovacím systémom na meranie tepu na bežiacom páse. Počas
tréningu sa chyťte senzorov, ktoré sú uložené v rúčkach. Ak chcete dosiahnuť presné hodnoty, pohodlne sa chyťte. Konzola
ukáže tep po 15 až 20 sekundách.
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6 ZOBRAZENIA NA KONZOLE
Obrazovka konzoly bola navrhnutá tak, aby bolo nutné menšie množstvo prepínania medzi tréningovými informáciami. Každé
tlačidlo na konzole bežiaceho pásu bolo vytvorené tak, aby mal používateľ hmatateľnú spätnú väzbu. Každá informácia o tréningu
vrátane sklonu, času, rýchlosti, tepu, kalórií a vzdialenosti, má svoje vlastné okienko.

1. USB
Ikona USB na ľavej strane CENTRA SPRÁV sa zobrazí vždy, keď sa zapojí USB. USB môže realizovať tréning z
www.Lifefitnessvirtualtrainer.com. V časti 8 sa nachádza viac informácií o internetovej stránke Virtuálneho trénera Life
Fitness.
2. Centrum správ
Centrum správ poskytuje používateľovi pokyny a informácie. Centrum správ bude používateľa viesť cez nastavenie tréningu,
vrátane výberu tréningu a vloženia času, sklonu a ďalších špecifických informácií o tréningu. Takisto ak sa v Menu nastavení
počas tréningu zapne istá spätná väzba o tréningu ako napr. tempo, centrum správ bude tieto informácie pravidelne ukazovať.
3. iPOD®
Ikona iPodu na pravej strane CENTRA SPRÁV sa ukáže vtedy, keď sa do stanice umiestni kompatibilný iPod.
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4. Centrum merania tepu
Zobrazenie tepu
Zobrazenie tepu počíta skutočný tep používateľa v sťahoch alebo úderoch za minútu počas tréningu. Používateľ sa musí držať
kontaktných elektród na meranie tepu alebo mať na sebe telemetrický hrudný pás, aby zobrazenie tepu fungovalo. Viď
Telemetrický hrudný pás na meranie tepu. Ak chcete dostať najpresnejšie údaje z merania vášho tepu, Life Fitness odporúča
nosiť hrudný pás. Ak máte problémy s údajmi z merania vášho kontaktného tepu, prečítajte si časť s názvom Kontaktné meranie
tepu, kde sa nachádzajú odporúčania na vylepšenie získania údajov z kontaktného merania tepu.
Zobrazenie cieľového tepu
Cieľový tep je percento maximálneho tepu používateľa. Cieľom je dosiahnuť taký tep, ktorý umožní, aby bol tréning pre srdce a
pľúca čo najužitočnejší. Konzola vypočíta cieľový tep tak, že vezme maximálny tep (220 mínus vek používateľa) a vynásobí ho
úrovňou intenzity. Úroveň intenzity Life Fitness je 65 % na chudnutie a spaľovanie tukov a 80 % na zlepšenie kardiovaskulárnej
výdrže. Obrazovka sa bude prepínať medzi úrovňami intenzity 65 % a 80 %. Šípka ukazujúca nahor alebo nadol sa rozsvieti
a ukáže, kedy je aktuálny tep používateľa nad alebo pod cieľovým tepom.
Príklad: Vek používateľa je 45. 220 - 45 = 175. 175 je maximálny tep pre 45-ročného človeka. 175 x 65 % = 114. 114 je
optimálny cieľový tep na chudnutie a spaľovanie tukov.
5. Zobrazenie profilu tréningu
Profil tréningu graficky zobrazuje intenzitu tréningu stĺpikmi rôznych výšok. Počas tréningu je súčasná úroveň intenzity, v ktorej
sa používateľ nachádza, naznačená šípkou umiestnenou nad príslušným stĺpikom.
Počas tepového tréningu sa profil tréningu správa ako graf cieľového tepu používateľa. Každý jeden z 9 riadkov profilu bude
predstavovať aktuálny tep používateľa ako percento jeho maximálneho tepu. Preto až do konca tréningu bude môcť používateľ
počas tréningu vidieť rozsah svojho cieľového tepu.
Riadok
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Rozsah cieľového tepu
20 – 29 %
30 – 39 %
40 – 49 %
50 – 59 %
60 – 69 %
70 – 79 %
80 – 89 %
90 – 99 %
100 %

Upozornenie: Percentá v tabuľke predstavujú aktuálny tep používateľa ako percento jeho maximálneho tepu. Maximálny tep je
220 – vek používateľa. Napríklad: Maximálny tep 40-ročného človeka by bol 220 – 40 = 80. Počas tréningu dosiahol v prvom
intervale skutočný tep 100. Preto 100/80 = 0,56 alebo 56 % a profil by zobrazil používateľa v riadku 4 pre prvý interval tréningu.
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6. Centrum výsledkov. Zobrazenie vzdialenosti
Vzdialenosť sa zobrazuje v míľach alebo kilometroch v centre výsledkov. Vzorec pre vzdialenosť sa snaží kopírovať míle za
hodinu tak, ako keby sa cvičenie vykonávalo vonku. Vzorec pre vzdialenosť nebude vždy zhodný s ostatnými produktmi Life
Fitness alebo produktmi iných výrobcov. Vzdialenosť sa dá nastaviť na kilometre alebo míle. Viď Menu nastavení
Zobrazenie kalórií
Kalória je jednotka na meranie energie. Predstavuje množstvo energie získanej z jedla. Jedna kalória je energia, ktorá stačí na
zvýšenie teploty 1 gramu vody o 1 stupeň Celzia. Konzola počíta priemer spálených kalórií na základe rovnice pre výpočet
kalórií spoločnosti Life Fitness. Tento vzore nemusí byť rovnaký ako v prípade prístrojov iných výrobcov alebo iných prístrojov Life
Fitness. Toto okienko sa dá prepnúť tak, že bude ukazovať Watty. Pozrite si prosím pokyny v časti Menu nastavení.
7. Zobrazenie sklonu
Existujú dva typy úrovní používaných na bežiacich pásoch Life Fitness. Používatelia si môžu prispôsobiť segment súčasného
času a percento naklonenia počas tréningov NÁHODNÝ, KOPEC, TEP alebo VIRTUÁLNY TRÉNER. Prvá úroveň náročnosti
zodpovedá rozsahu aktuálneho percenta naklonenia. Úrovne náročnosti sa používajú počas tréningov NÁHODNÝ, KOPEC,
TEP a VIRTUÁLNY TRÉNER () Takže keď si používateľ vyberie úroveň náročnosti 10, zodpovedá to rozsahu percenta sklonu
medzi 3 % - 7 %. Počas tréningov NÁHODNÝ a KOPEC sa zobrazí úroveň náročnosti iba počas nastavovania tréningu. Vždy
inokedy počas týchto tréningov sa zobrazí percento naklonenia. Viď nižšie uvedenú tabuľku. Druhý typ úrovne je úroveň alebo
percento naklonenia. Úroveň naklonenia si môže nastaviť používateľ iba pri tréningu MANUÁL. Rozsah možného percenta
sklonu je 0 – 12 % a dá sa nastavovať po 0,5 %.
Úroveň náročnosti

Úroveň sklonu

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

8,0 – 12,0
7,5 – 11,5
7,0 – 11,0
6,5 – 10,5
6,0 – 10,0
5,5 – 9,5
5,0 – 9,0
4,5 – 8,5
4,0 – 8,0
3,5 – 7,5
3,0 – 7,0
2,5 – 6,5
2,0 – 6,0
1,5 – 5,5
1,0 – 5,0
0,5 – 4,5
0,0 – 4,0
0,0 – 3,0
0,0 – 2,0
0,0 – 1,0

Upozornenie: Zmena nastavenia vždy o 0,5 %
Upozornenie: Zmena nastavenia vždy o 0,5 %
Upozornenie: Zmena nastavenia vždy o 0,5 %
Upozornenie: Zmena nastavenia vždy o 0,5 %
Upozornenie: Zmena nastavenia vždy o 0,5 %
Upozornenie: Zmena nastavenia vždy o 0,5 %
Upozornenie: Zmena nastavenia vždy o 0,5 %
Upozornenie: Zmena nastavenia vždy o 0,5 %
Upozornenie: Zmena nastavenia vždy o 0,5 %
Upozornenie: Zmena nastavenia vždy o 0,5 %
Upozornenie: Zmena nastavenia vždy o 0,5 %
Upozornenie: Zmena nastavenia vždy o 0,5 %
Upozornenie: Zmena nastavenia vždy o 0,5 %
Upozornenie: Zmena nastavenia vždy o 0,5 %
Upozornenie: Zmena nastavenia vždy o 0,5 %
Upozornenie: Zmena nastavenia vždy o 0,5 %
Upozornenie: Zmena nastavenia vždy o 0,5 %
Upozornenie: Zmena nastavenia vždy o 0,3 %
Upozornenie: Zmena nastavenia vždy o 0,15 %
Upozornenie: Zmena nastavenia vždy o 0,1 %

8. Zobrazenie času
Okienko s časom zobrazí celkový čas tréningu, ktorý nastavuje používateľ počas nastavenia tréningu, v škále od 99 po 1 minútu
podľa príslušného programu. Počas tréningu sa bude čas odpočítavať od celkového času tréningu. Nastavený čas sa dá
kedykoľvek počas tréningu zmeniť šípkami hore a dole.
9. Zobrazenie rýchlosti
Rýchlosť sa zobrazuje v míľach za hodinu (MPH) alebo kilometroch za hodinu (KPH). Vzorec sa snaží kopírovať míle za hodinu
tak, ako keby sa cvičenie vykonávalo vonku. Rozsah rýchlosti je od 0,5 mph (0,8 kph) do 10,0 mph (16 kph) a dá sa zvyšovať po
0,1 mph. Jednotky rýchlosti sa môžu zobraziť v MPH alebo KPH použitím Menu nastavení. Viď Menu nastavení
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PREHĽAD TRÉNINGOV
Pre bežiace pásy Life Fitness je predprogramovaných šesť tréningov. Každý tréning má iný cieľ. Podrobne si prečítajte popisy
tréningov, aby ste si mohli vytvoriť taký tréning, ktorý sa zameriava na dosiahnutie vašich špecifických cieľov.
Upozornenie: USB port pre Virtuálneho trénera vám umožňuje stiahnuť si a prispôsobiť viac než 40 tréningov. Môžete získať
odporúčané tréningové programy na základe vašich individuálnych cieľov. Navštívte stránku www.LifeFitnessvirtualtrainer.com
kde máte voľný prístup. Viď Ako používať Virtuálneho trénera v časti 8.
Popisy tréningov na nasledujúcich stranách sú všetky označené heslami Začiatočník – Práve začínam, Skúsený – Fit a Pokročilý –
Atlét. Začiatočnícke tréningy sú vytvorené pre používateľov, ktorí práve začínajú trénovať alebo začínajú tréningový režim.
Začiatočnícke tréningy majú obmedzené nastavenia postupnej intenzity. Tréningy pre skúsených sú navrhnuté pre používateľov,
ktorí chcú náročnejšie tréningy. Títo používatelia by mali mať silnejší základ fyzickej zdatnosti. Tréningy pre pokročilých sú
vytvorené pre atlétov trénujúcich kardiovaskulárnu výdrž a pre špeciálne udalosti.
Rôzne tréningy si vyžadujú iné kroky nastavenia. Táto sekcia obsahuje podrobnosti o samotných krokoch.

PROFIL TRÉNINGU
Ak chcete začať tréning, vyberte si jeden zo šiestich predprogramovaných tréningov stlačením
tlačidiel na pravej strane konzoly, alebo zapojte vaše USB a vyberte si tlačidlo tréningu z USB.
Keď sa vyberie tréning, CENTRUM SPRÁV zobrazí prvý krok nastavenia tréningu a ukáže súčasnú
hodnotu parametrov nastavenia. Počas procesu nastavenia používajte šípky HORE/DOLE na
NAVIGAČNOM TLAČIDLE na nastavenie hodnoty, ktorú ste si vyberali. Použite šípky
DOĽAVA/DOPRAVA na NAVIGAČNOM TLAČIDLE na pohyb dozadu a dopredu medzi rozličnými
krokmi. Ak chcete postúpiť do ďalšieho kroku, buď stlačte pravú šípku alebo ENTER. Keď vložíte
posledný krok, stlačte ENTER a začnete tréning.

Tréningy QUICK START sú najrýchlejším spôsobom, ako začať cvičiť, a preskakujú kroky potrebné na výber konkrétneho tréningového
programu. Začnite tréning QUICK START stlačením tlačidiel CHÔDZA, POKLUS alebo BEH v Zóne aktivity. Po stlačení tlačidla
CHÔDZA, POKLUS alebo BEH, začne sa okamžite MANUÁLNY tréning v predprogramovanej rýchlosti pre príslušné stlačené tlačidlo.
Počas tohto MANUÁLNEHO tréningu sa môže používateľ kedykoľvek prepínať medzi troma predprogramovanými rýchlosťami:
Chôdza (2 mph/3,2 kph), poklus (4 mph/6,4 kph) a beh (6 mph/9,7 kph). Cieľový tep sa počas tréningu QUICK START nezobrazí.
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MANUÁLNY TRÉNING (Začiatočník – Práve začínam)
Prístup: Tento tréning môžete začať stlačením tlačidla tréningu MANUÁL.
Popis: MANUÁLNY tréning je jednoduchý tréning, ktorý nemá vopred definované úrovne
intenzity. MANUÁLNY tréning začína používateľ v rýchlosti 0,5 MPH a pri sklone 0 %.
Používateľ plne kontroluje nastavenia rýchlosti a sklonu.
Cieľ: Tento tréning bol vytvorený pre tých používateľov, ktorí nemajú veľa skúseností
s tréningom na produkte a podobných produktoch, a radi riadia nastavenia úrovne
a rýchlosti/naklonenia.

NÁHODNÝ TRÉNING (Skúsený - Fit)
Prístup: Tento tréning môžete začať stlačením tlačidla tréningu RANDOM (NÁHODNÝ).
Popis: Pri tomto tréningu konzola vytvára terén rôznych kopcov a údolí. Možných je viac
než milión rozličných tréningov. NÁHODNÝ tréning používa úpravy sklonu na vytvorenie
kopcov/údolí. Rýchlosť si kontroluje používateľ.
Cieľ: Tento tréning bol vytvorený tak, aby konečnému užívateľovi poskytol nekonečnú
variabilnosť tréningov. Cieľom tohto tréningu je zabrániť nude pri tréningu a zlepšiť
motiváciu.

TRÉNING DO KOPCA (Skúsený - Fit)
Prístup: Tento tréning môžete začať stlačením tlačidla tréningu HILL (KOPEC).
Popis: Tréning do kopca patentovaný spoločnosťou Life Fitness je intervalový tréning.
Intervaly sú obdobia intenzívneho aeróbneho cvičenia. Okienko tréningového profilu ukazuje
úrovne intervalov, ktoré spolu budia dojem kopcov a údolí. Nastavenia sklonu sa používajú na
simuláciu kopcov/údolí a rýchlosť si kontroluje používateľ.
Tréning do kopca má dve hlavné fázy, ktoré sa nachádzajú medzi zahriatím a ochladením.
Plošina: Jemne zvyšuje sklon a udržiava ho rovnomerný, čím dovedie tep na spodný
koniec cieľovej zóny.
Intervalový tréning: Ide o sériu čoraz strmších kopcov, ktoré sa striedajú s údoliami alebo fázami oddychu. Potom by sa
mal tep zvýšiť na horný koniec cieľovej zóny počas tohto segmentu.
Cieľ: Vedecky sa preukázalo, že počítačový intervalový tréning je z kardio-respiračného hľadiska lepší než tréning v rovnakom
tempe. Cieľom tohto tréningu je vylepšiť kardiovaskulárnu výdrž a dostať sa cez fitness plošiny.

TRÉNING NA SPAĽOVANIE TUKOV* (Začiatočník - Práve
začínam) *Na tento tréning je potrebné mať hrudníkový pás
Prístup: Tento tréning začnete stlačením tlačidla SPAĽOVANIE TUKOV/FAT BURN.
Popis: Aby tento tréning riadne fungoval, musí mať používateľ na sebe hrudníkový pás.
Tento program používa nastavenia sklonu na zvýšenie a zníženie tepu. Udržiava
používateľ na úrovni

65 % jeho teoretického maximálneho tepu. Konzola neustále

monitoruje a zobrazuje tep a prispôsobuje úroveň intenzity tak, aby používateľ dosiahol
a udržiaval si cieľový tep. Intenzita sa nezmení, ak je tep používateľa medzi 60 %-72 % jeho
cieľového tepu.
AK tep používateľa nedokáže dosiahnuť cieľ použitím naklonenia, v CENTRE SPRÁV sa objaví správa, ktorá požiada
používateľa, aby zmenil rýchlosť.
Cieľ: Cieľom tohto tréningu je efektívne spaľovať tuk elimináciou pretrénovania a nedostatočného trénovania ako aj
maximalizovať aeróbne výhody cvičenia použitím tukových zásob energie tela.
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KARDIO TRÉNING* (Skúsený - Fit)
* Na vykonanie tohto tréningu je potrebné mať hrudníkový pás.
Prístup: Tento tréning môžete začať stlačením tlačidla tréningu CARDIO.
Popis: Na to, aby tento tréning riadne fungoval, musí mať používateľ na sebe hrudníkový pás.
Tento program používa úpravy sklonu na zvýšenie a zníženie tepu. CARDIO udržiava
používateľa na úrovni 80 % jeho teoretického maximálneho tepu. Konzola neustále sleduje
a zobrazuje tep, a prispôsobuje úroveň intenzity na dosiahnutie a udržanie rozsahu cieľového
tepu. Intenzita sa nezmení, ak je používateľ medzi 72 % - 85 % svojho cieľového tepu.
Ak používateľa nedosiahne cieľový tep použitím sklonu, v CENTRE SPRÁV sa objaví správa a
požiada používateľa, aby zmenil rýchlosť.
Cieľ: Cieľom KARDIO tréningu je zaťažiť srdcový sval viac, aby sa zdôraznila kardiovaskulárna výdrž.
FIT TEST (Všetky úrovne)
Prístup: Tento tréning môžete začať stlačením tlačidla tréningu FIT TEST.
Popis: Tréning FIT TEST odhaduje kardiovaskulárnu zdatnosť a dá sa použiť na sledovanie zlepšenia výdrže každých štyri až
šesť týždňov. Používateľ musí mať na sebe telemetrický hrudný pás na meranie tepu, keďže výpočet testovacieho skóre je
založený na výsledkoch merania tepu. Trvanie tréningu bude päť minút pri sklone 5 %. Hneď potom zaznamená konzola výsledky
merania tepu používateľa, vypočíta skóre fyzickej zdatnosti a zobrazí skóre v
CENTRE SPRÁV.
Fit Test sa považuje za test submax VO2 (objem kyslíka). Jeho úlohou je zmerať, ako dobre dodáva srdce okysličenú krv do
cvičiacich svalov a ako efektívne tieto svaly dostávajú kyslík z krvi. Lekári a odborníci na cvičenie všeobecne považujú tento test
za dobré meranie aeróbnej kapacity.
Cieľ: Cieľom tréningu FIT TEST je zvyšovať tep používateľa na úroveň, ktorá je medzi 60 % - 85 % jeho teoretického
maximálneho tepu.
Navrhované úrovne námahy

Úroveň Fit Test

neaktívny

aktívny

veľmi aktívny

2 - 3 mph
3,2 – 4,8 kph

3 - 4 mph
4,8 – 6,4 kph

3,5 – 4,5 mph
5,6 – 7,2 kph

Upozornenie: Bežiaci pás bude mať po minútovom zahriatí sklon 5 %.
V každom navrhnutom rozsahu sa použijú tieto ďalšie pokyny:
Spodná polovica
rozsahu
vyšší vek
nižšia váha
nízky

Horná polovica
rozsahu
nižší vek
vyššia váha*
vyšší

* V prípade nadmernej váhy použite spodnú polovicu rozsahu
Bežiaci pás nebude akceptovať:
•

tep nižší než 52 alebo vyšší než 200 úderov za minútu

•

váhu nižšiu než 34 kg alebo vyššiu než 181 kg

•

vek pod 10 alebo nad 99 rokov

•

údaje, ktoré prevyšujú ľudské možnosti
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Ak pri vkladaní údajov do Fit Test urobíte chybu, môžete ju opraviť použitím šípky naspäť, potom vložte správne informácie a stlačte
ENTER. Keď začne test, nemôžete meniť čas ani rýchlosť tréningu. Použite tlačidlo STOP,
RESET, SPEEDUP (ZVÝŠIŤ RÝCHLOSŤ), SPEED DOWN (ZNÍŽIŤ RÝCHLOSŤ), alebo PAUSE na ukončenie testu.
Je dôležité, aby ste Fit Test vykonávali vždy za podobných okolností. Váš tep bude závisieť od mnohých faktorov, vrátane:
•

dĺžka spánku predošlú noc (odporúča sa aspoň sedem hodín)

•

denná doba

•

čas, kedy ste naposledy jedli (odporúčajú sa dve až štyri hodiny po poslednom jedle)

•

čas, kedy ste naposledy pili tekutiny obsahujúce kofeín alebo alkohol, alebo fajčili (odporúčajú sa
aspoň štyri hodiny)

•

čas, kedy ste naposledy cvičili (odporúča sa aspoň šesť hodín)

Ak chcete dostať najpresnejšie výsledky pre Fit Test, mali by ste ho vykonať tri po sebe idúce dni a priemerne na tri skóre.
UPOZORNENIE: Ak chcete dostať správne skóre z Fit Testu, musí sa tréning vykonať v zóne tréningového tepu, ktorá je 60 % až
85 % teoretického maximálneho tepu (HRmax). Tento tep definovala Americká fakulta pre športové lekárstvo v „Pokynoch pre
testovanie cvičenia a predpis“ ako 220 mínus vek osoby.
Dole uvedené tabuľky ukazujú výsledky fit testu.

RELATÍVNA KLASIFIKÁCIA FYZICKEJ ZDATNOSTI PRE MUŽOV

Muži
Hodnotenie
Výnimočné
Výborné
Veľmi dobré
Nadpriemerné
Priemerné
Podpriemerné
Nízke
Veľmi nízke

Odhadovaný VO2 Max (ml/kg/min) na vekovú kategóriu
10 - 29
55+
53 - 54
50 - 52
45 - 49
41 - 44
38 - 40
35 - 37
<35

30 - 39
53+
50 - 52
48 - 49
43 - 47
38 - 42
36 - 37
34 - 35
<34

40 - 49
51 +
49 - 50
46 - 48
42 - 45
37 - 41
34 - 36
32 - 33
<32

50 - 59
47+
45 - 46
43 - 44
39 - 42
34 - 38
32 - 33
29 - 31
<29

60+
43+
41 - 42
39 -40
35 - 38
31 - 34
29 - 30
26 - 28
<26

RELATÍVNA KLASIFIKÁCIA FYZICKEJ ZDATNOSTI PRE ŽENY

Ženy
Hodnotenie
Výnimočné
Výborné
Veľmi dobré
Nadpriemerné
Priemerné
Podpriemerné
Nízke
Veľmi nízke

Odhadovaný VO2 Max (ml/kg/min) na vekovú kategóriu
10 - 29
47+
45 - 46
43 - 44
38 - 42
33 - 37
31 - 32
28 - 30
<28

30 - 39
44+
42 - 43
40 - 41
36 - 39
31 - 35
29 - 30
27 - 28
<27

40 - 49
42+
40 - 41
38 - 39
34 - 37
30 - 33
28 - 29
25 - 27
<25

50 - 59
37+
35 - 36
33 - 34
30 - 32
26 - 29
24 - 25
22 - 23
<22

60+
35+
33 - 34
31 - 32
27 - 30
24 - 26
22 - 23
20 - 21
<20

Life Fitness vyvinul túto hodnotiacu škálu na základe percentuálneho rozdelenia VO2 max podľa dokumentu Americkej fakulty pre
športové lekárstvo „Pokyny pre testovanie cvičenia a predpis“ (7. vydanie 2006), ktoré sa získali z údajov zozbieraných Inštitútom
Cooper, Centrum aerobiky, Pozdĺžna štúdia, 1970 – 2002. Je navrhnutá tak, aby poskytla kvalitatívny popis odhadu používateľovej
VO2 max a je prostriedkom hodnotenia úvodnej úrovne fyzickej zdatnosti a sledovania zlepšenia.
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8

VIRTUÁLNY TRÉNER

Virtuálny tréner Life Fitness jej jedinečná internetová stránka, ktorá vám umožňuje vytvoriť si svoje obľúbené tréningy kedykoľvek,
kdekoľvek a takisto vám umožňuje prístup k rovnakým tréningom, ktoré používate na bežiacich pásoch Life Fitness v športových
kluboch, hoteloch alebo rekreačných centrách. Využite tieto možnosti a zmaximalizujte si svoj tréning. Tréningy, ktoré vytvoríte na
internetovej stránke, si môžete stiahnuť a uložiť na USB kľúč. Jednoducho do vášho bežiaceho pásu vložte USB kľúč a okamžite
začnite váš obľúbený tréning.
Ak chcete začať, choďte na www.virtualtrainer.lifefitness.com
Návod pre Quick Start vám ukáže, ako použiť novú internetovú stránku virtuálneho trénera Life Fitness

Stiahnite a uložte si tréningy

Trénujte na Life Fitness

na USB kľúč

Ł- Zvýšenie kardio produkt

Nahrajte si vaše uložené

Sledujte váš pokrok

Výsledky tréningov

1.

Stiahnite a uložte si tréningy: Vyberte si jednu z dvoch nasledujúcich možností a začnite: „Vytvorte si obľúbené tréningy“ alebo
„Vytvorte si personalizované tréningy“.

2.

Keď ste si uložili tréning, vložte USB kľúč do USB portu v prístroji a začnite tréning.

3.

Nahrajte vaše uložené výsledky z tréningov: Nahrajte si výsledky z vašich tréningov z USB kľúča na stránku. Tisíce používateľov
pravidelne nahráva svoje výsledky z tréningov, aby mohli sledovať svoj pokrok. Aby ste túto možnosť mohli využiť, kliknite na
tlačidlo NAHRAŤ VÝSLEDKY (UPLOAD RESULTS) a uvidíte zoznam posledných tréningových výsledkov na vašom USB,
pričom si vyberiete si ten, ktorý chcete nahrať.

4.

Sledujte svoj pokrok: Ak ste nahrali vaše tréningové výsledky, kliknite na tlačidlo SLEDOVAŤ POKROK (TRACK PROGRESS) a
zobrazí sa vám graf ukazujúci váš pokrok počas posledného mesiaca. Dátumy začiatku a konca si môžete ľahko upraviť, aby ste
mohli sledovať svoj pokrok v období, ktoré si vyberiete.

Ako začať tréning z vášho USB:
Krok 1: Vložte vaše USB do USB portu Virtuálneho trénera (viď str. 14). Krok 2:
Zvoľte USB tlačidlo v oblasti Výberu tréningu (viď str. 14).
Krok 3: Tréningy uložené na vašom USB sa objavia v centre správ v strede konzoly, a použite šípky na konzole na pohyb po vybratom
programe. Stlačte ENTER.
Krok 4: Začnite váš tréning s Virtuálnym trénerom.

Ako si uložíte tréningové údaje z bežiaceho pásu na váš USB:
1.

Buď musíte mať USB vložené do portu na bežiacom páse, alebo musíte USB kľúč vložiť do 5 minút od ukončenia tréningu, a na
konzole sa zobrazí „Súhrn tréningu/Workout Summary“.

2.

Konzola vás navedie k tomu, aby ste stlačili tlačidlo „USB“ na uloženie údajov.

3.

Konzola potvrdí, keď sa údaje uložia.

Upozornenie: Ak stlačíte ENTER, RESET alebo zatiahnete núdzové zastavenie pred uložením údajov, údaje sa stratia.
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9
9.1

TRÉNING TEPOVEJ ZÓNY®
PREČO TRÉNING TEPOVEJ ZÓNY® ?

Výskumy ukazujú, že udržiavanie konkrétneho tepu pri cvičení je optimálnym spôsobom ako monitorovať intenzitu tréningu a
TRÉNINGOVÁ ZÓNA
dosiahnuť maximálne výsledky. Toto je idea Tréningu tepovej zóny® spoločnosti Life Fitness. Zónový tréning
SPAĽOVANIE TUKOV =
KARDIO
odhalí ideálny rozsah tepu cvičiaceho, alebo zónu na spaľovanie tuku resp. na zvýšenie kardiovaskulárnej fyzickej NÍZKA
INTENZITA – VYSOKÁ
VEK 65 % 80 %
INTENZITA
zdatnosti. Zóna je percento teoretického maxima (HRmax) a jej hodnota závisí od tréningu. Tento bežiaci pás Life 10 136
168
20 130
160
Fitness obsahuje dva exkluzívne tréningy navrhnuté tak, aby naplno využili výhody cvičenia Tréningu tepovej
30 123
152
zóny:
40 117
144

• SPAĽOVANIE TUKOV

• KARDIO

Každý tréning ponúka iné výhody, tak ako sú uvedené v Prehľade tréningov.
Upozornenie: Definovanie konkrétnych fitness cieľov a navrhnutie programu tréningu vám odporúčame
prekonzultovať s trénerom.
Ak chcete zmeniť cieľový tep počas tréningu, jednoducho vložte nový cieľový tep použitím NUMERICKEJ
klávesnice. Ak sa chcete prepínať medzi programami počas tréningu, použite tlačidlá VÝBERU TRÉNINGU
®
(WORKOUT SELECTION). Tréningové programy Tréningu tepovej zóny merajú tep. Ak chcete, aby počítač
bežiaceho pásu monitoroval tep počas tréningu, dajte si telemetrický hrudný pás alebo sa chyťte senzorov
TM
Lifepulse . Počítač automaticky prispôsobuje úroveň sklonu, aby udržal cieľový tep na základe aktuálneho tepu.

50
60
70
80
90
100

110
104
97
91
84
78

136
128
120
112
104
96

NAVRHNUTÝ CIEĽOVÝ
TEP AKO % Z MAX ACSM
ROZSAHU TEPU:

TELEMETRICKÝ HRUDNÝ PÁS NA MERANIE TEPU
Konzola je vybavená bezdrôtovým monitorovacím systémom na meranie tepu, pri ktorom elektródy na koži prenášajú signály tepu od
používateľa na konzolu. Elektródy sa nachádzajú v hrudnom páse (A), ktorý má používateľ na sebe počas tréningu. Vysielací pás
vysiela údaje o presnom tepe vtedy, keď sú elektródy v priamom kontakte s kožou, alebo tenkou vrstvou vlhkého odevu. Elektródy sú
dve ryhované povrchy na vnútornej strane pásu, a musia ostať vlhké na to, aby presne prenášali elektrické impulzy srdca naspäť do
prijímača. Pred použitím pásu najprv navlhčite elektródy. Potom zaistite pás čo najvyššie pod hrudnými svalmi. Pás by mal priliehať,
ale mal by byť pohodlný a umožniť normálne dýchanie. Elektródy musia byť vlhké, aby riadne fungovali. Ak bude potrebné ich znova
navlhčiť, chyťte stred pásu, odtiahnite ho od hrudníka, aby sa ukázali elektródy, a navlhčite ich. Viď nižšie uvedený obrázok, kde je
znázornené správne umiestnenie pásu.
Upozornenie: Použitie bezdrôtového hrudného pásu poskytne presnejšie údaje o tepe než ručné senzory tepu.

Upozornenie: Aby ste zaistili najvyšší výkon, použite bezdrôtový hrudný pás, ktorý bol doručený s produktom.

SYSTÉM KONTAKTNÉHO MERANIA TEPU
Keď budete chcieť použiť systém kontaktného merania tepu, pevne chyťte senzory a držte ruky pokojne. Ak sa Vám tep zdá oveľa
vyšší či nižší než ste očakávali, dajte ruky dole zo senzorov a počkajte, kým tep nezmizne. Vysušte si ruky a chyťte senzory znova, až
kým sa tep nebude zdať presný. Ak to nefunguje, spomaľte prístroj a dostanete presný údaj. Ak chcete dostať presné výsledky
merania, ako aj kvôli bezpečnosti, Life Fitness Vám odporúča postaviť sa na bočné pásy a až tak si skúsiť odmerať tep kontaktnými
elektródami.
Upozornenie: Kontaktný systém na meranie tepu môže byť u rôznych ľudí viac alebo menej presný. 24
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MENU NASTAVENÍ

10.1 NASTAVENIA
Do Menu nastavení sa môžete dostať stlačením tlačidla NASTAVENIA (SETTINGS) keď budete na obrazovke VÝBERU TRÉNINGU
(SELECT WORKOUT). Po vstupe do Menu nastavení sa na obrazovke zjaví „MENU NASTAVENÍ“ („SETTINGS MENU“).
•

Pohybujte sa po možnostiach Nastavení pomocou NAVIGAČNÝCH TLAČIDIEL.

•

Nastavte si položky v Nastaveniach pomocou tlačidiel šípok HORE a DOLE.

•

Použite ENTER alebo šípku doprava/doľava, čím uložíte nastavenia a presuniete sa do ďalšej možnosti.

•

Použite tlačidlo RESET a dostanete sa von z Menu nastavení.

10.2
1.

POZÍCIE A MOŽNOSTI VÝBERU V MENU NASTAVENÍ

Jednotky
•

Zmení jednotku merania pre rýchlosť a vzdialenosť.

•

Možnosti výberu sú: ANGLICKÝ (míle a míle za hodinu) alebo METRICKÝ (kilometre alebo kilometre za hodinu).

Nastavenie času

2.
•

Nastaví dátum a čas plus časové pásmo pre sledovanie tréningu na internetovej stránke Virtuálneho trénera od Life Fitness.
Dátum a čas sú váš miestny čas. Časové pásmo závisí od vašej pozície v porovnaní s greenwhichským časom.
Väčšie mestá
Londýn
New York
Minneapolis
Los Angeles
Hong Kong
Berlín

3.

4.

5.

6.

Hodnoty časového pásma
0
-4
-5
-7
+8
+2

Čas sa používa iba na prenos údajov do Virtuálneho trénera
cez USB.

Pípanie
•

Zapne ON alebo vypne OFF zvuky.

•

Možnosti výberu sú: ON/ZAPNÚŤ alebo OFF/VYPNÚŤ.

Tempo
•

Zapne ON alebo vypne OFF obrazovku pre tempo v centre správ.

•

Možnosti výberu sú: ON/ZAPNÚŤ alebo OFF/VYPNÚŤ.

Štatistika
•

Ukazuje celkový počet hodín a vzdialenosť prebehnutú spolu bežiacom páse.

•

Stlačte ENTER a uvidíte štatistiku.

Softvérová verzia
•

Ukáže softvérovú verziu a číslo časti.

•

Stlačte ENTER a ukáže sa vám softvérová verzia a dátum vytvorenia.

7.

8.

9.

Jas
•

Mení intenzitu LED na pozadí obrazovky.

•

Rozsah jasu je 1 – 10.

Kontrast
•

Zmení kontrast obrazovky.

•

Rozsah kontrastu je 1 – 99.

Bezdrôtový tep
•

Zapne ON alebo vypne OFF telemetrický prijímač tepu.

•

Možnosti výberu sú: ON/ZAPNÚŤ alebo OFF/VYPNÚŤ.

10. Model šetriča energie
•

Riadi možnosť bežiaceho pásu prejsť do režimu šetrenia energie. Model šetriča energie ON/ZAPNUTÝ vypne šetrič

energie.

•

Možnosti výberu sú: ON/ZAPNÚŤ alebo OFF/VYPNÚŤ.

11. Časovač mazania pásu
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•

Sleduje počet celkových hodín tréningu a čas ochladenia od posledného mazania pásu. Keď čas dosiahne 75 hodín, spustí
sa počas každého tréningu pripomienka.

•

Stlačte a podržte tlačidlo so šípkou DOLE na 5 sekúnd a čas sa vynuluje.

11 SERVISNÉ A TECHNICKÉ ÚDAJE
11.1 RIEŠENIE PROBLÉMOV
Problém
Konzola bežiaceho pásu sa nezapne, keď je
vypínač ON/OFF zapnutý.

Mám problém zoskrutkovať diely spolu pri
montáži.

Bežiaci pás sa veľmi trasie, keď na ňom
bežím.
Kontaktné senzory na meranie tepu správne
nemerajú tep.

Bežiaci pás zabieha doprava alebo doprava.
Zdá sa mi, že pás sa šmýka, keď na ňom
bežím.
Bežiaci pás sa nezaistí keď ho zložím.
Bežiaci pás sa nedá rozložiť.

Príčina/riešenie
Možno ste v režime šetrenia energie. Stlačte tlačidlo „Šetrič energie" („Energy
Saver“) a uvidíte, či sa konzola zapne.
Skontrolujte, či je bežiaci pás v elektrike a či je zapnutý vypínač ON/OFF. Ak nie je
vypínač ON/OFF zasvietený, overte si, či sieťový kábel bežiaceho pásu nie je
poškodená a či zásuvka v stene funguje (vypadnutý istič v dome).
Ak je vypínač ON/OFF zasvietený, overte si, že všetky spojenia, ktoré montuje
zákazník, správne fungujú. Pre overenie každé spojenie odpojte a zapojte. Pozrite
sa, či sa počas montáže nepricvikol nejaký kábel.
1. Nezaťahujte skrutky dovtedy, kým nie sú nainštalované podpery, konzola
a rúčky.
2. Skontrolujte, či nie sú skrutkové závity poškodené.
3. Utiahnite diely po namontovaní všetkých častí.
1. Vypnite bežiaci pás. Uistite sa, že sú časti utiahnuté.
2. Ak sa pás stále trasie, nastavujte vyrovnávače pod nepohyblivým rámom, kým
trasenie neprestane. Viď Ako stabilizovať bežiaci pás Life Fitness
Poriadne chyťte senzory a držte ruky v pokoji. Ak sa Vám tep zdá oveľa vyšší či nižší
než ste očakávali, dajte ruky dole zo senzorov a počkajte, kým tep nezmizne. Life
Fitness odporúča, aby sa používateľ postavil na bočné plošiny, keď bude chcieť
sledovať tep pomocou kontaktných senzorov.
Tipy pre kontaktné meranie tepu:
1. Vysušte si ruky, aby sa zo senzorov nezošmykli.
2. Dajte ruky na všetky štyri senzory (dva pre každú ruku).
3. Pevne sa senzorov chyťte.
4. Na senzory vyvíjajte konštantný tlak.
Viď Ako nastaviť a napnúť pás.
Možno musíte pás utiahnuť. Viď Ako nastaviť a napnúť pás.
Bežiaci pás musí byť pred skladaním v 0 % sklone. Ak nie je sklon na 0 %, bežiaci
pás sa nezaistí.
Zatiahnite páku na odblokovanie, ktorá sa nachádza na vrchnej ľavej strane dosky.
Skúste vytlačiť zloženú časť bežiaceho pásu a pritom budete ťahať páku, aby ste
pomohli uvoľniť poistný kolík.
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Problém
Keď sa snažím uložiť tréning na USB kľúč,
dostanem nasledujúcu správu:
NEDÁ SA ULOŽIŤ. VIĎ PRÍRUČKA.
Bezdrôtový tep nefunguje.

Údaje o nameranom tepe sa najskôr objavia
a fungujú normálne, ale potom sa stratia.

V okienku sklonu je zobrazené „OFF“.

V okienku je zobrazené „Immobilized“.
iPod nie je rozpoznaný.

iPod sa nenabíja pri režime šetrenia
energie.
Na konzole je zobrazená správa „Slabá
batéria/Low battery“.

Príčina/riešenie
Konzola možno nerozpoznala USB kľúč. Skúste USB kľúč vytiahnuť a znova zapojiť.
Možno je USB kľúč plný.
Možno nie je USB kľúč kompatibilný s produktom. Skúste použiť iný USB kľúč.
Možné dôvody, prečo bezdrôtový tep dobre nefunguje:
1. Bezdrôtový tep je vypnutý/OFF v Menu nastavení. Choďte do Menu nastavení a
overte si, že WIRELESS HR je zapnutý/ON.
2. Medzi telemetrickým pásom na meranie tepu a kožou je zlý kontakt. Podrobnosti
sú uvedené v časti Telemetrický pás na meranie tepu.
3. Telemetrický pás na meranie tepu je elektricky rušený elektrickými zariadeniami –
fluorescenčné svetlá, kuchynské roboty, atď. Dajte bežiaci pás na iné miesto alebo
odstráňte elektrické zariadenie ďalej od bežiaceho pásu.
4. Batéria v telemetrickom páse na meranie tepu sa musí vymeniť.
Batéria je CR2032 (3V).
Použitie osobných elektronických zariadení ako mobilné telefóny a prenosné mp3
prehrávače spôsobujú rušenie zvukom.
Prístroj je v blízkosti iných zdrojov zvuku ako napr. audio/video zariadení,
ventilátorov, prijímačov/vysielačov, a elektrického vedenia s vysokým
napätím/vysokým prúdom.
Odstráňte zdroj zvuku alebo premiestnite prístroj na cvičenie.
Táto správa sa týka problému so systémom sklonu.
Sklon sa opakovane menil hore a dole v manuálnom programe, zdvihový motor
možno aktivoval zariadenie na tepelnú ochranu.
Jednoducho nechajte bežiaci pás odpočívať 30 minút a zapnite a vypnite ho.
Bežiaci pás bol imobilizovnaý pomocou softvéru. Stlačte
šípku ZNÍŽIŤ RÝCHLOSŤ (SPEED DOWN) a STOP a ukončíte tento stav.
Zobrazí sa to vtedy, keď bežiaci pás nepodporuje vašu verziu iPodu.
Môže sa zobraziť tiež vtedy, keď je poškodený konektor na bežiacom páse alebo
iPode.
Váš iPod sa nebude nabíjať, ak nabehne bežiaci pás do režimu šetrenia energie.
Toto je normálne.
Konzola má vnútornú batériu, vďaka ktorej fungujú hodiny s reálnym časom, ak
bežiaci pás odpojíte od elektriny. Tieto hodiny s reálnym časom sú potrebné len
vtedy, keď používate internetovú stránku „Virtuálny tréner“ od Life Fitness. Nemusíte
batériu meniť, ak túto stránku nepoužívate. Kontaktujte zákaznícke centrum, kde
vám poradia, ako vymeniť batériu. Batéria je CR1632 (3V).
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11.2 AKO NASTAVIŤ A NAPNÚŤ PÁS
Keď je bežiaci pás zapojený v elektrike, nehýbte prístrojom, ani pod neho nevkladajte ruky! Potrebný nástroj: 6MM

imbusový kľúč SKRUTKY NA NAPNUTIE PÁSU
Bežiaci pás Life Fitness má prístupové otvory v zadných valcových krytoch, cez ktoré sa dá dostať k napínacím skrutkám. Tieto
napínacie skrutky umožňujú nastaviť smerovanie a vycentrovanie pásu (A) bez odnímania krytov.
Upozornenie: Je mimoriadne dôležité, aby bol bežiaci pás pred akýmkoľvek nastavovaním smerovania správne vyrovnaný. Ak bude
prístroj nestabilný, môže to zapríčiniť zlé zarovnanie pásu. Predtým, než sa pokúsite o akékoľvek nastavenie zadných valcov, pozrite
si Ako stabilizovať bežiaci pás Life Fitness.
Predtým, než budete pokračovať, je dobré nájsť orientačný bod (C) ZADNÉHO VALCA (B). Každá úprava urobená na jednej strane
VALCA sa musí vyrovnať rovnakým a opačným pohybom ((D) na opačnej strane VALCA, aby sa v orientačnom bode udržalo ideálne
napätie pásu.

.

SMEROVANIE (CENTROVANIE) EXISTUJÚCEHO ALEBO NOVÉHO PÁSU
1. Nájdite dva prístupové otvory k NAPÍNACÍM SKRUTKÁM PÁSU (D) na každom zo zadných
valcových krytov.

2.

Postavte sa na bočné plošiny bežiaceho pásu obkročmo ponad pás. Stlačte MANUÁLNY tréning
a nastavte rýchlosť pásu na 4,0 mph (6,4 kph).

3.

Ak sa pás pohol doprava, otočte pravú napínaciu skrutku o 1/4 otočenia v smere hodinových
ručičiek s dodaným 6MM imbusovým kľúčom a potom otočte ľavú napínaciu skrutku o 1/4 otočenia
proti smeru hodinových ručičiek, a smerovanie pásu tak nastavíte naspäť do stredu valca.

4.

Ak sa pás pohol doľava, otočte ľavú napínaciu skrutku o 1/4 otočenia v smere hodinových ručičiek
a potom otočte pravú napínaciu skrutku o 1/4 otočenia proti smeru hodinových ručičiek,
a smerovanie pásu tak nastavíte naspäť do stredu valca. Opakujte nastavenia dovtedy, kým sa vám
nebude zdať, že pás je vycentrovaný. Nechajte stroj bežať niekoľko minút, aby ste videli, či je
smerovanie stabilizované.

Upozornenie: Nerobte viac ako jedno plné otočenie napínacích skrutiek v ktoromkoľvek smere. Ak ani
po jednom plnom otočení nemá pás správne smerovanie, kontaktujte zákaznícke centrum.
NAPÍNANIE EXISTUJÚCEHO PÁSU
Pri normálnom použití sa môže pás na bežiacom páse jemne natiahnuť. Ak sa pri používaní začne pás šmýkať, vykonajte tieto kroky na
vyrovnanie napnutia.
1.

Použitím tlačidla STOP zastavte bežiaci pás.

2.

Otočte napínacie skrutky v smere hodinových ručičiek o štvrť otočenia na každú stranu a natiahnete pás. Nerobte viac ako jedno
celé otočenie (štyri štvrtinové otočenia na stranu).

3.

Nastavte bežiaci pás na rýchlosť 2,0 mph (3,2 kph) a vyskúšajte, či sa pás ešte šmýka. Takisto skontrolujte smerovanie pásu. Ak
pás zabieha doprava alebo doľava, pozrite si Smerovanie (centrovanie) existujúceho alebo nového pásu.

Upozornenie: Pri nastavovaní pásu napínacie skrutky neuťahujte príliš. Prílišné utiahnutie skrutiek môže príliš natiahnuť a poškodiť
pás alebo valivé ložiská. Nerobte viac ako jedno plné otočenie žiadnej skrutky v ktoromkoľvek smere.
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11.3 TIPY NA PREVENTÍVNU ÚDRŽBU
Bežiaci pás Life FItness má záruku vynikajúcej technickej kvality a spoľahlivosti spoločnosti Life Fitness a je jedným z
najnáročnejších a najmenej problémových tréningových prístrojov na dnešnom trhu.
Upozornenie: Bezpečnosť prístroja sa dá udržať iba vtedy, keď sa prístroj pravidelne kontroluje kvôli poškodeniu alebo
opotrebeniu. Kým sa neopravia alebo nenahradia chybné časti, zariadenie nepoužívajte. Mimoriadnu pozornosť
venujte častiam, ktoré sa opotrebovávajú, tak ako je uvedené nižšie.
Nasledujúce tipy na preventívnu údržbu udržia najvyššiu výkonnosť bežiaceho pásu Life Fitness:
DÔLEŽITÉ: Pred vykonávaním akejkoľvek údržby bežiaci pás vypnite a vytiahnite z elektriky.
Týždenne Skontrolujte sieťový kábel. Ak je sieťový kábel poškodený, zavolajte technickú pomoc.
Uistite sa, že je sieťový kábel na takom mieste, kde nedôjde k jeho poškodeniu.
Skontrolujte fungovanie systému núdzového zastavenia.
Skontrolujte fungovanie tlačidla Stop.
Skontrolujte pozíciu (vycentrovanie) pásu.
Mesačne Povysávajte okolo a pod pásom. Je normálne, že za prístrojom bude čierny prach z pásu.
Vyčistite obrazovku konzoly a všetky vonkajšie plochy jemným mydlom, vodou a jemnou
bavlnenou látkou alebo použite čistiaci prostriedok schválený spoločnosťou Life Fitness.
Upozornenie: Nepoužívajte papierové utierky, čistiace prostriedky na báze amoniaku alebo
kyseliny. Nikdy by ste na žiadnu časť prístroja nemali nanášať čistiaci prostriedok priamo,
nasprejujte čistiaci prostriedok na jemnú látku a potom prístroj utrite.
Skontrolujte vonkajšie časti kvôli opotrebeniu a skontrolujte, či sú montážne skrutky stále
pevne utiahnuté.
Ročne Na konzole dostanete správu „NAMAŽTE PÁS“ ('LUBRICATE WALKING BELT'), ktorá vám
pripomenie, aby ste pás namazali v pevných intervaloch. Postup namazania pásu je
uvedený nižšie.

Namazanie pásu
1.

Vypnite bežiaci pás vypínačom ON/OFF a potom vytiahnite sieťový kábel zo zásuvky.

2.

Uvoľnite zadné valcové napínacie skrutky asi o 10 plných otočení. Zapíšte si, o koľko otočení ste otočili skrutky,
pretože toľkokrát ich utiahnete na konci tohto postupu.

3.

Pomocou silikónového mazadla, ktoré schválil Life Fitness, naneste polovicu fľaše na povrch dosky medzi pás a
dosku. Snažte sa najviac mazadla naniesť do stredu dosky.

4.

Pohľadom skontrolujte, že pás je zarovnaný na doske a potom pritiahnite zadné valcové napínacie skrutky
o rovnaký počet otočení, o aký ste ich uvoľnili.

5.

Zapojte bežiaci pás do elektriky a zapnite vypínač ON/OFF na ON.

6.

Nechajte pás bežať pri rýchlosti 3 mph/5 kph a skontrolujte, či je pás vycentrovaný. Ak nie je, riaďte sa pokynmi
v Ako upraviť a napnúť pás.

7.

Reštartujte správu „NAMAŽTE PÁS“ na konzole. Na reštartovanie správy vojdite do Menu nastavení. Choďte na
správu: POČET HODÍN OD NAMAZANIA PÁSU (HOURS SINCE BELT LUBRICATION) = XXXX. Stlačte
a podržte tlačidlo so šípkou DOLE na 10 sekúnd na reštartovanie časovača mazania.
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SCHVÁLENÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY PRE PRODUKTY LIFE FITNESS
Odborníci na spoľahlivosť spoločnosti Life Fitness schválili dva preferované čistiace prostriedky: PureGreen 24 a Gym
Wipes. Oba bezpečne a efektívne odstránia špinu, maz a pot z prístroja. PureGreen 24 a Antibacterial Force formula
od Gym Wipes sú dezinfekčné prostriedky, ktoré sú účinné proti MRSA a H1N1.
PureGreen 24 je dostupný v spreji, čo umožňuje pohodlné používanie zamestnancami telocvične. Naneste sprej na
látku z mikrovlákna a utrite prístroj. Použite PureGreen 24 na prístroj aspoň 2 minúty na všeobecné očistenie a aspoň
10 minút na vyhubenie plesňových húb a vírusov.
Gym Wipes sú veľké, trvácne a navlhčené utierky, ktoré sa majú používať pred a po tréningu. Použite Gym Wipes na
prístroj aspoň na 2 minúty na všeobecnú dezinfekciu.
Ak si chcete objednať tieto čistiace prostriedky, kontaktujte
zákaznícke centrum Life Fitness. Tel 1-800-351-3737 alebo email:
customersupport@lifefitness.com.
KOMPATIBILNÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY PRE PRODUKTY LIFE FITNESS
Na čistenie obrazovky a všetkých vonkajších častí sa dá použiť jemné mydlo a voda alebo neabrazívny čistiaci
prostriedok pre domácnosti. Používajte iba jemnú bavlnenú látku. Pred čistením naneste čistiaci prostriedok na
bavlnenú látku. NEPOUŽÍVAJTE čistiace prostriedky na báze amoniaku alebo kyseliny. NEPOUŽÍVAJTE abrazívne
čistiace prostriedky. NEPOUŽÍVAJTE papierové utierky. NENANÁŠAJTE čistiace prostriedky priamo na plochy
prístroja.

11.4 POUŽÍVANIE A TESTOVANIE BEZPEČNOSTNEJ ŠNÚRY NA ZASTAVENIE
Počas prevádzky bežiaceho pásu by malo byť lanko bezpečnostnej šnúry na zastavenie pripnuté k oblečeniu
používateľa.
Keď je bežiaci pás zapnutý a obrazovka konzoly je aktívna, odnímte túto bezpečnostnú šnúru na zastavenie
z bežiaceho pásu. Na konzole sa ukáže správa ako „NÚDZOVÉ ZASTAVENIE – NAHRAĎTE
TLAČIDLO“ ("EMERGENCY STOP - REPLACE KEY"). S odňatou bezpečnostnou šnúrou nebudú na bežiacom páse
fungovať žiadne tlačidlá.
Vráťte bezpečnostnú šnúru na miesto. Bežiaci pás sa zresetuje a bude pripravený na prevádzku.

11.5 AKO ZÍSKAŤ SERVIS PRODUKTOV
1.

Kontaktujte prosím vášho predajcu alebo zákaznícky servis Life Fitness na 1-800-351-3737.

2.

Overte si príznak a skontrolujte prevádzkové pokyny a matricu riešenia problémov.

3.

Nájdite a zapíšte si sériové číslo bežiaceho pásu. Sériové číslo bežiaceho pásu sa nachádza v prednej časti
prístroja vedľa vypínača. Takisto majte prosím k dispozícii doklad o nákup
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Záručné informácie
Na čo sa vzťahuje záruka:
Zaručujeme, že tento produkt Life Fitness („Produkt“) nemá chyby v materiáli a spracovaní.
Na koho sa záruka vzťahuje:
Pôvodný zákazník alebo akákoľvek osoba, ktorá dostane novo zakúpený Produkt ako darček od pôvodného zákazníka.
Ako dlho záruka platí:
V interiéri: Všetky elektrické a mechanické časti a práca po dátume nákupu, tak ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke.
V exteriéri: Bez záruky (tento Produkt sa má používať iba v interiéri).
Kto platí prepravu a poistenie za servis:
Ak sa musí Produkt
zaplatí

alebo akákoľvek časť, ktorá je v záruke,

všetky poplatky za prepravu

zaslať do servisu na opravu,

Life Fitness

a

poistenie počas záručnej lehoty (iba v USA). Zákazník je zodpovedný za poplatky za prepravu a poistenie po vypršaní záručnej
lehoty.
Čo urobíme, aby sme napravili chyby, na ktoré sa vzťahuje záruka:
Zašleme vám novú alebo opravenú náhradnú časť alebo súčiastku, alebo ak sa rozhodneme, nahradíme celý Produkt. Takéto
nahradené časti sú
v záruke po zvyšnú dobu pôvodnej záručnej lehoty.

Na čo sa záruka nevzťah uje:
Všetky chyby alebo škody spôsobené neoprávneným servisom, zneužívaním, opomenutím, nevhodnou inštaláciou alebo montážou,
zvyšky pochádzajúce zo stavebných činností v blízkosti Produktu, hrdza či korózia v dôsledku nevhodného umiestnenia Produktu,
zmien
alebo úprav bez nášho písomného súhlasu, alebo kvôli tomu, že ste nepoužili, neprevádzkovali a neudržiavali Produkt tak, ako je to
uvedené vo vašej užívateľskej príručke („Príručka“). Všetky podmienky tejto záruky prestávajú platiť, ak sa Produkt prevezie za
hranice
Spojených štátoch amerických (okrem Aljašky, Havaja a Kanady) a vzťahujú sa na nich podmienky poskytované miestnym
oprávneným
zástupcom Life Fitness v danej krajine.
Čo musíte urobiť:
Ponechať si doklad o kúpe (naše prijatie priloženej registračnej karty zaručuje registráciu nákupných informácií, ale nie je to
povinné),
používať, prevádzkovať a udržiavať Produkt tak, ako je to uvedené v Príručke, oznámiť Zákazníckemu centru akúkoľvek vadu do 10
dní
po jej objavení. Ak vás o to výrobca požiada, vráťte každú chybnú časť na nahradenie alebo v prípade potreby celý Produkt na
opravu.
Life FItness si vyhradzuje právo sa rozhodnúť, či sa Produkt vráti na opravu alebo nie.
Užívateľská príručka:
Je VEĽMI DÔLEŽITÉ, ABY STE SI PREČÍTALI PRÍRUČKU predtým, než budete Produkt používať. Nezabudnite vykonávať
pravidelnú údržbu, ktorá je popísaná v Príručke, aby ste zaistili riadnu prevádzku a vašu neustálu spokojnosť.

Registr ácia Produktu:
Zaregistrujte sa na www.lifefitness.com/registration.

Naše prijatie zaisťuje, že vaše meno, adresa a

dátum kúpy sa uložia ako

údaje registrovaného vlastníka Produktu.
Nevrátenie karty nebude mať vplyv na vaše práva podľa tejto záruky. Ako registrovaný vlastník máte takto zaistenú záruku, ak
stratíte doklad o kúpe. Uchovajte si, prosím, svoj
doklad o nákupe, ako napríklad dodací list alebo účtenku.
Ako získať diely a servis:
Jednoducho zavolajte na Zákaznícke centrum na 1-800-351-3737 alebo (+1) 847-288-3300, od pondelka do piatku od 8:00 do 17:00,
a oznámte im vaše meno, adresu a sériové
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číslo vášho Produktu (konzoly a rámy môžu mať samostatné sériové čísla). Povedia vám, ako dostanete náhradnú časť, alebo v
prípade potreby zariadia servis na mieste, kde sa
váš produkt nachádza.
Mimoriadna záruka:
TÁTO OBMEDZENÁ ZÁRUKA JE NÁHRADA ZA VŠETKY ĎALŠIE ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, BUĎ VYSLOVENÉ ALEBO
ODVODENÉ, OKREM
INÉHO VRÁTANE ODVODENÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, A VŠETKÝCH INÝCH
ZÁVÄZKOV ČI RUČENÍ Z NAŠEJ
STRANY. Nemáme ani neoprávňujeme žiadnu osobu na to, aby pre nás zaistila akýkoľvek iný záväzok či ručenie ohľadne predaja
tohto Produktu. Za žiadnych okolností nie
sme podľa tejto záruky alebo inak zodpovední za žiadne škody osobám ani na majetku, vrátane ušlého zisku alebo ušlých úspor, za
žiadne špeciálne, nepriame, sekundárne,
náhodné ani následné škody žiadnej povahy vznikajúce z používania alebo neschopnosti používať tento Produkt. Niektoré štáty
nepovoľujú vyňatie alebo obmedzenia
odvodených záruk alebo ručenia za náhodné alebo následné škody, takže vyššie uvedené obmedzenia alebo vylúčenia sa vás
nemusia týkať. Mimo USA môžu byť záruky rôzne.
Detaily vám oznámi Life Fitness.
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