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1 Obecné 
 

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod k použití se všemi bezpečnostními pokyny a 

upozorněními, abyste zajistili bezpečné a správné používání. Tento dokument si uschovejte pro budoucí 

použití a v případě předání spotřebiče jej předejte dalším osobám. 

 
 

2 Přehled 

• Cyklus: Poloměr nastavitelný v rozmezí 75 až 175 mm 

• Číslo položky: Z-EF-AL-011/ Z-MED-AL-011 (lékařská verze) 

• Tělo: poloměr nastavitelný v rozmezí 75 mm až 225 mm, možnost přepnutí z asynchronní do synchronní polohy 
rukojetí. 

• Vyrobeno výhradně z nerezové oceli odolné proti korozi a kyselinám. 

• Bezpečné a snadné nastavení - bez použití nářadí 

• Extrémně robustní konstrukce 
 

 
 

 

3 Péče a údržba 

Upozornění: Znovu utáhněte kliky a pedály. 

Po prvních 10 hodinách provozu je třeba kliky a pedály dotáhnout. Pokud nejsou pedály a kliky dotaženy, může dojít k 

poškození osy, klik nebo pedálů a v takovém případě již neplatí záruka. 
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4 Návod k montáži 

4.1 Nářadí potřebné k montáži: 

• Šroubovák s drážkou malý 

• Otevřený klíč SW 15 / 17 / 19 

• Šestihranná zásuvka SW 14 

• Stahovák kliky 

• Momentový klíč nastavený na 60 Nm 
 

4.2 Krok 1 - Demontáž pedálů 

Demontujte pedály na levé a pravé straně pomocí otevřeného klíče SW15. Pozor: Na levé straně se šroubové spojení 

otevírá v UZS, na pravé straně proti UZS. 
 

4.3 Krok2 - Povolení šroubového spojení klik s osou 

Pomocí malého šroubováku s drážkou odstraňte malou černou plastovou krytku na pravé a levé straně, která 

zakrývá šroubový spoj kliky. Nyní povolte šroubové spoje na obou stranách pomocí momentového klíče a 

šestihranného nástrčného klíče SW. 14. 
 

4.4 Krok 3 - Stažení klik z nápravy 

Ručně našroubujte stahovák do závitu na upevnění nápravy. Otáčejte 17šroubem stahováku v UZS pomocí klíče SW, 

dokud se klika neuvolní, kliku lze nyní snadno vyjmout. Stahovák vyjměte z kliky pomocí otevřeného klíče SW19 a 

otočením proti UZS jej vraťte do původní polohy. Stejně postupujte i u kliky na druhé straně. 
 

4.5 Krok 4 - Montáž nastavitelných klik 

Odstraňte černé krytky z otvorů obou klik. Pokud kliky ještě nejsou nastaveny do polohy 0, uveďte je do potřebné 

polohy 0 pro montáž otevřením upínací páky a zatažením za uvolňovací tlačítko. Kliky jsou označeny písmenem L 

pro levou stranu a písmenem R pro pravou stranu, ujistěte se, že jsou ve správné poloze, jinak může dojít k uvolnění 

pedálů. Umístěte kliku s písmenem L na levé straně na čtverec osy. Nyní zašroubujte dříve demontovaný šroub zpět 

do nápravy pomocí momentového klíče a utáhněte jej na 60 Nm. Totéž proveďte na druhé straně. 
 

4.6 Krok 5 - Montáž pedálů 

Pedály jsou také označeny L jako levý a R jako pravý. Při montáži dbejte na správnou polohu a na to, aby levá strana byla 

zašroubována proti UZS a pravá strana byla zašroubována do UZS. Pedály utáhněte velmi pevně, jinak se mohou uvolnit.  

 
5 Použití klikové skříně 

Jak je stručně4 uvedeno v tomto kroku, lze délku V-kliček nastavit uvolněním upínací páky (A) a vytažením 

zajišťovacího šroubu (B). Polohu kliky lze odečíst ze stupnice na boku. Po seřízení kliky je nutné se ujistit, že je 

aretační šroub (B) zajištěn a upínací páka (A) je zajištěna a vyrovnána s klikou (viz obrázek). Pro dosažení vyrovnané 

polohy upínací páky ji lze v uzamčené poloze mírně nadzvednout a uvést do požadované polohy. V opačném případě 

může dojít ke zranění uživatele nebo poškození kliky a stroje. 
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6 Záruka 

To vychází ze zákonné záruky. 

 
Společnost EMOTION FITNESS GmbH & Co KG jako distributor tohoto výrobku poskytuje 

profesionálním uživatelům bezplatný servis po dobu několika6 měsíců na náhradní díly a práci, pokud 

prokáží správné používání a péči uvedenou v tomto návodu. 

Nárok na záruku zaniká, pokud byl výrobek servisován nebo opravován neoprávněnými osobami. 

Jakmile dojde k reklamaci, měli byste o tom neprodleně informovat společnost EMOTION FITNESS 

GmbH & Co KG. Vlastník zařízení musí poskytnout informace o sériovém čísle zařízení, době nákupu a 

zdroji dodávky. 

 
Společnost EMOTION FITNESS GmbH & Co KG zajistí službu, ale vyhrazuje si právo určit její povahu.  

V úvahu přicházejí následující postupy. 

1. Servis provádí naše servisní oddělení přímo na místě. 

2. Požadovaný náhradní díl vám zašleme. 

3. Zašleme vám náhradní jednotku. 

 
Vadné díly nám musí zákazník vrátit do 48 hodin. V opačném případě budou dodané náhradní díly 

účtovány. 

Pokud příčiny leží mimo rámec záruky, vyhrazuje si společnost EMOTION FITNESS GmbH & Co. KG 

právo účtovat veškeré náklady na opravu. 

Na některé opotřebitelné díly se záruka nevztahuje. Jedná se zejména o sedlo, kliky a jejich 

uchycení, pedály, řemínky na pedály, baterie, nášlapy, potahové látky a gumové úchyty na 

řídítkách. Na pulzní systémy Polar se vztahuje zákonná záruka. 

 
Tato ustanovení o záruce se nijak nedotýkají obecných zákonných nároků.  

 
Naše Všeobecné dodací podmínky, ve znění pozdějších změn, si můžete prohlédnout a 

stáhnout z našich webových stránek www.emotion-fitness.de. 
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