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Základní pokyny pro správné použití rotopedu a jeho údržbu

-    Tento magnetický rotoped třídy HC je určen pro tělesné cvičení a sportovní trénink doma, není určen pro

komerční použití a použití v proficentrech. Rotoped této třídy není rovněž určen pro rehabilitační účely.

-   Na rotopedu započněte cvičení až tehdy, kdy jste si jistí, že montáž proběhla podle pokynů a veškeré díly

nevykazují žádnou zjevnou vadu.Řídítka a sedadlo seřiďte podle Vašich potřeb a řádně utáhněte.Minimální

hloubka zasunutí v nejvyšší poloze je dána konstrukčně – tj. šroub pro nastavení sedla musí být

vždy řádně dotažen v posledním otvoru sedlovky. Dodatečné úpravy sedlovky nejsou povoleny.

Překontrolujte pevné utažení nejnamáhavějších částí, tj. zejména pedálů, řídítek a sedla.

Kontrolu opakujte pravidelně, může dojít k jejich uvolnění.

Výstraha: bezpečná úroveň tréninkového zařízení může být udržena pouze tehdy,bude-li

u zařízení pravidelně kontrolováno jeho opotřebení a event.poškození.

-   Rotoped postavte na rovný povrch v bezpečném místě.Prostor vyberte tak, aby Vám při cvičení nic nebránilo

a aby byl k přístroji dostatečný přístup.(min.0,5m). Povrch pod rotopedem musí být vyrovnán a musí mít

stabilní  základ,aby nedošlo k rozkmitání přístroje a jeho překlopení.Nedovolte dětem a domácím mazlíčkům,

aby si hráli přímo s výrobkem,  nebo  jeho těsné  blízkosti v době cvičení.

Děti bez dozoru je nutno udržet mimo dosah tohoto přístroje.

-   Cvičení zahajujte s minimální zátěží. Zátěž přidávejte postupně podle úrovně tělesné kondice.

Zátěž můžete plynule měnit pomocí regulačního šroubu. Tento rotoped je tréninkové zařízení, u kterého

jsou brzdící moment a rychlost nezávisle měnitelné.

-     Objeví-li se během cvičení nebo při kontrole rotopedu jakákoliv závada, kontaktujte neprodleně Vašeho

prodejce. Objevíte-li na přístroji vadné díly, odstavte přístroj z provozu a vadné díly okamžitě vyměňte.

Nejvíce náchylné na opotřebení jsou díly převodového ústrojí – kliky a ložiska. Při zjištění uvolnění

je třeba přístroj seřídit v odborném servisu.

Na závady vzniklé neodborným zásahem nelze později uplatňovat reklamaci.

-   Doporučujeme 1x za rok dát stroj do servisu k odbornému seřízení a promazání.

- Na rotopedu nestůjte, sedněte nejdříve na sedadlo a pak teprve dejte chodidla na pedály.

- Při tréninku nenoste volné oděvy a netrénujte bosí.

- Toto zařízení  je určeno výhradně k domácímu použití, a proto nelze doporučit jeho používání v profesionálních 

posilovnách a jim podobným zařízení. Rizika spojená s užíváním rotopedu v uvedených prostorách nese 

výhradně uživatel a na případné reklamace nebude brán zřetel.

- Necvičte 45 minut před, nebo hodinu po jídle.

- Ihned přestaňte s cvičením, jestli se vyskytne nevolnost, třes, bolesti hlavy nebo hrudi. Nesprávné či nadměrné

cvičení může způsobit poškození zdraví.

- Při cvičení nedělejte jinou práci.

- Předtím, než zahájíte jakýkoliv zdravotní trénink, poraďte se s Vaším lékařem.

Maximální zatížení rotopedu: 130 kg

Dovozce:  SEDCO Prostějov,Průmyslová 5,79601 Prostějov – 582360422



Likvidace starého výrobku – kovové součásti můžete odevzdat kterékoliv sběrně kovového odpadu.

Při likvidaci computeru můžete tento odevzdat v prodejně, kde jste zakoupili nový výrobek.

- Starý výrobek zanechejte tam, kde si obstaráváte výrobek nový.

- Starý výrobek odložte na místo k tomu určené (místo určené pro sběr nebezpečného odpadu,  

  speciální sběrné místo, atd.)

Tímto přispějete k recyklaci a zhodnocení prošlého elektrického i elektronického zařízení, jež by 

mohlo mít  v opačném případě negativní důsledky na životní prostředí a lidské zdraví.

NÁKRES



Č. NÁZEV SOUČÁSTKY POPIS Ks  Č. NÁZEV SOUČÁSTKY POPIS ks

1 Computer  1 41 Podložka Φ18*Φ6,2*1,0 6

2 Kabel computeru  1 42 M6 šroub 2

3 M5 šroub M5*10 5 43 Šroub Φ6*75 1

4 Krytky řidítek Φ25 2 44 Magnety  1

5 Řidítka  1 45 Pružinka  1

6 Kabel senzoru pulsu  1 46 M8 matice 2

7 Horní kabel senzoru pulsu  1 47 M8 šroub M8*40 1

8 Nosná tyč  1 48 Těsnící kolečko 6300zz 2

9 T šroub 1 49 Pružina  Φ16* Φ2.0 1

10 Objímka  Φ12*1,5*29 1 50 Spoj pro set 1

11 Šroubek ke krytu 1 51 Magnety 1

12 Seřizovač 1 52 c-spona 2

13 Podložka Φ20*Φ8,2*1.2 4 53 Ložisko 6203 2

14 M8 šroub M8*16 4 54 Řemenice  Φ260 1

15 Spodní kryt tyče 1 55 Osa hřídele 126 1

16 Spodní kabel computeru 1 56 M6 šroub M6*15 4

17 Sedlo 1 57 Řemen 400 1

18 Zadní krytka posunu sedla 1 58 Přívodní kabel  1

19 Posun sedla 1 59 Adaptér  1

20 Přední kryt posunu sedla 1 60 Kryt řetězu  P + L  1

21 Kryt posunu polohovací tyče 2 61 M5 šroub M5*20 6

22 Polohovací tyč sedla 1 62 Malý kryt   P + L 1

23 Regulační šroub M10 1 63 M4 šroub M4*12 10

24 Objímka polohovací tyče 1 64 Klika     P + L 1

25 Regulační kolečko M10 1 65 Šroub M8*20 2

26 Hlavní rám 1 66 Kryt kliky 2

27 Matice  M8 4 67 Pedál  P + L 1

28 Podložka Φ20*Φ8,2*1.2  6 68 Krytka krytu řetězu  2

29 Přední krytka stabilizátoru  2 69 M5 šroub M5*25 6

30 Přední stabilizátor 1 70 Set zadních krytů 4



31 M8 šroub M8*55 4 71 Knoflík napětí M5*10 1

32 Zadní stabilizátor 1 72 Ložisko (set) Φ38 1

33 Krytka zadního stabilizátoru  2 73 Seřizovač senzoru 1

34 Matice 3/8 2 74 Motor  1

35 Matice 3/8*5 3  75 Kabel motoru 1

36 Podložka Φ24*Φ12,2*1.2 2 76 Senzor 1

37 Plastová podložka Φ12 1 77 M4 šroub M4*20 6

38 Setrvačník Φ260 1 78,79 Přední a zadní kryt nosné tyče   2

39 Osa setrvačníku 145 1 80 C – spona 1

40 M6 matice 6 81 Spodní rám 1

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Předtím, než začnete s montáží, přečtěte si pečlivě tento návod.

Vyjměte z krabice součástky a zkontrolujte, zda jsou všechny.

Krok 1.

Za pomoci druhé osoby připevněte pomocí šroubů         

                                                (31) podložek (28) a matic (27)                                                                         

                        oba stabilizátory (30,32) k hlavníku rámu (26).

                                             Krok 2.

Spojte horní (7) a dolní (16) kabel computeru podle      

                                                obrázku (A) a opatrně nasaďte nosnou tyč (8) do rámu

                                                ( 26), tak abyste nesevřeli kabel computeru. Připevněte

                                                4 šrouby (14) a 4 podložkami (13). (B) 



                                                Krok 3.

Připevněte řidítka (5) k nosné tyči (8), dále nasaďte objímku

                                                (10) a kryt (79).Řidítka upravte pomocí T šroubu (9). 

                                        

Krok 4.

 Spojte oba konce kabelu computeru (2 a 7) a zasuňte do      

                                                nosné tyče. Připevněte computer  4 šroubky , tak abyste  

                                                nesevřeli  kabel od computeru. 

                                                Zapojte computer pomocí koncovky ( 6 )  do otvoru v zadní           

                                                části computeru.                                           

.

Krok 5.

                                                Vsuňte pol. tyč  (22) do rámu tak,aby otvor na tyči seděl   

                                                s otvorem na rámu a utáhněte pomocí regulačního kolečka. 

Výšku nastavujte vždy podle otvorů na tyči.Polohovací tyč     

                                                nesmí být položena na závitu regulačního kolečka.(25)

                                                Nasaďte sedlo a nasuňte na poloh. tyč a upevněte      

                                                regulačním kolečkem (23)

                    

                                                

                                                

                               Krok 6.

                                                  Nasaďte pedály. ( L – levý / R – pravý )



Použití

Výšku sedadla upravujete povolením regulačního kolečka.

Existuje 7 otvorů v polohovací tyči, které umožňují rozsah nastavitelnosti. Po zvolení výšky ,regulačním kolečkem 

dotáhněte.

Ovládací kolečko napětí vám umožní měnit odpor pedálů.  Vysoký odpor - zátěž 

                                                     Nízký odpor  - nízká zátěž

Základní pokyny ke cvičení

Díky cvičení se Vám zlepší Vaše fyzická kondice, zpevní svaly a s kontrolovaným přísunem kalorií snížíte tělesnou 

hmotnost.

1.ZAHŘÍVACÍ FÁZE

Tato fáze Vám pomůže rozproudit krev a tím se sníží riziko křečí a svalového poranění. Je vhodné zacvičit několik 

protahovacích cviků , které jsou uvedeny níže. Nepoužívejte sílu.

    Boční oblouk                    Vnější stehno               Achillova pata                      

                        Ohyby vřed                Vnitřní stehno   

2. CVIČENÍ

Jedná se o fázi usilovného cvičení, které by mělo být pravidelné pro stálou pružnost svalů.

Je důležité udržovat konstantní tempo po celou dobu cvičení, aby se zvýšená tepová frekvence 

pohybovala v cílové zóně. (dle grafu uvedeného níže)

Tato fáze by neměla trvat déle než 12 minut.

3. FÁZE VYCHLADNUTÍ

V této fázi byste měli nechat Váš kardiovaskulární systém a svaly ochabnout.Opakujte zahřívací cvičení a 



pokračujte přibližně po 5 minutách. Protahovací cvičení by měla být opakována, aby se vaše svaly protáhly.

Ke zlepšení vaší fyzičky dosáhnete pravidelným cvičením. Vhodné je cvičit alespoň 3x týdně.

Posilování

Při cyklu cvičení, budete nasazovat stále větší odpor, který bude klást větší nároky na vaše svaly na 

nohou.Nezapomínejte na to, že nemůžete cvičit tak dlouho jak byste chtěli. Pokud se snažíte zlepšit si svou 

fyzičku, musíte změnit cvič. program. V průběhu cvičení střídat fázi zahřívací a fázi pro vychladnutí.Je třeba také ke

konci cyklu cvičení zvýšit odpor na vaše nohy ,aby pracovaly usilovněji a snížit rychlost, aby se vaše tepová 

frekvence udržela v cílové zóně.

Hubnutí  

Důležitým faktorem je úsilí, které vložíte do samotného cvičení. Čím déle budete cvičit, tím více spálíte 

kalorií.Účinně je to stejné jako při zlepšení fyzické kondice, rozdílem je cíl.

Rotoped B8.4E

Záruční list                                                                                                                              

Zákazník:

Jméno a příjmení:  …………………………………………………

Adresa:   …………………………………………………………………………………………………

Prodejna:  …………………………………………………………………………………………………

Datum prodeje:   …………………………………

Popis závady:  ……………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………



Servisní záznam:   ………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………




