
NÁVOD K POUŽITÍ

Pedálový trenažér „ROTOR“
VAROVÁNÍ! Před prvním použitím zařízení si pozorně přečtěte tento návod.

Zamýšlené použití:
Pedálový trenažér ROTOR je zdravotnický prostředek určený pro rehabilitační cvičení pro osoby s postižením končetin. Díky své 
univerzální konstrukci umožňuje přístroj cvičení horních i dolních končetin. Díky malým rozměrům ji lze umístit v podstatě 
kamkoli a díky funkci snadného skládání je snadné ji skladovat nebo přepravovat. Může být použit v nemocnicích i v 
domácnostech. Jakékoli jiné použití je zakázáno.

Popis produktu a použití:
Zařízení se skládá z ocelové základny [1], 2 sklopných nohou [2] s pryžovými 
hroty [3], 2 pedálů [4] se stabilizačními popruhy [5], knoflíku pro nastavení 
odporu [6] na horní straně zařízení 2 tlačítek pro aretaci nohou v otevřené 
poloze [7]. Pomocí knoflíku můžete plynule nastavit sílu odporu, kterou je 
potřeba při cvičení překonat. Obvod stabilizačních pásků na pedálech lze v 
závislosti na velikosti nohou/ruce zvětšit nebo zmenšit díky nastavovacím 
otvorům [8]. Volitelně může být zařízení vybaveno LCD displejem (9) 
zobrazujícím tréninkové parametry. Trenažér lze dle potřeby postavit na zem, 
postel, stůl apod. Správně tvarované protiskluzové čepice na nohách zabraňují 
nechtěnému pohybu přístroje při cvičení.
Výrobek je dodáván složený. Otevřete nohy tak, aby se zaaretovaly ve 
vysunuté poloze pomocí zajišťovacích tlačítek. Noha se otevře, když uslyšíte 
cvaknutí a nelze ji složit zpět. Chcete-li nohy složit, nejprve stiskněte a podržte 
zajišťovací tlačítka a poté nohy zavřete dovnitř.

Ovládání na volitelném LCD displeji [9]
Tlačítko MODE/RESET: krátkým stisknutím přepnete displej mezi dostupnými funkcemi. Podržením tlačítka po dobu 4 sekund 
se naměřené parametry vynulují. 
TIME: definuje provozní dobu rotoru. 
CNT: definuje počet otočení o 360° od posledního resetu. 
CAL: odhaduje množství spálených kalorií během cvičení. 
RPM: určuje rychlost cvičení (v otáčkách za minutu). 
SCAN: spustí automatickou prezentaci všech naměřených hodnot v pořadí.
VÝMĚNA BATERIE: Pokud displej přestane fungovat, vyměňte baterie. Chcete-li to provést, odpojte displej od rámu trenažéru a 
sejměte spodní kryt displeje. Vyměňte baterii, zavřete kryt a připevněte displej zpět na zařízení, kde byl původně umístěn.

Důležitá poznámka:
Nepoužívejte zařízení na kluzkém, nestabilním nebo nerovném povrchu.

Čištění a údržba:
• Zařízení pravidelně čistěte a udržujte v čistotě. Používejte mokrý hadřík nebo jemné čisticí prostředky pro domácnost.
Nepoužívejte drsné abrazivní prostředky nebo čisticí prostředky na bázi bělidel.
• Pokud zjistíte jakékoli závady nebo poškození, okamžitě informujte svého dodavatele. Výrobek nepoužívejte, pokud máte
podezření, že je poškozený nebo neúplný.

Technické údaje: 
Délka:  44 cm
Šířka: 39,5 cm
Výška: 23 cm
Hmotnost: 2,3 kg
Maximální zatížení: 115 kg

Záruka:
Výrobce poskytuje na výrobek záruku 24 měsíců, počítáno od data nákupu.

• Během záruční doby budou bezplatně opraveny nebo vyměněny všechny díly poškozené v důsledku výrobních chyb
nebo použití nevhodných materiálů.

• Záruka se nevztahuje na poškození způsobená přirozeným opotřebením, mechanickým poškozením a poškozením
způsobeným nesprávným používáním.

• Neoprávněné změny a úpravy produktu ruší platnost záruky a jeho označení CE.
• Sériové číslo naleznete na samolepicím štítku, který je umístěn na výrobku.
• Záruka se nevztahuje na ztráty vyplývající z nemožnosti použití výrobku při odstraňování závad.
• Výrobce neručí za žádné škody způsobené nesprávným pochopením tohoto návodu.
• V případě jakéhokoli zdravotního incidentu, nebezpečné situace související s přístrojem nebo máte-li jakékoli dotazy k

produktu, kontaktujte výrobce nebo místního distributora.
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http://www.mobilex.pl/

