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NÁVOD K POUŽITÍ

Pedálový trenažér OxyCycle 2

Pedálový trenažér vás dostane do formy po úrazu

Jak dostanete zase do formy svaly atrofované dlouhodobou 
nečinností nebo úrazem? Elektromotorkem poháněný pedálový 
trenažér je ideální pro domácí rehabilitaci. Pokud vám chybí 
dostatečná síla v končetinách pro posilování s běžnými 
rehabilitačními pomůckami, je pro vás jasnou volbou. 

Co s pedálovým trenažérem procvičíte?

– horní končetiny – při tomto cvičení je trenažér na stole a vy sedíte
– dolní končetiny – seďte v klidu na židli nebo na křesle, sledujte 
    televizi a dělejte něco pro své svaly.

Snadným cvičením tak zvýšíte hybnost kloubů a svalů. O nic se 
nestarejte a nechte trenažér, ať se postará o vše potřebné. 

Pro koho je rehabilitační pedálový trenažér určen

Tento trenažér je ideální pomůckou pro každého, kdo má potřebu rozhýbat a posílit ochablé svaly. Cvičí s ním především:
– každý, kdo trpí problémy s mobilitou nebo kardiovaskulárním systémem
– lidé s Parkinsonovou chorobou nebo roztroušenou sklerózou
– osoby po úrazech chodidel, kloubů nebo kolen
– pacienti s oteklými dolními částmi nohou

Využijte sílu elektřiny a získejte zpět ztracenou sílu!

Kontaktní adresa a provozovna:

EUREKO s.r.o.
Podhorská 967/17, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75
Zapsaná: u krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

Provozní doba:

Po–pá: 8:00–16:00 hod.
Letní provoz: po–pá: 8:00–15:30 hod
Telefon: +420 800 888 909
E-mail: info@eureko.cz

Strana 1/8

Rozdíl mezi motorizovaným a manuálním pedálovým trenažérem

Jaká varianta pedálového trenažéru bude pro vás vhodná? Záleží na tom, do jaké skupiny se řadíte:

Potřebujete-li rozhýbat atrofované svaly bez síly nebo udělat něco pro rychlejší rehabilitaci, sáhněte po elektronickém 
modelu. Elektromotorek přebírá funkci ochablých končetin a „šlape“ za vás.

Bez elektromotoru ho nelze používat.

Chcete-li si zvýšit kondici, volte mechanický pedálový trenažér, u kterého si utahováním šroubu měníte odpor.
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Péče o váš trenažér
Trenažér skladujte na suchém a čistém místě.
Před použitím si přečtěte podrobný návod, který najdete v záložce Návody vedle popisu produktu. 

Elektrická bezpečnost
– Zapnutý přístroj by nikdy neměl být ponechán bez dozoru. Když jej nepoužíváte, nebo když instalujete nebo 

odebíráte doplňky, vypněte jej ze zdroje.
– Neprovozujte přístroj pod dekou nebo polštářem.Může dojít k přílišnému přehřátí a požáru, úrazu elektrickým 

proudem nebo zranění osob.
– Je-li přístroj používán dětmi, fyzicky handicapovanými nebo postiženými osobami, nebo poblíž těchto osob, je 

potřeba bedlivý dohled.
– Tento přístroj používejte pouze pro zamýšlený účel, popsaný v tomto manuálu. Nepoužívejte doplňky, které nebyly 

doporučeny výrobcem.
– Nikdy přístroj nepoužívejte s poškozeným přívodním kabelem nebo zástrčkou, nepracuje-li řádně, byl-li upuštěn na 

zem, do vody nebo poškozen. Vraťte přístroj do servisního centra za účelem kontroly a opravy.
– Nikdy přístroj nenoste za napájecí kabel jako madlo.
– Napájecí kabel se nesmí dotýkat horkých povrchů.
– Přístroj nepoužívejte se zablokovanými ventilačními otvory. Udržujte tyto otvory bez prachu.
– Nikdy neházejte ani nestrkejte do žádných otvorů předměty.
– Nepužívejte venku.
– Neprovozujte v prostorách, kde jsou používány aerosoly (spreje) nebo kyslík.
– Přístroj odpojujte tak, že voliče rychlosti a odporu otočíte do polohy vypnuto a poté vytáhnete zástrčku ze zásuvky.
– Vždy tento přístroj odpojujte ze zdroje ihned po použití a před čištěním.
– Pouze pro domácí použití.
– Napájení 220 V.

Skladování
Neskladujte tento přístroj na žádném místě, kde by byl vystaven vysokým nebo nízkým teplotám. 
Nevystavujte po delší dobu přímému slunci.
Neskladujte ve vlhkém nebo prašném prostředí.
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Celkový seznam součástek
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Návod na sestavení

1. Držte přístroj ve vzpřímené poloze. Strana s řídící jednotkou musí směřovat vzhůru a napájecí kabel směrem dolů. 
Zasuňte přední stabilizační tyč (3) do hlavního rámu (4).

2. Upevněte přední stabilizační tyč (3) do hlavního rámu (4) pomocí třech šroubů (24) a tří pružinových podložek (31).

3. Zasuňte zadní stabilizační tyč (2) do hlavního rámu (4).
4. Upevněte zadní stabilizační tyč (2) do hlavního rámu (4) pomocí třech šroubů (24) a tří pružinových podložek (31).

5. Upevněte levý nožní pedál (18) k sestavě levé kliky (9). Našroubujte jej do kliky proti směru hodinových ručiček 
pomocí přiloženého klíče - viz obr 5 a 6.

6. Našroubujte pravý nožní pedál (17) do pravé kliky (8) po směru hodinových ručiček. Levý a pravý pedál a levá 
a pravá klika jsou označeny písmeny „L” a „R”: Left = levá, Right = pravá.
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Používání řídící jednotky

Funkce tlačítek:

MODE - stiskněte tlačítko MODE, abyste vybrali zobrazení funkcí.

UP (nahoru) - pro zvýšení rychlosti rotace pedálů. Úrovně otáček za minutu se pohybují mezi 0-5.

DOWN (dolů) - pro snížení rychlosti rotace pedálů. Úrovně otáček za minutu se pohybují mezi 0-5.

Funkce displeje

SCAN - zobrazí každou funkci po dobu 6 sekund.

TIME (čas) - (0:00-30:00). Zobrazí zbývající čas nebo uplynulý čas cvičení. Rovněž můžete nastavit dobu cvičení. 
Stiskněte tlačítko MODE, vyberte funkci TIME a poté stiskněte tlačítko MODE a podržte jej po dobu 2 sekund. Na displeji 
začne blikat hlášení TIME pro nastavení doby cvičení. Pro nastavení doby cvičení stiskněte talčítko MODE. Po každém 
stisku se doba prodlouží o 1 minutu. Nastavená doba cvičení se může pohybovat od 5:00 do 30:00 minut. Jakmile 
nastavíte dobu cvičení a stisknete tlačítko UP pro jeho zahájení, začne běžet odpočet do dosažení hodnoty 0:00. 
Rychlost otáček pedálů lze upravit stiskem tlačítek UP nebo DOWN na ovladači. Když doběhne čas cvičení, ovladač 
spustí na 5 sekund alarm a pedály se automaticky přestanou točit. Na obrazovce řídící jednotky začne blikat nápis 
STOP. Po jednom stisknutí tlačítka MODE přestane nápis STOP blikat. Po stisku tlačítka UP můžete opět začít cvičit.

RPM (0-10-99) - ukazuje aktuální hodnotu RPM (otáček za minutu).

COUNT (počet) - (0-9999). Zvýši se o hodnotu 1 při každém otočení pedálů.

CALORIES (kalorie) - (0-9999 KCAL). Předpokládaný počet kalorií, spálených během cvičení.

Pro vybrání funkce stiskněte tlačítko MODE.
Pro vymazání všech hodnot stiskněte tlačítko MODE a podržte jej 2 sekundy (nejste-li zrovna ve funkci TIME).
Po přerušení cvičení na dobu delší než 4 minuty se monitor automaticky vypne.

Datum: 2.9.2015
Počet stran: 8



Revize: 1
Vydání: 1

Kontaktní adresa a provozovna:

EUREKO s.r.o.
Podhorská 967/17, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75
Zapsaná: u krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

Provozní doba:

Po–pá: 8:00–16:00 hod.
Letní provoz: po–pá: 8:00–15:30 hod
Telefon: +420 800 888 909
E-mail: info@eureko.cz

Strana 6/8

Cvičení
1. Osobní cíle mohou zahrnovat vytvarování postavy, posilování, zlepšení aktuální kondice, rehabilitaci po předchozích 

zraněních, kardiovaskulární cvičení apod. Svých cílů můžete dosáhnout správným a pravidelným používáním 
trenažéru OxyCycle 2.

2. Dostupný volný čas je hlavním prvkem, který určuje, co ve svém každodenním životě děláme. Pokud můžete cvičit 
jen 15 minut, vytvořte si s pedálovým trenažérem 15ti minutový program.

3. Cvičení a posilováni s OxyCycle 2 by mělo být příjemnou součástí vašeho každodenního života.
4. Soustřeďte se na cvičení. Bez ohledu na to, jaká je vaše aktuální fyzická kondice, můžete každé cvičení provést 

v krátkém čase a sledovat rostoucí sílu a výdrž.
5. Vždy začněte cvičit pomalu, abyste si zahřáli svaly.
6. Design OxyCycle 2 vám umožní posilovat svaly přirozenými a účinnými pohyby.

Princip přetížení
Abyste posílili své tělo, musíte si vytvořit série posilovacích cviků na každý den. Když posilujete pravidelně, vaše tělo 
(konkrétně vaše svaly) se přizpůsobí nové obtížnosti posilování. Říká se tomu „zvýšení účinnosti lokálního metabolismu”. 
V důsledku toho vaše svaly pracují lépe a vy jste silnější. Pokud budete posilovat na stále stejné úrovni účinnosti 
metabolismu, nemůžete zlepšovat účinnost svalů. Proto čas od času musíte zvýšit frekvenci a/nebo dobu trvání cvičení. 
Abyste zlepšili svoji kondici a dosáhli svých osobních cílů, musíte neustále zvyšovat svoji cvičební zátěž.

Jak používat OxyCycle 2
Pedálový trenažér OxyCycle 2 lze používat po zapojení napájecího kabelu do zásuvky. Nepoužívejte jej bez zapojení 
napájení! Může tím dojít k poškození přístroje. Při používání trenažéru správně cvičíte tak, že pomocí tlačítek UP 
(nahoru) a DOWN (dolů) na řídící jednotce nastavíte požadovanou rychlost rotace pedálů a poté budete tuto rychlost 
dodržovat, abyste dosáhli co nejlepších výsledků. Příliš rychlým šlapáním, nebo použitím nadměrné síly se aktivuje 
ochrana proti přetížení, která zastaví motor a umožní uživateli, aby sundal ruce/nohy z pedálů. Motor se vypne na dobu 
2-3 sekund a poté se opět automaticky zapne. Bude-li trvat stav přetížení motoru (motor se vypne a poté zapne) 10x po 
sobě, motor se zcela zastaví, čímž může dojít k jeho poškození. Na řídící jednotce začne blikat nápis STOP a na 8 
sekund se spustí alarm. Podržte tlačítko DOWN, dokud hodnota RPM neklesne na 0. Poté můžete stisknout tlačítko UP 
a začít znovu cvičit.

Rozsah pohybu a pružnost
Pedálový trenažér lze použít jak pro spodní, tak pro horní část těla. Při posilování spodní části těla pracuje s pasivním 
pohybem, aby zvýšil tonus čyřhlavého svalu stehenního a napomohl oběhu krve do celé spodní končetiny a chodidla. Na 
horní část těla se přístroj používá jako odporová pomůcka, která uživateli umožňuje posilovat svaly paže (biceps, triceps, 
deltoidy a drobné svaly předloktí).
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Standardní program
U lidí se liší způsob, jak se adaptují na opakující se cvičení. Při vytváření standardního programu cvičení dávejte pozor 
na to, jak se cítíte, zejména po dokončení cvičení. Můžete se cítit unaveni, ale ne vyčerpáni. Když začnete cvičit, hlavní 
svaly, které používáte, vás budou bolet, a to zejména druhý den. Neměla by to však být ochromující bolest. Bez ohledu 
na to, jaký je doporučený postup cvičení, nikdy necvičte za hranici, kdy se začnete cítit nepříjemně.

První dva týdny byste měli cvičit 5-10 minut denně při nízkých rychlostech. Po prvních dvou týdnech, až si zvyknete na 
cviky, můžete prodloužit dobu cvičení na 15-20 minut. Rychlost lze rovněž zvýšit poté, co si na přístroj zvyknete. Delší 
doba cvičení vede k lepším výsledkům.

Posilování dolních končetin
Položte OxyCycle 2 na nesmekavou podložku. Pohodlně se usaďte na židli a přístroj si položte před sebe. Kolenní kloub 
by neměl být natažen více než na 90°. Používejte obuv s gumovou podrážkou a popruhy na pedálech upravte na 
správnou délku. Nedoporučuje se používat přístroj naboso.

Pozor
Při cvičení si na přístroj nestoupejte! Cvičte pouze v sedě. Ujistěte se, že se sedátko nepohybuje, ani nenaklání. 
Nepoužívejte židle s kolečky.

Pozn.: při posilování nohou používejte nožní pedály. 
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Posilování horních končetin
Umístěte přístroj přímo před sebe na desku stolu. Usaďte se na pohodlnou židli, abyste mohli snadno dosáhnout na 
ruční pedály bez hypertenze (přílišného napřímení) loketního kloubu. Toho lze dosáhnout buď tím, že na židli dáte 
polštář, nebo tím, že posunete přístroj blíž k uživateli.

Pozn.: pro posilování horních končetin používejte ruční pedály (33, 34).


