
 

Zásady údržby běžeckého trenažéru 
 

Pro  bezchybný  a  spolehlivý  chod  stroje  je  nutné  provádět  několik  jednoduchých  
úkonů.   

 

Umístění  stroje: 
 
Velmi  důležité  je,  kde  váš  trenažér  bude  stát.  Doporučujeme neumisťovat běžecké 
trenažéry přímo do místností bazénů nebo jiných zdrojů vysoké vlhkosti (sauny, parní lázně).  
Předcházíte tak korozi a oxidaci elektronických součástek. Neumisťujte  trenažér na  
nedokončené prašné povrchy nebo sypké  hmoty. Pro eliminaci otřesů použijte vhodnou 
podložku pod běžecký trenažer. (doporučené příslušenství) 
 
POZNÁMKA: pokud  máte  zadní část trenažéru umístěnu  blízko zdi,  je  nutné zanechat  
dostatečný  odstup od této zdi.  Minimálně by měla tato vzdálenost činit 1,5 metru za  
trenažérem, aby odstoupení z pásu po dokončení tréninku bylo bezpečné. 
 

 

Vyrovnání stroje: 
 
Tento přístroj obsahuje vyrovnávací nožky na spodní  straně   stroje. Po nastaveni  zajistěte   
nožičky kontramatkou  umístěnou  na  těle nožičky. 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 

Údržba  kluzné  plochy  pásu: 
 
Při   používání  běžeckého  trenažéru  dochází  k  vysychání  prostoru  mezi  běžícím  pásem  
nášlapnou  deskou.  Vzniká    zde  vysoké  tření  těchto ploch, které je nutné eliminovat  
přiměřeným  mazáním.  K mazání se nejčastěji  používají  silikonové  oleje  ve  spreji, které  
jsou  k dostání  ve  všech  prodejnách motopotřeb nebo  obchodech  se  zámečnickými  
potřebami (nepoužívejte WD40).  Rovněž  si  jej můžete  objednat  v  naší  prodejně. 
Mazání: Mezi  běžící pás a pod ní se nacházející  nášlapnou desku naneste krátkými střiky 
silikonový přípravek. Z obou stran, po délce pásu, naneste tento olej na třech až čtyřech 
místech. Přitom je třeba dbát na to, aby byla celá plocha běžícího pásu zespodu  namazána. 
Dávejte pozor, aby přebytečná vrstva  přípravku  neukápla  z  přístroje (mít po ruce savý 
hadřík nebo použijte jakoukoli podložku).  
Používejte pouze vhodný silikonový olej. (např.REPSOL ve spreji),   
Jak často tuto údržbu dělat? Pokud budete běžecký pás používat pravidelně, mělo by se 
mazání provádět po každých 5-ti hodinách provozu. Pokud se na přístroji netrénuje delší 
dobu (asi 1měsíc), měl by být rovněž užit silikonový olej, neboť se jemná  vrstva  přípravku 
během nečinnosti pásu odpařila. 
 

Kontrola  napnutí pásu: 
 
Při  používání  běžeckého  trenažeru  dochází  během delší doby používání  k  vytažení pásu . 
V tomto  případě  je  nutné  jej přiměřeně našponovat.  K  těmto  účelům  je v  balení  
přiložen  imbusový  klíč  pro seřizování  pásu. Tuto  úpravu  provádějte  s  nejvyšší  
opatrností.  Zapnete  váš  trenažér  a  nastavte  rychlost  cca  na 1 km/h.  Vždy otáčejte  
šroub  pouze  o 1/4 OTÁČKY  vpravo  jak  je  na nakresleno na obrázku. Tento proces  
opakujte  i  na  druhé  straně  pásu  aby  pás  ubíhal  stále  uprostřed  vašeho  běžeckého 
trenažéru . Poté znovu vyzkoušejte.  Opakujte  tento  proces  znovu,  pokud  je  to  nutné,  
ale  NIKDY NETOČIT   šroubem  více než  1/4 otáčky  najednou.  Správně  nastavený  pás  
poznáte   tak, že  pás  je cca 6mm nad běžeckou  plochou.   
 
 
                                                           
 
 

 
 

 

 



 

Kontrola  směru  chodu pásu: 
 

Jestliže je pás příliš na pravé straně: 
 
Použijte dodávaný klíč,  zapněte  váš  trenažér  a  nastavte  rychlost  cca  na 2 km/h. Otočte 
pravým napínacím šroubem ve směru hodinových ručiček o 1/4 otáčky. Opakujte,  dokud  
pás  nezůstane ve střední  poloze.  
 
Jestliže je pás příliš na levé straně:  
Použijte dodávaný klíč, zapněte  váš  trenažér  a  nastavte  rychlost  cca  na 2 km/h. Otočte 
levým šroubem  ve  směru  hodinových  ručiček o 1/4 otáčky. Opakujte  dokud pás  
nezůstane ve střední poloze.  
 
Kontrolu správného nastavení pásu provedete zvýšením rychlosti pásu na 10 km/h. Pokud po 
tomto pětiminutovém testu pás neuhýbá ani vlevo, ani vpravo, pak můžete pás začít 
používat.  

 

Vysávání prachu z prostoru motoru: 
 

Vytáhněte přívodní kabel el.energie ze zásuvky! Povolte šroubky krytu motoru. 
Sejměte kryt motoru. Vysavačem vysajte prach usazený na jednotlivých částech motoru a 
jeho příslušenství. Nasaďte zpět kryt motoru a pečlivě šroubky utáhněte. Teprve pak můžete 
znovu zapojit přívodní šňůru do zásuvky. 

TENTO ÚKON PROVÁDĚJTE VŽDY, POKUD JE BĚŽĚECKÝ TRENAŽÉR ODPOJEN OD ZDROJE 
EL.ENERGIE! 

Tento úkon provádějte 1x ročně, při denním používání pásu pak 2x ročně. Zejména 
v místnostech, kde je plovoucí podlaha, vzniká statický prach, které pak mohou motory 
některých běžeckých trenažérů nasávat pro své chlazení. Chuchvalce prachu pak mohou 
zkratovat elektronické řízení běžeckého trenažéru (CPU board).  

 

 

 
 
 


