
1. Obecné pokyny
Varování: Pečlivě si přečtěte instrukce a varování. Neneseme odpovědnost za úrazy či
škody způsobené používáním tohoto produktu.

1. Před použitím konzultujte svého veterináře. Toto je důležité hlavně pro psy starší 10
let nebo se zdravotními potíži.

2. Je to odpovědnost majitele aby zajistil že všichni uživatele tohoto běžícího pásu jsou
informování o varování a opatření.

3. Používejte běžící pás jenom jak je popsané v tom tomto manuálu.
4. Dejte běžící pás na rovný povrch  s 2.4m volného prostoru před tím a 0.6m volného

prostoru za tím.
5. Nechejte běžící pás vevnitř. Nedávejte jej do garáže nebo blízko vody.
6. Nepoužívejte běžící pás poblíž aeorosolů.
7. Nepouštejte k němu děti.
8. Max váha psa je 81kg.
9. Max. 1 pes najednou.
10. Nepoužívejte pokud je napájecí kabel rozbitý.
11. Nepokládejte napájecí kabel na rozehřáté podlahy.
12. Dávejte pozor na změnu rychlosti.
13. Neopouštějte běžící pás když běží.
14. Nepohybujte s běžícím pásem pokud není řádně složený. Musíte být schopen/a

zvednout 23kg na to aby jste mohl/a pohybovat s běžícím pásem.
15. Při pohybu s běžícím pásem dávejte pozor na to že bezpečnostní mříže pevně drží

rám.
16. Neměňte sklon běžícího pásu.
17. Nedávejte věci co nepatří do běžícího pásu do běžícího pásu.
18. Nebezpečí: odpojte napájecí kabel z elektřiny ihned po použití (před čištěním a

údržbě). Jen autorizovaný opravář by měl provádět opravy.
19. Varování: jestli je napájecí kabel rozbitý, musí být vyměněn autorizovanou osobou.
20. Vhodný volt/Hz je na štítku běžícího pásu
21. Operační teplota je 4.4 stupňů celsia až 40.6 stupňů celsia. Před použitím nechte

běžící pás rozehřát na teplotu místnosti.
1.1 elektrické várování

● Nepoužívejte přerušení zemního obvodu
● Neoddělávejte nic z přístroje před odpojením z elektřiny

1.2 důležité instrukce k provozu
● Změna rychlosti chvíli trvá
● Běžící pás nezačne dokud není zapnutý a dokud bezpečnostní klíč není ve svém

místě
● Aby se zabránilo ztrátě rovnováhy, nikdy nedávejte svého mazlíčka když je běžící

pás zapnutý. Začínejte s pomalou rychlostí.
● K této mašině patří bezpečnostní klíč, který při odpojení vypne běžící pás.
● Netlačte moc na tlačítka.

2. PŘEHLED STROJE
Tento motorizovaný běžecký pás vám může pomoci splnit váš cíl udržet vašeho mazlíčka fit
a žít šťastný a zdravý život.
Rozsah rychlosti: 0,5 - 7,5 MPH (0,1 krocích)



Manuální sklon: 5-9 stupňů
Programy: 3 přednastavené programy (P1-P3)
Výkon motoru: 1,5HP Špičkový

3. MONTÁŽNÍ NÁVOD
3.1 Prvotní montáž
Vyjměte dogPACER z krabice a položte jej na karton, matraci nebo koberec.
• Položte dogPACER na volné prostranství, abyste měli dostatek prostoru pro práci.
• Rozložte dogPACER na bok (viz obrázek níže).
• Otevřete nohy a zajistěte je na místě pomocí čepů nohou (šroub Ø6). Ujistěte se, že jsou
uzamčeny (viz výše).
• Po otevření, když je dogPACER na boku, posuňte bezpečnostní tyč (šroub Ø10*140) do
zajištěné polohy. Bezpečnostní zámek se nachází pod středem běžeckého pásu (viz
obrázek výše).
• Umístěte horní tyč na místo a utáhněte 4 šrouby (šrouby M6*15). Horní část se může
sundat, pokud je váš pes příliš velký.
POZNÁMKA: Šrouby utahujte po malých kouscích, jeden po druhém pomocí 5mm
šestihranného klíče.
• Protáhněte počítač s kabelem nohou a připojte počítač k noze pomocí šroubů ST4.2*12
(viz obrázek).
• Propojte počítačový kabel s kabelem vycházejícím z běžeckého pásu(viz obrázek).
• Připojte počítač k běžeckému pásu pomocí dvou šroubů M6*15 (viz obrázek).

Kroky k připevnění bočních panelů:
1. Umístěte boční panel naplocho na pás.
2. Vložte boční panel do 3 pryžových svorek (A, B a C) na bočních kolejničkách P.V.C.
3. Zvedněte boční panel a umístěte horní část pod pevnou sponu na horní tyči (viz obrázek).

3.2 Napnutí a sledování řemenu
• Pás je dodáván volně smontovaný. Systém nastavovacích knoflíků je umístěn na zadních
koncovkách.
• Klekněte si na konec pásu a vycentrujte pás rukama. Poté, co se ujistíte, že pás je
vycentrovaný, začněte otáčet oběma nastavovacími knoflíky ve směru hodinových ručiček,
abyste utáhli napětí.
• Aby měl pás dostatečné napětí, musí být mezi čísly 2-3 na obou stranách stupnice krytu
zadního válce na levé a pravé straně běžeckého pásu (viz obrázek). Použijte bílý fix na
válečky pro lepší indikaci.
NEPŘETÁHNĚTE - Přílišné utažení způsobí poškození řemene a předčasné selhání
válečku (ložiska).

• Pokud nemůžete utáhnout zadní válečkový mechanismus rukama, použijte pomocné hůlky
(Ø8 Buld Bolt).

Nastavení sledování pásu:
Správné nastavení sledování pásu je pro vašeho mazlíčka velmi důležité. Správné vedení
pomáhá zajistit hladký, stabilní kluznicový povrch a pomáhá s nastavením napětí na
systému knoflíku pro nastavení pásu.



• Po utažení řemene a všech šroubů připojte napájecí kabel k zemnícímu obvodu. Zapněte
dogPACER hlavním vypínačem (reset/vypněte jistič). Stiskněte tlačítko START/STOP na
počítači. Počítač bude odpočítávat ‚3,2,1‘ a začne se pohybovat minimální rychlostí (0,5
mph).
• Při minimální rychlosti zkontrolujte řemen ze zadní strany a zjistěte, zda nedochází k
posunu na pravou nebo levou stranu.
• Pokud se pás posune doprava, utáhněte levý knoflík (ve směru hodinových ručiček) a
uvolněte pravý knoflík (proti směru hodinových ručiček) pomocí systému knoflíku pro
nastavení pásu, dokud se pás nevycentruje (viz obrázek vlevo dole). Pokud se pás posouvá
doleva, utáhněte pravý knoflík a povolte levý knoflík pomocí systému knoflíku pro nastavení
pásu, dokud nebude pás vycentrován (viz obrázek vpravo dole). Při nastavování řemene
pomocí systému nastavovacích knoflíků je důležité seřizovat řemen v polovičních otáčkách.
Nadměrné seřízení pásu může způsobit jeho poškození.
3.3 Znejte svůj počítač

● Před začátkem, připojte červený bezpečnostní klíč. Pokud jej nepřipojíte, ukáže se
vám E0 na obrazovce.

(1) REŽIM
Když je stroj zastaven, stisknutím tlačítka MODE můžete vybrat přednastavené programy
(P1 – P3).
Když je stroj v pohybu, stisknutím tlačítka MODE vyberete „čas, rychlost, kalorie a
vzdálenost“.
(2) START/STOP
Když je stroj zastaven, stiskněte tlačítko START/STOP, aby se stroj nastartoval. Když je stroj
v pohybu, stiskněte tlačítko START/STOP, aby se stroj zpomalil až zastavil.
(3) RYCHLOST +
Během pohybu stiskněte tlačítko „+“ pro zvýšení rychlosti o 0,1 mph. Chcete-li, aby se
rychlost plynule zvyšovala, podržte tlačítko „+“.
(4) RYCHLOST -
Během pohybu stiskněte tlačítko „–“ pro snížení rychlosti o 0,1 mph. Chcete-li, aby se
rychlost plynule snižovala, podržte tlačítko „–“.

3.4 Po sestavení - Rychlý start provozu
• Stiskněte a uvolněte START/STOP pro zahájení pohybu pásu rychlostí 0,5 MPH, poté
nastavte požadovanou rychlost pomocí „+“ nebo „-“.
• Chcete-li běžecký pás zpomalit, stiskněte a podržte tlačítko „-“ na požadovanou rychlost.
• Zatímco se pás pohybuje, stiskněte START/STOP, běžecký pás se postupně zpomalí.
3.5 Zobrazení kalorií
dogPACER zobrazuje kumulativní spálené kalorie v kteroukoli dobu během tréninku vašeho
mazlíčka. POZNÁMKA: Toto je pouze hrubý návod, který se používá pro srovnání různých
cvičebních relací. Neměl by být používán pro lékařské účely.
3.6 Funkce sklonu
• DogPACER obsahuje 4 manuální polohy sklonu od 5 stupňů do 9 stupňů (5, 6,5, 7,5, 9).

3.7 Doprava
Přepravujte běžecký pás z jednoho místa na druhé pomocí přepravních koleček tak, že
zvednete přední část běžeckého pásu a otočíte jej do požadované polohy.
Poznámka: měli byste být schopni unést 51 liber.
3.8 Programy



3.8.1 Výběr programu
Zapněte stroj, stisknutím tlačítka „MODE“ vyberte požadovaný program a poté stisknutím a
uvolněním tlačítka „START/STOP“ spusťte program s výchozími hodnotami.
3.8.2 Přednastavené programy
Každý přednastavený program má maximální dobu 30 minut na trénink. Vždy začne v 10
minutách a lze jej upravit podle úrovně pohodlí vašeho psa. Vyberte si z P1, P2 nebo P3 a
dopřejte svému mazlíčkovi požadovanou úroveň cvičení. Každý program má různé změny
rychlosti v průběhu programu (viz seznam programů).
3.8.3 Seznam programů
• P1 – Jednoduchý
• P2 – Střední
• P3 – Těžký

4. ÚDRŽBA
Pro prodloužení životnosti této jednotky je třeba provést přiměřené čištění/mazání. Výkon je
maximalizován, když jsou pás a rohož udržovány co nejčistší.
VAROVÁNÍ: TŘENÍ ŘEMENU/DLAHY MŮŽE HRÁT HLAVNÍ ROLI VE FUNKCI A ŽIVOTĚ
VAŠEHO BĚŽÍCÍHO TROUNA. DOPORUČUJEME, ABYSTE TENTO TŘECÍ BOD
DŮSLEDNĚ MAZALI, ABYSTE PRODLOUŽILI ŽIVOTNOST VAŠEHO BĚŽECKÉHO
TRENAŽÉRU. NEBUDETE-LI TAK UDĚLAT, MŮŽETE ZRUŠIT VAŠI ZÁRUKU.
VAROVÁNÍ: PŘED ÚDRŽBOU ODPOJTE NAPÁJECÍ ŠŇŮRU.
VAROVÁNÍ: PŘED SKLÁDÁNÍM ZASTAVTE A ODPOJTE NAPÁJECÍ ŠŇŮRU OD
BĚŽECKÉHO TRENAŽÉRU.
4.1 Obecné čištění
• Otřete okraj pásu a oblast mezi okrajem pásu a rámem měkkým vlhkým hadříkem. Jemný
roztok mýdla a vody spolu s nylonovým kartáčem vyčistí horní část pásku s texturou. Tento
úkol by měl být prováděn jednou měsíčně. Před použitím nechte zcela vyschnout.
• Každý měsíc vysávejte pod běžeckým trenažérem, abyste zabránili usazování prachu a
vlasů. Jednou ročně byste měli sejmout kryt krytu motoru a vysát nečistoty, které se mohou
nahromadit.
4.2 Obecná péče
• Před použitím zkontrolujte opotřebení dílů.
• Vždy vyměňte řemen, pokud je přetržený, a vyměňte všechny ostatní vadné díly.
• Pokud si nejste jisti, běžecký pás nepoužívejte a kontaktujte nás na adrese
support@intlpetgroup.com nebo navštivte www.dogpacer.com.
CHRAŇTE KOBERCE A PODLAHU v případě netěsností. Tento produkt je stroj, který
obsahuje pohyblivé části, které byly promazány a olej by mohl unikat.
4.3 Mazání pásu/paluby/válce
Tření pásu / desky může hrát hlavní roli ve funkci a životnosti vašeho běžeckého trenažéru.
Doporučujeme toto třecí místo důsledně mazat, abyste prodloužili životnost vašeho
běžeckého trenažéru.
Mazání byste měli aplikovat přibližně po prvních 40 hodinách provozu. Doporučujeme
mazání paluby podle následujícího harmonogramu:
Lehké používání (méně než 3 hodiny týdně) každých 6 měsíců. Střední použití (3-5 hodin
týdně) každé 3 měsíce.
Intenzivní používání (více než 5 hodin týdně) každých 6-8 týdnů. Postup pro mazání:
1. Pomocí měkkého, suchého hadříku otřete oblast mezi pásem a plošinou.



2. Naneste mazivo rovnoměrně na vnitřní povrch pásu a plošiny (ujistěte se, že je stroj
vypnutý
a napájení je odpojeno).
3. Pravidelně promazávejte přední a zadní válečky, abyste udrželi jejich maximální výkon.
Pokud je pás/deska/válec běžeckého trenažéru udržován přiměřeně čistý, je možné
očekávat více než 1200 hodin, než bude nutné dodatečné mazání.

4.4 Jak zkontrolovat správné mazání běžícího pásu
1. Odpojte hlavní napájení.
2. Položte dogPACER na bok.
3. Nahmatejte zadní plochu běžeckého pásu.
Pokud je povrch při dotyku kluzký, není potřeba žádné další mazání. Pokud je povrch při
dotyku suchý, naneste vhodný silikonový lubrikant.
Před zahájením jakékoli práce na běžeckém trenažéru se ujistěte, že je napájení vypnuté a
zástrčka je vytažena ze zdroje napájení.
Nepoužívejte prodlužovací kabely, protože to může vést ke snížení výkonu a selhání.
K mazání vašeho běžeckého pásu dogPACER doporučujeme použít sprej na silikonové
bázi. To lze zakoupit u místního sportovního prodejce nebo železářství.
5. ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ
Tento běžecký pás je navržen tak, že v případě elektrické poruchy se stroj automaticky
vypne, aby se předešlo jakémukoli zranění uživatele a nedošlo k poškození stroje (tj.
motoru). Když se běžecký pás chová nevyzpytatelně, jednoduše resetujte běžecký pás
vypnutím hlavního vypínače, počkejte 1 minutu a poté znovu zapněte vypínač.
5.1 Poplachové signály

● „E0“: Bezpečnostní klíč není v poloze
● No power (Žádné napájení)

○ 1. Zkontrolujte elektrickou zásuvku (Zapojte do zásuvky něco jiného,   abyste
se ujistili, že zásuvka funguje správně).

○ 2. Zkontrolujte napájecí kabel (možná ho budete muset předat elektrikáři).
○ 3. V případě dalších problémů kontaktujte support@intlpetgroup.com

6. CVIČENÍ - Jak dostat svého mazlíčka na správnou cestu
• Vždy se poraďte se svým veterinářem, abyste se ujistili, že je váš mazlíček dostatečně
zdravý, aby mohl začít cvičit na dogPACER. Pokud má váš mazlíček v minulosti zdravotní
potíže, jako je onemocnění srdce/plic nebo ortopedické problémy, nechejte vašeho mazlíčka
před zahájením cvičebního režimu znovu vyšetřit veterinářem.
• Ujistěte se, že váš mazlíček odešel na záchod, než začnete cvičit (Nechceme nehody...)
• Vždy začínejte pomalu. Nejprve začněte příjemným tempem chůze po dobu asi 5-10 minut
a poté pomalu zvyšujte čas po 2minutových krocích, aby se váš mazlíček dostal do pohody
s dogPACER. Jakmile bude váš mazlíček schopen svižně chodit po celých 20 minut,
posuňte ho na vyšší rychlost s postupným zvyšováním o 0,5-1,0 mph. Nezapomeňte
sledovat, jak váš mazlíček snáší cvičení. Pokud váš mazlíček začne vykazovat známky
vyčerpání nebo úzkosti, zpomalte rychlost a/nebo nechte svého mazlíčka odpočinout.
• Začněte se stálou chůzí po dobu alespoň 5 minut, než se pustíte do intenzivnějšího
tréninku.
• Buďte důslední a oddaní. Váš mazlíček by měl mít denní aktivitu, nejen o víkendu!
• Věk a plemeno budou určovat, kolik pohybu váš mazlíček potřebuje. Menší a starší psi
možná nepotřebují tolik pohybu a větší a mladší psi, ale vy a váš veterinář budete lépe
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schopni posoudit vhodné množství pohybu, které váš mazlíček potřebuje. Obvykle by
domácí mazlíčci měli dostat přibližně 30-40 minut cvičení denně. Některá domácí zvířata
budou potřebovat dvě 30minutové přírůstky cvičení na dogPACER, rozdělené během dne.
• Vždy dohlížejte na svého mazlíčka na psovi PACER. Nikdy nepřipoutejte zvíře ke psovi
PACER a odejděte.
• Pokud má váš mazlíček nadváhu, vždy kombinujte cvičební program se správnou výživou.
Promluvte si se svým
veterináře o pokynech pro správnou výživu pro hubnutí.
• Ujistěte se, že váš mazlíček má před a po cvičení dostatek vody.
• Necvičte štěňata do 6 měsíců u malých plemen a větší plemena do 9 měsíců po delší
dobu. Nadměrný stres na klouby může později v životě způsobit problémy s vývojem kostí a
chrupavek. Štěňata mají ráda aktivity v krátkých dávkách, jako jsou 5minutové přírůstky,
nikoli vytrvalostní aktivity.
• Necvičte svého mazlíčka po jídle. Počkejte alespoň 1 hodinu po jídle, než jim dovolíte jít na
dogPACER. Plné žaludky a vysoká aktivita, zejména u velkých plemen psů s hlubokým
hrudníkem, mohou způsobit nadýmání nebo zkroucený žaludek, což jsou oba případy.
• Pokud máte psa s krátkým/plochým čenichem, jako jsou buldoci, Shih Tzu, Pekingese,
mopsíci nebo psi s krátkými nohami, jako jsou jezevčíci a baseti, nebuďte příliš horliví v
aktivitě. Vždy sledujte známky vyčerpání nebo únavy. Pokud vidíte zadýchání,
zpomalení/zaostávání, zastavte běžecký pás a nechte svého mazlíčka odpočinout.
Prospěšnější jsou kratší, častější časy cvičení.
• Použití dogPACER je skvělý způsob, jak cvičit vašeho mazlíčka, ale nenahrazuje
socializaci vašeho mazlíčka. Váš mazlíček by měl mít stále kontakt s ostatními psy a měl by
se pohybovat venku, pokud je to možné.

7. VYLEPŠENÝ DIAGRAM


