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Tento návod k použití je jen reference pro zákazníky. BH Fitness nepřebírá ručení za chyby vzniklé

Kontakt:

Vaše zastoupení pro BH Fitness v ČR

Vážené zákaznice, vážení zákazníci

Těší nás, že jste se rozhodli pro zařízení BH. Tento kvalitní produkt je navržen pro domácí 
používání a je testován podle evropské normy EN 957-1/6. Před poskládáním zařízení si pozorně 
přečtěte návod k použití. Tento návod uschovejte pro případné dotazy v budoucnu ohledně provozu 
Vašeho zařízení.

Přejeme Vám hodně zábavy a úspěchů při Vašem tréninku.

Záruka

Kvalitní výrobky BH jsou konstruovány a testovány pro fitness tréninky v domácím prostředí. Toto 
zařízení odpovídá evropské normě EN 957.
Na vady materiálu a zpracování poskytuje BH záruku 2 roky.
Záruka se nevztahuje na opotřebované části a škody způsobené nesprávnou manipulací se 
zařízením. V případě reklamace kontaktujte prodejce.
Záruční doba začíná běžet datem prodeje. (Uschovejte proto doklad o koupi).

Zákaznický servis

Abychom Vám mohli co nejlépe pomoci s případnými problémy na Vašem zařízení, poznamenejte 
si přesný název výrobku a sériové číslo. Tyto údaje najdete na štítku na spodní části výrobku.

Název modelu: 

Seriové číslo:    

Pokyny pro zacházení se zařízením po vyřazení z provozu

Zařízení BH je recyklovatelné. Prosíme Vás, abyste
Vaše zařízení po skončení životnosti vráceny do sběrných míst
odpadu (nebo místa k tomu určeného).

Pokyny

 
překladem, nebo technickou změnou produktu.

Důležité bezpečnostní upozornění

Trinteco spol. s r.o. 
Na Strži 2102/61a 
140 00 Praha 4 - Krč 
IČ: 052 54 175 DIČ: 
CZ05254175



Pokud chcete snížit riziko vážného poranění, přečtěte si následující bezpečnostní pokyny před 
použitím produktu. Dozvíte se důležité informace o bezpečnosti, správném používání a údržbě 
zařízení, Uschovejte tento návod k použití v případě pozdější opravy, údržby nebo objednání 
náhradních dílů.

• Toto zařízení nemůže používat osoba, jejíž tělesná hmotnost je větší než 130 kg.
• Zařízení je navrženo pro trénink dospělých osob. Nenechávejte děti a domácí zvířata
bez dozoru v místnosti se strojem.
• Zajistěte dostatečný prostor pro bezpečné používání zařízení. V zájmu bezpečnosti
musí mít zařízení alespoň 0,5 m volného prostoru kolem
• Postavte zařízení na neklouzavý povrch. V případě, že chcete chránit Vaši podlahu, položte
pod zařízení ochrannou podložku.
• Součástí zařízení je i bezpečnostní klíč, který slouží jako pojistka pro rychlé vypnutí stroje v 
případě jakýchkoliv komplikací. Dokud není bezpečnostní klíč na svém místě, běžící pás se 
nezapne. Bezpečnostní klíč uschovejte mimo dosah dětí, čímž zabráníte jejich ohrožení v případě 
nežádoucího využívání zařízení.
• Používejte zařízení uvnitř a chraňte jej před vlhkostí a prachem. Neumísťujte
zařízení do zastřešené verandě av blízkosti vody.
• Zařízení je navrženo pro domácí použití. Pro obchodní využití zařízení se na
zařízení záruka nevztahuje a výrobce za zařízení neručí.
• Při zdravotních komplikacích a omezeních konzultujte Váš trénink s lékařem.
Řekne Vám, který trénink je pro Vás vhodný.
• Nesprávný trénink a přecenění Vašich schopností může poškodit Vaše zdraví.
• Pokud během tréninku pocítíte nevolnost, bolest na hrudi nebo se Vám bude špatně dýchat,
okamžitě ukončete trénink a vyhledejte lékaře.
• S tréninkem začněte až poté jak se přesvědčíte, že zařízení je správně poskládané a
nastaveny. Nevyhazujte karton pryč, dokud není eliptický trenažér úplně sestaven.
• Při montáži zařízení postupujte přesně podle návodu.
• Používejte pouze originální díly BH.
• Pevně utáhněte všechny pohyblivé části, abyste zabránili jejich uvolnění během tréninku.
• Nepoužívejte zařízení na boso nebo s volnou obuví. Během tréninku nenoste volné
oblečení. Před zahájením tréninku odložte všechny šperky. Vlasy si řádně upravte, aby Vám
během cvičení nepřekážely. Neobúvajte si koženou obuv, nebo obuv s vysokými podpatky.
• Cvičitel by měl být opatrný při kloubovém místě mezi pedálový trubkami a pohyblivými
trubkami. Pokud by tam uvízli prsty, mohlo by to způsobit zranění.
• Poškozené díly mohou ohrozit Vaši bezpečnost a ovlivnit životnost zařízení.
Opotřebované a poškozené díly okamžitě vyměňte, nebo zařízení přestaňte používat.
• Pravidelně kontrolujte eliptický trenažér před spuštěním cvičení, abyste se ubezpečili, že
všechny díly jsou připojeny a matice, šrouby, pedály a ložiskové tyče jsou dotaženy.
• Jakákoliv montáž / demontáž zařízení musí být provedena pečlivě.
• Zahřejte se 5 až 10 minut před každým tréninkem a uvolněte se 5 až 10 minut po tréninku.
To Vám pomůže postupně zvyšovat a snižovat Vaši tepovou frekvenci a pomáhá to
zabránit přetížení svalů.
• Nikdy nezadržujte dech při cvičení. Dýchání by mělo být na běžné úrovni spojené s
úrovní prováděného cvičení.
• Při cvičení se nedoporučuje používat volný oděv, jehož části by se mohly snadno zachytit na 
některých částech přístroje, což může způsobit zranění.
• Odpovědnost za své zdraví musíte mít i při přesunu zařízení, aby nedošlo k
poranění páteře. Vždy používejte správně zvedací techniky.

• Toto zařízení musí být správně uzemněno. Správné uzemnění přístroje snižuje riziko elektrického 



99. 

šoku.
• Neupravujte sami elektrickou zástrčku. Pro tyto účely přivolejte raději specialistu.
• Zařízení připojujte pouze do elektrické zásuvky s napětím 220 - 240 V.
• Uchovávejte elektrický kabel mimo tepelného zdroje.
• Zařízení je vybaveno pojistkou při přehřátí nebo abnormální činnost elektrických částí přístroje.
• Elektrickou zástrčku vytahujte / zapojujte jen při vypnutém přístroji, hlavní vypínač na kostře 
zařízení musí být v pozici 0.
• K čištění běžícího pásu se doporučuje používat vlhký hadr, především na boční lišty a pevný rám. 
Nepoužívejte žádná rozpouštědla. Na okolí běžícího pásu je nejvhodnější použít vysavač.
• Pravidelně kontrolujte, zda jsou všechny šrouby pevně dotaženy, čímž předejdete možným 
zraněním. 

Montáž

    5. Boční lišta - pravá
  15. Šroub s vnitřním šestihranem  M8x25
  24. Samořezný  šroub 5x8
  37. Monitor
  38. Kryt levé boční lišty 
  39. Kryt pravé boční lišty 
  40. Bezpečnostní klíč 
124. Imbusový klíč  6mm

Mazivo

Ujistěte se, že jsou všechny součástky v balení. 

    2. Hlavní rám
    4. Boční lišta - levá

Fig.0 



Krok 1

Jako první ze všeho, spojte svorku pravé bočně lišty (77) se svorkou na hlavním rámu (78). 
Následně upevněte boční lišty pomocí šroubů (15) ke spodní části rámu.
Nyní vezměte levou boční lištu a připevněte ji k hlavnímu rámu pomocí šroubů stejně jako v 
případě pravé.
K tomuto kroku jsou zapotřebí nejméně dva lidé, abychom zajistili, že boční lišty budou 
rovnoměrné správně upevněné ve stejné pozici. Jeden člověk upevňuje šrouby, zatímco druhý 
vyrovnává boční lišty.



                                                                          Krok 2

Nasaďte kryty bočních lišt tak, jak je znázorněno na 
obrázku ve směru kterým ukazuje šipka 

  

  

Krok 3

Nejprve připevněte svorku kabelu vycházejícího ze 
spodní části monitoru (B) na pravé straně ke kabelu 
trčící z pravé boční lišty (77). Pak nasaďte monitor do 



bočních lišt, aby drážky na obou stranách zapadly do sebe a přitáhněte šrouby (15)
POZOR: Dbejte na to, abyste při instalaci nepřiskřípli  kabel.
Následně přisuňte kryty bočních lišt k monitoru, aby pokryly místo spoje a upevněte je šrouby (24). 

Skládání

Tento běžící pás je vybaven skládacím mechanismem, 
který slouží k rychlé složení přístroje, aby šetřil 
prostor.
Nejprve musíte vypnout běžící pás a nastavit jeho 
sklon do polohy 0. Odpojte napájecí kabel a zvedněte 
běžící plochu pásu. Zvedejte pás, dokud neuslyšíte 
kliknutí v podpůrné tyči. Váš běžící pás skladujte na 
suchém místě.
Při rozkládání pásu použijte opačný postup. Zatlačte 
na páku ve směru šipky a potom pomalu spouštějte 
běžící plochu směrem dolů. 

 Přemísťování:

Po složení běžícího pásu jej můžete snadno přemístit za 
pomoci transportních koleček. Složený stroj nakloňte k 
sobě, zapřete si ho o své tělo a pomalu přesouvejte na 
Vámi požadované místo. 



V případě, že se běžící plocha posouvá do pravé strany, 
prostě vezměte imbusový klíč 6mm a otočte pravým 
šroubem ve směru hodinových ručiček, dokud nebude pás 
vycentrován. Pokud jste pás posunuli až příliš do pravé 
strany, otočte klíčem proti směru hodinových ručiček. 
Tato činnost se provádí při zapnutém běžícím pásu při 
rychlosti 4 km / h.
V případě, že se běžící plocha posouvá do levé strany, 
opakujte výše uvedený postup, avšak tentokrát s levým 
šroubem.

Poznámka: Běžící pás je přednastavený, čili při 
sestavování a prvních měsících používání není třeba 
nastavovat pás.

Pro prodloužení životnosti a zajištění plynulého chodu je 
třeba Váš běžící pás pravidelně mazat. Namažte místa, 
kde nejvíce došlap. Mazání se dělá z bočních stran pásu. 
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Ovládací prvky a displej:

A.) Displej zobrazující hodnoty: Čas, 

programy, rychlost, vzdálenost, 

náklon, puls a kalorie.

B.) Rychlá tlačítka náklonu (2, 4, 6, 

8, 10).

C.) Elektronický monitor má 7 tlačítek 

pro ovládání:PROGRAM, MODE, 

INCLINE, START/STOP, SPEED.

D.) Ventilátor

E.) Slot pro bezpečnostní klíč.

F.) Rychlá tlačítka rychlosti (3, 6, 9, 

12 km/h)

G.) Bezpečnostní klíč.

H.) Tlačítko funkce ECO.

I.) Držák tabletu nebo telefonu.

J.) USB port pro DualKit

Start / Stop přístroje:

Zapněte přístroj do zásuvky el. proudu

a přepínač (L) přepněte do polohy 1 viz.

obr. 1.

Bezpečnostní klíč musí být vložen na

své místo (E) obr. 2 , jinak nebude přístroj

fungovat.

Pokud je tedy klíč na svém místě, počítač 

pípne a všechny hodnoty budou nastaveny

na nulu. Tím je přístroj připraven k použití.

Změna kilometry a míle:

Tento přístroj umožňuje změnit

zobrazení z kilometrů na míle.

Tovární nastavení je v kilometrech.

Pokud chcete provést změnu,

použije následující kroky:

Odpojte přístroj od sítě el. proudu.

Odstraňte bezpečnostní klíč a přístroj

opět připojte do sítě. Následně zmačkněte

tlačítka PROGRAM a MODE současně po

dobu cca 5-ti sekund a na displeji pro

zobrazení rychlosti se objeví "M". Pak

opět vložte bezp. klíč.



Tento počítač má 15 programů.

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Provozní instrukce MANUAL:

Tento počítač má režim MANUAL, kdy

můžete a nemusíte nastavit cílové hodnoty

u funkcí: čas, vzdálenost a kalorie.

Pokud nastavíte cílovou hodnotu, pak

počítač od této hodnoty odečitá k nule.

Po stisknutí START / STOP tlačítka se

začnou odečítat 3 sekundy a pak se

pás rozběhne minimální rychlostí.

Pomocí tlačítek pro zvýšení rychlosti a

náklonu můžete libovolně nastavovat

rychlost (1,0-18km/h) a náklon (1-15%).

Stisknutím tlačítka START / STOP nebo

vytrhnutím bezpečnostního klíče se

pás zastaví.

Režim PROGRAM:

rychlosti (šipky) můžete nastavit dobu trvání

MODE. Dále použitím tlačítek pro změnu

Postup: Přístroj je připravený pro

použití. Zmačkněte PROGRAM a

na displeji se zobrazí P01, stisknutím

tlačítka PROGRAM podruhé je P02

a dalším následují další programy.

Výběr programu potvrdíte tlačítkem 

programu v rozmezí 5-99 min.

Základní nastavení doby trvání je

30 minut. 

(Manual, P1, P2, P3, P4, P5,

P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12,

BODY-FAT, HRC)

Pro programy P1-P12 nastavit

dobu trvání (10 -99 minut).

Grafické vyobrazení programů

naleznete na konci návodu.

Zmačkněte START/Stop pro pro zahájení 

cvičení a na displeji se odpočítají tři 

sekundy a počítač bude vycházet z Vámi 

nastavených hodnot. amozřejmě můžete 

změnit nastavení rychlosti během průběhu

programu pomocí šipek pro rychlost

i náklon.

Režim ECO:

Pokud zmačknete toto tlačítko

v režimu MANUAL nebo v režimu

PROGRAM, změní se náklon a

nastane konfigurace pro snížení

spotřeby energie. Na displeji pro

čas se bude střídat zobrazení času

a nápis ECO. Opětovným stisknutím

ECO opustíte tento režim.

Body Fat Program (% podkožního tuku):

Tento program umožňuje výpočet

procent tělesného tuku v těle.

Stikněte tlačítko PROGRAM a

zvolte jím BODY FAT a potvrďte

výbět MODE. Pomocí šipek nastavte

pohlaví (01mužské nebo 02 ženské)

a potvrďte MODE, dále nastavete

Váš věk (10-99 let) a povrďte MODE,

pak nastavíte Vaši váhu (20-120kg)

a potvrďte MODE, dále nastavte

Vaši těl. výšku (100-200cm) a 

potvrďte MODE.

Následně položte dlaně na snímače

pulsu (R) viz. obr.4 a po několika 

sekundách se zobrazí na displeji

výsledek měření.

Fat (Body-Fat):

Tato funkce Vám vypočte %

tělesného tuku v těle a zobrazí

se na displeji vpravo.



 

 
  

 

TYPE 1 (5%-9%) Extremely athletic 
TYPE 2 (10%-14%) Ideal sportsman 
TYPE 3 (15%-19%) Very slender 
TYPE 4 (20%-24%) Sportsman 
TYPE 5 (25%-29%) Ideal health 
TYPE 6 (30%-34%) Slender 
TYPE 7 (35%-39%) Very overweight 
TYPE 8 (40%-44%) Overweight 
TYPE 9 (45%-50%) Extremely obese 

SEX / 
FAT%

< 13% 13%-
25,8% 

26%-
30% 

>30%

<23% 23%-
35,8% 

36%-
40% 

>40%

Orientační tabulka Body Fat:

Nízké
Nízké/

střední Střední Vysoké

MUŽI

ŽENY

Typ těla:

V závislosti na procentech tuku

a udaných hodnot displej zobrazí

typ těla viz. následující tabulka.

Zobrazeno na displeji vlevo.

Pokud se na displeji během měření 

zobrazí "E3", znamená to, že Vaše 

dlaně nemají dobrý dotek se snímači 

(R) obr. 4.

Režim HRC (Heard Rate Control):

POZOR - pracuje pouze s hrudním snímačem!
Tento program pracuje se s

konstantní předefinovanou tepovou

frekvencí. vyberte program HRC a

potvrďte MODE, pomocí tlačítek rychlosti

(šipka nahoru a dolů) vyberete jednu z 

možností (60%, 75% nebi THR) a

potvrdíte MODE. První dvě možnosti 

jsou procentuální hodnoty Vaší 

maximální hranice pulsu a THR je 

vlastní zvolená hranice pulsu, kterou 

nastavíte šipkami pro rychlost a potvrdíte

MODE. Nakonec nastavíte Váš věk

a potvrďte MODE. 

Následně bude blikat doba trvání 

programu, upravte tedy dobu podle

přání ( 9-99 min.). Stisknutím START

začíná trénink.

Např.: Pokud jste nastavili tepovou

frekvenci na hodnotu 100 tepů za min., 

pak stroj zpomalí vždy pokud překročíte

tuto hodnotu. Pokud se Vám nedaří 

dosáhnout tuto hodnotu, stroj naopak 

zrychlí, aby jste tuto hodnotu dosáhli.

Aplikace a propojení tabletem

nebo telefonem:

Obecně se dá říci, že pro operační systém

iOS (iPhone, iPad, iPod Touch) je kompatibilní

pro většinu aplikací, které si můžete stáhnout

do svého přístroje a bavit se při cvičení.

Jelikož se aplikace stále zdokonalují je dobré

se o aplikacích a kompatibilitě informovat na

www.bhfitness.com a nebo www.bhfitness.eu.

Operační systém iOS:

Operační systém ANDROID:

Pro oprační systém Android je situace 

trochu horší, ale stále vyvíjí a ty nejdůležitější

aplikace běží. Pro dobré fungování 

potřebujete Android 4,0 a novější a bluetooth

4,0 ale pro sparávnou kompatibilitu se

informujte na www.bhfitness.com a nebo

na www.bhfitness.eu.

Stručný popis:

Dokoupíte si zařízení DualKit, které

umožní propojení Vašeho zařízení

prostřednictvím Bluetooth. Stáhnete

aplikace s iTunes pro iOS a nebo

z Google Play pro Android (odkazy

naleznete u produktu na www.

bhfitness.eu). Dále na Vašem zařízení 

zapnete Bluetooth a sespárujete zařízení.

Pak již otevřete aplikaci a postupujete

podle instrukcí. Zakoupením DuaKit

dostáváte návod k použití.



 

 

  
 

 

 

 

 

 

Nouzové zastavení:

Tento pás je vybaven pro maximální

bezpečnost bezpečnostním klíčem (G)

a tlačítkem STOP. Bezpečnostní klíč

musí být zasunut do své pozice (E) 

obr.2, jinak stroj nebude možné spustit.

Pokud používáte zařízení neopomeňte

vždy druhý konec klíče opatřený klipsnou

připevnit na Váš oděv.

Zatáhnutím za provázek v případě

nebezpečí se vytrhne klíč ze svojí

polohy na počítači a pás se zastaví.

Pokud klíč opět vložíte do svojí

polohy na počítači, počítač se opět

nastartuje. Bezpečnostní klíč je

vhodné v době nepoužívání 

uschovat z dosahu dětí, což zajišťuje

nespuštění pásu bez Vašeho dozoru.

Rovněž tlačítko STOP ihned zastaví

pás a pro opětovné rozběhnutí 

použijte tlačítko START.

Náklon:

Náklon je funkce nezávislá na

ostatních. Pokaždé, když zapnete pás

způsobem popsaným dříve, zobrazí se

na displeji úroveň náklonu naposled

použitá. Doporučujeme náklon po 

skončení tréninku dávat na nulu v

případě, že pás po tréninku zvedáte 

do skladovací polohy. Pokud pás 

nezvedáte, není to nutné. Pokud chcete

nastavit náklon na nulu v době, kdy je

pás zastaven, použijte tlačítko START

na dobu delší než 5 sekud.

DŮLEŽITÉ: NÁKLON MUSÍ BÝT V

POLOZE NULA, KDYŽ CHCETE

PÁS ZVEDNOUT DO SKLADOVACÍ

POLOHY TJ. KDYŽ JE PLOCHA

PO KTERÉ BĚHÁTE ZVEDNUTA.

Pokud začínáte cvičit a náklon

není v poloze nula, nastaví se

automaticky během odstartování.

Během cvičení pak můžete náklon 

libovolně šipkami pro náklon upravovat

podle Vašeho přání.

a slouží výhradně pro orientační srovnání.

Měření pulsu:

Vaše tepová frekvence se měří pomocí

dotykových dlaňových senzorů umístěných

na madlech nebo hrudním snímačem

bezdrátově. Tepová frekvence se objeví

na počítači poněkolika sekundách, kdy

symbol srdce bude blikat a pak se objeví

hodnota měření.

DŮLEŽITÉ: Taho hodnota měření pulsu

rozhodně není vhodná pro lékařské účely

Servisní instrukce:

Nejdůležitější servisní instrukcí je mazání

dopadové deska pod pohyblivým bandem.

Samozřejmě jsme toto již popisovali na

začátku návodu, ale znovu upozorňujeme

na to, že zanedbání mazání způsobuje

nevratné poškození bandu a následné

správné mazání již nemůže situaci zachránit,

protože vrstva textílie nanesená proti kluzné

desce je poškozena. Mazání výrazně ovlivňuje

životnost pásu.

V případě poruchy, hlásí počítač chybu na

displeji. Pokud k tomuto dojde, kontaktujte

značkový servis.



PROBLEM CHECKS SOLUTIONS 

1.The monitor does not
switch on.

1) Make sure that the
machine is plugged in, the
ON/OFF switch in position 1
and that the safety key is
inserted.

1) Plug the machine into the
mains supply. Set the switch to
position 1 and insert the safety
key.

2.The monitor switches
on but the motor fails
to start.

2) Check that the current
limiter is pressed in.

2) Switch the machine off and
press the circuit breaker in.
Lubricate the treadmill band.

3.Walking motion is 
jerky on the 
treadmill. 

3.a) Check that the belt is
lubricated. 

3.b) Check the tension on the
sliding belt. 

3.c) Check the tension on the
drive belt. 

3.a) Lubricate the sliding belt.
3.b) Adjust the belt tension.
3.c) Adjust the drive belt tension.

4.The machine stops
(the breaker trips).

4) Check that the band is
lubricated.

4) Reset the overload button with
the On /Off switch at „0“ and
lubricate the treadmill band.

5.Electrical shocks
through the handrail.

5) Check that the machine is
plugged into an earthed
mains socket.

5) Plug the machine into an
earthed mains socket.

6.The treadmill belt
skews off centre.

6.a) Check that the machine
is level on the floor. 

6.b) Check that the machine
does not wobble. 

ERROR CODES 

Monitor screen display 
E1 

Possible cable fault. Connect the wire well  between top 
controller and bottom controller 

Monitor screen display 
E2 

Burst clash. Operating with incorrect voltage; Connect 
the motor wire again. 

Monitor screen display 
E3 

No speed sensor signal Replace the sensor light on the bottom 
controller or speed sensor. 

Monitor screen display 
E5 Possible motor overload. Lubricate the belt. 

Monitor screen display 
E7 

Safety key. Insert the safety key. 

Do not hesitate to get touch with the Technical Assistance Service if you have any 
queries by phoning customer services (see last page in manual). 



 
 Grafické vyobrazení profilů:





BH FITNESS SPAIN 
EXERCYCLE,S.L. 
(Manufacturer) 
P.O.BOX 195 
01080 VITORIA (SPAIN) 
Tel.: +34 945 29 02 58 
Fax: +34 945 29 00 49 
e-mail: sat@bhfitness.com
www.bhfitness.com

POST-VENTA

Tel: +34 945 292 012 / 
 902 170 258 
Fax: +34 945 56 05 27 
e-mail: sat@bhfitness.com

BH FITNESS NORTH AMERICA 
20155 Ellipse 
Foothill Ranch 
CA 92610 
Tel: + 1 949 206 0330 
Toll free: +1 866 325 2339 
Fax: +1 949 206 0013 
e-mail:
fitness@bhnorthamerica.com
www.bhnorthamerica.com

BH FITNESS ASIA 
No.139, Jhongshan Rd. 
Daya Township 
Taichung 428, Taiwan. R.O.C. 
Tel.: +886 4 25609200 
Fax: +886 4 25609280 
e-mail: info@bhasia.com.tw

BH FITNESS PORTUGAL 
MAQUINASPORT, APARELHOS 
DE DESPORTO, S.A. 
Rua do Metalúrgico 465 
Zona Industrial Giesteira  
3750-325 Águeda (PORTUGAL) 
Tel.: +351 234 729 510 
Fax: +351 234 729 519 
e-mail: info@bhfitness.pt

BH SERVICE PORTUGAL 
Tel.: +351 707 22 55 24 
Fax: +351 234 729 519 
e-mail: info@bhfitness.pt

BH FITNESS MEXICO 
BH Exercycle de México S.A. de 
CV 
Eje 132 / 136 
Zona Industrial, 2A Secc. 
78395 San Luis Potosí 
S:L:P: MÉXICO 
Tel.: +52 (444) 824 00 29 
Fax: +52 (444) 824 00 31 
www.bhlatam.com.mx 

BH FITNESS CHINA 
BH China Co., Ltd. 
Block A, NO.68, Branch Lane 
455, Lane 822, 
Zhen Nan RD., Li Zi Yuan, 
Putuo, Shanghai 200331, P.R.C. 
Tel: +86-021-5284 6694 
Fax:+86-021-5284 6814 
e-mail: info@i-bh.cn

BH FITNESS UK 
Unit 12 Arlington Court 
Newcastle Staffs 
ST5 6SS 
UK 0844 3353988 
International 
00441782634703 

AFTER SALES - UK

e-mail: service@bh-uk.co.uk 

BH Germany GmbH 
Altendorfer Str. 526 
45355 Essen 
Tel: +49 201 450910-0 
e-mail:
info@bhgermany.com
Kostenfreie Telefonnummer:
0800 0996655
Ersatzteile:
www.bhfitness.com

BH FITNESS FRANCE 

SAV FRANCE 
Tel : +33 0810 000 301 
Fax : +33 0810 000 290 
savfrance@bhfitness.com 

 BH FITNESS CZECH REPUBLIC 
Trinteco spol. s r.o. 
Na Strži 2102/61a 
140 00 Praha 4 - Krč 
IČ: 052 54 175 
DIČ: CZ05254175



DOVOZCE: 
Trinteco spol. s r.o. 
Na Strži 2102/61a 
140 00 Praha 4 - Krč 
IČ: 052 54 175 
DIČ: CZ05254175
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