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Pentru a valida asistența în garanție, păstrați dovada originală de achiziție și înregistrați următoarele informații:
Număr de serie __________________________
Data achiziției ____________________
Dacă ați achiziționat produsul în SUA/Canada: Pentru a vă înregistra garanția produsului, accesați:
www.SchwinnFitness.com/register sau sunați la 1 (800) 605–3369.
Dacă ați achiziționat produsul în afara SUA/Canada: Pentru a vă înregistra garanția produsului, contactați
distribuitorul local.
Pentru detalii despre garanția produsului sau dacă aveți întrebări sau probleme cu produsul, vă rugăm să
contactați distribuitorul local. Pentru a găsi distribuitorul local, accesați: www.nautilusinternational.com
Nautilus, Inc., 5415 Centerpoint Parkway, Groveport, OH 43125 SUA, www.NautilusInc.com - Serviciu clienți: America de Nord (800) 6053369, csnls@nautilus.com | în afara SUA ww.nautilusinternational.com | Tipărit în China | © 2012 Nautilus, Inc. | ™ indică mărcile
înregistrate în Statele Unite. Aceste mărci pot fi înregistrate în alte țări sau protejate în alt mod de dreptul comun. Schwinn, sigla Schwinn
Quality, AirDyne, Nautilus, Bowflex și Universal sunt mărci comerciale deținute sau licențiate către Nautilus, Inc. Polar™ și OwnCode™ sunt
mărci comerciale înregistrate ale proprietarului lor.
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INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE
Această pictogramă indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate duce
la deces sau răni grave.
Respectați următoarele avertismente:
Citiți și înțelegeți toate avertismentele pentru acest echipament.
Citiți și înțelegeți cu atenție instrucțiunile de Asamblare.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Țineți în permanență privitorii și copiii la depărtare de produs în timp ce îl asamblați.
Nu instalați bateriile în echipament până la momentul specificat în manualul de asamblare.
Nu asamblați acest echipament în aer liber sau într-un loc ud sau umed.
Asigurați-vă că asamblarea este realizată într-un spațiu de lucru corespunzător, departe de trafic și fără
privitori.
Unele componente ale echipamentului pot fi grele sau incomode. Folosiți o a doua persoană când
efectuați etapele de asamblare care implică aceste piese. Nu faceți pași pe cont propriu care necesită
ridicări de greutăți sau mișcări incomode.
Configurați acest echipament pe o suprafață orizontală solidă, nivelată.
Nu încercați să schimbați designul sau funcționalitatea acestui echipament. Acest lucru ar putea
compromite siguranța echipamentului și va anula garanția.
Dacă sunt necesare piese de schimb, utilizați numai piese de schimb originale și piese metalice
furnizate de Nautilus. Nefolosirea de piese de schimb originale poate reprezenta un risc pentru
utilizatori, împiedică echipamentul să funcționeze corect și anulează garanția.
Nu utilizați și nu puneți echipamentul în funcțiune până când nu a fost complet asamblat și verificat
pentru o performanță corectă în conformitate cu Manualul.
Citiți și înțelegeți complet Manualul furnizat cu acest echipament înainte de prima utilizare. Păstrați
Manualul pentru consultări ulterioare.
Faceți toți pașii de asamblare în secvența dată. Asamblarea incorectă poate duce la rănire sau
funcționarea incorectă.
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Înainte de a utiliza acest echipament, respectați următoarele avertismente:
Citiți și înțelegeți în întregime Manualul. Păstrați manualul pentru o consultare ulterioară.
Citiți și înțelegeți toate avertismentele de pe acest echipament. Dacă în orice moment,
autocolantele de avertizare se desprind, sunt ilizibile sau lipsesc, înlocuiți etichetele. Dacă
echipamentul este achiziționat în SUA/Canada, contactați Serviciul Clienți pentru etichete de
schimb. Dacă este achiziționat în afara SUA/Canada, contactați distribuitorul local.
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
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Copiii nu trebuie lăsați pe acest echipament sau în apropierea acestuia. Piesele mobile și alte
caracteristici ale echipamentului pot fi periculoase pentru copii.
Nu este destinat utilizării de către persoane sub 14 ani.
Consultați medicul înainte de a începe un program de exerciții. Opriți exercițiile fizice dacă simțiți durere
sau senzație de strângere în piept, vi se taie respirația sau simțiți stare de leșin. Adresați-vă medicului
dumneavoastră înainte de a utiliza din nou echipamentul. Utilizați valorile calculate sau măsurate de
computerul echipamentului numai în scopuri de referință.
Înainte de fiecare utilizare, verificați echipamentul pentru a observa dacă există piese desprinse sau
semne de uzură. Nu utilizați dacă se găsește în această stare. Monitorizați atent pedalele și brațele cu
manivelă. Dacă ați achiziționat produsul în SUA/Canada, contactați Serviciul Clienți pentru informații
despre reparații. Dacă ați achiziționat produsul în afara SUA/Canada, contactați distribuitorul local
pentru informații despre reparații.
Limita maximă a greutății utilizatorului: 136 kg (300 lbs.). Nu utilizați dacă aveți peste această greutate.
Acest echipament destinat exclusiv pentru uz casnic. Nu amplasați și nu utilizați echipamentul într-un
cadru comercial sau instituțional. Aceasta include săli de sport, corporații, locuri de muncă, cluburi,
centre de fitness și orice entitate publică sau privată care deține un echipament pentru utilizare de către
membrii săi, clienți, angajați sau afiliați.
Nu purtați haine largi sau bijuterii. Acest echipament conține piese în mișcare. Nu puneți degetele sau
alte obiecte în părțile în mișcare ale echipamentului.
Montați și utilizați acest echipament pe o suprafață orizontală solidă, plană.
Nu coborâți de pe echipament până când pedalele nu sunt complet oprite.
Stabilizați Pedalele înainte de a păși pe ele. Aveți grijă când urcați și coborâți de pe echipament.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Nu folosiți acest echipament în aer liber sau în locuri umede sau ude.
Mențineți spațiu un spațiu liber de cel puțin 0,6 m (24”) pe fiecare parte a echipamentului. Aceasta este
distanța de siguranță recomandată pentru acces și trecere în jurul echipamentului și coborârile de
urgență. Păstrați terțe părți la distanță de acest spațiu atunci când echipamentul este în funcțiune.
Nu vă suprasolicitați în timpul antrenamentului. Utilizați echipamentul în modul descris în acest manual.
Efectuați toate procedurile de întreținere regulate și periodice recomandate în Manualul Utilizatorului.
Reglați corect și cuplați în siguranță toate Dispozitivele de Ajustare a Poziției. Asigurați-vă că
Dispozitivele de Ajustare nu lovesc utilizatorul.
Păstrați pedalele curate și uscate.
Antrenamentul pe acest echipament necesită coordonare și echilibru. Asigurați-vă că anticipați că pot
apărea modificări ale vitezei și nivelului de rezistență în timpul antrenamentelor și fiți atenți pentru a
evita pierderea echilibrului și posibile vătămări.
Păstrați bateriile departe de surse de căldură și de suprafețe fierbinți.
Nu aruncați și nu puneți obiecte în nicio deschidere a echipamentului.
Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi.
Nu amestecați baterii alcaline, standard (carbon-zinc) sau reîncărcabile (Ni-Cd, Ni-MH etc.).
Nu încercați să încărcați baterii ne-reîncărcabile. Scoateți bateriile consumate și aruncați-le în
siguranță.
Scoateți bateriile reîncărcabile din aparat înainte de a le reîncărca.
Nu scurtcircuitați bornele de alimentare de pe baterii.
Pentru depozitarea în siguranță a echipamentului, scoateți bateriile și instalați Cureaua de Transport și
Imobilizare pentru a fixa Ventilatorul de Rezistență. Plasați echipamentul într-un loc sigur, departe de
copii și animale de companie.
Această bicicletă nu poate opri Pedalele independent de Ventilatorul de Rezistență. Reduceți ritmul
pentru a încetini Ventilatorul de Rezistență și Pedalele. Nu demontați bicicleta până când pedalele nu
sunt oprite complet. Rețineți că Pedalele în mișcare vă pot lovi gambele.
Acest echipament nu este destinat utilizării de către persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau cu lipsă de cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheați sau au primit
instrucțiuni privind utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Țineți
copiii cu vârsta sub 14 ani departe de acest echipament.
Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

Etichete de avertizare privind siguranța și Număr de Serie
AVERTIZARE!
• Dacă nu sunteți prudenți în timpul utilizării acestui
aparat sunt posibile vătămarea corporală sau
decesul.
• Țineți copiii și animalele de companie la distanță.
• Citiți și urmați toate avertismentele de pe acest
aparat.
• Consultați
Manualul
utilizatorului
pentru
avertismente suplimentare și informații de siguranță.
• Ritmul cardiac afișat este aproximativ și trebuie
utilizat doar ca referință.
• Nu este destinat utilizării de către persoane cu
vârsta sub 14 ani.
• Greutatea maximă a utilizatorului pentru acest
echipament este de 136 kg.
• Acest echipament este doar pentru uz casnic.
• Consultați medicul înainte de a utiliza orice
echipament de exerciții.
(Eticheta este disponibilă numai în limba engleză și
franceza canadiană.)
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Număr serie
Specificații produs

SPECIFICAȚII
Greutatea echipamentului:
52.2 kg (115 lb)
Suprafața totală (amprentă) a echipamentului: 8234.8 cm2
Cerințe de alimentare:
Tensiune de operare:

2 baterii AA
1.0 - 3.3VDC

Greutatea maximă a utilizatorului:

136 kg (300 lb.)

NU aruncați acest produs sub formă de deșeuri. Acest produs trebuie reciclat. Pentru informații
despre metoda adecvată de eliminare, contactați un Reprezentant al Serviciului Clienți Nautilus.
Informațiile de contact sunt disponibile în secțiunea Contacte din acest manual.

Înainte de Asamblare
Selectați zona în care urmează să montați și să utilizați echipamentul. Pentru o funcționare sigură, amplasarea
trebuie să fie pe o suprafață dură și plană. Asigurați o zonă de antrenament de minimum 187,2 cm x 248,2 cm
(73,7”x 97,7”).
Sfaturi de bază pentru Asamblare
Urmați aceste puncte de bază atunci când asamblați echipamentul:
•
•
•

•
•
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Citiți
și
înțelegeți
„Instrucțiunile
Importante privind Siguranța” înainte de
asamblare.
Colectați toate piesele necesare pentru
fiecare etapă de asamblare.
Folosind cheile recomandate, rotiți
șuruburile și piulițele spre dreapta (în
sensul acelor de ceasornic) pentru a
strânge, și stânga (în sens invers acelor
de ceasornic) pentru a deșuruba, cu
excepția cazului în care este indicat
altfel.
Când atașați 2 piese, ridicați cu atenție și
priviți prin orificiile șuruburilor pentru a
ajuta la introducerea prin orificii.
Asamblarea necesită 2 persoane.

PIESE DE SCHIMB
6

Pentru a ajuta la asamblare, a fost aplicată o o etichetă tuturor pieselor din dreapta („R”) și din stânga („L”) .
Art.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

6

Cant.
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Descriere
Cadru
Bară suport consolă
Consolă
Suport sticlă apă
Ghidon, stânga
Scaun
Post scaun
Stabilizator, spate
Curea pedală, stânga

Art.
10
11
12
13
14
15
16
17

Cant.
1
1
1
1
1
1
1
1

Descriere
Pedală, stânga
Clemă picior, stânga
Stabilizator, față
Clemă picior, dreapta
Pedală, dreapta
Curea pedală, dreapta
Ghidon, dreapta
Curea, transport și imobilizare

PIESE DE METAL/UNELTE

Art.

Cant.

Descriere
Șurub hexagonal cu cap rotund,
M8x1.25x20

A

4

B

4

Șaibă M8 de blocare

C

4

Șaibă M8

Art.

Cant.

D

4

Șaibă M8 neagră

E

4

Șurub hexagonal cu cap rotund,
M8x1.25x12, negru

Unelte

Incluse

Neincluse

6 mm

#2
13 mm
15 mm
17 mm

7

2 baterii AA (LR6)

(recomandat)

ASAMBLARE
1. Atașați Stabilizatorii la Cadru
Notă: Piesele din Metal (*) sunt preinstalate și nu în Pachetul de Piese Metalice.

2. Atașați Pedale și apoi Curele de Pedale la Ansamblul Cadrului
Notă: Pedala stângă este cu filet invers. Asigurați-vă că atașați pedale pe partea corectă a bicicletei. Orientarea
se stabilește din poziția șezând pe bicicletă. Pedala stângă are „L”, pedala dreaptă „R”.
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3. Conectați Cablurile și atașați Bara de Suport a Consolei la Ansamblul Cadrului
Notă: Nu presați cablurile. Trageți cablul inferior pentru a îndepărta orice slăbire în timp ce introduceți Bara de
Suport a Consolei.
Pentru a evita posibile vătămări grave, atunci când introduceți capetele tubului în Ansamblul
Cadrului, aveți grijă să evitați prinderea sau ciupirea degetelor sau a mâinilor.

4. Scoateți Piesele de Metal și instalați Bateriile în Consolă
Notă: Asigurați-vă că bateriile sunt orientate în direcția indicatorilor +/– din compartimentul pentru baterii.
Piesele din Metal (*) sunt preinstalate și nu în Pachetul de Piese Metalice.
Nu amestecați baterii alcaline, standard (carbon-zinc) sau reîncărcabile (Ni-Cd, Ni-MH etc.).

9

5. Conectați Cablul și atașați Consola
Notă: Nu sertizați Cablul Consolei. 11

6. Atașați Suportul Sticlei de Apă la Ansamblul Cadrului
Notă: Piesele din Metal (*) sunt preinstalate și nu în Pachetul de Piese Metalice.

10

7. Atașați Clemele de Picior și Brațele Ghidonului la Ansamblul Cadrului

8. Slăbiți și trageți Butonul de Reglare al Postului Scaunului pentru a atașa Postul
Scaunului la Ansamblul Cadrului

11

9. Atașați Scaunul la Postul Scaunului
AVERTIZARE: Asigurați-vă că Scaunul este drept și apoi strângeți piesele de metal.14

10. Inspecția finală
Verificați echipamentul pentru a vă asigura că toate componentele din metal sunt strânse și asamblate corect.
Nu utilizați și nu puneți echipamentul în funcțiune până când nu a fost complet asamblat și
verificat pentru o performanță corectă, în conformitate cu Manualul Utilizatorului.
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ÎNAINTE DE A ÎNCEPE
Deplasarea Bicicletei
Echipamentul poate fi deplasat de una sau mai multe persoane, în funcție de abilitățile și
capacitățile lor fizice.
Asigurați-vă că dvs. și ceilalți aveți condiția fizică necesară și sunteți în măsură să mutați
echipamentul în siguranță. Folosiți măsuri de siguranță adecvate și tehnici de ridicare.
1.

Fixați Ghidonul de Bara de Suport a Consolei cu
Cureaua de Transport și Imobilizare (T).

2.

Utilizați Stabilizatorul Spate pentru a ridica cu
atenție echipamentul pe rolele de transport.
Notă: Asigurați-vă că păstrați Ansamblul
Ventilatorului departe de podea.

3.

Împingeți echipamentul în poziție.

4.

Coborâți cu atenție echipamentul în poziție.

AVERTIZARE: Aveți grijă când mutați echipamentul.
Toate mișcările bruște pot afecta funcționarea
computerului.

Echilibrarea Bicicletei
Bicicleta trebuie să fie echilibrată dacă zona de antrenament este inegală. Pentru a o echilibra:
1.

Așezați echipamentul în zona de antrenament.

2.

Slăbiți piulițele de blocare și reglați nivelatoarele
până când acestea sunt uniform echilibrate și în
contact cu podeaua.
Nu reglați nivelatoarele la o înălțime la care
să se poată desprindă sau deșurubeze de
pe echipament.
Se pot produce răni sau deteriorări ale
aparatului.

3.

Strângeți piulițele de blocare.

Asigurați-vă că aparatul este nivelat și stabil înainte de
a vă antrena.

15
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FUNCȚII

A

Consolă

G

B
C
D
E

Mâner Ghidon
Ghidon
Suport sticlă apă
Compartiment baterii
Curea de transport și
imobilizare

H
I
J
K

Ventilator de
rezistență la aer
Rolă transport
Nivelator
Stabilizator, față
Clemă picior

L

Pedală

R

Parbriz AirDyne™

F

M

Stabilizator, spate

N
O
P

Suport picior
Buton de reglare post scaun
Scaun

S

Curea toracică pentru ritm
cardiac de la distanță

Accesorii
Q

Suport de citire
AirDyne™

Pentru a comanda:
Dacă ați achiziționat produsul din SUA/Canada, accesați www.schwinnfitness.com sau sunați la 1(800) 605-3369.
Dacă ați achiziționat produsul din afara SUA/Canada, contactați distribuitorul local.
AVERTIZARE!
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Utilizați valorile calculate sau măsurate de computerul echipamentului numai în scopuri
de referință. Ritmul cardiac afișat este o aproximare și trebuie utilizat doar ca referință.
Suprasolicitarea poate duce la vătămări grave sau la moarte. Dacă vă simțiți slăbit,
opriți imediat antrenamentul.

Funcțiile Consolei
Consola oferă informații despre antrenament pe ecranul de afișare.
LCD Afișaj Date
Afișajul consolei arată fiecare valoare a antrenamentului.

Scădere

Creștere

RPM
Câmpul de afișare RPM arată rotațiile pe minut (RPM).
Afișajul maxim este de 100.
Time (Timp)
Câmpul de afișare TIME arată timpul de antrenament. Afișajul maxim
este 99:59. Dacă tipul este mai mare, afișajul începe din nou la 0:00.
În timpul pornirii inițiale, acest afișaj va arăta altitudinea („Alt“).
trebuie să se introducă altitudinea la care va funcționa echipamentul.
Speed (Viteză)
Câmpul de afișare SPEED arată viteza echipamentului în kilometri pe
oră („KM”) sau mile pe oră („M”), cu o zecimală - de exemplu, 3,4 sau
10,5. Afișajul maxim este 99,9.
Dist.
Câmpul de afișare DISTANCE arată distanța parcursă (mile sau km)
în timpul antrenamentului, cu două zecimale - de exemplu, 2,07.
Afișajul maxim este 99,99. Dacă distanța depășește 99,99, afișajul
începe din nou la 0,00.
Notă: Pentru a schimba unitățile de măsurare în limba engleză
imperială sau metrică, consultați secțiunea „Console Service
Mode” din acest manual.
Odometrul („Odo”) arată suma tuturor distanțelor de antrenament. Se
afișează atunci când un antrenament este întrerupt sau ca opțiune în
„Console Service Mode ”.

În timpul pornirii inițiale, acest afișaj va afișa valoarea Altitudinii până la acceptare.
Watts
Câmpul de afișare WATTS arată puterea pe care o produceți la nivelul curent de rezistență (1 cal putere = 746
wați).
Calorii
Câmpul de afișare CALORIES arată caloriile estimate pe care le-ați ars în timpul exercițiului. Afișajul maxim
este 9999. Dacă numărul de calorii este mai mare, afișajul luminează intermitent 9999.
Puls
Afișajul PULSE arată ritmul cardiac în bătăi pe minut (BPM) de la un senzor de ritm cardiac telemetric.
Pictograma va lumina intermitent atunci când are un semnal de la o bandă telemetrică de ritm cardiac. Această
valoare afișată va fi necompletată dacă nu este detectat un semnal de ritm cardiac.
Consultați un medic înainte de a începe un program de exerciții. Întrerupeți antrenamentul dacă
simțiți durere sau senzație de strângere în piept, dacă vă pierdeți respirația sau simțiți stare de
leșin. Adresați-vă medicului dumneavoastră înainte de a utiliza din nou echipamentul.
Ritmul cardiac afișat este o aproximare și trebuie utilizat numai în scopuri de referință.
Funcțiile tastaturii
Butonul Scădere (▼) - Scade o valoare (timp sau altitudine) sau se deplasează prin opțiuni
Butonul START/STOP - Pornește un program de antrenament, confirmă o selecție și încheie un antrenament
întrerupt dacă este menținut apăsat timp de 3 secunde.
Butonul Creștere (▲) - Crește o valoare (timp sau altitudine) sau se deplasează prin opțiuni
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Monitor de Ritm Cardiac de la Distanță
Monitorizarea ritmului cardiac este una dintre cele mai bune proceduri pentru a controla intensitatea exercițiului.
Consola poate citi semnalele de telemetrie HR de la un emițător cu curea toracică pentru ritm cardiac care
funcționează în intervalul 4,5kHz - 5,5kHz.
Notă:

Cureaua toracică de ritm cardiac trebuie să fie o curea necodificată pentru ritm cardiac de la Polar
Electro sau un model necodificat compatibil POLAR™. (Curelele de ritm cardiac POLAR™ codificate,
cum ar fi curelele toracice POLAR™ OwnCode™, nu vor funcționa cu acest echipament.)
Dacă aveți un stimulator cardiac sau alt dispozitiv electronic implantat, consultați-vă medicul
înainte de a utiliza o curea toracică fără fir sau alt monitor cardiac telemetric.

Calcularea Ritmului Cardiac
Ritmul cardiac maxim scade de obicei de la 220 de bătăi pe minut (BPM) în copilărie la aproximativ 160 BPM
până la vârsta de 60 de ani. Această scădere a ritmului cardiac este de obicei liniară, scăzând cu aproximativ o
BPM în fiecare an. Nu există niciun indiciu că antrenamentul influențează scăderea ritmului cardiac maxim.
Persoanele de aceeași vârstă ar putea avea diferite ritmuri cardiace maxime. Este mai precisă găsirea acestei
valori completând un test de stres decât folosind o formulă legată de vârstă.
Ritmul cardiac în repaus este influențat de antrenamentul de anduranță. Adultul tipic are un ritm cardiac în
repaus de aproximativ 72 BPM, în timp ce alergătorii cu pregătire înaltă pot avea 40 BPM sau mai puțin.
Tabelul de Ritm Cardiac este o estimare a eficienței Zonei de Ritm Cardiac (HRZ) pentru a arde grăsimea și a
îmbunătăți sistemul cardiovascular. Condițiile fizice variază, de aceea HRZ-ul dvs. individual poate fi cu câteva
bătăi mai mult sau mai puțin decât ceea ce este indicat.
Cea mai eficientă procedură pentru a arde grăsimea în timpul exercițiului fizic este să începeți într-un ritm lent și
să creșteți treptat intensitatea, până când ritmul cardiac ajunge între 60 – 85% din ritmul cardiac maxim.
Continuați în ritmul acela, păstrându-vă ritmul cardiac în zona vizată timp de peste 20 de minute. Cu cât vă
mențineți ritmul cardiac țintă pentru mai mult timp, cu atât mai multă grăsime va arde corpul.
Graficul este un ghid succint, care descrie ritmurile cardiace țintă, în general, în funcție de vârstă. După cum s-a
menționat mai sus, rata țintă optimă poate fi mai mare sau mai mică. Consultați medicul pentru zona individuală
de ritm cardiac.
Notă: Ca în cazul tuturor exercițiilor și regimurilor de fitness, folosiți întotdeauna cea mai bună apreciere atunci
când vă măriți timpul sau intensitatea.

RITM CARDIAC PENTRU ARDEREA GRĂSIMILOR
Ritm Cardiac BPM (bătăi pe minut)
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Vârstă
Ritm Cardiac Maxim
Zona de Ritm Cardiac Țintă
(păstrați acest interval pentru o
ardere optimă a grăsimilor)
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OPERAȚII
Ce să purtați
Purtați pantofi sport cu talpă de cauciuc. Veți avea nevoie de haine adecvate pentru exerciții fizice care vă
permit să vă mișcați cu lejeritate.
Cât de des trebuie să vă antrenați
Consultați un medic înainte de a începe un program de exerciții. Încetați exercițiul fizic dacă
simțiți durere sau apăsare în piept, vă pierdeți respirația sau aveți stare de leșin. Adresați-vă
medicului înainte de a utiliza din nou echipamentul.
Utilizați valorile calculate sau măsurate de computerul echipamentului doar în scopuri de
referință. Ritmul cardiac afișat pe consolă este aproximativ și trebuie utilizat exclusiv ca
referință.
•
•

De 3 ori pe săptămână timp de 20 de minute în fiecare zi.
Planificați antrenamentele în avans și încercați să urmați programul.

Reglarea Scaunului
Amplasarea corectă a scaunului încurajează eficiența și confortul exercițiilor,
reducând totodată riscul de rănire.
1.
2.

Cu o Pedală în poziția înainte, așezați călcâiul piciorului în partea de jos
a acesteia. Piciorul ar trebui să fie ușor îndoit din genunchi.
Dacă piciorul este prea drept sau nu poate atinge pedala, trebuie să
mutați scaunul mai jos. Dacă piciorul este îndoit prea mult, trebuie să
mutați scaunul mai sus.
Opriți echipamentul înainte de a regla scaunul.

3.

Slăbiți și trageți Butonul de Reglare a Barei Scaunului. Reglați scaunul
la înălțimea dorită.
Nu ridicați Bara Scaunului deasupra marcajului „STOP” de pe
Bara Scaunului.

4.

Eliberați Butonul de Reglare de pe Bara Scaunului pentru a cupla știftul
de blocare. Asigurați-vă că știftul este cuplat complet și strângeți
complet butonul de reglare.

Reglarea Poziției Piciorului/Ajustarea Curelei de Pedală
Pedalele cu curelele oferă siguranță picioarelor pentru bicicleta de exerciții.
1.

Rotiți pedalele până când puteți ajunge la una.
Rețineți că Pedalele, Ghidonul și Ventilatorul de Rezistență sunt
conectate și când oricare dintre aceste părți se mișcă, celelalte
de asemenea se mișcă.

2.
3.
4.

Puneți vârful fiecărui picior pe pedale.
Fixați cureaua peste pantof.
Repetați pentru celălalt picior.

Asigurați-vă că vârfurile picioarelor și genunchii sunt îndreptate înainte pentru a asigura eficiența maximă a
pedalei. Curelele pentru pedale pot fi lăsate în poziție pentru antrenamentele ulterioare.
Utilizarea echipamentului
Rețineți că Pedalele, Ghidonul și Ventilatorul de Rezistență sunt conectate și când oricare dintre
aceste părți se mișcă, celelalte de asemenea se mișcă.
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Montați cu grijă echipamentul folosind Suporturile pentru Picior, dacă este necesar. Reglați Scaunul și Pedalele
înainte de a începe un antrenament.
Antrenament pentru partea inferioară a corpului: Pedalați încet, cu brațele relaxate în lateral sau cu mâinile
sprijinite pe Mânere în timp ce Ghidonul se mișcă.
Antrenament complet: apucați mânerele cu palmele în jos. Împingeți și trageți de Ghidon în timp ce pedalați,
ținând coatele jos și pe lângă corp.
Antrenament pentru partea superioară a corpului: apucați ferm Mânerele cu palmele în jos și așezați picioarele
în Clemele pentru Picior. Înclinați-vă ușor în față spre șolduri, cu spatele drept și umerii coborâți. Acum
împingeți și trageți de Ghidon.
Notă: poate fi necesar să împingeți în siguranță o Pedală pentru a vă ajuta să începeți antrenamentul.
Pentru a crește rezistența la aer și volumul de lucru, creșteți nivelul de activitate. Pentru a antrena toate grupele
musculare din brațe, modificați-vă strângerea cu palmele în sus pentru o parte a antrenamentului.
Când ați terminat antrenamentul, reduceți viteza Ventilatorului de Rezistență până când echipamentul se
oprește complet.
Această bicicletă nu poate opri Pedalele independent de Ventilatorul de Rezistență. Reduceți
ritmul pentru a încetini Ventilatorul de Rezistență și Pedalele. Nu demontați bicicleta până când
pedalele nu sunt complet oprite.
Blocarea ansamblului ventilatorului/Depozitarea
Când aparatul nu este utilizat, asigurați-vă că ați blocat Ansamblul Ventilatorului cu Cureaua de Transport și
Imobilizare. Ansamblul ventilatorului trebuie să fie blocat pentru depozitarea echipamentului.
Pentru depozitarea în siguranță a echipamentului, scoateți bateriile și instalați Cureaua de
Transport și Imobilizare pentru a fixa Ventilatorul de Rezistență. Așezați echipamentul într-un loc
ferit de copii și animale de companie. Rețineți că Pedalele, Ghidonul și Ventilatorul de Rezistență
sunt conectate și când oricare dintre aceste părți se mișcă, celelalte de asemenea se mișcă.
Pentru a bloca Ansamblul Ventilatorului:
1.

Mutați Ghidoanele astfel încât un Ghidon să fie cât
mai aproape posibil de Bara de Suport a Consolei.

2.

Înfășurați Cureaua de Transport și Imobilizare (T)
în jurul Ghidonului și Barei de Suport a Consolei și
treceți capătul curelei prin inelul metalic. Strângeți
cureaua pentru a preveni mișcarea ghidonului și
fixați cureaua.

Pornire/Mod Inactiv
Consola va intra în Modul de Pornire/Inactiv dacă este apăsat un buton sau dacă primește un semnal de la
senzorul RPM ca urmare a pedalării.
Notă: Consola va afișa „Lbatt” dacă bateriile au aproximativ 10% din puterea lor nominală în timpul pornirii.
Oprire automată (Modul Sleep)
Dacă Consola nu primește nicio intrare în aproximativ 5 minute, se va opri automat. Afișajul LCD este oprit în
modul Sleep.
Notă: Consola nu are un comutator On/Off.
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Configurare inițială
În timpul pornirii inițiale, consola va afișa „Alt” și trebuie să fie configurată cu altitudinea curentă de antrenament.
1. Apăsați butoanele Creștere/Scădere pentru a modifica valoarea altitudinii. Introducerea valorii corecte va
face ca numărul de calorii să fie mai precis.
2. Apăsați butonul START/STOP pentru a seta.
Notă: valoarea altitudinii poate fi ajustată la un moment viitor. Pentru a regla valoarea, consultați secțiunea
„Modul de Configurare a Consolei”.
Pornire rapidă a antrenamentului
Programul Quick Start vă permite să începeți un antrenament fără a introduce informații.
1. Așezați-vă pe bicicletă.
2. Cu Consola în modul Inactiv, apăsați butonul START/STOP pentru a porni programul de antrenament.
3. Când ați terminat antrenamentul, opriți pedalarea. Apoi apăsați și țineți apăsat butonul START/STOP timp
de 3 secunde pentru a încheia antrenamentul.
Timp de antrenament personalizat
Consola vă permite să selectați un Timp de Antrenament Personalizat și să introduceți propria valoare a
timpului. Consola își va aminti această valoare până când va fi modificată.
1. Așezați-vă pe bicicletă.
2. Cu Consola în modul Inactiv, apăsați și țineți apăsat timp de 3 secunde butonul START/STOP.
3. Consola va afișa valoarea implicită sau ultima valoare de timp personalizată.
Notă: Valoarea implicită a timpului este de 20 de minute.
4. Apăsați butoanele Creștere și Scădere pentru a regla valoarea de timp personalizată.
5. Apăsați START/STOP pentru a accepta timpul de antrenamentul personalizat. Va porni Antrenamentul cu
Obiectiv Personalizat.
Pauză sau Oprire
Pentru a întrerupe un antrenament:
1. Încetați pedalarea pentru a întrerupe antrenamentul.
Notă: Consola se va întrerupe automat dacă nu există semnal RPM timp de 5 secunde.
2. Pentru a continua antrenamentul, apăsați START/STOP sau începeți să pedalați.
Pentru a opri antrenamentul, apăsați și țineți apăsat butonul START/STOP timp de 3 secunde. Consola va
intra în modul Rezultate.
Când este întrerupt, afișajul consolei va afișa prin semnal luminos intermitent valorile curente de antrenament
TIME, AVERAGE SPEED (viteza medie), DISTANCE, TOTAL MACHINE DISTANCE („Odo.”), WATTS,
CALORIES și AVERAGE HEART RATE (ritm cardiac mediu) (dacă este activat).
Mod Rezultate
Când finalizați sau încheiați un antrenament, consola va afișa valorile de antrenament de trei ori în ordinea
TIME, AVERAGE SPEED, DISTANCE, WATTS, CALORIES și AVERAGE HEART RATE (dacă este activat).
Apăsați START/STOP pentru a opri afișarea Rezultatelor și a reveni la modul Inactiv.
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MOD SERVICE CONSOLĂ
Modul Service Consolă vă permite să setați unitățile de măsură fie Engleză, fie Metric, să vedeți timpul și
distanța totale care au fost utilizate ultima dată pe echipament, să reglați valoarea altitudinii pentru un număr de
calorii mai precis sau să aflați ce versiune de Firmware este instalată.
Țineți apăsate butoanele Creștere și Scădere simultan timp de 3 secunde în timp ce vă aflați în modul
Inactiv pentru a intra în Modul Service Consolă.
2. Afișajul Consolei afișează mesajul Unități („Unit”). Apăsați START/STOP pentru a porni opțiunea Unități.
Apăsați butoanele de Creștere/Scădere pentru a comuta între „M” (unități de engleză imperială) și „KM”
(unități metrice).
3. Apăsați START/STOP pentru a seta. Pentru următoarea opțiune, apăsați butonul Creștere.
4. Afișajul Consolei afișează mesajul Statistici de antrenament („StAt”). Apăsați START/STOP pentru a porni
opțiunea Statistici de Antrenament. Consola va afișa Distanța Totală („Odo”) și Timpul Total.
Notă: Valoarea superioară afișată este numărul total de ore urmate de minutele rămase.
5. Apăsați START/STOP pentru a ieși. Pentru următoarea opțiune, apăsați butonul Creștere.
6. Afișajul Consolei afișează mesajul Versiune Firmware („Fir”). Consola va afișa ce versiune de Firmware
este instalată în câmpul de afișare Viteză.
7. Pentru următoarea opțiune, apăsați butonul Creștere.
8. Afișajul Consolei arată Altitudinea („Alt”) cu valoarea introdusă anterior în câmpul de afișare a Vitezei.
Apăsați START/STOP pentru a regla valoarea Altitudinii. Utilizați butoanele de Creștere/Scădere pentru a
modifica valoarea.
9. Apăsați START/STOP pentru a ieși. Pentru următoarea opțiune, apăsați butonul Creștere.
10. Afișajul Consolei arată mesajul de ieșire („dOnE”).
11. Apăsați START/STOP pentru a ieși.
1.

Pentru a părăsi complet Modul Service Consolă, apăsați și mențineți apăsat butonul START/STOP timp de 3
secunde. În Modul Service, dacă consola nu primește nicio intrare în aproximativ 5 minute, aceasta intră în
modul Sleep.
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ÎNTREȚINERE
Citiți complet toate instrucțiunile de întreținere înainte de a începe orice acțiune de reparație. În unele
circumstanțe, este necesar un asistent pentru a efectua sarcinile dorite.
Echipamentele trebuie examinate în mod regulat pentru a observa deteriorările și a efectua
reparații. Proprietarul este responsabil să se asigure că se efectuează întreținerea periodică.
Componentele uzate sau deteriorate trebuie reparate sau înlocuite imediat. Pentru întreținerea și
repararea echipamentului pot fi utilizate doar componente furnizate de producător.
Dacă, în orice moment, etichetele de avertizare se desprind, nu pot fi citite sau le-ați pierdut,
înlocuiți-le. Dacă produsul este achiziționat în SUA/Canada, contactați Serviciul Clienți pentru
etichete de schimb. Dacă produsul este achiziționat în afara SUA/Canada, contactați
distribuitorul local al acestora.
Deconectați alimentarea echipamentului înainte de a efectua reparații.

Zilnic:

Înainte de fiecare utilizare, examinați echipamentul pentru a vedea dacă există piese
slăbite, rupte, deteriorate sau uzate. Nu îl utilizați dacă le găsiți în această stare.
Reparați sau înlocuiți toate piesele la primul semn de uzură sau deteriorare. După
fiecare antrenament, utilizați o cârpă umedă pentru a șterge echipamentul și Consola
de transpirație.
Notă: Evitați umezirea excesivă a Consolei.
OBSERVAȚIE: Dacă este necesar, utilizați doar un săpun ușor de vase cu o cârpă
moale pentru a curăța Consola. Nu curățați cu un solvent pe bază de petrol, un produs
de curățare pentru automobile sau cu orice produs care conține amoniac. Nu curățați
Consola în lumina directă a soarelui sau la temperaturi ridicate. Asigurați-vă că păstrați
Consola departe de umezeală.

Săptămânal:

Curățați echipamentul pentru a îndepărta praful, gunoiul sau murdăria de pe suprafețe.
Verificați buna funcționare a scaunului. Dacă este nevoie, aplicați un strat foarte subțire
de lubrifiant siliconic 100% pentru a ușura funcționarea.
Lubrifiantul siliconic nu este destinat consumului uman. A nu se lăsa la
îndemâna copiilor. A se păstra într-un loc sigur.
Notă: Nu folosiți produse pe bază de petrol.

Lunar
sau după 20 de ore:
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Verificați pedalele, brațele manivelei și ghidonul.
Asigurați-vă că toate bolțurile și șuruburile sunt strânse. Strângeți dacă este necesar.

Înlocuirea bateriilor consolei
Consola va afișa „Lbatt” timp de zece secunde atunci când bateriile au aproximativ 10% din puterea lor
nominală în timpul pornirii.
Când înlocuiți bateriile, asigurați-vă că bateriile sunt îndreptate în direcția +/- indicată în compartimentul pentru
baterii.
Notă: Consola utilizează baterii de dimensiuni AA (LR6).
Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi.
Nu amestecați baterii alcaline, standard (carbon-zinc) sau reîncărcabile (Ni-Cd, Ni-MH etc.).
.

22

Piese de Schimb pentru Întreținere

A
B
C

Clemă picior, dreapta
Ghidon, dreapta
Ghidon, stânga

N
O
P

Buton reglare scaun
Cadru
Stabilizator, spate

AA
BB
CC

D

Clemă picior, stânga

Q

Carcasă, stânga

DD

E
F

Suport sticlă apă
Consolă
Curea,
transport/imobilizare
Bară suport consolă
nefolosit
Cablu consolă, superior
Scaun
Post scaun
Suport picior

R
S

Braț manivelă, stânga
Placă centrală

EE
FF

Braț conector
Braț pivot
Cablu consolă, inferior
Ansamblu ventilator
rezistență
Capac ventilator
Nivelator

T

Pedală, stânga

GG

Stabilizator, față

U
V
W
X
Y
Z

Scripete, manivelă
Magnet senzor viteză
Curea manivelă
Scripete, acționare
Curea de transmisie
Ansamblu senzor viteză

HH
II
JJ
KK

Roată transport
Carcasă, dreapta
Braț manivelă, dreapta
Pedală, dreapta

G
H
I
J
K
L
M
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DEPANARE
34
Stare/Problemă
Consola nu se va
alimenta/porni/start

De verificat
Bateriile.

Verificați integritatea
cablului de date
Verificați
conexiunile/orientarea
cablului de date
Verificați afișajul consolei
pentru deteriorări

Viteza afișată nu este
precisă
Viteza afișată este
întotdeauna
„0”/blocată în modul
Pause
Fără citire Viteză/RPM

Consola afișează codul
de eroare „Lbatt”
Unitatea funcționează,
dar Ritmul Cardiac
Telemetric nu este
afișat

Afișajul este setat la o
unitate de măsură greșită.
(Engleză/metrică)
Cablu de date
Senzor de Viteză (sub
Carcase)
Verificați integritatea
cablului de date
Verificați
conexiunile/orientarea
cablului de date
Verificați poziția Magnetului
Senzorului de Viteză
(necesită îndepărtarea
carcasei)
Verificați Ansamblul
Senzorului de Viteză
(necesită îndepărtarea
carcasei)
Baterii
Curea toracică (opțional)

Baterii pentru Cureaua
Toracică
Interferență
înlocuiți Cureaua Toracică

Consola se oprește
(intră în modul de
repaus) în timpul
utilizării
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Înlocuiți Consola
Verificați integritatea
cablului de date
Verificați
conexiunile/orientarea
cablului de date
Verificați Indicatorul Bateriei
de pe consolă sau verificați
bateriile.

Soluție
Asigurați-vă că bateriile sunt instalate corect. Dacă
bateriile sunt instalate corect, înlocuiți-le cu un set de
baterii noi.
Toate firele din cablu trebuie să fie intacte. Dacă
vreunul este vizibil sertizat sau tăiat, înlocuiți cablul.
Asigurați-vă că cablul este conectat în siguranță și
orientat corect. Zăvorul mic de pe conector ar trebui să
se alinieze și să se fixeze în poziție.
Verificați dacă există semne vizuale că afișajul consolei
este crăpat sau deteriorat în alt mod. Înlocuiți consola
dacă este deteriorată.
Dacă pașii de mai sus nu rezolvă problema, contactați
Serviciul Clienți (dacă vă aflați în SUA/Canada) sau
distribuitorul local (dacă se află în afara SUA/Canada).
Schimbați unitățile de afișare (consultați „Modul de
Service al Consolei”).
Asigurați-vă că cablul de date este conectat la spatele
Consolei și la ansamblul cadru principal.
Asigurați-vă că Magnetul Senzorului de Viteză și
Senzorul de Viteză sunt la locul lor.
Toate firele din cablu trebuie să fie intacte. Dacă este
tăiat sau sertizat, înlocuiți cablul.
Asigurați-vă că cablul este conectat în siguranță și
orientat corect. Zăvorul mic de pe conector ar trebui să
se alinieze și să se fixeze în poziție.
Magnetul trebuie să fie în poziție pe scripete.

Ansamblul Senzorului de Viteză trebuie aliniat cu
magnetul și conectat la cablul de date. Realizați
senzorul dacă este necesar. Înlocuiți dacă există vreo
deteriorare a senzorului sau a firului de legătură.
Înlocuiți bateriile
Cureaua trebuie să fie „POLARTM” compatibilă și
necodificată. Asigurați- vă că cureaua este direct fixată
pe piele și că zona de contact este umedă.
Dacă cureaua are baterii înlocuibile, instalați baterii noi.
Încercați să îndepărtați unitatea de sursele de
interferență (TV, microunde etc.).
Dacă interferența este eliminată și HR nu funcționează,
înlocuiți cureaua.
Dacă HR încă nu funcționează, înlocuiți Consola.
Toate firele din cablu trebuie să fie intacte. Dacă este
tăiat sau sertizat, înlocuiți cablul.
Asigurați-vă că cablul este conectat în siguranță și
orientat corect. Zăvorul mic de pe conector ar trebui să
se alinieze și să se fixeze în poziție.
Asigurați-vă că bateriile sunt instalate corect. Dacă
bateriile sunt instalate corect, înlocuiți-le cu un set de
baterii noi.

Stare/Problemă

De verificat
Verificați poziția Magnetului
Senzorului de Viteză (necesită
îndepărtarea carcasei)
Verificați Ansamblul
Senzorului de Viteză

Unitatea se
zgâlțâie/nu stă la nivel

Verificați reglarea
nivelatorului
Verificați suprafața de sub
unitate

Pedale slăbite/unitate
dificil de pedalat

Verificați conexiunea pedalămanivelă
Verificați conexiunea brațului
manivelei la osie
Verificați tensiunea curelei de
transmisie
Verificați conexiunea pedalămanivelă
Verificați știftul de blocare

Sunet de clic când
pedalați
Mișcarea barei
scaunului

Verificați butonul de blocare
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Soluție
Magnetul Senzorului de Viteză trebuie să fie în poziție
pe scripete.
Contactați Serviciul Clienți (dacă vă aflați în
SUA/Canada) sau distribuitorul local (dacă vă aflați în
afara SUA/Canada).
Picioarele de nivelare pot fi strânse sau deșurubate
pentru a echilibra bicicleta.
Este posibil ca reglarea să nu poată compensa
suprafețele extrem de uniforme. Mutați bicicleta într-o
zonă nivelată.
Pedala trebuie să fie strânsă bine pentru a fi manevrată.
Asigurați-vă că conexiunea nu este filetată.
Manivela trebuie strânsă bine de ax.
Consultați procedura „Reglați Tensiunea Centurii” din
Manualul de Service .
Scoateți pedalele și reinstalați-le.
Asigurați-vă că știftul de reglare este blocat într-unul
din orificiile de reglare ale barei scaunului.
Asigurați-vă că butonul este strâns bine.

GARANȚIE (Dacă produsul este achiziționat în SUA/Canada)
Cine este acoperit de garanție
Această garanție este valabilă numai pentru cumpărătorul original și nu este transferabilă sau aplicabilă niciunei
alte persoane.
Ce este acoperit de garanție
Nautilus, Inc. garantează că acest produs este lipsit de defecte ale materialelor și de fabricație atunci când este
utilizat în scopul prevăzut, în condiții normale, și cu condiția să primească îngrijirea și întreținerea
corespunzătoare, așa cum este descris în Asamblarea Produsului și în Manualul Utilizatorului. Această garanție
este valabilă numai pentru mașinile autentice, originale, legitime fabricate de Nautilus, Inc. și vândute prin
intermediul unui agent autorizat și utilizate în Statele Unite sau Canada.
Termeni
Condițiile de garanție pentru produsele achiziționate în SUA/Canada sunt cele menționate mai jos
•
Cadru
10 ani
•
Piese mecanice
2 ani
•
Electronice
1 an
•
Forță de muncă
6 luni
(Asistența forței de muncă nu include instalarea pieselor de schimb implicate în asamblarea inițială a
produsului și serviciile de întreținere preventivă.)
Pentru garanție și service pentru produsele achiziționate în afara SUA/Canada, vă rugăm să contactați
distribuitorul local. Pentru a găsi distribuitorul internațional local, accesați: www.nautilusinternational.com
Cum va suporta Nautilus garanția
Pe parcursul termenilor acoperirii garanției, Nautilus, Inc. va repara orice mașină care se dovedește a fi defectă
în ceea ce privește materialele sau manopera. Nautilus își rezervă dreptul de a înlocui produsul în cazul în care
nu este posibilă repararea. Atunci când Nautilus stabilește că înlocuirea este remediul corect, Nautilus poate
aplica o rambursare limitată a creditului către un alt produs marca Nautilus, Inc., la discreția noastră. Această
rambursare poate fi proporțională în funcție de durata de proprietate. Nautilus, Inc. oferă servicii de reparații în
marile zone metropolitane. Nautilus, Inc. își rezervă dreptul de a percepe consumatorului taxe pentru
deplasările în afara acestor zone. Nautilus, Inc. nu este responsabilă pentru costurile de muncă sau de
întreținere ale dealerului în afara perioadei (-lor) de garanție aplicabile menționate aici. Nautilus, Inc. își rezervă
dreptul de a înlocui materiale, piese sau produse cu calitate egală sau mai bună dacă materialele sau produsele
identice nu sunt disponibile la momentul service-ului în conformitate cu această garanție. Orice înlocuire a
produsului în condițiile garanției nu prelungește în niciun caz perioada de garanție inițială. Orice rambursare
limitată a creditului poate fi proporțională în funcție de durata de proprietate. ACESTE REMEDII SUNT
REMEDIILE EXCLUSIVE ȘI UNICE PENTRU ORICE ÎNCĂLCARE A GARANȚIEI.
Ce trebuie să faceți
• Să păstrați Dovada de Achiziție adecvată și acceptabilă.
• Să operați, întrețineți și inspectați produsul conform specificațiilor din documentația produsului (asamblare,
manuale de utilizare etc.).
• Produsul trebuie utilizat exclusiv în scopul prevăzut.
• Să notificați Nautilus în termen de 30 de zile de la detectarea unei probleme a produsului.
• Să instalați piese de schimb sau componente în conformitate cu instrucțiunile Nautilus.
• Să efectuați proceduri de diagnostic cu un reprezentant instruit Nautilus, Inc, dacă vi se solicită.
Ce nu acoperă garanția
• Daune cauzate de abuz, manipulare sau modificare a produsului, nerespectarea corectă a instrucțiunilor de
asamblare, instrucțiunilor de întreținere sau avertismentelor de siguranță, așa cum se menționează în
documentația produsului (asamblare, manuale de utilizare etc.), daune datorate depozitării
necorespunzătoare sau ca efect al condițiilor de mediu, cum ar fi umiditatea sau vremea, utilizarea
incorectă, manipularea necorespunzătoare, accidentele, calamitățile naturale, supratensiunile.
• O mașină plasată sau utilizată într-un cadru comercial sau instituțional. Aceasta include săli de sport,
corporații, locuri de muncă, cluburi, centre de fitness și orice entitate publică sau privată care are o mașină
pentru utilizare de către membrii săi, clienți, angajați sau afiliați.
• Daune cauzate de depășirea greutăților maxime ale utilizatorului, astfel cum sunt definite în manualul
utilizatorului produsului sau pe eticheta de avertizare.
• Daune datorate utilizării normale și uzurii.
• Această garanție nu se extinde la niciun teritoriu sau țară din afara Statelor Unite și Canada.
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Cum să beneficiați de service
Pentru Produsele achiziționate direct de la Nautilus, Inc. contactați biroul Nautilus listat pe pagina Contacte din
Manualul de Utilizare al produselor. Este posibil să vi se solicite să returnați componenta defectă la o adresă
specificată pentru reparații sau inspecții, pe cheltuiala dvs. Expedierea standard la sol a oricărei piese de
schimb în garanție va fi plătită de Nautilus, Inc. Pentru produsele achiziționate de la un comerciant cu
amănuntul, vi se poate cere să contactați distribuitorul pentru asistență în garanție.
Excluderi
Garanțiile precedente sunt singurele și exclusivele garanții exprese făcute de Nautilus, Inc. Ele înlocuiesc orice
reprezentare anterioară, contrară sau suplimentară, fie orală, fie scrisă. Niciun agent, reprezentant, dealer,
persoană sau angajat nu are autoritatea de a modifica sau crește obligațiile sau limitările acestei garanții. Orice
garanții implicite, inclusiv GARANȚIA DE COMERCIALIZARE și orice GARANȚIE DE FITNESS PENTRU UN
SCOP PARTICULAR, sunt limitate ca durată la termenul garanției expres aplicabile furnizate mai sus, oricare
dintre acestea este mai lungă. Unele state nu permit limitarea duratei unei garanții implicite, astfel încât este
posibil ca limitarea de mai sus să nu se aplice pentru dvs.
Limitarea Remediilor
CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE LEGEA APLICABILĂ IMPUNE ALTFEL, SOLUȚIA EXCLUSIVĂ A
CUMPĂRĂTORULUI SE LIMITEAZĂ LA REPARAREA SAU ÎNLOCUIREA ORICĂREI COMPONENTE
CONSIDERATE DE NAUTILUS, INC. A FI DEFECTĂ ÎN TERMENII ȘI CONDIȚIILE MENȚIONATE AICI. ÎN
NICIUN CAZ NAUTILUS, INC. NU VA FI RĂSPUNZĂTOR PENTRU ORICE DAUNE SPECIALE, INDIRECTE,
ACCIDENTALE SAU ECONOMICE, INDIFERENT DE TEORIA RĂSPUNDERII (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE
LIMITA LA, RESPONSABILITATEA PRODUSULUI, NEGLIJENȚĂ SAU ALTE DELICTE) SAU PENTRU ORICE
PIERDERE DE VENITURI, PROFIT, DATE, CONFIDENȚIALITATE SAU PENTRU ORICE DAUNE PUNITIVE
REZULTATE DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA APARATULUI DE FITNESS CHIAR DACĂ NAUTILUS,
INC. A FOST INFORMAT DESPRE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. ACEASTĂ EXCLUDERE ȘI
LIMITARE SE APLICĂ CHIAR DACĂ ORICE REMEDIU NU ÎȘI ÎNDEPLINEȘTE SCOPUL ESENȚIAL. UNELE
STATE NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA DAUNELOR DE TIP SECUNDAR SAU INCIDENTAL,
ASTFEL ÎNCÂT ESTE POSIBIL CA LIMITAREA DE MAI SUS SĂ NU SE APLICE PENTRU DVS.

Legile statului
Această garanție vă oferă drepturi legale specifice. Este posibil să aveți și alte drepturi, care variază de la stat la
stat.
Expirare
În cazul în care garanția a expirat, Nautilus, Inc. vă poate ajuta cu înlocuirea sau repararea pieselor și a forței
de muncă, dar va exista o taxă pentru aceste servicii. Contactați un birou Nautilus pentru informații despre piese
și servicii post-garanție. Nautilus nu garantează disponibilitatea pieselor de schimb după expirarea perioadei de
garanție.
Achiziții internaționale
Dacă ați cumpărat aparatul în afara Statelor Unite, consultați distribuitorul local sau vânzătorul pentru
acoperirea garanției.
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