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CUPRINS
Pentru a valida asistența garanției, păstrați dovada inițială de achiziție și înregistrați următoarele informații:
Număr de serie __________________________
Data achiziției ____________________
Pentru a vă înregistra garanția produsului, contactați distribuitorul local.
Pentru detalii privind garanția produsului sau dacă aveți întrebări sau probleme privind produsul, contactați
distribuitorul local Nautilus®.
Pentru a găsi distribuitorul local, accesați: www.nautilusinternational.com.
Nautilus, Inc., www.nautilusinternational.com | Nautilus, Inc., 18225 NE Riverside Parkway, Portland, OR 97230 SUA | © 2016 Nautilus, Inc.
| ® indică mărcile înregistrate în Statele Unite. Aceste mărci pot fi înregistrate în alte țări sau protejate în alt mod de dreptul comun. Nautilus,
sigla Nautilus, Nautilus U628, Nautilus Trainer, Bowflex, Nautilus și Universal sunt mărci comerciale deținute sau licențiate către Nautilus,
Inc. Polar®, OwnCode®, Loctite®, iTunes®, Google Play™, Under Armour® și MyFitnessPal® sunt mărci comerciale ale proprietarilor
respectivi. Marca și logo-urile Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc., iar orice utilizare a acestor
mărci de către Nautilus, Inc. este sub licență.
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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.
PERICOL Citiți și înțelegeți cu atenție instrucțiunile de asamblare. Citiți și înțelegeți complet
Manualul. Păstrați manualul pentru referințe viitoare.
PERICOL Pentru a reduce riscul de electrocutare sau utilizare nesupravegheată a echipamentului,
deconectați întotdeauna aparatul de la priza electrică imediat după utilizare și înainte de
curățare.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Țineți privitorii și copiii în permanență la depărtare de produs în timp ce îl asamblați.
Nu conectați sursa de alimentare la echipament până nu vi se recomandă acest lucru.
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 care necesită ridicări de
greutăți sau mișcări incomode pe cont propriu.
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 și piese din metal originale
Nautilus®. Nefolosirea de piese de schimb originale poate reprezenta un risc pentru utilizatori,
împiedică echipamentul să funcționeze corect și anulează garanția.
Nu folosiți echipamentul până când nu a fost complet asamblat și inspectat pentru performanțe corecte
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.
Conectați acest aparat doar la o priză cu împământare corespunzătoare (consultați Instrucțiunile de
Împământare).
Păstrați cablul de alimentare departe de sursele de căldură și suprafețele fierbinți.
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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 etichetele
de avertizare se desprind, sunt ilizibile sau lipsesc, contactați distribuitorul local pentru etichete
de schimb.
•
•
•

•
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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 cu atenție scaunul, pedalele
și brațele cu manivelă. Contactați distribuitorul local pentru informații despre reparații.

ETICHETE DE AVERTIZARE PRIVIND SIGURANȚA ȘI NUMĂR SERIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Limita maximă a greutății utilizatorului: 147.4kg (325 lbs.). Nu utilizați dacă aveți peste această greutate.
Acest aparat este destinat exclusiv pentru uz casnic.
Nu purtați haine largi sau bijuterii. Această mașină conține piese în mișcare. Nu puneți degete sau alte
obiecte în părțile în mișcare ale echipamentului.
Montați și utilizați acest echipament pe o suprafață orizontală solidă, plană.
Stabilizați pedalele de a păși pe ele. Aveți grijă când pășiți și opriți echipamentul.
Deconectați alimentarea înainte de a întreține echipamentul.
Nu folosiți acest echipament în aer liber sau în locuri umede sau ude. Păstrați pedalele curate și uscate.
Mențineți spațiu liber de cel puțin 0,6 m (24”) pe fiecare parte a mașinii. 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 mașina este în funcțiune.
Nu vă suprasolicitați în timpul antrenamentului. Utilizați echipamentul în modul descris în acest manual.
Reglați corect și cuplați în siguranță toate Dispozitivele de Ajustare a Poziției. Asigurați-vă că
Dispozitivele de Ajustare nu lovesc utilizatorul.
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.
Un aparat nu trebuie lăsat niciodată nesupravegheat când este conectat. Deconectați-l de la priză
atunci când nu îl folosiți și înainte de a monta sau scoate piese.
Acest echipament nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt
supravegheați sau au primit instrucțiuni cu privire la utilizarea echipamentului de către o persoană
responsabilă pentru siguranța lor.

Etichete de Avertizare Privind Siguranța și Număr Serie

Număr serie

Specificații produs
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Instrucțiuni de împământare
Acest produs trebuie împământat electric. Dacă apare o defecțiune, legarea la pământ corectă reduce riscul de
electrocutare. Cablul de alimentare este echipat cu un conductor de împământare a echipamentului și trebuie
conectat la o priză care este instalată și împământată corespunzător.
PERICOL Cablajul electric trebuie să respecte toate cerințele și standardele locale și provinciale
aplicabile. Conectarea incorectă a conductorului de împământare a echipamentului poate
duce la risc de electrocutare. Consultați un electrician autorizat dacă nu sunteți sigur că
echipamentul este corect împământat. Nu schimbați ștecherul echipamentului - dacă nu
se potrivește cu priza, instalați o priză corectă cu un electrician autorizat.
Dacă conectați echipamentul la o priză cu RCBO (întrerupător de Curent Rezidual cu Protecție la
Suprasarcină), funcționarea acestuia poate provoca declanșarea circuitului. Se recomandă un dispozitiv de
protecție la supratensiune pentru a proteja aparatul.
Dacă un Dispozitiv de Protecție la Supratensiuni (SPD) este utilizat cu acest echipament,
asigurați-vă că se potrivește cu puterea nominală a acestuia. Nu conectați alte aparate sau
dispozitive la dispozitivul de protecție la supratensiune în combinație cu acest aparat.
Asigurați-vă că produsul este conectat la o priză având aceeași configurație ca mufa. Nu trebuie utilizat niciun
adaptor cu acest produs.
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SPECIFICAȚII
Greutatea maximă a utilizatorului:
Suprafața totală (amprenta) echipamentului:
Greutatea echipamentului:
Cerințe de putere:
Tensiune de funcționate:
Curent de funcționare:
Curea toracică pentru ritmul cardiac:

147.4 kg (325 lbs.)
5670 cm2
37.7 kg (83.1 lbs.)

220 - 240V AC, 50/60Hz 0.4A
2A
1 baterie CR2032

NU aruncați acest produs sub formă de deșeuri. Acest produs trebuie reciclat. Pentru eliminarea
corectă a acestui produs, vă rugăm să urmați metodele indicate la un centru de deșeuri aprobat.

Înainte de Asamblare
Selectați zona în care doriți să configurați și să folosiți echipamentul. Pentru o funcționare sigură, locația trebuie
să fie pe o suprafață dură, plană. Asigurați o zonă liberă de cel puțin 1.9m x 1.6m (87” x 72”).
Sfaturi de bază pentru Asamblare
Urmați aceste puncte de bază atunci când vă asamblați echipamentul:
1. Citiți
și
înțelegeți
„Instrucțiunile
Importante privind Siguranța” înainte de
asamblare.
2. Colectați toate piesele necesare pentru
fiecare etapă de asamblare.
3. 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 slăbi, cu excepția
cazului în care este indicat altfel.
4. Când atașați 2 piese, ridicați ușor și priviți
prin orificiile șuruburilor pentru a ajuta la
introducerea prin orificii.
5. Asamblarea necesită 2 persoane.

6

PIESE DE SCHIMB
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Art.
1
2
3
4
5
6
7
8

Cant.
1
1
1
1
1
1
1
1

9

1

7

Descriere
Cadru principal
Stabilizator față
Stabilizator spate
Garnitură țeavă
Țeavă consolă (cu Montură Ghidon)
Capac suport ghidon
Ghidoane
Consolă
Post scaun

Art.
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Cant.
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Descriere
Buton reglaj
Scaun
Pedală stânga (L)
Pedală dreapta (R)
Suport sticlă apă
Cablu de alimentare
Înveliș pivot consolă
Cablu MP3
Curea toracică pentru ritm cardiac
(HR)

PIESE DE METAL/UNELTE

Art.
A
B
C
D
E

Cant.
4
5
4
1
1

Descriere
Șurub cu buton cu cap hexagonal M8 x 16
Șaibă de blocare M8
Șaibă plată M8
Mâner în formă de T
Șaibă plată, îngustă M8

Notă: Anumite Piese de Metal au fost furnizate ca piese de schimb pe Cardul Piese de Metal.
Rețineți că este posibil să rămână Piese de Metal după asamblarea corectă a echipamentului.

Unelte

Incluse

6 mm
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ASAMBLARE
1. Atașați Stabilizatorii la Cadru Principal
Notă: Piesele de Metal (*) sunt preinstalate pe stabilizatori și nu pe Cardul de Piese Metalice.
Asigurați-vă că roțile de transport de la stabilizatorul frontal sunt orientate înainte.

2. Instalați Țeava Consolei și Garnitura Țeavă la Ansamblul Principal
OBSERVAȚIE: Asigurați-vă că conectorul Cablului de Consolă (a) se încadrează în Țeava Consolei.
Aliniați clemele de pe conectorii cablului și asigurați-vă că conectorii sunt fixați. Nu încrețiți Cablul
Consolei.
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3. Instalați Ghidoanele la Țeava Consolei
OBSERVAȚIE: Nu încrețiți cablurile. Puneți Ghidonul (7) în suport (5a), reglați Ghidonul la unghiul
dorit și instalați Mânerul în formă de T (D) prin orificii. Folosiți cablul de tracțiune din Montura
Ghidonului pentru a orienta cablul HR (7a) și Cablul de Rezistență (7b) prin fanta (5b) de sub Montura
Ghidonului în partea superioară a țevii și prin deschiderea din placa de montare a consolei. Strângeți
complet Mânerul în formă de T pentru a menține Ghidonul în poziție. Împingeți capacul (6) în poziție
pe Montura Ghidonului.
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4. Instalați Consola la Țeava Consolei
Notă: Îndepărtați șuruburile preinstalate (*) din spatele Consolei înainte de a conecta cablurile. Dacă
doriți, aplicați suprapunerea Canadiană Franceză pe fața Consolei.
OBSERVAȚIE: Nu încrețiți cablurile. Împingeți firul suplimentar în jos în Țeava Consolei pentru a
permite degajarea pivotului.
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5. Atașați Carcasa Pivotului Consolei

6. Instalați Postul de Scaun la Cadru
OBSERVAȚIE: Asigurați-vă că Butonul de Reglaj este fixat la Postul de Scaun.
Nu setați poziția Postului de Scaun mai sus de marcajul de oprire (STOP) de pe tub.
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7. Atașați Scaunul la Postul de Scaun
OBSERVAȚIE: Asigurați-vă că Scaunul este drept. Strângeți piulițele (11b) de pe suportul Scaunului
(11a) pentru a fixa Scaunul în poziție.
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8. Instalarea Pedalelor
Notă: Pedala Stângă se înfiletează în sens invers. Asigurați-vă că atașați Pedalele pe partea
corespunzătoare a bicicletei. Orientarea se face după poziția Scaunului bicicletei. Pedala Stângă este
marcată cu un „L”, Pedala Dreaptă un „R”.
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9. Instalați Suportul pentru Sticla de apă
Notă: Piesele din metal (*) sunt preinstalate la Țeava Consolei și nu pe Cardul Metalic.

9. Conectați Cablul de Alimentare

11. Inspecția Finală
Verificați echipamentul pentru a vă asigura că toate componentele metalice sunt strânse și asamblate
corespunzător.
Asigurați-vă că ați trecut în revistă numărul de serie în câmpul furnizat în partea din față a acestui manual.
Nu folosiți și nu puneți în funcțiune echipamentul până când echipamentul nu a fost complet
asamblat și inspectat pentru o performanță corectă, în conformitate cu Manualul Utilizatorului.14
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ÎNAINTE DE A ÎNCEPE
Echilibrarea Bicicletei
Nivelatoarele se găsesc pe fiecare parte a Stabilizatorului Spate. Rotiți piciorul stabilizator pentru a regla.
Nu reglați nivelatoarele la o înălțime la care ar putea să se desprindă sau să se deșurubeze de pe
aparat. Se pot produce răni sau deteriorări ale aparatului.
Asigurați-vă că bicicleta este echilibrată și stabilă înainte de a face exerciții.

Deplasarea Bicicletei
Pentru a muta bicicleta verticală, aplecați cu atenție de Ghidoane către dvs. în timp ce împingeți în jos fața
bicicletei. Împingeți bicicleta în locația dorită.
OBSERVAȚIE: Aveți grijă când mutați bicicleta. Mișcările bruște pot afecta funcționarea computerului.
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FUNCȚII

A
B
C
D
E

Consolă
Ghidon cu Suport Cot
Scaun Ajustabil
Buton Reglator pentru Glisor de Scaun
Buton Reglator pentru Post Scaun

F

Pedale

G

Stabilizatori

H

Egalizatoare

I

Volant Complet Acoperit

J

Role de Transport
Conector Alimentare / Comutator
Alimentare
Suport sticlă apă

K
L

M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X

Intrare MP3
Port USB
Senzori Contact Ritm Cardiac (CHR)
Difuzoare
Ventilator
Comandă de la Distanță pentru
Rezistență
Tavă Media
Receptor Ritm Cardiac Telemetric
(HR)
Conectivitate Bluetooth® (nu este
indicat)
Curea Toracică de Ritm Cardiac (HR)
Cablu MP3
Cablu Alimentare

AVERTIZARE! Utilizați valorile calculate sau măsurate de computerul echipamentului exclusiv în
scopuri de referință. Frecvența cardiacă afișată este o aproximare și trebuie utilizată doar
ca referință. Suprasolicitarea poate duce la vătămări grave sau deces. Dacă simțiți stare
de leșin, opriți imediat antrenamentul.
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Funcțiile Consolei
Consola oferă informații importante despre antrenamentul dvs. și vă permite să controlați nivelul de rezistență în
timp ce efectuați exerciții fizice. Consola dispune de afișajul Nautilus Dual Track™ cu butoane de control tactile
pentru a naviga prin programele de exerciții.

Afișaj superior

Afișaj inferior

Butoane Rapide pentru
Nivelul de Rezistență

Lumini Indicatoare pentru
Realizări

Ventilator

Funcțiile Tastaturii
Butonul Crește Rezistența (▲) - Crește nivelul de rezistență al antrenamentului
Buton Scade Rezistența (▼) - Scade nivelul de rezistență al antrenamentului
Buton QUICK START - Începe un antrenament cu pornire rapidă
Buton USER- Selectează un Profil de Utilizator
Buton PROGRAMS- Selectează o categorie și un program de antrenament
Buton PAUSE/END- Întrerupe un antrenament activ, încheie un antrenament întrerupt sau revine la ecranul
anterior
Buton GOAL TRACK - Afișează Totalul Antrenamentelor și Realizările pentru Profilul de Utilizator selectat
Buton Crește (▲) - Crește o valoare (vârstă, timp, distanță sau calorii) sau trece prin opțiuni
Buton Stânga (◄) - Afișează diferite valori de antrenament în timpul unui antrenament și se deplasează prin
opțiuni
Buton OK - Începe un Program de antrenament, confirmă informațiile sau reia un antrenament întrerupt
Buton Dreapta (►) - Afișează diferite valori de antrenament în timpul unui antrenament și se deplasează prin
opțiuni
Buton Scade (▼) - Scade o valoare (vârstă, timp, distanță sau calorii) sau trece prin opțiuni
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Buton FAN - Controlează ventilatorul cu 3 trepte
Butoane Rapide pentru Nivelul de Rezistență - Schimbă nivelurile de rezistență în setarea rapidă în timpul unui
antrenament
Lumini Indicatoare pentru Realizări - atunci când un nivel de realizare este atins sau un rezultat este modificat,
indicatorul pentru realizări se va activa
3
5

Nautilus Dual Track™ Display
Date Afișaj Superior
Afișaj Program

Afișaj Utilizator
Afișaj Realizări

Afișaj Program
Afișajul Programului indică informații pentru Utilizator și zona de afișare a grilei arată cursul profilului pentru
program. Fiecare coloană din profil arată un interval (segment de antrenament). Cu cât coloana este mai mare,
cu atât nivelul de rezistență este mai mare.
Coloana intermitentă arată intervalul curent.
Afișaj Intensitate
Afișajul de Intensitate arată nivelul de lucru din acel moment pe baza nivelului de rezistență actual.
Afișaj Zona de Ritm Cardiac
Zona de Ritm Cardiac arată în ce zonă se încadrează valoarea curentă a ritmului cardiac pentru Utilizatorul
curent. Aceste Zone ale Ritmului Cardiac pot fi utilizate ca ghid de antrenament pentru o anumită zonă țintă
(anaerobă, aerobă sau arderea grăsimilor).
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. Contactați medicul înainte
de a utiliza din nou echipamentul. Ritmul cardiac afișat este aproximativ și trebuie utilizat doar ca
referință.
Notă: Dacă nu este detectat ritmul cardiac, afișajul va fi gol.
OBSERVAȚIE: Pentru a preveni interferența cu receptorul HR de telemetrie, nu așezați dispozitive
electronice personale în partea stângă a tăvii media.
Afișaj Obiective
Afișajul Obiectivului arată tipul de obiectiv selectat în prezent (Distanță, Timp sau Calorii), valoarea curentă
pentru atingerea obiectivului și procentul finalizat din obiectiv.
Afișaj Utilizator
Afișajul Utilizator arată ce Profil de Utilizator este selectat în prezent.
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Afișaj Realizări
Afișajul Realizări se activează atunci când este atins un obiectiv de antrenament sau o etapă de antrenament
este depășită comparativ cu antrenamentele anterioare. Afișajul Consolei vă felicită și informează Utilizatorul
despre realizare, însoțit de un sunet de sărbătoare.
Date Afișaj Inferior

Afișajul inferior arată valorile de antrenament și poate fi personalizat pentru fiecare Utilizator (consultați
secțiunea „Modificați Profilul Utilizatorului” a acestui manual).
Viteză
Câmpul de afișare Viteză arată viteza echipamentului în mile pe oră (mph) sau kilometri pe oră (km/h).

Timp
Câmpul de afișare TIME arată durata totală a antrenamentului, Timpul mediu pentru Profilul Utilizatorului sau
timpul total operațional al echipamentului.
Notă: Dacă un antrenament cu Pornire Rapidă este efectuat mai mult de 99 de minute și 59 de secunde
(99:59), unitățile pentru Timp vor trece la ore și minute (1 oră, 40 minute).
Distanță
Afișajul Distanță arată distanța parcursă în timpul antrenamentului (mile sau km).
Notă: Pentru a schimba unitățile de măsură în limba engleză imperială sau metrică, consultați secțiunea
„Mod de Configurare a Consolei” a acestui manual.

Nivel
Afișajul LEVEL arată nivelul de rezistență curent al antrenamentului.

RPM
Câmpul de afișare RPM arată rotațiile pedalei pe minut (RPM).

HR (Puls)
Ecranul de HR (Ritm Cardiac) arată bătăile pe minut (BPM) de la monitorul de ritm cardiac. Când un semnal de
ritm cardiac este primit de Consolă, pictograma va clipi.
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. Contactați
medicul înainte de a utiliza din nou echipamentul. Ritmul cardiac afișat este aproximativ și
trebuie utilizat doar ca referință.
Wați
Câmpul de afișare WATTS indică puterea de ieșire estimată la RPM curent și Nivelul de intensitate, afișat în
wați (746 wați = 1 CP).
Calorii
Câmpul care afișează Caloriile arată caloriile estimate pe care le-ați ars în timpul exercițiului.
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Conectivitate Bluetooth® cu Aplicația Fitness „Nautilus Trainer™”
Acest aparat de fitness este echipat cu conectivitate Bluetooth® și se poate sincroniza fără fir cu „Nautilus
Trainer™”
Fitness App pe dispozitive compatibile. Aplicația software se sincronizează cu echipamentul dvs. de fitness
pentru a urmări caloriile totale arse, timpul, distanța și multe altele. Înregistrează și stochează fiecare
antrenament pentru o consultare rapidă. În plus, vă sincronizează automat datele de antrenament cu
MyFitnessPal® și Under Armour® Connected Fitness pentru a vă atinge obiectivul zilnic de calorii mai ușor ca
niciodată! Urmăriți rezultatele și partajați-le cu prietenii și familia.
1.

2.
3.

Descărcați aplicația software gratuită, numită Nautilus Trainer™. Aplicația software este disponibilă pe
iTunes® și Google Play™.
Notă: Pentru o listă completă a dispozitivelor compatibile, consultați aplicația software de pe iTunes®
sau Google Play ™.
Urmați instrucțiunile din Aplicația Software pentru a vă sincroniza dispozitivul cu aparatul de
antrenament.
Pentru a vă sincroniza datele de antrenament cu MyFitnessPal® sau Under Armour® Connected
Fitness, faceți clic pe programul dorit și conectați-vă cu informațiile dvs.
Notă: Aplicația de fitness „Nautilus Trainer™” vă va sincroniza automat antrenamentele după
sincronizarea inițială.

Încărcare USB
Dacă un dispozitiv USB este atașat la portul USB, portul va încerca să încarce dispozitivul.
Notă: În funcție de amperajul dispozitivului, este posibil ca puterea furnizată de la portul USB să nu fie
suficientă pentru a opera dispozitivul și a-l încărca în același timp.

Curea toracică
Utilizarea curelei toracice cu transmițător de ritm cardiac furnizat vă permite să monitorizați ritmul cardiac în
orice moment în timpul antrenamentului.
Consultați un medic înainte de a începe un program de exerciții. Întrerupeți antrenamentul dacă
simțiți durere sau senzație de strângere în piept, nu aveți aer sau simțiși stare de leșin.
Adresați-vă medicului dumneavoastră înainte de a utiliza din nou echipamentul.
Frecvența cardiacă afișată este o aproximare și trebuie utilizată doar ca referință.
Transmițătorul de ritm cardiac este atașat la o curea toracică pentru a vă menține mâinile libere în timpul
antrenamentului. Pentru a vă pune cureaua toracică:
1.
2.
3.
4.

Atașați transmițătorul la cureaua elastică pentru piept.
Fixați cureaua în jurul pieptului cu curba transmițătorului orientată în
sus, chiar sub mușchii pieptului.
Ridicați transmițătorul de pe piept și umeziți cele două Zone cu
Electrozi Canelate de pe spate.
Verificați dacă zonele umede ale electrodului sunt ferm lipite de
piele.

Transmițătorul va transmite ritmul cardiac la receptorul aparatului și va afișa Bătăile pe Minut (BPM) estimate.
Scoateți întotdeauna transmițătorul înainte de a curăța cureaua toracică. Curățați cureaua toracică în mod
regulat cu apă și săpun ușor și uscați-o bine. Transpirația și umezeala reziduale pot menține transmițătorul activ
și pot scurge bateria în transmițător. Uscați și ștergeți transmițătorul după fiecare utilizare.
Notă: Nu utilizați substanțe abrazive sau substanțe chimice precum vată de oțel sau alcool atunci
când curățați cureaua toracică, deoarece acestea pot deteriora electrozii permanent.
Dacă consola nu afișează o valoare a ritmului cardiac, transmițătorul poate fi defect. Verificați dacă zonele de
contact texturate de pe cureaua toracică intră în contact cu pielea. Poate fi necesar să udați ușor zonele de
contact.
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Verificați dacă curba transmițătorului este orientată în sus. Dacă nu apare niciun semnal sau aveți nevoie de
asistență suplimentară, apelați reprezentantul Nautilus.
Înainte de a arunca o curea toracică, scoateți bateria. Eliminați în conformitate cu
reglementările locale și / sau la centrele de reciclare autorizate.

Monitorizarea de la Distanță a Ritmului Cardiac
Monitorizarea ritmului cardiac este una dintre cele mai bune proceduri pentru a controla intensitatea exercițiului.
Senzorii de Contact ai Ritmului Cardiac (CHR) sunt instalați pentru a trimite semnale de ritm cardiac la Consolă.
Consola poate citi, de asemenea, semnale de telemetrie HR de la un Emițător cu Curea pentru Ritm Cardiac
care funcționează în intervalul 4.5kHz - 5.5kHz.
Notă:

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

OBSERVAȚIE: Pentru a preveni interferențele cu receptorul de
telemetrie HR, nu așezați dispozitive electronice
personale în partea stângă a tăvii media. *

Contact Senzori de Ritm Cardiac
Senzorii de Contact Ritm Cardiac (CHR) trimit semnalele de ritm cardiac la Consolă. Senzorii CHR sunt piesele
din oțel inoxidabil ale Ghidonului. Pentru utilizare, puneți mâinile confortabil în jurul senzorilor. Asigurați-vă că
mâinile dvs. ating atât partea superioară, cât și cea inferioară a senzorilor. Țineți-vă ferm, dar nu prea strâns
sau lejer. Ambele mâini trebuie să ia contact cu senzorii Consolei pentru a detecta un semnal de puls. După ce
Consola detectează patru semnale stabile ale pulsului, va fi afișat ritmul inițial a pulsului.
O dată ce Consola a detectat ritmul cardiac inițial, nu mișcați și nu deplasați mâinile timp de 10 până la 15
secunde. Consola va valida acum ritmul cardiac. Mulți factori influențează capacitatea senzorilor de a detecta
semnalul de ritm cardiac:
•
•
•
•

Mișcarea mușchilor superiori ai corpului (inclusiv brațele) produce un semnal electric (artefact muscular)
care poate interfera cu detectarea pulsului. O mișcare ușoară a mâinii în contact cu senzorii poate produce,
de asemenea, interferențe.
Calusurile și loțiunile pentru mâini pot acționa ca un strat izolant pentru reducerea puterii semnalului.
Unele semnale de Electrocardiograme (EKG) generate nu sunt suficient de puternice pentru a fi detectate
de senzori.
Apropierea altor echipamente electronice poate genera interferențe.

Dacă semnalul de ritm cardiac pare neregulat după validare, ștergeți mâinile și senzorii și încercați din nou.
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.
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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 50 - 70% 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.

23
Ritm Cardiac BPM (bătăi pe minut)

RITM CARDIAC PENTRU ARDEREA GRĂSIMILOR

Vârstă
Ritm Cardiac Maxim
Zona de Ritm Cardiac Țintă
(păstrați acest interval pentru o
ardere optimă a grăsimilor)

Comenzi de la distanță pentru Rezistență
Comenzile de la distanță pentru rezistență sunt situate pe brațele superioare ale ghidonului. Rezistența poate fi
controlată de la aceste tastaturi. Brațul din dreapta superior al ghidonului are o cheie de Creștere a Rezistenței
(▲), iar brațul din stânga al ghidonului are o cheie de Scădere a Rezistenței (▼). Aceste taste funcționează
exact la fel ca tastele de creștere și scădere a rezistenței de pe consolă.
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OPERARE
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. Contactați medicul 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 doar ca
referință.
•
•

De 3 ori pe săptămână timp de 30 de minute în fiecare zi.
Planificați antrenamentele în avans și încercați să urmați programul.

Reglarea scaunelor
Amplasarea corectă a scaunului încurajează eficiența și confortul, reducând totodată
riscul de rănire.
1. Cu o Pedală în poziția înainte, centrați piciorul peste centrul acesteia. Piciorul trebuie
să fie îndoit ușor din genunchi.
2. Dacă piciorul este prea drept sau piciorul nu poate atinge pedala, mutați scaunul mai
jos pe bicicleta verticală. Dacă piciorul este îndoit prea mult, mutați scaunul mai sus.
Coborâți de pe bicicletă înainte de a regla scaunul.
Slăbiți și trageți butonul de reglare de pe tubul scaunului. Reglați scaunul la înălțimea
dorită. Eliberați butonul de reglare pentru a acționa știftul de blocare. Asigurați-vă că
știftul este complet fixat și strângeți complet butonul.
Nu setați poziția Postului Scaunului mai mult decât marcajul de oprire
(STOP) de pe tub.
Pentru a muta scaunul mai aproape sau a-l îndepărta de consolă, slăbiți butonul de
reglare de pe glisantul scaunului și trageți în jos. Glisați scaunul înainte sau înapoi în
poziția dorită. Eliberați butonul de reglare pentru a cupla știftul de blocare. Asigurați-vă că
știftul este cuplat complet și strângeți complet butonul.
Poziția Piciorului/Reglarea Curelei Pedalei
Pedalele cu curele oferă o poziție sigură pe bicicletă.
1. Puneți vârful fiecărui picior pe pedale.
2. Rotiți Pedalele până când le puteți atinge.
3. Fixați cureaua peste adidas.
4. Repetați pentru celălalt picior.
Asigurați-vă că vârful degetelor și genunchilor sunt direcționate către înainte pentru a
asigura eficiența maximă a Pedalei. Curelele pentru pedale pot fi lăsate în poziție pentru
antrenamente ulterioare.

Mod Pornire/Relanti
Consola va intra în modul Pornire/Relanti dacă este conectată la o sursă de alimentare și comutatorul de
alimentare este pornit, orice buton este apăsat sau dacă primește un semnal de la senzorul RPM ca urmare a
pedalării.

Oprire Automată (Modul Repaus)
Dacă Consola nu primește nicio intrare în aproximativ 5 minute, se va opri automat, cu excepția cazului în care
este în modul Demonstrație.
Apăsați orice buton pentru a porni (activa) Consola. Dacă echipamentul este în modul Demonstrație, țineți
apăsat butonul PAUSE / END și butonul Stânga simultan timp de 3 secunde.
Notă: Consola nu are comutator On/Off.
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Configurare Inițială
În timpul primei porniri, Consola trebuie configurată cu data, ora și unitățile de măsură preferate.
1. Data: Apăsați butoanele Creștere/Scădere pentru a regla valoarea actuală activă (clipește). Apăsați
butoanele Stânga/Dreapta pentru a schimba ce segment este valoarea actuală activă (lună/zi/an).
2. Apăsați OK pentru confirmarea setării.

4
3.

4.
5.
6.

Ora: Apăsați butoanele Creștere/Scădere pentru a regla valoarea actuală activă (clipește). Apăsați
butoanele Stânga/Dreapta pentru a schimba ce segment este valoarea curentă activă (oră/minut/AM sau
PM).
Apăsați OK pentru confirmarea setării.
Unități de Măsură: Apăsați butoanele Creștere/Scădere pentru a regla între „MILES” (engleza imperială)
sau „KM” (metric).
Apăsați OK pentru confirmarea setării. Consola revine la ecranul Pornire/Relanti.
Notă: Pentru a ajusta aceste selecții, consultați secțiunea „Mod de Configurare a Consolei”.

Program de Pornire Rapidă (Manual)
Programul Quick Start (Manual) vă permite să începeți un antrenament fără a introduce nicio informație.
În timpul unui Antrenament Manual, fiecare coloană reprezintă o perioadă de timp de 2 minute. Coloana activă
va avansa pe ecran la fiecare 2 minute. Dacă antrenamentul durează mai mult de 30 de minute, coloana activă
este fixată pe coloana cea mai îndepărtată din dreapta și împinge coloanele anterioare de pe afișaj.
1.
2.
3.
4.

5.

Așezați-vă pe bicicletă.
Apăsați butonul Utilizator pentru a selecta corect Profilul Utilizator. Dacă nu aveți configurat un profil de
Utilizator, puteți selecta un profil de Utilizator care nu are date personalizate (doar valori implicite).
Apăsați butonul QUICK START pentru a porni programul Manual.
Pentru a schimba nivelul de rezistență, apăsați butoanele Creștere/Scădere Rezistență. Intervalele curent
și viitoare sunt setate la noul nivel. Nivelul implicit de rezistență Manual este 4. Timpul va număra pornind
de la 00:00.
Notă: Dacă un antrenament Manual se efectuează pentru mai mult de 99 de minute și 59 de secunde
(99:59), unitățile pentru Timp vor trece la ore și minute (1 oră, 40 minute).
Când ați terminat antrenamentul, opriți pedalarea și apăsați PAUSE/END pentru a întrerupe antrenamentul.
Apăsați din nou PAUSE/END pentru a încheia antrenamentul.
Notă: Rezultatele antrenamentului sunt înregistrate la Profilul Utilizator curent.

Profilurile Utilizatorilor
Consola vă permite să stocați și să utilizați 4 profiluri de Utilizator. Profilurile de Utilizator înregistrează automat
rezultatele pentru fiecare antrenament și permit revizuirea datelor de antrenament.
Profilul de utilizator stochează următoarele date:
• Nume - până la 10 caractere
• Vârsta
• Greutate
• Înălțime
• Gen
• Valori de Antrenament Preferate
Selectarea un Profil de Utilizator
Fiecare antrenament este salvat într-un Profil de Utilizator. Asigurați-vă că selectați Profilul de Utilizator
corespunzător înainte de a începe un antrenament. Ultimul Utilizator care a finalizat un antrenament va fi cel
implicit.
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Profilurilor Utilizatorilor li se atribuie valorile implicite până când sunt personalizate prin editare. Asigurați-vă că
editați Profilul Utilizatorului pentru informații mai precise despre calorii și ritm cardiac.
Din ecranul Modului de Pornire, apăsați butonul UTILIZATOR pentru a selecta unul dintre Profilurile
Utilizatorilor. Consola va afișa numele Utilizatorului Profilului și Pictograma Utilizatorului Profilului.
Editarea Profilului de Utilizator
1. Din ecranul Modului Pornire, apăsați butonul Utilizator pentru a selecta unul dintre Profilurile de Utilizator.
2. Apăsați butonul OK pentru a-l selecta.
3. Afișajul Consolei arată indicația EDIT și numele Profilului Utilizatorului curent. Apăsați OK pentru a porni
opțiunea Editare Profil Utilizator.
Pentru a ieși din opțiunea Editare Profil Utilizator, apăsați butonul PAUSE/END și consola va reveni la
ecranul Mod Pornire.
4. Afișajul Consolei arată indicația NAME și numele Profilului de Utilizator curent.
Notă: Numele de Utilizator va fi gol dacă aceasta este prima editare. Numele unui Profil de Utilizator este
limitat la 10 caractere.
Segmentul actual activ va clipi intermitent. Folosiți butoanele Creștere/Scădere pentru a vă deplasa prin
alfabet și spațiul necompletat (găsit între A și Z). Pentru a seta fiecare segment, utilizați butoanele Stânga
(◄) sau Dreapta (►) pentru a comuta între segmente.
Apăsați butonul OK pentru a accepta numele de Utilizator afișat.
5. Pentru a edita celelalte date ale Utilizatorului (EDIT AGE, EDIT WEIGHT, EDIT HEIGHT, EDIT GENDER),
utilizați butoanele Scădere/Creștere pentru a ajusta și apăsați OK pentru a seta fiecare intrare.
6. Afișajul Consolei arată indicația SCAN. Această opțiune controlează modul în care sunt afișate valorile
antrenamentului în timpul unui antrenament. Setarea „OFF” permite utilizatorului să apese butoanele
Dreapta (►) sau Stânga (◄) pentru a vizualiza celelalte canale de valoare ale antrenamentului atunci când
se dorește. Setarea „ON” permite Consolei să afișeze automat canalele de valoare ale antrenamentului la
fiecare 6 secunde.
Valoarea implicită este „OFF”.
Apăsați butonul OK pentru a seta modul în care sunt afișate valorile de antrenament.
7. Afișajul Consolei arată indicația WIRELESS HR. Dacă utilizați difuzoarele Consolei la setările lor cele mai
mari și/sau utilizați un dispozitiv electronic personal cu dimensiuni mai mari, Consola poate afișa
interferențe ale ratei cardiace. Această opțiune permite dezactivarea Receptorului Telemetric de Rată
Cardiacă blocând interferența.
Afișajul Superior indică setarea valorii curente: „ON” sau „OFF”. Apăsați butoanele Creștere (▲) sau
Scădere (▼) pentru a modifica valoarea.
Valoarea implicită este „ON”.
Apăsați butonul OK pentru a seta Receptorul Telemetric de Rată Cardiacă la activ.
8. Afișajul Consolei arată indicația EDIT LOWER DISPLAY. Această opțiune vă permite să personalizați care
sunt Valorile de Antrenament afișate în timpul unui antrenament.
Afișajul Inferior va indica toate valorile antrenamentului, cu Valoarea Antrenamentului activă intermitent.
Afișajul Superior indică setarea valorii active: „ON” sau „OFF”. Apăsați butoanele Creștere (▲) sau
Scădere (▼) pentru a ascunde valoarea antrenamentului activ și apăsați butoanele Stânga (◄) sau
Dreapta (►) pentru a schimba valoarea activă.
Notă: Pentru a afișa o valoare de antrenament ascunsă, repetați procedura și schimbați valoarea Afișaj
Superior în „ON” pentru acea valoare
Când ați terminat personalizarea Afișajului Inferior, apăsați butonul OK pentru a o seta.

9.
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Consola va merge pe ecranul Modului Pornire cu utilizatorul selectat.

Resetarea Profilului de Utilizator
1. Din ecranul Modului Pornire, apăsați butonul Utilizator pentru a selecta unul dintre Profilurile de Utilizator.
2. Apăsați butonul OK pentru a-l selecta.
3. Afișajul Consolei arată numele Profilului de Utilizator curent și indicația EDIT. Apăsați butoanele Creștere
(▲) sau Scădere (▼) pentru a schimba indicația.
Notă: Pentru a ieși din opțiunea Editare Profil Utilizator, apăsați butonul PAUSE/END și consola va reveni
la ecranul Mod Pornire.
4. Afișajul Consolei arată indicația RESET și numele Profilului de Utilizator curent. Apăsați OK pentru a porni
opțiunea Resetare Profil Utilizator.
5. Consola va confirma acum cererea de resetare a Profilului de Utilizator (selecția implicită este „NO”).
Apăsați butoanele Crește (▲) sau Scădere (▼) pentru a regla selecția.
6. Apăsați OK pentru a face selecția.
7. Consola va merge la ecranul Mod Pornire.

Modificarea nivelurilor de rezistență
Apăsați butoanele Creșterea Nivelului de Rezistență (▲) sau Scădere (▼) pentru a schimba nivelul de
rezistență în orice moment al unui program de antrenament. Pentru a schimba rapid nivelul de rezistență,
apăsați Butonul Rapid de Nivel de Rezistență dorit. Consola se va ajusta la nivelul de rezistență selectat al
butonului rapid.

Programe de Profil
Aceste programe automatizează diferite niveluri de rezistență și antrenament. Programele de Profil sunt
organizate în categorii (Plimbări Distractive, Munți și Provocări).
Notă: O dată ce un Utilizator vizualizează toate Categoriile, acestea vor fi extinse pentru a afișa
Programele din fiecare dintre Categorii.
PLIMBĂRI DISTRACTIVE
Plimbare la Deal

Plimbare în parc

Tur ușor

Traversare Râu

MUNȚI
Vârf Ascuțit

Creastă de Munte

Piramide

Trecerea Vârfului
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PROVOCĂRI
Urcare la Deal

Cross-Training

Interval

Scări

Profilul de Antrenament și Programul de Obiective
Consola vă permite să selectați Profilul Programului și tipul de Obiectiv pentru antrenamentul dvs. (Distanță,
Timp sau Calorii) și să setați valoarea Obiectivului.
1. Așezați-vă pe echipament.
2. Apăsați butonul User pentru a selecta profilul Utilizator corect.
3. Apăsați butonul Programs.
4. Apăsați butoanele Stânga (◄) sau Dreapta (►) pentru a selecta o Categorie de Antrenament.
5. Apăsați butoanele Creștere (▲) sau Scădere (▼) pentru a selecta un Profil de Antrenament și apăsați OK.
6. Folosiți butoanele Creștere (▲) sau Scădere (▼) pentru a selecta un tip de Obiectiv (Distanță, Timp sau
Calorii) și apăsați OK.
7. Folosiți butoanele Creștere (▲) sau Scădere (▼) pentru a regla valoarea antrenamentului.
8. Apăsați OK pentru a începe antrenamentul orientat către obiective. Valoarea GOAL va fi contorizată odată
cu creșterea procentului finalizat.
Notă: În timpul unui Obiectiv de Calorii, fiecare coloană este activă pentru o perioadă de 2 minute. Coloana
activă va avansa pe ecran la fiecare 2 minute. Dacă antrenamentul durează mai mult de 30 de minute,
coloana activă se va fixa pe ultima coloană din dreapta și va împinge coloanele anterioare de pe afișaj.

Program de Test Fitness
Testul de Fitness măsoară îmbunătățirile la nivel fizic. Testul compară puterea (în wați) cu ritmul cardiac. Pe
măsură ce nivelul de fitness se îmbunătățește, puterea va crește cu un ritm cardiac dat.
Notă: Consola trebuie să poată citi informațiile despre ritmul cardiac de la senzorii de Contact pentru Ritm
Cardiac (CHR) sau Monitorul de Ritm Cardiac (HRM) pentru a funcționa corect.
Puteți începe Testul Fitness din categoria FEEDBACK. Programul de Testare Fitness vă solicită mai întâi să
selectați nivelul dvs. de fitness: Începător („BEG”) sau Avansat („ADV”). Consola va folosi valorile Vârstă și
Greutate pentru Profilul Utilizatorului selectat pentru a calcula Scorul de Fitness.
Începeți să lucrați și țineți Senzorii de Ritm Cardiac. Când începe testul, intensitatea antrenamentului crește
încet. Acest lucru înseamnă că veți face mai mult efort și, ca urmare, ritmul cardiac crește. Intensitatea continuă
să crească automat până când ritmul cardiac ajunge în „Zona de Testare”. Această zonă este calculată
individual pentru a fi aproape de 75% din ritmul cardiac maxim al profilului dvs. de Utilizator. Când ajungeți în
Zona de Testare, echipamentul menține intensitatea constantă timp de 3 minute.
Acest lucru vă permite să ajungeți într-o stare stabilă (unde ritmul cardiac devine constant). La sfârșitul celor 3
minute, Consola măsoară ritmul cardiac și puterea. Aceste numere, împreună cu informații despre vârsta și
greutatea dvs., sunt calculate pentru a produce un „Scor de Fitness”.
Notă: scorurile Testului de Fitness trebuie comparate doar cu scorurile anterioare și nu cu alte Profiluri de
Utilizator.
Comparați-vă scorurile de fitness pentru a vă îmbunătăți performanțele.
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Program Test de Recuperare
Testul de recuperare arată cât de rapid se recuperează inima de la o stare de antrenament la o stare de repaus.
Recuperarea îmbunătățită este un indicator al creșterii stării de fitness.
Notă: Consola trebuie să poată citi informațiile despre ritmul cardiac de la Contactul pentru Ritm Cardiac
(CHR) sau Monitorul de Ritm Cardiac (HRM) pentru a funcționa corect.
De la un ritm cardiac crescut, selectați Programul de Test pentru Recuperare. Consola va afișa „STOP
EXERCISING” și obiectivul va începe să numere în sens invers. Opriți exercițiul fizic, dar continuați să țineți
senzorii de contact pentru ritm cardiac. După 5 secunde, afișajul va indica „RELAX” și va continua să numere în
sens invers până la 00:00. Pentru întregul minut, consola va afișa și ritmul cardiac. Dacă nu folosiți un Monitor
de la Distanță pentru Ritm Cardiac, trebuie să țineți cu mâna senzorii de ritm cardiac.
Ecranul va continua să afișeze „RELAX” și ritmul cardiac până când obiectivul va ajunge la 00:00. Consola vă
va calcula scorul de recuperare.
Scor de Recuperare = Ritmul cardiac la 1:00 (începutul testului) minus ritmul cardiac la 00:00 (sfârșitul testului).
Cu cât valoarea scorului de Test de Recuperare este mai mare, cu atât ritmul cardiac va reveni mai repede la
starea de repaus și este un indiciu pentru îmbunătățirea stării de fitness. Înregistrând aceste valori în timp,
puteți vedea evoluția către o sănătate mai bună.
Când selectați Programul de Test pentru Recuperare și nu există niciun semnal sau afișaj al ritmului cardiac,
Consola va afișa „NEED HEART RATE”. Acest mesaj va apărea timp de 5 secunde. Dacă nu este detectat
niciun semnal, programul se va încheia.
Sfat util: pentru un scor mai relevant, încercați să obțineți un Ritm Cardiac constant timp de 3 minute înainte de
a începe Programul de Recuperare. Acest lucru va fi mai ușor de realizat și veți obține un rezultat mai bun în
programul Manual, astfel încât veți putea controla nivelurile de rezistență.

Programe de Antrenament pentru Controlul Ritmului Cardiac (HRC)
Programele de Control al Ritmului Cardiac (HRC) vă permit să setați un obiectiv al ritmului cardiac pentru
antrenamentul dvs. Programul vă monitorizează ritmul cardiac în bătăi pe minut (BPM) de la senzorii de Contact
de Ritm Cardiac (CHR) de pe echipament sau de la o curea toracică pentru Monitorizarea Ritmului Cardiac
(HRM) și ajustează antrenamentul pentru a menține ritmul cardiac în zona selectată. .
Notă: Consola trebuie să poată citi informațiile despre ritmul cardiac de la senzorii CHR sau HRM pentru
ca programul HRC să funcționeze corect.
Programele de Ritm Cardiac Țintă folosesc vârsta și alte informații ale utilizatorului pentru a seta valorile de
Ritm Cardiac pentru antrenamentul dvs. Afișajul consolei vă oferă indicații pentru a vă configura antrenamentul:
1.
2.

Selectați nivelul de antrenament pentru Controlului Ritmului Cardiac: ÎNCEPĂTOR („BEG”) sau AVANSAT
(„ADV”) și apăsați OK.
Apăsați butoanele Creștere (▲) sau Scădere (▼) pentru a selecta procentul de ritm cardiac maxim: 50–
60%, 60–70%, 70–80%, 80–90%.
Consultați medicul 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. Contactați medicul
înainte de a utiliza din nou echipamentul. Utilizați valorile calculate sau măsurate de computerul
echipamentului strict ca referință. Ritmul cardiac afișat pe consolă este aproximativ și trebuie
utilizat doar ca referință.

3.
4.

5.

Apăsați butoanele Creștere (▲) sau Scădere (▼) pentru a selecta tipul Obiectiv și apăsați OK.
Apăsați butoanele Creștere (▲) sau Scădere (▼) pentru a seta valoarea obiectivului pentru antrenament.
Notă: Aveți grijă să acordați timp pentru ca ritmul cardiac să atingă zona de ritm cardiac dorită atunci când
setați obiectivul.
Apăsați OK pentru a începe antrenamentul.

Un utilizator poate seta o zonă de Ritm Cardiac în loc de o valoare, selectând programul Control Ritm Cardiac Utilizator. Consola va ajusta antrenamentul pentru a menține Utilizatorul în zona de Ritm Cardiac dorită.
1. Selectați HEART RATE CONTROL - USER și apăsați OK.
2. Apăsați butoanele Creștere (▲) sau Scădere (▼) pentru a seta zona de Ritm Cardiac pentru antrenament
și apăsați OK. Consola arată zona de Ritm Cardiac (procente) la stânga și intervalul de Ritm Cardiac
pentru Utilizator în partea dreaptă a afișajului.
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3.
4.
5.

Apăsați butoanele Creștere (▲) sau Scădere (▼) pentru a selecta tipul de Obiectiv și apăsați OK.
Apăsați butoanele Creștere (▲) sau Scădere (▼) pentru a seta valoarea antrenamentului.
Apăsați OK pentru a începe antrenamentul.

Program Personalizat
Programul personalizat vă permite să setați nivelul de rezistență pentru fiecare interval și să selectați tipul de
obiectiv (distanță, timp sau calorii) pentru a crea un antrenament personalizat. Un antrenament personalizat
este disponibil pentru fiecare profil de utilizator.
1. Așezați-vă pe echipament.
2. Apăsați butonul Utilizator pentru a selecta profilul de Utilizator corect.
3. Apăsați butonul Programe.
4. Apăsați butoanele Creștere (▲) sau Scădere (▼) pentru a selecta Program Personalizat și apăsați OK.
5. Consola arată Controlul Ritmului Cardiac. Pentru a selecta Controlul Ritmului Cardiac, apăsați OK.
Pentru a continua în Programul Personalizat, apăsați butonul Stânga (◄) și consola afișează din nou
Programul Personalizat. Apăsați OK.
6. Pentru a edita Programul Personalizat, utilizați butonul Dreapta (►) pentru a trece la următorul interval și
utilizați butoanele Creștere (▲) sau Scădere (▼) pentru a regla valorile rezistenței. Apăsați butonul OK
pentru a accepta valorile afișate.
7. Utilizați butoanele Creștere (▲) sau Scădere (▼) pentru a selecta un tip de obiectiv (Distanță, Timp sau
Calorii) și apăsați OK.
8. Utilizați butoanele Creștere (▲) sau Scădere (▼) pentru a regla valoarea antrenamentului.
9. Apăsați OK pentru a începe antrenamentul. Valoarea GOAL va începe numărătoarea inversă pe măsură
ce crește valoarea procentului finalizat.

Programe de Antrenament de Forță
Programele Power Training vă permit să setați un obiectiv de forță (în wați) pentru antrenament. Aceste
programe sunt: POWER HIIT (antrenament la intervale de intensitate ridicată, wați țintă) și CONSTANT
POWER (programe de wați constanți, obiectiv de Timp sau Distanță).
1. Așezați-vă pe echipament.
2. Apăsați butonul Utilizator pentru a selecta profilul de utilizator corect.
3. Apăsați butonul Programe.
4. Apăsați butoanele Stânga (◄) sau Dreapta (►) pentru a accesa categoria Power Training și apăsați OK.
5. Apăsați butoanele Creștere (▲) sau Scădere (▼) pentru a selecta antrenamentul dorit pentru
Antrenamentul de Forță - POWER HIIT sau CONSTANT POWER. Apăsați OK.
Consultați medicul 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
dumneavoastră înainte de a utiliza din nou echipamentul.
Utilizați valorile calculate sau măsurate de computerul echipamentului numai în scopuri de
referință. Frecvența cardiacă afișată pe consolă este aproximativă și trebuie utilizată doar ca
referință.
POWER HIIT (antrenament pe intervale)
Programul de intervale țintă de wați constă din 7 perioade de intervale - o perioadă de lucru de 30 de secunde
și o perioadă de odihnă de 90 de secunde - pentru un timp total de antrenament de 14 minute, plus o perioadă
de răcire de 3 minute la sfârșit). Utilizatorul stabilește valorile țintă de wați pentru perioadele de lucru și de
odihnă.
1. După selectarea programului POWER HIIT, consola afișează SET TARGET WATTS - HIGH. Valoarea
High Watts se referă la cel mai mare obiectiv de forță în timpul perioadei de lucru. Utilizați butoanele
Creștere (▲) sau Scădere (▼) pentru a seta valoarea țintă a waților pentru HIGH în perioada de
antrenament și apăsați OK.
Valoarea implicită este 90w. Valoarea maximă este de 300w. Valoarea este afișată în niveluri de 5w.
Notă: Ținând apăsat butonul se accelerează derularea selecției afișajului.
2. Valoarea de wați Low se referă la cel mai mic obiectiv de forță în perioada de repaus. Utilizați butoanele
Creștere (▲) sau Scădere (▼) pentru a seta valoarea țintă a waților pentru LOW în perioada de odihnă.
Valoarea implicită este 40w. Valoarea minimă este 30w. Valoarea este afișată în niveluri de 5w.
3. Apăsați OK pentru a începe antrenamentul. Valoarea de wați țintă pentru interval va fi afișată pe toată
durata intervalului.
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Valoarea waților puterii curente va apărea pe afișajul inferior.
Pentru a ajusta valoarea țintă de wați în timpul antrenamentului, utilizați butoanele Creștere (▲) sau
Scădere (▼) sau Butoanele de Creștere sau scădere a Rezistenței.
Notă: Butoanele Rapide de Nivel de Rezistență sunt dezactivate în timpul antrenamentului.
CONSTANT POWER (obiectiv de Timp sau Distanță)
Programul CONSTANT POWER permite utilizatorului să seteze o valoare țintă de wați pentru o durată sau o
distanță setată.
1. După ce este selectat programul CONSTANT POWER, consola afișează SELECT GOAL TYPE.
2. Utilizați butoanele Creștere (▲) sau Scădere (▼) pentru a selecta tipul de obiectiv (Timp sau Distanță) și
apăsați OK.
3. Utilizați butoanele Creștere (▲) sau Scădere (▼) pentru a regla valoarea obiectivului și apăsați OK.
Timpul implicit este de 30 de minute. Distanța implicită este de 10,0 mile.
Notă: Ținând apăsat butonul se accelerează derularea selecției afișajului.
4. Utilizați butoanele Creștere (▲) sau Scădere (▼) pentru a regla valoarea Target Watts.
Valoarea implicită este 120w. Valoarea maximă este de 300w. Valoarea minimă este 30w. Valoarea este
afișată în niveluri de 5w.
Notă: Ținând apăsat butonul se accelerează derularea selecției afișajului.
5. Apăsați OK pentru a începe antrenamentul orientat spre obiective. WATTS TARGET este afișat în partea
de sus a ecranului. Valoarea GOAL va fi numărată invers pe măsură ce crește valoarea procentului
finalizat.
Pentru a regla valoarea țintă a waților în timpul antrenamentului, utilizați butoanele Creștere (▲) sau
Scădere (▼) sau butoanele de Creștere sau Scădere a Rezistenței.
Dacă rezultatul final de wați nu se potrivește cu valoarea de wați țintă (+/- 10%), valoarea WATTS
TARGET va lumina intermitent. Dacă este necesar, apăsați butoanele de Creștere (▲) sau Scădere (▼)
sau butoanele de Creștere sau Scădere a Rezistenței pentru a regla valoarea WATTS TARGET.

Schimbarea unui Program de Antrenament în timpul unui antrenament
Consola permite pornirea unui Program de Antrenament diferit în timpul unui antrenament activ.
În timpul unui antrenament activ, apăsați PROGRAME.
Apăsați butoanele Creștere (▲) sau Scădere (▼) pentru a selecta programul de antrenament dorit și
apăsați OK.
3. Apăsați butoanele Creștere (▲) sau Scădere (▼) pentru a selecta tipul de Obiectiv și apăsați OK.
4. Apăsați butoanele Creștere (▲) sau Scădere (▼) pentru a seta valoarea antrenamentului.
5. Apăsați OK pentru a opri antrenamentul activ și a începe un nou antrenament.
Valorile de antrenament anterioare sunt salvate în Profilul de Utilizator.
1.
2.

Pauză sau Oprire
Consola va intra în Modul Pauză dacă utilizatorul nu mai pedalează și apasă PAUSE/END în timpul unui
antrenament sau nu există Semnal RPM timp de 5 secunde (utilizatorul nu pedalează). Consola va trece printro serie de mesaje care se schimbă la fiecare 4 secunde:
-

WORKOUT PAUSED (antrenament oprit)
PEDAL TO CONTINUE (pedalați pentru a continua) (dacă este o bicicletă)/STRIDE TO CONTINUE (pășiți
pentru a continua) (dacă este eliptică)
PUSH END TO STOP (apăsați finalizare pentru a opri)

În timpul unei pauze de antrenament, puteți utiliza butoanele Creștere/Scădere pentru a vă deplasa manual prin
canalele cu rezultate.
1. Opriți pedalarea și apăsați butonul PAUSE/END pentru a vă întrerupe antrenamentul.
2. Pentru a continua antrenamentul, apăsați OK sau începeți să pedalați.
Pentru a opri antrenamentul, apăsați butonul PAUSE/END. Consola va intra în modul Rezultate/Răcire.
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Rezultate/Mod Răcire
După un antrenament, afișajul GOAL arată 03:00 și apoi începe să numere în sens invers. În această perioadă
Cool Down, Consola afișează Rezultatele Antrenamentului. Toate antrenamentele, cu excepția Pornirii Rapide,
au o perioadă de răcire de 3 minute.
Ecranul LCD afișează valorile de antrenament curent pe trei canale. Apăsați butoanele Stânga (◄) sau Dreapta
(►) pentru a vă deplasa manual prin canalele de rezultate. Pentru programele non-Power Training, canalele
sunt:
a.)
b.)
c.)

TIME (total), DISTANCE (total) și CALORIES (total)
SPEED (medie), RPM (medie) și HEART RATE (medie)
TIME (medie), LEVEL (medie) și CALORIES (medie).

Pentru programele Power Training, canalele sunt:
a.)
TIME (total), DISTANCE (total) și CALORIES (total)
b.)
SPEED (medie), RPM (medie) și WATTS (total)
c.)
TIME (medie), LEVEL (medie) și HEART RATE (medie).
În perioada de Răcire, nivelul de rezistență se va ajusta la o treime din nivelul mediu al antrenamentului. Nivelul
de rezistență Răcire poate fi ajustat cu butoanele Scădere și Creștere Rezistență, dar Consola nu va afișa
valoarea.
Puteți apăsa PAUSE/END pentru a opri perioada Rezultate/Răcire și reveni la Modul Pornire. Dacă nu există
semnal RPM sau HR, Consola trece automat în Modul Sleep.

Statistici URMĂRIRE OBIECTIVE (și Realizări)
Statisticile de la fiecare antrenament sunt înregistrate într-un Profil de Utilizator.
Consola Nautilus Dual Track ™ prezintă statistici de antrenament Goal Track pe Afișajul inferior pe trei canale.
Pentru programele non-Power Training, canalele sunt:
a.) TIME (total), DISTANCE (total) și CALORIES (total)
b.) SPEED (medie), RPM (medie) și HEART RATE (medie)
c.) TIME (medie), DISTANCE (medie)/sau LEVEL (medie) * și CALORIES (medie)
* Dacă statisticile de Urmărire a Obiectivului sunt un singur antrenament, se afișează LEVEL (mediu). Dacă
statistica de Urmărire a Obiectivului este o combinație de antrenamente multiple, DISTANCE (medie) este
afișat în loc de LEVEL (medie).
Pentru programele Power Training, canalele sunt:
a.)
TIME (total), DISTANCE (total) și CALORIES (total)
b.)
SPEED (medie), RPM (medie) și WATTS (total)
c.)
TIME (medie), DISTANCE (medie) or LEVEL (medie) * și HEART RATE (medie).
Datele suplimentare care pot fi exportate sunt: WATTS (medie) și WATTS (rezultat maxim).
Pentru a vizualiza statisticile URMĂRIRE OBIECTIV ale unui Profil de Utilizator:
1. Din ecranul Pornire, apăsați butonul Utilizator pentru a selecta Profilul de Utilizator corect.
2. Apăsați butonul URMĂRIRE OBIECTIV. Consola va afișa valorile ULTIMUL ANTRENAMENT și va activa
luminile corespunzătoare ale Realizărilor
Notă: statisticile privind Urmărirea Obiectivelor pot fi vizualizate chiar și în timpul unui antrenament. Apăsați
URMĂRIRE OBIECTIV și valorile ULTIMULUI ANTRENAMENT vor fi afișate. Valorile de antrenament
pentru antrenamentul curent vor fi ascunse, cu excepția afișării OBIECTIV. Apăsați din nou URMĂRIRE
OBIECTIV pentru a reveni la ecranul Pornire.
3. Apăsați butonul Creștere (▲) pentru a trece la următoarea statistici GOAL TRACK, „LAST 7 DAYS”.
Consola va afișa caloriile consumate (50 de calorii pe segment) pentru ultimele șapte zile, împreună cu
valoarea totală a antrenamentului. Utilizați butoanele Stânga (◄) sau Dreapta (►) pentru a trece prin
toate canalele cu statistici de antrenament.
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4.

5.

6.

7.

Apăsați butonul Creștere (▲) pentru a trece la „LAST 30 DAYS”. Consola va afișa valorile totale pentru
ultimele treizeci de zile. Utilizați butoanele Stânga (◄) sau Dreapta (►) pentru a trece prin toate canalele
cu statistici de antrenament.
Apăsați butonul Creștere (▲) pentru a trece la „LONGEST WORKOUT”. Consola va afișa valorile de
antrenament cu cea mai mare valoare de Timp. Utilizați butoanele Stânga (◄) sau Dreapta (►) pentru a
trece prin toate canalele cu statistici de antrenament.
Apăsați butonul Creștere (▲) pentru a trece la „CALORIE RECORD”. Consola va afișa valorile de
antrenament cu cea mai mare valoare de Calorii. Utilizați butoanele Stânga (◄) sau Dreapta (►) pentru a
trece prin toate canalele cu statistici de antrenament.
Apăsați butonul Creștere (▲) pentru a trece la „BMI” sau indexul de masă corporală. Consola va afișa
valoarea BMI bazată pe setările utilizatorului. Asigurați-vă că valoarea înălțimii este corectă pentru profilul
dvs. de utilizator, iar valoarea greutății este actuală.

Măsurarea IMC este un instrument util care arată relația dintre greutate și înălțime care este asociată cu
grăsimea corporală și riscul pentru sănătate. Tabelul de mai jos oferă o clasificare generală pentru scorul IMC:
Subponderal
Normal
Supraponderal
Obezitate

sub 18,5
18,5 - 24,9
25,0 - 29,9
30.0 și peste

Notă: Evaluarea poate supraestima grăsimea corporală la sportivi și cei care au o construcție musculară
masivă. De asemenea, poate subestima grăsimea corporală la persoanele în vârstă și cei care și-au
pierdut masa musculară.
Contactați medicul pentru mai multe informații despre indicele de masă corporală (IMC) și greutatea
potrivită pentru dumneavoastră. Utilizați valorile calculate sau măsurate de computerul
echipamentului strict ca referință.
Apăsați butonul Creștere (▲) pentru a trece la „SAVE TO USB - OK?”. Apăsați OK și „ARE YOU SURE? –
NO” se va afișa. Apăsați butonul Creștere (▲) pentru a schimba în YES și apăsați OK. Consola va afișa
„INSERT USB”. Introduceți o Unitate Flash USB în portul USB. Consola va înregistra statisticile pe Unitatea
Flash USB.
Consola va afișa „SAVING”, apoi „REMOVE USB” atunci când este sigur să eliminați Unitatea Flash USB.
Notă: Apăsați butonul PAUSE/END pentru a forța o ieșire din „SAVING”.
9. Apăsați butonul Creștere (▲) pentru a trece la „CLEAR WORKOUT DATA -OK?”. Apăsați OK și „ARE
YOU SURE? – NO” se va afișa. Apăsați butonul Creștere (▲) pentru a schimba la „ARE YOU SURE? YES” și apăsați OK. Antrenamentele utilizatorului au fost resetate.
10. Apăsați URMĂRIRE OBIECTIV pentru a reveni la ecranul Pornire.
8.

Atunci când un utilizator efectuează un antrenament care depășește „LONGEST WORKOUT” sau „CALORIE
RECORD” a antrenamentelor anterioare, consola vă va felicita cu un sunet sonor și va atenționa Utilizatorul de
noua realizare. Indicatorul de Realizare corespunzător va fi, de asemenea, activ.

32

MODUL DE CONFIGURARE A CONSOLEI

Modul de Configurare a Consolei vă permite să introduceți data și ora, să setați unitățile de măsură în Engleză
sau Metric, să schimbați tipul echipamentului, să controlați setările sunetului (pornit/oprit) sau să consultați
statisticile de întreținere (Jurnal de Erori și Orele de Funcționare - numai pentru tehnicianul de service) .
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Țineți apăsat butonul PAUSE/END și butonul Crește timp de 3 secunde în modul Pornire pentru a intra în
modul de configurare a consolei.
Notă: Apăsați PAUSE/END pentru a ieși din Modul de Configurare a Consolei și pentru a reveni la ecranul
Modului de Pornire.
Afișajul Consolei indică Date cu setarea curentă. Pentru a schimba, folosiți butoanele Creștere/Scădere
pentru a ajusta valoarea activă în prezent (clipește). Apăsați butoanele Stânga/Dreapta pentru a schimba
valoarea segmentului activ în prezent (lună/zi/an).
Apăsați OK pentru confirmarea setării.
Afișajul Consolei indică Timpul cu setarea curentă. Apăsați butoanele Creștere/Scădere pentru a regla
valoarea actuală activă (clipește). Apăsați butoanele Stânga/Dreapta pentru a schimba valoarea
segmentului activ în prezent (oră/minut/ AM sau PM).
Apăsați OK pentru confirmarea setării.
Afișajul Consolei indică Unități cu setarea curentă. Pentru a schimba, apăsați OK pentru a porni opțiunea
Unități.
Apăsați butoanele Creștere/Scădere pentru a schimba între „MILE” (unități imperiale engleze) și „KM”
(unități metrice).
Notă: Dacă unitățile se schimbă atunci când există date în Statisticile Utilizatorului, statisticile se
convertesc la noile unități.
Apăsați OK pentru a seta.
Afișajul Consolei indică Setări Sunet cu setarea curentă. Apăsați butoanele Creștere/Scădere pentru a
schimba între „ON” și „OFF”.
Apăsați OK pentru confirmarea setării.
Afișajul consolei indică TOTAL ORE FUNCȚIONARE pentru echipament.
Pentru următoarea solicitare, apăsați butonul OK.
Afișajul Consolei indică Versiunii Software.
Pentru următoarea solicitare, apăsați butonul OK.
Consola va afișa ecranul Modului de Pornire.

ÎNTREȚINERE
Citiți complet toate instrucțiunile de întreținere înainte de a începe orice acțiune de reparație. În unele condiții,
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,
contactați distribuitorul local pentru etichete de schimb.
PERICOL Pentru a reduce riscul de electrocutare, deconectați întotdeauna cablul de alimentare și
așteptați 5 minute înainte de a curăța, întreține sau repara aparatul..

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 sau murdăria de pe suprafețe. Verificați
dacă funcționează glisorul scaunului. Dacă este nevoie, aplicați un strat foarte subțire
de lubrifiant siliconic pentru a ușura operarea.
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:

Verificați pedalele și brațele manivelei și strângeți dacă este necesar.
Asigurați-vă că toate bolțurile și șuruburile sunt strânse. Strângeți dacă este necesar.

Înlocuirea bateriei pentru Curea Toracică de Ritm Cardiac
Cureaua toracică pentru ritm cardiac (HR) folosește o baterie CR2032.
Nu efectuați această procedură în aer liber sau în locuri umede sau ploioase.
1.
2.
3.
4.

5.

Folosind o monedă, slăbiți fanta capacului de pe
compartimentul bateriei. Scoateți capacul și bateria.
Când înlocuiți bateria, introduceți-o în compartimentul bateriei
cu simbolul + orientat în sus.
Reinstalați capacul de pe curea.
Aruncați bateria veche. Eliminați în conformitate cu
reglementările locale și / sau la centrele de reciclare
autorizate.
Inspectați cureaua toracică pentru a vă asigura că
funcționează.
Nu utilizați până când echipamentul nu a fost complet asamblat și inspectat pentru o
performanță corectă, în conformitate cu manualul proprietarului.
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Piese de Schimb pentru Întreținere

G
H

Consolă
Țeavă consolă
Pedale
Braț manivelă
Capac stânga
Intrare alimentare /
Comutator alimentare
Capac stânga
Capac sus

I

Garnitură țeavă

J
K

Cablu date, Superior
Ghidoane

L

Cablu HR

A
B
C
D
E
F
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M
N
O
P
Q
R

Senzori CHR
Scaun
Post Scaun cu Glisor
Buton ajustor
Cablu alimentare

S
T
U

Stabilizator spate
Nivelatoare

V
W
X

Roți transport
Motor EMS
Placă Control Motor
(MCB), wați

Suport Sticlă apă

Stabilizator față

Y
Z
AA
BB
CC
DD

Senzor RPM
Magneți Senzor de viteză (8)
Cablu date, Inferior
Curea transmisie
Scripete antrenare

EE
FF
GG

Mâner în T
Înveliș pivot consolă
Control Rezistență de la
Distanță
Cablu Rezistență
Capac, Disc Manivelă

HH
II

Capac montură ghidon

DEPANARE
Stare/Problemă
Niciun afișaj/afișaj
parțial/unitate nu pornește

De verificat

Soluție

Verificați priza electrică
(de perete)

Asigurați-vă că unitatea este conectată la o priză funcțională.

Verificați conexiunea din
fața unității

Conexiunea trebuie să fie sigură și nedeteriorată. Înlocuiți
adaptorul sau conexiunea la unitate, dacă sunt deteriorate.

Verificați Comutatorul de
Alimentare

Porniți alimentarea de la Comutatorul de Alimentare.

Verificați integritatea
cablului de date

Toate firele cablului trebuie să fie intacte. În cazul în care există o
sertizare vizibilă sau tăietură, înlocuiți cablul.

Verificați
conexiunile/orientarea
cablurilor de date
Verificați deteriorarea
afișajului consolei

Asigurați-vă că cablul este bine conectat și orientat
corect. Zăvorul mic de pe conector trebuie să fie aliniat și fixat.

Afișajul consolei

Dacă Consola are doar un afișaj parțial și toate conexiunile sunt
bune, înlocuiți Consola.

Verificați vizual dacă afișajul consolei este crăpat sau deteriorat în
alt mod. Înlocuiți Consola dacă este deteriorată.

Dacă pașii de mai sus nu rezolvă problema, contactați
distribuitorul local pentru asistență suplimentară.
Unitatea funcționează, dar
Contact HR nu este afișat

Conexiunea de cablu HR
la Consolă

Asigurați-vă că cablul este bine conectat la Consolă.

Prinderea senzorului

Asigurați-vă că mâinile sunt centrate pe senzorii HR. Mâinile
trebuie ținute nemișcate cu o presiune relativ egală aplicată pe
fiecare parte.
Senzorii pot avea dificultăți de conectare cu mâinile uscate sau
bătătorite. O cremă conductoare cu electrod (cremă de ritm
cardiac) poate ajuta la un comportament mai bun. Acestea sunt
disponibile pe internet sau la farmacii sau în unele magazine de
fitness mai mari.
Dacă testele nu relevă alte probleme, ghidonul trebuie înlocuit.

Mâinile uscate sau
bătătorite

Ghidonul
Unitatea funcționează, dar
HR-ul Telemetric nu este
afișat

Cureaua toracică
(opțional)
Bateriile Curelei Toracice
Verificați Profilul
Utilizatorului
Interferența

Unitatea funcționează, dar
HR-ul Telemetric afișează
incorect
Fără citire viteză / RPM,
Consola afișează codul
de eroare „Please Pedal”
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Cureaua trebuie să fie compatibilă cu „POLAR®” și
necodată. Asigurați-vă că cureaua este aplicată direct pe piele și
zona de contact este umedă.
Dacă cureaua are baterii înlocuibile, instalați baterii noi.
Selectați opțiunea Editare Profil Utilizator pentru Profilul
Utilizatorului. Accesați setarea WIRELESS HR și asigurați-vă că
valoarea curentă este setată pe ON.
Încercați să deplasați echipamentul departe de surse de
interferență (TV, Microunde, etc).

Înlocuiți Cureaua
Toracică

Dacă interferența este eliminată și HR-ul nu funcționează, înlocuiți
cureaua.

Înlocuiți Consola

Dacă HR tot nu funcționează, înlocuiți Consola.

Interferența

Asigurați-vă că receptorul HR nu este blocat de un dispozitiv
electronic personal în partea stângă a tăvii media.

Verificați integritatea
cablului de date

Toate firele din cablu trebuie să fie intacte. Dacă vreunul este tăiat
sau sertizat, înlocuiți cablul.

Verificați conexiunile /
orientarea cablului de
date

Asigurați-vă că cablul este conectat în siguranță și orientat corect.
Zăvorul mic de pe conector trebuie să se alinieze și să se fixeze
în poziție.

Stare/Problemă

Rezistența nu se schimbă
(mașina pornește și
funcționează)

Consola se oprește (intră
în modul de repaus) în
timpul utilizării

Unitatea se mișcă/nu
este la nivel

Pedale slăbite/unitate
dificil de pedalat

Se aude un sunet de clic
când pedalați
Mișcarea postului
scaunului

Consola continuă ciclurile
prin ecranele programului
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De verificat

Soluție

Verificați poziția
magnetului (necesită
îndepărtarea capacului)
Verificați Senzorul de
Viteză (necesită
îndepărtarea capacului)
Baterii (dacă există)

Magneții trebuie să fie amplasat pe scripete.

Verificați Consola

Verificați vizual dacă Consola este deteriorată. Înlocuiți Consola
dacă este deteriorată.

Verificați integritatea
cablului de date

Toate firele din cablu trebuie să fie intacte. Dacă vreunul este
vizibil sertizat sau tăiat, înlocuiți cablul.

Verificați conexiunile /
orientarea cablului de
date

Asigurați-vă că cablul este conectat în siguranță și orientat corect.
Reinstalați toate conexiunile. Zăvorul mic de pe conector trebuie să
se alinieze și să se fixeze în poziție.
Dacă pașii de mai sus nu rezolvă problema, contactați distribuitorul
local pentru asistență suplimentară.

Verificați priza electrică
(de perete)

Asigurați-vă că unitatea este conectată la o priză funcțională.

Verificați conexiunea pe
consolă

Conexiunea trebuie să fie sigură și nedeteriorată. Înlocuiți
adaptorul sau conexiunea la unitate, dacă sunt deteriorate.

Verificați integritatea
cablului de date

Toate firele din cablu trebuie să fie intacte. Dacă sunt tăiate sau
sertizate, înlocuiți cablul.

Verificați
conexiunile/orientarea
cablurilor de date
Resetare Mașină

Asigurați-vă că cablul este bine conectat și orientat
corect. Zăvorul mic de pe conector trebuie să fie aliniat și fixat.

Verificați poziția
magnetului (necesită
îndepărtarea capacului)
Verificați senzorul de
viteză (necesită
îndepărtarea capacului)

Magneții trebuie să fie amplasat pe scripete.

Verificați reglarea
nivelului

Senzorul de viteză trebuie să fie aliniat cu magnetul și conectat la
cablul de date. Redirecționați senzorul, dacă este necesar. Înlocuiți
dacă există o deteriorare a senzorului sau a firului de conectare.
Înlocuiți bateriile și verificați dacă funcționează corect.

Deconectați unitatea de la priza electrică timp de 3
minute. Reconectați la priză.

Senzorul de viteză trebuie să fie aliniat cu magnetul și conectat
la cablul de date. Redirecționați senzorul, dacă este
necesar. Înlocuiți dacă există o deteriorare a senzorului sau a
firului de conectare.
Reglați butoanele până când bicicleta este la nivel.

Verificați suprafața de
sub unitate

Este posibil ca reglarea să nu se poată efectua pe suprafețele
extrem de neuniforme. Mutați bicicleta într-o zonă plană.

Verificați conexiunea
pedalei la brațul
manivelei
Verificați conexiunea
brațului manivela ax

Pedala trebuie strânsă în siguranță la manivelă. Asigurați-vă că
conexiunea nu este filetată.

Verificați conexiunea
pedalei la brațul
manivelei
Verificați pinul de
blocare

Îndepărtați pedalele. Asigurați-vă că nu există mizerie pe fire și
reinstalați pedalele.

Verificați butonul de
reglare

Asigurați-vă că butonul este bine strâns.

Consola este în modul
demonstrativ

Țineți apăsate butonul PAUSE / END și butonul Stânga simultan
pentru 3 secunde.

Manivela trebuie strânsă pe ax. Asigurați-vă că manivelele sunt
conectate la 180 de grade una de cealaltă.

Asigurați-vă că pinul de reglare este blocat într-unul dintre
orificiile de reglare a postului scaunului.

Stare/Problemă
Rezultatele
antrenamentului nu se
vor sincroniza cu
dispozitivul activat
Bluetooth®

De verificat
Modul consolă curent

Timp total antrenament

Soluție
Aparatul trebuie să fie în modul Repaus pentru a se sincroniza.
Apăsați butonul PAUSE / END până când este afișat ecranul
Power-Up Mode.
Un antrenament trebuie să depășească 1 minut pentru a fi salvat și
postat de Consolă.

Echipament fitness

Deconectați unitatea de la priza electrică timp de 5 minute.
Reconectați-vă la priză.

Dispozitiv Bluetooth®
activat

Consultați dispozitivul pentru a vă asigura că funcția fără fir
Bluetooth® a fost activată pe acesta.

Aplicație fitness

Consultați Specificațiile Aplicației Fitness și confirmați că
dispozitivul este compatibil.
Contactați distribuitorul local pentru asistență suplimentară.

Rezultatele
antrenamentului nu se
postează din aplicația
Nautilus Trainer ™ în
contul MyFitnessPal®
sau Under Armour®
Connected Fitness
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Sincronizare conturi
Sincronizare eșuează

Din pictograma Meniu din aplicația Nautilus Trainer ™, selectați
Sincronizare cu MyFitnessPal® sau Under Armour® Connected
Fitness.
Reverificați contul și parola pentru MyFitnessPal® / Under Armour
® Connected Fitness.
Contactați distribuitorul local pentru asistență suplimentară.
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