Traducere din limba engleză

BB350, BICICLETĂ EXERCIŢII
MANUALUL PROPRIETARULUI

Stimate client,
Dorim să vă mulţumim că aţi ales această bicicletă de exerciţii şi vă dorim multă
distracţie şi succes în timpul antrenării.
Vă rugăm să reţineţi şi să urmaţi cu atenţie instrucţiunile ataşate de siguranţă şi
asamblare.

Cuprins ca mai jos:
1)

Instrucţiuni de siguranţă

2)

Diagramă explodată

3)

Listă componente

4)

Instrucţiuni de asamblare

5)

Instrucţiuni privind computerul

6)

Instrucţiuni privind antrenamentul

7) Organizarea antrenamentului

INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
Înainte de a începe antrenamentul acasă, vă rugăm să citiţi instrucţiunile cu atenţie.
Asiguraţi-vă că aţi păstrat instrucţiunile pentru informare, în cazul reparării şi pentru
livrarea pieselor de schimb.
■ Această bicicletă de exerciții este concepută pentru utilizarea doar la domiciliu şi
testată până la o greutate maximă de 100kg.
■ Urmaţi cu atenţie paşii din instrucţiunile de asamblare.
■ Pentru asamblare utilizaţi doar unelte potrivite şi solicitaţi asistenţă cu asamblarea,
dacă este necesar.
■ Verificaţi înainte de primul antrenament şi o dată la 1-2 luni dacă toate elementele de
conectare sunt strânse bine şi sunt în stare corectă. Înlocuiţi componentele defecte
imediat şi/sau păstraţi echipamentul scos din funcţiune până la reparare. Pentru
reparare, utilizaţi doar piese originale.
■ În cazul reparării, vă rugăm să vă consultaţi cu dealerul dumneavoastră.
■ Evitaţi utilizarea de detergenţi agresivi când curăţaţi aparatul de exerciţii pentru la
domiciliu.
■ Asiguraţi-vă că antrenamentul începe doar după asamblarea corectă şi inspectarea
articolului.
■ Pentru toate piesele reglabile, aveţi în vedere poziţiile maxime la care acestea pot fi
reglate şi strânse.
■ Bicicleta de exerciţii este concepută pentru adulţi, vă rugăm să vă asiguraţi că copiii o
utilizează doar sub supravegherea unui adult.
■ Consultaţi medicul înainte de a începe orice program de exerciţii. Acesta sau aceasta vă

poate sfătui cu privire la tipul de antrenament şi care impact este potrivit.
■ Asiguraţi-vă că cei prezenţi sunt conştienţi de posibilele pericole.

DIAGRAMĂ EXPLODATĂ

LISTĂ COMPONENTE：
Listă componente
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Descriere

CANT.

Nr.

Descriere

Cadru principal

1BUC.

12

M8 Piuliţă nailon

3BUC.

Stabilizatorul din spate

1BUC.

13

M8 Şaibă plată

3BUC.

Capac spate(R+L)

2BUC.

14

4BUC.

15

4BUC.

16

Suport computer

1BUC.

M8 Piuliţă nailon

4BUC.

17

Computer

1BUC.

Stabilizator frontal

1BUC.

18

M8X25 Bulon de transport

2BUC.

Pedală(S)

1BUC.

19

Ghidon

1BUC.

Pedală(D)

1BUC.

20

Buton de reglare scaun

1BUC.

21

Suport scaun

1BUC.

M8X60 Şurub cu
hexagonal
M8 Şaibă curbată

M8X60 Şurub cu cap hexagonal

cap

M8 Piuliţă nailon

CANT.

Scaun

1BUC.

M8X20 Şurub şi M8 Şaibă

Buton
de
reglare
tensionării
Bara frontală

M8 Şaibă curbată

4SETURI

a

1BUC.
1BUC.

M8X20 Şurub

M8 Piuliţă nailon

Buton de reglare scaun

M8 Şaibă plată

Cheie fixă

M8X25 Bulon de transport

Cheie imbus

Şaibă arc

Suport computer

INSTRUCŢIUNI DE ASAMBLARE
Pasul 1
Fixaţi cele două stabilizatoare
(2)&(7) de cadrul principal (1)
utilizând cele patru seturi de
M8X60 Buloane de transport (4) ,M8
Şaibe curbate (5), M8 piuliţe nailon
(6)

Pasul 2
Fixaţi scaunul (14) de suportul
scaunului (11) cu 3BUC. M8 piuliţe
nailon (12) şi 3BUC. M8 Şaibe (13)
pentru a bloca strâns

Pasul 3

Aşezaţi suportul scaunului (11) în
cadrul principal(1) pentru a bloca
strâns cu butonul de reglare a
scaunului (10)

Pasul 4
Reglaţi butonul de tensionare(20)
înainte “--” pe buton pentru a
asigura o durată câţ mai lungă a
tensionării cablului pe bara
frontală. Luaţi bara frontală(21) şi
conectaţi firul superior al
computerului. Apoi conectaţi
partea de la bază a cablului
superior de tensionare de cârligul
de tensionare inferior. Asiguraţi-vă
că nu prindeţi niciunul dintre fire.

Pasul 5

Glisaţi bara frontală (21) în
carcasa barei frontale, şi apoi
fixaţi strâns cu cele patru seturi
de şuruburi M8X20 şi şaibe M8
(15)

Pasul 6
Fixaţi ghidonul (19) cu M8X25
Buloanele de transport (18).
Asiguraţi-vă că aţi scos firul de la
computer prin suportul
computerului (16) înainte de a
aşeza suportul computerului pe
tubul barei frontale. La final,
introduceţi firul computerului în
contor şi fixaţi computerul (17) în
suportul computerului.

Pasul 7
Pedalele (8)&(9) sunt marcate
cu ”S” şi “D”- stânga şi dreapta.
Conectaţi-le la braţele
corespunzătoare ale axului. Braţul

axului drept este pe partea dreaptă
a bicicletei când staţi aşezaţi pe
aceasta. Aveţi în vedere că pedala
dreaptă trebuie filetată în sensul
acelor de ceasornic şi pedala
stângă în sens contrar acelor de
ceasornic.

**Puneţi 1 baterie 1.5V “AA” în computer. În acest moment, aparatul
dumneavoastră este pregătit de funcţionare.
Instrucţiuni privind computerul:

1. SPECIFICAŢIE:
TIMP………………………………………00:00-99:59 MIN
VITEZĂ………………………………………0.0-99.9KM/H
DISTANŢĂ………………………………0.00-999.9KM
CALORII………………………………0-9999KCAL

PULS……………………………………40-240BPM
RESETARE: Unitatea se poate reseta prin înlocuirea bateriilor sau apăsarea pe tasta
RESETARE timp de 3 secunde.

INSTRUCŢIUNI DE ANTRENARE
Utilizarea BICICLETEI DE EXERCIŢII vă va oferi mai multe beneficii, aceasta vă va îmbunătăţi
condiţia fizică, tonifierea musculară şi împreună cu o dietă de ardere a caloriilor vă ajută să
slăbiţi.

1.Etapa încălzirii
Această etapă ajută la obţinerea unui flux sangvin în corp şi lucrarea adecvată a muşchilor.
De asemenea, va reduce riscul de crampe şi leziuni musculare. Este recomandat să efectuaţi
câteva exerciţii de întindere după cum este indicat mai jos. Fiecare întindere trebuie să
dureze aproximativ 30 de secunde, nu vă forţaţi sau smuciţi muşchii în cadrul unei întinderi
- dacă simţiţi durere, OPRIŢI-VĂ.

COAPSA SPRE INTERIOR
APLECĂRI ÎN FAŢĂ
TENDONUL POPLITEU/AHILE
COAPSA SPRE EXTERIOR

ÎNTINDERI LATERALE

2.Etapa antrenării
Aceasta este etapa în care depuneţi efort. După o utilizare regulată, muşchii picioarelor
dumneavoastră vor deveni mai puternici. Lucrarea posteriorului dumneavoastră este foarte
importantă pentru a menţine un tempo constant pe tot parcursul. Rata antrenamentului
trebuie să fie suficientă pentru a mări ritmul dumneavoastră cardiac în zona ţintă indicată în
graficul de mai jos.

RITM
CARDIAC
HEART
RATE

MAXIMUM
ZONA ŢINTĂ
TARGET
ZONE

RĂCIRE
AGE

Această etapă trebuie să dureze minimum 12 minute, deşi majoritatea persoanelor încep de
la aproximativ 15-20 minute
3. Etapa de răcire
Această etapă este pentru a permite sistemului dumneavoastră cardiovascular şi muşchilor să se

detensioneze. Aceasta este o repetare a exerciţiului de încălzire, şi anume reducerea tempoului, continuaţi
timp de aproximativ 5 minute. Exerciţiile de întindere trebuie acum repetate, reamintindu-vă din nou să nu
vă forţaţi sau să vă smuciţi muşchii în cadrul întinderii. Pe măsură ce deveniţi din ce în ce mai în formă, este
posibil să trebuiască să vă antrenaţi mai mult şi mai din greu. Este recomandat să vă antrenaţi de cel puţin
trei ori pe săptămână, şi, dacă este posibil, programaţi antrenamentele dumneavoastră uniform pe durata
săptămânii.

4. Sistemul de găsire a defecţiunilor: Dacă nu primiţi numerele care apar pe computerul
dumneavoastră, vă rugăm să vă asiguraţi că toate conexiunile sunt corecte.

TONIFIERE MUSCULARĂ
Pentru tonifierea musculară cât timp sunteţi pe bicicleta dumneavoastră de exerciţii,
va trebui să aveţi rezistenţa setată destul de mare. Acest lucru va pune mai multă
tensiune pe muşchii de la picioare şi poate însemna că nu puteţi să vă antrenaţi atât
cât doriţi. Dacă încercaţi şi să vă îmbunătăţiţi condiţia fizică, trebuie să modificaţi
programul dumneavoastră de antrenament. Trebuie să vă antrenaţi ca în mod
obişnuit în timpul încălzirii şi răcirii, însă spre finalul etapei de antrenare trebuie să
creşteţi rezistenţa, făcând picioarele să lucreze mai mult. Va trebui să reduceţi viteza
pentru a păstra ritmul cardiac în zona ţintă.

SCĂDEREA ÎN GREUTATE
Factorul important aici este cantitatea de efort pe care o depuneţi. Cu cât lucraţi mai
din greu şi mai mult, cu atât mai multe calorii ardeţi. Efectiv, asta este acelaşi lucru
cu cazul în care v-aţi antrena să vă îmbunătăţiţi condiţia fizică, diferenţa este scopul.

UTILIZARE

înălţimea scaunului poate fi reglată prin scoaterea mânerului de reglare şi ridicarea
sau coborârea scaunului. Există 7 orificii în bara scaunului care permit un interval
larg de înălţimi. După ce înălţimea corectă a fost aleasă, refixaţi mânerul de reglare
şi strângeți-l. Butonul de control al tensionării vă permite să modificaţi rezistenţa
pedalelor. O rezistenţă mare face mai dificilă pedalarea, o rezistenţă mică o face mai
uşoară. Pentru cele mai bune rezultate, setaţi tensiunea în timp ce utilizaţi bicicleta.

