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Note de preasamblare 

Deschideți cutiile: 

Asigurați-vă că inventariați toate piesele care sunt incluse în cutie. Verificați graficul cu piese metalice pentru numărul 

complet de piese incluse pentru o asamblare corectă. Dacă lipsește oricare dintre piese, contactați distribuitorul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. NUME SPECIFICAȚIE CANT. 

29 Șurub Allen C.K.S. cu jumătate de filet M8x50x20 4 

30 Șaibă elastică φ8 6 

31 Șaibă plată φ8.5xφ20xt1.5 6 

32 Șurub Allen C.K.S. cu filet complet M8x20 1 

33 Șaibă curbată φ8.5xR25xt2.0 1 

34 Șurub Allen C.K.S. cu jumătate de filet M8x63x20 2 

35 Piuliță hexagonală autoblocantă M8 1 

36 Șurub autofiletant Philips C.K.S. ST4x16 2 

37 Șurub filet complet cu cap bombat Philips M4x6 4 

38 Șurub filet complet cu cap bombat Philips M5x10 4 

39 Șurub filet complet cu cap bombat Philips M4x10 4 
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Nume Specificație Cant. 

Cheie în formă de L 5x80x80S 1 

Cheie în formă de L 6x40x120 1 

Cheie transversală 15#&17# 1 

Cheie deschisă încrucișată  1 

 
 

ADUNAȚI UNELTELE 

Înainte de a începe asamblarea unității, adunați instrumentele necesare. Dacă aveți toate echipamentele la îndemână, veți 

economisi timp și veți realiza asamblarea rapid și fără probleme. 

ELIBERAȚI ZONA DE LUCRU 

Asigurați-vă că ați eliberat un spațiu suficient de mare pentru a asambla unitatea în mod corespunzător. Asigurați-vă că spațiul 

este liber de orice lucru care poate provoca răniri în timpul asamblării. După ce unitatea este complet asamblată, asigurați-vă 

că există suficient spațiu liber în jurul unității pentru o funcționare fără probleme. 

NOTĂ: Fiecare număr de pas din instrucțiunile de asamblare vă indică ce aveți de făcut. Citiți și înțelegeți cu atenție toate 

instrucțiunile înainte de a asambla echipamentul. 
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Instrucțiuni despre produs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informații tehnice 
 

DIMENSIUNE Desfășurată : 1100x530x1400mm 

VOLANT Unidirecțional, 0280 / 6kg 

NIVELURI REZISTENȚĂ 32 niveluri 

SUS&JOS Distanță 152.4 mm 

FAȚĂ&SPATE Distanță 70mm  

 
 

Consolă 

Controler 

Curea motor 

Ghidon 
Suport sticlă 

Șa 

Roată 

Stabilizator frontal 

Pedală 

Stabilizator spate 
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*NE REZERVĂM DREPTUL DE A MODIFICA PRODUSUL FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ. 
 
Pasul 1: Atașați stabilizatorul frontal (2) la cadrul principal (1) cu șaiba plată (31), șaiba elastică (30) și șurubul Allen C.K.S. cu 

jumătate de filet (29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasul 2: Atașați stabilizatorul spate (3) la cadrul principal (1) cu șaiba plată (31), șaiba elastică (30) și șurubul Allen C.K.S. cu 

jumătate de filet (29). 

 

 

  

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE 
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Pasul 3: 
1.  Atașați banda de decorare a barei verticale (46) la bara verticală superioară (4), scoateți capacul barei verticale (19) de 

pe cadrul principal (1) și acoperiți bara verticală superioară. (4) 

2.  Conectați cablul de comunicație al Motorului (12) și cablul de comunicație al Consolei (13). 

3.  Atașați bara Verticală superioară (4) la cadrul principal (1) cu șaiba curbată (33), șaiba elastică (30), șurubul Allen C.K.S. 

cu jumătate de filet (34) și șaiba plată (31), șaiba elastică (30), șurubul Allen C.K.S. cu filet complet (32) și șaiba plată (31), 

șurubul Allen C.K.S. cu jumătate de filet (34), piulița hexagonală autoblocantă (35). 

4.  Atașați capacul barei verticale (19) și banda de decorare a barei verticale (46) la cadrul principal (1). 

5.  Atașați suportul pentru sticlă (20) la bara verticală superioară (4) cu șurubul cu filet complet cu cap bombat Philips (36). 

 

Sfat: Puneți firele de comunicație și firul butonului de reglare a rezistenței în bara verticală și asigurați-vă că toate șuruburile 

sunt în orificiul hexagonal înainte de a strânge toate șuruburile.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Pasul 4: 

Atașați Pedala (L) (5) și Pedala (R) (6) la Cadrul Principal (1), apoi strângeți șuruburile.
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Pasul 5: 

1.  Slăbiți Butonul Rotativ (21), atașați bara de Șa (7) la cadrul principal (1), apoi strângeți Butonul Rotativ (21). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasul 6: 

1. Atașați setul de reglare a șeii (60) la bara pentru șa (7) și așezați-l în poziția corectă. Blocați-le cu bucșa (23) și butonul 

rotativ (22). 

2. Puneți șaua (8) pe setul de reglare a șeii (60) și fixați-o bine. 

3.  Atașați capacul pentru șa (L) (24) și capacul pentru șa (L) (25) la bara pentru șa (7) și utilizați șurubul filet complet cu cap 

bombat Philips (37) pentru a le strânge. 
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Pasul 7: 

1. Manipulați firul de conectare pentru puls manual (16) prin bara verticală (4) și atașați ghidonul (9) la bara verticală (4), 

strângeți cu butonul rotativ (26). 

2. Atașați piesa fixă a Consolei (10) la bara Verticală (4), strângeți cu șurubul cu filet complet cu cap bombat Philips (38). 

 

Sfat: Asigurați-vă că toate șuruburile sunt în orificiul hexagonal înainte de a strânge toate șuruburile. 

 

 

 

 

 

 
 

Pasul 8: 

1. Conectați firul de comunicație al Consolei (13) și firul de conectare al Consolei (18), conectați firul de conectare pentru 

Puls Manual (16) și ieșirea Consolei (17). 

2. Atașați Consola (11) la piesa fixă a Consolei (10), strângeți cu șurubul Allen C.K.S. cu filet complet (40). 

3. Atașați capacul Ghidonului (L) (27) și capacul Ghidonului (R) (28) prin Ghidon (9) la bara Verticală (4), strângeți șurubul 

Allen C.K.S. cu filet complet (39). 

Sfat: Asigurați-vă că toate șuruburile sunt în orificiul hexagonal înainte de a strânge toate șuruburile. 
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Sfaturi pentru antrenament:  
 
 
1. Utilizatorul trebuie să plaseze complet picioarele în interiorul pedalelor și să regleze rezistența magnetului de control în 

funcție de utilizator. 

2.  Deoarece mașina are dublă volantă, va avea un timp îndelung de inerție, când utilizatorul se oprește având viteză mare, 

acesta trebuie să minimizeze rezistența și să reducă viteza, pentru a evita rănirea piciorului în momentul inerției 

pedalelor stânga și dreapta. 

3. Echipamentul trebuie poziționat pe o suprafață plană cu suficient spațiu pentru antrenament. 

 
Desen simplificat pentru asamblare 
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Listă de piese  

 

 

Nr. NUME SPECIFICAȚIE CANT. 
1 Cadru principal  1 

2 Stabilizator frontal  1 

3 Stabilizator spate  1 

4 Bară verticală  1 

5 Pedală (L)  1 

6 Pedală (R)  1 

7 Bară șa  1 

8 Șa  1 

9 Ghidon  1 

10 Consolă piesă fixă  1 

11 Consolă  1 

12 Fir senzor magnetic  1 

13 Fir comunicație consolă  1 

14 Fir buton reglare rezistență  1 

15 Buton reglare rezistență  1 

16 Fir conectare puls manual  2 

17 Pornire Consolă  2 

18 Fir conexiune Consolă  1 

19 Capac bară verticală  1 

20 Suport sticlă  1 

21 Buton rotativ φ56xM16xP1.5 1 

22 Buton rotativ ghidon φ60x31xM10x20 1 

23 Bucșă φ10.5xφ14x10 1 

24 Capac șa (L)  1 

25 Capac șa (R)  1 

26 Buton rotativ φ54x82xM8x30 1 

27 Capac ghidon (L)  1 

28 Capac ghidon (R)  1 

29 Șurub Allen C.K.S. cu jumătate de filet M8x50x20 4 

30 Șaibă elastică φ8 6 

31 Șaibă plată φ8.5x020xt1.5 6 

32 Șurub Allen C.K.S. cu filet complet M8x20 1 

33 Șaibă curbată φ8.5xR25xt2.0 1 

34 Șurub Allen C.K.S. cu jumătate de filet M8x63x20 2 

35 Piuliță hexagonală autoblocantă M8 1 

36 Șurub autofiletant Philips C.K.S. ST4x16 2 

37 Șurub filet complet cu cap bombat Philips M4x6 4 

38 Șurub filet complet cu cap bombat Philips M5x10 4 

39 Șurub filet complet cu cap bombat Philips M4x10 4 

40 Șurub filet complet cu cap bombat Philips M5x10 4 

46 Bandă decorativă bară verticală   1 

60 Set ajustare șa  1 
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Desen pentru asamblare 
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Listă de piese  

 

 

Nr. NUME SPECIFICAȚIE CANT. 
1 Cadru principal  1 

2 Stabilizator frontal  1 

3 Stabilizator spate  1 

4 Bară verticală  1 

5 Pedală (L)  1 

6 Pedală (R)  1 

7 Bară șa  1 

8 Șa  1 

9 Ghidon  1 

10 Consolă piesă fixă  1 

11 Consolă  1 

12 Fir comunicație motor  1 

13 Fir comunicație consolă  1 

14 Fir comunicație alimentare  1 

15 Senzor magnetic  1 

16 Fir conectare puls manual  2 

17 Pornire Consolă  2 

18 Fir conexiune Consolă  1 

19 Capac bară verticală  1 

20 Suport sticlă  1 

21 Buton rotativ φ56xM16xP1.5 1 

22 Buton rotativ ghidon φ60x31xM10x20 1 

23 Bucșă φ10.5x φ14x10 1 

24 Capac șa (L)  1 

25 Capac șa (R)  1 

26 Buton rotativ φ54x82xM8x30 1 

27 Capac ghidon (L)  1 

28 Capac ghidon (R)  1 

29 Șurub Allen C.K.S. cu jumătate de filet M8x50x20 4 

30 Șaibă elastică φ8 6 

31 Șaibă plată φ8.5x020xt1.5 7 

32 Șurub Allen C.K.S. cu filet complet M8x20 6 

33 Șaibă curbată φ8.5xR25xt2.0 1 

34 Șurub Allen C.K.S. cu jumătate de filet M8x63x20 2 

35 Piuliță hexagonală autoblocantă M8 8 

36 Șurub autofiletant Philips C.K.S. ST4x16 12 

37 Șurub filet complet cu cap bombat Philips M4x6 4 

38 Șurub filet complet cu cap bombat Philips M5x10 4 

39 Șurub filet complet cu cap bombat Philips M4x10 4 

40 Șurub filet complet cu cap bombat Philips M5x10 4 

41 Manivelă (L)  1 

42 Manivelă (R)  1 

43 Capac manivelă  2 

44 Șurub autofiletant Philips C.K.S. ST4x12 4 

45 Motor magnetic  1 

46 Bandă decorativă bară verticală  1 

47 Capac capăt  4 

48 Suport picior φ47x10.5xM10x20 4 

49 Piuliță hexagonală φ8x33xM6x15 2 

50 Roți φ55x25.8 2 

51 Șurub Allen C.K.S. cu filet complet M6x15 5 

52 Rulment cu bile cu cale de rulare adâncă 6203-2RS 1 

53 Piuliță hexagonală M5 2 
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54 Șurub Allen C.K.S. cu filet complet M5x80 1 

55 Șurub autofiletant Philips C.K.S. ST4x12 1 

56 Bucșă bară șa  1 

57 Axă manivelă φ17x154.3 1 

58 Rolă curea φ263x19 1 

59 Adaptor alimentare  1 

60 Set ajustare șa  1 

61 Arbore circlip φ17 2 

62 Arbore circlip φ12 2 

63 Arbore circlip φ10 3 

64 Scripete de tensiune φ38x22 1 

65 Arc de tensiune  1 

66 Arc de tensiune frână  1 

67 Rulment cu bile cu cale de rulare adâncă 6003-2RS 3 

68 Axă fixă cu comandă magnetică φ12x50 1 

69 Rulment cu bile cu cale de rulare adâncă 6300-2RS 1 

70 Șaibă plată φ34xφ25xt1.0 1 

71 Capac manivelă  2 

72 Rulment ac unidirecțional φ35xφ17x16 1 

73 Set scripete curea mic φ30x64 1 

74 Rulment cu bile cu cale de rulare adâncă 6000-2RS 1 

75 Axă volant φ10x109.5 1 

76 Volant φ280 / 6kg 1 

77 Capac capăt pătrat 20x40xt1.5 1 

78 Set puls manual  2 

79 Șurub autofiletant Philips C.K.S. ST4x20 2 

80 Capac capăt rotund φ25xt1.5 2 

81 Șurub autofiletant Philips C.K.S. ST4x25 7 

82 Set magnet fix  1 

83 Șurub Allen C.K.S. cu filet complet 5 / 16-18UNC-1" 2 

84 Scripete de tensiune  1 

85 Axă fixă cu comandă magnetică  1 

86 Curea motor 440PJ6 1 

87 Mâner spumă φ22xt3.0x680 2 

88 Capac (L)  1 

89 Capac (R)  1 

90 Piesă blocare șa  1 

91 Fir frână  1 

92 Fir senzor piesă fixă  1 

93 Șaibă elastică φ10 1 

94 Șurub filetat complet cu cap rotund Allen M8x38 1 
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Funcționarea computerului 

FUNCȚIILE BUTOANELOR: 

START / STOP Pentru a porni sau opri sistemul. 

RESET Resetare: În modul de oprire, apăsați butonul pentru a reveni la meniul principal și 
șterge valoarea setată;  
Resetare Totală: În orice moment, țineți apăsată tasta RESET pentru 2 secunde, ecran 
LCD complet pentru 2 secunde 
Și reveniți la pagina principală. 

UP Pentru a selecta modul de antrenament și a regla funcția sau valoarea crescător. 

MODE În modul de oprire, confirmați toate setările de date ale exercițiului (Timp, DIST, CAL, 
Puls etc.) și intrați în program. 

DOWN Pentru a selecta modul de antrenament și a regla funcția sau valoarea descrescător. 

RECOVERY Pentru a testa starea de recuperare a ritmului cardiac. 

BODY FAT Pentru măsurarea grăsimii corporale. 
 

FUNCȚIILE AFIȘAJULUI: 

TIME Interval de afișare 0:00~99:59 ; Interval de setare 0:00~99:00 minute 

PULSE Interval de afișare P-30~230 ; Interval de setare 0-30~230 

SPEED 0.0~99.9km / H 

DISTANCE Interval de afișare 0.00~99.99 ; Interval de setare 0.00~99.9km 

WATT Interval de afișare 0~999; Interval de setare 10~350 

CALORIES Interval de afișare 0~9999; Interval de setare 0~9990 C1 

RPM 0~999 
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PROCEDURA DE OPERARE 

 

1. PORNIRE 

Când porniți, se va emite un semnal sonor timp de 1 secundă. În același timp, se afișează ecranul complet al LCD-ului 

pentru 2 secunde (Imaginea 1). Apoi introduceți setarea datelor personale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imaginea 1     Imaginea 2 

 

2. SETAREA PROFILULUI DE UTILIZATOR 

Când setați date personale, apăsați SUS sau JOS pentru a selecta: UTILIZATOR U1 ~ U4 (Imagine2), SEX, VÂRSTĂ 

(Imaginea 3), ÎNĂLȚIME, GREUTATE. Apăsați MODE pentru a confirma. Apoi, accesați pagina de selectare a 

antrenamentului (Imaginea 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imaginea 3     Imaginea 4 

 

3. SELECTAREA MODULUI DE ANTRENAMENT 

Când intrați în modul de antrenament, apăsați SUS sau JOS pentru a alege: MANUAL→PROGRAM (Imagine 5) →Program 

utilizator→H.R.C (Imagine 6) →WATT. Apăsați MODE pentru a confirma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imaginea 5     Imaginea 6 

 

3.1. MOD MANUAL 

La pornire, utilizatorul poate apăsa START / STOP pentru a începe antrenamentul direct în MOD MANUAL. 

Înainte de antrenamentul în modul Manual, utilizatorul poate apăsa butonul SUS sau JOS pentru a preseta TIME /  

DISTANCE / CALORIES / PULSE. Apăsați START / STOP pentru a începe antrenamentul. 

În modul START, utilizatorul poate apăsa și butonul SUS sau JOS pentru a regla nivelul LOAD (DIFICULTATE) (1~32). 
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3.2. MOD PROGRAM 

În modul PROGRAM, utilizatorul poate apăsa butonul SUS sau JOS pentru a alege programul cu P1 ~ P12 și poate apăsa 

MODE pentru a confirma. Apăsați START / STOP pentru a începe antrenamentul. 

În modul START, utilizatorul poate apăsa butonul SUS sau JOS pentru a regla nivelul LOAD (DIFICULTATE) (SUS până la 

max. 32, JOS până la min. 1). 

3.3. Programul Utilizatorului 

Utilizatorul poate apăsa butonul SUS sau JOS pentru a crea un profil personal al programului cu 20 de segmente și poate 

confirma apăsând MODE. Utilizatorul poate ține apăsat butonul MODE timp de 2 secunde pentru a renunța la setarea 

profilului. Apoi apăsați START / STOP pentru a începe exercițiul. Pentru a întrerupe antrenamentul la jumătate, mențineți 

apăsat butonul MODE timp de 2 secunde. 

3.4. MOD H.R.C.  

În modul H.R.C, utilizatorul trebuie să seteze mai întâi AGE (VÂRSTA) și să confirme prin ENTER. Se va afișa valoarea 

presetată în zona PULSE (PULS) conform AGE (VÂRSTEI). Dacă selectați TARGET, valoarea presetată 100 se va afișa în 

zona PULSE. Apăsați butoanele SUS și JOS pentru a regla valoarea țintă de la 30 ~ 240. Apăsați START / STOP pentru a 

începe antrenamentul. În timpul acestui mod de antrenament, utilizatorul trebuie să poarte centura toracică sau să țină 

mâinile pe ghidon. 

3.5. MOD WATT 

Când intrați în modul WATT, se va afișa valoarea presetată 120. Apăsați SUS sau JOS pentru a regla valoarea WATT. După 

pornire, sistemul va regla automat nivelul Load (Dificultate) în funcție de valoarea WATT introdusă de utilizator și starea 

antrenamentului. Apăsați START / STOP pentru a începe antrenamentul. 

 

4. MOD RECUPERARE 

După o perioadă de antrenament, țineți-vă în continuare de mânere sau purtați centura toracică. Când este afișat PULSE, 

apăsați butonul „RECOVERY”. Afișarea tuturor funcțiilor se va opri, cu excepția „TIME”, care va începe numărătoarea 

inversă de la 00:60 la 00:00. Ecranul va afișa starea de recuperare a ritmului cardiac cu F1, F2 .... până la F6. F1 este cel 

mai bun, F6 este cel mai slab. 

În timpul recuperării, apăsați din nou „RECOVERY” și Consola va reveni la pagina anterioară. 

 

5. GRĂSIMEA CORPORALĂ 

În modul STOP, apăsați butonul BODY FAT pentru a începe măsurarea grăsimii corporale. 

În timpul măsurării, utilizatorul trebuie să țină ambele mâini pe ghidon. După 8 secunde, ecranul LCD va afișa indicațiile 

BODY FAT în % GRĂSIME și IMC și indicațiile pentru grăsime corporală cu simboluri diferite. Când utilizatorul nu ține 

corect mânerele, computerul va afișa E-1; Când indicațiile BODY FAT depășesc zona disponibilă care este fixată în 

program, computerul va afișa E-4. Utilizatorul poate apăsa butonul BODY FAT timp de 2 secunde pentru a reseta datele 

individuale. După setare, sistemul va măsura direct grăsimea corporală. 

 

6. Încărcător de alimentare USB 

Consola oferă încărcător de alimentare USB numai pentru tabletă și smart phone, necesită DC 9V / 1.3A.  

 

Observații: 

1.  Înainte de antrenament în modul MANUAL, utilizatorul poate apăsa butoanele SUS și JOS pentru a regla valoarea 

TIME / DISTANCE / CALORIES / PULSE. 

2.  În modul PROGRAM / User Program / H.R.C. / WATT, utilizatorul poate seta doar valoarea TIME. 

3.  De fiecare dată când apăsați butonul SUS sau JOS, valoarea va crește / scădea 1 nivel; Dacă este menținut timp de 1,5 

secunde, valoarea va crește / scădea 8 niveluri pe secundă și se va opri la eliberare. 

4.  Dacă niciun semnal (afișaj SENZOR, TASTATURĂ, PULSE) nu intră pe parcursul a 4 minute, sistemul va trece la SLEEP 

MODE. Toate valorile presetate și calculate vor fi salvate. La pornire, sistemul va continua cu valoarea calculată. 
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