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 Instructiuni –Manual –Descriere  

1. Este important să citiți acest manual înainte de asamblarea și utilizarea echipamentului. 
Utilizarea sigură și eficientă poate fi obținută numai dacă echipamentul este asamblat, 
întreținut și utilizat corespunzător. Este responsabilitatea dvs. să vă asigurați că toți 
utilizatorii echipamentului sunt informați cu privire la toate avertismentele și precauțiile. 

2. Înainte de a începe orice program de exerciții fizice, trebuie să vă consultați medicul 
pentru a stabili dacă aveți vreo afecțiune fizică sau de sănătate care ar putea crea un risc 
pentru sănătatea și siguranța dvs. sau pentru a vă împiedica să folosiți echipamentul în mod 
corespunzător. Sfatul medicului dumneavoastră este esențial dacă luați medicamente care 
vă afectează ritmul cardiac, tensiunea arterială sau nivelul colesterolului. 

3. Fiți conștienți de semnalele corpului vostru. Exercitarea incorectă sau excesivă vă poate 
dăuna sănătății. Încetați exercițiul fizic dacă aveți oricare dintre următoarele simptome: 
Durere, etanșeitate în piept, bătăi neregulate ale inimii, respirație extremă, senzație ușoară, 
amețită sau greață. Dacă prezentați oricare dintre aceste afecțiuni, trebuie să vă consultați 
medicul înainte de a continua cu programul dvs. de exerciții. 

4. Țineți copiii și animalele de companie departe de echipament. Echipamentul este 
proiectat doar pentru adulți. 

5. Folosiți echipamentul pe o suprafață plană solidă, cu o protecție pentru podea sau covor. 
Pentru siguranță, echipamentul ar trebui să aibă cel puțin 50CM (19.7INCH) de spațiu liber 
în jurul său. 

6. Înainte de a folosi echipamentul, verificați că piulițele și șuruburile sunt bine strânse. 
Unele părți, cum ar fi pedalele etc. 

7. Nivelul de siguranță al echipamentului poate fi menținut numai dacă este examinat în mod 
regulat pentru deteriorare și / sau uzură. 

8. Folosiți întotdeauna echipamentul conform indicațiilor. Dacă găsiți componente defecte în 
timp ce asamblați sau verificați echipamentul sau dacă auziți un zgomot neobișnuit provenit 
din echipament în timpul utilizării, opriți-vă. Nu folosiți echipamentul până când problema nu 
a fost remediată. 

9. Purtați haine adecvate în timp ce utilizați echipamentul. Evitați să purtați haine lcare ar 
putea fi prinse în echipament sau care pot restricționa sau împiedica mișcarea. 

10. Doar pentru uz casnic. Greutatea maximă a utilizatorului, 120kg (220.5LB) 11. 
Echipamentul nu este potrivit pentru utilizare comercială. 

12. Trebuie să aveți grijă la ridicarea sau mutarea echipamentului pentru a nu vă răni 
spatele. Utilizați întotdeauna tehnici de ridicare adecvate și / sau utilizați asistență. 

13. Serviciul de asistență tehnică/service contactați unitatea de unde ați cumpărat produsul 
in baza drepturilor de garantie legale. 

 

Imagine Vizuala Componente Produs E350 
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LISTA PARTI  
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Number Name  Size  Qty 

1 Calculator  1PC 

2 M5 Surub cu cap mare M5*10L 2PCS 

3 Ghidon  1PC 

4 Cablul pulsului manual  1SET 

5 Bucșă  1PC 

6 Capacul ghidonului  1PC 

7 Buton pentru ghidon fix  1PC 

8 + Cablu senzor 1  1PC 

9 Pedală (R + L)  1SET 

10 Buton de întindere  1SET 

11 Postare pe ghidaj  1SET 

12 M8 Șurub cu cheie Allen M8*18L 8PCS 

13 Șaibă curbă φ20*φ8*1.2T 16PCS 

14 - cablul senzorului 1  1PC 

15 Cablul de tensiune 1  1PC 

16 + cablu senzor 2  1PC 

17 Cablul de tensiune 2  1PC 

18 Cadru principal  1SET 

19 Piuliță cu cupole M8 4PCS 

20 Surub  2PCS 

21 Capacul stabilizator frontal  2PCS 

22 Stabilizator frontal  1PCS 

23 Șurub de transport M8  4PCS 

24 Axa pedalei  2PCS 

25 Capac de lanț (R + L)  1SET 

26 Manivelă (R + L)  1SET 

27 Stabilizator spate  1PCS 

28 Capacul stabilizator spate  2PCS 

29 osie  1PC 

30 Saiba/Piulita φ16 4PCS 

31 Șaibă de 6 mm  6PCS 

32 Saiba/Piulita  2PCS 

33 Saiba/Piulita  2PCS 

34 Șurubul cheii Allen  2PCS 

35 Ghidonul inferior  1SET 

36 Șurubul cheii Allen  2PCS 

37 Saiba/Piulita  2PCS 

38 Surub  M10  2PCS 

39 M6 Nut  6PCS 

40 
Suport pentru brațul pedalei 

(R + L) 
 1SET 
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41 M6 Șurub cu cheie Allen M6*45 6PCS 

42 M8 Șurub cu cheie Allen  4PCS 

43 Ghidonul superior  1SET 

 

 

 

 

 

 

Înainte de asamblare, vă rugăm să scoateți toate piesele individuale din ambalaj și puneți-le 

fiecare pe loc solid și stabil. Cadrele principale ar trebui să se afle pe un sol de protecție 

solid și stabil, deoarece fără o stare bună instalată, pot fi deteriorate sau zgâriate. 

Asigurați-vă că aveți suficient spațiu liber de mișcare (cel puțin 1,5 m) în timpul montării în 

fiecare direcție. 

Pas 1  
 

 

Fixați stabilizatorul spate (27) cu suruburile  M8 (23), șaibă curbă (13) și piulițele M8 (19) cu 

carcasă la rama principală (18). Fixați stabilizatorul frontal (22) cu șuruburile M8 (23), șaibă 

curbă (13) și piulițele M8 (19) cu carcasă la cadrul principal (18).
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Pas 2  

 

Țineți tubul (11) în cel mai bun caz cu sprijinul unei a doua persoane! Conectați cablul 

senzorului 1 (14) cu + cablul senzorului 2 (16). Conectați cablul de tensiune 1 (15) cu cablul 

de tensiune 2 (17). 

 

Introduceți tubul (11) în orificiul cadrului principal (18). 

 

Fixați tubul (11) cu patru șuruburi cu cheie Allen M8 (12) și patru șaibă curbă (13). Strângeți 

ferm aceste conexiuni. Folosițiva de ajutorul cheii hexagonale. 
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Atenție specială pentru cablul de tensiune și cârligul de tensiune. 

1) puneți „știftul final” (a) în interiorul cârligului mic (b). 

2) trageți „sârma știftului” (c) prin cârligul mare (d). 

3) asigurați-vă că „știftul final” (a) este bine amplasat în interiorul cârligului mic (b) și „sârma 

știftului” să nu se desprindă de cârligul mare (d) după asamblare. 

Pas 3  

 
Fixați ghidonul inferior (35L & R) pe suportul brațului pedalei (40L & R) cu șaibă (37), piuliță 

M10 (38) și șurub cu cheie Allen M10 (36) 

  

Instalați pedala (9L & R) pe suportul brațelor pedalei (40L & R) cu șaibă plană (31), piuliță 

(39) și șurub cu cheie Allen M6 (41). 

Pas 4 
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Fixați ,pliați ghidonul inferior (35R) în sus și împingeți capetele superioare ale brațului de 

legătură pe ax (29), pe care îl împingeți înainte în stâlpul ghidonului (11). Ghidonul inferior 

(35R) trebuie fixat cu ajutorul șaibei de undă (30), șaibă plană (33), șaibă cu arc (32) și 

șurubul cheii Allen M10 (34). Procedați în același mod cu brațul pedalului stâng (35L). 

 

Apoi susțineți brațul pedalei drepte (40R) la manivela (26R) cu ajutorul șaibei de undă (30), 

axul pedalei (24) și piulița (20). 

 

 

Pas 5 
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Introduceți ghidonul superior stânga și dreapta (43L & R) la deschiderile celor două ghidaje 

inferioare (35L & R). Fixați-le cu ajutorul a două șuruburi cu cheie Allen M8 (42). 

 

 

Pas 6 
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Fixați ghidonul cu senzorul de impuls (3) la capătul posterior al tubului ghidonului (11) prin 

capac din plastic (6), bucșă (5) și buton (7) 

 

Introduceți fișa senzorului de impulsuri de mână (4) în spatele computerului (1). 

Pas 7 

 

Deșurubați șuruburile (2) de la spatele computerului (1). Introduceți cablul + senzor 1 (8) în 

priza asociată din computer, și împingeți computerul (1) pe placa de montare de la stâlpul 

ghidonului (11). Apoi fixați computerul (1) pe placa de montare cu șuruburile. 

EXERCITII  

Utilizarea CICLULUI DE EXERCIȚII vă va oferi mai multe beneficii, vă va îmbunătăți starea fizică, tonul 

muscular și în combinație cu dieta controlată de calorii vă va ajuta să pierdeți în greutate. 
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1. Faza de încălzire 

 

Această etapă ajută ca sângele sa se fluidizeze rapid  și mușchii să funcționeze corect. De 

asemenea, va reduce riscul de crampe și vătămări musculare. Este indicat să faceți câteva 

exerciții de întindere, așa cum se arată mai jos. Fiecare întindere trebuie menținută 

aproximativ 30 de secunde, nu vă forțați și nu vă agitați mușchii într-o întindere - dacă doare, 

STOP. 

 

 

  

 

 

   2 . Faza de exercițiu 

Aceasta este etapa în care depuneți efortul. După utilizarea regulată, mușchii din picioare 

vor deveni mai flexibili. Lucrați în ritmul propriu, dar este foarte important să mențineți un ritm 

constant pe tot parcursul. Rata de muncă ar trebui să fie suficientă pentru a vă ridica bătăile 

inimii în zona țintă indicată în graficul de mai jos. 

 

Această etapă ar trebui să dureze cel puțin 12 minute, deși majoritatea oamenilor încep cu 

aproximativ 15-20 de minute. 

 

   3. Faza de răcire/Relaxare  

Această etapă este de a lăsa Sistemul Cardiovascular și mușchii să se relaxeze/raceasca. 

Aceasta este o repetare a exercițiului de încălzire, de ex. reduce-ți ritmul, continuă 

aproximativ 5 minute. Exercițiile de întindere trebuie acum repetate, amintindu-vă din nou să 

nu vă forțați sau să vă jucați mușchii în întindere. Pe măsură ce ajungi mai bine, poate fi 

necesar să te antrenezi mai mult și mai greu. Este indicat să vă antrenați de cel puțin trei ori 

pe săptămână și, dacă este posibil, spaționați-vă uniform antrenamentele pe parcursul 

săptămânii. 

 

   Posibile defecțiuni 

 

 

 

SIDE BENDS 

FORWARD 

BENDS 

OUTER THIGH 

INNER THIGH 

CALF / ACHILLES 
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Dacă nu se afiseaza numerele/datele pe computer, asigurați-vă că toate conexiunile sunt 

corecte.  

 

 

 

 

Tonifierea muschiulara  

 

Pentru a tonifica mușchii în timpul CICLULUI DE EXERCIȚII, va trebui să aveți rezistența 

setată destul de ridicat. Acest lucru va pune mai multă tensiune asupra mușchilor picioarelor 

și poate însemna că nu vă puteți antrena atâta timp cât doriți. Dacă încercați, de asemenea, 

să vă îmbunătățiți starea de fitness, trebuie să vă modificați programul de antrenament. Ar 

trebui să vă antrenați normal în fazele de încălzire și răcire, dar spre sfârșitul fazei de 

exercițiu ar trebui să creșteți rezistența, făcând picioarele să muncească mai greu. Va trebui 

să vă reduceți viteza pentru a vă menține ritmul cardiac în zona țintă. 

 

 

PIERDERE ÎN GREUTATE 

Factorul important aici este cantitatea de efort pe care o depuneți. Cu cât lucrați mai greu și 

mai mult, cu atât mai multe calorii veți arde. Acest lucru este la fel ca în cazul în care te-ai 

antrena pentru a-ți îmbunătăți starea de fitness, diferența este obiectivul. 

 

 

 

 

 

 

 

HEART RATE 

TARGET ZONE 

MAXIMUM 

COOL DOWN 

AGE 
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MANUAL DE INSTRUCȚIUNI MONITOR DE EXERCIȚIE 

SPECIFICAȚII: 

TIMP ........................................................................ ..00: 00-99: 59 

VITEZĂ (SPD) .. ………………………………………………… 0.0-99.9KM / H (ML / H) 

DISTANȚA …………………………………………………… ... 0.00-9999KM (ML) 

CALORII ......................................................... ....... 0.0-9999KCAL 

※ ODOMETRU (ODO) ………………………… .. ………… ..… 0.0-9999KM (ML) 

※ RPM .............................. .. ............ .. ................................. ... 0-9999 

※ PULSE (PUL) …………………………………………………. .......................... ~ 240BPM 0.40 

FUNCȚII CHEIE: 

MODE: Această cheie vă permite să selectați și să blocați o anumită funcție dorită. 

※ SET: Poate proceda la stabilirea datelor pentru TIMP 、 DISTANȚĂ 、 CALORII 、 PULSE. 

CLEAR (RESET): Tasta pentru a reseta valoarea la zero apăsând tasta. 

※ ON / OFF (START / STOP): Tasta pentru a întrerupe intrarea semnalului apăsând tasta. 

PROCEDURI DE FUNCȚIONARE: 

1. ACTIVARE / DEZACTIVARE AUTO ： 

 

 este apăsată nicio tastă timp de 

aproximativ 4 minute. 

2. RESET ： Unitatea poate fi resetată schimbând bateria sau apăsând tasta MODE timp de 3 secunde. 

3. MODE ： Pentru a alege SCANUL sau LOCK-ul dacă nu doriți modul de scanare, apăsați tasta MODE când 

indicatorul de pe funcția dorită, care începe să clipească. 

Funcții: 

1. TIME: Apăsați tasta MODE până când indicatorul se blochează pe TIME. Timpul total de lucru va fi afișat la 

începerea exercițiului. 

2.SPEED/VITEZA: Apăsați tasta MODE până când indicatorul avansează spre SPEED. Viteza curentă va fi afișată. 

3.DISTANȚĂ: Apăsați tasta MODE până când indicatorul avansează la DISTANȚĂ. Distanța fiecărui antrenament 

va fi afișată. 

4.CALORIE: Apăsați tasta MODE până când indicatorul se blochează pe CALORIE. Caloriile arse vor fi afișate la 

începerea exercițiului. 

5.ODOMETRU (DACĂ ESTE): Apăsați tasta MODE până când indicatorul avansează spre 

ODOMETER. Va fi afișată distanța totală acumulată. 

6.RPM (DACĂ ESTE): Măsurați numărul mediu de ori. 

7.PULSE (DACĂ ESTE): Apăsați tasta MODE până când indicatorul înaintează PULSE. Frecvența cardiacă 

curentă a utilizatorului va fi afișată în ritmuri pe minut. Așezați palmele mâinilor pe ambele plăcuțe de contact (sau 

puneți urechea la ureche) și așteptați 30 de secunde pentru citirea cea mai precisă. 

SCAN: afișarea automată a modificărilor la fiecare 4 secunde. 

BATERIE: Dacă este afișat necorespunzător pe monitor, reinstalați bateriile pentru a avea un rezultat bun. 


