BICICLETA ELIPTICA

Manualul utilizatorului
Important: Cititi cu atentie toate instructiunile inainte de a utiliza acest produs.
Pastrati acest manual al utilizatorului pentru viitoare referinte.
Specificatiile acestui produs pot varia fata de fotografie, iar orice modificare poate
surveni fara notificare.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA
Instructiunile de baza ar trebui intotdeauna urmate, inclusiv urmatoarele masuri de
siguranta, atunci cand utilizati acest echipament: Cititi toate aceste instructiuni
inainte de utilizarea acestui echipament.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Cititi cu atenie toate instructiunile din acest manual si efectuati exercitii de incalzire a
grupelor de muschi inainte de a utiliza acest echipament.
Inainte de antrenament, pentru a evita ranirea musculara, este necesara efectuarea
exercitiilor de incalzire pentru fiecare pozitie a corpului. Mai multe detalii in sectiunea de
incalzire si cool down routine. Dupa terminarea exercitiilor, este indicata relaxarea
organismului pentru cool-down.
Va rugam, asigurati-va ca toate componentele nu sunt deteriorate si sunt fixate
corespunzator inainte de a utiliza produsul.
Acest echipament ar trebui folosit pe o suprafata plana. Este recomandata utilizarea
unui material mat sau alt produs de pus pe suprafata destinata antrenamentului.
Va rugam purtati imbracaminte si incaltaminte adecvate exercitiilor sportive in timpul
utilizarii produsului; nu uitati sa strangeti curelele pedalelor.
Nu incercati vreo masura de intretinere sau ajustare decat cele descrise in cadrul
acestui manual.Daca apar probleme de orice natura, incetati utilizarea si apelati la un
Service Autorizat.
Nu utilizati acest echipament in aer liber.

8. Acest echipament este exclusiv pentru utilizarea in casa.
9. Este permisa utilizarea echipamentului de catre o singura persoana.
10. Tineti copiii si animalele departe de echipament cat timp este in functiune.
Spatiul liber minim necesar pentru efectuarea exercitiilor in siguranta nu este mai mic de
2 metri.
11. Daca resimtiti vreun fel de durere in piept, senzatie de greata, ameteala sau dificultate
la respiratie, incetati imediat antrenamentul si consultati medicul inainte de a continua.
12. Capacitatea maxima admisa pentru utilizarea acestui produs este de 110 kg.

AVERTIZARE: Inainte de inceperea oricarui program de exercitii
consultati medicul dumneavoastra.
Aceasta atentionare este valabila in mod special pentru persoanele cu varsta peste 35
de ani sau care prezinta probleme de sanatate pre-existente. Cititi toate instructiunile
inainte de a utiliza orice aparatura fitness.

ATENTIE: Cititi cu grija toate instructiunile inainte de a utiliza acest aparat.
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Pastrati acest manual pentru referinte ulterioare.

LISTA COMPONENTE
No.

Description

Qty

No.

Description

Qty

001 Cadru Principal

1

033

Suport Bara Pentru Brat Stang B 1

002 Bara Piciorul Stang

1

034

Suport Bara Pentru Brat Drept A

1

003 Suport Ghidon

1

035

Suport Bara Pentru Brat Drept B

1

004 Maner Brat Stang

1

036

Mufa Plastic Ø32x Ø 16x5

2

005 Maner Brat Drept

1

037

Mufa Pulbere De Metal

8

Ø29xØ16x14
006 Maner Stanga

1

038

Suport Cilindru Stanga

2

007 Maner Dreapta

1

039

Suport Cilindru Dreapta

2

008 Suport Ghidon

1

040

Buton De Ajustare
Ø15.8x62.5xM8

2

009 Ghidon

1

041

Big Washer Ø8x Ø20x2.0

2

010 Stabilizator Frontal

1

042

Buton De Ajustare M8x20

2

011

1

043

Surub ST4.2*25

10

012 Computer

1

044

Bara Picior Stang

1

013 Surub M5x10

4

045

Bara Picior Drept

1

014 Extensie fir senzor L=1100mm

1

046

Buton De Ajustare M6*40

6

015 Senzor Cu Fir De Masurare Puls
L=750

2

047

Saiba Ø6x12x1.0

6

016 Surub ST4.2*20

4

048

Mufa Plastic Ø18x Ø 8x5

4

017 Capat Ghidon Ø28.6x1.5

2

049

Piulita S13

2

018 Spuma Aderenta Bara
Ф33*Ф27*360

2

050

Buton De Ajustare M8*50

2

019 Saiba Curbata Ø8x Ø16x1.5

2

051

Saiba Ø16x8x1.5

4

020 Buton De Ajustare M8*15

8

052

Piulita M8

5

021 Capac Final Bara Ф32*1.5

2

053

Brat Forma U

2

022 Bara Spuma Aderenta
Ф31*Ф37*480

2

054

Buton de Ajustare Pentru
Piciorul Stang

1

023 Buton De Ajustare M10*18

2

055

Saiba Curbata Ø28x Ø17x0.3

2

024 Arc Saiba Ø18x10x2

2

056

Arc Saiba Ø20

2

025 Saiba Mare Ø10x Ø20x2.0

2

057

Mufa/Bucsa Nylon Stanga 1/2”

1

Stabilizator Dorsal

2

026 Saiba D Ø28*5.0

2

058

Buton De Ajustare Pentru Bara

1

Picior Drept
027 Tub De Diferential

4

059

Mufa/Bucsa Nylon Dreapta 1/2”

1

028 Buton De Ajustare M6*35

4

060

Front Stabilizer End Cap

2

029 Saiba Curbata Ø6

4

061

Buton De Ajustare M8*70

4

030 Mufa M6

10 062

Saiba Mare Curbata
Ø8×Ø20×2.0

10

031 Surub ST2.9*12

8

063

Mufa/ Bucsa M8

4

032 Left Handrail Arm Cover A

1

064

Capul capătului stabilizatorului
din spate

2

065 Arc Saiba Ø8

6

087

Surub cu urechi M6x36

2

066 Extensie Fir Senzori (L=1800mm)

1

088

Bratara Forma U

2

067 Maner De Control Tensiune

1

089

Arc Saiba Ø6

2

068 Cablu De Tensiune L=1800mm

1

090

Mufa/Bucsa M6

2

069 Saiba Mare Curbata Ø20×Ø5.2

1

091

Bratara Roata Intermediara

1

070 Buton De Ajustare M5*45

1

092

Buton De Ajustare M8*20

1

071 Surub ST2.9*12

2

093

Roata Intermediara Ø10xØ35

1

072 Limit Block

2

094

Saiba Ø6* Ø12*1

1

073 Left Handlebar Post cover

1

095

Buton De Ajustare M6*10

1

074 Right Handlebar Post cover

1

096

Surub Cu Ureche M8x75

1

075 Surub ST4.2*25

7

097

Cadru Cric/Manivela(crank)

2

076 Piulita Hexagonala 7/8"

2

098

Surub Plastic Ø8*32

3

077 Saiba Ø23x34.5x2.5

1

099

Coperta Lantului Din Stanga-A

1

078 Piulita I 7/8"

1

100

Coperta Lantului Din Stanga -B

1

079 Bearing

2

101

Coperta Lantului Din Dreapta-A

1

080 Bearing Cup

2

102

Coperta Lantului Din Dreapta -B

1

081 Bearing Nut I 15/16"

1

082 Saiba I Ø24x40x3.0

1

083 Scripete Cu Manivela

1

084 Curea

1

085 Mufa M10*1.0*6

2

086 Volant

1
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HARDWARE PACKING LIST

(54)Surub Pentru Bratul Stang Forma U 1/2” 1PC
(55)Saiba Spiralata Ø28xØ17x0.3
1PC
(56)Arc Saiba Ø20xØ13
1PC
(57)Mufa/Bucs Nylon Stanga 1/2” 1PC

(58)Surub Pentru Bratul Drept Forma U 1/2”
1PC
(55)Wave Washer Ø28xØ17x0.3
1PC
(56)Spring Washer Ø20xØ13
1PC
(59) Mufa/Bucsa Nylon Dreapta 1/2”

(63)Capac Bucsa
M8
4PCS

(62)Saiba Curbata Ø20X Ø8X2.0
4PCS

(46) Buton De

(47) Saiba Ø6xØ12x1.0

Ajustare M6x40
6PCS

6PCS
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(61)Buton De Ajustare
M8X70
4PCS

(30) Bucsa Nylon M6
10PCS

1PC

(28) Buton De
Ajustare M6X35
4PCS

(29)Saiba Curbata Ø6xØ12x1.0
4PCS

(16)Surub ST4.2x20
4PCS

(31)Surub ST2.9x12
8PCS

(49) Capac S13
2PCS

TOOLS

Cheie Allen S6
1 PC

Cheie Allen S8
1 PC

Unealta
Multifunctionala
1 PC

Surubelnita Phillips Multihexagonala
S10, S13, S14, S15
1 PC
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OVERVIEW DRAWING

6
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INSTRUCTIUNI ASAMBLARE
1. Instalare Stabilizator Fata/Spate
Indepartati doua suruburi M8*70(61) doua saibe mari Ø8* Ø 20*2.0 (62) doua bucse M8 (63)
de la stabilizatorul frontal (10) .
Pozitionati Stabilizatorul Frontal (10) in fata cadrului principal (1) si aliniati gaurile pentru
suruburi.
Atasati Stabilizatorul Frontal (10) pe partea frontala curbata a cadrului principal (1) cu surub
M8*70(61) doua saibe mari Ø8* Ø 20*2.0
(62) doua bucse M8 (63) acolo unde
indeparti doua suruburiM8*70(61) doua
saibe mari Ø8* Ø 20*2.0 (62) doua bucse
M8 (63) de la stabilizatorul dorsal (11).
Pozitionati stabilizatorul din spate (11) la
cadrul principal (1) si aliniati gaurile pentru
suruburi.Atasati stabilizatorul din spate (11)
pe partea curbata din spate a cadrului
principal (1) cu doua suruburi M8*70(61)
doua saibe mari Ø8* Ø 20*2.0 (62) doua
bucse M8 (63) acolo unde au fost
indepartate.
2. Instalarea butonului de control al tensiunii si
Indepartati sase M8x15 suruburi (20), sase Ø8 arc de
saiba (65), sase Ø20xØ8x2.0 saibe (62)de la cadrul
principal (1). Indepartati suruburile cu Cheia S6 Allen
furnizata.
Indepartati saiba curbata Ø20*5.2 (69) si surubul
M5*45(70) de la butonul de control al tensiunii (67).
Introduceti butonul de control al tensiunii(67) in cadrul
principal al ghidonului (8). Puneti cablul la capatul
butonului de control al tensiunii(67) cu acul carligului
al cablului de tensiune (68) asa cum este redat in
schita A din figura 2. Trageti rezistenta cablului de
control a tensiunii (68) in sus and force it in spatiul
liber al bratarii de metal a cablului de tensiune (69)
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asa cum este redat in schita B a figurii 2.
Conectati firul de senzori (66) de la cadrul principal (1) la extensia firului de senzori (14) de la
cadrul ghidonului(8).
Introduceti cadrul ghidonului (8) pe tubul din cadrului principal (1) si securizati-l cu sase
M8x15 suruburi (20), sase Ø8 arcuri de saiba (65), sase Ø20xØ8x2.0 saibe (62) acolo unde
au fost indepartate. Strangeti suruburile cu cheia S6 Allen furnizata.(2)
Atasati butonul de control al tensunii (67) pe cadrul ghidonului (8) cu saiba curbata Ø20*5.2
(69) si surubul M5*45(70) care au fost indepartate. Strangeti surubul cu unealta multi
hexagonala Phillips surubelnita furnizata.
3. Instalare maner ghidon stanga/dreapta, bara picior stanga/dreapta, stanga/dreapta
pedale
Indepartati M10x18 suruburi (23), doua arcuri de saiba Ø18*10*2 (24), doua D
saibeФ28*5.0 (26), doua saibe mari Ф10*Ф20*2.0 (25) de la axele orizontale stanga si
dreapta ale cadrului principal(8).
Atasati bara pentru bratul stang (4) pe partea stanga a axei orizontale a handlebar post (8)
cu un M10x18 surub (23), un arc de saiba Ø18*10*2 (24), o saiba de tip D Ф28*5.0 (26), o
saiba mareФ10*Ф20*2.0 (25) acolo unde au fost indepartate.
Atasati bratul stang in forma de U(53) la stanga cricului (90) cu surub pentru bara piciorului
stang(54) saiba curbata Ø28x Ø17x0.3(55) arcul saibeiØ20(56) bucsa stanga de nylon
1/2”(57)
NOTA: Surubul 1/2 "pentru bratul U din stanga (54) si surubul 1/2" pentru bratul drept
(U) sunt marcate cu "R" pentru dreapta si "L" pentru stanga.
Atasati capacul tubului de rulare (38, 39) pe bara stanga (2) cu surub ST4.2 * 25 (43).
Repetati pasul de sus pentru a atasa bratul mânerului drept (5) pe axa orizontala dreapta a
Stalpul manerului (8) si suportul drept (U) pentru maneta dreapta (90) Atasati pedala stanga
/ dreapta (44,45) pe bara piciorului stanga / dreapta (2,3) cu sase
suruburi M6x40 (46), sase saibe Ø6x12x1.0 (47), si sase bucse M6 S10(30)
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4. Instalare stalpi de balamale pentru brate stanga/dreapta(A,B)

Atasati bratele stanga / dreapta (6,7) pe bratele
manerului stanga / dreapta (4,5) cu patru suruburi M6
* 35 (28)
Atasati capacul bratului manerului mainii stanga-A (32)
si bratul stanga-B (33) pe bratul mainii stangi (4) cu
patru suruburi ST2.9x12 (31). Strangeti suruburile cu
cu surubelnita multihexagonala Phillips furnizata.
Atasati capacul bratului manerului mainii drepte-A (34)
si bratul mainii drepte-B (35) pe bratul manerului drept
(5) cu patru suruburi ST2.9x12 (31). Strangeti
suruburile cu surubelnita multihexagonala Phillips
furnizata.

5. Instalare manere si capac suport pentru computer .
Scoateti doua suruburi M8x15 (20) cu doua saibe curbate Ø8x Ø16x1.5 (19) de la postul
frontal (8). Demontati suruburile si saibele
curbate cu ajutorul cheii Allen S6
Introduceti cablurile senzorului de impulsuri
de mana (15) de pe manerul (9) in orificiul din
fata frontala (8) si apoi trageti-le din capatul
superior al postamentului frontal (8).
Atasati manerul (9) pe postul frontal (8) cu
doua suruburi M8x15 (20) cu doua saibe
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curbate Ø8x Ø16x1,5 (19) care au fost scoase.
Scoateti patru suruburi M5 * 10 (13) de la computer (12).
Conectati firele senzorului de impuls de mana (15) si sarma senzorului de extensie (14) la
firele care provin de la computer (12).
Intoarceti cablurile in postul de manevra (8). Atasati computerul (12) la capatul superior al
suportului pentru maner (8) cu patru suruburi (13) M5x10 care au fost scoase.
Strangeti suruburile cu surubelnita multohexagonala Philips furnizata.

MANUAL DE UTILIZARE A COMPUTERULUI
BUTOANE FUNCTIONALITATE:
MODE - Apasati pentru a selecta functiile dorite.
SET - Setati valori pentru timp, distanta, calorii si puls cand computerul nu se afla in scan
mode.
RESET - Apasati pentru a reseta timpul, distanta si caloriile.
FUNCTII SI OPERATIUNI:
1.SCAN: Apasati butonul”MODE” pana cand apare “SCAN”, iar computerul va trece in revista toate
cele 5 functii ale aparatului: timp, distanta, calorii, ODO si pulsul. Fiecare afisaj va fi mentinut pret
de 4 secunde.
2.TIME: (1) Contorizeaza timpul total de la inceputul exercitiului pana la sfarsit. (2) Apasati butonul
“MODE” pana cand apare afisajul “TIME”, apasati butonul“SET” pentru a seta timpul exercitiilor.
Cand programul “SET” este zero, computerul va suna timp de 15 secunde.
3.SPEED: Afiseaza viteza curenta.
4.DIST: (1) Contorizeaza distanta parcursa de la inceputul exercitiului pana la sfarsit.
(2)Apasati butonul”MODE” pana cand apare afisajul “DIST”. Apasati butonul“SET” pentru a
seta distanta pe care doriti sa o parcurgeti in timpul exercitiului.
Cand programul “SET” este zero, computerul va suna timp de 15 secunde.
5.CALORIES:

(1)Contorizeaza numarul total de calorii de la inceputul exercitiului pana la final.
(2) Apasati butonul “MODE” pana unitatea “CAL” este afisata pe display. Apasati
butonul “SET” pentru a seta caloriile.
Cand programul “SET” este zero, computerul va suna timp de 15 secunde.

6. ODO：Va fi afisat pe monitor distanta totala acumulata.
7. PULSE: Apasati butonul “MODE” pana cand va fi afisat pe display “PULSE”. Inainte de a va
masura rata pulsului, va rugam sa puneti ambele palme pe suporturile de contact speciale si pe
monitor va aparea rata pulsului dvs per minut(BPM) timp de 6-7 secunde.
Remarca:
In timpul masurarii pulsului, datorita fixarii contactului, valoarea masurata poate fi mai mare decat
rata virtuala a pulsului timp de 2-3 secunde, apoi va reveni la nivelul normal.
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Trebuie sa aveti in vedere, totusi, faptul ca aceasta masurare a valorii pulsului nu poate fi considerata
ca baza a tratamentului medical.
NOTA：
1. Daca afisajul este slab sau nu prezinta cifre, inlocuiti bateriile.
2. Monitorul se va opri automat daca nu se primeste semnal dupa 4 minute.
3. Monitorul va porni automat in momentul in care veti incepe exercitiile daca apasati butonul
w/signal in.
4. Monitorul va începe automat calcularea atunci cand incepeti exercitiile.
Se va opri calculul cand opriti exercitiul timp de 4 secunde.

INTRETINERE
Curatare
Bicicleta verticala poate fi curatata cu o carpa moale si un detergent slab. Nu folositi
materiale abrazive sau solventi pe componentele din plastic.
Indepartati transpiratia de pe bicicleta verticala dupa fiecare utilizare.
Aveti grija sa nu existe umiditate excesiva pe panoul afisajului computerului, deoarece acest
lucru ar putea duce la aparitia unui pericol electric sau a unei defecțiuni electronice.
Va rugam sa pastrati bicicleta in pozitie verticala, in mod special, consola computerului,
dincolo de lumina directa a soarelui pentru a preveni deteriorarea ecranului.
Inspectati toate suruburile si pedalele de asamblare de pe masina pentru o strangere
corespunzatoare in fiecare saptamana.
Depozitare
Pastrati bicicleta in pozitie dreapta, intr-un mediu curat si uscat, departe de copii.
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TROUBLESHOOTING
PROBLEMA

SOLUTIE
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Partea de sus a bicicletei se clatina in
timpul utilizarii.

Rotiti capatul din spate al stabilizatorului din
spate a stabilizatorului dupa cum este necesar
pentru a echilibra bicicleta in pozitie verticala.

1.Scoateti consola computerului si verificati
daca firele care provin de la consola
computerului sunt conectate corect la firele
care provin de la postul din partea frontala a
Nu exista afisaj pe display-ul consolei ghidonului.
computerului.
2. Verificati daca bateriile sunt pozitionate
corect si arcurile bateriei sunt in contact cu
bateriile.
3. Bateriile din consola computerului pot fi
descarcate. Schimbati bateriile cu unele noi.
1. Asigurati-va ca racordurile cablurilor pentru
senzorii de impulsuri de mana sunt siguri.
2. Pentru a va asigura ca citirea pulsului este
mai precisa, va rugam sa tineti mereu ambele
Nu este inregistrata rata pulsului sau este maini pe senzorii manerului, nu doar cu o
neregulat/nepotrivit.
singura mana, atunci cand incercati sa va
testati cifrele ritmului cardiac.
3. Strangerea senzorilor de puls al mainii prea
strans. Incercati sa mentineti o presiune
moderata in timp ce tineti senzorii de puls al
mainii.
Partea de sus a bicicletei scoate un zgomot Suruburile pot fi slabite pe bicicleta verticală,
ca de scartait atunci cand este in uz.
Verificati suruburile si strangeti suruburile
desprinse.
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RUTINA DE INCALZIRE A MUSCHILOR SI COOL
DOWN
Un program de antrenament bun are la baza efectuarea exercitiilor de incalzire, aerobic si
cool down.
Efectuati intregul program de cel putin doua-trei ori pe saptamana, cu cate o zi de pauza
pentru a va odihni musculatura intre antrenamente.
Dupa cateva luni puteti sa va mariti perioada antrenamentelor pana la patru sau cinci ori pe
saptamana.
EXERCITIUL DE AEROBIC este orice activitate sustinuta care trimite oxigen muschilor prin
inima si plamani.
Exercitiile aerobice imbunatatesc conditia plamanilor si a inimii.
Exerciitle de tip aerobic lucreaza muschii mari, de exemplu: picioare, brate si fese.

Ritmul inimii creste rapid si respiri adanc. Exercitiile aerobice ar trebui sa faca parte din
rutina ta zilnica de exercitii.
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INCAZLIREA este foarte importanta pentru orice antrenament. Asa ar trebui sa incepeti fiecare
sesiune pentru a va pregati corpul pentru efort mai intens, intinde-ti muschii, crescand rata pulsului si
a circulatiei sangvine, si

RASUCIRI ALE GATULUI

trimitand mai mult oxigen catre

Rotiti-va capul spre dreapta o data,pana simtiti

muschi.

senzatia de intindere pe partea stanga a gatului,
apoi rotiti-va capul spre cealalta parte si numarati
repetarile, intindeti-va barbia spre tavan cu gura
deschisa.
Rotiti-va capul, apoi, inclinati-va capul spre piept.
INTINDERI LATERALE
Deschide bratele intr-o parte si ridica-le pana
ajung peste nivelul capului.Atinge-ti bratul
drept in zona umarului pe cat este posibil.
Repeta pentru bratul stang.

RIDICARI DE UMERI
Ridicati umarul stang catre ureche si numarati
repetarile.Apoi ridicati umărul stang .Numarati in timp
ce coborati umarul drept.

INTINDEREA CVADRICEPSULUI
Cu o mana tineti-va de perete pentru echilibru,iar
cu cealalata apucati talpa si ridicati in sus pana la
nivelul fesei . Adu-ti calcaiul cat mai aproape de

COOL DOWN la finalul antrenamentului,

fese. Mentine 15 secunde si repeta cu celalalt

repetati aceste exercitii pentru a evita

picior.

durerea si oboseala muschilor.

repeta cu cel stang

INTINDEREA COAPSEI INTERIOARE
Stati cu talpile picioarelor impreuna si genunchii
indreptati in exterior. Aduceti picioarele cat mai
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aproape
de zona inghinala. Impingeti usor
genunchii spre podea. Mentineti 15 secunde.

ATINGEREA CALCAIELOR
Aplecat-va incet din talie, lasandu-va spatele si umerii
relaxati(este important sa nu fortati coloana) in timp ce va
intindeti spre degetele de la picioare. Atingeti cat puteti si
mentineti pentru 15 secunde.

INTINDERI LA NIVELUL
TENDOANELOR GENUNCHIULUI
Intindeti piciorul stang. Lasati talpa piciorului stang pe
coapsa interioara dreapta.Hold for 15 counts.Relax and
then repeat with left leg.

INTINDERE GAMBA/CALCAIUL LUI AHILE
Inclinati-va in fata spre perete cu piciorul stang in fata
celui drept si sprijiniti-va cu pamele de perete.
Mentinetpiciorul drept in pozitie dreapta si piciorul stang
pe podea; Apoi indoiti piciorul stang si inclinati-va inainte
mutandu-va soldurile spre perete. Mentineti, apoi
repetati de cealalta parte 15 repetari.
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