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IMPORTANT! 
Vă rugăm să citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest produs. 
Păstrați prezentul manual pentru consultare ulterioară. 
Specificațiile acestui produs pot varia ușor față de ilustrații și pot fi modificate fără notificare 
prealabilă. 
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. 

Înainte de a începe 

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestei biciclete! Pentru siguranța și beneficiile dvs., citiți cu 
atenție acest manual înainte de a utiliza echipamentul. 

Înainte de asamblare, scoateți componentele din cutie și verificați dacă au fost furnizate toate 
piesele enumerate. Instrucțiunile de asamblare sunt descrise în următorii pași și ilustrații. 
 

OBSERVAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA 
 

PRECAUȚII 
 
ASIGURAȚI-VĂ CĂ CITIȚI INTEGRAL MANUALUL ÎNAINTE DE A ASAMBLA SAU DE A UTILIZA ECHIPAMENTUL. ÎN 
SPECIAL, LUAȚI ÎN CONSIDERARE URMĂTOARELE PRECAUȚII DE SIGURANȚĂ: 
 

1、 Verificați toate șuruburile, piulițele și alte conexiuni înainte de a utiliza echipamentul pentru prima 
dată și asigurați-vă că este în stare sigură. 

2、 Montați echipamentul într-un loc uscat și feriți-l de umiditate și apă.  

3、 Plasați o bază adecvată (de exemplu, covor de cauciuc, placă de lemn etc.) sub echipament în 
zona de asamblare pentru a evita murdăria și etc ... 

4、 Înainte de a începe antrenamentul, îndepărtați toate obiectele pe o rază de 2 metri în jurul 
echipamentului. 

5、 NU folosiți agenți de curățare agresivi pentru a curăța echipamentul, folosiți doar uneltele 
furnizate sau unelte proprii adecvate pentru a asambla sau a repara piese ale echipamentului. 
Îndepărtați picăturile de transpirație imediat după terminarea antrenamentului. 

6、 Sănătatea dvs. poate fi afectată de un antrenament incorect sau excesiv. Consultați medicul 
înainte de a începe un program de antrenament. El poate defini setările maxime (Puls. Watt. 
Durata antrenamentului etc.) la care vă puteți antrena și puteți obține informații precise în timpul 
antrenamentului. Acest echipament nu este destinat scopului terapeutic. 

7、 Vă puteți desfășura antrenamentul cu acest echipament numai atunci când este corect pus în 
funcțiune. Pentru orice reparații necesare, folosiți numai piese de schimb originale. 

8、 Acest echipament poate fi utilizat doar pentru antrenamentul unei singure persoane. 

9、 Purtați haine și încălțăminte potrivite pentru antrenamentele de fitness. Pantofii dvs. de 
antrenament trebuie să fie adecvați. 

10、 Dacă aveți senzație de amețeală, rău sau alte simptome neobișnuite, vă rugăm să opriți 
antrenamentul și să consultați un medic cât mai repede.  

11、 Copiii și persoanele cu dizabilități trebuie să utilizeze mașina doar în prezența unei alte 
persoane care poate oferi ajutor și sfaturi.  

12、 Puterea echipamentului crește o dată cu creșterea vitezei, și invers. Mașina este echipată cu 
buton reglabil care poate regla rezistența. Reduceți rezistența prin rotirea butonului de reglare a 
rezistenței spre pasul 1. Măriți rezistența rotind butonul de reglare a rezistenței spre pasul 8. 

AVERTIZARE: ÎNAINTE DE A ÎNCEPE ORICE PROGRAM DE ANTRENAMENT, CONSULTAȚI MEDICUL. 
ACEST LUCRU ESTE IMPORTANT ÎN SPECIAL PENTRU PERSOANELE CU VÂRSTA DE PESTE 35 DE ANI 
SAU CELE CU PROBLEME DE SĂNĂTATE PREEXISTENTE. CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE A 
UTILIZA ORICE ECHIPAMENT DE FITNESS. 

SALVAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI / Greutatea maximă a utilizatorului: 100kg 
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DIAGRAMĂ LA SCARĂ LARGĂ 
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LISTĂ DE PIESE 
 
 
 

Nr. DESCRIERE Cant. Nr. DESCRIERE Cant. 

1  Cadru principal față 1  24 Pernă spate 1 

2  Cadru principal spate 1 25 Pernă scaun 1 

3  Brachet scaun 1  26 Controler tensiune 1 

4  Ghidon 1  27 Buton tensiune 1 

5  Manivelă 1 28  Computer 1 

6  Stabilizator spate 1 29 Capac capăt 2 

7 L/ R Pedală  1 pr 30 Șurub cu cap în cruce 2 

8  Stabilizator față 1 31 Șaibă plată 1 

9  Șurub de antrenare  4 32 Șurub cu cap în cruce 1 

10  Șaibă arcuită  4 33 Extensie fir pentru puls 1 2 

11  Piuliță cu cupolă M8 6 34 Fir senzor 1 

12  Șurub cu cap în cruce  2 35 Extensie fir pentru puls 2 2 

13  Șaibă plată  2 36  Cablu de tensiune 1 

14  Capac pătrat 1 37  Capac capăt față 2 

15  Bucșă 1 38 Capac capăt spate 2 

16  Șurub de antrenare  2 39  Extensie fir pentru puls 3 2 

17  Șaibă arcuită 6 40  Extensie fir senzor 1 

18 Șurub cu cap în cruce 2 41  Post ghidon 1 

19  Spumă ghidon 2 42 Bară 1 

20  Senzor de puls mână 2 43 Spumă ghidon 2 

21 Șurub interior hexagonal 18 44  Capac rotund 2 

  22 Șaibă plată 14 45 Capac spate 1 

  23 Capac pătrat 2    

 
 
 
 
NOTĂ: 
Majoritatea pieselor metalice de asamblare enumerate au fost ambalate separat, dar unele 
dintre elemente au fost preinstalate în piesele de asamblare identificate. În aceste cazuri, pur și 
simplu scoateți și remontați piesele după cum este necesar. 
Vă rugăm să consultați etapele de asamblare individuale și să luați notă de toate piesele 
preinstalate. 
 
PREGĂTIRE: Înainte de asamblare, asigurați-vă că veți avea suficient spațiu în jur; Utilizați 
uneltele prezente pentru asamblare; înainte de asamblare, verificați dacă toate piesele 
necesare sunt disponibile. 
Este recomandat ca acest echipament să fie asamblat de două sau mai multe persoane pentru 
a evita posibilele răniri. 
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INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE 
PASUL 1 

A: fixați stabilizatorul față (8) la cadrul principal față (1) cu șurubul de antrenare (9), șaiba 
arcuită (10) și piulița cu cupolă (11).  

B: fixați stabilizatorul spate (6) la cadrul principal spate (2) cu șurubul de antrenare (9), șaiba 
arcuită (10) și piulița cu cupolă (11).  

 

 

 

 

PASUL 2 

A: Conectați extensia fir pentru puls 1(33) cu extensia fir pentru puls 2 (35). 

B: Slăbiți butonul de tensiune (27) și trageți-l în sus; apoi introduceți cadrul principal spate (2) la 

cadrul principal față (1). (asigurați-vă că păstrați extensia fir pentru puls 1 (33) și extensia fir 

pentru puls 2 (35) în interiorul tubului cadrului principal în timpul instalării acestui pas.). Aliniați 

orificiul de pe cadrul principal spate (2) la orificiul cadrului principal față (1). Apoi, eliberați știftul 

butonului (27) cu orificiile aliniate și fixați bine. 
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PASUL 3 

Atașați scaunul și perna pentru spate (25, 24) la brachetul scaunului (3), fixând cu șaibe plate 

(22) și șuruburi cu interior hexagonal (21). 

 

 

 

 

 

PASUL 4 

Instalați brachetul pentru scaun (3) la cadrul principal spate (2) cu șuruburi cu interior 

hexagonal (21) și șaibe plate (22). 
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PASUL 5 

Conectați extensia fir pentru puls 2 (35) cu firul senzorului de puls mână (20). Apoi, fixați 

ghidonul (4) la brachetul scaunului (3) cu șuruburi de antrenare (16), șaibe plate (22) și piulițe 

cu cupolă (11). 

 

 

 
 
PASUL 6 

Atașați pedalele (7L/R) la manivelă (5).  

Pentru a strânge Pedala STÂNGĂ; trebuie să înșurubați în sens invers acelor de ceasornic; 

este filetat în sens invers.  

Pedala DREPTĂ se strânge prin înșurubare în sensul acelor de ceasornic. 

IMPORTANT: NERESPECTAREA PROCEDURILE POATE DUCE LA DAUNELE 

PERMANENTE ALE BICICLETEI DVS. 
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PASUL 7: 
 
R: Conectați extensia fir senzor (40) cu firul senzorului (34) și apoi extensia fir pentru puls 3 (39) 
cu extensia fir pentru puls 1 (33) 
B: Apoi, conectați cablul controlerului de tensiune (26) la cârligul cablului de tensiune (36), așa 
cum se ilustrează în imaginea A. 
C: Fixați postul ghidon (41) la postul cadrului principal față (1) cu șuruburi hexagonale interioare 
(21) și șaibe arcuite (17). 
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PASUL 8 

Fixați bara (42) la postul ghidon (41)) cu șurubul interior hexagonal (21) și șaiba arcuită (17). 
 

 
 
 

PASUL 9 

Conectați extensia fir senzor (40) și extensia fir pentru puls 3 (39) cu firele corespunzătoare din 
computer (28), apoi fixați computerul (28) la brachetul de la postul ghidon (41) cu șuruburi cu cap în 
cruce (30) și șaibe plate (29). 
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UTILIZAREA BICICLETEI 
 

Utilizarea bicicletei vă va oferi câteva avantaje. Vă va îmbunătăți starea fizică, va tonifica 
mușchii și, combinat cu o dietă controlată a caloriilor, vă va ajuta să slăbiți. 
 

FAZA DE ÎNCĂLZIRE 

Scopul încălzirii este să vă pregătiți corpul pentru exerciții fizice și pentru reducerea la minim a 
accidentărilor. Încălziți-vă timp de două-cinci minute înainte de antrenamentul de forță sau de 
exercițiile aerobice. Efectuați activități care vă cresc ritmul cardiac și încălziți mușchii cu care 
veți lucra. Activitățile pot include mersul rapid, jogging-ul, săriturile în lateral, săritura corzii și 
alergarea pe loc. 
 

ÎNTINDERILE  

Întinderea se efectuează în timp ce mușchii sunt pregătiți după o încălzire corespunzătoare și, 
din nou, după antrenamentul de forță sau aerobic și este foarte importantă. Mușchii se întind 
mai ușor în aceste momente datorită temperaturii ridicate, ceea ce reduce considerabil riscul 
de rănire. Întinderile trebuie menținute timp de 15 până la 30 de secunde. 

 
NU SĂRIȚI ACEASTĂ ETAPĂ. 

Nu uitați să consultați întotdeauna medicul înainte de a începe orice program de exerciții. 

 
FAZA DE EXERCIȚII 

Aceasta este etapa în care depuneți efort. 
După utilizarea regulată, mușchii 
picioarelor vor deveni mai flexibili. Lucrați 
în ritmul propriu și asigurați-vă că 
mențineți un ritm constant pe tot parcursul 
antrenamentului. Ritmul de lucru ar trebui 
să fie suficient pentru a vă crește bătăile 
inimii în zona vizată indicată în graficul de 
mai jos. 

 

FAZA DE RĂCIRE 

Scopul răcirii este de a readuce corpul la starea normală sau aproape normală de repaus la 
sfârșitul fiecărei sesiuni de exerciții. O răcire corespunzătoare scade lent ritmul cardiac și 
permite sângelui reîntoarcerea la inimă. 
MANUAL DE INSTRUCȚIUNI 


