Bicicleta eliptică
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INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA
În timpul folosirii acestui echipament, se recomandă urmarea măsurilor elementare
de precauţie şi respectarea următoarelor m ăsuri privind siguranţa. Citiți toate
instrucțiunile înainte de a utiliza echipamentul.
1. Citiţi toate instrucțiunile din acest manual și faceţi exerciții de încălzire înainte de a
utiliza echipamentul.
2.

Înainte de antrenament, pentru a evita lezarea muşchilor, este necesară efectuarea de
exerciţii de încălzire pentru fiecare poziție a corpului. Consultați pagina despre Rutina de
încălzire şi de relaxare. După exercițiu, sugerăm relaxarea corpului pentru liniştire.

3.

Înainte de utilizare, verificaţi ca piesele să nu fie deteriorate și să fie bine fixate.
Echipamentul trebuie amplasat pe o suprafață plană în timpul utilizării.

4.

Purtaţi haine adecvate atunci când utilizaţi echipamentul. Nu purtați haine care ar putea
rămâne prinse în diverse părţi ale aparatului.

5.

Nu efectuaţi operaţiuni de mentenanţă sau reglări altele decât cele descrise în acest
manual. În cazul în care apar probleme, întrerupeţi utilizarea și consultați un
Reprezentant Autorizat pentru Service.
Fiți atenți atunci când păşiţi sau coborâţi de pe pedală, apucaţi întotdeauna ghidonul
primul. Reglaţi pedala pe partea dumneavoastră în cea mai joasă poziție, păşiţi pe
pedală, treceţi peste cadrul principal, apoi păşiţi pe cealaltă pedală. În timpul utilizării,
țineți ghidonul cu mâinile, acţionaţi pedalele fără piedici prin tragerea sau împingerea
ghidonului, apoi operaţi echipamentul în mod regulat prin cooperarea mâinilor și a
picioarelor. După exercițiu, coborâţi o pedală în poziţia cea mai joasă și luaţi piciorul de
pe pedala de sus, apoi de pe cealaltă.

6.

Nu folosiţi echipamentul afară.

7.

Acest aparat este doar pentru uz casnic.

8.

Este permisă o singură persoană pe aparat în timpul utilizării.

9.

Ţineţi copiii și animalele de companie la distanță de aparat în timpul utilizării. Spațiul
liber minim necesar pentru operarea în siguranță este de cel puţin doi metri.

10. Dacă resimţiţi dureri în piept, greaţă, ameţeli sau întreruperea respiraţiei, opriți imediat
antrenamentul și consultați medicul înainte de a relua exerciţiile.
11. Greutatea maximă admisibilă pentru acest produs este de 110 kg.

AVERTIZARE:

Înainte de a începe orice tip de program de exerciţii,
consultați medicul. Este o etapă deosebit de importantă pentru persoanele care au
vârsta peste 35 de ani sau care se confruntă cu probleme de sănătate. Citiți toate
instrucțiunile înainte de a utiliza echipamente de fitness.

ATENŢIE: Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a utiliza acest produs.
Păstrat acest manual pentru consultări viitoare.
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OPERAREA CALCULATORULUI
FUNCȚII:

1. SCAN

2. SPEED 3. DIST 4. TIME 5. ODO 6. CAL 7. PULSE

FUNCŢII SI OPERATII:
MODE: Apăsați MODE pentru alegerea funcțiilor.
SET: Pentru a introduce valoarea țintă.
RESET: Pentru a reseta valoarea.
PROCEDURI DE OPERARE:
AUTO ON/OFF. Monitorul se va activa automat dacă echipamentul este în mișcare. Dacă
se ia o pauză de minim 4 min, monitorul se va opri automat.
SCANARE: Mentineti apasat pana la afisarea mesajului SCAN. Monitorul va afisa automat
prin rotatie, functiile: SPEED (VITEZA), DIST (DISTANTA), TIME (TIMP), ODO
(ODOMETRU) & CAL (CALORII) la fiecare 30 de secunde. Fiecare afisare va fi mentinuta
pentru 6 secunde.
VITEZA: Apasati butonul pana cand sageata indica SPEED. Monitorul va afisa viteza
curenta.
DISTANTA: Apasati butonul pana cand sageata indica DIST. Monitorul va afisa distanta
parcursa.
TIMP: Apasati butonul pana cand sageata indica TIME. Monitorul va afisa crescator timpul
petrecut pe crosstrainer.
ODOMETRU: Apasati butonul pana cand sageata indica ODO. Monitorul va afisa distanta
totala acumulata.
CALORII: Apasati butonul pana cand sageata indica CAL. Monitorul va afisa caloriile totale
consumate.
* PULS: Apasati butonul pana la licarirea simbolului
. Monitorul va afisa pulsul curent
pe minut.
SPECIFICAŢII:

FUNCTIE

Auto Scan
Viteza

La fiecare 6 secunde
Unitate: KPH sau MPH (Conform setarilor interne)

Distanta

0.0-999.9 Mile sau KM (Conform setarilor interne)

Timp
Odometru
Calorii

0:00-99:59 (Minute: Secunde
0.0-999.9 KM sau Mile (Conform setarilor interne)
0.0-999.9 Kcal

Puls

40-240 BPM
Magnetic, fara contact
Doua bucat:i SIZE-AAA sau UM-4
0℃ - +40℃
( 32℉
- 104℉ )

Senzor
Baterie
Temperatura de operare

BATERIA. Dacă imaginea afișată pe monitor este necorespunzătoare, înlocuiți bateriile
pentru a avea un rezultat bun. Acest monitor folosește două baterii “AA” sau o baterie
“AAA” sau o baterie tip pastilă de “1.5V”. Puteți înlocui bateriile în același timp.
3

LISTA DE COMPONENTE
NR.

Descriere

Cant. Nr.

Descriere

Cant.

001 Cadru principal Ø50

1

028 Saiba Ø10

4

002L Bara de picior stanga 40x20x1.5

1

029 Surub M10x45

4

002R Bara de picior dreapta
40x20x1.5
003L Brat bara de mana stanga Ø32

1

030 Cablu de tensiune

1

1

031 Capac S13

2

003R Brat bara de mana dreapta Ø32

1

032 Surub ST4.2x25

5

004L Bara stanga Ø32

1

033 Surub M8x20

2

004R Bara dreapta Ø32

1

034 Saiba Mare Ø26xØ8x2

2

005 Montant frontal Ø50

1

035 Surub Ø15.8x62.5

2

006 Ghidon Ø28

1

036 Suport roata libera

1

007 Capac stabilizator frontal
Ø50x1.5
008 Capac decorativ

2

037 Curea PJ320 J6

1

2

038 Volantal Ø230x40x32

1

009 Capac stabilizator spate
Ø50x1.5
010 Stabilizator frontal Ø50x1.5

2

039 Piulita pentru volanta M10x1

2

1

040 Prinderi spuma Ø33xØ27x360

2

011

1

041 Surub M8x15

8

012 Surub M10x57

4

042 Saiba curbata Ø20xØ8

6

013 Surub ajustabil M8x85

1

043 Surub M10x18

2

014 Surub M8x20

1

044 Saiba elastica Ø18xØ10x2

2

015 Piulita capac M10

4

045 Saiba Ø28x5.0

2

016L Surub pentru consola in forma
de U stanga 1/2”
016R Surub pentru consola in forma
de U dreapta1/2”
017L Piulita nylon stanga 1/2”

1

4

1

046 Bucsa bronz grafitat
Ø33xØ29xØ16x14x4
047 Surub M6x35

1

048 Saiba curbata Ø6

4

017R Piulita nylon dreapta 1/2”

1

049 Surub autofiletant Phillips

8

018 Saiba ondulata Ø28xØ17x0.3

2

050 Manson bara de picior dreapta

2

019 Bucsa bronz grafitat
Ø29xØ16x14
020 Saiba elastica Ø20

8

051 Bucsa Plastic Ø32xØ16x5xØ50

2

2

052 Bucsa bronz grafitat Ø18xØ8.5

4

021 Rozeta pentru reglarea
compresiei
022 Saiba 7/8”

1

053 Brat pedalier Ø220

1

1

054 Buton pentru controlul tensiunii

1

023 Suport in forma de U

2

055 Piulita Hexagonala 7/8”

1

024 Piulita Nylon M8

6

056 Computer

1

025 Saiba Ø16xØ8x1.5

5

057 Surub M5x10

2

Stabilizaor spate Ø50x1.5

4

4

026 Surub M8x50

2

058 Senzor puls mana

2

027 Piulita capac M6

4

059 Bara cu prindere spongioasa
Ø31xØ37x480
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LISTA DE COMPONENTE
Nr.

Descriere

Cant. Nr.

Descriere

Cant.

060 Saiba elastica Ø8

6

078 Piulita M6

2

061 Capac extremitate bara

2

079 Surub ST2.9x12

10

062 Capac extremitate ghidon

2

080 Saiba elasticaФ6

2

063 Saiba 15/16”

1

081 Suport U

2

064 Saiba curbata pentru butonul de
reglare a tensiunii Ø20xØ5
065 Surub pentru butonul de reglare
a tensiunii M5x45
066 Piulita cauciuc M6

1

082 Pedala dreapta 395x150x65

1

1

083 Pedala stanga 395x150x65

1

4

084 Sticla

1

067 Cablu pentru senzor I

1

085 Suport sticla

1

068 Cablu pentru senzor II

1

086 Surub ajustabil M6x36

2

069 Saiba mare Ф20xФ10

2

087 Saiba curbata Ø16xØ8

2

070 Capac stanga 540x366x74

1

088 Saiba curbata mare M10

4

071 Capac dreapta 540x366x78

1

1

072 Bucsa arbore

2

073 Rulment

2

074 Manson arbore I 15/16”

1

075 Manson arbore II 7/8”

1

089 Capac brat bara de mana stanga
fata
090 Capac brat bara de mana stanga
spate
091 Capac brat bara de mana dreapta
fata
092 Capac brat bara de mana dreapta
spate
093 Capac bara picior stanga

076 Surub ST4.2x20

2

094 Surub

2

077 Manson Cauciuc

2
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LISTA DE ARTICOLE DE FIERĂRIE DIN GARNITURĂ
(16R)

Șurub pentru consolă în

1 BUC

(16L)

formă de U dreapta 1/2”
(17R)

(18)

Șurub pentru consolă în formă de U 1 BUC
stânga 1/2”

Piuliţă nylon dreapta 1/2”

1 BUC

(17L)

Piuliţă nylon stânga 1/2”

1 BUC

Şaibă ondulată

1 BUC

(18)

Şaibă ondulată Ø28xØ17x0.3

1 BUC

1 BUC

(20)

Şaibă elastică Ø20

1 BUC

Ø28xØ17x0.3
(20)

Şaibă elastică Ø20

(12) Surub M10x57

4 BUC

(88) Saiba curbata mare M10

4 BUC

(15) Piulita capac M10

4 BUC

(66) Piulita cuciuc

4 BUC

M16

(28) Saiba Ø10

4 BUC

(29) Surub M10x45

4 BUC

(27) Piulita Capac M6

4 BUC

(47) Surub M6x35

4 BUC

(48) Saiba curbata Ø6

4 BUC

(31) Capac S13

2 BUC

(49) Surub autofiletant Phillips ST4.2X20

4 BUC

(79) Surub ST2.9X12

8 BUC
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UNELTE

Cheie Allen S6
1 BUC

Cheie Allen S8
1 BUC

Multi unealtă hexagonală
1 BUC

Multi unealtă hexagonală cu șurubelniță
cu capul în cruce
S10, S13, S14, S15
1 BUC
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SCHEMA EXPLODATA

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
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INSTRUCŢIUNI DE ASAMBLARE

1. Instalarea stabilizatorilor frontal si de spate.
Pozitionati stabilizatorul frontal (10) in fata discului frontal al cadrului principal (1) cu doua
suruburi M10x57 (12), doua saibe mari curbate (88),si doua piulite cu capac M10 (15).
Pozitionati stabilizatorul de spate (11) pe discul din spate al cadrului principal (1) cu doua
suruburi M10x57 (12), doua saibe mari curbate (88),si doua piulite cu capac M10 (15).
2. Instalarea montantului frontal si a butonului de reglare a tensiunii.
Scoateti sase suruburi M8x15 (41),
sase saibe elastic Ø8 (60), si sase saibe
curbate Ø20xØ8 (42) de pe tubul
cadrului principal (1).
Introduceti cablul de tensiune (30) in
orificiul inferior al montantului frontal
(5) si scoateti-l prin orificiul patrat al
montantului frontal (5). Conectati cablul
senzorului II (68) de pe cadrul principal
(1) la cablul senzorului I (67) de pe
montantul frontal (5).
Introduceti montantul frontal (5) in tubul
cadrului principal (1) si fixati-l cu sase
suruburi M8x15 (41), sase saibe elastic
Ø8 (60), si 6 saibe curbate Ø20xØ8
(42), care au fost scoase in prealabil.
Scoateti saiba curbata pentru butonul de reglare a tensiunii Ø20xØ5 (64) si surubul pentru
reglarea tesiunii M5x45 (65) din butonul de reglare a tensiunii (54). Puneti capatul cablului
de rezistenta al butonului de reglare a tensiunii (54) in saiba de siguranta cu gheara de
fixare a cablului de tensiune (30), asa cum se vede in desenul A din figura 2.
Trageti cablul de rezistenta al butonului de reglare a tensiunii (54) in sus si fortati-l prin
consola metalica a cablului de tensiune (30), asa cum se vede in desenul B din figura 2.
Atasati butonul de control al tensiunii (54) pe montantul frontal (5) cu saiba curbata Ø20xØ5
pentru butonul de reglare a tensiunii (64) si surubul M5x45 pentru butonul de reglare a
tensiunii (65), care au fost scoase in prealabil.
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3. Instalarea bratelor barelor de mana stanga/dreapta, barelor de picior stanga/dreapta,
pedalelor de picior stanga/dreapta si a mansoanelor barelor de picior – A/B.
Scoateti doua suruburi M10x18 (43), saibe elastic Ø18xØ10x2 (44), si saibe Ø28x5 (45)
de pe axele dreapta si stanga ale montantului frontal (5). Atasati bratul barei de mana
stanga (3L) pe axul orizontal stanga al montantului frontal (5) cu un surub M10x18 (43), o
saiba elastica Ø18xØ10x2 (44), si o saiba Ø28x5 (45), care au fost scoase in prealabil.
Atasati consola stanga in forma de U (23) la roata de transmisie (53) cu un surub 1/2” pentru
consola in forma de U Bolt for left U(16L), o saiba ondulata Ø28xØ17x0.3 (18), o saiba
elastic Ø20 (20), si o piulita nylon stanga 1/2” (17L). Puneti un capac S13 (31) pe surubul
M8x50 (26).
NOTA: Surubul 1/2” pentru consola stanga in forma de U (16L) si surubul 1/2” pentru
consola dreapta in forma de U (16R) sunt marcate cu “L” pentru stanga si “R”pentru dreapta.
Atasati pedala de picior stanga (83) pe bara de picior stanga (2L) cu doua suruburi M10x45
(29), doua saibe Ø10 (28), si doua piulite din nylon M10 (66).
Atasati mansoanele barelor de picior (93, 50) pe bara de picior stanga (2L) cu doua suruburi
autofiletante Phillips ST4.2x20 (49).
Repetati pasul de mai sus pentru a atasa bratul barei de mana dreapta (3R) pe axul orizontal
drept al montantului frontal (5) si consola dreapta in forma de U (23) de bratul pedalier drept
(53).
Scoateti doua suruburi M4x10 (94) din partea externa a montantului frontal (5). Atasati
suportul de sticla (85) de montantul frontal (5) cu doua suruburi M4x10 (94), care au fost
scoase in prealabil. Introduceti sticla (84) in suportul de sticla (85).
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4. Instalarea capacelor barelor de mana stanga/dreapta
Atasati barele de mana stanga dreapta (4R, 4L) pe bratele barelor de mana stanga
dreapta (3R, 3L) cu patru surubur M6x35 (47), patru saibe curnbate Ø6 (48), si 4 piulite cu
capac (27).
Atasati capacul barei de mana stanga fata (89) si capacul barei de mana stanga spate (90)
pe bara stanga de mana (3L) cu patru suruburi ST2.9x10 (79).
Atasati capacul barei de mana dreapta fata (91) si capacul barei de mana dreapta spate
(92) pe bara de mana dreapta (3R) su patru suruburi ST2.9x10 (79).

5. Instalarea ghidonului si a calculatorului.
Scoateti 2 suruburi M5x10 (57) de pe spatele calculatorului (56).
Scoateti doua suruburi M8x15 (41) si doua saibe curbate Ø16xØ8 (87) de pe montantul
frontal (5). Inserati cablurile senzorului pentru citirea pulsului de mana (58) de pe ghidon(6)
in orificiul montantului frontal (5) si apoi trageti-le afara prin capatul superior al montantului
frontal (5). Atasati ghidonul pe montantul frontal (5) cu doua suruburi M8x15 (41) si doua
saibe curbate Ø16xØ8 (87), care au fost scoase in prealabil.
Conectati cablul senzorului I (67) si cablurile senzorului pentru citirea pulsului de mana (58)
la cablurile care vin de la calculator (56) apoi atasati calculatorul (56) de capatul superior al
monantului frontal (5) cu patru suruburi M5x10 (57), care au fost scoase in prealabil.
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ÎNTREȚINEREA
Curățirea
Bicicleta eliptică poate fi curățată cu o cârpă moale și detergent slab. Nu folosiți materiale
abrazive sau solvenți pe piesele din plastic. Ștergeți transpirația de pe bicicleta eliptică după
fiecare utilizare. Aveți grijă să nu ajungă umiditate excesivă pe panoul de afișaj al
calculatorul, întrucât ar putea provoca un accident electric sau electronic care ar afecta
aparatul.Nu țineți bicicleta eliptică, și în special consola de calculator, în lumina directă a
soarelui pentru a preveni deteriorarea ecranului. Inspectați toate șuruburile și pedalele
aparatului pentru o etanșeitate corespunzătoare în fiecare săptămână.
Depozitarea
Depozitați bicicleta eliptică într-un mediu curat și uscat, ferit de accesul copiilor.

SOLUŢIONAREA PROBLEMELOR

PROBLEMA
Bicicleta
utilizării.

SOLUŢIA

eliptica

balansează în timpul Rotiți capacul de extremitate al stabilizatorului
spate pe stabilizatorul spate atât cât este necesar
pentru a echilibra bicicleta eliptică.
1. Îndepărtați consola calculatorului și verificați
dacă cablurile care vin de la consola
calculatorului sunt bine conectate la cablurile
care vin de la montantul frontal.
Nu există afișaj pe consola calculatorului. 2. Verificați dacă
bateriile sunt corect
poziționate și resorturile bateriei fac contact
cu bateriile.
Bateriile din consola calculatorului pot
3. fi
moarte. Schimbați-le cu baterii noi.
1. Asigurați-vă de fermitatea conexiunilor prin
cablu ale senzorului pentru pulsul de mână.
2. Pentru a fi siguri că citirea pulsului este cât
mai precisă, țineți întotdeauna de senzorii de
Nu se citește ritmul cardiac sau citirea
prindere ai ghidonului cu ambele mâini în loc
ritmului cardiac este neregulată /
de doar cu o singură mână doar atunci când
inconsistentă.
testați cifrele ritmului cardiac.
3. Prinderea prea strânsă a senzorilor pentru
pulsul mână. Încercați să mențineți o
presiune moderată în timp ce țineți
de
senzorii pentru pulsul mână.
Bicicleta eliptică scoate un zgomot
Șuruburile pot fi desprinse de pe bicicleta eliptică,
ascuțit în timpul utilizării.
vă rugăm să verificați șuruburile și să strângeți
șuruburile slăbite.
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RUTINA DE ÎNCĂLZIRE ŞI DE RELAXARE
Un program bun de antrenament se compune din încălzire, exerciţii aerobice și relaxare.
Parcurgeți întregul program, cel puțin de două-trei ori pe săptămână, lăsând o zi de odihnă
între antrenamente. După câteva luni, puteți crește numărul antrenamentelor la patru sau
cinci pe săptămână.
EXERCIŢIUL AEROBIC este orice activitate susținută care trimite oxigen la muşchi prin
inimă şi plămâni. Exerciţiile aerobice îmbunătăţesc sănătatea plămânilor și a inimii.
Fitness-ul aerobic este promovat de orice activitate care folosește muşchii mari, de
exemplu: picioare, brațe și fese. Inima bate rapid şi respiraţi profund. Un exercițiu aerobic ar
trebui să fie parte a rutinei dumneavoastră de antrenament.
ÎNCĂLZIREA este o parte importantă a oricărui antrenament. Cu aceasta ar trebui să
înceapă fiecare sesiune pentru a pregăti corpul pentru exerciţii mai intense de încălzire și
întindere a muşchilor, crescând fluxul circulației și ritmul pulsului, și furnizând de mai mult
oxigen muşchilor.
RELAXAREA de la sfârșitul antrenamentului se face prin repetarea acestor exerciții pentru
a reduce durerea în mușchii obosiți.
ROTIRI ALE CAPULUI
Rotiți capul spre dreapta pentru o serie de timpi de
numărare, veţi simţi o senzație de întindere pe
partea stângă a gâtului, apoi rotiți capul pe spate
pentru o serie de timpi de numărare, întinzând
bărbia spre tavan și ţinând gura deschisă. Rotiți
capul spre stânga pentru o serie de timpi de
numărare, apoi aplecaţi capul la piept timp de o
serie de numărare.

RIDICĂRI ALE UMERILOR
Ridicați umărul drept spre ureche pentru o serie de timpi
de numărare. Apoi ridicați umărul stâng pentru o serie de
timpi de numărare, în timp ce coborâţi umărul drept.
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ÎNTINDERI LATERALE
Deschideţi braţele spre lateral și ridicaţi-le până
deasupra capului. Duceţi brațul drept cât mai departe
spre tavan pentru o serie de timp de numărare.
Repetați această acțiune cu brațul stâng.

ÎNTINDEREA CVADICEPŞILOR
Cu o mână pe un perete pentru echilibru, prindeţi la spate
piciorul drept, tragând piciorul drept în sus. Aduceţi călcâiul
cât mai aproape de fese. Menţineţi pentru o serie de 15
timpi și repetaţi pentru piciorul stâng.

ÎNTINDEREA COAPSEI LA INTERIOR
Staţi cu tălpile picioarelor apropiate și genunchii
orientaţi spre exterior. Trageţi picioarele cât mai
aproape de vintre. Împingeți ușor genunchii spre
podea. Țineți apăsat pentru o serie de 15 timpi.
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MPORTANT SAFETY INFORMATION

ATINGEREA VÂRFURILOR PICIOARELOR
Aplecaţi-vă uşor din talie către înainte, lăsând spatele şi umerii
să se relaxeze în timp ce vă întindeţi spre degetele de la
picioare. Ajungeţi cât mai jos și mențineți pentru o serie de 15
timpi.

ÎNTINDERI ALE TENDONULUI POPLITEU
(DE LA GENUNCHI)

Întindeţi piciorul drept. Aşezaţi talpa piciorului stâng
pe interiorul coapsei drepte. Întindeţi-vă spre
degetele picioarelor cât mai mult. Menţineți pentru o
serie de 15 timpi. Relaxați-vă și apoi repetaţi cu
piciorul stâng.

FANDĂRI (ÎNTINDEREA TENDONULUI LUI AHILE)
Rezemaţi-vă de un perete cu piciorul stâng în faţa
dreaptului și braţele înainte. Ţineţi piciorul drept în poziţie
dreaptă și piciorul stâng pe podea; apoi îndoiți piciorul
stâng și aplecaţi-vă înainte mişcând şoldurile spre perete.
Menţineţi, apoi repetați pentru cealaltă parte pentru o serie
de 15 timpi.

