BICICLETA DE ANTRENAMENT
MANUALUL POSESORULUI

IMPORTANTA NOTIFICARE DE SIGURANTA
VEDERE DE DETALIU SI LISTA DE PIESE
INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
INSTRUCTIUNI DE EXERCITII
MONITORIZAREA EXERCITIILOR
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Stimat Client,
Citiți, vă rog, aceste instructiuni cu mare atentie, inainte de a le utiliza.
Veti gasi informatii importante cu privire la siguranta bicicletei dv.
magnetice.

IMPORTANTA NOTIFICARE DE SIGURANTA:：
Luati masurile urmatoare de precautie, inainte de asamblarea sau operarea mașinii:
★ Capacitatea maxima in greutate a acestei biciclete de antrenament este de 100kg/220Lbs;
persoana a carei greutate corporala depaseste aceasta limita ar trebui sa nu utilizeze
aceasta mașina;
★ Localizati o locatie confortabila de lucru, asamblati bicicleta dv.de antrenament intr-un
spatiu deschis, cu ventilare si iluminare adecvate;
★ Tineti copiii si animalele de companie departe de bicicleta de antrenament, nu lasati copii
neasigurati in aceeasi camera cu mașina;
★ Pozitionati masina pe o suprafata clara de nivel. Nu utilizati langa apa sau exterior.
★ Purtati intotdeauna imbracaminte de lucru corespunzatoare, atunci cand pacticati exercitii,
alergari; pantofii de aerobic sunt de asemenea necesari.
★ Utilizati bicicleta de antrenament doar penru scopul ei intentionat, asa cum se descrie in
acest manual. Nu utilizati niciun alt accesoriu nerecomandat de fabricant.
★ Nu plasati obiecte ascuțite în jurul acestei mașini.
★ Inspectati întotdeauna mașina, sa va asigurați ca bolturile, suruburile, piulitele și alte piese
sunt în stare sigură și stabilă.
★ Înainte de a începe exercitiile, faceți mai întâi exerciții de încălzire, întotdeauna.
★ Dacă utilizatorul simte ameteli, greață, durere în piept, sau alte simptome anormale, opriți
activitatea imediat și consultati medicul, dacă este necesar.
★ Persoanele handicapate sau cu dizabilitati nu ar trebui sa utilizeze bicicleta de
antrenament, fără prezenta unei persoane calificate profesional pentru sănătate, sau
medic.
★ Nu operați niciodată aceasta mașina, dacă nu funcționează corespunzător.
★ Atunci când utilizatorul nu are nevoie sa opereze mașina, faceți controlul tensionarii la
sarcina cea mai redusa.

AVERTIZARE：

INAINTE DE A INCEPE ACEST PROGRAM, SAU ORICE PROGRAM DE EXERCITII,
CONSULTATI MAI INTAI MEDICUL, ACEASTA ESTE DEOSEBIT DE IMPORTANT, IN
SPECIAL PENTRU PERSOANELE IN VARSTA DE PESTE 35 ANI, SAU PERSOANELE CU
PROBLEME DE SANATATE PREEXISTENTE. CITITI TOATE INSTRUCTIUNILE, INAINTE
DE UTILIZARE.
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VEDERE DE DETALIU SI LISTA DE PIESE：
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NR

DESCRIERE

CANT

NR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17L/R
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Computer
Surub M5x10
Piulita olandeza M8
Rondela cu arc D8xΦ20x2xR30
Surub M5*30
Rondela cu arc
Tub suport
Buton de comanda a tensionarii
Surub M8*16
Linie de mijloc
Linie
Capac de capat
Ghidon de bicicleta
Maner cu spuma
Bolt M8x60
Linie de tensionare
Pedala
Linie de senzori
Linie de senzori
Cadrul principal
Capac de capat
Stabilizator fata
Bolt M8x62
Buton M16*1.5
Buton reglare
Bucsa
Linie de senzori
Suport spate
Stabilizator spate
Capac de capat
Rondela D8xΦ16x1.5
Rondela D8
Surub M6x16
Surub D6xΦ16x1.5
Tub locas
Capac de capat F38
Perna spate
Maner cu spuma
Impulsuri
Ghidon de bicicleta
Surub fixare
Bolt M8x35
Placa de acoperire

1
2
8
10
1
2
1
1
8
1
1
4
1
2
2
1
2
1
1
1
2
1
4
1
1
1
1
1
1
2
4
4
8
8
1
2
1
2
1
1
2
4
1

44
45
46L/R
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
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DESCRIERE
Scaun
Linie
Capacul lantului
Capac mic
Surub fixare ST4.2x16
Curea
Arbore cotit+roată cu lanț
Carcasa cu guler
Manson cu bila
Rondela II
Rondela plata
Piulita fixare
Rondela fixare (L)
Rondela I
Piulita M6
Bolt M6X20
Resort
Suport magnet
Piulita din nylon M6
Magnet
Bolt M8x16
Rondela D8*Φ25*2.0
Volant
Rulment cu bila 6002Z
Inel de control D15
Osie
Inel de control D10
Rulment cu bila 6000
Consola din otel
Piulita din nylon M8
FARA PIESE
Resort tensionare
Senzor
Cheie in cruce S13-14-15
Cheie Allen S6

CANT
1
1
2
2
12
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1

INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE:
1.PREGATIRE:
A. Înainte de a asambla, asigurati-va ca veți avea sufieicnt spațiu în jurul obiectului.
B. Utilizati mijloacele prezente pentru asamblare.
C. Înainte de asamblare, verificati dacă dispuneti de toate piesele (în foaia dinaintea
FIG.1: Atasati stabilizatorul fata (2) la cadrul principal

instructiunilor, găsiți un desen de detaliu cu toate piesele (marcate cu numere) care

(21) boltul de deplasare (3), piulita în forma de bulb
(5) si rondela arc (4), si atasati stabilizatorul spate

compun acest obiect.

(8) la perna de glisare (7) cu boltul de deplasare
(3), piulita în forma de bulb (5) si rondela arc (4),

2.INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE:

apoi conectati senzorii a1 si a2, si glisati perna (7)
la cadrul principal (21), va trebui sa fixati butonul de

#23 M8*62 2PCS

reglare (22).

#4 d8*Φ
20*2*R30 2PCS

Stabilizatorul spate (8) la perna de glisare (7) cu

#3 M8 2PCS

boltul de deplasare (3), piulita bulb (5) si rondela
S13

arc (4), apoi conectati senzorul la boltul de

:

deplasare (23), piulita bulb (3) si rondela arc (4)。

S15

FIG.2: Mai intai, instalati pedala stanga si
dreapta (17L/R) la maner. Apoi, blocati
pedala stanga (17L) etans in sens contrar
acelor de ceasornic. In plus, blocati
pedala dreapta (17R) etans in sensul
acelor de ceasornic
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FIG.3
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#23 M8*62 2PCS

FIG.3

#4 d8*Φ20*2*R30 2PCS
#3 M8 2PCS

Atasati Stabilizatorul spate (29) la Suport
S13

spate (28) cu boltul de deplasare (23), Piulita
bulb (3) si rondela arc (4).

FIG.4:
Conectati senzorii 19 si 27, si glisati Suport
spate (28) la Cadrul principal (20), Va trebui sa
fixati butonul de reglare (24).

#9 M8*164PCS

FIG.5:

#32 d84PCS

Atasati post-perna (35) la Suport spate

#31 d8*6*1.54PCS

(28) cu Rondela plata (34) si boltul (33)
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#33 M6*168PCS
#34 d6*?16*1.58PCS

FIG.6:
Atasati Perna spate (37) si perna (44) la t
post-perna (35) cu Rondela plta (34), bolt
(33).

#42 M8*35 2PCS
#31 d8*Φ
16*1.5 2PCS
#3 M8 2PCS
S13

FIG.7:
Conectati cablul manerului (27) la cablul de
impulsuri(45).

Apoi,

fixati

Placa

de

acoperire(43) si Ghidonul de bicicleta (40)
de locasul tubului (35) cu boltul de
deplasare (42),

Rondela plata (31) si

Piulita(3).

FIG.8:
#9 M8*164PCS

Conectati senzorul 10&19 si cablul de

#4 d8* 20*2*R304PCS

control al tensionarii 8&16, asa cum se
vede in FIG.7, si instalati suportul
tubului (7) pe Cadrul principal (20) cu
rondela arc (4) si bolt (9).

8
16

#15 M8*60 2PCS
#4 d8*Φ20*2*R30 2PCS
#3 M8 2PCS

FIG.9:

S13

Fixati Ghidonul bicicletei (13) de suportul
tubului (7) cu bolt (15), Rondela plata (4)
si Piulita(3).
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FIG.10:

#2 M5*102PCS

Fixati computerul (1) de suportul tub (7) cu
Piulita(2).

INSTRUCTIUNI PENTRU EXERCITII
Folosirea BICICLETEI dv. de antrenament va asigura câteva beneficii, va
imbunatati conditia dv. fizica, va tonifia musculatura și, legat de calorii, va controla
dieta, ajutandu-va sa slabiti.

1.Faza de incalzire
Aceasta faza va ajuta sa obtineti fluxul sanguin în jurul corpului așa încât
mușchii sa lucreze corespunzător. De asemenea, va reduce riscul de crampe și
afectiuni musculare. Se recomanda sa faceți câteva exerciții de intindere, așa cum se
arata mai jos. Fiecare intindere trebuie mentinuta timp de aproximativ 30 secunde, nu
fortati mușchii la intindere – dacă va doare, OPRITI.

COAPSA INTERIOARA

INDOIRI
INAINTE

INDOIRI LATERALE

MUSCHII GAMBEI / TENDON AHILE

COAPSA EXTERIOARA
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2.Faza de exercitii
Aceasta este faza în care depuneti efort. După utilizare normala, mușchii de la
picioare vor deveni mai puternici. În timp ce lucrați, este foarte important sa mențineți
un tempo staționar. Viteza de lucru trebuie să fie suficienta, asa încât sa va ridice
bătăile inimii în zona ținta aratata în graficul de mai jos.

Aceasta faza trebuie sa dureze minimum 12 minute, deși majoritatea persoanelor
aproximativ
15-20 minute.
3. încep
Fazalade
relaxare
Aceasta faza lasa sistemul dv. cardio-vascular și mușchii să se relaxeze. Aceasta
este o repetare a exercitiului de încălzire, de ex. reducerea tempo-ului, continuarea
timp de aproximativ 5 minute. Exercitiile de intindere trebuie repetate acum, amintinduva din nou sa nu fortati mușchii la intindere.
Cu cât aveți nevoie sa deveniti mai în forma, cu atât trebuie sa va antrenati mai mult
și mai din greu. Se recomanda sa va antrenați de cel puțin trei ori pe săptămâna și,
dacă este posibil, sa plasati sedintele de antrenament la intervale în mod uniform pe
parcursul săptămânii.

TONIFIEREA MUSCHILOR
Pentru tonifierea muschilor pe BICICLETA dv ELIPTICA, aveți nevoie sa va fixati
rezistenta destul de sus. Aceasta va pune mai mult efort pe muschii de la picioare și
poate însemna sa nu va puteți antrena atâta cât ați dori. Dacă încercați și sa va
imbunatatiti starea fizica, veți avea nevoie sa va modificati programul de antrenament.
Trebuie sa va antrenați atât cât este normal la fazele de încălzire și relaxare, dar,
înspre sfârșitul fazei de exerciții, sa măriți rezistenta, punând picioarele în mișcare mai
mult decât normal. Este posibil sa trebuiască sa va reduceti viteza, pentru a menține
bătăile inimii în zona ținta.

PIERDEREA IN GREUTATE
Factorul important aici este volumul de efort pe care-l alocati. Cu cât lucrați mai
din greu și mai mult, cu atât veți arde mai multe calorii. În mod efectiv, este același
lucru ca și când v-ați antrena sa va imbunatatiti starea fizica, diferența este obiectivul.
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UTILIZARE
Butonul de control al tensionarii va permite sa modificati rezistenta pedalelor. O rezistenta mare
face mai dificila pedalarea, o rezistenta redusa o face mai facila. Pentru cele mai bune rezultate,
setati tensionarea în timp ce bicicleta se afla în funcțiune.
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MANUAL DE INSTRUCȚIUNI CU MONITORIZARE

A EXERCITIILOR

SPECIFICATII:
TIMP……………………………………………………………………….………..00:00-99:59
VITEZA(SPD)..……………………………………………………………0.0-99.9KM/H (ML/H)
DISTANTA(DIST)……………………………………………………….....0.00-999.9KM (ML)
CALORIE(CAL)………………………………… …………………………......0.00-9999KCAL
※ODOMETRU(ODO)………………………………………..…………..….0.0-9999KM (ML)
※Impulsuri (PUL) ……..................................................................................0，40~240BPM
FUNCTII-CHEIE / PE TASTE:
MOD (SELECTARE/RESETARE): Aceasta tasta va lasa sa selectati și sa blocați o anumita funcție pe care
o doriți.
PROCEDURI DE OPERARE:
1. DESCHIDERE/INCHIDERE AUTOMATA [ON/OFF]
 Sistemul se deschide atunci când se apasa tasta sau atunci când intra un senzor de la senzorii de
viteza
 Sistemul se închide automat, atunci când viteza nu are semnal de intrare, sau nu este apasata nicio
tasta timp de aproximativ 4 minute.
2. RESETARE
Unitatea poate fi resetata, fie schimbnd bateria, fie apasand tasta MOD, timp de 3 secunde.
3. MODUL
Pentru a alege SCAN sau LOCK, dacă nu doriți modul SCAN, apasati tasta MOD, atunci când începe sa
licareasca acul indicator pe functia pe care o doriți.
FUNCTII:
1. TIMP: Apasati tasta MOD, pana când blocați acul indicator pe TIMP. Timpul total de lucru se va arata
atunci când începeți exercițiul.
2. VITEZA: Apasati tasta MOD, pana când acul indicator avanseaza la VITEZA. Se va arata viteza curenta.
3. DISTANTA: Apasati tasta MOD, pana când acul indicator avanseaza la DISTANTA. Se va afisa distanța
la fiecare sesiune de lucru.
4. CALORIE: Apasati tasta MOD, pana când acul indicator se blochează pe CALORIE. Se vor afisa caloriile
arse, atunci când începeți exercițiul.
5. ODOMETRU (DACA AVETI): Apasati tasta MOD, pana când acul indicator avanseaza la ODEMETRU.
Se va arata distanța total acumulată.
6. Impulsuri (DACA AVETI): Apasati tasta MOD, pana când acul indicator avanseaza la Impulsuri .Se vor
afisa bătăile curente ale inimii Utilizatorului, în bătăi pe minut. Puneți palmele mainilor dv. pe placile de
contact (sau puneti urechea la ureche), și așteptați 30 de secunde, pentru cea mai precisa citire.
SCAN: În mod automat se afiseaza modificarile la fiecare 4 secunde.
BATERIE:
Dacă afisajul pe monitor este necorespunzator, reinstalati bateriile, pentru a avea un rezultat bun.

CUM SE INSTALEAZA BATERIILE:
1. Puneți doua baterii la spatele monitorului ;
2. Asigurati-va ca bateriile sunt corect pozitionate și arcurile bateriei sunt în contact
corespunzător cu bateriile.
3. Dacă afisajul este ilizibil, sau doar partial apar segmente, scoateți bateriile și reinstalatile.
Ori de câte ori scoateți bateriile, toate valorile de funcții se vor reseta la zero.

Specificatiile acestui produs pot varia fata de aceasta fotografie și sunt supuse
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la modificari fără preaviz.
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