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 Important Informatii de Siguranta 

 

 

Vă mulțumim pentru alegerea produsului nostru. Pentru a vă garanta siguranța și sănătatea, vă rugăm să 

utilizați corect aceasta bicicleta .Vă rugăm să citiți cu atenție informațiile de mai jos înainte de a utiliza 

acest echipament。 

1. Este important să citiți întregul manual înainte de asamblarea și utilizarea  bicicletei. Utilizarea sigură 

și eficientă poate fi realizată numai dacă echipamentul este asamblat, întreținut și utilizat corespunzător. 

2.Înainte de a începe orice program de exerciții fizice, trebuie să vă adresați medicului dumneavoastră 

pentru a stabili dacă aveți afecțiuni medicale sau fizice care ar putea pune în pericol sănătatea și 

siguranța dvs. sau vă pot împiedica să utilizați corect echipamentul. Sfatul medicului dumneavoastră 

este esențial dacă luați medicamente care vă afectează ritmul cardiac, tensiunea arterială sau nivelul 

colesterolului. 

3. Fiți conștienți de semnalele corpului. Exercițiile fizice incorecte sau excesive vă pot afecta sănătatea. 

Opriți exercițiile fizice dacă aveți oricare dintre următoarele simptome: durere, senzație de apăsare în 

piept, bătăi neregulate ale inimii, dificultăți de respirație extreme, senzație de amețeală, amețeli sau 

senzații de greață. Dacă aveți oricare dintre aceste afecțiuni, ar trebui să vă adresați medicului 

dumneavoastră înainte de a continua programul de exerciții. 

4 .Păstrați copiii și animalele de companie departe de echipament. Echipamentul este conceput doar 

pentru uzul adultilor. 

5.Utilizați echipamentul pe o suprafață solidă, plană, cu un covor de protecție pentru podea . Pentru a 

asigura siguranța, echipamentul trebuie să aibă cel puțin 0,6 metri spațiu liber în jurul său. 

6.Înainte de a utiliza echipamentul, verificați dacă piulițele și șuruburile sunt strânse bine. Utilizați 

întotdeauna echipamentul conform indicațiilor. Dacă găsiți componente defecte în timpul asamblării sau 

verificării echipamentului sau dacă auziți zgomote neobișnuite provenind de la echipament în timpul 

utilizării, opriți-vă imediat. Nu utilizați echipamentul până când problema nu a fost remediată. 

7.Există multe funcții ale computerului, a căror valoare se va afișa atunci când utilizați echipamentul în 

funcție de cantitatea de exercițiu, aici vă reamintesc că valoarea pulsului cardiac vă oferă doar câteva 

referințe. 

8 .Purtați îmbrăcăminte adecvată în timp ce utilizați echipamentul.  
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LISTA : PARTI COMPONETE  

Evitați să purtați haine largi care pot fi prinse în echipament sau care pot restricționa sau împiedica 

mișcarea. 

9 .Acest echipament este proiectat doar pentru uz interior , uz casnic。Greutatea maximă a utilizatorului: 

120 kg. 

10. Trebuie să aveți grijă când ridicați sau deplasați echipamentul pentru a nu vă răni spatele. 

11. Echipamentul nu este potrivit pentru uz terapeutic. 

12.Vă rugăm aveti la indemana acest manual și sculele de asamblare. 
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NO DESCRIPTION QTY  NO DESCRIPTION QTY 

1 Computer 1  43 Cover protectie 1 

2 Surub M5*10 2  44 Sa 1 

3 Capac (nut)  M8 6  45 Sensor line 1 

4 Arc saiba  D8xΦ20x1.5XR30 4  46 Saiba  2 

5 surubM5*25 1  46L/R Protectie 2 

6 Arc saiba D8xΦ20x1XR25 1  47 Saiba  2 

7 Tub connect  1  48 SurubM6*15 4 

8 Tension control cablu 1 1  49 Nut-capac M6 4 

9 Surub M8*16 12  50 Ax 1 

10 Fir mana  1  51 Nut-capac 1 1 

11 Fir Senzor 1  52 Saiba  1 

12 End cap 4  53 Curea 1 

13 Ghidon 1  54 Brat  1 

14 Manere  2  55 Curea tragere  1 

15 Arc saiba D8xΦ16x1.5XR16 2  56 Hexagon capac  nut M10*1.0 2 

16 Tension control calbu 2 1  57 Surub 2 

17L/R Pedale (L/R) 2  58 Volanta 1 

18 Linia senzorului 1  59 Hexagon capac nut M10*1.0 2 

19 Cablu mijloc 1  60 saiba 2 

20 Cadru principal 1  61 Ax 1 

21 Capac final 2  62 Rola de Prindere  1 

22 Stabilizator frontal 1  63 Surub M8*19 1 

23 Șurub de transport M8 * 62 4  64 Arc de tensiune 1 

24 Butoane cu arc M16x1.5 1 

 

 65 Brat metal   1 

25 Picioare 1  66 Arc primar 2 

26 Bucșă pătrată 1  67 Șaibă D6xΦ16x1,5 * 2 

27 Cablu de mâner 2 1  68 Șaibă de arc D6 2 

28 Bara cadru din spate 1  69 Șurub M6 * 20 2 

29 Stabilizator spate 1  70 Axa 1 

30 Capac final 2  71 Placă magnetică 1 

31 Saiba D8xΦ16x1.5 12  72 Magnet 4 

32 Șaibă de arc D8 

Șurub M6 * 16 

Capac din plastic 

Post de pernă 

Capac de capăt F38 

Perna din spate 

 

Aderență cu spumă 

Puls Φ22 

4  73 Inele  din plastic 1 

33  Șurub M6 * 16 

Capac din plastic 

Post de pernă 

Capac de capăt F38 

Perna din spate 

 

Aderență cu spumă 

Puls Φ22 

8  74 Șurub M6 * 30 1 

34 Capac din plastic 

Post de pernă 

Capac de capăt F38 

Perna din spate 

 

Aderență cu spumă 

Puls Φ22 

2  75 Piuliță M6 2 

35 Suport Cadru sezut  

Capac de capăt F38 

Perna din spate 

 

Aderență cu spumă 

Puls Φ22 

1  76 Arc de tensiune 1 

36 Capac de capăt F38 

Perna din spate 

2  77 Piuliță de nailon M8 2 

37 Parte Sa spate  1  78 Şurub 5 

38 Aderență cu spumă 

Puls Φ22 

2  79 Şurub 7 

39 Puls Φ22   2  80 Tub scurt 1 

40 Ghidon   1  81 Capac final   2 
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 41 Surub   2   Cheie  S13-14-15   1 

42 Surub M8*45   2   Hexagon –cheie  S6   1 

  

 

 

 

#23  M8*62  2PCS

#4  d8*Φ20*1.5*R30  2PCS

#3  M8  2PCS

S13

 

 

S15

 

FIG.1: 

Atașați stabilizatorul frontal (22) la cadrul 

principal (20) cu șurub de transport (23), 

piuliță bombată (3) și șaibă cu arc (4)。 

FIG.1 

FIG.2 

FIG.2:  

Instalați pedala stângă și dreaptă (17L / 

R) pe manivela (54). Apoi, blocați strâns 

pedala stângă (17L) în sens invers 

acelor de ceasornic. În plus, blocați 

strâns pedala dreaptă (17R) în sensul 

acelor de ceasornic. 
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S13

#23  M8*62  2PCS

#3  M8  2PCS

#4  d8*Φ20*1.5*R30  2PCS

   

 

 

 

#9  M8*16 4PCS

#32  d8 4PCS

#31  d8* 16*1.5 4PCS

 

FIG.3: 

Atașați stabilizatorul din spate (29) la suportul 

din spate (28) cu șurub de transport (23), piuliță 

cu cupolă (3) și șaibă cu arc (4). 

FIG.3 

FIG.4 

FIG.4: 

Conectați senzorul 19 și 27 și glisați suportul din 

spate (28) la cadrul principal (20). Va trebui să 

fixați butonul de reglare (24). Puteți regla 

distanța în funcție de înălțimea dvs. 

FIG.5 

FIG.5: 

Atașați  cadrul sezutului  (35) la suportul 

din spate (28) cu șaiba (31)), șaibă cu arc (32) 

și șurub (9). 
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#33  M6*16 8PCS

 

 

S13

#31  d8*Φ16*1.5  2PCS

#3  M8  2PCS

#42  M8*45  2PCS
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16

9#  M8*16 4PCS

31#  d8*Φ16*1.5  2PCS

15# d8*Φ16*1.5*R16 2PCS

 

FIG.6: 

Atașați perna din spate (37) și perna (44) la 

cadrul pernei spate  (35) cu șurubul (33) și 

șaiba (34). 

FIG.6 

FIG.8 

FIG.7: 

Conectați firul mânerului (45) cu firul de 

impulsuri (27). Apoi, fixați placa de 

acoperire (43) și ghidonul (40) pe tubul 

scaunului (35) cu șurubul de transport 

(42), șaibă plată (31) și piulița cu cupolă 

(3). 

FIG.7 

FIG.8: 

. Conectați linia senzorului 11 & 18, 

mânerul firului 10 și 19 și firul de 

control al tensiunii 8 & 16, atașați 

controlul tensiunii (8) la stâlpul de 

ridicare cu piulița (5) și șaiba de arc 

(6). Instalați tubul de susținere (7) pe 

cadrul principal (20) cu șaibă arc (15) 

și șurub (9) și șaibă (31) 
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9#  M8*16 4PCS

31#  d8*Φ16*1.5  4PCS

 

 

#2  M5*10 2PCS

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.9: 

Atașați ghidonul (13) pe tubul de 

sprijin (7) cu șurub (9), șaibă plată 

(31). 

FIG.10 

FIG.10: 

Conectați linia senzorului (11), 

mânerul firului (10) cu linia 

computerului (1b, 1a) separat. Fixați 

computerul (1) pe tubul de sprijin (7) 

cu șurubul (2). 

 

FIG.9 
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MANUAL DE INSTRUCȚIUNI MONITOR – COMPUTER  

N0: HR-1652 CE –INTERTEK  

SPECIFICAȚII: 

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

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

DISTANȚĂ (DIST) ……………………………………… ..... 0.00-999.9KM (ML) 

CALORIE (CAL) …………………………………………… ...... 0.00-9999KCAL 

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

※ PULSE (PUL) …… ........................................... ........................... 0，40 ~ 240BPM 

FUNCȚII CHEIE: 

MOD (SELECT / RESET): Această tastă vă permite să selectați și să vă blocați la o anumită funcție 

dorită. 

PROCEDURI DE FUNCȚIONARE: 

1. PORNIRE / OPRIRE AUTO 

viteză. 

tasta timp de aproximativ 4 minute. 

2. RESET 

Unitatea poate fi resetată fie schimbând bateria, fie apăsând tasta MODE pentru 

3 secunde. 

3. MOD 

Pentru a alege SCAN sau LOCK dacă nu doriți modul de scanare, apăsați pe 

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: Apăsați tasta MODE până când indicatorul avansează la SPEED. Viteza curentă va fi 

afișată. 

3. DISTANȚĂ: Apăsați tasta MODE până când indicatorul avansează la DISTANȚĂ. Va fi afișată 

distanța fiecărui antrenament. 

4. CALORIE: Apăsați tasta MODE până când indicatorul se blochează pe CALORIE. Caloriile arse 

vor fi afișate la începerea exercițiului. 

5. ODOMETRU (DACĂ AU): Apăsați tasta MODE până când indicatorul avansează la 

ODEMETER. Distanța totală acumulată va fi afișată. 

6. PULSE (IF HAVE): Apăsați tasta MODE până când indicatorul avansează la PULSE. Ritmul 

cardiac actual al utilizatorului va fi afișat în ritmuri pe minut. Așezați palmele mâinilor pe ambele 

plăcuțe de contact (sau puneți clema la ureche) și așteptați 30 de secunde pentru citirea cea mai 

precisă. 

SCAN: Afișează automat modificările la fiecare 4 secunde. 

BATERIE: 

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