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DIAGRAMA DE IDENTIFICARE A ARTICOLELOR 

Această diagramă este prezentată pentru a ajuta la identificarea articolului utilizat în procesul de 
asamblare. Plasați șaibele sau capetele buloanelor pe cercuri pentru a verifica diametrul corect. 
Utilizați scala mică pentru a verifica lungimea buloanelor sau șuruburilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REMARCĂ: Lungimea tuturor buloanelor și șuruburilor, cu excepția celor cu capetele plate, se măsoară de 

sub cap până la extremitatea bulonului sau șurubului. Buloanele sau șuruburile cu cap plat se 
măsoară de la partea superioară a capului până la extremitatea finală a bulonului sau șurubului.

INCI 

MILIMETRI 
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Nr. 
Piesă 

Descriere Cant. 

 

60 Bulon, Cap Buton (M8x15mm) 6 

 

61 Șaibă de blocare (M8) 4 

 

62 Șaibă (M8) 8 

 

63 
Șuruburi cu cap plat în cruce  
(M6 x 15mm) 

5 

 

64 Șaibă (M6) 5 

 
83 Șaibă mare(M8) 2 

 

81 Șurub de fixare (ST4.2X45) 1 

 
84 Bulon, Cap Buton (M8 x 40mm) 2 

 

85 Bulon, Cap Buton (M8x20mm) 2 

 

59 Cheie imbus (5mm) 1 

 

69 Cheie imbus cu șurubelniță 1 
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LA DESCHIDEREA CUTIEI, VEȚI GĂSI PIESELE DE 
SCHIMB DE MAI JOS 
 
 Cadru principal – 1 buc Cadru de bază  – 1 buc Scaun – 1 buc Suport sticlă  – 1 buc 

Carcasă  față – 1 buc Suport posterior – 1 buc Stativ posterior – 1 buc 

Ax pedală  – 1 buc Protecție pedale – 2 buc Ghidon – 1 buc Adaptor – 1 buc 

 

Capac de capă t (60 mm)  – 2 

buc 
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INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE 

PASUL1 

Poziționați ansamblul principal al Aparatului de Vâslit așa cu se arată în figura A. 

Introduceți SUPORTUL DIN SPATE (5) în CADRUL DE BAZĂ (3) și asigurați-l cu BOLȚURI CU 

CAP BUTON (M6x15mm) (63) și cu ȘAIBE (M6)(64). 

Atașați CADRUL DE BAZĂ (3) la CONSOLA DE LEGĂTURĂ (11) cu BOLȚURI CU CAP 

BUTON (M8x40mm) (84) și cu ȘAIBE (M8) (62). 

PASUL2 

Consultați  figura B. Întoarceți cu capul în jos ansamblul principal al Aparatului de Vâslit. Atașați 

STATIVUL POSTERIOR (2) la ȘINĂ (48) cu BOLȚURI CU CAP BUTON (M8x15mm) (60), 

ȘAIBE DE BLOCARE (M8)(61), și ȘAIBE (M8)(62).
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PASUL3 
Consultați  figura de mai jos. 
DEPLIAȚI ȘINA (48) și apoi atașați CONSOLA DE LEGĂTURĂ(11) la CADRUL DE BAZĂ (3) cu 
BOLȚURI CU CAP BUTON (M8x20mm)(85) și ȘAIBE (M8)(62). 

PASUL4 
Consultați  SCAUNUL (21) la ȘASIUL SCAUNULUI (10) cu BOLȚURI CU CAP ROTUND 
(M6x15mm) (63) și ȘAIBE  (M6)(64).
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PASUL5 
Consultați vederea de detaliu C. Introduceți GHIDONUL(15) prin MANȘONUL DE GHIDON(111). 
Glisați MÂNERUL DIN SPUMĂ(22) pe capătul proeminent al GHIDONULUI(15). Apăsați 
CAPACUL ROTUND(23) în capătul GHIDONULUI(15). 
NOTĂ: Ungeți GHIDONUL(15) cu o cantitate mica de săpun lichid sau apă pentru instalarea mai 
ușoară a MÂNERULUI DIN SPUMĂ(22). 

PASUL6 
Puneți CAPACUL DE CAPĂT (60mm) (30) în SUPORTUL POSTERIOR  (2). 

PASUL7 
Glisați CARCASA FRONTALĂ (28) în CARCASELE STÂNGA și DREAPTA (17, 18), apoi 
atașați-le la CADRUL DE BAZĂ (3) cu ȘURUB CU CAP ROTUND (M4.2x45mm)(81). 

PASUL 8 
Pentru a instala SUPORTUL DE STICLĂ (27), slăbiți ȘURUBUL (M4.2x16mm)(67) de pe 
CARCASA DIN DREAPTA (18). Împingeți SUPORTUL DE STICLĂ (27) în spațiul liber dintre 
CARCASELE DIN STÂNGA și DIN DREAPTA (17, 18). Strângeți ȘURUBUL (M4.2x20mm)(16) pe 
CARCASA DIN DREAPTA(18). 

(Slăbiți pentru a instala 

SUPORTUL DE STICLA (27). 
Strângeți după instalare). 
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PASUL9 
Introduceți AXUL PEDALEI (6) prin tubul amplasat pe CADRUL DE BAZĂ (3). Glisați un CAPAC 
DE PEDALĂ (19) pe fiecare extremitate a AXULUI PEDALEI (6). Apoi asigurați CAPACELE 
PEDALEI (19) cu BULOANE CU CAP BUTON (M8x15mm)(60) și ȘAIBE MARI (M8)(83) la 
ambele extremități ale AXULUI PEDALEI (6). Va trebui să utilizați două Chei Imbus ca să 
strângeți BOLȚURI CU CAP BUTON (M8x15mm) (60) la ambele extremități ale AXULUI 
PEDALEI (6) în același timp. 

PASUL 10 
Consultați vederea de detaliu. Conectați ADAPTORUL (94) la MUFA de ALIMENTARE CU CC 
(96) amplasată în partea din față a aparatului. Conectați ADAPTORUL (94) într-o priză electrică.
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REGLAREA CURELELOR DE PEDALĂ  

Dacă credeți că este mai confortabil pentru antrenamentul vostru, aveți posibilitatea să atașați 

CUREAUA PEDALEI (20) în poziția cea mai joasă de la CAPACUL PEDALEI (19) așa cum se 

arată în figura 1 de mai jos. 

Treceți CUREAUA PEDALEI (20) prin deschizătura de la partea de jos a CAPACULUI PEDALEI 

(19). Trageți CUREAUA PEDALEI(20) ca să faceți un nod în fața capătului de jos al CAPACULUI 

PEDALEI(19). 

Treceți CUREAUA PEDALEI(20) prin deschizătura din CAPACUL PEDALEI(19) pe cealaltă latură 

a părții superioare așa cum se arată în figura 1, apoi luați capătul de la CUREAUA PEDALEI (20) 

ținând în sus pentru a-l atașa pe partea superioară a CURELEI PEDALEI(20) cu Suport cu Cârlig 

și Buclă. 

Atașați capătul CURELEI PEDALEI(20) într-o poziție diferită cu Suportul cu Cârlig și Buclă pentru a 

regla lungimea. Consultați figura 2.

Găuri de reglare 
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DEPOZITARE 
1. Depozitați Aparatul de Vâslit, pur și simplu păstrați-l într-un loc curat și uscat. 

2. Deplasați Aparatul de Vâslit cu roțile de deplasare de pe Stabilizatorul Frontal al CADRULUI DE BAZĂ (3). 

Ridicați de SUPORTUL POSTERIOR  (2) ca să deplasați Aparatul de Vâslit. Nu utilizați SCAUNUL (21) ca să 

deplasați Aparatul de Vâslit. SCAUNUL (21) se va mișca și ȘASIUL SCAUNULUI (10) poate să vă prindă 

mâna sau degetele. 

3. Consultați figura de mai jos. Puteți sprijini Aparatul de Vâslit pe extremitatea sa pentru depozitare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCȚIUNI DE DEPLASARE 
Ridicați în sus stabilizatorul posterior și împingeți aparatul de vâslit atunci când doriți să îl deplasați. 
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INSTRUCȚIUNI PENTRU CALCULATOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Alimentare: 

a. Conectați toate cablurile la monitor. 
b. După alimentare, toate segmentele LCD se vor lumina timp de 2 secunde și CPU va 

reconfigura rezistența la nivel 1. Monitorul va trece la modul inițial. 
Dacă cablurile de conectare au fost instalate incorect, motorul nu va funcționa. Înainte de a 
solicita service, vă rugăm să examinați dacă toate cablurile de conectare sunt bine 
conectate și apoi reluați alimentarea pentru a scăpa de semnalul sonor sau apăsați butonul 
"START / STOP (PORNIT/OPRIT) (țineți apăsat pentru resetare) " pentru a reporni 
sistemul. Dacă motorul tot nu pornește, vă rugăm să solicitați service-ul. 
 

B. FUNCȚIA TASTEI: 
a. START/STOP (PORNIT/OPRIT): 

1. Pentru a porni sau a face pauză la antrenament . 

b. FUN/SCAN: 

1. Situația Oprit, apăsați acest buton pentru a introduce parametri de Setare (Configurare) 

2. Confirmați valorile configurate ale parametrilor și la configurarea parametrului următor 

3. Starea de START (PORNIT), apăsând acest buton se afișează valorile actuale ale 

parametrilor stabiliți și apoi apăsați comutatorul pentru afișarea parametrilor funcției de 

scanare automată 

c. o,+ ▲ : 

1. În situația Setării parametrilor, creșteți pentru a ajusta valorile parametrilor 

2. În starea START (PORNIRE), măriți mișcarea de rezistență 

d. o,- ▼ : 

1. În situația Setării parametrilor, reduceți pentru a ajusta valorile parametrilor 

2. În starea START (PORNIRE), măriți mișcarea de rezistență. 

e. PROG/RESET: 

1. În starea STOP (OPRIRE), selectați modelele de mișcare cerute de utilizator 

2. Orice stare, apăsați lung acest buton timp de 5 secunde, reconfigurați ceasul electronic, 

în plus față de ODO reconfigurați toate datele 

f. Combinație de taste 1: FUN/SCAN și în același timp butonul UP (SUS) (+) timp de 3 secunde, în 

introspecția motorului 

g. Combinație de taste 2: în același timp, PROGRAM și butonul DOWN (JOS) (-) timp de 3 secunde, 

a examinat valorile ODO 
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C. FUNCȚII: 
PROGRAM: 

Selectarea modului de antrenament. Există în total 19 programe P01-P15 ,U1-U4. 
TIME (DURATA): 

Durata de antrenament va fi indicată pe afișaj în momentul antrenamentului. Dacă nu se detectează 

niciun semnal în 256 de secunde, intrați în MODUL SLEEP (ADORMIRE). Dacă solicitați calculatorul 

prin apăsarea orică rei taste sau prin semnal de intrare sau dacă începeți să  vă antrenați, toate 

valorile se vor reconfigura la zero. 
Numărătoare în sus: Fără a configura valoarea duratei, monitorul va număra în sus durata de la 0:00 
la 99:59.  
Numărătoare în jos: Prin configurarea duratei, monitorul va număra în jos de la valorile voastre de 
configurare. 
Odată ce ați atins valoarea configurării, monitorul va produce semnale sonore și apoi opriți, apăsați 
tasta START / STOP (PORNIT/OPRIT) pentru a număra de la 0:00 

DISTANCE (DISTANȚA) 
Distanța va fi afișată pe ecran. Monitorul începe să calculeze de la 1 metru la 999 metri și unitatea de 
măsură este 1 metru. După ce ajunge la 1 KM, unitatea de măsură devine 0.1 KM (100 metri). 
Monitorul va afișa de la 1.000KM al 9.999KM. 
Numărătoare în sus: Fără configurarea valorii distanței, monitorul va număra în sus de la 1M-9.999 
KM . 
Numărătoare în jos: Prin configurarea distanței de antrenament, monitorul va începe numărătoarea 
în jos de la valorile configurărilor. Odată atinsă valoarea de configurare, monitorul va produce un 
semnal sonor și apoi se va opri, apăsați tasta START/STOP (PORNIT/OPRIT) pentru numărătoarea 
în sus de la 1 metru. 
 
CALORIE 
Caloriile arse vor fi afișate pe ecran. Domeniul său este 0.0-999kcal. 
Numărătoare în sus: Fără a configura valoarea caloriei, monitorul va număra în sus de la 0.0 la 999.  
Numărătoare în jos: Prin configurarea consumului de calorii, monitorul va număra în jos de la valorile 
voastre de configurare. Odată atinsă valoarea de configurare, monitorul va produce un semnal sonor 
și apoi se va opri, apăsați tasta START/STOP (PORNIT/OPRIT) pentru numărătoarea în sus de la 
0.0. 

 
Count (Numărătoare): 

Numărătoarea va fi indicată pe afișaj atunci când vă antrenați. Dacă nu se detectează niciun semnal 
în 256 de secunde,se va reconfigura de la zero. 
Numărătoare în sus: Fără a configura valoarea numărătorii, monitorul va număra în jos de la 0 la 
9999.  
Numărătoare în jos: Prin configurarea duratei de antrenament, monitorul va număra în jos de la 
valorile voastre de configurare. Odată atinsă valoarea de configurare, monitorul va produce un 
semnal sonor și apoi se va opri, apăsați tasta START/STOP (PORNIT/OPRIT) pentru numărătoarea 
în sus de la 0. 

WATT 
Valoarea watt actuală în cursul antrenamentului, care se va modifica atunci când se modifică 
rezistența sau viteza. 
 
STROKES/MIN (MIȘCĂRI/MIN) 
Înseamnă timpii de mișcare ai aparatului de vâslit pe minut. 

 
D. ORDINEA DE FUNCȚIONARE: 

Există în total 20 programe și UTILIZATORUL poate stabili durata de antrenament și apoi 
programul împarte această durată de lucru în 10 părți. 
Dacă utilizatorul nu stabilește durata de lucru, programul va număra în sus per secundă și fiecare 
dintre părți va însemna 1 minut. 
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Program manual  
Program Preconfigurat: Program 01- Program 14 

1. Apăsați butonul PROGRAM pentru programul dorit 
2. Apăsați butonul FUN/SCAN pentru a intra în program. 
3. Afișajul Time (Durată) se va lumina și apoi apăsați butonul " sus sau jos”  pentru a stabili 

durata dorită pentru a efectua antrenamentul. Apăsați butonul FUN/SCAN pentru a confirma 
valoarea configurării voastre. 

4. Afișajul de numărătoare se va lumina și apoi apăsați butonul " sus sau jos”  pentru a stabili 
durata dorită. Apăsați butonul FUN/SCAN pentru a confirma valoarea configurării voastre. 

5. Afișajul pentru distanță se va lumina și apoi apăsați butonul “ sus sau jos”  pentru a stabili 
distanța dorită pe care ați vrea să o atingeți. Apăsați butonul FUN/SCAN pentru a confirma 
valoarea configurării voastre 

6. Afișajul pentru calorie se va lumina și apoi apăsați butonul “ sus sau jos”  pentru a stabili 
caloria dorită pe care doriți să o atingeți. Apăsați butonul FUN/SCAN pentru a confirma 
valoarea configurării voastre 

7. Apăsați butonul START/STOP (PORNIT/OPRIT) pentru a începe antrenamentul. 
Notă: 
1. Apăsați butonul FUN/SCAN către configurarea următoare a funcției. 
2. Va exista un semnal sonor atunci când se atinge valoarea dorită. 
 Dacă există mai mult decât o valoare dorită, apăsați butonul START/STOP 

(PORNIT/OPRIT) pentru a continua antrenamentul după semnalul sonor și pentru a 
atinge următoarea valoare. 

 
Program de Competiție: Program 15 

1 Apăsați butonul PROGRAM la P15. 
2 Apăsați butonul FUN/SCAN pentru a intra în programul de competiție. 
3 Time (Durata) se va lumina și apoi apăsați butonul “ sus sau jos”  pentru a stabili durata dorită 

pentru a efectua antrenamentul. Apăsați butonul FUN/SCAN pentru a confirma valoarea 
configurării voastre. 

4 Distanța se va lumina și apoi apăsați butonul “ sus sau jos”  pentru a stabili distanța dorită pe 
care doriți să o atingeți. Apăsați butonul FUN/SCAN pentru a confirma valoarea configurării 
voastre. 

5 Apăsați butonul START/STOP (PORNIT/OPRIT) pentru a începe antrenamentul. 
Notă: 
1. Apăsați butonul FUN/SCAN pentru configurarea funcției următoare. 
2. Există două părți ale afișajului: partea superioară și partea inferioară. 
 Partea superioară: distanța unitară de antrenament, fiecare linie înseamnă 1/10 din 

distanța dorită 
 Partea inferioară: durata unitară de antrenament, fiecare linie înseamnă 1/10 din durata 

dorită 
3. Atunci când utilizatorul atinge durata unitară de antrenament, și distanța este mai mică 

decât distanța unitară de antrenament. Liniile de distanță se vor lumina și înseamnă că 
utilizatorul nu atinge distanța dorită de antrenament. În caz contrar, liniile vor crește ceea 
ce înseamnă că antrenamentul este în ordine. 

 
PROGRAM USER (UTILIZATOR): (U1-U4) 

1. Apăsați butonul PROGRAM pentru U1-U4. 
2. Apăsați butonul FUN/SCAN pentru a intra în programul USER (UTILIZATOR). 
3. Time (Durata )se va lumina și apoi apăsați butonul " sus sau jos” pentru a stabili durata dorită 

pentru a efectua antrenamentul. Apăsați butonul FUN/SCAN pentru a confirma valoarea 
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configurării voastre. 
Numărătoarea se va lumina, și apoi apăsați butonul “sus sau jos”  pentru a stabili valoarea 
dorită. Apăsați butonul FUN/SCAN pentru a confirma valoarea configurării voastre. 

4. Distanța se va lumina și apoi apăsați butonul " sus sau jos” pentru a stabili distanța dorită pe 
care doriți să o atingeți. Apăsați butonul FUN/SCAN pentru a confirma valoarea configurării 
voastre 

5. Caloria se va lumina și apoi apăsați butonul "sus sau jos” pentru a stabili caloria dorită pe 
care doriți să o atingeți. Apăsați butonul FUN/SCAN pentru a confirma valoarea configurării 
voastre. 

6. Profilul se va lumina și apoi apăsați butonul " sus sau jos” pentru a stabili profilul dorit pe care 
doriți să îl atingeți. Apăsați butonul FUN/SCAN pentru a confirma valoarea configurării 
voastre. Configurați în același mod până când finalizați tot profilul. 

7. Apăsați butonul START/STOP pentru a începe antrenamentul. 
Notă: 
1. Va exista un semnal sonor atunci când atingeți valoarea dorită. 
2. Dacă este mai mult de o valoare dorită, apăsați orice tastă pentru a continua 

antrenamentul după semnalul sonor și pentru a atinge valoarea următoare.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
4
 

SPATE 

FAȚĂ 
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LISTA DE PIESE 
Nr. DENUMIRE PIESĂ Cant. 

1 Cadru principal 1 

2 Suportul Posterior  1 

3 Cadrul De Bază 1 

4 Consolă Picior 1 

5 Suport Posterior 1 

6 Ax Pedală 1 

7 Piedică de siguranță Posterioară  1 

8 Piedică de siguranță 1 

9 Capac șină 1 

10 Șasiu de Scaun 1 

11 Consola De Legătură 1 

12 Consolă Magnetică 1 

13 Distanțier (012.8 x 38.5mm) 1 

14 Bară de ax (012.8 x 58.5mm) 1 

15 Ghidon 1 

16 Șurub, Șurub auto-penetrant cu cap rotund (M4.2 x 20mm) 6 

17 Carcasă Stânga  1 

18 Carcasă Dreapta 1 

19 Capac de Pedală 2 

20 Curea de Pedală 2 

21 Scaun  1 

22 Mâner din Spumă 2 

23 Priză rotundă (032mm) 2 

24 Suport pentru Ghidon  1 

25 Curea (13x1.5x1950mm) 1 

26 Curea de retur (9x2x1700 mm) 1 

27 Suport pentru Sticlă 1 

28 Carcasă Frontală 1 

29 Capac de Roată  2 

30 Capac de capăt 2 

31 Opritor de Scaun  4 

32 Carcasa rulmentului 2 

33 Suport de Picior 1 

34 Motor de Control  1 

35 Calculator 1 

36 Placă de Măsură 1 

37 Sprijin de Picior  1 

38 PU Tambur 4 

39 Carcasa rulmentului de Retur 2 

40 Curea pentru Roată de Transmisie 1 

41 Curea pentru Scripete 1 

42 Rulment (6000RS) 2 

43 Rulment (6003zz) 2 

44 Scripete 1 

45 Bulon, Cap Rotund (M6 x 25mm) 1 

46 Rulment cu Sens Unic (16003) 14 1 

47 Manșon 1 
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48 Șină  1 

49 Volant Magnetic  1 

50 Ax Volant  1 

51 Curea cu bretele V (220 PJ3) 1 

52 Tambur Liber 1 

53 Roată Liberă  2 

54 Bulon, Cap Buton (M8 x 20mm) 2 

55 Rulment (608zz) 4 

56 Priza Rotundă (019mm) 2 

57 Șurub, Cap Rotund (M5 x 20mm) 4 

58 Arc de retur 1 

59 Cheie Imbus (5mm) 1 

60 Bulon, Cap Buton (M8 x 15mm) 16 

61 Șaibă de Blocare (M8) 16 

62 Șaibă  (M8) 29 

63 Bulon, Cap Rotund (M6 x 15mm) 5 

64 Șaibă  (M6) 5 

65 Bulon, Cap Buton Plat (M8 x 32mm) 4 

66 Piuliță de Blocare (M8) 9 

67 Șurub, Cap Rotund (ST4.2 x 16mm) 14 

68 Agrafă de Senzor 1 

69 Cheie Imbus (5mm) w/ Șurubelniță 1 

70 Bulon, Cap Rotund (M6 x12mm) 6 

71 Carcasă Rulment 2 

72 Șurub, Cap Rotund Șaibă  (M4 x 0.7 x 10mm) 1 

73 Garnitură rotundă C (M17) 4 

74 Garnitură Interioară C (M35) 1 

75 Distanțier (08 x 010 x 7mm) 4 

76 Dop de Reținere 1 

77 Bulon cu Buclă (M6) 2 

78 Suport de Tensiune 2 

79 Piuliță (M10) 4 

80 Piuliță (M6) 3 

81 Șurub, Cap Rotund (ST4.2 x 45mm) 1 

82 Șurub, Cap Rotund (M5 x 12mm) 4 

83 Șaibă Mare (M8) 2 

84 Bulon, Cap Buton (M8 x 40mm) 3 

85 Bulon, Cap Buton (M8 x 20mm) 6 

86 Șurub, Cap Rotund (M6 x 12mm) 4 

87 Bulon, Cap Buton (M8 x 60mm) 2 

88 Bulon, Cap Buton (M8 x 80mm) 1 

89 Distanțier (S10) 2 

90 Piuliță Subțire (M10 x 1.5, 5mm grosime) 3 

91 Roată de Ghidaj 2 

92 Magnet 2 

93 Arc 1 

94 Adaptor, Ieșire 9V DC, 1A 1 

95 Cablu de alimentare 1 

96 Linie de alimentare CC 1 

97 Cablu Senzor Femeie 1 
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98 Cablu Senzor Bărbat 1 

99 Tampon EVA (180 x 30 x 1mm grosime) 2 

100 Tampon EVA (65 x 15 x 1 mm grosime) 1 

101 Cablu de Tensiune 1 

102 Rulment (6003RS) 4 

103 Manșon de Ghidon 1 

104 Suport de cauciuc  2 

105 Distanțier (S17) 1 
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