MANUAL INSTRUCTIUNI
XB300

IMPORTANT !
Vă rugăm să citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest
produs.
Păstrați acest manual pentru referințe viitoare.
Manual tradus din engleza

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA
Trebuie respectate întotdeauna precauțiile de bază, inclusiv următoarele instrucțiuni de siguranță atunci când
utilizați acest echipament: Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest echipament.
1. Citiți toate instrucțiunile din acest manual și faceți exerciții de încălzire înainte de a utiliza acest
echipament.
2. Înainte de exercițiile fizice, pentru a evita rănirea mușchilor, este necesară o încălzire a fiecărei parti a
corpului. Consultați pagina Rutina de încălzire și relaxare. După exercițiu, se recomandă relaxarea corpului.
3. Asigurați-vă că toate piesele nu sunt deteriorate și bine fixate înainte de utilizare. Acest echipament
trebuie așezat pe o suprafață plană atunci când se utilizează. Se recomandă utilizarea unui covoraș sau a unui
alt material de acoperire pe sol.
4. Vă rugăm să purtați haine și încălțăminte corespunzătoare când folosiți acest echipament; nu purtați haine
care ar putea prinde o parte a echipamentului.
5. Nu încercați nici-o întreținere sau ajustăre, alta decât cele descrise în acest manual. În cazul în care apar
probleme, întrerupeți utilizarea și consultați un reprezentant autorizat service.
6. Nu folosiți echipamentul în aer liber.
7. Acest echipament este utilizat numai pentru uz casnic.
8. Doar o persoană trebuie să fie pe echipament în timpul utilizării.
9. Țineți copiii și animalele de companie departe de echipament în timpul utilizării. Această bicicleta este
concepută doar pentru adulți. Spațiul liber minim necesar pentru funcționarea în siguranță nu ese
recomandat sa fie mai mic de doi metri.
10. Dacă simțiți dureri în piept, greață, amețeli sau respirație, trebuie să vă opriți imediat și să consultați
medicul înainte de a continua.
11. Capacitatea maximă de greutate pentru acest produs este de 110 kg.

AVERTIZARE: Înainte de a începe orice program de exerciții, consultați medicul.
Acest lucru este important în special pentru persoanele care au peste 35 de ani sau care au
probleme de sănătate preexistente. Citiți toate instrucțiunile înainte de a folosi orice echipament de
fitness.
ATENȚIE: Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a folosi acest produs.
Păstrați manualul pentru referințe viitoare.
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LISTA PARTI PRINCIPALE PRODUS
Computer
Adjustment Knob
Perna Spate

Ghidon

Teava Sa

Inaltime Adjustment Knob

Buton Reglabil Folding

Pedale

Bara stabile

LISTA PIESE mici
A

B

1. Surub cap rotund *2

1. Surub cap rotund *2

2. Saiba *2

2. Saiba *2

C

D

Spanner

Allen Cheie
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INSTRUCTIONI ASAMBLARE:
1. Instalați buton reglabil folding.
Trageți butonul pentru a extinde cadrul principal, apoi
introduceți butonul înapoi.

2. Instalați stabilizatori față și spate.
Desfaceți șuruburile din stabilizator și introduceți-le în canelurile corespunzătoare
și strângeți-le în fiecare stabilizator.

A
3. Instalați ghidajul și panoul de control/computer
Puneți ghidonul pe canelurile corespunzătoare din cadrul principal, strângeți-l cu
șuruburi și garnituri. Conectați cablurile cu sloturile corespunzătoare, apoi așezați
panoul de control pe cadrul principal și strângeți.
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4. Instalați pedalele din stânga și din dreapta.
Atașați pedala stânga / dreapta pe osiile corespunzătoare (pedala stângă cu
filetul din stânga, pedala dreaptă cu filetul din dreapta).

5. Instalați mânerul din spate și perna scaunului.
Desfaceți piulița și șaiba de nailon, așezați perna scaunului pe placa triunghiului
și strângeți-o.
Atașați perna din spate pe stâlpul din spate și strângeți-o.
Slăbiți șurubul și șaiba pe stâlpul scaunului, așezați stâlpul din spate pe stâlpul scaunului și strângeți.
Desfaceți piulița de pe stâlpul din spate, fixați bara de mâner din spate și strângeți-o.

6. Montați perna scaunului pe bicicletă.
Montați perna scaunului pe bicicletă și fixați-o
cu butonul Knob.
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INSTRUCTIUNI OPERATIONALE:

2

3 45 6
7

1

-

+
LOW

HIGH

T
E

Cum ajustati inaltimea scaunului :
8

A Eliberati/Inchideti
Butonul Knob .
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B. Ajustati inaltimea
corespunzator.
B

C. Strangeti Butonul Knob.
C

CAUTION:
Nu ajustati inaltimea tevei de sa
peste semnul STOP/MAX , este
periculos.

Va rugam tineti produsul departe de copii sau animale de companie .

Instrucțiuni de stocare, pliere
Depozitați X-BIKE într-o zonă uscată, departe de copii sau zone cu
trafic ridicat, asigurați-vă că este sigur și nu poate produce pagube.
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Cum strangeti/pliati X-BIKE 300 :

1.Trageti in afara butonul de reglare/pliere.
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SPECIFICATII:

【BUTTON FUNCTION】
MODE

A.Pentru a scana afișarea funcției și confirmați toate setările.
B.Hold pentru 3s, apoi ștergeți toate cifrele și reporniți.

SET

A. După încetarea exercitilor timp de 4 secunde, apăsați tasta SET pentru a
regla TIME /TIMP
Valoarea DISTANȚEI / CALORILOR.
B. Apăsați lung pe tasta SET, va crește rapid ca tastă rapidă.
C. Când selectați funcția, apăsați tasta SET pentru a intra în funcție.

RESET

A. După încetarea exercitării timp de 4 secunde, în modul MODE / SET,
apăsați tasta RESET
pentru a șterge valorile de setare curente (cu excepția SCAN și SPEED).
B. Țineți timp de 3 secunde pentru a reporni computerul.

【DISPLAY FUNCTII】
TIME
SPEED

Display 00:00 ~99:59; Setare 0:00~99:00.
Display
0 ~999.9.

DISTANCE
CALORIES

Display 0~999.9; Setare 0:00~999.0.
Display
0 ~999.9; Setare 0~999.0.

【INSTRUCTIUNI】
1. Când instalați bateriile și porniți, LCD va afișa toate segmentele, apoi va intra în
Modul funcție SCAN după o secundă. Apăsați tasta MODE pentru a selecta următoarea funcție.
2. Funcție afișare LCD Comandă: SCAN> TMR> VITEZĂ> DIST> CAL> SCAN.
3. Când există semnal transmis către consolă fără a apăsa nicio tastă, toate funcțiile TMW /
SPD / DST / CAL vor începe să numere automat.
4. TMR - Apăsați tasta SET pentru a seta ora țintă, creșterea este de 1:00 minute de fiecare
dată; Dacă TIME numără până la 0:00 față de valoarea țintă, consola se va opri și 0:00 clipește
o pentru memento, apăsați orice tastă pentru a o opri. Atunci Timpul va începe să numere.
5. SPD - Utilizatorul nu poate preseta SPEED. Când există semnal transmis către consolă,
ecranul LCD va afișa viteza de exercitare curentă.
6. DST - Apăsați tasta SET pentru a seta distanța țintă, incrementul este de 1,0 m de fiecare
dată. Dacă DISTANȚA scade la 0,0 față de valoarea țintă, consola se va opri și 0,0 clipește
pentru memento, apăsați orice tastă pentru a o opri. Atunci DISTANȚA va începe să conteze.
7. CAL - Apăsați tasta SET pentru a seta CALORII țintă, creșterea este de 1,0cl de fiecare dată.
Dacă CALORIE numără până la 0.0 din valoarea țintă, consola se va opri și 0.0 clipește pentru
memento, apăsați orice tastă pentru a o opri. Atunci CALORIE va începe să numere.

Observație:
1.Fără orice semnal transmis pe monitor timp de 4 minute, monitorul va intra în modul Standby.
2. Semnalul STOP SIGNAL-STOP se va aprinde atunci când funcția SCAN este în curs de
execuție.

Depanare:
. Când ecranul LCD este slab, înseamnă că bateriile trebuie schimbate.
. Dacă nu primiti semnal când pedalați, verificați dacă cablul este bine conectat.
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Exerciții de încălzire
Un program de exerciții de succes constă într-o încălzire, exerciții aerobice și o relaxare/racire. Faceți
întregul program de cel puțin două ori, de preferință de trei ori pe săptămână, odihnindu-vă o zi între
antrenamente. După câteva luni, puteți crește antrenamentele la patru sau cinci ori pe săptămână.
Încălzirea este o parte importantă a antrenamentului dvs. și ar trebui să înceapă fiecare sesiune. Îți
pregătește corpul pentru un exercițiu mai intens, încălzindu-te și întinzându-ți mușchii, crește-ți circulația
și rata pulsului și furnizând mai mult oxigen mușchilor. La sfârșitul antrenamentului, repetați aceste
exerciții pentru a reduce problemele musculare dureroase. Vă sugerăm următoarele exerciții de încălzire
și răcire/relaxare.

Stretch Interior Coapsa
Stai cu tălpile picioarelor împreună cu genunchii îndreptați spre exterior.
Trageți picioarele cât mai aproape în inghine.
Împingeți ușor genunchii spre podea.
Țineți pentru 15 secunde .

Stretch Picior

întins.

Stai cu piciorul drept întins.
Sprijiniți talpa piciorului stâng de coapsa interioară dreaptă.
Intinde-te spre varful tau, pe cat posibil.
Țineți pentru 15 secunde. Relaxați-vă și repetați cu piciorul stâng

Rotirea Gatului
Rotiți capul spre dreapta pentru un număr, simțind întinderea în partea stângă a gâtului.
Apoi, rotiți capul înapoi pentru un număr, întinzându-vă bărbia până la tavan și lăsând gura deschisă.
Rotiți capul spre stânga pentru un număr și, în cele din urmă, aruncați capul la piept pentru un număr .

Ridicarea /Miscarea Umerilor
Ridicați umărul drept spre ureche pentru un număr.
Apoi ridicați umărul stâng în sus pentru un număr în timp ce coborâți dreapta
Umarului.
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Stretch Calcaiul lui Achille
Sprijiniți-vă de un perete cu piciorul stâng în fața dreaptă și
brațele înainte. Țineți piciorul drept drept și piciorul stâng
pe podea; apoi îndoiți piciorul stâng și aplecați-vă
mișcându-vă șoldurile spre perete. Apăsați, apoi repetați
pe partea cealaltă pentru 15 secunde

Atingerea picioarelor
Înclinați-vă încet înainte de talie, lăsându-vă
spatele și umerii sa se relaxeze în timp ce vă întindeți
spre degetele de la picioare. Ajungeți în jos cât puteți de jos pentru a permite realizarea
exercitiului.

Stretch lateral
Deschideți brațele în lateral și continuați să le ridicați
până când sunt peste capul tău. Ajungeți-vă la brațul drept cât mai sus spre tavan, cât puteți
pentru un număr. Simțiți întinderea în partea dreaptă. Repetați acest lucru
acțiunea cu brațul stâng.
GHID DE VERIFICARE A PROBLEMELOR CARE POT APAREA/ATENTIONARE:
1. Verificați dacă toate șuruburile și piulițele sunt blocate/stranse corespunzător și părțile de
asamblare trebuie să fie rotite liber, fără părți deteriorate.
2. Curățați echipamentul doar cu săpun și cu o cârpă ușor umedă. Vă rugăm să nu folosiți
nici un solvent pentru a curăța echipamentul.

9

Probleme
Cauze Potentiale

Corectii

Podeaua nu este plata or sunt
obiecte mici care pot destabiliza
Indepartati obiectele,
1. baza fata/spate.
1. recalibrati ajustarea.
Basa este instabila.
Spatele bazei nu a fost bine
2. reglata or ajustata.

Ajustati prin reglare baza
2. spate.

Ghionul se misca.

Se pot pierde suruburile ,nu sunt
stranse.

Strangeti suruburile

Zgomot puternic al
piesele mobile.

Intervalul pieselor este impropriu
Strâns.

Deschideti carcasa si ajustati.

Nu opune rezistenta
cand este in folosinta.

Cresteti intervalul magnetic de
1. foloire.

1. Deschideti carcasa, ajustati.
Schimbati treapta de
2. tensiune Knob

2. Tension control knob este
stricata/deteriorate.
3. Cureaua este deteriorate.
Setul de pinioane este
4. stricat/deteriorate.

3. Deschideti carcasa, ajustati.
4. Schimbati setul .

Acest dispozitiv de exercițiu este conceput numai pentru utilizare acasă.
DISPOZITIVELE DE EXERCIȚIE CLASA HC NU SUNT DISPONIBILE
PENTRU SCOPURI TERAPEUTICE! Medicul dumneavoastră trebuie să efectueze o
examinare generală de sănătate înainte de începerea programului de exerciții și să discute
despre orice eventuale probleme cared pot provoca răni, circulatorii sau ortopedice.
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