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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

Podczas używania tego produktu należy zawsze podjąć podstawowe środki ostrożności, w tym: 

 Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. 

 ZAGROŻENIE: Zawsze odłączaj urządzenie od gniazdka elektrycznego bezpośrednio po jego 
użyciu i przed czyszczeniem oraz konserwacją, w przeciwnym razie grozi porażeniem 
prądem. 

 UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko poparzeń, pożaru, porażenia prądem lub innych obrażeń, 
zawsze należy sprawdzić wtyczkę przed podłączeniem jej do gniazdka. 

 Przed przystąpieniem do używania maszyny należy najpierw wejść na nią, a następnie 
uruchomić urządzenie. Nigdy nie postępuj odwrotnie. 

 Zawsze wyłączaj maszynę gdy jej nie używasz. 

 Aby uniknąć niebezpieczeństwa, należy zachować ścisły nadzór, jeśli sprzęt jest używany 
przez dzieci, inwalidów lub osoby niepełnosprawne. 

 Osoby z ograniczonymi możliwościami umysłowymi lub sensorycznymi (w tym dzieci) nie 
mogą używać maszyny bez nadzoru. 

 Dzieci nie mogą korzystać z tego produktu. 

 Niewłaściwe lub nadmierne treningi mogą być szkodliwe dla zdrowia. 

 Używaj produktu tylko do celów, do jakich został on zaprojektowany. Nie używaj dodatków, 
których producent nie zalecił, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji i wypadków. 

 Nigdy nie używaj produktu, jeśli kabel lub wtyczka są uszkodzone, jeśli nie działają poprawnie, 
zostały uszkodzone lub upuszczone do wody. Proszę zwrócić produkt do centrum 
serwisowego sprzedawcy w celu sprawdzenia i naprawy. 

 Nie należy przenosić tego produktu ciągnąć za przewód zasilający lub używać przewodu jako 
uchwytu. 

 Przewód należy trzymać z dala od gorących powierzchni. 

 Nigdy nie używaj urządzenia z zablokowanymi odpowietrznikami. Utrzymuj otwory 
wentylacyjne wolne od zabrudzenia, włosów, itp. 

 Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych produktu. 

 Nie używaj ani nie uruchamiaj urządzenia na zewnątrz. 

 Produkt należy umieścić na płaskiej powierzchni lub na platformie. 

 Zachowaj 0,6 m strefy bezpieczeństwa wokół maszyny. 

 Nie używaj maszyny w miejscach, gdzie są używane aerozole (spray) lub gdzie jest 
ograniczony dostęp tlenu. 

 Podłącz urządzenie do prawidłowo uziemionego gniazdka. 

 Regularnie sprawdzaj maszynę pod kątem uszkodzeń, zwiększasz tym jego długotrwałość. 

 Układ hamulcowy jest sterowany prędkością w trybie Watts, ale w jakimkolwiek innym trybie 
nie zależy od prędkości. 

 Limit wagi: 140 kg 

 Kategoria: SA (EN 957) do użytku profesjonalnego lub komercjalnego. 

 UWAGA: System monitorowania tętna może być niedokładny. Zbyt intensywne 
wykonywanie ćwiczeń może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Jeśli 
poczujesz się słabo, natychmiast przerwij trening. 
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PARAMETRY 

Wymiary przed montażem 2122 x 624 x 1592 mm 

Wymiary po montażu 2180 x 515 x 773 mm 

Waga 97.1 kg 

Długość kroku 510 mm 

LISTA CZĘŚCI 

A. Zestaw masztu konsoli B. Zestaw ramy głównej 
C. Zestaw przedniego 

stabilizatora 

 
 

 

D. Zestaw tylnego stabilizatora E. Lewa rurka ruchoma F. Prawa rurka ruchoma 

 

  

G. Osłony ramy głównej (prawa 
i lewa)  

H. Osłona dekoracyjna masztu 
konsoli  

I. Lewa osłona dekoracji wału 
(przednia / tylna) 
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J. Konsola (LED) 
K. Pokrywa dekoracji trzpienia 

obrotowego (prawy / przód, lewy 
/ tylny) 

L. Lewa osłona dolnej pokrywy 
dekoracyjnej (zewnętrzna / 

wewnętrzna)) 

 
  

M. Osłona dekoracyjna wału 
dolnego (zewnętrzna / 

wewnętrzna) 

N. Dolna osłona dekoracyjna 
konsoli 

P. Środkowa osłona 

   

Paczka ze śrubami 

PRZEDMIOT Opis Szt.  PRZEDMIOT Opis Szt. 

K01 
Wewnętrzna śruba sześciokątna 
M8xP1.25x25 

4  
K12 Nakrętka M10xP1.5 

2 

K02 Podkładka sprężynowa M8 
4  

K13 
Śruba krzyżowa 
M4xP0.7x12 

16 

K03 Podkładka Φ8xΦ16x1.5t 
4  

K14 
Śruba samogwintująca 
Φ4x16 

16 

K04 
Śruba wewnętrzna stalowa CKS 
M8xP1.25x20 

4  
K15 

Śruba krzyżowa 
M5xP0.8x10 

4 

K05 Podkładka ∮8x∮12x1.0t 
4  

K16 
Śruba samogwintująca 
Φ4x20 

3 

K06 Podkładka falista ∮25.6x∮33.7x0.3t 2  K21 Klucz w kształcie L 5mm 1 

K07 Śruba stalowa M10xP1.5x15  2  K22 Klucz 13mm+15mm 1 

K08 Podkładka falista M10 2  K23 Klucz w kształcie L 6mm  1 

K09 Podkładka φ10xφ30x2.0t 2  K24 Klucz Torx 1 

K10 Śruba stalowa M10xP1.5x75 
2  

K25 
Klucz nasadowy 
13mm+17mm  

1 

K11 Podkładka płaska Φ10xΦ20x2.0t 4     
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Montaż  

Krok 1 

Połącz ramę główną (B) przedni oraz tylny stabilizator (C, D) przy pomocy śrub (K01) podkładki 
sprężynowej (K02), i podkładki (K03). 
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Krok 2 

Zgodnie z rysunkiem, połącz przewody, i zamontuj maszt konsoli (A) do ramy głównej przy pomocy 
śrub (K04), podkładki (K05) i dokręcić. Przymocuj przednią osłonę ramy głównej (G) do ramy głównej 
używając śrub (K14), i załóż osłonę dekoracyjną masztu (H) używając śrub (K14). Załóż środkową 
osłonę (P). 

 

Krok 3 

Zgodnie z rysunkiem, załóż podkładki (K06), a następnie załóż prawy i lewy chwyt (E, F) na metalowy 
rdzeń masztu konsoli i przymocuj śrubami (K07) i podkładką (K08, K09). 



9 

 

Następnie, połącz dolną rurkę chwytów do mocowań pedałów, i upewnij się, że jest dobrze dokręcona 
śrubą (K10), podkładką (K11) i nakrętką (K12) zgodnie z rysunkiem. 

Zgodnie z rysunkiem, połącz środkowe i dolne przewody chwytów, zwracając uwagę na kierunki. 
Jeżeli kierunek jest niewłaściwy, nie staraj się robić tego na siłę. Po połączeniu przewodów, podłącz 
resztę przewodów do masztu konsoli. 

 

Krok 4 

Połącz konsolę (J) z przewodem masztu konsoli. Następnie, przymocuj konsolę (J) używając śrub 
(K15), i zamocuj dolną pokrywę dekoracyjną konsoli (N) używając śrub (K16). 

Połóż zestaw osłony dekoracyjnej (K, I) na rurce poziomej chwytu i dokręć używając śruby (K13). 
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Przyłóż dolną osłonę dekoracyjną (L, M) do rurki ruchomej i przykręć używając śrub (K13, K14). 

Uwaga: Sprawdź czy wszystkie gumowane osłony pasują do siebie, i czy są dobrze połączone. 

 

JAK UŻYWAĆ 

 Wykonuj kroki jeden za drugim ze stopami na pedałach, mocno złap chwyty i zacznij ćwiczyć. 

 Wyświetlacz wyświetli aktualne dane. (Naucz się jak zmieniać ustawienia i wybierać programy 
poniżej). 

 Zejdź z maszyny zestawiając najpierw jedną a następnie drugą nogę. 

PANEL KONTROLNY 

Jest to konsola LED, i zawiera funkcje wyświetlania  RPM (obroty na minutę), SPEED (prędkość), 
TIME (czas), CALORIES (kalorie), DISTANCE (dystans), WATTS, LEVEL (poziom), i punkt 
wskazujący macierzy Programu. 
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Moduły wyświetlacza 

1. Tryb czuwania 

Po włączeniu konsoli, punkt wskazuje podstawowe wartości użytkownika  – U1 (w km). 
Możesz wybrać  U1 – U4. 

2. Tryb uśpienia 

3. Kiedy konsola przedzie w tryb czuwania: jeśli RPM jest niższe niż 30 lub brak operacji na 
przyciskach przez 15 sekund, program przejdzie do trybu zwłoki na 16 sekund (po 16 
sygnałach przejdzie w tryb uśpienia). Jeżeli w ciągu 16 sekund RPM wzrośnie powyżej 30 lub 
jeżeli zostanie naciśnięty jakiś przycisk, tryb zwłoki zostanie anulowany i konsola wróci do 
trybu czuwania. 

Na ekranie ustawień (ustawienia użytkownika, ustawienia wagi i ustawienia programu), jeżeli 
RPM jest niższe niż 30 przez 10 sekund, program przejdzie do trybu czuwania. Jeżeli RPM 
będzie nadal niższe niż 30 lub nie zostanie naciśnięty żaden przycisk przez 5 sekund, 
program włączy tryb zwłoki na 16 sekund (po 16 sygnałach przejdzie do trybu uśpienia). Jeżeli 
w ciągu 16 sekund RPM wzrośnie powyżej 30 lub jeżeli zostanie naciśnięty jakiś przycisk, tryb 
zwłoki zostanie anulowany i konsola wróci do trybu czuwania. 

Podczas obsługi programów, jeśli RPM nie osiągnie 30, na wyświetlaczu pojawi się animacja przez 5 
sekund. Jeżeli po tym RPM nadal nie osiągnie 30, wyświetlacz wyświetli  “PAUSE” przez 5 sekund. 

Funkcje przycisków 

 

START: Naciśnij klawisz, a program rozpocznie działanie funkcji SZYBKIEGO 
STARTU. 

 

RECOVERY: Podczas ćwiczeń, trzymaj czujnik tętna do momentu aż okno PULSE 
wyświetli wartość tętna a następnie naciśnij  RECOVERY. Po naciśnięciu 
RECOVERY, wyświetlanie zostanie przerwane, okno TIME zacznie odliczać w dół 
60 sekund. Po zakończeniu odliczania, zostanie wyświetlony rezultat odzyskiwania 
tętna F1~F6. F1 oznacza najlepszy wynik. 

 

PAUSE: Po rozpoczęciu ćwiczeń, naciśnij przycisk PAUSE, a program 
natychmiast wykona funkcje „pauza”. Podczas ustawień trybu PROGRAM, naciśnij 
PAUSE aby przejść do sekcji wyboru programu. 

 
STOP: Naciśnij aby zatrzymać. 

 

ENTER: Podczas ustawień programu, naciśnij ENTER aby potwierdzić i przejść do 
następnej strony. Naciśnij ENTER aby przejść pomiędzy ekranami “SPEED - TIME 
– DISTANCE / RPM - CALIROES - WATTS”. 

  

  

  

PRZYCISKI KIERUNKOWE: Przyciski kierunkowe służą do zwiększania lub 
zmniejszania wartości (WAGA, WZROST, WIEK, PŁEĆ, PULS, CZAS…), wyboru 
trybów (WATT, HRP, USER, PROGRAM, MANUAL), oraz zwiększania lub 
zmniejszania oporu. 

PROGRAMY 

Programy preinstalowane (P1 – P12) 

1. Użyj klawiszy kierunkowych aby wybrać program P1P12. 

2. Naciśnij ENTER aby wejść do strony ustawień żądanych wartości. 
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3. Po naciśnięciu ENTER, wskaźnik czasu TIME zaświeci się oraz dioda na wyświetlaczu 
wyświetli “TIME”. Początkową wartością "TIME" jest "0:00”. Użyj klawiszy kierunkowych aby 
ustawić czas. 

4. Po ustawieniu czasu “TIME”, naciśnij ENTER, wskaźnik DISTANCE oraz wskaźnik LED 
zaświeci się na wyświetlaczu. Początkową wartością “DISTANCE” jest “0.0”. Użyj klawiszy 
kierunkowych aby ustawić dystans. 

5. Po ustawieniu dystansu “DISTANCE”, naciśnij ENTER, wskaźnik kalorii CALORIES i wskaźnik 
LED zaświeci się na wyświetlaczu “CALORIES”. Początkową wartością “CALORIES” jest “0”. 
Użyj klawiszy kierunkowych aby ustawić kalorie. 

6. Ustawienia  TIME – DISTANCE – CALORIES mogą być wyświetlane w pętli. Po wybraniu 
ustawień TIME, DISTANCE oraz CALORIES, naciśnij “START”. 

Podczas ćwiczeń naciśnij “ENTER” aby przełączyć, zmienić i wyświetlić okna “SPEED - TIME – 
DISTANCE / RPM - CALORIES - WATTS”. 

Podczas ćwiczeń naciśnij “PAUSE”, aby zatrzymać program. Wartości TIME / DISTANCE / 
CALORIES będą kolejno wyświetlane. 

Po pauzie, jeżeli chcesz kontynuować poprzednie ćwiczenie, naciśnij “START” a program będzie je 
kontynuował łącznie z zapisanymi przed pauzą danymi TIME/DISTANCE/CALORIES. 

Naciśnij “STOP” zatrzyma program, następnie naciśnij “STOP” ponownie aby wyczyścić dane ćwiczeń 
i powrócić do menu wybory programu MANUAL/ PROGRAM/ USER/ HRC/ WATTS. 

Punkt na wyświetlaczu przekazuje informacje: 

Podczas ćwiczeń, jeżeli RPM nie osiągnie 30, wyświetlacz  pokaże animacje “RPM↑” przez 5 sekund. 
Po wiadomości, jeżeli RPM w dalszym ciągu jest poniżej 30, program zostanie zapauzowany i 
wyświetlacz wyświetli animacje “PAUSE” przez 5 sekund. 

Tryb manual 

1. Użyj klawiszy kierunkowych, aby wybrać tryb ręczny MANUAL. 

2. Naciśnij klawisz Enter, aby przejść do strony ustawień wartości. 

3. Po wciśnięciu ENTER, wskaźnik czasu TIME i wskaźnik LED na wyświetlaczu zaświeci 
“TIME”. Początkową wartością czasu  “TIME” jest “0:00”. Użyj klawiszy kierunkowych aby 
ustawić czas. 

4. Po ustawieniu “TIME”, naciśnij ENTER, wskaźnik DISTANCE i wskaźnik LED na wyświetlaczu 
zaświeci “DISTANCE”. Początkową wartością dystansu  “DISTANCE” jest “0.0”. Użyj klawiszy 
kierunkowych aby ustawić dystans. 

5. Po ustawieniu “DISTANCE”, naciśnij ENTER, wskaźnik CALORIES i wskaźnik LED na 
wyświetlaczu zaświeci “CALORIES”. Początkową wartością kalorii  “CALORIES” jest “0”. Użyj 
klawiszy kierunkowych aby ustawić kalorie. 

6. Ustawienia  TIME – DISTANCE – CALORIES mogą być wyświetlane w pętli. Po wybraniu 
ustawień TIME, DISTANCE oraz CALORIES, naciśnij “START. 

Podczas ćwiczeń naciśnij “ENTER” aby przełączyć i dostosowywać ekrany “SPEED - TIME – 
DISTANCE / RPM - CALORIES - WATTS”. 

Podczas ćwiczeń naciśnij “PAUSE”, aby wstrzymać program. Ekrany TIME / DISTANCE / CALORIES 
będą kolejno wyświetlane. 

Po wstrzymaniu, jeśli chcesz kontynuować poprzednie ćwiczenie, naciśnij “START” a program 
zostanie wznowiony razem z zapisanymi danymi TIME/DISTANCE/CALORIES. 

Naciśnij “STOP” aby zatrzymać program, następnie naciśnij  ponownie “STOP” aby wyczyścić dane 
ćwiczenia i powrócić do menu wyboru MANUAL/ PROGRAM/ USER/ HRC/ WATTS. 

Punkt wskazuje dane podczas ćwiczeń: 



13 

 

Podczas ćwiczeń, jeżeli RPM nie osiągnie 30, wyświetlacz  pokaże animacje “RPM↑” przez 5 sekund. 
Po wiadomości, jeżeli RPM w dalszym ciągu jest poniżej 30, program zostanie zapauzowany i 
wyświetlacz wyświetli animacje “PAUSE” przez 5 sekund. 

Tryb user 

1. Użyj klawiszy kierunkowych, aby wybrać tryb USER. 

2. Naciśnij klawisz Enter, aby przejść do strony ustawień wartości. 

3. Po wciśnięciu ENTER, wskaźnik czasu TIME i wskaźnik LED na wyświetlaczu zaświeci 
“TIME”. Początkową wartością czasu  “TIME” jest “0:00”. Użyj klawiszy kierunkowych aby 
ustawić czas. 

4. Po ustawieniu “TIME”, naciśnij ENTER, wskaźnik DISTANCE i wskaźnik LED na wyświetlaczu 
zaświeci “DISTANCE”. Początkową wartością dystansu  “DISTANCE” jest “0.0”. Użyj klawiszy 
kierunkowych aby ustawić dystans”. 

5. Po ustawieniu “DISTANCE”, naciśnij ENTER, wskaźnik CALORIES i wskaźnik LED na 
wyświetlaczu zaświeci “CALORIES”. Początkową wartością kalorii  “CALORIES” jest “0”. Użyj 
klawiszy kierunkowych aby ustawić kalorie. 

6. Ustawienia  TIME – DISTANCE – CALORIES mogą być wyświetlane w pętli. Po wybraniu 
ustawień TIME, DISTANCE oraz CALORIES, naciśnij “START”. 

Jeżeli użytkownik chce dokonać zmian graficznie: 

1. Wejdź do programu “USER”, wskaźnik czasu TIME i wskaźnik LED na wyświetlaczu zaświeci 
się “TIME”. Początkową wartością czasu  “TIME” jest “0:00”. 

2. Aby edytować graf, naciśnij “ENTER” przez  3 sekundy, pierwszy wiersz zacznie migać. 
Sekcja TIME wyświetli kod S-1 aby wskazać edycje.  

3. Użyj klawiszy kierunkowych aby ustawić poziom “LEVEL”. Po potwierdzeniu ustawień, naciśnij 
“ENTER” aby ustawić LEVEL w następnym wierszu. 

4. Po ustawieniu LEVEL użytkownik może nacisnąć ENTER aby przejść do kolejnych ustawień. 
Do dyspozycji są zestawy “S-1 ~ S-16”. 

Podczas ćwiczeń naciśnij “ENTER” aby przełączać i dostosowywać ekrany “SPEED - TIME – 
DISTANCE / RPM - CALORIES - WATTS”. 

Podczas ćwiczeń naciśnij “PAUSE”, aby wstrzymać program. Ekrany TIME / DISTANCE / CALORIES 
będą kolejno wyświetlane. 

Po wstrzymaniu, jeśli chcesz kontynuować poprzednie ćwiczenie, naciśnij “START” a program 
zostanie wznowiony razem z zapisanymi danymi TIME/DISTANCE/CALORIES.  

Naciśnij “STOP” aby zatrzymać program, następnie naciśnij  ponownie “STOP” aby wyczyścić dane 
ćwiczenia i powrócić do menu wyboru MANUAL/ PROGRAM/ USER/ HRC/ WATTS. 

Punkt wskazuje dane podczas ćwiczeń: 

Podczas ćwiczeń, jeżeli RPM nie osiągnie 30, wyświetlacz  pokaże animacje “RPM↑” przez 5 sekund. 
Po wiadomości, jeżeli RPM w dalszym ciągu jest poniżej 30, program zostanie zapauzowany i 
wyświetlacz wyświetli animacje “PAUSE” przez 5 sekund. 

Tryb kontroli tętna 

1. Użyj klawiszy kierunkowych, aby wybrać tryb “HRP”. 

2. Naciśnij klawisz Enter, aby przejść do strony ustawień wartości. 

3. Po naciśnięciu ENTER, wskaźnik wzrostu “HEIGHT” i wskaźnik na wyświetlaczu LED 
zaświeci się. Początkową wartością wzrostu “HEIGHT” jest “170”. Użyj klawiszy kierunkowych 
aby ustawić wzrost. 
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4. Po ustawieniu “HEIGHT”, naciśnij ENTER, wskaźnik wieku AGE i wskaźnik LED na 
wyświetlaczu zaświeci się. Początkową wartością wieku  “AGE” jest “30”. Użyj klawiszy 
kierunkowych aby dostosować. 

5. Po ustawieniu “AGE”, naciśnij ENTER, wskaźnik płci SEX i wskaźnik LED na wyświetlaczu 
zaświeci się. Początkową wartością płci  “SEX” jest “M” (M-męska, F-żeńska). Użyj klawiszy 
kierunkowych aby dostosować. 

6. Po ustawieniu płci SEX, naciśnij ENTER, wskaźnik “TARGET, 90%, 75%, 55%” zaświeci się 
oraz wskaźnik tętna “PULSE” wyświetli wartość początkową. Użyj klawiszy kierunkowych aby 
dostosować tętno docelowe. Wartość początkowa 90%, 75%, 55% zależna jest ustawień płci, 
wieku i wzrostu.  

7. Po ustawieniu “PULSE”, naciśnij ENTER, wskaźnik czasu TIME i wskaźnik LED na 
wyświetlaczu zaświeci się. Początkową wartością czasu  “TIME” jest “0.00”. Użyj klawiszy 
kierunkowych aby dostosować.  

8. Po ustawieniu “TIME”, naciśnij ENTER, wskaźnik dystansu DISTANCE i wskaźnik LED na 
wyświetlaczu zaświeci się. Początkową wartością wieku dystansu “DISTANCE” jest “0.00”. 
Użyj klawiszy kierunkowych aby dostosować. 

9. Po ustawieniu “DISTANCE”, naciśnij ENTER, wskaźnik kalorii CALORIES i wskaźnik LED na 
wyświetlaczu zaświeci się. Początkową wartością wieku kalorii  “CALORIES” jest “0.00”. Użyj 
klawiszy kierunkowych aby dostosować”. 

10. Ustawienia  TIME – DISTANCE – CALORIES mogą być wyświetlane w pętli. Po wybraniu 
ustawień TIME, DISTANCE oraz CALORIES, naciśnij “START. 

Podczas ćwiczeń naciśnij “ENTER” aby przełączać i dostosowywać ekrany “SPEED - TIME – 
DISTANCE / RPM - CALORIES - WATTS. 

Podczas ćwiczeń naciśnij “PAUSE”, aby wstrzymać program. Ekrany TIME / DISTANCE / CALORIES 
będą kolejno wyświetlane. 

Po wstrzymaniu, jeśli chcesz kontynuować poprzednie ćwiczenie, naciśnij “START” a program 
zostanie wznowiony razem z zapisanymi danymi TIME/DISTANCE/CALORIES.  

Naciśnij “STOP” aby zatrzymać program, następnie naciśnij  ponownie “STOP” aby wyczyścić dane 
ćwiczenia i powrócić do menu wyboru MANUAL/ PROGRAM/ USER/ HRC/ WATTS. 

Punkt wskazuje dane podczas ćwiczeń: 

Podczas ćwiczeń, jeżeli RPM nie osiągnie 30, wyświetlacz  pokaże animacje “RPM↑” przez 5 sekund. 
Po wiadomości, jeżeli RPM w dalszym ciągu jest poniżej 30, program zostanie zapauzowany i 
wyświetlacz wyświetli animacje “PAUSE” przez 5 sekund. 

Funkcja rozgrzewki 

1. Opór jest ustawiony na poziomie 1, funkcja “Heart Rate Control” zadziała automatycznie po 1 
minucie. 

2. Użytkownik może użyć klawiszy kierunkowych aby dostosować opór. 

Kontrola tętna 

1. Porównania pomiędzy wartością aktualną “actual heart rate” i docelową “preset heart rate 
(55% / 75% / 90% / TARGET)” będą przeprowadzane co 10 sekund. 

2. Jeżeli program nie wykryje tętna “actual heart rate”, zostanie wstrzymany a opór nie zostanie 
zwiększony. Ekran PULSE wyświetli “P”. 

3. Użytkownik może użyć klawiszy kierunkowych aby dostosować opór. 

4. Kiedy aktualne tętno “actual heart rate” będzie niższe niż docelowe “preset heart rate”, opór 
zostanie automatycznie zwiększony. Wzrost oporu odbywa się zawsze o jedne poziom; 
maksymalnie do 16 poziomu. 

5. 4Kiedy aktualne tętno “actual heart rate” będzie wyższe niż docelowe “preset heart rate”, opór 
zostanie automatycznie zmniejszony. Redukcja oporu odbywa się zawsze o jedne poziom; 
minimalnie do 1 poziomu. 
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6. Jeżeli aktualne tętno zostanie utrzymane prze 3  minuty na poziomie docelowym, lub 
ustawiony czas minie, program automatycznie wyłączy funkcje kontroli tętna “Heart Rate 
Control” i wejdzie w tryb odpoczynku “COOL DOWN”. 

Odpoczynek 

1. Po uruchomieniu funkcji 1 minutowego odpoczynku “1-minute COOL DOWN”, usłyszysz 
dłuższy dźwięk, punkt wskaźnikowy na wyświetlaczu wskaże “COOL”. Czas TIME zacznie 
odliczać 60 sekund. 

2. W funkcji COOL DOWN, opór ustawiony jest na 1, a wszystkie dane z trybu “Heart Rate 
Control” zgromadzone. 

3. W funkcji COOL DOWN jedynie klawisze “STOP/ RESET” są aktywne. 

Tryb WATTS 

1. Użyj klawiszy kierunkowych, aby wybrać tryb “WATTS. 

2. Naciśnij klawisz Enter, aby przejść do strony ustawień wartości. 

3. Po naciśnięciu ENTER, wskaźnik “WATTS” i wskaźnik na wyświetlaczu LED zaświeci się. 
Początkową wartością “WATTS” jest “120”. Użyj klawiszy kierunkowych aby dostosować. 

4. Po ustawieniu “WATTS”, naciśnij ENTER, wskaźnik czasu TIME i wskaźnik LED na 
wyświetlaczu zaświeci się. Początkową wartością czasu  “AGE” jest “0.00”. Użyj klawiszy 
kierunkowych aby dostosować. 

5. Po ustawieniu “TIME”, naciśnij ENTER, wskaźnik dystansu DISTANCE i wskaźnik LED na 
wyświetlaczu zaświeci się. Początkową wartością dystansu  “DISTANCE” jest “0.00”. Użyj 
klawiszy kierunkowych aby dostosować”. 

6. Po ustawieniu “DISTANCE”, naciśnij ENTER, wskaźnik kalorii CALORIES i wskaźnik LED na 
wyświetlaczu zaświeci się. Początkową wartością kalorii  “CALORIES” jest “0.00”. Użyj 
klawiszy kierunkowych aby dostosować”. 

7. Ustawienia  TIME – DISTANCE – CALORIES mogą być wyświetlane w pętli. Po wybraniu 
ustawień TIME, DISTANCE oraz CALORIES, naciśnij “START. 

Podczas ćwiczeń naciśnij “ENTER” aby przełączać i dostosowywać ekrany “SPEED - TIME – 
DISTANCE / RPM - CALORIES - WATTS. 

Podczas ćwiczeń naciśnij “PAUSE”, aby wstrzymać program. Ekrany TIME / DISTANCE / CALORIES 
będą kolejno wyświetlane. 

Po wstrzymaniu, jeśli chcesz kontynuować poprzednie ćwiczenie, naciśnij “START” a program 
zostanie wznowiony razem z zapisanymi danymi TIME/DISTANCE/CALORIES.  

Naciśnij “STOP” aby zatrzymać program, następnie naciśnij  ponownie “STOP” aby wyczyścić dane 
ćwiczenia i powrócić do menu wyboru MANUAL/ PROGRAM/ USER/ HRC/ WATTS. 

Punkt wskazuje dane podczas ćwiczeń: 

Podczas ćwiczeń, jeżeli RPM nie osiągnie 30, wyświetlacz  pokaże animacje “RPM↑” przez 5 sekund. 
Po wiadomości, jeżeli RPM w dalszym ciągu jest poniżej 30, program zostanie zapauzowany i 
wyświetlacz wyświetli animacje “PAUSE” przez 5 sekund. 

SYMBOLE PROGRAMÓW 

TRYB MANUAL 
HEART RATE CONTROL 

(HRC) 
TRYB WATTS 
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P4 P5 P6 

   

P7 P8 P9 

   

P10 P11 P12 
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RYSUNEK W ROZŁOŻENIU 
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LISTA CZĘŚĆI 

NO PRZEDMIOT Szt. NO PRZEDMIOT Szt. 

1 Rama 1 
10
5 

Osłona dekoracyjna wału 
(przednia) 

1 

2 Łożyska 6005ZZ 2 
10
6 

Osłona dekoracyjna wału (tylna) 1 

3 Rura izolacyjna wału B 1 
10
7 

Uchwyt na butelkę 1 

6 Nakrętka sześciokątna M8xP1.25 1 
10
8 

Śruba krzyżowa Truss 
M4xP0.7x15 

2 

7 
Regulacja stopki M8X25mm 

(AS004) 
1 

10
9 

Śruba kontrująca M4xP0.7x10 4 

8 Osłona boczna (lewa) 1 
11
0 

Przewód chwytów środkowy lewy 1 

9 Osłona boczna (prawa) 1 
11
1 

Przewód chwytów środkowy  
prawy 

1 

10 Amortyzowana miękka rurka 6 
11
2 

Przewód kontrolny (środkowy) 1 

11 Osłona dekoracyjna 1 
11
3 

Łącznik rurki stabilizatora lewy 1 

12 Płyta żelazna 2 
11
4 

Podkładka falista 

∮25.6x∮33.7x0.3t 
1 

13 Klamra złącza HP-8 1 
11
5 

Podkładka φ10xφ30x2.0t 1 

14 Śruba samogwintująca Φ4x16 12 
11
6 

Podkładka sprężynowa M10 1 

15 Łączenie drążków korbowych 1 
11
7 

Śruba stalowa niebieska 
M10xP1.5x15  

1 

16 Rurka izolacyjna drążków 1 
11
8 

Łożyska 6005ZZ 2 

17 Klamra pierścieniowa Φ25 drążka 1 
11
9 

Osłona tulei wałka 1 

18 Rurka izolacyjna drążków A 1 
12
0 

Pedał (lewy) 1 

19 Koło pasowe (big) Φ310 1 
12
1 

Pianka przeciwstrząsowa-
120x90x1.5t jedno stronna czarna 

2 

21 Nakrętka M8xP1.25 4 
12
2 

Podkładka sprężynowa M8 6 

22 Podkładka płaska ∮8x∮16x1.0t 4 
12
3 

Wewnętrzna śruba sześciokątna 
Truss M8xP1.25x15 

6 

23 
Wewnętrzna sześciokątna śruba 

stalowa M8xP1.25x20 
4 

12
4 

Łącznik rurki pedału prawy 1 

24 
Osłona przeciwpyłowa gniazda DC 

Jack 
1 

12
5 

Podkładka falista 

∮25.6x∮33.7x0.3t 
1 

25 Maszyna generująca 1 
12
6 

Podkładka φ10xφ30x2.0t 1 
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28 Łączenie koła pasowego 1 
12
7 

Podkładka sprężynowa M10 1 

29 Łożysko 6204ZZ 2 
12
8 

Śruba imbusowa stalowa 
M10xP1.5x15 niebieska 

1 

30 Klamra C wału  Φ20 1 
12
9 

Łożysko 6005ZZ 2 

31 Podkładka Φ8.0xΦ25x1.5t 1 
13
0 

Osłona tulei wałka 1 

32 Podkładka Φ8xΦ19x3.0t 1 
13
1 

Pedał (prawy) 1 

33 
Śruba wewnętrzna sześciokątna 

M8xP1.25x25 
1 

13
2 

Pianka przeciwwstrząsowa -
120x90x1.5t jednostronna 

2 

34 Nakrętka M8xP1.25 1 
13
3 

Podkładka sprężynowa M8 6 

35 Regulowany zaczep sprężyny 1 
13
4 

Wewnętrzna śruba sześciokątna 
M8xP1.25x15 

6 

36 Zaczep sprężyny 1 
13
5 

Konsola (LED) 1 

37 Nakrętka M6xP1.0 2 
13
6 

Przednia osłona konsoli (lewa) 1 

38 Pasek 52"x8 żłobienie 1 
13
7 

Przednia osłona konsoli (prawa) 1 

50 Cyfrowy generator dolny 1 
13
8 

Osłona dekoracyjna dolna konsoli 1 

51 Śruba Truss M5xP0.8x10 2 
13
9 

Półka 1 

52 Bateria 12V 2.3Ah 1 
14
0 

Osłona dekoracyjna wałka (lewa 
przednia) 

1 

53 
Klamra (żeńska) 38X50 

jednostronna taśma 
1 

14
1 

Osłona dekoracyjna wałka (lewa 
tylna) 

1 

54 
Klamra (męska) 38X50 

jednostronna taśma 
1 

14
2 

Osłona dekoracyjna wałka (prawa 
przednia) 

1 

55 Łączenie wału korbowego 2 
14
3 

Osłona dekoracyjna wałka (prawa 
tylna) 

1 

56 Podkładka φ10xφ30x2.0t 2 
14
4 

Pierścień wodoodporny 2 

57 Podkładka sprężynowa M10 2 
14
5 

Osłona dekoracyjna wałka (lewa 
zewnętrzna) 

1 

58 
Śruba stalowa imbusowa 
M10xP1.5x15 niebieska 

2 
14
6 

Osłona dekoracyjna wałka (prawa 
wewnętrzna) 

1 

59 Podkładka Φ10xΦ16x2.0t 4 
14
7 

Osłona dekoracyjna wałka ( prawa 
zewnętrzna) 

1 

60 Nakrętka M10xP1.5x12t 2 
14
8 

Osłona dekoracyjna wałka ( prawa 
wewnętrzna) 

1 

61 Podkładka sprężynowa M10 2 
14
9 

Osłona przednia ramy głównej 
(lewa) 

1 

62 Śruba imbusowa  M10xP1.5x55 2 15 Osłona ramy głównej (prawa) 1 
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0 

64 Przewód kontrolny (dolny) 1 
15
1 

Amortyzowana miękka rurka 2 

67 Przewód zasilający baterii 1 
15
2 

Osłona dekoracyjna rurki 
kontrolnej (lewa) 

1 

69 Łączenie rurki ruchomej- lewe 1 
15
3 

Osłona dekoracyjna rurki 
kontrolnej (lewa 

1 

70 Łączenie rurki ruchomej- prawe 1 
15
4 

Środkowa osłona 1 

71 Łożysko 4 
15
5 

Podkładka falista 

∮25.6x∮33.7x0.3t 
2 

72 
Śruba sześciokątna stalowa 

M22xP1.5  
2 

15
6 

Podkładka φ10xφ30x2.0t 2 

73 Łożysko wałka POS22 2 
15
7 

Podkładka sprężynowa M10 2 

74 Tuleja ruchoma 4 
15
8 

Śruba imbusowa stalowa 
M10xP1.5x15  

2 

75 Chwyty 2 
15
9 

Podkładka ∮8x∮12x1.0t 4 

76 
Śruba wewnętrzna kontrująca 

M4xP0.7x8 
2 

16
0 

CKS Śruba wewnętrzna 
M8xP1.25x20 niebieska 

4 

77 Osłona czujnika chwytu (długa) 2 
16
1 

Płaska podkładka Φ10xΦ20x2.0t 4 

79 Osłona czujnika chwytu (krótka) 2 
16
2 

Nakrętka M10xP1.5 2 

81 Tablica 2 
16
3 

Śruba imbusowa M10xP1.5x75 2 

82 Śruba samogwintująca Φ2x6 2 
16
4 

Podkładka Φ8xΦ16x1.5t 4 

83 
Śruba wewnętrzna kontrująca 

M3xP0.5x25  
4 

16
5 

Podkładka sprężynowa M8 4 

84 
Membrana przycisku 

<STOP&START> 
1 

16
6 

Śruba wewnętrzna M8xP1.25x20 
niebieska 

4 

85 Membrana przycisku <LEVEL>  1 
16
7 

Śruba krzyżowa M4xP0.7x12 16 

86 HDR Pianka ID ∮26x5tx350mm 2 
16
8 

Śruba samogwintująca Φ4x16 16 

88 Przewód chwytów (dolny) lewy 1 
16
9 

Śruba krzyżowa M5xP0.8x12 2 

89 Przewód chwytów (dolny) prawy 1 
17
0 

Śruba samogwintująca Φ4x20 3 

90 
Łączenie rurki przedniego 

stabilizatora 
1 

17
1 

Śruba samogwintująca Φ4x10 2 

91 Nakrętka rurki 50x100x2.0t 2 
17
2 

Śruba krzyżowa M5xP0.8x10 4 

92 Nakrętka sześciokątna M8xP1.25 2 
18
0 

Śruba imbusowa M6xP1.0x15 4 
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93 
Stopka regulowana M8X25mm 

(AS004) 
2 

18
5 

Przewód kontrolny koła 1 

94 Łączenie rurki tylnego stabilizatora 1 
18
6 

Przewód zasilający 1 

95 Nakrętka 50x100x2.0t 2 
18
7 

Przewód kontrolny koła (A) 1 

96 Rolka #032 2 
18
9 

Osłona wału korbowego 2 

97 Nakrętka M8xP1.25 2 
19
0 

Śruba krzyżowa M4xP0.7x12 4 

98 Śruba wewnętrzna M8xP1.25x40 2 
19
2 

Izolacja łożyska 1 

99 Nakrętka sześciokątna M8xP1.25 2 
19
4 

Skrzynka 1 

100 
Stopka regulowana M8X25mm 

(AS004) 
2 

19
5 

Nakrętka żelazna 1 

101 Łączenie rurki kontrolnej 1 
19
6 

Śruba kontrująca M5xP0.8x20  1 

102 HDR Pianka ID ∮28x3tx355mm 2 
19
7 

Podkładka antypoślizgowa 1 

103 Nasadka-Φ1-1/4" 2 
19
8 

Nakrętki nitowe M8XP1.25 4 
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WARUNKI GWARANCJI,  ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE 

Gwarant: 
inSPORTline Polska  
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko  
NIP: 6090063070, REGON: 260656756 
 
Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w 
trzech wariantach:  
1. Gwarancja Domowa - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, 

nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (okres gwarancji: 24 miesiące).  
2. Gwarancja Pół-komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, 

szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).  
3. Gwarancja Komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, 

szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (okres gwarancji: 12 
miesiące). 
 

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie 
oznacza Gwarancje Domową. 
 
Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z 
zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.  
Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze 
skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest 
Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt. 
 
Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta 
zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień  z gwarancji 
Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja 
obowiązuje na terenie Polski. 
  
Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:  
 
a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą 

firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu 
wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, 
Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić 
protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia 
protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy 
kurierskie/pocztowe. 

b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, 
baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka,  rączki 
itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a 
powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie. 

c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej. 
d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych 

lub czyszczących. 
e) Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników 

zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp. 
f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów 

eksploatacyjnych. 
g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby 

nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta. 
h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych). 
i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie. 
  
W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową 
przedmiotu gwarancji.  
 
W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego 
transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji. 
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W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać 
przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na 
własny koszt. 
 
W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia 
reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być 
dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób 
bezpieczny do odbioru.  Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu 
oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie 
bezpiecznym. 
  
Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. 
Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych 
przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w 
Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie 
poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie. 
 
Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia 
gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości 
naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest 
możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz 
gdy wada jest istotna. 
 
Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-
komercyjnego oraz komercyjnego) 
 
Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu 
technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu 
technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji ( poza częściami 
zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów 
przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. 
Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta. 
 

Zgłoszenia gwarancyjne  
W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą  
strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl. 
Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:  
Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.  
Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub 
telefonicznie. 
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