Magnetický bicykel
Výr. Číslo. 1001

Všeobecné pokyny
Návod k použití
Důležité:
Přečtěte si všechny pokyny před použitím tohoto produktu. Uchovejte si tento manuál pro
budoucí použití. Specifikace tohoto produktu se mohou lišit od této fotografie mohou být
změny bez předchozího upozornění.
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Důležité bezpečnostní pokyny:
Základní opatrnost je vždy nutné dodržovat, včetně těchto bezpečnostních pokynů při
používání tohoto zařízení.
1. Přečtěte si všechny pokyny a sledujte je před použitím tohoto zařízení. Před použitím se
přesvědčte, zda je zařízení správně smontované.
2. Aby se zabránilo poranění svalu, doporučuje se zahřívací cvičení. Po cvičení se doporučuje
ochlazovací cvičení na relaxaci těla.
3. Prosím překontrolujte všechny díly před použitím, zda nejsou poškozeny a dobře je
přitáhněte. Toto zařízení by mělo být umístěno na rovném povrchu. Doporučuje se použít
podložka, nebo jiná kritina na zem.
4. Prosím noste správně oblčení a obuv při používání tohoto zařízení. Nenoste oblečení, které
by mohlo zachytit nějakou část zařízení, dotáhněte popruhy na pedálech.
5. Nepokoušejte se dělat údržbzu nebo jiné úpravy, než jaké jsou napsané v příručce. Pokud
se vyskytne nějaký problém, ihned přestaňte cvičit a poraďte se s místním prodejcem.
6. Nepoužívejte zařízení venku.
7. Toto zařízení je určeno pro domácí použití.
8. Pouze jedna osoba by měla používat toto zařízení.
9. Pokud se necítíte dobře, máte bolesti na hrudi, závratě, nevolnost, nebo máte nedostatek
vzduchu, měli byste přestat cvičit a poradit se se svým lékařem, než začnete opět cvičit.
10. Při montáži a demontáži dbejte na zařízení.
11. Nedovolte dětem používat nebo hrát se na zařízení. Držte děti a domácí zvířata mimo
zařízení. Tento stroj je určen pouze pro dospělé. Minimální volný prostor pro normální a
bezpečné fungování nesmí být menší než dva metry.
12. Maximální zatížení tohoto produktu je 110 kg.

Upozornění:
Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte se svým lékařem. To je zvlášť
důležité pro osoby, které jsou starší než 35 let, nebo kteří mají již existující zdravotní
problémy. Přečtěte si všechny pokyny před použitím jakéhokoli fitness vybavení.
Upozornění:
Přečtěte si všechny pokyny před použitím tohoto produktu. Tento návod si uschovejte pro
budoucí použití.

.

šroubovák

Koncovka

Multifunkční šestiúhelníkový šroubovák

Skrutka (M10x57)

Okouhlá podložka (Ø10)

Instalace nožního pedálu:
Kliky, pedály hřídele a popruhy jsou označeny,, R,, pro pravé a,, L,, pro levé. Vložte hřídel
levého pedálu (20) do otvoru se závitem v levé klice (19). Otočte hřídel pedálu rukou v
protisměru hodinových ručiček, až bude pohodlný.
Poznámka: Nevypínejte pedál hřídele ve směru hodinových ručiček. Utáhněte hřídel levého
pedálu (20) s multifunkčním klíčem.
Vložte hřídel pedálu rukou ve směru hodinových ručiček až bude pohodlný. Utáhněte pedál
hřídele pravého pedálu (21) s multifunkčním klíčem.

Sedlovka, instalace sedlovkového krytu
Posuňte kryt sedlovky (32) na trubici na hlavní rám (1). Vložte sedlovky (25) do
sedlovkového pouzdra (12) v hlavním rámu (1) a poté připojte M16x1.5 sedlovkový šoupátko
(8) na trubici na hlavní rám (1) otáčením ve směru hodinových ručiček, aby se zajistila
sedlovka (25) na vhodném místě. Odstraňte tři Ø16xØ8x1.5 podložky (38) a tři M8 šrouby
(42) ze spodního sedadla (27). Odstraňte šrouby s multifunkčním šroubovákem Phipils.
Proveďte šrouby na spodní straně sedadla (27) přes otvory v horní části posuvné trubice (70),
připojte je se třemi odstraněnými podložkami (Ø16xØ8x1.5) a M8 šrouby (42). Utáhněte s
multifunkčním šroubovákem. Na posuvném sedadle provlékněte šroub (71) na spodní straně
sedadla posuvné trubice (70) přes otvor v horní části sedlovky (25), připojte je jednou
Ø20xØ10x2 velkou podložkou (73) a M10 sedadlovým nastavovacím knoflíkem (74).

Instalace řídítek , kryt řídítek a ovládací tlačítko
Odstraňte čtyři šrouby M8x10 ( 39 ), čtyři Ø16xØ8x1.5 podložky ( 38 ), jeden šroub M8x15 (
24 ) a jednu Ø20xØ8xδ1.5 křivou podložku ( 37 ) z hlavního rámu ( 1 ). Odstraňte šrouby s
S6 šroubovákem. Spojte řidítkový křyt ( 31 ) s řidítkovým sloupem ( 3 ). Vložte kabel napětí (
54 ) do spodního otvoru sloupu ( 3 ) a vytáhněte jej v horním otvoru ( 3 ). Spojte senzor ( 26 )
z hlavního rámu ( 1 ) s prodlouženým senzorovým drátem ( 59 ) z řídidlového sloupu. Spojte
řídidlový sloup ( 3 ) s trubkami hlavního rámu ( 1 ) a zajistěte čtyřmi M8x10 šrouby ( 39 )
čtyřmi Ø16xØ8x1.5 podložkami ( 38 ), jedním šroubem M8x15 ( 24 ) a jednou Ø20xØ8xδ1.5
křivou podložkou ( 37 ) z hlavního rámu ( 1 ), které byly odstraněny. Utáhněte šroubovákem,
který je součástí balení. Spojte kryt ( 31 ) s hlavním rámem ( 1 ). Odstraňte Ø5xØ20x δ1.5
velkou podložku ( 46 ) a M5x20 šroub ( 57 ) z knoflíku regulace tahu ( 7 ). Odstraňte šroub s
multifunkčním šroubovákem.

Řidítka a počítačové instalace
Vyberte dva šrouby M8x15 ( 24 ) a dvě Ø16xØ8x1.5 křivé podložky ( 64 ) z řídidlového
sloupu ( 3 ). Odstraňte šrouby s S6 multifunkčním šroubovákem. Vložte dráty ručního
snímače pulsu ( 53 ) do otvoru na řídidlovém sloupu ( 3 ) a vytáhněte je ven z horního konce
řídidlového sloupu ( 3 ). Připevněte řídítka ( 2 ) na řídidlový sloup ( 3 ) se dvěma šrouby
M8x15 ( 24 ) a dvěma křivými podložkami Ø16xØ8x1.5 ( 64 ), které byly odstraněny.
Utáhněte šrouby s S6 multifunkčním klíčem, který je součástí balení. Odstraňte čtyři šrouby
M5x12 ( 47 ) z počítače ( 10 ) . Odstraňte šrouby s multifunkčním šroubovákem philips.
Připojte dráty ručního snímače pulsu ( 53 ) a senzorové dráty ( 59 ) k drátům, které přicházejí
z počítače ( 10 ). Zastrčte kabely do řídidlového sloupu ( 3 ). Připojte počítač ( 10 ) na horním
konci řídidlového sloupu ( 3 ) se čtyřmi šrouby M5x12 ( 47 ), které byly odstraněny. Utáhněte
šrouby s multifunkčním šroubovákem.
Používání počítače.

Počítač je možné aktivovat pomocí tlačítek nebo šlapáním .
Pokud necháte zařízení 4 minuty stát , automaticky se vypne .
Funkce počítače:
MODE: Stiskněte tlačítko MODE pro výběr funkce počítače.
Stiskněte a podržte jej po dobu 3 sekund a hodnoty se nastaví
na nulu kromě hodnoty měřící prejditú vzdálenost dat.
SCAN: Stiskněte tlačítko MODE až se objeví SCAN. Počítač
automaticky vyhledá jednotlivé funkce, pořadí se mění každých
6 sekund.
TIME: Stiskněte TIME a zobrazí se cvičení v minutách a
sekundách. Může také zobrazit předem stanovený cíl TIME v
režimu STOP před tréninkem. Když chcete nastavit TIME

stiskněte tlačítko MODE dokud se TIME nezobrazí na obrazovce. Stiskněte tlačítko UP nebo
DOWN a TIME začne blikat. Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN pro změnu času. Vždy jako
stačíte UP nebo DOWN TIME by se mělo změnit o jednu mimútu. Stiskněte tlačítko RESET
pro vymazání cílového času na nulu. Před stanoveným cílem je doba v rozmezí 0:00 do 99:00
minut. Když napřed nastavíte cíl TIME a pak začnete cvičit, čas se začne odpočítávat od
nastaveného času 0:00 o každou jednu sekundu nazad. Pokud dosáhnete předem stanovený cíl
a TIME přijde na 0:00 , začne pípat, aby vám připomněl, že jste na konci cvičení.
( SPD ) SPEED: na obrazovce se zobrazí aktuální rychlost .
CAL ( CALORIES ): Zobrazuje celkové spálené kalorie během tréninku. Můžete také
nastavit cílové kalorie v režimu STOP před zahájením tréninku. Když chcete nastavit kalorie,
stiskněte tlačítko MODE a držte, dokud se nezobrazí CAL na obrazovce. Stiskněte tlačítko
UP nebo DOWN.
PULSE: Puls zobrazuje aktuální údaje o tepové frekvenci po uchopení řídidlových senzorů s
oběma rukama po dobu cvičení. Prosím, vždy držte rukojeť s oběma rukama, ne pouze s
jednou rukou, když se pokusíte vyzkoušet své tepové frekvence. Můžete také napřed stanovit
cíl tepové frekvence v režimu STOP před tréninkem. Když chcete nastavit PULSE stiskněte
MODE dokud se neobjeví puls na obrazovce. Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN, puls začne
blikat. Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN na předem stanovené cílové tepové frekvence.
Stiskněte tlačítko RESET pro vymazání cílové tepové frekvence na nulu. Napřed stanovena
srdeční frekvence je v rozmezí 40 do 240 tepů za minutu. Poté, co jste předem stanovili cíl
srdeční frekvence a pak začínáte s cvičením, prosím uchopte řídítka s oběma rukama. Když je
vaše srdeční frekvence vyšší než stanovená míra, počítač pípá, aby vám to připomněl.
ODO ( ODOMETER ): Zobrazuje přejetú vzdálenost. Datové hodnoty zobrazuje ODO
stisknutím a podržením tlačítka MODE nebo RESET po dobu 3 sekundy. Pokud máte dobrou
baterii v počítači, budou ODO data jasné

Jak vyměnit baterie.
1. Odstraňte kryt baterie na zadní straně počítače.
2. Dejte dvě , , Sizz AA , , baterie do místa pro to vyhrazeného.
3. Zjistěte, zda jsou správně umístěny a zda jsou v těsném kontaktu.
4. Znovu nainstalujte kryt baterie.
5. Pokud je obrazovka nečitelná, nebo jen částečně čitelná, vytáhněte baterie, počkejte 15
sekund a znovu je nainstalujte.

Nastavenie napätie pomocou ovládacieho tlačítka

Pro zvýšení zatížení otočte napínací tlačidlo
v pravotočivém směru. Pro snížení zátěže otočte tlačidlo
v protisměru hodinových ručičiek.

Nastavení stabilizátora
Otočte koncovku zadního stabilizátora aby zůstal přístroj
rovně stát.

Nastavení výšky sedla
Otočte tlačidlo na sedlovke v protisměru až ho bude
možné vytáhnout. Vytáhněte tlačidlo a posuňte
sedlovku hore anebo dolu do pohodlné polohy. Dále
posúvejte sedlovku hore-dole do polohy pro
uzamykání. V správné poloze uzamkněte sedlovku
uvolněným tlačidlem. Pro zvýšenou bezpečnost
utáhněte sedlovku tlačidlem v směru hodinových
ručičiek.
Poznámka:
Při nastavování výšky sedlovky se ujistěte, jestli
sedlové pouzdro neprěsahuje značky a čáry na sedle.

Nastavení sedadla dopředu, nebo dozadu.
Otočte nastavovacím knoflíkem, uvolněte sedadlo a posuvné trubice. Posuňte sedadlo a
posuvné trubice dopředu nebo dozadu do požadované polohy a zatáhněte regulovací knoflík.
Poznámka:
Pokračujte otáčením knoflíku, pokud bude sedlo a sedlová trubka pevně zatažena.

Údržba a čištění:
Vzpřímený stroj čistíme pouze hadříkem a jemným čisticím prostředkem. Nepoužívejte
brusné materiály nebo rozpouštědla na plastových částech. Prosím kontrolujte před každým
použitím všechny šrouby, pedály a elektriku.
Skladování:
Skladujte vzpřímený pístroj v suchém a čistém prostředí mimo dosah dětí.

Řešení problémů
Problém
Vzrřímené kolo se netočí při používání

Neexistuje žádná obrazovka na počítačové
konzole

Neexistuje žádna srdcová frekvence, čítání
srdcové frekvence, nebo je nepravidelní

Přístroj skřípe při tréninku

Řešení
Otočte nastavitelný můstek se zadním
stabilizátorem dle potřeby, aby se vyrovnala
vzpřímenost kola.
1. Odstraňte počítač z konzoly a ověřte
dráty, které pochádzejí z počítačové
konzoly. Zjistěte, jestli jsou správně
připojené k drátům, které přicházejí
z řídícího sloupu
2. Skontrolujte, jestli jsou správně
umístěné baterie.
3. Mezi baterií a počítačem může být
taky zlý kontakt.
4. Jestli je to potřební, vyměňte baterie.
1. Prověřte kabel ručního snímače
2. Držte senzory vždy oběma rukama
3. Když uchopíte senzory velmi pevně,
uvolněte je.
Dobře utáhněte všechny uvolněné šrouby.

