Magnetický bicykel
Výr. Číslo: 1002

DÔLEŽITÉ: Prečítajte si všetky pokyny pred použitím tohoto produktu. Uschovajte tento
manuál pre budúce použitie. Špecifikácie tohoto produktu sa môžu líšiť od tejto fotografie,
môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.
OBSAH
Doležité bezpečnostné pokyny ------------------------------------------------------- 4
Zoznam súčiastok ----------------------------------------------------------------------- 6
Balenie -------------------------------------------------------------------------------------- 10
Nástroje ------------------------------------------------------------------------------------- 10
Zostavovací plán ------------------------------------------------------------------------- 11
Návod a montáž -------------------------------------------------------------------------- 12
Ovládanie počítača ----------------------------------------------------------------------- 19
Úpravy --------------------------------------------------------------------------------------- 27
Údržba --------------------------------------------------------------------------------------- 30
Riešenie problémov ---------------------------------------------------------------------- 31
Zahrievacie cvičenia --------------------------------------------------------------------- 34

Dôležité bezpečnostné úpokyny:
Základnú opatrnosť je treba vždy dodržovať, vrátane týchto bezpečnostných
pokynov, pri používaní tohoto vybavenia. Prečítajte si všetky pokyny pred použitím
tohoto zariadenia.
1. Prečítajte si všetky pokyny a sledujte ich pred použitím tohoto zariadenia. Pred použitím
sa presvečte, či je zariadenie správne zmontovamé.
2. Aby sa zabránilo poraneniu svalu, odporučuje sa zahrievacie cvičenie. Po cvičení sa
odporučuje ochladzovacie cvičenie na relaxáciu tela.
3. Prosim, prekontrolujte všetky diely pred použitím, či nie sú poškodené a dobre ich
pritiahnite. Toto zariadenie by malo byť umiestnené na rovnom povrchu. Doporučuje sa
použiť podložka, alebo iná kritina na zem.
4. Prosím noste správne oblečenie a obuv pri používaní tohoto zariadenia. Nenoste
oblečenie, ktoré by mohlo zachytiť nejakú časť zariadenia, dotiahnite popruhy na pedáloch
5. Nepokúšajte sa robiť údržbu, alebo iné úpravy, než aké sú napísané v príručke. Pokiaľ
sa vyskytne nejaký problém, ihned prestante cvičiť a poradte sa s miestnym predajcom.
6. Nepoužívajte zariadenie vonku
7. Toto zariadenie je určené pre domáce použitie
8. Iba jedna osoba by mala používať toto zariadenie
9. Pokiaľ sa necítite dobre, máte bolesti na hrudi, závrate, nevoľnosť, alebo máte
nedostatok vzduchu, mali by ste prestat cvičiť a poradiť sa so svojim lekárom, kým
začnete opat cvičiť.
10. pri montáži a demontáži dbajte na zariadenie
11. Nedovoľte deťom používať, alebo hrať sa na zariadení, držte deti a domáce zvieratá
mimo zariadenia. Tento stroj je určený iba pre dospelých. Minimálny voľný priestor pre
normálne bezpečné fungovanie, nesmie byť menší ako 2 metre.
12. Maximálne zataženie tohoto produktu je 110kg.
UPOZORNENIE: Pred zahájením akéhokoľvek cvičebného programu sa
poradte s lekárom. To je zvlášť doležité pre osoby, ktoré sú staršie ako 35
rokov, alebo ktorí majú už existujúce zdravotné problémy. Prečítajte si všetky
pokyny pred použitím akéhokolvek fitnes vybavenia.
UPOZORNENIE: Prečítajte si všetky pokyny pred použitím tohoto produktu.
Tento návod si uschovajte pre budúce použitie.
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1. Inštalácia predných, zadných stabilizátorov a ľavých a pravých pedálov:
umiestnite predný stabilizátor (2) na prednom oblúku hlavného rámu (1) a
zarovnajte otvory pre skrutky. Pripevnite predný stabilizátor (2) na prednom oblúku
hlavného rámu (1) s dvomi skrutkami M8x70, vratovou skrutkou (17) s dvomi
8x20x1.5t, oblúkovými podložkami (14) a dve uzavreté matice M8 (30). Utiahnite
uzavreté matice s multifunkčným skrutkovačom Philips, ktorý poskytujeme.
Pripevnite zadný stabilizátor (3) na zadný oblúk hlavného rámu (1) s dvoma
skrutkami M8x70 (75) a dve 8x20x1, 5T. oblúkové podložky (14). Zatiahnite skrutky
s kľúčom, ktorý poskytujeme. Vložte dve M10 nastavitelné nivelátory (74) s dvoma
maticami Hexagon M10x6T (73) na zadný stabilizátor.
Inštalácia nožného pedálu:
Kľuky, pedále, hriadele pedálu a pedálové popruhy sú označené R-pravé, L-ľavé.
Vložte hriadeľ ľavého pedálu (44) do otvoru so závitom v ľavej kľuke (39). Otočte hriadeľ
pedálu rukou proti smeru hodinových ručičiek, až vám bude pohodlný.
Poznámka: Nenapínajte pedál hriadeľa v smere hodinových ručičiek, poškodil by sa
pri tom pás vlákna.
Utiahnite hriadeľ ľavého pedálu (44) multifunkčným skrutkovačom. Vložte hriadeľ
pravého pedálu (45) do otvoru so závitom v pravej kľuke (39). Otočte hriadeľ pedálu rukou
v smere hodinových ručičiek až bude pohodlný. Pritiahnite hriadeľ pravého pedálu (45)
multifunkčným skrutkovačom.

2. Inštalácia sedlového stlpu, čalunenia, sedlového vankúša a sedadla.
Posuňte kryt sedlovky (59) na trubici na hlavnom ráme (1). Vložte sedlovky(5) do
sedlového púzdra (53) a hlavného rámu(1) a potom pripojte tlačítko (48) na trubky
hlavného rámu (1) otočením v smere hodinových ručičiek so šesťhranným skrutkovačom.
Vybetrte tri M8 nylonové matice (27) a tri 8x16x1.1,5 podložky (10) zo spodnej strany
sedáku (61). Odstráňte nylonové matice s multifunkčným skrutkovačom Philips. Prevodové
skrutky na spodnej strane sedadla (61) prevlečte cez otvory v hornej časti sedla posuvnej
trubky (6) pripojte ich s troma M8 nylonovými maticami (27) a 8x16x1,5t podložkami (10).
Utiahnite nylonové matice s multifunkčným skrutkovačom philips. Prevlečte skrutky na
spodnej strane sedáku (61) v rovnomernom stave na hornej strane posuvnej trubky (6) a
pripojte ich. Odstráňte M8 nylonové matice (27), 8x16x1,5t podložky, 8x16x1,5t nylonové
podložky a dotiahnite so skrutkovačom philips. Cez čalúnenie prevlečte skrutku (68) na
spodnej strane sedadla posuvnej trubice (6) cez otvor v hornej časti sedlovky(5), pripojte ich s
jednou 8x20x2t podložkou (69) a tlačítkom (15).

3. Inštalácia riadidiel, krytu riadidiel a ovládacieho tlačítka.
Odstráňte štyri skrutky M8x10 (70) a štyri 8x16x1,5t (10) z hlavného rámu (1). Odstráňte
skrutky s S6 priloženým kľúčom. Spojte rukovät (58) s riadiacim stĺpikom (7). Vložte
napínací kábel do stĺpčeka (55) a ťahajte ho až do dolného otvoru (7), kde ho vytiahnite.
Odstráňte skrutku M5x20 (40) a 5x15x1,0 podložku (41) z tlačidiel regulácie ťahu (54).
Skrutku odstráňte so skrutkovačom Philips. Dajte koniec napínacieho kábla do tlačítka
regulácie (54) viď obr. Tlačítko otočte smerom nahor a kábel prevlečte do medzery
kovového držiaka napínacieho káblu (55). viď obr. Koniec káblu spojte s regulačným
tlačítkom a s podložkami, ktoré boli odstránené. Utiahnite so skrutkovačom Philips.

4. Inštalácia riadidiel.

Vložte drôty ručného snímača pulzu (49) do otvoru na riadidlách (7) a potom ich vytiahnite
z horného konca riadidiel (7). Prosím, riadidlá (8) dajte do požadovanej polohy a dajte na
ne upínací kryt (56). So skrutkou 12x20 (57) a T-tlačítkom upevnite do držiaku kryt.
Utiahnite riadidlá a T-tlačítko (64) po úprave.
Poznámka: T-tlačítko by malo byť pevne zaistené pred použitím.

Multifunkčný šesťhranný skrutkovač philips

Inštalácia počítača
Odstráňte štyri skrutky M5x10 (42) z počítača. Skrutky odstráňte so skrutkovačom
Philips. Pripojte drôty ručného snímača pulzu (49) a senzorové drôty (63) k drôtom,
ktoré prichádzajú z počítača (62). Prevlečte káble cez riadiaci stĺpec (7). Pripojte
počítač (62) na hornom konci stĺpika (7) so štyrmi skrutkami M5x10 (42), ktoré boli
odstránené. Použite pri tom Philips skrutkovač.
Ovládanie počítača
ŠPECIFIKÁCIE:
ČAS ----------------------------------------------------- 0:00-99:59MIN:SEC
RÝCHLOST ------------------------------------------ 0.0-99.KM/H
VZDIALENOST -------------------------------------- 0.0-999.9 KM
KALORIE --------------------------------------------- 0-999.9 KCAL
POČET KILOMETROV ---------------------------- 0-9999 KM

PULZ --------------------------------------------------- 40-240 BEATS/MIN
Používanie počítača:
Počítač je možné aktivovať pomocou tlačidiel, alebo šlapaním. Pokiaľ necháte zariadenie 4
minúty stáť, vypne sa automaticky.
MODE: Stlačte tlačidlo MODE pre výber funkcie počítača. Stlačte a podržte tlačidlo MODE
po dobu 3 sekúnd a hodnoty sa nastavia na nulu, okrem hodnoty merajúcej prejditú
vzdialenosť dát.
UP: Stlačte tlačidlo UP pre zvýšenie dátovej hodnoty pre čas, vzdialenosť, kalorie alebo
impulz pre cieľ nastavovania.
DOWN: Stlačte tlačidlo DOWN pre zníženie dátovej hodnoty čas, vzdialenosť, kalorie,
alebo pulz pre cieľ nastavovania.
RESET: Stlačte tlačítko RESET pre vymazanie dát-čas, vzdialenosť , kalorie na nulu.
Stlačením tlačidla RESET sa hodnoty času, vzdialenosti, kalorií a pulzu nastavia na nulu.
Stlačte a podržte tlačidlo RESET 3 sekundy a všetky dátové hodnoty sa vynulujú, okrem
hodnoty merajúcej prejditú vzdialenosť .
Funkcie počítača:
SCAN: Stlačte tlačidlo MODE, až sa objaví na displeji SCAN, počítač automaticky vyhľadá
jednotlivé funkcie, poradie sa mení každých 6 sekúnd.
TIME: Zobrazuje uplynulý čas cvičenia v minútach a sekundách. Môže tiež zobraziť dopredu
stanovený cieľ TIME v režime STOP pred tréningom. Keď chcete nastaviť TIME, stlačte
tlačidlo MODE pokiaľ sa nezobrazí TIME na obrazovke. Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN,
TIME začne blikať. Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN pre zmenu času. Vždy keď stačíte
tlačidlo UP alebo DOWN, TIME by sa malo zmeniť o jednu minútu. Stlačte tlačidlo RESET
pre vymazanie cieľového času na nulu. Pred stanoveným cieľom je doba v rozpätí 0:00 do
99:00 minut. Keď vopred nastavíte cieľ TIME a potom začnete cvičit, čas sa začne
odpočítavať od nastaveného času 0:00 o každú jednu sekundu nazad. Pokiaľ dosiahnete
vopred stanovený cieľ a TIME príde na 0:00, TIME začne pípať, aby vám pripomenul, že
ste na konci cvičenia.
SPD(SPEED): Na obrazovke sa zobrazí aktuálna rýchlosť
DIST(DITANCE): Zobrazuje akumulačnú vzdialenosť prejditú behom tréningu. Môže tiež
určiť vopred stanovený cieľ a vzdialenosť v režime STOP pred zastavením. Keď chcete
nastaviť DISTANCE (vzdialenosť), stisknite stačidlo MODE (režim) pokiaľ sa nezastavý.
DIST na obrazovke. Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN. DIST začne blikať. Stlačte tlačidlo
UP alebo DOWN pre zmenu vzdialenosti. Pri každom stlačení tlačítka UP alebo DOWN.
DISTANCE by mala dosiahnuť 1.0 km. Stlačte tlačidlo RESET na vymazanie cieľovej
vzdialenosti na nulu. Vopred stanovený cieľ a vzdialenosť je v rozmädzí od 0.0 do 999,0
km. Predtým, čo vopred stanovíte cieľ, začnite s cvičením. Vzdialenosť sa začne odpočítavať
od vopred stanovenej cieľovej vzdialenosti 0:0. Pokiaľ príde počítač do nuly, začne pípať,
aby vám pripomenul, že ste v cieli so svojím cvičením.
CAL(CALORIE): Zobrazuje celkové spálené kalórie počas tréningu. Môžete tiež nastaviť
cieľové kalórie v režime STOP pred začatím tréningu. Keď chcete nastaviť kalórie, stlačte
tlačítko MODE, pokiaľ sa nezobrazí CAL na obrazovke. Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN.
CAL začne blikať. Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN pre zmenu kalórií. Pri každom stlačení
tlačidla UP alebo DOWN vám odpočítá zmenu kalorii o 1,0. Stisknutím tlačidla RESSET
zrušíte cieľové kalórie na nulu. Vopred stanovený cieľ kalórií je v rozmedzí od 0,0 do
999,0 kalorií. Keď ste si nastavili kalórie, začnite cvičiť a začnú sa počítať predom
nastavené cieľové kalórie na 0,0.
ODO(ODOMETER): Zobrazuje prejditú vzdialenosť. Dátové hodnoty zobrazuje ODO

stisknutím a pridržaním tlačidla MODE alebo RESET po dobu 3 sekundy. Pokiaľ máte
dobrú batériu v počítači, budú ODO dáta jasné.
PULSE: Zobrazuje aktuálné údaje o tepovej frekvencii po uchopení riadidiel s oboma
rukami po dobu cvičenia. Pre zaistenie je presnejšie, aby ste riadidlá držali vždy oboma
rukami. Môžete tiež predom nastaviť cieľ tepovej frekvencie v režime STOP pred
tréningom. Keď chcete nastaviť PULSE stlačte MODE pokiaľ sa neobjaví pulz na
obrazovke. Stlačte tlačidlo UP, alebo DOWN, pulz začne blikať. Stlačte tlačidlo UP alebo
DOWN na vopred nastavený cieľ tepovej frekvencie. Stlačte tlačidlo RESET pre
vymazanie cieľovej tepovej frekvencie na nulu. Vopred nastavená srdcová frekvencia je v
rozmedzí od 40 do 240 tepov za minútu. Potom, čo ste si nastavili cieľ a začínate s
cvičením, prosím, uchopte riadidlá s oboma rukami. Keď je vaša srdcová frekvencia
vyššia než je stanovená miera, počítač zapípá aby vás na to upozornil.
Ako nainštalovať batérie:
1. Odstráňte kryt batérie na zadnej strane počítača.
2. Dajte dve ,,SIZZE-AA,, batérie do miesta pre to vyhradeného.
3. Zistite, či sú správne umiestnené a či sú v tesnom kontakte.
4. Znovu nainštalujte kryt batérie.
5. Pokiaľ je obrazovka nečitateľná, alebo len čiastočne čitateľná, vytiahnite batérie, počkajte
15 sekúnd a znovu ich nainštalujte.
Úpravy:
Nastavenie napätia pomocou ovládacieho tlačítka:
Pre zvýšenie zaťaženia otočte napínacie tlačidlo v pravotočivom smere. Pre zníženie záťaže
otočte tlačidlo v protismere hodinových ručičiek.

Nastavenie napätie pomocou ovládacieho tlačítka
Pre zvýšenie zaťaženia otočte napínacie tlačidlo
v pravotočivom smere. Pre zníženie záťaže otočte
tlačidlo v protismere hodinových ručičiek.

Nastavenie mostíka
Otočte nastaviteľný gombík na zadnom stabilizátore podľa
potzreby a úrovne kolesa.

Nastavenie výšky sedla
Otočte tlačidlo na sedlovke v protismere až ho bude možné vytiahnuť.
Vytiahnite tlačidlo a posuňte sedlovku smerom hore, alebo dolu do
vhodnej polohy. Ďalej posúvajte sedlovku hore-dolu do polohy pre
uzamykanie. Zamknite sedlovku v tom mieste s uvoľneným tlačidlom.
Pre zvýšenú bezpečnosť dotiahnite sedlovku tlačidlom v smere
hodinových ručičiek.
Poznámka:
Pri nastavovaní výšky sedla sa uistite, či sedlové púzdro nepresahuje
značky a čiary na sedle.

Nastavenie sedadla dopredu a dozadu.
Otočte tlačidlom nastavenia, uvoľnite sedadlo a posuvné trubice. Posuňte ich
dopredu alebo dozadu do požadovanej polohy a zatiahnite nastavovacie
tlačidlo.
Poznámka: Pokračujte v otáčaní tlačidla pokiaľ sú sedlo a posuvné trubky bezpečne
zatiahnuté pred výkonom.

Nastavenie riadidiel
Držte riadidlá a zároveň uvoľnite T-tlačidlo. Nastavte ich do
požadovanej pozície a otočte T-gombíkom v pravotočivom smere.
Poznámka: Pokračujte v nastavovaní riadidiel, otočte Tgombíkom a nastavte do požadovanej pozície pred cvičením.

Ūdržba a čistenie:
Vzpriamený stroj čistíme iba handričkou a jemným čistiacim prostriedkom. Nepoužívajte
brusné materiály alebo rozpúšťadlá na plastových častiach. Prosím kontrolujte pred každým
použitím všetky skrutky, pedále a elektriku.
Skladovanie:
Skladujte vzpriamený prístroj v suchom a čistom prostredí mimo dosahu detí.

