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ВАЖНО! 
Преди да използвате устройството, прочетете инструкциите в това ръководство. 
Съхранявайте това ръководство, ако е необходимо. 
ВАЖНО ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
ВНИМАНИЕ: ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА Преди да стартирате 
BELT BEZPEČNOSNTNÍ прочетете следните инструкции. 

Първи         Преди първото упражнение, прочетете внимателно цялото ръководство и го запазете, така че да е на 

разположение, ако е необходимо. 
Втори         Преди започване на всяко упражнение програмата, трябва да се консултирате с лекар. 

От съображения за безопасност, трябва да бъде програма за упражнения, съобразени с Вашето здравословно 

състояние 
и физическа годност. Препоръка на лекаря е особено важно, ако приемате някакви лекарства, които влияят на 

кръвното налягане или орган Чо lesterolu. 
Трети         Обърнете внимание как тялото ви реагира да се упражнява. Неправилно поддържа или прекомерни 

упражнения може да доведе до нараняване. Спрете да упражнява незабавно, ако усетите виене на свят, гадене, 

болки в гърдите или болка в гърба или друга физическа тежестта OB.Следващото упражнение, се 

консултирайте с Вашия лекар. 
Четвъртия         Използвайте устройството само когато то е напълно сглобен и напълно функционален. 

Извършват редовни проверки 
статус. Да не се упражняват на бягаща пътека, ако има такива на повредените части.               Собственикът на 

устройството е 
за да се гарантира, че са запознати с инструкциите за безопасност на всички потребители на устройството. 

Петият         В околностите на устройството не трябва да се движат деца или домашни любимци. Неблагодарна 

може да се използва само от възрастни. Измерените данни от компютъра не се използва за оценка на здравето 

на потребителя. 
Шестия         Преди да го използвате, се уверете, че всички болтове и гайки са добре затегнати. 
Седма         Когато тренирате, спазвайте всички инструкции в това ръководство. Ако по време на инсталацията 

или инспекция 
устройство, вижте на повредената част или KUD при използване на устройството излъчва прекомерни или 

необичаен шум, спрете да го използвате.Коланът не трябва да се използва отново, докато не е напълно нормално. 
Осмата         Поставете уреда на гладка, чиста повърхност. Не го поставят на открито във влажна среда или на 

места, където има контакт с водата, вкарвайки единица. 
9-тото         Не поставяйте ръцете си в движещите се части на машината. При повдигане и преместване на 

колана бъдете внимателни. 
10тото      Устройството премина изпитания и свой собствен сертификат EN957 клас HC Подходяща само за 

домашна употреба. 
Устройството е предназначено за потребители, които не тегло надвишава сто кг (220Lbs). 

11      Преди инструмент е необходимо да се осигури свободно пространство от най-малко 1.2 m около 

останалите страни на най-малко 0.3 m 
Списък на частите 
ЕТИКЕТ ЧАСТ ИМЕ БРОЙ НА ПАРЧЕТА 

A Завийте M8X50 4 

B Шайба ID8.2 * OD16.2 4 

C Извита подложка ID8.2 * ID22.2 
2 



D Завийте M6x10 
2 

E Ф Шайба 6.2 
2 

F Завийте M8X50 
2 

G * Голям миене ID8.2 ID22.2 
2 

H Завийте M8x45 
2 

Аз Винт M4 * 15 
2 

J Ръчно винт M8 * 60 
1 

В Винт M5 * 10 
2 

L Nut M8 4 

M Ключово 13 
1 

N Размер на Филипс отвертка 6 
1 

За Алън ключ размер 5 
1 

1 
Основната рамка 

1 

2 
Заден валяк 

1 

3 Пластмасови миене 4 

4 Стомана фиксиране края плоча 
2 

5 Завийте M6X75 
2 

6R Край на капачката на основната рамка - дясна 
1 

6L Капачките на основната рамка - отляво 
1 

7 Винт M4 * 15 
2 

8 
Задна цилиндър ос 

1 

9 Капак за усвояване шок 
2 

10 
Страничен капак 

2 

11 
Nut M8 

2 

12 
Правоъгълна пластмасова капачка 4 

13 Завийте M8x45 
1 



14 Pulse енкодер кабел 1 (мулти-сесия) 

15 Правоъгълна пластмасова капачка 4 

16 
Винт M6 * 25 

1 

17 Гайка M6 
1 

18 
Магнитна спирачна система - Магнити 

1 

19 Nut M8 
2 

20 
Завийте M8x40 

2 

21 
Пластмасови колело 

2 

22 
Каучук крак 

2 

23 В долната част на рамката 
1 

24 Предна дясна пръчка 
1 

25 Ръчен винт за контрол на натоварването 
1 

26 
Завийте M5x15 

1 

27R-R & L Корица дръжки 
2 

28л-L & R Корица дръжки 
2 

29 Дръжки 
1 

30 Панел 
1 

31 Стрелба буксата 1 тип 

32 Винт M5 * 25 
10 

33 Предна лява страна прът 
1 

34 Пролет 
1 

35 Дървена дъска 
1 

36 Колан 
1 

37 Кръгла капачка 
2 

38 Пластмасов капак 
1 

39 Ос на предния цилиндър 
1 

 



  
40 Предна цилиндър 

1 

41 Винт M3 
2 

42 Сензор 
1 

43 Хващане дръжки 
2 

44 Хващане дръжки 
2 

45 Сензор за сърдечната честота 
2 

46 Винт M4 * 20 
2 

47 Ф миене 5.2 
2 

 

 



 
  
НОМЕР 
ЧАСТ 

ЧАСТ ИМЕ НОМЕР 
ПАРЧЕТА 

НОМЕР 
ЧАСТ 

ЧАСТ ИМЕ НОМЕР 
ПАРЧЕТА 

1 Основната рамка 
1 29 Дръжки 

1 

23 В долната част на рамката 1 30 Панел 1 

24 Предна дясна пръчка 1 33 Предна лява страна прът 1 

27R-R & L Корица дръжки 2 38 Пластмасов капак 1 



28л-L & R Корица дръжки 
2 

      

 

•                          Преди започване на монтажа, прочетете цялото ръководство. 

•                          Първо, да се запознаете с всички части. 

•                          Проверите на доставения с крепежни елементи. 

•                          Подгответе подходящи инструменти. 

•                          Осигурете достатъчно свободно пространство за инсталация. 

•                          Следвайте инструкциите в ръководството. 

•                          Когато инсталирате съвместно връзка, да бъдат внимателни и да не се използва груба сила. 

•                          Преглеждайте редовно съвместно връзка, разхлабени винтове. 



 

  

МАТЕРИАЛ ВРЪЗКА 



 



Първи СТЪПКА 

 
  

 
 
  



 
Преди поставяне на опъване на кабела, е необходимо да настройвате ръчно натоварване на болта не се вижда 

Осмата 



 
ANCHORAGE опъване Ланка: 
  
Първи Прекарайте дупка в C A. (Забележка: G Път под основната рамка) 

 
Втори G събарят и най-близо до Б. 
 
  



 
Трети Завийте D, за да се гарантира, компонентите А и Б. 

 
 

 



 
  



 
  



 

 ̂(| S5SS5> # 1 M4 * 15 2 броя 



 
  



 
Преди употреба, проверете дали всички части са правилно свързани. 
 
  



СЪХРАНЕНИЕ 

Сглобете: Отстранете винта (J), повдигнете основната рамка (1) и след това завинтете винта (J) за осигуряване на 

рамка във вертикално положение. 

 
РЕГУЛИРАНЕ КОЛАН 
Лошо нивелиране колан се проявява прекомерен шум. Това обикновено е лошо центриране на колан или колан е 

прекалено стегнат или F REE.Корекция на колана е необходимо да се използват инструменти. 
Първи         Ако колана се движи право, правото Алън винт винт по посока на часовниковата стрелка, за 1-2 

оборота, след това разхлабете винта леко. 
Втори         Ако коланът се премества наляво, лявата Алън винт винт за 1-2 завъртания по посока на 

часовниковата стрелка, а след това леко разхлабете винта. 
Трети         Ако е прекалено стегнат колан, завийте наляво и надясно по Алън винт по посока, обратна на 

часовниковата стрелка, потите се é както леко затегнете винтовете отново. 
Четвъртия         Ако коланът е прекалено хлабав, завийте наляво и надясно по Алън винт по посока на 

часовниковата стрелка, а след това и двете леко разхлабете винтовете отново. 

 



Регулировки на натоварването нива 
Load ниво оказва влияние върху ефективността на упражняване и количеството на калории, консумирани по време 

на тренировка. Товарът може да се контролира от магнитна спирачна система (виж фиг. По-долу). 

 
(1)                   Ако завинтване винт 16 в посока и ще намали натоварването на ниво. 
(2)                   Ако сте завиване на винт 16 в посока б, натоварването ще се увеличи. 
След като коригирате спирачна система с винт 16, е необходимо да се провери напрежението на телта, ако 

затегнете гайките D и Е. 

 
ПОДДРЪЖКА 
СМАЗВАНЕ 
Смазката се нанася директно върху дървена плоча и от вътрешната страна на колана и се използва за намаляване 

на триенето и да се удължи живота на колана. 
Повдигнете от една страна и захващане на колана върху вътрешната му страна. Ако вътрешността на колана wet, 

няма нужда да смаже. В противен случай, Реба смазка прилага.След прилагане на смазочни материали 

намалението за първите 3-4 колан минута скорост на смазката равномерно разпределени дума. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Да не се прилага смазка плаката. Веднага избършете излишната мазнина. 
Лубрикант трябва да се прилага, когато има прекомерно триене зона.Обикновено това е необходимо да се 

кандидатства отново след 50 часа. Тази цифра, обаче, е само приблизителна. 



 
  

 
БУТОНИ 
  
MODE Бутон се използва за въвеждане на режим на настройка на параметрите: (времето), 

разстояние (разстояние), калории (калории) и пулс (сърдечен ритъм). 
Използвайте този бутон, за да изберете параметъра и настройката. 

SET Бутон се използва за определяне на стойностите на параметрите: (времето), разстояние 

(разстояние), калории (калории) и пулс (сърдечен ритъм).Задръжте ускоряване на 

приписването единици. (Единица трябва да бъде спряно и компютър във всеки режим на 
настройка) 

RESET Използвайте този бутон, за да нулирате стойността на избрания параметър: (времето), 

разстояние (разстояние), калории (калории) и пулс (сърдечен ритъм).Задържането на 

бутона за 2 секунди ще нулира всички параметри. (За да възстановите стойностите на 
параметрите се случва при смяна на батериите) 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ Бутон се използва за оценка на физическото състояние въз основа на сърдечната честота 

след тренировка. 

  



ХАРАКТЕРИСТИКИ 
SCAN Автоматично превключване между функции на дисплея в този ред: SPEED (скорост) - 

разстояние (разстояние) - калории (калории) - PULSE (пулса) 

ВРЕМЕ Измерване на упражняването в интервала от 00:00 - 99:59. Използвайте бутона SET, 

потребителят може да настроите желания упражняването време (единица Признание: 1 

минута). 
Скорост Показване на действителната скорост. Максимална скорост е 99,9 км / ч (mph). 

РАЗСТОЯНИЕ Измерване на разстояние, постигнато по време на тренировка в интервала от 0.00 до 

99.99 km (MI). Използвайте бутона SET, потребителят може да настрои преди 

дистанционно обучение, което иска да преодолее (единица Признание: 0.1 km (Mi)). 

Калория Преглед на количеството на калории, консумирани по време на тренировка в диапазона 

0-999. (Това е само прогноза и помага на потребителя да се сравни интензивността на 

всяко упражнение. 
  
  

Тази функция не може да се използва за оценка на здравето на потребителя). 

ПУЛС След сцепление сензор импулс започва да се появява на дисплея сърдечната честота на 

текущия потребител. Можете да настроите целево равнище на сърцето,, над която 

компютърът предупреждава акустична сигнализация. 

ТЕМПЕРАТУРА Показване на текущата стайна температура в диапазона от 0-60 ° C. 

КОНТРОЛ 
Първи         Поставете две батерии (1.5V). Компютърът се стартира заедно с звукова аларма. Веднага след като 

компютърът е включен, на дисплея се показва: 

 
Фигура 1 Фигура 2 

Втори         Въведете в всяка настройка функции: време / разстояние / калории. В режим на настройка, винаги е 

стойността на параметъра ще започне да мига и можете да настроите с помощта на бутона SET. Задайте 

режим натиснете стойност и преминете към следващия параметър.Също така, можете да настроите стойността 

на останалите параметри. 
Трети         ПУЛС функция се използва за измерване на честотата на импулсите и НЗР определяне на целево 

равнище на сърцето.Потвърдете с бутона MODE. На дисплея се показва функцията TIME. По този начин 

можете да превключвате между всички функции. След четири минути бездействие, компютърът влиза в 

режим на заспиване (вж. Фигура 2). 
Четвъртия         SCAN се използва за автоматично превключване между отделните параметри.Параметрите се 

променят след 6 секунди в следния ред: SPEED (скорост) - TM (време) - DIST (разстояние) - CAL (калории) - 

PULSE (носеща честота). (Виж фигура 3) 
Фигура 3 

Петият         За ръчно превключване между параметрите по време на тренировка, използвайте бутона MODE. 



 
Шестия         Ако е предварително зададени стойности на някои параметри (време / разстояние / калории), той 

ще бъде началото на стойност упражняване брой.На компютъра зададената стойност предупреждават 8-

секунден звуков сигнал. Ако продължаваме да тренираме, започва с този параметър стойността, приписана от 

нулата. 
Седма         ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ (ОЦЕНКА НА ГОДНОСТ ВЪЗ ОСНОВА НА КУРС след тренировка) 
(1)      За да стартирате функцията на този бутон е възстановяване. Време на този тест ще измерва сърдечната 

честота и време, други данни няма да бъдат показани на екрана.Интервал от време за обратно броене на 60 

секунди и ще покаже текущия сърдечната честота.След измерване, на дисплея се показва резултат по 

десетобалната система F1-F6. 
Край на измерването: 

 

 

(2)      Старт функция за възстановяване на измерване: 
(3)      Ако по време на интервал от 60 секунди приспадане престава да се измерва сърдечната честота, веднага 

ще доведе до автоматично F6. 
(4)      Ако по време на измерването натиснете бутона отново за възстановяване, измерване спира и на екрана 

не се показва резултата от теста. 
ЗАБЕЛЕЖКА 

Първи         След четири минути бездействие, компютърът влиза в режим на заспиване и на дисплея индикатор 

за температурата на околната среда. 
Втори         Ако на дисплея не работи правилно, опитайте да сменяте батериите. 
Трети         Използване на компютъра, имате нужда от две батерии UM-3 или AA (1.5V). 

Упражнения за разтягане, обслужващи тялото, преди и след тренировка 
Всяка тренировка трябва да започне упражнения, за да се затопли до тялото, за да бъде последвана от правилното 

аеробни упражнения и Изход NAK трябва да изпълняват упражнения, за да се успокои тялото.Това обучение 

трябва да бъде направено 2:58 пъти на седмица, е необходим ден за почивка между тренировките. След няколко 

месеца, може да се увеличи честотата на обучителните сесии в 04:56 часа тренировки всяка седмица. 
Аеробни упражнения хей означава такава дейност, което води до по-голяма мускулна кислород, поради повишена 

активност на белите дробове и сърцето.Аеробни упражнения подобрява фитнес, насърчава правилното 

функциониране на сърцето и белите дробове. В този вид упражнения са включени големи мускулни групи 
(например, мускулите на долните крайници, раменете и бедрата).Това увеличава сърдечната честота и вашите 

задълбочава дишането. Аеробни упражнения трябва да бъдат част от вашето упражнение програма. 



Warm-фаза е изключително важно и трябва да избягват всяко упражнение, защото д организъм трябва да се 

следват, за да подготви първата товар.На този етап, има топло тяло, разтягане на мускулите, разпространението 

удар и по-голяма оксигенация мускул. Във финалната фаза на обучението, повторете тези упражнения за 

облекчаване на болката, напрегнати мускули. 
Разтягането на вътрешната страна на бедрото 
Седнете на пода и сгънете краката в коленете така, че краката ви се докосват. Опитайте се да прокара краката си 

възможно най-близо до таза, и лактите леко натиснете колене към пода. Останете в крайното положение за 15 

секунди. 

 
Разтягане на прасците 
Седнете и се простират на десния крак. Foot Издърпайте левия крак от вътрешната страна на крака бедрото право. 

Опитайте се да привлечете върха след едната половина на тялото, най-близо до палеца на десния си крак.Останете 

в крайното положение за 15 секунди. Повторете упражнението и на двата крака. 

 
Обърна глава 
Наведете главата си към дясното рамо ему, трябва да се чувстват разтягане лявата страна на шията.След това 

наклонете главата си, нека отворена уста. Наведете главата си към лявото рамо и след това извийте главата си и се 

опитайте да го издърпайте към гърдите си. 

 
Алтернативни ръцете повдигане 
Повдигнете ръцете последователно нагоре и държи винаги в крайна позиция за най-малко 1 секунда. 

 
Разтягане на прасеца и ахилесовото сухожилие 



Облегне на стената, плъзнете десния крак близо до лявата стена и се движи към гърба, раменете, насочен напред. 

Изправете левия крак и левия крак изчакване подножието на страната. Свийте десния крак и опитайте да дръпнете 

тенджерата към стената. Останете в окончателната си позиция за най-малко 15 секунди. След това нишката на 

един и същи крак правилния начин. 

 
Удължаване на част на корпуса 
Свободен да вдигнете ръце над главата си.Опитайте се да вдигнете едната ръка възможно най-високо и го 

издърпайте навън. В крайна позиция остават най-малко 1 секунда и след това издърпайте по същия начин от 

другата страна на тялото. 
 
  

 
Издърпайте инча 
Бавно наведете напред, бавно намаляване на раменете назад и надолу, за да инча. Останете в окончателната 

позиция за най-малко 15 секунди. 



 
Контролния панел 
 
  
Общи разпоредби и определения 
Тези гаранционните условия и подзаконови актове, уреждащи условията и степента на гаранции, предоставени от 

страна на продавача на стоки, доставени на купувача, както и публикува, когато се занимават с жалби, претенции 

от купувача на доставените стоки.Гаранционни условия и правила се урежда от разпоредбите на Закон № 40/1964 

Coll., Гражданския процесуален кодекс, Закон № 513/1991 Coll., Търговския закон и Закона за 634/1992 Coll. Закон 

за защита на потребителите, както е изменена, в тези гаранционните условия и процедура за подаване на 

оплаквания nezmiňovaných. 
Продавач е фирма, SEVEN SPORT SRO базирани Borivojova 35/878, 13000 Прага, 
I.C. 26847264, регистрирано в Търговския регистър на Окръжния съд в Прага, раздел В, Insert 116888th 
Поради съществуващия закон, разграничение купувача, който е потребител и купувач, който не е потребителски. 
"Купувач потребител" или "потребител" е лице, което при сключването и изпълнението на договора не е част от 

бизнеса си или друг делови. 
"А купувач, който не е" потребител "е бизнесмен, който купува стоки или услуги, използвани за целите на своя 

бизнес с тези продукти или услуги. Този купувач се управлява от рамка за договор за покупко-продажба и 

условията и степента, в която участва и Търговския закон. 
Тези гаранционните условия и регламенти са неразделна част от всяка покупка договор между продавача и 

купувача. Гаранционни условия и твърди, че поръчката е валидна и обвързваща, освен ако в договора или в 

Приложение към този договор или друго писмено споразумение, които не са страни по споразумението не се 

договорят за друго. 
Гаранционни условия 
Гаранционният срок 
Продавачът дава на купувача гаранция за качеството на стоки от 24 месеца, освен ако не най-голямата, по време на 

гаранционния лист, фактури за доставка на стоките или. друг документ, отнасящ се до стоките не се различава 

гаранционния период, предоставен от продавача.Законоустановения срок гаранции, предоставени от страна на 

потребителите, не е засегната. 
Гаранция за качеството на продавача поема задължението, че стоките ще бъдат допустими за определен период от 

време, за да се използва за нормално, в крайна сметка. договорената цел и който запазва нормално, респ. 

договорени имоти. 
Гаранционни условия не се прилагат за дефекти, причинени от: 
вина на потребителя, т.е. повреда на продукта, поради неправилен ремонт, неправилна инсталация, недостатъчно 

вмъкване пръти в рамката на седалката 

неправилна поддръжка 

механични повреди 



износващи се части при нормална употреба (напр. гумени и пластмасови части, движещи се механизми и др.) 

непредотвратимо събитие, природно бедствие неправилно боравене 
неправилно боравене или неправилно разположение, поради ниски или високи температури, излагане на вода, 

несъразмерно голям натиск и удари, умишлено променен дизайн, форма или размер 
Процедура за жалби 
Процедура за подаване на оплаквания дефекти 
Купувачът се задължава за стоки, доставчикът Naw от продавача възможно най-скоро, след като рискът от 

увреждане на стоките, съответно. след раждането.Обиколка на купувача трябва да се направи, за да намерите 

всички дефекти, които е възможно да се намери подходящ професионален турне. 
Когато се твърди, стоките е задължение EN купувача по искане на продавача, за да докаже легитимността на 

претенциите и фактурата за покупка или известие за доставка с тази продукция (сериен) номер, или същите 

документи без серийни номера.Ако купувачът не успее да докаже легитимността на иска тези документи, 

продавачът има прах в отхвърля жалбата. 
Ако купувачът се уведомява дефекта не, покрити на гаранция (например гаранционни условия са били изпълнени, 

вината е докладвани в грешка, и т.н.), продавачът е право до пълно възстановяване на разходите, направени във 

връзка с Анимата премахване на дефекти, така че нотифицираните от купувача.Изчисляване на услугата в този 

случай ще се основава на работната сила ценоразпис и транспортните разходи. 
Ако продавачът установи (тестване), че претендирания продукт не е дефектен, искането се счита за 

неправилно.Продавачът си запазва правото да изисква заплащане на разходите, направени във връзка с 

неразрешени искове. 
В случай, че купувачът искове за дефекти в стоките, обхванати от гаранцията съгласно приложимото Продавач 

гаранция ще п rodávající отстраняване на дефектите от ремонт или замяна на дефектиралата част или оборудване 

за безупречно.Продавачът е в съгласие с купувача има право да излезе в замяна на дефектни стоки, други стоки 

напълно функционално съвместими, но най-малко със същите или по-добри технически параметри кал.Избор в 

начина на уреждане на иск по този параграф принадлежат към продавача. 
Продавачът се задължава да обработва искането в рамките на 30 дни след получаването на дефектни стоки, освен 

ако не е уговорено период е по-дълъг. Датата на изпълнение е датата, когато Raven или замяна на ОП стоки са 

прехвърлени на купувача.Ако продавачът по отношение на естеството на дефекта е в състояние да уредят искането 

в рамките на посочения период, клиентът се съгласява с алтернативни решения. Ако такова споразумение е било 

направено, продавачът трябва да предостави на купувача финансова компенсация по кредита. 


