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! 
КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

Pro 

БУДЬ-ЛАСКА, ПРОЧИТАЙТЕ ЦЕ КЕРІВНИЦТВО З 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПЕРЕД ТИМ ЯК ПОЧАТИ ЗБИРАННЯ. 
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ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 

БУДЬ-ЛАСКА, ПРОЧИТАЙТЕ ЦЕ КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПЕРЕД ТИМ ЯК 
ПОЧАТИ ЗБИРАННЯ. ЦІ ІНСТРУКЦІЇ БУЛИ РЕТЕЛЬНО РОЗРОБЛЕНІ І ЇХ 
ДОТРИМАННЯ ДОПОМОЖЕ ВАМ ШВИДШЕ ЗІБРАТИ ТРЕНАЖЕР ТА 
МІНІМІЗУВАТИ РИЗИК ТРАВМ. 

 
ТІЛЬКИ ВІДПОВІДАЄТЕ ЗА ВАШУ БЕЗПЕКУ. 
ЦЕЙ СПИСОК НЕ ВИЧЕРПНИЙ. 
• Завжди збирайте та використовуйте тренажер на 

рівній поверхні; 
• Перед використання переконуйтесь, що продукт 

знаходиться у стійкому положенні. 
• Завжди переконуйтесь, що з боків та спереду (задня 

частині може бути біля стіни) достатньо місця. 
 

• Переконайтесь, що упор для ніг правильно 
налаштований. 
 Ви повинні бути в стійкому та збалансованому 
положенні, сидячи на сидінні. 

• Налаштуйте висоту сидіння, щоб забезпечити 
хороший рух педалей без перенапруження. Не 
втрачайте балансу. 

• Намагайтесь тримати спину рівно під час тренування, 
особливо, якщо довго займаєтесь. 
 

• Безпечність обладнання зберігається тільки при 
регулярній перевірці на пошкодження та/чи 
зношення. 

• Негайно замінюйте пошкоджені деталі та/чи не 
використовуйте тренажер поки він не буде 
відремонтований.  

• Налаштовуйте тільки те, що описано в інструкції. 
Завжди використовуйте правильний штифт/фіксатор. 

• Перед використанням та/чи після налаштування, 
перевіряйте чи закручені штифти/фіксатори. 

• Не залишайте налаштовувальні пристрої 
регулювання в тренажері. 

• Завжди консультуйтесь з лікарем перед тим як 
розпочинати програму тренувань. 

• Завжди вдягайте відповідний одяг та взуття, 
наприклад, спортивний костюм/одяг для 
тренування/взуття для тренування 
 

• Зніміть всі прикраси перед тим як почати тренування. 

 

Стандарти безпеки 

 
 

 
• Розігрівайтесь перед тим як використовувати тренажер - 

це допоможе уникнути розтягнення м'язів. 
• Прийом їжі повинен бути на 1-2 години до початку 

тренування - це допоможе уникнути розтягнення м'язів. 
• Ніколи не перенавантажуйте тренажер. Максимальна 

вага користувача : 150 кг. 
 

• Ніколи не використовуйте тренажер у інший спосіб ніж 
описано в цій інструкції та/чи на настінній мапі. 

• Неправильні та надмірні тренування можуть завдати 
шкоди здоров'ю. 
 

• Батьки та інші особи, що доглядають за дітьми, повинні 
усвідомлювати свою відповідальність, тому що природна 
жага до грання та одержимість дітей експериментами 
можуть призвести до ситуацій та поведінки, для якої 
тренажер не призначений. 

• Якщо дітям дозволяється використовувати тренажер, 
необхідно брати до уваги їх розумовий та фізичний 
розвиток, та в першу чергу - їх характер. 
 Їх необхідно контролювати та інструктувати стосовно 
правильного користування тренажером. 

• Тренажер ні в якому разі не є іграшкою для дітей. 
• Дітям не дозволяється знаходитись на чи біля тренажеру, 

коли він не використовується. 
• Тренажер на призначений ля використання особами 

(включаючи дітей) зі зниженими фізичними, чуттєвими та 
розумовими можливостями чи відсутністю досвіду та 
знань, якщо тільки вони не вони не під наглядом та їх не 
проінструктовала особа, відповідальна за їх безпеку, 
стосовно користування тренажером. 

Цей велотренажер відповідає вимогам EU’s EMC та Директивам з низьковольтного електрообладнання (коли 
застосовується). 

Цей тренажер не  призначений для використання в терапевтичних цілях. 

 

 

! Важливо зберегти цю інструкцію для подальших довідок. 
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ДОГЛЯД ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

• Завжди ставте тренажер в сухому місці. 

• Використовуйте теплу, м'яку тканину для прибирання тренажера.  

• Не проводьте вологе прибирання електричних компонентів, вимкніть з розетки перед проведенням будь-якого 

догляду та обслуговування. 

• Безпечність обладнання зберігається тільки при регулярній перевірці на пошкодження та зношення. 
Це включає ремені, шківи, гайки, болти, рухомі деталі, втулки, ланцюги, колеса, підшипники та 
з'єднувальні деталі тощо. 

• Регулярно перевіряйте тренажер. Рекомендовано щонайменше раз на тиждень. 

• Перевіряйте чи всі кріпильні деталі надійно закручені перед кожним використанням. 

• Завжди замінюйте пошкоджені/зношені компоненти оригінальними деталями від виробника. 

Захистіть навколишнє середовище та не викидайте цей тренажер разом з 
домашнім сміттям. Зверніться до місцевих органів по пораду з утилізації 
та промислові майданчики (тільки в Європі).  

 

ПІДТРИМКА КЛІЄНТІВ 

Якщо вам необхідна допомога стосовно цього тренажера, будь-ласка, зберіть інформацію, 

вказану нижче та зв'яжіться з нами: 

1. 1. Серійний номер. Можна знайти 
на етикетці нижче, яка знаходиться 
як вказано. Для майбутньої довідки, 
будь-ласка, запишіть серійний 
номер в місці, наведеному нижче. 

 Для подальших довідок, будь-

ласка, запишіть ваш серійний номер 

у відведеному нижче місці. 

2. Перша дата придбання 

3. Місце придбання 

4. Інформація про місце та 

умови використання 

5. Точне описання 
проблеми/дефекту 

 
Використовуйте тільки рівну поверхню 

Не  призначений для використання в терапевтичних цілях 

Тренажер: PRO AIR BIKE 

Максимальна вага користувача: 130 кг. 

Серійний №:C2PAB-160500001 
Зроблено в Тайвані 

 
Зв'яжіться з нами 

Boyles Fitness Equipment Pty Ltd 

spares@boylesfitness.com.au 
Тел.: 07 3272 7010 

mailto:spares@boylesfitness.com.au


5 

 

 

Де
тал
ь 

№ 
Основна 
рама A 

Де
тал
ь 

№ 

B 

Передній 
стабілізатор X 
1 

Ліва рукоятка 
X 1 

Фіксую
ча 
пласти
нка X 2 

Де
тал
ь 

№ 

С 

Задній 
стабілізатор 
X 1 

Деталь 
ДетальНабір 
педалей 
H1 H2 x 1 пара 
№  № 

Де
тал
ь D
1 

№ 

Де
тал
ь 

№ 

I 

Де
тал
ь 

№ 

E 

Де
тал
ь J3 
№ 

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ ЗБИРАННЯ 
 

Перед тим як почати 
1. Підготуйте робоче місце 

Важливо, щоб ви збирали 
тренажер в чистому та не 
захаращеному місці. 

2. Працюйте з другом 
Ми рекомендуємо вам 
знайти когось для 
допомоги, оскільки деякі 
деталі достатньо важкі. 
 

3. Відкрийте коробку 
Ознайомтесь з усіма 
попередженнями на 
коробці та переконайтесь, 
що ви відкриваєте з 
правильної сторони. 

4. Розпакуйте коробку 

Перевірте 
наявність таких 
деталей: 

 
 
 

 
 
 

X 1 

Підтримуюча 
рама консолі 
x 1 

 

 

 

 
Підніжка

X 2 

 
 

Кінцева 
заглушка X 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Консоль x 1 

 
  

Інструменти та витратні матеріали 
M10 x 20мм 
Шестигранний 
болт 8 

Дискова 

пружинна 

  х2 

прокладка 

 
Нейлонова 
Контргайка 
     X 2 

M8 x 30мм 
Шуруп     x 4 

ШурупM6x 1515

  x! ! 
 

  

 
 
 

 

 

 

 

 
Шестигранний ключ 
(13/17) 

Шестигранний ключ (6, 5 
та 4 мм) 

 
 

 

Дет
аль 
J4 
№ 

Дет
аль 
J5 
№ 

Де
тал
ь 

№ 

F 

Де
тал
ь D
2 

№ 

Де
тал
ь 

№ 

G 

Де
тал
ь J2 
№ Дет

аль 
J6 
№ 

Де
тал
ь J1 
№ 

Цей велотренажер має такі 
розміри 123см x 67.5см та 
важить 76.5 кг. 

 

Якщо ви підозрюєте, що деякі деталі відсутні, будь-ласка, спершу 
зверніться до нас перед тим як повертатись до вашого продавця. 

Див. Розділ Підтримка клієнтів на сторінці 4, щоб дізнатись 
контактну інформацію. 
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Переконайтесь, що рухомі 
колеса на передньому 

стабілізаторі направлені 
назовні. 

 

1. Фіксація переднього стабілізатора 
1-1 Вийміть картонну трубку з кронштейну переднього кінця стабілізатора. 

• Відкрутіть два M10 x 20 мм шестигранні болти з 
картонної  трубки та вийміть картонну трубку. 

•  Два шестигранні болти та картонна трубка використовується для 
пакування та захисту і не будуть використовуватись у подальшому. 

 
 
 
 
 
 
 
 

J6  

 

картонна труба 
 
 

 

1-2 Фіксація переднього стабілізатора 

• Зафіксуйте передній стабілізатор (В) на основній рамі (А) 
чотирма M10 x 20 мм болтами з внутрішнім 
шестигранником (J6) та закрутіть ці болти шестигранним 
ключем. 

! 
! 
! A 

Де
тал
ь J6 
№ 

ФІКСУВАННЯ: 

x 
2 

Де
тал
ь J6 
№ 

ФІКСУВАННЯ: 

x 
4 

ІНСТРУМЕНТИ: 

ІНСТРУМЕНТ
И: 

J6  

B 

Впевніться, що вставляєте деталі 
в тому ж порядку, що показаний 

на малюнках. 

Впевніться, що болти повністю 
закрученні шестигранним 
ключем. 
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2. Зафіксуйте задній стабілізатор 
2-1 Вийміть картонну трубку з кронштейну заднього кінця стабілізатора. 

• Відкрутіть два M10 x 20 мм шестигранні болти (J6) з картонної трубки та 
вийміть картонну трубку. 

•  Два шестигранні болти та картонна трубка використовується для 
пакування та захисту і не будуть використовуватись у подальшому. 

 
 
 
 

J6  
 
 
 
 
 
 

 

картонна труба 
 
 

2-2 Зафіксуйте задній стабілізатор 

• Зафіксуйте задній стабілізатор (С) на основній рамі (А) 
чотирма M10 x 20 мм болтами з внутрішнім 
шестигранником (J6) та закрутіть ці болти шестигранним 
ключем. 

! 
! 

A 

Де
тал
ь J6 
№ 

ФІКСУВАННЯ: 

x 
2 

Де
тал
ь J6 
№ 

ФІКСУВАНН
Я: 

x 
4 

ІНСТРУМЕНТИ: 

ІНСТРУМЕ
НТИ: 

J6  

Впевніться, що вставляєте 
деталі в тому ж порядку, що 

показаний на малюнках. 

Впевніться, що болти 
повністю закрученні 
шестигранним ключем. 
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Впевніться, що болти 
повністю закрученні 
шестигранним ключем. 

 

3.  Фіксація рукояток подвійної дії 
3-1  Фіксація лівої рукоятки подвійної дії 

•  Надіньте ліву рукоятку подвійної дії (D1) на вісь. 

• Встановіть підніжку (G) закручуючи її та затягуючи 
ключем. 

• Зафіксуйте кінцеву заглушку (J1) на підніжці (G). 
 

! 
! 

 

 

3-2 Встановіть фіксуючу пластинку та з'єднувальну деталь 

• Зафіксуйте ліву рукоятку подвійної дії (D1) та з'єднувальну 
деталь з фіксуючою пластинкою (I), круглу прокладку (J4), 
M8x30 мм Шуруп (J2) та M8 нейлоновою контргайкою (J3) та 
затягніть 5 мм шестигранним ключем та ключем 13/17. 

• Ще раз зафіксуйте фіксуючу пластинку (І) на з'єднувальній деталі  трьома M6x15 мм (J5 
 та 4 мм шестигранним ключем. 
 

(Необхідно закрутити ці для шурупи  для більшого 
прилягання, відкрутивши передній шуруп та повторити знову 
коли всі шурупи на місці. Закрутіть шестигранним ключем.)  

D1 

 

! J2 I J4 

J5 
 

 

J3 

Впевніться, що вставляєте 
деталі в тому ж порядку, що 

показаний на малюнках. 

Де
тал
ь J2 
№ 

Де
тал
ь J4 
№ 

Де
тал
ь J3 
№ 

Де
тал
ь J5 
№ 

ФІКСУВАННЯ: 

x 1 

x 1 

x 1 

x 
3 

І 

Ключ 
13/17 

ІНСТРУМЕНТИ: 

 
 
 
 
 
 
Шестигранний 

ключ 

J1 

Впевніться, що вставляєте 
деталі в тому ж порядку, що 

показаний на малюнках. 

Впевніться, що гребний трек 
надійно закручений 
шестигранним ключем. 
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3-3 Фіксація правої рукоятки подвійної дії 

• Надіньте праву рукоятку подвійної дії (D2) на 
вісь. 

• Встановіть підніжку (G) закручуючи її та 
затягуючи ключем. 

• Зафіксуйте кінцеву заглушку (J1) на підніжці (G). 
 

! 
! 

 

 
 

3-4 Встановіть фіксуючу пластинку та з'єднувальну деталь. 

• Зафіксуйте праву рукоятку подвійної дії (D2) та 
з'єднувальну деталь з фіксуючою пластинкою (I), круглу 
прокладку (J4), M8x30 мм шуруп (J2) та M8 нейлоновою 
контргайкою (J3) та затягніть 5 мм шестигранним ключем 
та ключем 13/17. 

• Ще раз зафіксуйте фіксуючу пластинку (І) на з'єднувальній деталі трьома M6x15 мм (J5) та  
4 мм шестигранним ключем. 
 

(Необхідно закрутити ці для шурупи  для більшого 
прилягання, відкрутивши передній шуруп та повторити знову 
коли всі шурупи на місці. Закрутіть шестигранним ключем.) 

! 
! 

Де
тал
ь J2 
№ 

Де
тал
ь J4 
№ 

Де
тал
ь J3 
№ 

Де
тал
ь J5 
№ 

ФІКСУВАНН
Я: 

x 1 

x 1 

x 1 

x 
3 

ІНСТРУ
МЕНТИ
: 

Ключ 
13/17 

ІНСТРУМЕ
НТИ:  

 

 

 

 

Ключ 

D2 

I 

J2 

J4 

J3 

J5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
G 

Ключ J1 

A 

Впевніться, що вставляєте 
деталі в тому ж порядку, що 

показаний на малюнках. 

Впевніться, що гребний трек 
надійно закручений 
шестигранним ключем. 

Впевніться, що вставляєте 
деталі в тому ж порядку, що 

показаний на малюнках. 

Впевніться, що болти повністю 
закрученні шестигранним 
ключем. 
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m 

H1 

7. 

ІНСТРУМЕ
НТИ: 

5 мм 

Ключ 

Ця педаль закручується в 
напрямку за годинниковою 

стрілкою та затягується 
ключем.. 

 

4. Перевертаючий механізм педалі 
4-1 Фіксація лівої педалі 

• Відкрутіть шуруп(J7)  
на лівому кривошипі. 

• Зафіксуйте ліву педаль (H1) на лівому 
кривошипі та закрутіть  ключем #14 / #15. 

• Закрутіть шуруп (J7) на кривошипі 5 мм 
шестигранним ключем. 

! 
! 
! 

 

 

 

 4-2 Фіксація правої рукоятки подвійної дії 

• Відкрутіть шуруп(J7)  
на правому кривошипі. 

• Зафіксуйте праву педаль (H2) на правому 
кривошипі та закрутіть  ключем #14 / #15. 

• Закрутіть шуруп (J7) на кривошипі 5 мм 
шестигранним ключем. 

! 
! H2 

! 
J 7 

Впевніться, що вставляєте 
деталі в тому ж порядку, що 

показаний на малюнках. 

Ця педаль закручується в 
напрямку проти годинникової 
стрілки та затягується ключем. 

Впевніться, що шуруп повністю 
закручений шестигранним 
ключем. 

Впевніться, що вставляєте 
деталі в тому ж порядку, що 

показаний на малюнках. 

Впевніться, що шуруп 
повністю закручений 
шестигранним ключем. 

ІНСТРУМЕ
НТИ: 

5 мм 

Ключ 
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! 

 

5.  Зафіксуйте тримач консолі 
• З'єднайте кабель датчика та середній дріт, потім 

приєднайте тримач консолі (Е) до переднього кінця 
основної рами (А) двома M8x 25 мм шурупами (Е4) та 
закрутіть 5 мм шестигранним ключем. 

! 
! 

 

 

 

 

 

 

E 
середній дріт 

дріт датчика 

 

 
A 

! 

J 2 

 
 
 

з'єднувальн
ий дріт  

6.  Фіксація консолі 
• Викрутіть чотири шурупи, з задньої панелі консолі (8). 

 

• З'єднайте кабель датчика та середній дріт, потім 
приєднайте консоль (F) до тримача консолі (Е) двома 
M5x 12 мм шурупами (F4) та закрутіть викруткою. 
 

! 
! 
! 

 

 

 

 
 

F 

кабель 
консолі 

 
E 

 
 

 
F1 

 

Остаточна перевірка 
Ваш велотренажер зібраний. Будь-ласка, проведіть нижчеописану перевірку перед тим як 
використовувати тренажер вперше. 

• Перевірте чи надійно закручені всі шурупи, болти та гайки. 
•  Переконайтесь, що розмістили тренажер на плоскій, рівній поверхні.  

Впевніться, що вставляєте 
деталі в тому ж порядку, що 

показаний на малюнках. 

ФІКСУВАННЯ

: 
Де
тал
ь J2 
№ 

x 
2 

ІНСТРУМЕНТИ: 

 

 
5 мм 

Де
тал
ь F1 
№ 

ФІКСУВАНН
Я: 

x 
4 

ІНСТРУМЕНТ
И: 

Викрутка 

Впевніться, що вставляєте 
деталі в тому ж порядку, що 

показаний на малюнках. 

Переконайтесь, що кабелі 
надійно підключенні. 

Не затискайте кабелі, 
приєднуючи тримач консолі. 

 

Впевніться, що болти повністю 
закрученні шестигранним 
ключем. 

Переконайтесь, що кабелі 
надійно підключенні. 

Впевніться, що болти повністю 
закрученні викруткою. 
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Пояснення особливостей Renegade 
 

Налаштування сидіння 
1. Потягніть регулятор (А55) та 

налаштуйте сидіння. 

2. Відпустіть регулятор (А55) після 
налаштування. 

 
 
 
 
 

 

Налаштування висоти сидіння 
1. Потягніть рукоятку з ексцентриком (А32 та 

 налаштуйте висоту стійки сидіння. 

2. Натисніть на рукоятку з ексцентриком 
(А32) як знайшли правильну висоту 
сидіння. 

 
 

! 
 

Вирівнювання тренажера 
1. Щоб допомогти вирівняти тренажер на нерівній 

поверхні, є 2 регулятора висоти на задньому 
стабілізаторі. Просто поверніть їх, щоб налаштувати 
висоту тренажера. 

 
 
 
 
 
 

 

Переміщення тренажера 
1. У цього тренажера є 2 транспортні колеса, що знаходяться на 

передньому стабілізаторі. 

2. Складіть тренажер за допомогою задньої 
рукоятки, що знаходиться під тренажером, а потім 
штовхніть чи потягніть щоб пересунути тренажер. 

 

A55 

A32 
Не тягніть стійку сидіння занадто 
далеко. Не перевищуйте максимальної 
позначки на стійці сидіння. 

НЕ ПЕРЕМІЦУЙТЕ ТРЕНАЖЕР ТРИМАЮЧИСЬ ЗА КОНСОЛЬ. 
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Інструкції з користування комп'ютером 
 

Швидкий старт 
Використовуйте цей режим якщо ви бажаєте швидко розпочати тренування та не зацікавлені в налаштуванні особистої 
інформації. 

• Крутіть педалі декілька секунд і консоль увімкниться. 
• Натисніть кнопку “START “. 
• Почнуть показуватись значення ВАТТІВ, ШВИДКОСТІ, ОБЕРТІВ ЗВ ХВИЛИНУ, ПУЛЬС (якщо сигнал швидкості серцебиття 

визначається). 
• Значення ЧАСУ, ДИСТАНЦІЇ, КАЛОРІЙ, ВАТТІВ, почнуть підраховуватись в лінійному напрямку. 
Щоб завершити це швидке тренування та переглянути підсумок вашого тренування:  

• Припиніть обертати педалі. 
• Натисніть кнопку STOP. 
• • Почнуть показуватись значення ЧАСУ, ДИСТАНЦІЇ, КАЛОРІЙ, ВАТТІВ,   ШВИДКОСТІ, ОБЕРТІВ ЗА ХВИЛИНУ, ПУЛЬС (якщо 

сигнал швидкості серцебиття визначається). 
 

 

Якщо ви перестанете КРУТИТИ ПЕДАЛІ не натиснувши кнопку “STOP”, через 30 секунд програма автоматично 
зупиниться. Ви можете відновити програму знову почавши крутити педалі. Через три хвилину при відсутності будь-яких 
дій програма вимкнеться. 

 

Функції кнопок 
 
 

 Програмні кнопки “Interval” та “Target” 

• Одразу починає відповідне тренування. 

 
 

STOP 

• Щоб завершити чи призупинити тренування. Натискайте і 

утримуйте щоб перезапустити комп'ютер.  
 

 
 

•  Щоб зменшувати значення. Натискайте і утримуйте для 
швидкої зміни значень. 

 
ENTER 

• Щоб підтверджувати налаштування. 

 

 

• Щоб збільшувати значення. Натискайте і утримуйте для 
швидкої зміни значень. 

 
 

 
START 

•  Почати тренування чи заново 
розпочати програму, що була 
зупинена. 
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Дисплей консолі та зворотна 
реакція 

ІНТЕРВАЛ  

• Визначає поточну секцію у віконці GO  
 
 чи REST програми з інтервалом. 

• 8:88 > Показує відлік в зворотному напрямку 

в сегменті часу GO чи  
REST. 

 
 
 
 

 ЗЧИТУВАННЯ 

 

 

• ЗАГАЛЬНИЙ ЧАС 88:88 > 
Показує відлік загального часу пробігу 
програми. 
 

• 88 /88 > Показує поточний 
інтервал та загальні інтервали 
секцій в програмі 

• Показує обрану програму: INTERVAL 20/10 чи INTERVAL 

20/30 чи  INTERVAL CUSTOM 

. 

• Показує обрану програму:   ЦІЛЬОВИЙ ЧАС чи ЦІЛЬОВУ ДИСТАНЦІЮ чи ЦІЛЬОВІ КАЛОРІЇ. 

• Вказує приблизну кількість 
спалених калорій за тренування 
(для зрівняння). 

•  Визначає час тренування. За 
замовчуванням підрахунок ведеться 
від нуля до 1:59:00, але зворотній 
підрахунок ведеться якщо було 
встановлене цільове значення. 
 

 

• • Визначає дистанцію пройдену 
протягом тренування. За 
замовчуванням підрахунок 
ведеться від 0 до 999.9 метрів, але 
зворотній підрахунок ведеться 
якщо було встановлене цільове 
значення. 
 

 

• Показує поточну швидкість, з 
якою ви крутите педалі в 
км/год. 

  (тільки для порівняння, не 
використовувати в медичних 
цілях). За замовчуванням 
підраховується від 0 до 999 Кал. 
Але якщо встановлене цільове 
значення, підрахунок ведеться в 
зворотному напрямку.  

• Показує поточну енергію (силу), 
згенеровану за тренування  (тільки 
для порівняння, не 
використовувати в медичних 
цілях). За замовчуванням 
підраховується від 0 до 999 Кал. 
 

 

• Показує поточну швидкість, з 
якою ви крутите педалі в 
обертах за хвилину. 

 

 

 ПУЛЬС 

• • Визначає поточний пульс в ударах за хвилину (уд/хв), що визначається бездротовим грудним ременем для виміру пульсу. 

• Показує ціль  тренуватись на 65%  
на максимальне серцебиття. 

• Показує ціль тренуватись на 80% від 
максимального пульсу. 

• Показує що пульс не зчитується. 
Показує поточний пульс в цільовій 
зоні. 

 
 
 

 
• Показує збільшення швидкості 

обертання педалей щоб 
тримати пульс в цільовій зоні. 

• Показує зменшення швидкості 
обертання педалей щоб тримати 
пульс в цільовій зоні. 

• Показує, що пульс зчитується. 
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Використання програм  
 Інтервальні програми 
Ця консоль  має 3 інтервальні програми : interval 20/10, interval 20/30 & 
interval custom. 

В програмах interval 20/10 та interval 20/30 користувачам пропонується вісім 
періодами часу. 

Ці програми з високо інтенсивного тренування автоматично показує початок 
кожного інтервалу GO & REST. 

Коли ви досягнете останнього сегменту “ REST “, консоль видасть короткий 
сигнал та завершить тренування зупинивши тренажер. 

 

 Програма Interval 20 /10 
1. Переконайтесь, що консоль увімкнена. 

2.  Натисніть “ interval 20/10”  щоб обрати бажаний 
програмний режим. 

3. Інтервал за замовчуванням “ 0/08 “  показується в віконці 
“INTERVAL”. 

4. Час сегменту за замовчуванням   “ REST 0: 10 “  
показується у віконці “ INTERVAL”. 

5. Натисніть кнопку «ENTER», щоб підтвердити налаштування. 

6. Натисніть кнопку “ START”, щоб розпочати тренування та почати 

крутити педалі. Програма не розпочнеться, поки ви не почнете 

крутити педалі. 

ПРИМІТКА: Ви можете в будь-який час натиснути кнопку ”STOP”, щоб 

завершити тренування. Підсумок тренування показуватиметься не екрані. 

 

 Програма Interval 20 /30 

1. Переконайтесь, що консоль увімкнена. 

2. Натисніть “ interval 20/30”  щоб обрати бажаний програмний режим. 

3. Інтервал за замовчуванням “ 0/08 “  показується в віконці “INTERVAL”. 

4. Час сегменту за замовчуванням   “ REST 0: 30 “  показується у віконці “ 
INTERVAL”.  

5. Натисніть кнопку «ENTER», щоб підтвердити налаштування. 

6. Натисніть кнопку “ START”, щоб розпочати тренування та почати крутити 

педалі. Програма не розпочнеться, поки ви не почнете крутити педалі. 

ПРИМІТКА: Ви можете в будь-який час натиснути кнопку ”STOP”, щоб 

завершити тренування. Підсумок тренування показуватиметься не екрані. 

 

 Програма Interval custom 
1. Переконайтесь, що консоль увімкнена. 

2. Натисніть “interval custom”  щоб обрати бажаний програмний 
режим. 

3. Використовуйте кнопки “/“, щоб налаштувати сегмент часу  
GO  (0:01~9:59). 

4. Натисніть кнопку «ENTER», щоб підтвердити налаштування. 

5. Використовуйте кнопки “/“, щоб налаштувати сегмент часу  
REST  (0:01~9:59). 

6. Натисніть кнопку «ENTER», щоб підтвердити налаштування. 

TOTAL TIME 

GO INTERV

AL 

CUSTOM 

TOTAL TIME 

GO INTERV

AL 

CUSTOM 
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7. Використовуйте кнопки “/“, щоб налаштувати загальні 
значення інтервалу ( 1~99). 

8. Натисніть кнопку «ENTER», щоб підтвердити налаштування. 

9. Натисніть кнопку “ START”, щоб розпочати тренування та почати 

крутити педалі. Програма не розпочнеться, поки ви не почнете 

крутити педалі. 

ПРИМІТКА: Ви можете в будь-який час натиснути кнопку ”STOP”, 

щоб завершити тренування. Підсумок тренування показуватиметься 
не екрані. 
ПРИМІТКА: Натисніть кнопку «ENTER» двічі, щоб зберегти 

налаштування програми після того, як  ви завершите тренування. 

 
 
 
 
 
 

 Програми TARGET 
Ця консоль має 4 цільові програми: Цільовий ЧАС, цільова 
ДИСТАНЦІЯ, цільові КАЛОРІЇ, цільовий ПУЛЬС. 
Коли ви досягнете цільового значення, консоль видасть короткий 
сигнал та завершить тренування зупинивши тренажер. 

 
 
 
 
 

Цільовий ЧАС 
1. Переконайтесь, що консоль увімкнена. 

2. Натисніть “  target time”  щоб обрати бажаний програмний 
режим. 

3. Використовуйте кнопки “/“, щоб налаштувати сегмент часу  
REST  (1:00 ~ 1:59: 00 хвилин).  

4. Натисніть кнопку «ENTER», щоб підтвердити налаштування. 

5. Натисніть кнопку “ START”, щоб розпочати тренування та 

почати крутити педалі. Програма не розпочнеться, поки ви не 

почнете крутити педалі. 

ПРИМІТКА: Ви можете в будь-який час натиснути кнопку 
”STOP”, щоб завершити тренування. Підсумок тренування 
показуватиметься не екрані. 

 

Цільова ДИСТАНЦІЯ 
1. Переконайтесь, що консоль увімкнена. 

2. Натисніть “  target distance”  щоб обрати бажаний програмний. 

3. Використовуйте кнопки “/“, щоб налаштувати цільове 
значення швидкості греблі (0.1 ~ 999.9 км). 

4. Натисніть кнопку «ENTER», щоб підтвердити налаштування. 

6. Натисніть кнопку “ START”, щоб розпочати тренування та 

почати крутити педалі. Програма не розпочнеться, поки ви не 

почнете крутити педалі. 

ПРИМІТКА: Ви можете в будь-який час натиснути кнопку 
”STOP”, щоб завершити тренування. Підсумок тренування 
показуватиметься не екрані. 

TOTAL TIME 
REST 

INTERV

AL 

CUSTOM 

TOTAL TIME 
REST 

INTERV

AL 

CUSTOM 
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7. CALORIES. 

8. Використовуйте кнопки “/“, щоб 
налаштувати час тренування (10~990 ккал). 

9. Натисніть кнопку «ENTER», щоб підтвердити налаштування. 

10. Натисніть кнопку “ START”, щоб розпочати 

тренування та почати крутити педалі. Програма не 

розпочнеться, поки ви не почнете крутити педалі. 

ПРИМІТКА: Ви можете в будь-який час натиснути кнопку 
”STOP”, щоб завершити тренування. Підсумок тренування 
показуватиметься не екрані. 

 
Програма Target HR 
Для того, щоб використовувати цю програму, вам необхідно 

вдягнути грудний ремінець для виміру пульсу. 

Після того, як ви ввели свій вік, комп'ютер буде 

підраховувати та показувати значення 65% та 80% від вашого 

максимального серцебиття, одночасно показуючи поточний 

серцевий ритм. Комп'ютер також буде підказувати вам коли 

слід збільшити чи зменшити  темп, щоб залишатись в 65% -

80% зоні. 

 

1. Переконайтесь, що консоль увімкнена. 

2. Натисніть “ target HR ”  щоб обрати бажаний 
програмний режим. 

3. Значення за замовчуванням “ 30“ блимає у віконці  “ AGE ”. 

4. Використовуйте кнопки “/“, щоб налаштувати вік користувача 
(10~99). 

5. Натисніть кнопку «ENTER», щоб підтвердити налаштування. 

6. Значенні за замовчуванням 65% цільового пульсу та 
80% цільового пульсу показується в віконці HR. 

7. Натисніть кнопку “ START”, щоб розпочати тренування 

та почати крутити педалі. Програма не розпочнеться, 

поки ви не почнете крутити педалі. 

ПРИМІТКА: Ви можете в будь-який час натиснути кнопку 
”STOP”, щоб завершити тренування. Підсумок тренування 
показуватиметься не екрані. 

! 
 

 

Не використовуйте програму цільового пульсу, 
якщо швидкість серцебиття неправильно 
відображується на дисплеї. 

В віконці HR буде мигати “NO HR SIGNAL”, якщо 
сигнал про пульс відсутній коли починається 
програма. 

Будь-ласка, див. розділ “Тренування на тренажері“ 
для більш детальної інформації про переваги 
тренування з підрахунком швидкості серцебиття. 
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Догляд за тренажером 
 

Зберігання 
Зберігайте тренажер в сухому місці з незначними 
коливаннями температури. Намагайтесь захистити від 
пилу і завжди вимикайте з розетки (якщо 
застосовується), якщо не використовуєте його. 

Прибирання 
Використовуйте теплу, м'яку тканину для прибирання 
тренажера.  Можна за необхідності користуватись м'яким 
миючим засобом. 

! 
ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
Регулярно перевіряйте деталі на зношення та 
переконуйтесь, що гайки та болти надійно затягнені 
перед кожним тренуванням. 

 
 
 

 
 

Усунення несправностей 

! 
Якщо ви маєте проблеми із зчитуванням швидкості серцебиття, будь-ласка, зверніть увагу на те, яка тканина 
використовується для одягу, наприклад, полієстер створює статичний струм, який може призвести до неправильного 
зчитування швидкості серцебиття. Мобільні телефони, телевізори, мікрохвилі та інші електричні прибори, що 
створюють електромагнітне поле також можуть впливати на вимірювання швидкості серцебиття. 

Якщо у вас все ще є проблеми з тренажером, будь-ласка, зв'яжіться з місцевим постачальником, використовуючи 
інформацію з розділу «Підтримка клієнтів» на сторінці 4.  

Ніколи не знімайте захисний чохол. 

Якщо у вас є проблеми з тренажером, перед тим як робити що-небудь, будь-ласка, перевірте 
чи всі кабелі правильно підключені. Кабелі часто розхитуються та створюють багато проблем, 

які вирішуються тільки перевіркою чи вони правильно підключені. 
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Тренування на тренажері 
 

! 
Початок та завершення тренування 
Починайте та закінчуйте кожне тренування розминкою та заминкою. Декілька хвилин розтягування допомагає попередити біль 
та розтягнення. 
 

 

 

Правильна позиція. 

•  Сядьте на велотренажер, ноги поставте на педалі та в 
педальні ремінці. 

• Переконайтесь, що висота сидіння правильно 
налаштована. Ви повинні бути в стійкому та 
збалансованому положенні, сидячи на сидінні. 
  

Тривалість тренування 
Це залежить від вашого поточного рівня фізичної 
форми. Якщо ви тільки починаєте нову програму 
тренувань, ви повинні починати поступово. Не 
намагайтесь робити це занадто швидко. 30 хвилин по 3 
рази на тиждень повинно бути достатньо. 

 
Головне правило

• В найнижчій позиції нога майже пряма. 

• Намагайтесь тримати спину рівно під час 
тренування, особливо, якщо довго займаєтесь. 

Не змушуйте себе тренуватись занадто сильно. 
Ви не повинні відчувати виснаженість під час чи 
після тренування. 

 
 

  

Тренування серцебиття 
Щоб отримати як можна більше швидкості від нового 
тренажера та побачити результати від тренування, вам 
необхідно тренуватись на правильному рівні та 
прислухатись до свого серця! Працювати за межами 
цільової швидкості серцебиття, означає, що ви 
направляєте своє тренування, щоб досягти різних цілей: 

Гарне здоров'я. Для тих, хто бажає покращити якість 
життя та загальне почуття.   Тренування необхідно 
проводити з інтенсивністю між 50 та 60% від вашої 
максимальної швидкості серцебиття. Воно повинно 
тривати 30 хвилин та робитись більшу частину днів на 
тиждень. 
 

Втрата ваги. Щоб побачити значне зменшення тілесного 
жиру, вам необхідно працювати з більшою інтенсивністю 
між 60% та 70% від вашої максимальної швидкості 
серцебиття.   Ці тренування також необхідно виконувати 
більшість днів на тиждень протягом 30 хвилин. 

Покращення фізичної форми. Ці тренування повинна 
проводитись на 70-80% від вашої максимальної 
швидкості серцебиття та повинні також включати 
інтервали в тренуваннях, що будуть стимулювати ваше 
серцебиття протягом скоротних періодів часу в межах 
вашої максимальної швидкості серцебиття. Ці 
інтенсивні тренування потребують щонайменше 48 

годин відпочинку між ними. 

Завжди консультуйтесь з 
лікарем перед тим як 

розпочинати програму 
тренувань. 

Якщо ви відчуваєте нудоту, запаморочення чи інші 
нетипові симптоми протягом тренування, одразу 

зупиніться та проконсультуйтеся з лікарем. 
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! 

Підрахунок цільової швидкості 
серцебиття 
Спочатку вам необхідно визначити максимальне 
серцебиття, використовуючи формулу: 220 мінус 
ваш вік в роках. Отож, якщо вам 35 років, ваша 
максимальне серцебиття: 

220 – 35 = 185 ударів за хвилину (уд./хв) 

Далі, щоб підрахувати цільову швидкість серцебиття, 
просто помножте вашу максимальну швидкість 
серцебиття (185 уд./хв) на відповідний процент. 
Отож, якщо ваша ціль покращити здоров'я: 

185 x 60% = 111 уд./хв 
 

Примітка: Тренування серцебиття потребує постійної 
перевірки швидкості серцебиття протягом 
тренування. Для цього ми рекомендуємо 
використовувати грудний ремінець (якщо тренажер 
обладнаний бездротовим приймачем) чи монітором 
для серцебиття. 

ПРИМІТКА: Важливим питанням запам'ятовування 
усіх приблизних підрахунків є те, що вони просто 
підрахунки, якщо ви не відчуваєте себе комфортно, 
тренуючись в цільовій зоні, то зменшіть її до рівня, 
який вам підходить. 
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СКЛАДАЛЬНЕ КРЕСЛЕННЯ 
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СПИСОК ДЕТАЛЕЙ 
 

 

П/п№ ОПИСАННЯ  КІЛ-
ТЬ 

П/п№ ОПИСАННЯ  КІЛ-
ТЬ 

A Основна рама 1 A58 Обертовий вал 1 

A1 Поліклинове приводне колесо - OD360 мм. 1 A59 Пружина 1 

A2 Поліклиновий ремінь - 690 J6 1 A60 Запорний шарик - OD10мм 1 

A3 Магніт ( OD15 X 7mm ) 1 A61 Розпірний блок 1 

A4 Болт з шестигранною голівкою (M8 x 35 мм) 1 A62 Пружина 1 

A5 Стальний вентилятор 1 A63 Втулка ( Ø8 X 12 X 7мм ) 1 

A6 Пластикова пластинка 1 A64 Нейлонова контргайка  - M6 1 

A7 Диск кривошипа лівий 1 A65 Болт з шестигранною голівкою (M6 x 35 мм) 1 

A8 Диск кривошипа правий 1 A66 Лівий кожух стального шківу вентилятова 1 

A9 Болт з шестигранною голівкою (M5 x 6 мм) 4 A67 Правий кожух стального шківу вентилятова 1 

A10 Плоска шайба ( M5 X Ø13 X 1T ) 4 A68 Передній лівий кожух стального шківу вентилятова 1 

A11 Болт з шестигранною голівкою (M5 x 15 мм) 4 A69 Передній правий кожух стального шківу вентилятова 1 

A12 Шестигранна гайка M12 4 A70 Лівий кожух для ланцюга 1 

A13 Регулятор вісі шківа - М8 2 A71 Правий кожух для ланцюга 1 

A14 Фіксуюча прокладка 2 A72 Корпус датчика 1 

A15 Нейлонова контргайка  - M8 2 A73 Саморіз (M4 x 12мм) 4 

A16 С-подібна кліпса  - S52 4 A74 Саморіз (M4 x 15мм) 4 

A17 З'єднувальна деталь 2 A75 Болт з шестигранною голівкою (M6 x 20 мм) 1 

A18 Підшипник - 2205ZZ 2 A76 Пластиковий тримач 2 

A19 Підшипник - 6301ZZ 1 A77 Саморіз (M4 x 10мм) 2 

A20 Металева прокладка Ø19 X Ø12.5 X Ø18.7мм 1 A78 Пружина 1 

A21 Кронштейн тримача 2 A79 Ущільнювач 1 

A22 Привід шківа вентилятора (OD45 x 80мм) 1 A80 Металева пластина 2 

A23 Болт з шестигранною голівкою (M6 x 12 мм) 6 B Передній стабілізатор 1 

A24 Пружинна шайба  M8 6 B1 Кінцева заглушка переднього стабілізатора  2 

A25 Підшипник 6001 3 B2 Ходове колесо 2 

A26 Кільцева прокладка 1 B3 Шестигранний болт ( M8 X 40мм ) 2 

A27 Вісь шківа вентилятора ( OD12 X 155 мм) 1 B4 M8 Ковпачкова гайка 2 

A28 Кришка опори стійки сидіння 1 B5 Упор для ніг 2 

A29 Зменшувач стійки сидіння 1 B6 Саморіз (M4 x 12мм) 4 

A30 Шестигранний болт ( M6 X 10мм ) 2 В Задній стабілізатор 1 

A31 Фланцева гайка Ø10x43.2 1 C1 Кінцева заглушка заднього стабілізатора  - Ø101.6 2 

A32 Рукоятка з ексцентриком 1 C2 Фіксатор налаштування висоти 2 

A33 Датчик швидкості+ дріт 1 C3 Упор для ніг з налаштуванням висоти - Ø50 2 

A34 Прокладка 2 D1 Рукоятка подвійної дії мультицільова (Ліва) 1 

A35 Кожух кривошипа (правий-лівий) Великий 2 D2 Рукоятка подвійної дії мультицільова (Права) 1 

A36 Кожух кривошипа (правий-лівий) Малий 2 D5 Підшипник  - 6003ZZ 2 

A37 Вісь кривошипа M25 X P1.5 1 D5-1 Підшипник 6002ZZ 2 

A38 Кривошип (правий) 1 D6 Саморіз (M5 x 8мм) 4 

A39 Кривошип (лівий) 1 D7 Кінцева заглушка керма - нижня 2 

A40 Втулка ( Ø25 X 31 X T2мм ) 2 D8 Підшипник 6203ZZ 2 

A41 Болт з шестигранною голівкою (M8 x 40 мм) 4 E Підтримуюча рама консолі x 1 1 

A42 Підшипник 6005ZZ 2 E1 Кінцева заглушка підтримуючої рами консолі 1 

A43 Вісь адаптера 1 E2 Середній дріт заземлення 2 

A44 Болт з шестигранною голівкою (M6 x 20 мм) 1 E3 Середній дріт 1 

A45 Металевий стопор 2 F Консоль 1 

A46 Сидіння  ( LS-A22 ) 1 F1 Саморіз (M5 x120мм) 4 

A47 Основа сидіння  1 G Упор для ніг 2 

A48 Нейлонова контргайка  - M8 3 H1 Набір педалей - ліва ( підйомною кліпсою для пальців та 
ремінцем( 

1 

A49 Пружинна шайба  M8 3 H2 Набір педалей - права ( з підйомною кліпсою для пальців 
та ремінцем) 

1 

A50 Стійка сидіння 1 I Фіксуюча пластина 2 

A51 Болт з шестигранною голівкою (M6 x 16 мм) 1 J2 Шестигранний болт ( M8 X 30мм ) 4 

A52 Саморіз (M6 x 20мм) 6 J3 Нейлонова контргайка  - M8 2 

A53 Стійка ковзання сидіння 1 J4 Розпір  для дисків 2 

A54 Квадратна кінцева заглушка 1 J5 Саморіз (M6 x15мм) 6 

A55 Налаштування 1 J6 Шестигранний болт ( M10 X 20мм ) 8 

A56 Швидка вісь повороту 1 J7 Болт з шестигранною голівкою (M6 x 8 мм) 2 
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A57 Саморіз (M6 x 15мм) 2    
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Ваша гарантія 
 

 
Ваш тренажер поставляється з гарантією на 1 рік, або відповідно до гарантійного талону.  

Цей тренажер має гарантію на використання в комерційних цілях. 

Гарантія не включає шкоду завдану обробці тренажера, шкоду завдану через халатність, чи порушення вимог до 
технічного обслуговування (див. Технічне обслуговування), транспортних витрат і якщо можливо, роботу за установку 
будь-яких поставлених Власнику деталей за гарантією. 

Будь-ласка, пам'ятайте: Гарантійна інформація може змінюватись залежно від торгової місцевості. 

Умови гарантії 

Ми гарантуємо, що тренажер, який ви придбали від авторизованого продавця не має дефектів матеріалів та збірки. 
Гарантія діє для нормального та помірного використання в умовах, описаних вище та правильного збирання тренажеру 
протягом гарантійного періоду. Гарантійний період подовжується тільки для першого покупця. Він не передається 
нікому, хто придбаває у вас тренажер. 

Гарантія не включає нормальне зношення деталей. 

Ваша квитанція про покупку із зазначенням дати покупки тренажера є доказом дати покупки. 

Ця гарантія дійсна тільки якщо продукт збирається/встановлюється відповідно до інструкцій/постанов, що йдуть у 
комплекті до тренажера. Ця гарантія не розповсюджується на тренажер , який був зламаний чи з дефектами: (а) в 
результаті нещасного випадку, неправильного користування чи недостатнього догляду; (b) в результаті використання 
деталей, що були вироблені чи продані не нами, в результаті внесення змін до тренажера; (d) в результаті 
обслуговування ким-небудь іншим ніж нами чи вповноваженим постачальником гарантійних послуг. 

Протягом гарантійного періоду ми безоплатно будемо проводити заміну деталі(лей) чи ремонт тренажера (на наш 
вибір), якщо з'являться дефекти, неправильно почне працювати чи іншим чином не відповідає гарантії при 
нормальному, не комерційному, особистому, сімейному чи домашньому використанні.  Ремонтуючи тренажер, ми 
можемо замінити пошкодженні деталі чи на наш вибір, використовувати працездатні використанні деталі, які 
працюють як нові. Всі замінені деталі та тренажери, замінені за цією гарантією, стають нашою власністю. Ми 
отримуємо право замінити виробників будь-якої деталі, щоб покрити цю гарантію. 

Якщо тренажер необхідно повернути, ви повинні повернути тренажер чи дефектну частину нам в її оригінальному 
пакуванні  (чи еквіваленті) з доказом про купівлю. Будь-яка ознака погіршення стану, підчищення чи підробки 
доказу купівлі скасовуватимуть гарантію. Ви повинна попередньо сплатити транспортні витрати та ви відповідальні 
за страхування тренажера чи деталі, що повертається. 
Якщо тренажер, наданий для гарантійного обслуговування, не відповідає умовам, буде надаватись оцінка вартості 
ремонту і якщо необхідно, проводитиметься ремонт за нашою квитанцією про оплату чи допустимим внесенням 
оплати. Ні в якому разі повернення не схвалюється без дозволу нашого відділу з обслуговування клієнтів. 

Щоб отримати гарантійне обслуговування, ви повинні надати таку інформацію: 

Назва тренажера, код, серійний номер, дата придбання та характер несправності чи частина номер партії. 

Ні дилер цього тренажера ні заклад, що продав цей тренажер на має права давати гарантіє чи обіцяти вирішення 
несправностей на додачу до, чи невідповідності вказаного вище. Ця гарантія не впливає не ваші законні права. 

Будь-ласка, пам'ятайте, гарантійна інформація може змінюватись залежно від торгової місцевості.  


