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Onnittelemme teitä tämän kodin urheilutreenilaitteiden hankinnasta ja
toivon, että nautit siitä.
Noudata ja noudata näiden asennus - ja käyttöohjeiden ohjeita ja
ohjeita.
Jos sinulla on kysyttävää, voit ottaa yhteyttä meihin milloin tahansa.

parhain terveisin
Your Top-Sports Gilles GmbH
Friedrichstr. 55
42551 Velbert

RU

Обзор ? Одержани ? CTP. 61

Varoitus:
Lue käyttöohje
ennen käyttöä!

Tärkeitä suosituksia ja turvallisuusohjeita antaa ja on liukumaton pohja.

Tuotteemme ovat periaatteessa TÜV-GS testattuja ja noudattavat niitä 12. HUOMIO! Kun huimaus, pahoinvointi, rintakipu ja
nykyinen korkein turvallisuusstandardi. Tämä tosiasia julkaisee muita epänormaaleja oireita havaitaan, koulutusta
mutta ei noudata tiukasti seuraavia periaatteita. ja ota yhteyttä sopivaan lääkäriin.

1. Rakenna laite täsmälleen asennusohjeiden mukaisesti ja vain 13. Yleensä urheiluvälineet eivät ole leluja. Ne ovat siis sallittuja
laitteen laitteita, laitekohtaisia   osia määräysten ja asianmukaisesti informoitujen ja opastettujen henkilöiden mukaisesti
. Ennen todellista rakentamista toimituksen täydellisyys perustuu Henkilöitä käytetään.
pakkauksen pakkausmerkinnöistä ja pakkauksen täydellisyydestä   

Tarkista asennus- ja käyttöohjeiden asennusvaiheet. 14. Henkilöiden, kuten lasten, vammaisten ja vammaisten, tulisi

2. Ennen ensimmäistä käyttöä ja säännöllisin väliajoin (noin 50. \ T neuvoo vain toisen henkilön ohjauksessa ja ohjauksessa
voi käyttää. Laitteen käyttö ilman valvontaaKäyttötunnit) kaikkien ruuvien, mutterien ja muiden tiiviys Lapset on suljettava pois sopivilla toimenpiteillä.Tarkista liitännät ja saavutettavat akselit ja nivelet jotain   

Käsittele voiteluaineita siten, että koulutuksen turvallinen käyttötila on 15. On tärkeää varmistaa, että harjoittaja ja muut henkilötlaite on taattu. Erityisesti satulan ja ohjaustangon säätö koskaan missään kehon osissa itsensä alueellatarkista kireys. siirrä tai siirrä liikkuvia osia. 

3. Aseta laite kuivaan, tasaiseen paikkaan ja poista se kostealta.
16th Tämä tuote ei saa ylittää sen käyttöiän loppuaSuojaa aktiivisuus ja kosteus. Epätasaiset lattiat ovat sopivia

Toimenpiteet maan päällä ja, jos ne ovat tässä laitteessa, tavalliset kotitalousjätteet, mutta ne on kerättävä satunnaisesti
on tarkoitettu kompensoimaan laitteen säädettäviä osia. Yhteystieto Virstanpylväs sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksessä
kosteutta ja kosteutta ei oteta huomioon. toimitettava. Tuotteen symboli, käyttöohjeet
 tai pakkaus osoittaa.
4. Jos asennuspaikka on erityisen painepisteitä, likaa Materiaalit ovat kierrätettäviä niiden merkintöjen mukaan. Kun
ja vastaavat olisi suojattava, sopiva, liukumaton tyyny Uudelleenkäyttö, kierrätys tai muut. \ T
(esim. kumimatto, puulevy tai vastaava) laitteen alla. Vanhojen laitteiden kierrätys edistää merkittävästi suojelua
 ympäristömme.
5. Ennen harjoittelun aloittamista kaikki esineet, jotka ovat 2 metrin säteellä Kysy kunnalliselta hallinnolta vastuullista hävittämistä
poistaa laitteen. sulkemistason.

6. Laitteen puhdistamiseen ei tarvita aggressiivisia puhdistusaineita ja 17. Pakkausmateriaalit, kuolleet paristot ja laitteen osat
Ympäristön vuoksi älä hävitä sitä kotitalousjätteenä, vaan siinärakentamiseen ja mahdollisiin korjauksiin vain toimitettu tai Heitä nimetty keräysastia tai sopiviin keräyspisteisiinkäytä omia työkaluja. Hiki talletukset laitteeseen Jätä.olisi poistettava välittömästi koulutuksen päättymisen jälkeen.   

7. HUOMIO! Jos koulutus on virheellinen ja liiallinen, 18. Jotta nopeus riippuu koulutuksesta, jarrutuskestävyys
käsin säädetty ja säädetty teho riippuu

terveydelle aiheutuvat vahingot. Ennen kohdennetun harjoituksen tekemistä Polkimien pyörimisnopeus on pois päältä. NopeusSiksi ota yhteys lääkäriin. Tämä voi määrittää, mikä riippuvainen koulutus, käyttäjä voi saada halutun tehon
enimmäiskuormitus (pulssi, wattia, harjoittelun kesto jne.), jotka paljastat itsesi teeskennellä tietokonetta ja siten nopeutta itsenäistä koulutustavoi ja antaa tarkkaa tietoa oikeasta asennosta harjoittelun aikana, suorittaa samalla teholla. Jarrujärjestelmä sopeutuu siihenantaa koulutustavoitteita ja ravitsemusta. Se ei saa olla raskasta automaattisesti, kun vastus pedaalille kytkeytyy päälleOle koulutettu kertaa. saavuttaa ennalta asetettu teho. 

8. Harjoittele laitetta vain, jos se toimii täydellisesti. Jopa- 19. Laitteessa on 24-vaiheinen vastusasetus.
päivittäiset korjaukset käyttävät vain alkuperäisiä varaosia . HUOMIO : Pitäisikö Tämä mahdollistaa jarrutuskestävyyden vähenemisen tai lisääntymisen
Osat, jotka ovat liian kuumia, kun käytät laitetta, korvaavat ne ja siten harjoituskuorma. Painikkeen "-" painaminen
varmista, että laite on viivästynyt ja suojattu käytön aikana jarrutuskestävyyden ja siten myös koulutuksen vähentämiseksi
ei ole korjattu. kuormitus. "+" -Näppäimen painaminen lisää jarrutusta
9. Kun säädät säädettäviä osia oikeaan asentoon tai Vastus ja täten harjoittelukuorma.

  

merkitty, suurin asetusasento ja oikea sulake 20. Tämä laite on testattu standardin EN ISO 20957-1 ja EN 957-5 "H / A" mukaisesti.
kiinnitä huomiota äskettäin asetettuun asentoon. sertifioitu. Suurin sallittu kuorma (= paino)

10. Ellei ohjeissa toisin mainita, laite voi olla vain on asetettu 150 kg: ksi. Luokittelu H / A toteaa, että
Tämä laite on suunniteltu ja valmistettu vain kotikäyttöönyksi henkilö käyttää aina koulutukseen ja koulutukseen jossa on korkea näytön tarkkuus wattinäytössä.suorituskyvyn pitäisi olla yhteensä 90 min. eivät ylitä. Toleranssi on ± 5W - 50W ja ± 10% yli 50 Wattia. 

11. On tarpeen käyttää kuntoiluun soveltuvia harjoitusvaatteita ja kenkiä Tämä laite -tietokone täyttää
Koulutus laitteella on sopiva. Vaatteiden on oltava sellaisia EMC-direktiivi 2014/30 / EU.
olla, että niiden muoto (esim. pituus) harjoituksen aikana 21. Asennus- ja käyttöohjeet ovat myös osa tuotetta
ei voi juuttua. Harjoitusjalkineiden tulee olla sopivia harkita. Tuotetta myydään tai luovutettaessa tämä tuote on

Exerciser valitaan periaatteessa jalka lujan otteen mitzugeben mentation.2

D Kokoonpanon yleiskatsaus:

GB Asennus yleiskatsaus:

F Aperçu de l'Assemblée:
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NL Assembly overr.:
RU Обзор ? ? ? Амбле ?:

3
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4

Osaluettelo - Varaosaluettelo Jos osa on epäkunnossa tai puuttuu tai jos olet
ET 6 Tilausnro. 9107 (D), 91073 Tulevaisuudessa tarvitaan varaosa, ota yhteyttä:
Tekniset tiedot: Stand: 01. 06. 2018

Internet-palvelu ja varaosaportaali:Ergometriluokka HA / EN 957-1 / 5, jolla on korkea näytön tarkkuus
www.christopeit-service.de• Magneettinen jarrujärjestelmä
 

• noin 12 kg vauhtipyörä
Osoite: Top Sports Gilles GmbH• Moottorin ja tietokoneen ohjaama vastuksen säätö

• 11 esiasetettua latausohjelmaa Friedrichstr. 55
• 5 sykeohjelmaa (sykeohjattu) 42551 Velbert
• 5 yksittäistä ohjelmaa, 24-vaiheinen vastusohjaus Puhelin: +49 (0) 20 51 - 6 06 70• 1 rasvaa koskeva ohjelma Faksi: +49 (0) 20 51 - 6 06 74 4• 1 nopeudesta riippumaton ohjelma (eritelmä tehosta 40 - 400 wattia sisään

sähköposti: info@christopeit-sport.com 10 askelta säädettävissä)
• Käsipulssimittausta www.christopeit-sport.com
• Vaaka- ja pystysuunnassa säädettävä satula
• Satula ja ohjaustanko on säädettävissä
• Tasojen maadoitus
• kuljetusrullat
• Verkkolaite
• Sininen / vihreä takavalon LCD-näyttö, 7-näyttöikkuna, jossa näytetään

samanaikaisesti: aika, nopeus, etäisyys, noin kalorit, poltetut polttimet, watit ja pulssi,
älypuhelimen / tabletin kiinnike

• Käyttäjäohjelmissa on henkilökohtaisia   rajoituksia, kuten aikaa,
Etäisyys ja kalorien kulutus on mahdollista.

            

Tämä tuote on tarkoitettu vain yksityisiin urheilulajeihin.
• Raja-arvojen ylittäminen näytetään             ei kaupalliseen tai kaupalliseen käyttöön• Fitness - testinäyttö             

            

sopivia. Kotiurheilu käyttää luokkaa H / A
                          

• Soveltuu maks. 150 kg                                       

• Soveltuu korkeudelle 160-200cm
                                                                                                      Säätömitat: L 96 x W 52 x H 140                                                                                                       

Laitteen paino: 35 kg 0 5 10 15 20 25 30 35 40
   

50
   

60
   

70
   

80
      

90 100 mm
Harjoitustilan vaatimus: vähintään 2,5 m²

                                                                                                      

kuva nimitys ulottuvuus erä Asennettu ET-numero
Nro

 

mm pala
  

1 perusrungon
 

1
 

33-9107-10-SI

2 Jalka edessä
 

1 1 33-9109-11-SI

3 Jalka takana
 

1 1 33-9109-12-SI

4 käsitukiputken
 

1 1 33-9109-13-SI

5 ohjaustanko
 

1 4 33-9109-14-SI

6 pystyputkeen
 

1 1 + 38 33-9109-15-SI

7 satula
 

1 38 36-9107-06-BT

7a jarrusatulan pidin
 

1 7 36-9814-12-BT

8 tietokone
 

1 4 36-9107-73-BT

9L Poljin vasemmalle
 

1 10L 36-9109-09-BT

9R Poljin oikea
 

1 10R 36-9109-10-BT

10L Pedalarm vasemmalle
 

1 64 33-9109-16-SI

10R Pedalarm oikea
 

1 64 33-9109-17-SI

11L Jalkatapin etu vasen
 

1 2 36-9107-69-BT

11R Jalkahihna edessä
 

1 2 36-9107-30-BT

12 Takajalka
 

2 3 36-9107-33-BT

13 ruuvi M10x57 2 1 + 2 39-10026

14 pesukone 10 // 20 3 13 39-10206-CR

15 jousirengas M10: lle 2 13 39-9995-CR

16 Hutmutter M10 2 13 39-10021

17 ruuvi M8x16 10 1,3 + 4 39-9888-CR

18 jousirengas M8: lle 12 17 39-9864-VC

19 pesukone 8 // 16 15 7 + 17 + 25 39-10018-CR

20 Jalka on säädettävissä
 

2 3 36-9805-24-BT

21 ohjauskaapeli
 

1 22 + 54 36-9107-54-BT

22 liitäntäkaapeli
 

1 8 + 21 36-9107-55-BT

23a Ohjaustangon kansi a
 

1 4 + 23b 36-9109-57-BT

23b Ohjaustangon kansi b
 

1 4 + 23 36-9109-58-BT

24 ruuvi 5x12 2 23 39-9988

25 Ohjaustangon lukitusruuvi
 

1 4 + 5 36-9107-29-BT

26 ruuvi 4,2x18 13 23 + 46 36-9111-38-BT
      

5

sa
ks

a
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kuva nimitys ulottuvuus erä Asennettu ET-numero
Nro

 

mm pala
  

27 ruuvi
 

4 8 39-9903-SW

28 pulssi Johdot
 

1 5 + 30 36-9107-07-BT

29 a Kahvan kansi a
 

2 5 36-9109-59-BT

29 b Kahvan kansi b
 

2 5 36-9805-15-BT

30 pulssianturin
 

2 5 36-9107-08-BT

31 päätytulpat
 

2 5 36-9211-21-BT

32 pikalukitus
 

1 1 + 6 36-9211-18-BT

33 satula liukusäädintä
 

1 1 36-9109-60-BT

34 Pystyputkeen kaulus
 

1 6 36-9805-11-BT

35 Star otteen pähkinä
 

1 36 36-9211-19-BT

36 kiinnitysosa
 

1 38 33-9211-08-SI

37 neliö tulpat
 

2 38 36-9211-23-BT

38 satula dia
 

1 6 + 7 33-9211-07-SI

39 jutut
 

1 38 36-9109-61-BT

40 Virtalähde 6V = DC / 1A 1 86 36-9107-22-BT

41 Pesin taivutettu 8 // 19 2 17 39-9966-CR

42 kevät
 

1 4 36-9109-62-BT

43 ympyräliitin
 

2 45 36-9109-63-BT

44 akselimutteri M10x1,25 2 64 39-9820-SI

45 noin paneeli
 

2 10 36-9107-50-BT

46L Peitä vasen
 

1 1 + 46R 36-9107-51-BT

46R Oikea oikeus
 

1 1 + 46L 36-9107-52-BT

47 ruuvi
 

14 10 + 45 36-9836-22-BT

48 varmistin C17 2 64 36-9805-32-BT

49 laakeri 6203Z 4 1 + 52 36-9805-31-BT

50 suorakulmainen pistoke
 

1 1 36-9109-64-BT

51 kevät
 

1 52 36-9107-59-BT

52 Kiristyspyörä kiinnike
 

1 1 33-9107-11-SI

53 anturi
 

1 1 + 21 36-9107-56-BT

54 servomoottori
 

1 1 + 21 36-9107-57-BT

55 ruuvi M8x15 2 56 39-9911

56 magneettinen kehto
 

1 1 + 69 33-9107-12-SI

57 pesukone 6 // 16 4 56 + 58 39-10013-VC

58 ruuvi M6x12 3 1 + 52 39-10120

59 Kumirengas 1
 

1 1 36-9109-68-BT

60 Kumirengas 2
 

1 1 36-9109-69-BT

61 ruuvi M6x15 4 63 + 64 39-10120-SW

62 jousirengas M6: lle 4 61 39-9865-SW

63 Tretkurbelscheibe
 

1 64 36-9107-60-BT

64 kampiakseli
 

1 63 33-9109-20-SI

65 Itsevarma äiti M6 5 61 + 73 39-9861-VZ

66 kaapeli
 

1 54 + 69 36-9107-61-BT

67 kevät
 

1 69 36-9107-62-BT

68 muovilevy
 

1 73 36-9107-63-BT

69 magneetti hihna
 

1 56 33-9107-13-SI

70 äiti M6 1 73 39-9861

71 ruuvi M8x50 1 69 39-9811-CR

72 Itsevarma äiti M8 4 7 + 71 39-9918-CR

73 ruuvi M6x60 1 69 39-10141

74 magneetti
 

1 63 36-1122-23-BT

75 akselimutteri M10x1 1 79 39-9820

76 äiti M10x1 3 79 39-9820-SW

77 spacer
 

1 79 36-9211-15-BT

78 inertia
 

1 79 33-9107-14-SI

79 vauhtipyörä akseli
 

1 78 33-9107-15-SI
      

6

kuva nimitys ulottuvuus erä Asennettu ET-numero
Nro

 

mm pala pala
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80 vapaaratas talja 1 78 33-9107-16-SI

81 äiti M10x1 1 79 39-9820

82 lattahihnat
 

1 63 + 80 36-9107-64-BT

83 ruuvi 4,2x25 6 46 39-9909-SW

84 aaltolevy 17 // 22 1 64 36-9918-22-BT

85 spacer
 

3 58 36-9107-65-BT

86 Liitäntäkaapeli pistorasiaan
 

1 21 + 46L 36-9107-66-BT

87 V-hihnankiristin M6x50 2 79 39-10000

88 Työkalusarja
 

1
 

36-9109-75-BT

89 Asennus- ja käyttöohjeet
 

1
 

36-9107-68-BT

      

7

sa
ks

a

asennusohjeet
Ennen asennuksen aloittamista on noudatettava suosituksia ja
turvallisuusohjeita. Poista kaikki yksittäiset osat laatikosta ja tarkista
täydellisyys osaluettelon perusteella. Jotkin osat on jo valmiiksi koottu.
Asennusaika: n. 30 - 40 min.
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Vaihe 1:
Kiinnitä etu- ja takajalat (2 + 3) runkoon (1).
1. Liu'uta takajalka (3) jalkakoteloilla (12) ja tasausruuveilla (20) runkoon (1)

ja ruuvaa ne kuusiokoloruuveilla (17), aluslevyillä (19) ja jousialuslevyillä
(18). Korkeuden säätöruuveja (20) käytetään laitteen vakauttamiseen
epätasaisuuksissa.

2. Irrota muovisuoja eturungon rungosta ja kiinnitä jalkaterä
ruuvimateriaalilla. Ohjaa jalka (2), jossa on jalkakotelot (11),
ohjaamaan tukirunkoon (1) ja ruuvaa se paikalleen vaunupultteja
(13), aluslevyjä (14), jousialuslevyjä (15) ja korkki-muttereita (16)
käyttäen.

Vaihe 2:
Pedaalien (9L + 9R) asentaminen polkimen varsiin (10).
1. Asenna polkimen kiinnityshihnat vastaaviin polkimiin (9R + 9L).

(Huomio: Pää, jossa on suuri määrä säätöreikiä, on kohdattava
ulospäin.)

2. Kiinnitä polkimet (9R + 9L) poljinvarsiin (10L + 10R). Polkimet on
merkitty "R" oikealla ja "L" vasemmalla.
(Huomio: Vasen ja oikea näkyvät istuma- ja harjoitussuunnassa,
oikealla polkimella (9R) on kiertää myötäpäivään ja vasen poljin
(9L) on vastapäivään.

Vaihe 3:
Istuinputken (6) ja satulan (7) asennus.
1. Liu'uta satulan varren holkki (34) istuinputkeen

(6) ja sen jälkeen istuinputki (6) tukirungon (1) vastaavassa
astiassa. Kiinnitä se haluttuun asentoon pikaliittimellä (32).
(Pikakiinnitys (32) on vain irrotettava kääntämällä sitä hieman, sitten se
voidaan vetää vapauttamaan korkeuslukko ja säätää satulan korkeutta.
Kun olet halunnut, napsauta pikalukitus (32) paikalleen ja kiinnitä se
kiristämällä Istuimen jälkiputkea ei saa vetää ulos enimmäismerkin
yläpuolelle.).

2. Aseta satula (7) istuimeen alas. Aseta satulakiinnike (7a) satulan
(7) yläreunaan niin, että satulan takaosassa olevat kierteiset
kappaleet ulottuvat satulakannattimen (7a) vastaavien reikien läpi.
Työnnä aluslevyt (19) kierteisiin kappaleisiin ja kiristä mutterit (72)
ja kiristä.

3. Työnnä satula (7) satulaliittimelle (38) ja kierrä se satulalaitteeseen
halutulla kaltevuudella.

4. Aseta satulavaunu (38) istuinputkeen (6) ja aseta satula (7)
vaakasuoraan haluttuun asentoon. Kiinnitä tämä asento aluslevy
(14) ja tähystanko (35).

8

Vaihe 4:
Asenna ohjaustangon tukiputki (4) tukirunkoon (1).
1. Irrota ruuvit (17), aluslevyt (19 + 41) ja jousialuslevyt (18) tukirungon (1)

ohjaustangon tukikannattimesta.
2. Ohjaa ohjaustangon tukiputki (4) tukirunkoon

(1) ja kytke ohjauskaapeli (21) liitäntäkaapeliin

sa
ks

a
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3. Työnnä ohjaustangon tukiputki (4) tukirungon (1) vastaavaan
astiaan puristamatta kaapelia ja kiinnitä se ruuveilla (17),
aluslevyillä (19 + 41) ja jousialuslevyillä (18).

Vaihe 5:
Asenna tietokone (8) tukiputkeen (4).
1. Ota tietokone (8) ja irrota tietokoneen takana olevat ruuvit (27). Suorita

tietokone
(8) tukiputkeen (4) ja työnnä liitäntäkaapeli (22) tietokoneen
takaosaan (8).

2. Kiinnitä tietokone (8) ohjaustangon tukiputken (4) tietokoneen
tukeen ruuveilla (27) puristamatta kaapelia.

Vaihe 6:
Ohjaustangon (5) ja virtalähteen (40) asennus.
1. Ohjaa ohjaustankoa (5) tukiputken avoimeen ohjaustelineeseen

(4) ja sulje se ohjaustangon (5) yli. Työnnä etupuolen ohjaustanko
(23a) ohjaustangon päälle ja kiristä tukiputken (4) ohjaustanko (5)
ohjaustangon ruuvilla (25) ja aluslevyllä (19). Kiinnitä sitten
ohjaustangon kansi (23a) ruuvilla (24).

2. Aseta pulssikaapeli (28) tietokoneen takana olevaan vastaavaan
liitäntään (8). Kiristä myös takana olevan ohjaustangon kansi (23b)
ruuveilla (24 + 26).

3. Aseta virtalähteen (40) pistoke laitteen paneelin takapäässä
olevaan vastaavaan liitäntään (86).

4. Kytke virtalähde (40) oikein asennettuun pistorasiaan (230V ~
50Hz).

Vaihe 7:
ohjaus
1. Tarkista kaikki ruuviliitokset ja pistokeliitännät asianmukaisen

asennuksen ja toiminnan kannalta. Kokoonpano on valmis.
2. Jos kaikki on kunnossa, tutustu laitteeseen pienillä

vastusasetuksilla ja tee yksittäiset säädöt.
Huomautus:
Pidä työkalupakki ja ohjeet huolellisesti, koska ne saattavat olla
tarpeen korjausta tai varaosien tilauksia varten, joita tarvitaan
myöhemmin.
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Laitteen käyttö
Laitteen kuljetus:
Edessä on kaksi kuljetusrullaa. Jos haluat sijoittaa laitteen uudelleen tai säilyttää sen, tartu ohjaustankoon ja kallista
laitetta etuosaan siten, että laite voidaan siirtää helposti kuljetuspyörillä ja liu'uttaa se haluttuun paikkaan.

Istuimen korkeudensäätö:
Jotta istumapaikka olisi mukava istunnon aikana, istuinkorkeus on säädettävä oikein. Oikea
istuinkorkeus on tällöin läsnä, kun polvea harjoitellaan alimmalla poljinasennolla vielä hieman
taivutettuna ja sitä ei voida täysin venyttää. Oikean istuma-asennon säätämiseksi löysää
pikalukitus kevyesti yhdellä kädellä ja vedä sitten nuppi ulos niin, että toisella kädellä voit työntää
satulaa istuinosalla haluttuun istuma-asentoon.

Vapauta sitten painike, niin että se napsahtaa paikalleen ja ruuvaa se takaisin kunnolla.
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tärkeää:
Varmista, että pikalukitus on kunnolla paikallaan ja kiristetty. Älä vedä istuinputkea enimmäisasennon yläpuolelle ja älä säädä asentoa
istuessasi kuntosalilla.

Ylös / alas laitteesta ja käyttö:
Päivitys:
Kun istuinkorkeus on asetettu oikein, ne pitävät kiinni ohjaustangosta. Siirrä lähistöllä olevat polkimet alimpaan asentoon ja työnnä jalka poljinlukon
hihnan alle niin, että ne ovat kiinni polkimilla. Käännä toinen jalka polkimen vastakkaiselle puolelle ja istu satulaan. Pidä ohjaustankoa kädet ja aseta
toinen jalka toiseen poljimeen poljimen kiinnityshihnan alle.

yksityinen:
Pidä ohjaustankoa haluttuun asentoon molemmin käsin ja pysy istuessasi satulassa harjoituksen aikana.
Varmista myös, että jalat on kiinnitetty polkimiin poljimen kiinnityshihnoilla.

laskeutua:
Pysäytä harjoitus ja pidä kiinni ohjaustangosta. Aseta ensin jalka polkimeen turvallisen jalkapohjan luomiseksi maahan ja
sitten istumaan satulasta. Aseta sitten polkimen toinen jalka lattialle ja laske koneen toiselle puolelle.

Tämä kuntolaite on kiinteä kotiurheiluväline ja simuloi pyöräilyä. Vähentynyt riski on olemassa vedonlyönnistä riippuvaisella
koulutuksella, jossa ei ole ulkoisia vaikutuksia, sekä riskiä,   että ryhmä-pakkoihin kohdistuu ylivalotus tai lasku.

Pyöräily tarjoaa kardiovaskulaarisen harjoituksen ilman ylirajoitusta, koska se on itsesäätyvää. Siten on mahdollista saada
enemmän tai vähemmän intensiivistä koulutusta. Se kouluttaa alaraajoja, vahvistaa sydän- ja verisuonijärjestelmää ja
edistää siten kehon yleistä kuntoa.

Kierrosnopeus ja teho tasosta 1 tasolle 24 ET 6: lle 9107 (D) , 91073
Taso ↓ pm rpm → 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

1 6 12 18 26 35 46 58 67 79 92 103
2 8 14 23 32 45 59 74 86 102 118 132
3 9 17 28 40 55 74 92 106 128 149 167
4 10 20 33 48 65 86 108 122 149 175 195
5 11 23 38 55 75 99 126 139 171 200 227
6 12 25 41 60 85 109 138 156 188 223 248
7 13 28 46 67 95 123 153 174 208 251 279
8 15 31 51 74 105 135 168 192 232 275 309
9 17 34 55 81 115 149 184 211 254 303 340

10 18 36 60 88 125 162 199 230 279 327 366
11 19 39 65 95 135 175 217 248 298 353 393
12 20 42 70 103 145 189 234 267 317 376 419
13 21 45 75 111 155 203 251 280 342 397 449
14 22 48 80 117 165 214 266 302 357 412 470
15 24 50 85 124 175 227 280 319 379 434 493
16 25 53 90 131 185 239 297 337 398 458 523
17 27 57 95 140 195 255 314 360 417 487 555
18 28 60 100 148 205 268 329 376 436 504 581
19 30 63 105 155 215 281 344 392 454 524 602
20 31 66 111 163 225 295 360 411 472 546 634
21 33 69 117 170 235 307 375 428 490 572 656
22 35 73 125 180 245 322 392 446 508 591 681
23 36 76 130 187 255 334 403 463 527 614 700
24 37 79 136 193 265 344 416 478 551 631 722

Huomautus:
1. Tehon lukeminen watteina kalibroitiin kierroslukujen (RPM) ja jarrutusmomentin (Nm) perusteella.

2. Laite on kalibroitu tehtaalla ennen toimitusta, ja se täyttää näin ollen luokituksen "korkea näytön tarkkuus" vaatimukset.
Jos sinulla on epäilyksiä laitteen näytöstä, ota yhteyttä myyjään tai valmistajaan tarkistaaksesi / säätämällä laitetta.
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Tietokoneen ohjeet ET 6: lle sitä kutsutaan kohdesykkeeksi ja annetaan lyönteinä minuutissa.
11. PULSE RECOVERY: aikana START vaiheessa pitää kädet kahvoihin tai syke
anturi rinnassa. Paina TEST-painiketta. Kaikki näytöt katoavat -Paitsi TIME. Aika laskee
kello 00:60 - 00:00. Kun 00:00 on saavutettu, tietokone näyttää sykkeen tai pulssin
palautumisaseman asteikolla
F1.0 - F6.0:
1.0 tarkoittaa AMAZING
1.0 <F <2.0 tarkoittaa hyvin hyvää
2,0 ≤ F ≤ 2,9 tarkoittaa hyvää
3,0 ≤ F ≤ 3,9 tarkoittaa suurta
4,0 ≤ F ≤ 5,9 tarkoittaa LOWER AVERAGE
6.0 tarkoittaa BAD: ää
Huomautus: Jos tietokone ei vastaanota pulssisignaalia, "P ? PULSE-näytössä. Voiko
ERR ? näytetään, paina PULSE RECOVERY / PULSE RESTORE -painiketta uudelleen
ja varmista, että kädet ovat kahvoissa ja että sykesensori istuu hyvin rinnassa.

Tärkeimmät toiminnot:
Käytettävissä on 6 painiketta. Lyhyt selitys toiminnoista:
1. START / STOP-painike:
a. Pikakäynnistystoiminto: Tietokone käynnistyy ilman ohjelman
valintaa. Vain manuaaliseen harjoitteluun. Aika alkaa laskea
automaattisesti nollasta ylöspäin.
b. Harjoituksen aikana voit keskeyttää harjoituksen painamalla STOP-
painiketta.
C. Paina tätä painiketta pysäytystilassa ja koulutus alkaa.

sa
ks

a
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Mitä sinun pitäisi tietää ennen laitteen ensimmäistä
käyttöä
A. Virransyöttö
Aseta virtaliitäntä laitteeseen. Tietokone antaa äänimerkin ja käynnistää
manuaalisen tilan.

B. ohjelman valinta ja tietojen syöttö
1. Käyttämällä "+ ? ja "-" valitsevat harjoitustilan. Paina sitten
"E ? -Painiketta vahvistaaksesi .
2. Käsikäytössä "+ ? tai "-" näppäimiä asetusta varten
TIME, DISTANCE, CALORIES.
3. START / STOP-painike aloittaa koulutuksen.
4. Kun harjoitustavoite on saavutettu, tietokone antaa äänimerkin ja
pysähtyy
päälle.
5. Jos olet ohjelmoinut useamman kuin yhden harjoitustavoitteen ja
haluat jatkaa seuraavaan tavoitteeseen, jatka harjoittelua painamalla
START / STOP-painiketta .

Toiminnot ja ominaisuudet:
1. START / STOP-painike: Käynnistää tietokoneen ilman ohjelman
valintaa. TIME laskee automaattisesti nollasta alkaen. Näppäimillä "+ ?
tai "-" asettaa vaikeustason.
2. TIME: Näyttää kuluneen ajan minuutteina ja sekunteina. Tietokone laskee
välillä 0:00 ja 99:59 sekunnin välein. Tietokone voidaan ohjelmoida myös
laskemaan alas tietystä arvosta. Säädä käyttämällä "+ ? tai "-" -painikkeita.
Signaali kuuluu kello 0:00, mikä muistuttaa, että harjoituskerroin on päättynyt ja
asetettu ajastimen aika vilkkuu.
3. DISTANCE: Näyttää harjoituksen aikana kuluneen kumulatiivisen
matkan (enintään 99,9 km tai mailia)
4. RPM: poljin rytmi (kierrokset / minuutti).
5. WATT: Mekaanisen voiman vahvuus, jonka tietokone on saanut
harjoituksen aikana.
6. SPEED: Näyttää harjoituksen nopeuden Km: ssä tai mailissa
tunnissa.
7. CALORIES: Tietokone lataa jatkuvasti poltetut kalorit harjoituksen
aikana.
8. PULSE: Näyttää pulssin lyönteinä minuutissa harjoituksen aikana.
9. ikä : Ikä voidaan syöttää 10–99 vuoteen. Jos ikää ei ole syötetty,
oletusarvo on 35 vuotta.
10. TAVOITTEEN SYÖTTÖMÄÄRÄ (TARGET PULSE): Syke säilyy

2. "+ ? key:
a. Voit lisätä vaikeusastetta harjoituksen aikana.
b. Asetukset-valikossa tätä painiketta käytetään lisäämään ajan,
etäisyyden, kalorien, iän ja sukupuolen ja ohjelman valintaa.
3. "-" -painike:
a. Vähennä vaikeustasoa harjoituksen aikana.
b. Asetukset-valikossa tätä painiketta käytetään lyhentämään ajan,
matkan, kalorien, iän ja sukupuolen ja ohjelman valintaa.
4. "E ? painike:
a. Vahvista asetusvalikossa tämän merkinnän syöttämä tieto.
b. Pysäytystilassa: Jos tämä painike on yli 2 s. on painettu, kaikki arvot
asetetaan nollaan.
C. Aika-asetuksen aikana paina tätä painiketta vahvistaaksesi tunti- tai
minuuttiasetukset.
5. BODY FAT - Painike: Tällä painikkeella voit syöttää korkeuden,
painon, sukupuolen ja iän. Sitten voit määrittää keskimääräisen kehon
rasvan.
6. TEST: -painike aktivoi sykkeen palautustoiminnon.

Ohjelmien esittely ja toiminta:
Manuaalinen ohjelma: käyttöohje
P1 on manuaalinen ohjelma. Koulutus aloitetaan yksinkertaisesti
START / STOP-näppäimellä. Oletustason vaikeustaso on 5. Mikä
tahansa taso voidaan valita "+ ? tai "-" harjoituksen aikana ilman
lisätietoja ajasta, kaloreista tai etäisyydestä.
Käyttö: 1. MANUAL-ohjelma (P1) painikkeilla "+ ? tai valitse "-" .
2. Paina "E ?" vahvista.
3. TIME-ilmaisin vilkkuu. Näppäimillä "+ ? tai "-" syöttää harjoitusajan.
TIME kanssa ? "E-painiketta vahvistukseksi.
4. Kun REMOVAL vilkkuu, paina "+ ? tai "-" anna haluttu DISTANCE ja
vahvista painamalla "E ?
5. Kun CALORIES vilkkuu, käytä "+? tai "-" asettaa halutut CALORIES-
kulutukset ja vahvista painamalla "E ?
6. Aloita harjoittelu painamalla START / STOP-painiketta.

Esiasetetut ohjelmat: portaat, mäet, aallot, laakso, rasvan
menetys, ramppi, vuori, aikaväli, mahdollisuus, ylätaso, sprintti, jyrkkä
kiipeily OHJELMAAN 2 PROGRAM 13: een ovat esiohjelmia. Koulutus
voidaan tehdä erilaisilla vaikeustasoilla ja eri aikaväleillä (katso kuvaa).
Vaikeustasoa voidaan säätää näppäimillä "+ ? tai "-" voidaan muuttaa
harjoituksen aikana ilman, että tarvitsisi lisätietoja ajoista, kaloreista tai
etäisyydestä.
Käyttö: 1. "+ +? tai valitse "-" yksi edellä mainituista ohjelmista P2: sta
P13: een.
2. Paina "E ?" vahvista valinta.
3. TIME-ilmaisin vilkkuu. Näppäimillä "+ ? tai "-" syöttää harjoitusajan.
TIME kanssa ? "E-painiketta vahvistukseksi.
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4. DISTANCE vilkkuu. Näppäimillä "+ ? tai "-" aseta haluttu REMOTE ja
vahvista painamalla "E ?
5 CALORIES vilkkuu. Näppäimillä "+ ? tai "-" asettaa halutut
CALORIES-kulutukset ja vahvista painamalla "E ?
6 Aloita harjoittelu painamalla START / STOP-painiketta.

Profiilien itseohjelmointi:
Käyttäjä 1, Käyttäjä 2, Käyttäjä 3 ja Käyttäjä 4
Ohjelmat 14 - 17 ovat itse ohjelmoitavia ohjelmapaikkoja. TIME-, DISTANCE-,
CALORIES- ja vaikeustasot 10-tason mittakaavassa ovat vapaasti valittavissa
ja säädettävissä. Arvot ja profiilit tallennetaan alkuperäisen asennuksen jälkeen.
Jopa harjoituksen aikana nykyiset arvot voidaan muuttaa "+ ? tai "-" muutetaan.
Muistissa olevaa dataa ei korvata.
Käyttö: 1. "+ +? tai "-" valitse yksi USER-ohjelmapaikoista P14 - P17.
2. Vahvista valittu harjoitusohjelma ENTER-painikkeella.
3. Sarake 1 vilkkuu. Näppäimillä "+ ? tai "-" asettaa henkilökohtaisen
harjoitusprofiilin. Kun "E? Key vahvistavat ensimmäisessä sarakkeessa
liikunnan profiilin. Oletuksena vaikeustaso on 1.
4. Sarake 2 vilkkuu. Näppäimillä "+ ? tai "-" asettaaksesi henkilökohtaisen
harjoitusprofiilin. Kun "E? Key vahvistavat toinen sarake profiilin.
5. Jatka edellä olevia vaiheita 5 ja 6 ja määritä henkilökohtainen
harjoitusprofiili. Lopussa näppäimellä "E ? vahvista merkinnät.
6. Kun TIME-ilmaisin vilkkuu, paina "+ ? tai kirjoita "-" harjoituksen aika.
TIME kanssa ? "E-painiketta vahvistukseksi.
7. Kun REMOVAL vilkkuu. Näppäimillä "+ ? tai "-" aseta haluttu
DISTANCE ja vahvista painamalla "E ?
8. Kun CALORIES vilkkuu. Näppäimillä "+ ? tai "-" asettaa halutut
CALORIES-kulutukset ja vahvista painamalla "E ?
9. Aloita harjoittelu painamalla START / STOP-painiketta.

Sydän-ohjaus ohjelmat:
HRC 55%, 65% HRC 75 HRC%, 85% HRC, tavoite ohjelmat HRC 18-
22, The syke ohjaus ohjelmia (HRC), ja ohjelma 22 on
tavoite syke-ohjaus ohjelma. Ohjelma 18 on 55% max. HRC - -
Kohdesyke = (220 - AGE) x 55% Ohjelma
19 on 65% max. HRC - - tavoitesyke = (220
- AGE) x 65% Ohjelma 20 on 75% max.
HRC - - tavoitesyke = (220 - AGE) x 75%

2. Sydän- ja pulssimittaus:
Kaupallisesti tunnetaan Cardio-sykemittareina, jotka koostuvat
lähettimen rintavyöstä ja rannekellovastaanottimesta . ERGOMETER-
tietokoneesi on varustettu vastaanottimella (ilman lähetintä) olemassa
oleville sykemittareille. Jos käytössäsi on tällainen laite, lähettimen
lähettämät pulssit (rintaremmi) voidaan lukea tietokoneen näytöltä.
Tämä toimii kaikissa koodaamattomissa rinnassa olevissa hihnoissa,
joiden lähetystaajuus on 5,0-5,5 KHz. Lähettimen alue vaihtelee mallista
1 - 2 m.

HUOMIO: Molempia pulssimittausmenetelmiä käytetään samanaikaisesti
(esim. käytät rinnassa olevaa hihnaa ja samalla asetat kädet
pulssiantureihin) käsiimpulssin mittauksella on etusija. Paina START-
näppäintä, muuten pulssimittausta ei tapahdu.

Watt / Joule-ohjausohjelma: Watt-ohjaus
Ohjelma 23 on nopeudesta riippumaton ohjelma. Paina "E ? -Näppäintä
syöttääksesi GOAL WATT, TIME, DISTANCE ja CALORIES arvot.
Koulutuksen aikana vaikeustasoa ei voi muuttaa manuaalisesti.
Esimerkiksi vaikeustaso kasvaa automaattisesti, kun nopeus on liian
alhainen. Tai vaikeustaso pienenee, jos nopeus on liian nopea. Tämä on
laskennallinen watti arvoa sen tavoite wattiarvoa lähestymistapaa
käyttäjälle.
Käyttö: 1. WATT CONTROL (P23) -ohjelma, jossa on "+ ?" tai valitse
"-" .
2. Kun TIME vilkkuu, paina "+ ? tai "-" asettaa harjoitusajan. Kun
"E? Button halutun aikasyöte vahvista.
4. DISTANCE vilkkuu. Kun "+ ? tai "-" -painikkeilla voit asettaa
DISTANCE. Vahvista haluamasi DISTANCE painamalla "E"?
5. Kun WATT vilkkuu "+ ? tai "-" painikkeita ja kohdistaa Watt arvoksi.
Kanssa "E ? vahvista. Oletus WATT-arvo on 100.
6. Kun CALORIES vilkkuu, käytä "+ ? tai "-" asettaa halutut
CALORIES-kulutukset ja vahvista painamalla "E ?
7. Aloita harjoittelu painamalla START / STOP-painiketta.

HUOM:
1. WATT = TORQUE (kgm) * RPM (kierros / minuutti) * 1.03
2. Tässä ohjelmassa WATT-arvo pysyy vakiona, eli kun polkeminen
tapahtuu nopeasti, vaikeustaso laskee ja kun astut hitaasti, vaikeustaso
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Ohjelma 21 on 85% max. HRC - -
tavoitesyke = (220 - AGE) x 85% Ohjelma
22 on kohderyhmän tavoite - harjoittelu
tavoitesykkeen arvolla.

Voit aloittaa halutun sykekoulutuksen, kun olet syöttänyt AGE, TIME,
DISTANCE, CALORIES tai TARGET PULSE. Tietokone säätää ohjelman
vaikeustasoa harjoituksen aikana mitatun sykkeen perusteella. Esimerkiksi
vaikeustaso kasvaa 20 sekunnin välein, jos sykkeen mittaus on alle
tavoitesykkeen.

Käyttö: 1. Yksi sykeohjelmista P18 - P22, jossa on "+ ? tai valitse - - .
2. Kun "E? Key vahvista.
3. ALTER vilkkuu sitten ohjelmissa P18 - P21. Näppäimillä "+ ? tai "-" arvo voidaan
asettaa. Oletusarvo on 35 vuotta.
4. Ohjelmassa 22 TARGET PULSE vilkkuu ja "+ ? tai "-" voidaan
syöttää välillä 80 - 180. TARGET PULSE on oletusarvo 120.
5. Kun TIME vilkkuu, paina "+ ? tai "-" asettaa harjoitusajan. Kun
"E? Key vahvistavat halutun ajan tulo.
6. Kun DISTANCE vilkkuu, "+ ? tai "-" -painikkeita asettaaksesi
REMOTE. Vahvista haluamasi DISTANCE painamalla "E"?
7. Kun CALORIES vilkkuu, käytä "+,? tai "-" asettaa halutut CALORIES-
kulutukset ja vahvista painamalla "E ?
8. Aloita harjoittelu painamalla START / STOP-painiketta.

SYKEMITTARIANI:
1. käsiimpulssin mittaus:
Vasemmalla ja oikealla ohjaustangon osalla on koskaan metalliyhteyslevy,
anturit on upotettu. Liitä kaapeli tietokoneen liittimeen 24. Varmista, että
molemmat kämmenet ovat antureissa samanaikaisesti normaalin voiman
kanssa. Heti kun pulssi nostetaan, syke-ilmaisimen vieressä oleva sydän
vilkkuu. (Käsiimpulssin mittaus on vain ohjeellinen, koska se voi aiheuttaa
poikkeamia todellisesta pulssista liikkeen, kitkan, hikien jne. Vuoksi. Joissakin
tapauksissa käsisuihkun mittaus voi toimia virheellisesti. sydän- ja rintahihnan
käyttö.

kasvaa. Siksi aina yritä pysyä samassa wattialueella.

Kehon rasvaohjelma: kehon rasva
Ohjelma 24 on erityisohjelma. Se laskee keskimääräisen kehon rasvan
ja tarjoaa räätälöidyn stressiprofiilin. On olemassa 3 tyyppistä kehon
tyyppiä, jotka määritetään käyttämällä laskettua kehon rasvaprosenttia
(FAT%).
Tyyppi 1: BODY FAT%> 27
Tyyppi 2: 27 ≥ BODY FAT% ≥ 20
Tyyppi 3: BODY FAT% <20
Tietokone näyttää FAT%: n, BMI: n ja BMR: n tulokset. Käyttö: 1.
BODY FAT (P24) -ohjelma painikkeilla "+ ? ja valitse "-" .
2. Kun "E? Key vahvista.
3. SIZE vilkkuu. Kun "+ ? tai "-" näppäimiä kehon koon säätämiseksi.
Kanssa ? Key "E vahvista. Oletuskoko on 170cm tai 5'07 ?
4. Kun WEIGHT vilkkuu, paina "+ ? tai "-" asettaa painon. Kanssa
? Key "E vahvista. Esiasetettu paino on 70 kg tai 155 kg.
5. Jos SEX vilkkuu, paina "+ ? tai valitse "-" SEX. Numero 1 tarkoittaa "mies", 2
tarkoittaa "naaras". Kanssa ? Key "E vahvista. Oletus sukupuoli on 1 (uros).
6. Kun ALTER vilkkuu, paina "+ ? tai "-" asettaa AGE: n. Kanssa ? Key "E
vahvista. Oletusarvo on 35 vuotta.
7. Paina START / STOP-painiketta aloittaaksesi kehon rasvan mittauksen. Pitäisikö "E ?
ilmestyy näyttöön, varmista, että kädet ovat hyvin kädensijan ympärillä tai että rinta-
anturi istuu hyvin rungossa. Paina START / STOP-painiketta ja kehon rasvan mittaus
alkaa.
8. Mittauksen jälkeen tietokone näyttää BMR-, BMI- ja FAT-arvot
LCD- näytössä . Sitten ilmestyy kehon tyypille räätälöity koulutusprofiili.
9. Aloita harjoittelu START / STOP-painikkeella.

Käyttöohjeet:
Ensimmäinen lepotila:
Tietokone siirtyy lepotilaan, kun mitään signaalituloa tai -näppäintä ei
paineta 4 minuuttiin. Mikä tahansa näppäin aktivoi laitteen uudelleen.
2. BMI (Body Mass Index): BMI on kehon rasvapitoisuuden mitta, joka
perustuu kokoa-painosuhteeseen.
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Sitä käytetään miehillä ja naisilla.
3. BMR (Basal Metabolic Rate): BMR-arvo ilmaisee kehon
tarvitseman kalorien määrän. Kyse ei ole urheilusta. Se on vain energia,
jota tarvitaan sykkeen, hengityksen ja kehon lämpötilan kannalta. Keho
mitataan levossa, ei unen aikana ja huoneenlämpötilassa.

Virheilmoituksia:
E1 (ERROR 1):
Normaali tila: Tämä virhe näytetään harjoituksen aikana, jos näyttö ei
ole saanut signaalia laitteen moottorista yli 4 sekunnin ajan ja 3 yritystä
on epäonnistunut.
Kytketty tila: Laitteen moottori palaa automaattisesti nollaan, jos
moottorin signaalia ei vastaanoteta yli 4 sekunnin ajan. Laitteen
moottorin taajuusmuuttaja sammuu ja "E1 ? näkyy näytössä. Kaikki
muut näytöt ja ominaisuudet ovat mustia. Myös lähtevät signaalit
kytketään pois päältä.
E2 (ERROR 2): Virhe muistitietojen lukemisessa. Jos
kirjautumiskoodi on väärä tai IC-muisti on vaurioitunut, näyttöön
ilmestyy "E2" heti virran kytkemisen jälkeen.

E3 (ERROR 3): "E3 ?" Näkyy LCD-näytölle. näkyy, kun tietokone
havaitsee, että viallinen moottori ei ole jättänyt nolla-arvoa 4 sekunnin
kuluttua käynnistystilassa.

Verkkolaitteen tekniset tiedot
Malli: CYD-0601000E
I / P: 230V ~ 50Hz 90mA
O / P: 6V = 1000 mA 6VA

LCD- koulutusprofiiligrafiikka
PRESET PROGRAM PROFILES:

sa
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KÄYTTÄJÄN OHJELMAT

SYKE opinto-ohjelmat

14
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takuu

Takuu on 24 kuukautta, sitä sovelletaan uusiin tavaroihin ensimmäisellä
ostolla ja alkaa laskulla tai toimituspäivällä. Takuuajan aikana viat
poistetaan ilmaiseksi.
Jos vika havaitaan, sinun on ilmoitettava siitä välittömästi valmistajalle.
Valmistajan harkinnan mukaan on taattava varaosien toimitus tai
korjaus. Vaihto-osien lähettämisen tapauksessa korvaamisoikeus on
olemassa ilman takuun menettämistä.

Kotiurheiluvälineet eivät sovellu kaupalliseen tai kaupalliseen käyttöön.
Käytön rikkominen johtaa takuun alenemiseen tai takuun
menettämiseen.
Takuu koskee vain materiaali- tai valmistusvirheitä. Jos käytät osia tai
vaurioita, jotka johtuvat virheellisestä tai sopimattomasta

Täsmällinen hoito, voimankäyttö ja interventiot, jotka suoritetaan ilman
etukäteen kuulemista huolto-osastomme kanssa, mitätöivät takuun.
Mikäli mahdollista, säilytä alkuperäinen pakkaus takuuaikana, jotta tavarat
voidaan suojata riittävästi palautuksen yhteydessä, eivätkä lähetä tavaroita
huolto-osastolle.

Takuuvaatimus ei pidennä takuuaikaa.
Sellaiset vahingonkorvausvaatimukset, jotka voivat syntyä laitteen
ulkopuolella (jos vastuu ei ole lain mukaan pakollista) eivät kuulu.
Valmistaja:
Top Sports Gilles GmbH
Friedrichstr. 55
42551 Velbert

15
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Harjoitusalue millimetreinä Avaa tila millimetreinä
(laitteelle ja käyttäjälle) (Koulutusalue ja turvallisuusalue

 

(kiertää 60 cm)
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Ergometrin puhdistus, huolto ja varastointi:
1. Puhdistus
Käytä puhdistukseen vain hieman kosteaa liinaa. Huomio: Älä
koskaan käytä bentseeniä, ohenteita tai muita aggressiivisia
puhdistusaineita pintakäsittelyyn, koska tämä aiheuttaa vaurioita.
Laite soveltuu vain yksityiskäyttöön ja sisäkäyttöön. Pidä laite
puhtaana ja kosteudelta laitteesta.

2. Varastointi
Irrota virtalähde, jos et aio käyttää laitetta yli 4 viikon ajan. Työnnä
satulalaukku ohjaustankoa ja istuinputkea kohti mahdollisimman pitkälle
kehykseen. Valitse talossa kuiva varastointipaikka ja lisää ruiskutusöljyä
polkimen kuulalaakereihin vasemmalle ja oikealle ohjaustangon kierteen
kierteeseen sekä pikalukitus. Peitä laite suojaamaan sitä värimuutoksilta
mahdollisen aurinkosäteilyn ja pölyn vuoksi.

3. Huolto
50 käyttötunnin välein suosittelemme asennuksen aikana tehtyjen
ruuviliitosten tiukkaa tarkastusta. 100 käyttötunnin välein sinun
tulee levittää jonkin verran ruiskutusöljyä vasemmalle ja oikealle
pedaalilaakerille, ohjaustangon kiinnitysruuvikierre ja
pikalukituskierre.

vianmääritys:
Jos et pysty korjaamaan toimintahäiriötä käyttämällä tietoja, ota
yhteys jälleenmyyjään tai valmistajaan.

ongelma mahdollinen ratkaisu
 syy  

   

Tietokone Ei virtalähdettä Tarkista, onko verkko
sammuu jumissa tai neuvoi asianmukaisesti
painamalla Virtalähteen johdot oli tarvittaessa toinen
painiketta ei ei jännitystä. Kuluttaja, onko pistorasia
a.  Jännitteet johtavat.

   

Tietokone puuttuva Tarkista laajennus
ei lasketa ja anturi pulssi sitova tietokoneeseen ja
sammuu ei ole erääntynyt Liitä liitäntä tukiputkeen
alussa ordnungsgemä- oikealla istuimella.
koulutuksesta tai liuennut  

ei yksi. -Pistoliitäntä.  

   

Tietokone puuttuva Avaa kansi
ei lasketa ja anturi pulssi avaa ja tarkista
sammuu ei ole erääntynyt etäisyys anturista
alussa ordnungsgemä- Magneetti. Magneetti
koulutuksesta Aseman sijainti Pedaalin kampikiekko on päinvastainen
ei yksi. Anturi. anturista ja siinä on yksi

  Etäisyys on alle <5 mm
  on.
   

Ei pulssia Pulssiliitin ei ole Liitä erillinen
show kytkettynä. Liitä pulssikaapeli

  vastaava liitäntä
  Tietokone.
   

Ei pulssia Pulssianturi ei ole Irrota käsipulssi
show kunnolla anturit pois päältä ja tarkista

 sidoksissa Pistokeliitännät
  oikea istuin ja
  Kaapeli mahdollisten vaurioiden varalta.
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koulutuskäsikirja

Huomattavien fyysisten ja terveydellisten parannusten saavuttamiseksi
vaaditaan seuraavia tekijöitä vaadittavaa koulutusta määritettäessä:
1. intensiteetti:
Fyysisen rasituksen määrä koulutuksessa on ylitettävä normaalin rasituksen
pisteen saavuttamatta hengitys- ja / tai sammumispistettä. Sopiva ohje
tehokasta harjoittelua varten voi olla pulssi. Tämän tulisi olla 70–85%
harjoituksen aikana tapahtuvasta maksimipulssista (ks. Taulukko ja laskenta- ja
laskentakaava).
Ensimmäisten viikkojen aikana sykkeen tulisi harjoituksen aikana olla alle 70%
maksimisykkeestä. Seuraavien viikkojen ja kuukausien aikana pulssinopeutta
tulee nostaa hitaasti 85%: iin maksimipulssista. Mitä suurempi kuntoilijan kunto
tulee, sitä enemmän koulutusta koskevat vaatimukset on lisättävä, jotta
saavutetaan 70–85% maksimipulssista. Tämä on mahdollista laajentamalla
harjoituksen kestoa ja / tai lisäämällä vaikeustasoja. Jos pulssia ei näytetä
tietokoneen näytössä tai jos haluat olla turvallisella puolella, pulssi on
mahdollisten sovellusvirheiden vuoksi o.ä. voit käyttää seuraavia työkaluja:

a. Pulssinohjausmittaus tavanomaisella tavalla (esim. Pulssin sykkeen
mittaaminen ranteessa ja lyöntien laskeminen minuutin kuluessa). b.
Pulssi-ohjaus mittaus sopivalla erikoistunut pulssi mittalaitteiden
(saniteetti- kaupallisesti saatavilla).
2. Taajuus:
Useimmat asiantuntijat suosittelevat sellaisen terveystietoisen ruokavalion yhdistelmää,
joka on tasapainotettava koulutuksen tavoitteen ja fyysisten harjoitusten mukaisesti
kolmesta viiteen kertaa viikossa.
Normaalin aikuisen on harjoitettava kahdesti viikossa nykyisen
kunnonsa ylläpitämiseksi. Hänen tilansa parantamiseksi ja painon
muuttamiseksi hän tarvitsee vähintään kolme koulutusyksikköä viikossa.
Tietenkin viiden koulutusyksikön taajuus on edelleen ihanteellinen.

3. Koulutuksen suunnittelu
Kunkin koulutusjakson tulisi koostua kolmesta
koulutusvaiheesta: "lämpenemisvaihe", "koulutusvaihe" ja
"jäähdytysvaihe".

Lisätietoa lämpenemisharjoituksista, venytysharjoituksista tai yleisistä
kuntosaliharjoituksista löytyy latausalueeltamme osoitteessa
www.christopeit-sport.com
4. Motivaatio
Onnistuneen ohjelman avain on säännöllinen koulutus. Sinun pitäisi perustaa kiinteä
aika ja paikka koulutuspäivää kohti ja valmistaa henkisesti koulutusta varten. Harjoittele
vain hyvällä tuulella ja pidä aina tavoite mielessäsi. Jatkuvalla koulutuksella näet
päivittäin päivittäin, miten edetä ja lähemmäs henkilökohtaista harjoittelutavoitettasi.
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JPG PDF-muotoon muunnettuna BCL-tekniikoilla

Kun "lämmin-up" vaihe , kehon lämpötila ja hapen nostetaan hitaasti. Tämä on
mahdollista viisi tai kymmenen minuuttia kestävien voimisteluharjoitusten avulla.
Sen jälkeen on aloitettava varsinainen koulutus ("koulutusvaihe") .
Harjoituskuormituksen tulisi olla pieni muutaman minuutin ajan ja sen
jälkeen se kasvaa 15 - 30 minuutin ajan siten, että pulssi on välillä 70 -
85% maksimipulssista.
Sykliin jälkeen "koulutuksen vaihe" tukea ja ehkäistä kipeä tai kireät
lihakset, täytyy mennä "koulutukseen vaihe" vielä "jäähdyttelyjaksoon"
täyttyvät. Tähän tulisi sisältyä venytysharjoituksia ja / tai kevyitä
voimisteluharjoituksia viidestä kymmeneen minuuttiin.

Laskentakaavat: suurin pulssi = 220 - Ikä
90% maksimipulssista = (220 - ikä) x 0,9
85% maksimipulssista = (220 - ikä) x 0,85
70% maksimipulssista = (220 - ikä) x 0,7

    

Lämpenemisharjoitukset (lämmetä)

Käynnistä lämpenemisvaiheesi kävellen paikalla vähintään 3 minuuttia ja suorita seuraavat voimisteluharjoitukset kehon valmistelemiseksi
harjoitteluvaiheessa. Älä liioittele harjoitusten aikana ja tee niin vain, kunnes tuntuu hieman. Pidä tämä asema sitten jotain.

Tartu vasemmalle Taivuta niin pitkälle Istu alas Polvistakaa etäisyys
Käsi pään takana mahdollista eteenpäin ja lukea Jalka ulottui lattialle Lunge eteenpäin ja
oikea olkapää ja vedä melkein ylittää jalkasi ja nojaa eteenpäin tukea itseäsi
Oikealla kädelläsi venytetty. Näytä se ja kokeile jalka Kädet pois lattialta.
jotain vasemmalla kädellä sormillasi suuntaan päästä käsillesi Paina lantiota
keula. 20 sekunnin kuluttua. käsivarsi Varpaisiin. 2 x 20 sek. Chen. 2 x 20 sek. alaspäin. 20 sekunnin kuluttua.
muuttuvat.   Vaihda jalka.

    

Lämpimän lämpenemisen jälkeen ravista kädet ja jalat löysäämään.
Älä pysähdy äkillisesti harjoitusvaiheen jälkeen, mutta pyöräile mukavasti ilman vastustusta päästä takaisin normaaliin pulssivyöhykkeeseen .
(Jäähdytä) Suosittelemme, että käytät lämpimiä harjoituksia harjoituksen lopussa ja lopetat harjoituksen raajojen ravisteluilla.
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