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ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

When using this product, the following basic precautions should always be followed. Please read the instructions 
carefully before using this product. 

DANGER 

Always unplug this product from the electrical outlet immediately after using it and also before cleaning. You will 
avoid the risk of an electric shock. 

WARNING 

To reduce the risk of burns, fire, electric shock or physical injury: 

1. When you insert the plug, please pay attention to its condition to avoid danger. 

2. Step onto the machine before using it, not the other way around. Take out the plug if you are not using 
the machine. 

3. To avoid any danger, disabled people must be supervised while using the machine. 

4. People with impaired physical, senses or mental capabilities (including children) or someone less 
experienced cannot use this machine without supervision. Children cannot use the machine. 

5. Incorrect or excessive training may endanger your health. 

6. Be sure to use the product only for its intended purpose as described in this manual. Do not use any 
attachments not recommended by the manufacturer in order to avoid danger or accidents. 

7. Never operate the product if the cord or plug was damaged, if it is not working properly, or if it was 
dropped into water. Please return the product to the service center of the seller for examination and 
repair. 

8. Do not carry this product by the supply cord or use the cord as a handle. 

9. Keep the cord away from hot surfaces. 

10. Never operate the product with the air vents blocked. Keep the air vents free of lint, hair, etc. 

11. Never drop or insert any objects into any vent of the product. No adjustable part should stand out and 
limit the user's movements. 

12. Do not use this machine outdoors. 

13. Please put this product on flat surface or platform. 

14. Keep a minimal safety area of 0,6 m around the machine. 

15. Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is thin. 

16. Before turning the product power off, turn off all the controls and then remove the plug from the outlet. 

17. Connect the product to a properly grounded outlet only. 

18. This product only can be used for commercial purposes. 

19. Please check the machine regularly to confirm if it is damaged or not, you'll be ensuring its long-term 
safety. 

20. The brake system is controlled by the speed under the watts mode. Under any other mode, it is not 
dependent on speed. 

21. Stride length: 510 mm. Weight of the flywheel: 14.5 kg.  
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22. Weight limit: 150 kg. 

23. Category: SA (according to EN957 norm) suitable for professional and/or commercial using. 

24. WARNING! The heart rate frequency monitoring may not be completely accurate. Overexertion during 
training can lead to a serious injury or even death. If you start to feel faint, stop the exercise 
immediately. 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

CAUTION: According to this manuals guidance, the machine is operated while the user sits on the machine and 
faces the computer. 

User Weight 330 lbs / 150 kg 

Size 214.5 x 172.5 x 63 cm 

G.W. 98 kg 

N.W. 88 kg 

Power Spec. 15V/1A DC, power supplier (power charger) 
 

ЧАСТИ ЗА МОНТИРАНЕ 
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СПИСЪК ЧАСТИ 

  
 

Стъпка НОМЕР Описание Кол. 
 

Стъпка НОМЕР Описание Кол. 

Stepl 

K01 CKS hex screw M10X55 6  

Step5 

K17 Truss hex screw M8X20 2 

K02 Spring washer M10 6  K18 Washer 08.5X030X2.0t 2 

K03 Washer 010X030X3.0t 4  K20 CKS hex screw M12X35 2 

K04 Truss cross screw M5X10 
2 

 
K21 

Nylon nut M12 
2 

K05 Washer 05X010X1.0t 2  
Step6 

K22 Carriage screw M8X45 4 

K06 Truss cross screw M5X10 8  K23 Nylon nut M8 4 

K38 Washer 010X016X1.0t 2  
Step7 
Step8 

K24 Truss cross screw M5X10 20 

Step2 

K07 Truss hex screw M8X15 2  K36 Truss cross screw 04X16 2 

K08 Washer 08X025X2.0t 2  K37 Truss cross screw M5X12 6 

K10 Truss cross screw M5X12 6  
Step9 

K25 Truss cross screw M5X10 8 

Step3 

K11 CKS hex screw M8X15 1  K26 Washer 05X010X1.0t 8 

K12 
Washer 08X025X2.0t 

1 
 

tool 

K27 
L shaped hex wrench 
10x43x103mm 

1 

K13 
CKS hex screw M10X70 

2 
 K28 L shaped hex wrench 

8x75x150mm 
1 

K14 Washer 010X020X1.0t 4  K29 L shaped hex wrench 6mm 1 

K15 
Nylon nut M10 

2 
 K30 L shaped hex wrench 

5x25x67mm 
1 

K35 
Truss cross screw M5X15 4  K31 L shaped hex wrench 

+cross screwdriver 
5x40x180mm 

1 

K36 
Truss cross screw 04X16 

2 
 K32 Bushing wrench+cross 

screwdriver 13+17mm 
1 

Step 4 K16 
Truss cross screw M5X12 

8 
 K33 Lug shaped wrench 

19+13mm 
1 

 K34 Opened wrench 10mm 1 

 K39 PHILIPS SCREWDRIVER 1 
МОНТИРАНЕ/СТЪПКИ 

Step. 1 - Frame and stabilizer assembly 

1 Tighten the rear stabilizer (D) and the frame (A) with screws (K01), spring washers (K02) and 
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washers (K03, K38). 

2 Tighten the front stabilizer cover set (S) and the rear stabilizer cover set (M) on the frame (A) with 
screws (K06). 

3 Cover with rear decorative cover (P) and tighten with screws (K04) and washers (K05). 

CAUTION: While affixing the rear stabilizer cover, please confirm that they match each other and if the 
rear stabilizer cover has locked onto the iron tube. 
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Step 2 - Pedals and frame assembly 

1. Affix the bending tube cover (K, S) onto the left fitness pedal (G-L) and tighten it with screws 
(K10). Then attach the left fitness pedal (G-L) to the crank shaft of the left frame and tighten 
it with screws (K07) and washers (K08). 

2. Affix the bending tube cover (K, S) to the right fitness pedal (G-R) and tighten it with screws 
(K10). Then attach the right fitness pedal (G-R) to the crank shaft of the right frame and 
tighten it with screws (K07) and washers (K08). 

CAUTION: Make sure the foot pedal iron tube and the crank shaft are tightened well to avoid possible 
accidents caused by loose connections. 

  

 

 
Step 3 - Control tube and frame assembly 

1 Attach the control tube (B) to the middle tube cover (H). Then please attach the control iron 
tube to the frame iron tube and affix the front and the sides of the iron tube with screws and 
washers (K11, K12, K13, K14, K15). 

2 After connecting the control wire, push the middle tube cover (H) down and affix it. 

3 Affix the cup holder assembly (T) to the control tube (B) with screws (K35, K36). 

CAUTION: 

• The assembly should be carried out by two people, one to grip the control tube, and the other to 
assemble the control tube and frame and then tighten the screws. 

• After fixing the screws, please connect the control signal wire while paying attention to the wires' 
direction, do not force them into each other. 

• After connecting the wires, press on the control tube plastic and affix it. 
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• While tightening the screws, please be careful to not drop the screws into the frame. 

 
Step 4 - Control tube and computer assembly 

1. Connect the wires as showed below. Pay attention to the direction and do not force them into 
each other. 

2. Match the screw holes on back of computer (C) with the screw holes on the control tube and 
tighten computer with screws (K16). During assembly, please confirm that the screws are fixed to 
avoid any damage to the computer. 

3. At last, tighten the neck cover (I) with screws (K16) so that it doesn't press onto the wires. 

CAUTION: 

• Make sure the computer faces the right direction. 

• The computer wire must be matched with the computer shelf's hole to avoid the wires bending and 
causing a short-circuit. 
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Step 5 - Poles assembly 

1. Place the washer (K18), wave washer (K19) as shown below, then attach the upper end tube of 
left handrail (E-L) to the iron core of the control tube and tighten it with screws (K17). 

2. Assemble the left lower side after finishing the left upper side assembly. Match the lower end 
plate on the left handrail to the end of the fitness pole, then tighten with screws (K20, K21). 

3. Place the washer (K18) and wave washer (K19) as shown below, then attach the upper end tube 
of the right handrail (E-R) to the iron core of the control tube and tighten it with screws (K17). 

4. Assemble the right lower side after finishing the right upper side assembly. Match the lower end 
plate of the right handrail to the end of the fitness pole, then tighten with screws (K20, K21). 

CAUTION: 

• The handrail sets differ, please see the marks on the handrails to avoid incorrect assembly. 

• While assembling the handrail and the fitness pedal, you may need to squat down. Please pay 
attention to the iron tubes to avoid impact and danger. 

 

•A 
K16 

K16 < 

hand grip quick key connecting wire upper 
upper control wire — 

hand grip quick key connecting wire lower 
lower control wire —< 
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Step 6 Swing pole and handrail tube assembly 

1. Attach the end of the handrail tube (F-L) to the iron tube on the upper end of the swing pole, then 
tighten it with screws (K22, K23). 

2. Attach the end of the handrail tube (F-R) to the iron tube on the upper end of the swing pole, then 
tighten it with screws (K22, K23). 

CAUTION: The left & right handrail tubes are different, please see the marks on the handrails to avoid 
incorrect assembly. 
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Step 7 - Swing pole covers assembly 

Put the hand grip decorative cover (J) onto the hand grip tube's rail and tighten it with screws (K24, K36). 

CAUTION: 

When you lock the plastic covers, please confirm that they match and that they are tightened enough. 

 
Step 8 - Swing tube and pedal tube covers assembly 

1. Match the left S bending tube cover (K) to the front end of foot pedal iron tube and tighten with 
screw (K37). 

2. Then put the left shaft cover (L) on the left & right side of the handrail tube and match them well, 
then tighten with screws (K24). 

3. Match the right S bending tube cover (K) to the front end of the foot pedal iron tube and tighten 
with screws (K37). 

4. Then put the right shaft cover (L) on the left & right side of the handrail tube and match them well, 
then tighten with screws (K24). 

CAUTION: When you assemble the plastic covers, make sure thy match and that they are tightened well. 
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Step 9 - Fitness pole and foot pedal assembly 

1. Make the screw holes on the left foot pedal (N) match with the screw holes on the left fitness pole, 
then cover them with washers (K26) and tighten with screws (K25). 

2. Make the screw holes on the right foot pedal (N) match with the screw holes on the right fitness 
pole, then cover them with washers (K26) and tighten with screws (K25). 

CAUTION: 

• When attaching the foot pedals, make sure they are locked to avoid them falling off because of a 
loose screw. 

• Pay attention to the direction of the pedals. 

• K25 and K26 are made of stainless steel with plastic packaging. 
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ЧЕРТЕЖ В РАЗГЪНАТ ВИД 
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СПИСЪК ЧАСТИ 

NO NUMBER ITEM QTY NO NUMBER ITEM QTY 

(A) 
 

1 C04 NT-3275 
Idle wheel adjust hook 

1 

A01 JED9-A1001 Frame assembly 1 C05 NT-3276 Idle wheel fixing metal 
core 

1 

A02 PCT-003-2 
Wheel belt(big) 
$310<J10 belt use> 

1 C06 
SPA060-130- 
10 

Washer 
$6x$13x1.0t 

2 

A03 SGA8-20I 
C.K.S. hex screw 
M8xP1.25x20 4 C07 SOC6 Nylon nut M6xP1.0 2 

A04 SOC8 Nylon nut M8xP1.25 4 C08 SOA6 Screw nut M6xP1.0 1 

A05 SGA8-20I C.K.S. hex screw 
M8xP1.25x20 

1 C09 GH-6204ZZ Bearing 6204ZZ 2 

A06 SEA8-30 
Hexagon screw 
M8xP1.25x30 1 C10 SRA20 

C shaped ring $20 
shaft use 1 

A07 CA-450J10 Belt 45"x10 grooves 1 (D) HED9-C4001 
HED9-C4001 CRANK 

TURNPLATE SET 1 

A08 NFW-023 
$242 double way power 
supplier (with NT-1683 
shaft cover) 

1 D01 JED9-C4001 
Crank turnplate 
assembly 

2 

A09 SGA6-20 C.K.S. hex screw 
M6xP1.0x20 

4 D02 P-3448 Plastic turnplate 2 

A10 SPB6 Spring washer M6 4 D03 P-3449 Turnplate cover 2 

A11 SPA060-130- 
10 

Washer $6x$13x1.0t 4 D04 SCI4-12 Truss cross self-
tapping screw $4x12 

10 

A12 XRB-069-004 Lower PC board (PQ26-
12A) 

1 D05 SEA10-50I Hexagon screw 
M10xP1.5x50 

2 

A13 SCA5-10 T russ cross screw 
M5xP0.8x10 

2 D06 SOC10 Nylon nut M10xP1.5 2 

A18 XL-682E Power wire 1 D07 SPA100-200- 
10 

Flat washer 
$10x$20x1.0t 

4 

A24 PB-01-002 
Bearing wheel (without 
bearing) $70X$8X28t 

2 D08 SPB10 Spring washer M10 2 

A25 SDA8-40 Truss hex screw 
M8xP1.25x40ni 

2 D09 SGA8-15 C.K.S. hex screw 
M8xP1.25x15 

2 

A26 
  

2 D10 
SPA085-300- 
20 Washer $8.5x$30x2.0t 

1 

A27 SOC8 Nylon nut M8xP1.25 Ni 2 D11 BAA0200- 
200-10 

Foam grip 
20mmX20mmX1.0t 

16 

A28 SOA8 
Hex screw nut 
M8xP1.25 8 D12 NO-5953 Crank fixing plate 1 

A29 P-1820 Adjustment foot pad 4 (E) FRAME OUTER 
COVER SET 

1 

A30 SOF8A 
Iron hex pulling nut 
M8XP1.25(NHS-8125) 

4 E01 P-3442L Frame side cover - L 1 
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A31 BJ-48-330B Belt 4.8x330mm black 6 E02 P-3442R Frame side cover - R 1 

A32 BJ-22-080B Belt 2.2x80mm black 1 E03 SCI4-12 Round head cross self-
tapping screw ^4x12 

4 

A33 BJ-36-102B Belt 3.6x102mm black 1 E04 SCA5-10 T russ cross screw 
M5xP0.8x10 

14 

A34 XL-1577A Battery Power Wire 1 E05 P-3443 
Middle tube head cover 

1 

A35 XB-074-002 Battery 12V 2.3Ah 1 E06 P-3444 Frame upper 
decorative cover 

1 

A36 
DED-F-380- 
500 

Cingulum 38X50 
female 1 E07 P-3445 

Frame middle 
decorative cover 1 

A37 DED-M-380- 
500 

Cingulum 38X50 male 1 E08 P-3465 Frame lower 
decorative cover 

1 

A38 BJ-48-330B Belt 4.8x330mm black 4 E09 P-3466 AV extension board 
fixing base 

1 

(B) HED9-C1001 
HED9-C1001 CRANK 

SET 1 E10 P-3475 DC power board 1 

B01 JED9-C1001 Crank set assembly 1 E11 P-3446L Front stabilizer cover - 
L 

1 

B02 NT-3047 Crank shaft bushing 1 E12 P-3446R Front stabilizer cover - 
R 

1 

B03 - - - E13 P-3447L 
Rear stabilizer cover - 
L 

1 

B04 GH-6005ZZ Bearing 6005ZZ 2 E14 P-3447R 
Rear stabilizer cover - 
R 

1 

B05 SQI08-08-25 Double round parallel 
key 8X8X25 

2 E15 SCI3-10 Truss cross selftapping 
screw $3x10 

2 

B06 - 
 

- E16 SOI5 
Iron board screw nut 
M5X25X13 black 3 

B07 NT-3033 
Middle axle sleeve tube 

1 E17 SCA5-15 T russ cross screw 
M5xP0.8x15 

3 

B08 NT-3211 
Middle axle sleeve tube 

1 (F) HED9-I1001 HED9-I1001 REAR 
STABILIZER SET 

1 

(C) HED9-D1001 HED9-D1001 IDLE 
WHEEL SET 

1 F01 JED9-I1001 Rear stabilizer 
assembly 

1 

C01 JED9-D1001 Idle wheel set 
assembly 

1 F02 SOA8 Hex screw nut 
M8xP1.25X8T 

4 

C02 NT-1489 Idle wheel block 3 F03 P-1820 Adjustment foot pad 2 

C03 SIA5-15IL 
Counter sink hex screw
 M5xP0.8x15 
blue nylon patch 

3 F04 SOF8A 
Iron hex pulling nut 
M8XP1.25 (NHS- 
8125) 

2 

G05 - - - F05 NAL-494 
Wheel compression 
board 

4 

G06 GH-6003ZZ Bearing 6003ZZ 4 F06 SDA6-50S Truss hex screw 
M6XP1.0X50 stainless 

8 

G07 SRA17 
C shaped ring $17 shaft 
use 

4 F07 
SPC060-190- 
15-190 

Arc washer 
$6x$19x1.5t-R19 Ni 
plating 

16 

G08 JED9-M1003 
Pedal fixing plate 
assembly 

2 F08 
BAA5750- 
250-10 

Foam sticker 
575mmx25mmx1.0t 
single side tape black 

4 
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G09 NT-3048 Stabilizer shaft 
bushing 

2 F09 SOC6 Cap M6XP1.0 8 

G10 
   

F10 BAA-0004 Foam grip single 
side tape black 

4 

G11 GH-6003ZZ Bearing 6003ZZ 2 (G) HED9-M1001 
HED9-M1001 FOOT 
STEP IRON TUBE 

SET 
1 

G12 GH-6904ZZ Bearing 6904ZZ 2 G01 JED9-M1001 Foot step iron tube 
assembly - L 

1 

G13 SEC10-45I C.K.S. hex screw 
M10xP1.5x45 

2 G02 JED9-M1002 Foot step iron tube 
assembly - R 

1 

G14 SPA100-200- 
20 

Flat washer 
$10x$20x2.0t 

2 G03 NT-3037 Pedal shaft 2 

G15 SOC10 Nylon nut M10xP1.5 2 G04 - - - 

G16 P-1728B PU wheel $74X44 (with 
NAL-133) 

4 J20 XEK-165 Sound inputting 
JACK board 

1 

G17 GH-6003ZZ Bearing 6003ZZ 8 J21 XL-826A 
Sound inputting 
JACK board 
connecting wire 

1 

G18 SRA17 C shaped ring $17 shaft 
use 

8 J22 XEK-170 Hom 4 Q 2W 30X70 
mm 

2 

G19 SPG170-240- 
03 

Wave washer 
$17x$24x0.3t 

4 J23 XL-850L Left hom connecting 
wire 

1 

(H) HED9-B1001 
HED9- 

B1001CONTROL 
TUBE SET 

1 J24 XL-850R 
Right hom 
connecting wire 

1 

H01 JED9-B1001 Control tube assembly 1 J25 XEK-168 PHONE JACK board 1 

H02 BE-0300 Guide thread L=300 
black 

2 J26 XL-825A PHONE JACK boarc 
connecting wire 

1 

H03 
PFA028-03- 
0440 

HDR foam grip - 
$28X3.0tX440 2 J27 XEK-253 USB small board 1 

(I) HED9-H1001 
HED9-H1001 HAND 
GRIP PULSE SET 

1 J28 XL-1349 USB connecting wire 1 

I01 P-3467 TPR handle bar 2 J29 SCI4-10 Truss cross selftapping 
screw $4x10 

8 

I02 P-3469 
Handle bar hand grip 
pulse board 

2 J30 SAI3-8 
Round head cross self-
tapping screw 
^3x8 

16 

I03 P-3470 Knob + - 2 J31 
RCC-750- 
002 

Sticker 1 

I04 NO-5703 Hand grip pulse iron 
plate 

4 J32 RCC-750- 
003 

Sticker 1 

I05 XEK-252 Keyboard 2 (L) HED9-Q7001 HED9-Q7001 SWING 
TUBE SET 

1 

I06 SAI3-6 

Round head cross self-
tapping screw 
$3x6 

4 L01 JED9-Q7001 
Swing tube assembly - 
L 

1 

I07 SHA3-15S 
Counter sink cross 
screw M3xP0.5x15 
stainless steel 

4 L02 JED9-Q7002 
Swing tube assembly - 
R 

1 

I08 
BAC0120- 120-
03 

Double side tape 12 
mm x 12 mm x 0.3t 4 L03 GH-6305VV Bearing 6305ZZ 2 
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I09 SK-577 Hexagonal copper 
pillar M3x24L 

2 L04 GH-63-22VV Bearing 63-22VV 2 

(J) HED9-T1001 
HED9-T1001 
COMPUTER 
CONSOLE 

1 (M) HED9-Q1001 
HED9-Q1001 

HANDRAIL TUBE 
SET 

1 

J01 P-3461 Upper computer cover 1 M01 JED9-Q1001 Handrail tube 
assembly - L 

1 

J02 P-3462 Lower computer cover 1 M02 JED9-Q1002 Handrail tube 
assembly - R 

1 

J03 P-3463 
Sound hole plastic cover 

1 M03 PFA031-03- 
0780 

HDR foam grip 
$31X3.0tX780 

2 

J04 P-3544 I-PAD shelf 1 M04 P-1712 
Truss end cap-$1 
1/4" 

2 

J05 SAA5-12S 
Round head cross 
screw M5xP0.8x12 
stainless steel black 

2 (N) HED9-M4001 
HED9-M4001 

FITNESS POLE SET 
1 

J06 XRA-069-013 
Upper controller 
(LED+BT set) 

1 N01 JED9-M4001 Pole assembly - L 1 

J07 SAI3-8 
Round head cross self-
tapping screw 
$3x8 

6 N02 JED9-M4002 Pole assembly - R 1 

J08 XHB-003 
Wireless pulse 
receiver 5K 
(SYRPG5KHZV1) 

1 N03 
GH-POS12- 
R-1 

Shaft-POS12-R($12 
right thread) 

2 

J09 XL-1038B 
Wireless pulse board 
connecting wire 

1 N04 SOC12 
Nylon nut M12xP1.75 
Ni 

2 

J10 XEK-255 BT set (BT wireless 
APP) DK bike 

1 N05 BAA-0003 Foam sticker single 
side tape 

2 

J11 XL-1350 BT set connecting wire 1 N06 SGA8-15IL 
cks hex screw 
M8xP1.25x15 blue 
nylon patch 

4 

J12 SAK3-8 
Round head cross self-
tapping screw (flat end) 
^3x8 

4 N07 SPB8 Spring washer M8 4 

J13 XL-827A Controller connecting 
wire 

1 N08 SPA085-250- 
20 

Flat washer 
$8.5X$25X2.0t 

4 

J14 RD-00-0026 Film key 1 N09 
PCA-1-1/4- 
003 

Flat Cap $1- 
1/4"x2.0t 

2 

J15 XEK-207 
Turbo fan 
CCB13898S12H-2 
(DC12V) 

1 (P) PLASTIC FITTINGS 1 

J16 P-2568 Air outlet cover 1 P01 P-3458 Pedal-upper 2 

J17 P-2569 Outlet cover plastic 1 P02 P-3459 Pedal-lower 2 

J18 PO-040-20 
O shaped ring $4x $2 
EPDM 

2 P03 P-3450L-A 
Grab handle 
decorative cover left 
front half 

1 

J19 XL-1310A 
UP/DOWN key +single 
side hand grip 
connecting wire 

2 P04 P-3450L-B 
Grab handle 
decorative cover left 
rear half 

1 
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P14 P-3456L 
Post decorative cover - 
L 

2 P05 P-3451R-A 
Grab handle 
decorative cover right 
front half 

1 

P15 P-3456R 
Post decorative cover - 
R 

2 P06 P-3451R-B 
Grab handle 
decorative cover right 
rear half 

1 

P16 P-3457 Round tube end cover 2 P07 P-3452L Flask holder - L 1 

P17 P-3460L Neck cover - L 1 P08 P-3452R Flask holder - R 1 

P18 P-3460R Neck cover - R 1 P09 P-3453L 
Wheel decorative 
cover -L 

2 

P19 P-3476 Falling against board 2 P10 P-3453R Wheel decorative 
cover -R 

2 

P20 SCI3-10S 
Truss cross selftapping 
screw $3x10 stainless 
steel 

16 P11 P-3454 
Frame rear 
decorative cover 

1 

P21 SCA5-12 T russ cross screw 
M5xP0.8x12 

8 P12 P-3455L S bending tube end 
cover -L 

2 

P22 SCA5-10 
T russ cross screw 
M5xP0.8x10 2 P13 P-3455R 

S bending tube end 
cover -R 2 

P23 SCA5-15 
Truss cross screw 
M5xP0.8x15 

4 K31 SK-493 
L shaped hex wrench + 
cross screwdriver 
5X40X180mm 

1 

P24 SOA5 
Hex screw nut 
M5XP0.8 

4 K32 SK-477 
Bushing wrench + 
cross 
screwdriver13+17mm 

1 

(Q) WIRES 1 K33 SK-435 
Lug wrench 
19+13mm 

1 

Q01 XL-392A Middle control wire 1 K34 SSC10 
Opened wrench 
10mm 

1 

Q02 XL-393A Lower control wire 1 K35 SCA5-15 T russ cross screw 
M5xP0.8x15 

4 

Q03 XL-426B Flywheel control 
wire(A) 

1 K36 SCI4-16 Truss cross selftapping 
screw $4x16 

4 

Q04 XL-505B Flywheel control wire 1 K37 
SPA100-160- 
10 

Washer $10x$16x1.5t 
2 

Q05 XL-1370 
Hand grip quick key 
connecting wire B 

2 K38 SCA5-12 
Truss cross screw 
M5xP0.8x12 

6 

(K) HED9-Y1001 HED9-Y1001 SCREW 
BAG 

1 K39 SK-491 Cross screwdriver 1 

K01 SGA10-55 C.K.S. hex screw 
M10XP1.5X55 

6 (R) ATTACHMENT 1 

K02 SPB10 Spring washer M10 6 R01 XA-010-001 
Power supplier 15V 
1.0A connecting 
head 2.1mm 

1 

K03 SPA100-300- 
30 

Washer 
^10X^30X3.0t 

4 
    

K04 SCA5-10 T russ cross screw 
M5XP0.8X10 

2 
    

K05 
SPA050-100- 
10 

Washer ^5x^10x1.0t 2 
    

K06 SCA5-10 
T russ cross screw 
M5XP0.8X10 8 
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K07 SDA8-15IL 
Truss hex screw 
M8XP1.25X15 blue 
nylon patch 

2 

    

K08 
SPA080-250- 
20 

Washer ^8X^25X2.0t 2 
    

K09 -  -     

K10 SCA5-12 T russ cross screw 
M5XP0.8X12 

6 
    

K11 SGA8-15I 
C.K.S. hex screw 
M8XP1.25X15 1 

    

K12 
SPA080-250- 
20 

Washer ^8X^25X2.0t 1 
    

K13 SGA10-70I C.K.S. hex screw 
M10XP1.5X70 

2 
    

K14 SPA100-200- 
10 

Washer 
¥10X^20X1.01 

4 
    

K15 SOC10 Nylon nut M10XP1.5 2 
    

K16 SCA5-12 T russ cross screw 
M5XP0.8X12 

8 
    

K17 SDA8-20IL 
Truss hex screw 
M8XP1.25X20 blue 
nylon patch 

2 

    

K18 SPA085-300- 
20 

Washer 
¥8.5X^30X2.0t 

2 
    

K19 -  -     

K20 SGA12-35I C.K.S. hex screw 
M12xP1.75x35 

2 
    

K21 SOC12 Nylon nut M12xP1.75 2 
    

K22 SNA8-45 
Carriage screw 
M8XP1.25X45 4 

    

K23 SOC8 Nylon nut M8XP1.25 4 
    

K24 SCA5-10 T russ cross screw 
M5XP0.8X10 

20 
    

K25 SCA5-10SL 
Truss cross screw 
M5XP0.8X10 stainless 
steel blue nylon patch 

8 

    

K26 
SPA050-100- 
10S 

Washer ¥5X¥10X1.0t 
stainless steel 

8 

    

K27 SSA10 
L shaped hex wrench 
10mmX43mmX103mm 

1 

    

K28 SSA8-75-150 
L shaped hex wrench 
8mmX75mmX150mm 

1 
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K29 SSA6-26-76 
L shaped hex wrench 
6 mm X 26 mm X 76 mm 

1 

    

K30 SSA5 
L shaped hex wrench 
5 mm X 25 mm X 67 m 

1 

    

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА НА КОНТРОЛ ПАНЕЛА/КОМПЮТЪР 

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ 

Този компютър има LED дисплей и функциите му са както следва: ВРЕМЕ, РАЗСТОЯНИЕ, ОБ/М, 
ПУЛС, НИВО НА РАБОТА, WATTS, METS/PULSE Метаболизъм/ПУЛС, КАЛОРИИ и ПРОГРАМА. 

  

СТАРТИРАНЕ И СТАРТИРАНЕ НА WINDOWS 

1 Когато включите кростренажорът и сензорът открие сигнал за скорост, дисплеят ще се включи 

след 2 секунди. Ще се покаже „ИЗБЕРЕТЕ ПРОГРАМА ИЛИ БЪРЗ СТАРТ“. Матрицата с точки ще 

покаже номера на ПРОГРАМАТА и прозорецът на програмата ще светне. Натиснете бутона за 

бърз програмен бутон или бутоните △ / ▽, за да стартирате директно програма. 

2 Ако програмата е включена, но машината спре да получава сигнал за обороти за 20 секунди, 
програмата автоматично ще спре на пауза и ще покаже „PAUSE“ на дисплея. Ако все още няма 



25 

 

сигнал за обороти за още 10 секунди, системата автоматично ще влезе в режим на готовност. 

3 Ако кростренажорът е включен, но дисплеят и сензорът за скорост не получават никакви данни за 
30 секунди, системата автоматично ще влезе в режим на заспиване. 

ФУМКЦИОНАЛНИ БУТОНИ 

БУТОН БЪРЗ СТАРТ 

Докато сте в режим на готовност, натиснете Бърз старт и ръчният режим ще се включи автоматично. 
Дисплеят ще започне да отброява всички измерени стойности  

БУТОН STOP 

Натиснете Stop и всички изпълнявани операции ще спрат. Ако искате да отмените паузата на 
машината, натиснете клавиша за бърз старт, за да продължите да тренирате. 

БУТОН RESET 

• Докато сте на пауза, натиснете бутон RESET, за да се върнете в режим на готовност. 

• По време на програма натиснете бутон RESET, за да се върнете от настройките в режим на 

готовност. 

ENTER / SELECT БУТОН 

• Докато задавате програма, натиснете този клавиш, за да изберете функция или да зададете 
данни и да потвърдите променената настройка на стойността. 

• Докато тренирате, натиснете този клавиш, за да промените показанията на прозореца. 

△ БУТОН 

• Увеличете стойност, докато задавате параметрите на програмата. 

• Докато тренирате, увеличете нивото на натоварване. 

▽ БУТОН 

• Намаляте стойност, докато задавате параметрите на програмата. 

• Докато тренирате, намаляте нивото на натоварване. 

FAN БУТОН (опция) 

Включва вентилатора. 

БЪРЗ БУТОН ПРОГРАМА/PROGRAM QUICK KEY * 10 

• Ръчен - натиснете този бутон, за да изберете програма за ръчен режим. 

• Random - натиснете този клавиш, за да изберете програма за произволен режим. 

• CV - натиснете този клавиш, за да изберете програма за режим CV Workout незабавно. 

• Weight Loss - натиснете този клавиш, за да изберете програма за режим за отслабване 

незабавно. 

• Hill Intervals - натиснете този клавиш, за да изберете програма Hill Intervals незабавно. 

• Fitness Test - натиснете този клавиш, за да изберете програма за фитнес тест веднага. 

• HRC 1 - натиснете този клавиш, за да изберете програма 1 за контрол на сърдечната честота. 

• HRC 2 - натиснете този клавиш, за да изберете програма 2 за контрол на сърдечната честота. 

• User 1 - натиснете този клавиш, за да изберете програма Потребител 1. 

• User 2 - натиснете този клавиш, за да изберете програма Потребител 2. 



26 

 

ПРОГРАМИ 

P1 – РЪЧЕН РЕЖИМ 

1. Натиснете бутона Manual, за да въведете директно настройките, или натиснете клавишите △ / 

▽, за да изберете ръчен режим, след което натиснете Enter, за да въведете настройки. 

2. Настройка на теглото: натиснете клавиша △ / ▽, за да зададете теглото на потребителя, след 

това натиснете Enter, за да продължите към следващата стъпка. 

3. Настройка на времето: натиснете клавиша △ / ▽, за да зададете време, след това натиснете 

Enter, за да продължите към следващата стъпка. 

4. Настройка на разстояние: натиснете клавиша △ / ▽, за да зададете разстояние, след това 

натиснете Enter, за да продължите към следващата стъпка.  

5. Настройка на калории: натиснете клавиша △ / ▽, за да зададете калории, след това натиснете 

Enter, за да продължите към следващата стъпка. 

6. Натиснете Quick Start/Бърз Старт и започнете да тренирате. 

P2 - RANDOM РЕЖИМ 

1. Натиснете Random, за да влезете директно в настройките, или натиснете клавиша △ / ▽, за да 

изберете произволен режим и след това натиснете Enter, за да въведете настройки. 

2. Настройка на теглото: натиснете клавиша △ / ▽, за да зададете теглото на потребителя, след 

това натиснете Enter, за да продължите към следващата стъпка. 

3. Натоварване: натиснете △ / ▽ зада зададете ниво на натоварван. След това натиснете Enter, за 

да продължите. 

4. Настройка на време: натиснете △ / ▽ за да зададете време / Time, след това натиснете Enter за 

да продължите. 

5. Натиснете Quick Start/Бърз Старт и започнете да тренирате. 

P3 - WEIGHT LOSS РЕЖИМ/РЕЖИМ НА ОТСЛАБВАНЕ 

1. Натиснете клавиша за отслабване, за да влезете директно в настройката, или натиснете 

клавиша △ / ▽, за да изберете режим за отслабване, след това натиснете клавиша Enter, за да 

въведете настройката по подразбиране. 

2. Настройка на теглото: натиснете клавиша △ / ▽, за да зададете теглото на потребителя, след 

това натиснете Enter, за да продължите към следващата стъпка. 

3. Настройка на ниво: натиснете клавиша △ / ▽, за да зададете ниво на натоварване, след това 

натиснете Enter, за да продължите към следващата стъпка. 

4. Настройка за време: натиснете △ / ▽ бутон зада настроите времете / Time, натиснете Enter за 

да преминете към следваща стъпка. 

5. Натиснете Quick Start, за да започнете да тренирате. 

P4 - CV WORKOUT РЕЖИМ/РЕЖИМ НА ТРЕНИРОВКА 

1. Натиснете CV, за да влезете директно в настройките, или натиснете клавиша △ / ▽, за да 

изберете режима на CV тренировка, след това натиснете Enter, за да въведете настройките по 

подразбиране. 

2. Настройка на тегло: натиснете клавиша △ / ▽, за да зададете теглото на потребителя, след 

това натиснете Enter, за да продължите към следващата стъпка. 

3. Настройка на нивото: натиснете клавиша △ / ▽, за да зададете ниво на съпротивление, след 

това натиснете Enter, за да продължите към следващата стъпка. 

4. Настройка на времето: натиснете клавиша △ / ▽, за да зададете време, след това натиснете 
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Enter, за да продължите към следващата стъпка. 

5. Натиснете Quick Startи започнете да тренирате. 

P5 - HILL INTERVALS РЕЖИМ 

1. Натиснете Hill Intervals, за да влезете директно в настройките, или натиснете клавиша △ / ▽, за 

да изберете режим Hill Intervals и след това натиснете Enter, за да въведете настройките по 

подразбиране. 

2. Настройка на теглото: натиснете клавиша △ / ▽, за да зададете теглото на потребителя, след 

това натиснете Enter, за да продължите към следващата стъпка. 

3. Настройка на нивото: натиснете клавиша △ / ▽, за да зададете ниво на натоварване, след това 

натиснете Enter, за да продължите към следващата стъпка. 

4. Настройка за време: натиснете △ / ▽, за да зададете време / Time, след това натиснете Enter, 

за да продължите към следващата стъпка. 

5. Натиснете Quick Start, за да започнете да тренирате. 

P6 - FITNESS TEST РЕЖИМ 

1. Натиснете Fitness Test, за да влезете директно в настройките, или натиснете клавиша △ / ▽, за 

да изберете режима на Fitness Test и след това натиснете Enter, за да въведете настройките по 

подразбиране. 

2. Настройка на теглото: натиснете клавиша △ / ▽, за да зададете теглото на потребителя, след 

това натиснете Enter, за да продължите към следващата стъпка. 

3. Настройка на пол: натиснете клавиша △ / ▽, за да зададете пола на потребителя, след това 

натиснете Enter, за да продължите към следващата стъпка. 

4. Настройка на възраст: натиснете клавиша △ / ▽, за да зададете възрастта на потребителя, след 

това натиснете Enter, за да продължите към следващата стъпка. 

5. Натиснете Quick Startи започнете да тренирате. 

P7 - HRC 1 РЕЖИМ 

1. Натиснете HRC 1, за да влезете директно в настройките, или натиснете клавиша △ / ▽, за да 

изберете режим HRC 1, след това натиснете клавиша Enter, за да въведете настройките по 

подразбиране. 

2. Настройка на теглото: натиснете клавиша △ / ▽, за да зададете теглото на потребителя, след 

това натиснете Enter, за да продължите към следващата стъпка. 

3. Настройка на възрастта: натиснете клавиша △ / ▽, за да зададете възрастта на потребителя, 

след това натиснете Enter, за да продължите към следващата стъпка. 

4. Настройка на сърдечната честота: натиснете клавиша △ / ▽, за да зададете 55%, 75% или 85% 

честота на сърдечната честота, след това натиснете Enter, за да продължите към следващата 

стъпка. 

5. Настройка на времето: натиснете △ / ▽, за да зададете време, след това натиснете Enter, за да 

продължите към следващата стъпка. 

6. Натиснете Quick Start за да започнете да тренирате. 

P8 - HRC 2 РЕЖИМ 

1. Натиснете HRC 2, за да въведете директно настройките, или натиснете клавиша △ / ▽, за да 

изберете режима HRC 2, след това натиснете Enter, за да въведете настройките по 

подразбиране. 

2. Настройка на теглото: натиснете клавиша △ / ▽, за да зададете теглото на потребителя, след 
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това натиснете Enter, за да продължите към следващата стъпка. 

3. Настройка на възраст: натиснете клавиша △ / ▽, за да зададете възрастта на потребителя, след 

това натиснете Enter, за да продължите към следващата стъпка. 

4. Настройка на сърдечната честота: натиснете клавиша △ / ▽, за да зададете желаната честота на 

пулса, след това натиснете Enter, за да продължите към следващата стъпка. 

5. Настройка на времето: натиснете клавиша △ / ▽, за да зададете време, след това натиснете 

Enter, за да продължите към следващата стъпка. 

6. Натиснете Quick Start за да започнете да тренирате. 

P9- USER 1 РЕЖИМ 

1. Натиснете Потребител/User 1, за да влезете директно в настройките, или натиснете клавиша △ 

/ ▽, за да изберете режим Потребител 1, след това натиснете Enter, за да въведете 

настройките по подразбиране. 

2. Настройка на теглото: натиснете клавиша △ / ▽, за да зададете теглото на потребителя, след 

това натиснете Enter, за да продължите към следващата стъпка. 

3. Настройка на времето: натиснете клавиша △ / ▽, за да зададете време, след това натиснете 

Enter, за да продължите към следващата стъпка. 

4. Настройка на разстояние: натиснете клавиша △ / ▽, за да зададете разстояние, след това 

натиснете Enter, за да продължите към следващата стъпка. 

5. Настройка на калории: натиснете клавиша △ / ▽, за да зададете калории, след това натиснете 

Enter, за да продължите към следващата стъпка. 

6. Настройка на профила: Ако натиснете Enter по обичайния начин, ще пропуснете настройката 
на отделните фази на програмата. Ако искате да зададете профила на програмата с всичките 
му фази, натиснете Enter за 2 секунди и въведете настройката на профила: 

• Когато влезете в настройката на профила, профил 1 ще мига. Натиснете △ / ▽, за да 

зададете натоварването и натиснете Enter, за да продължите към следващата фаза. 

• Докато задавате една от 16-те фази, натиснете Enter, за да запазите зададения 

профил, или Нулиране на настройката на профила по подразбиране. 

• След като приключите с настройката на всички фази, натиснете Enter, за да 

продължите към следващата стъпка. 

7. Натиснете Quick Start за да започнете да тренирате. 

P10 - USER 2 РЕЖИМ 

1. Натиснете Потребител/User 2, за да влезете директно в настройките, или натиснете клавиша △ 

/ ▽, за да изберете режим Потребител 2, след това натиснете Enter, за да въведете 

настройките по подразбиране. 

2. Настройка на тегло: натиснете бутона △ / ▽, за да зададете тегло, след това натиснете 

клавиша Enter за следващата стъпка. 

3. Настройка на време: натиснете клавиша △ / ▽, за да зададете време, след това натиснете 

Enter, за да продължите към следващата стъпка. 

4. Настройка на разстояние: натиснете клавиша △ / ▽, за да зададете разстояние, след това 

натиснете Enter, за да продължите към следващата стъпка. 

5. Настройка на калории: натиснете клавиша △ / ▽, за да зададете калории, след това натиснете 

Enter, за да продължите към следващата стъпка. 

6. Настройка на профила: Ако натиснете Enter по обичайния начин, ще пропуснете настройката на 
отделните фази на програмата. Ако искате да зададете профила на програмата с всичките му 
фази, натиснете Enter за 2 секунди и въведете настройката на профила: 



29 

 

• Когато влезете в настройката на профила, профил 1 ще мига. Натиснете △ / ▽, за да 

зададете натоварването и натиснете Enter, за да продължите към следващата фаза. 

 

• Докато задавате една от 16-те фази, натиснете Enter, за да запазите зададения 

профил, или Нулиране на настройката на профила по подразбиране. 

 

• След като приключите с настройката на всички фази, натиснете Enter, за да 

продължите към следващата стъпка. 

7. Натиснете Quick Start за да започнете да тренирате.   
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ПРОФИЛ 

  

BLUETOOTH ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА НА ПРИЛОЖЕНИЕ (iOS&Android) 

  

ЗА Ios УСТРОЙСТВО (iPAD) 

1. APP software за смъкване 

Свържете iPad към App (iTunes) Store, потърсете „Pafers“, след което прочетете въведението на 
APP. Изберете ПРИЛОЖЕНИЕ/APP, което да изтеглите на iPad, например „Монитор на протектора“ 
или „Бягай на Земята“. Инсталирайте APP, съвместимо с вашия кростренажор, на вашия iPad. 
Например: „Монитор на педалите“ или „Бягай на Земята“. Приложения, които не са съвместими с 
вашия модел, не могат да се ползват.  
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2. Сдвояване на Bluetooth с iPad и работа с Приложение/APP: 

Стъпка1: Поставете iPad в зоната пред LED екрана. Можете да го оставите там. 

Step 2: Изберете“iPad Settings program/Програма за настройки”. 

Step 3: Отворете BT и iPad ще открие всички BT устройства в обхват. Намерете името на 
устройството BT за кростренажор и щракнете върху него, за да съвпада с тях. Ако откриете 
много BT устройства и не можете да разпознаете съответното име, свържете се с търговеца. 

Step 4: Изчакайте няколко секунди докато статуса стане “connected”. След това проверете и 
намерете 

съвпадение успешно / сив знак означава, че BT все още е отворен и не съответства). 

Step 5: След като BT бъде съгласуван успешно, LED дисплеят ще покаже бял фон и ще 
показва „BT“. Това означава, че компютърът също се е свързал успешно с iPad. 

Step 6: Натиснете бутона “HOME” на iPad и екранът ще отиде на работния плот на iPad и ще 
изпълни APP, което е изтеглено. 

Step 7: (След изпълнение на APP). Когато APP се свърже успешно с компютъра, иконата на 
APP на екрана ще бъде отключена. След това можете да използвате страницата на APP, за 
да управлявате кростренажора. 

Step 8: След всяко използване на APP натиснете бутона „HOME“ на iPad два пъти, затворете 
наскоро използваното приложение на заден план (както на фигурите по-долу). След това се 
върнете на страницата с настройки на iPad, за да затворите функцията BT. Компютърът ще 
издаде звуков сигнал и ще се върне към стандартния LED екран.  
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Затворете Приложението / APP  

ЗА ANDROID УСТРОЙСТВО 

1. Смъкване на приложението/APP software download 

Свържете таблета с Android към Play Store и потърсете Pafers. След това прочетете 
инструкцията за APP. Изтеглете APP от този модел във вашия таблет, например „Run On 
Earth“. Друго приложение не е предназначено за тази бягаща пътека. Друго приложение, което 
не е в съответствие с дизайна на този модел, не може да бъде свързано с този компютър. 
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2. Сдвояване на BT устройство с Android устройство и работа с Приложението/APP. 

Step 1: Поставете Android устройството пред LED екрана. Можете да го оставите там. 

Step 2: Влезте в програмата за настройки на устройството с Android и отворете BT. 

Step 3: Натиснете бутона на страницата „HOME“, за да отидете на работния плот. Отворете APP, 
изтеглено от Play Store. 

Step 4: След като влезете в страницата на APP и откриете устройството, ще се появи страницата 
с опции за свързване. Натиснете „Connect/Свързване“ и таблетът с Android ще открие всички BT 
устройства в обхват. Намерете името на BT устройството на тренажора и щракнете, за да 
съпоставите тренажора с устройството. Когато открие повече от едно устройство и не можете да 
разпознаете съответното име, свържете се с Вашия Продавач. 

 
Step 5: Моля, изчакайте няколко секунди, докато състоянието на това устройство се промени 
на „connected/свързано“. След това проверете дали можете да видите символа за Bluetooth в 
горния десен ъгъл. (Бял знак означава, че BT е сдвоен успешно. Сивият знак означава, че BT 
е включен, но не е сдвоен).  

Step 6: След като BT бъде сдвоен успешно, LED дисплеят ще покаже бял фон и ще покаже 
„BT“. Това означава, че компютърът е успешно свързан с iPad. След това можете да 
използвате страницата на APP, за да управлявате кростренажора. 

Step 7: След като приключите с използването на APP, затворете APP във фонов режим. След 
това се върнете на страницата с настройки на устройството с Android, за да затворите 
функцията BT. Компютърът ще издаде звуков сигнал и ще се появи стандартния LED екран. 

Bi 
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Забележки: 

• Технологията на функцията APP зависи от функцията Bluetooth и други функции. 
Проверете дали компютърът е оборудван с BT. 

• След успешно сдвояване, стартирайте APP в рамките на 2 минути. Ако не се стартира в 
рамките на 2 минути и разстоянието между компютъра и таблета е повече от 2 метра, 
връзката автоматично ще приключи. Трябва да го нулирате според стъпките по-горе. 

• Всяко приложение има различни функции и възможности за работа. Ако не сте сигурни, 
свържете се с дилъра или посетете уебсайта на Pafers за инструкции и представяне 
на функциите. Можете да прегледате APP и да изтеглите описание на страницата или 
да се свържете с дилъра на Pafers. 

• Приложението няма да промени автоматично мерната единица (Metric/English) 
(метричен/английски). Ако мерната единица в APP и конзолата се различава, 
превключете единицата в APP. 

• Софтуерът ще бъде актуализиран или ново приложение ще бъде стартирано. 

• Вижте APP функциите по-долу. Предлагаме да отворите 3G или Wi-Fi мрежа, за да се 
насладите на всички налични функции. 

1. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИТНЕС: Регистрирайте личния си акаунт в APP и влезте. Можете да 
записвате или преглеждате данните си за фитнес за всяка тренировка. 

2. Някои APP изискват връзка с Google Map. Тази страница може да се използва като 
интерфейс за показване на операцията след позиция. 

Обстоятелствата по-долу могат да причинят прекъсване или срив на връзката с APP: 

Когато използвате APP, опитайте се да ограничите броя на изпълняваните приложения, като 
например музикален плейър, сърфиране на снимки и т.н. Опитайте се да намалите броя на 
превключването между приложенията и избягвайте отварянето на твърде много приложения 
наведнъж. Понякога връзката ще бъде прекъсната поради разпределяне на ресурси и самозащита 
на устройството. 

Ако приложението за iOS устройство не работи по начина, по който се предполага, вижте 
следните стъпки, за да възстановите връзката: 

1. Бързо натиснете два пъти бутона „HOME“ на iPad и изтрийте всички ПРИЛОЖЕНИЯ/APP 
във временната памет (включително Pafers APP). 

2. Влезте в програмата за настройки на iPad, натиснете вдясно от името на BT устройството 
и изберете „забравете/forget“, за да забравите това BT устройство. 

3. Затворете функцията BT и изключете машината от програмата за настройка на. 

4. Включете отново след минута. 

5. Влезте в програмата за настройки на iPad, отворете функцията BT, потърсете името на 
компютърното BT устройство и сдвоете отново. 

6. След успешно сдвояване се върнете към екрана и стартирайте наново Pafers APP. 

Ако проблемът все още не е решен, проверете дали BT устройството, съответстващо на iPad, 
принадлежи на този компютър. Ако е така, изключете временно iPad. iPad може да се срине или 
да срещне други безжични смущения. 

APP SUPPORTIVE DEVICES  

Обърнете се към декларацията на страницата за изтегляне на APP като валидиране. 

1. iOS Устройство: 

iPod touch (3) 

iPod touch (3) 

iPhone 5 
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iPhone 4S 

iPhone 4 

Mini iPad 

iPad 2 

iPad 

2. Android Устройство: 

ASUS Nexus 7 

Samsung Galaxy Note 2 

Samsung S4 

  

С други устройства с iOS или Android, които не са включени в списъка, приложението също може 
да се инсталира и използва. Поради различен размер на екрана, съотношение на картината и 
разделителна способност, цифрите може да се показват несъвършено и е необходимо 
калибриране. Изброените по-горе модели са калибрирани. Всяка актуализация ще бъде 
декларирана на уебсайта на Pafers. 

Препоръчително е да актуализирате IOS до версия 6.0 или по-нова и Android до версия 4.0 или 
по-нова. По този начин ще си осигурите най-доброто изживяване. 

 

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ И РЕКЛАМАЦИИ Гаранционен срок Продавачът предоставя на 
купувача 24-месечна гаранция за качеството на стоките, освен ако не е посочено друго в 
сертификата за гаранция, фактурата или други документи, свързани със стоките. Правният 
гаранционен срок, предоставен на Потребителя, не е засегнат. С Гаранцията за качеството на 
стоката, Продавачът гарантира, че доставените Стоки за определен период от време са 
подходящи за редовна или договорена употреба и че Стоките ще поддържат редовни или 
договорни функции. Гаранцията не покрива дефекти, произтичащи от: Вина на потребителя, т.е. 
повреда на продукта, причинена от неквалифицирани ремонтни работи, неправилно сглобяване, 
не добре сглобени елементи на уреда. Неправилна поддръжка Механични повреди Редовна 
употреба (например износване на гумени и пластмасови части, фуги и др.) Неизбежно събитие, 
природно бедствие Корекции, направени от неквалифициран човек Неправилна поддръжка, 
неправилно поставяне, повреди, причинени от ниска или висока температура, вода, неподходящо 
налягане, удари, преднамерени промени в дизайна или конструкцията и др. Процедура по 
предявяване на рекламация Рекламациите се приемат от централния офис на САКСО ООД, 
намиращ се в гр. Русе на ул. „ТЕЦ Изток“ 20. Купувачът е длъжен да провери доставените от 
Продавача стоки веднага след поемане на отговорност за стоките и вредите му, т.е. 
непосредствено след доставката. Купувачът трябва да провери Стоките, за да открие всички 
дефекти, които могат да бъдат открити при такава проверка. При предявяване на рекламация 
Купувачът е длъжен, по искане на Продавача, да докаже покупката и валидността на гаранцията 
от бележката или фактурата, която включва серийния номер на продукта, или евентуално чрез 
документи без сериен номер. Ако Купувачът не докаже валидността на Гаранционната претенция 
от тези документи, Продавачът има право да отхвърли Гаранционната претенция. Ако Купувачът 
уведоми за дефект, който не е обхванат от Гаранцията (напр. В случай, че Гаранционните условия 
не са изпълнени или в случай на грешка и т.н.), Продавачът има право да изисква компенсация за 
всички разходи, произтичащи от ремонта. Разходите се изчисляват съгласно действащия 
ценоразпис на услугите и транспортните разходи. Ако Продавачът разбере (чрез тестване), че 
продуктът не е повреден, Гаранционната претенция не се приема. Продавачът си запазва правото 
да предяви иск за обезщетение за разходи, произтичащи от неверни гаранционни претенции. В 
случай, че Купувачът предяви претенция относно Стоките, които са законно обхванати от 
предоставената от Продавача гаранция, Продавачът трябва да фиксира докладваните дефекти 
чрез ремонт или чрез замяна на повредената част или продукт с нова. Въз основа на съгласието 
на Купувача, Продавачът има право да замени дефектираните Стоки за напълно съвместими 
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Стоки със същите или по-добри технически характеристики. Продавачът има право да избере 
формата на процедурите за искове за гаранция, описани в този параграф. Продавачът урежда 
Гаранционната претенция в рамките на 30 дни след доставката на дефектните стоки, освен ако не 
е договорен по-дълъг срок. Денят на предаване на ремонтираната или обменяна стока на Купувача 
е денят на уреждане на гаранционния иск. Когато Продавачът не е в състояние да уреди 
Гаранционната претенция в рамките на уговорения срок поради специфичния характер на 
дефекта на Стоките, той и Купувачът се договарят за алтернативно решение. В случай, че такова 
споразумение не е направено, Продавачът е длъжен да предостави на Купувача финансова 
компенсация под формата на връщане на пари.  
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