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ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

• За да осигурите най-добрата безопасност на трениращия, редовно проверявайте уреда  за 
повреди и износени части. 

• Ако предадете този уред на друго лице или ако позволите на друго лице да го използва,  уверете 
се, че този човек е запознат със съдържанието и инструкциите за ползване. 

• Само един човек трябва да използва уреда едновремено. 

• Преди първата употреба редовно се уверявайте, че всички винтове, болтове и други 
съединения са добре затегнати и здраво закрепени. 

• Преди да започнете тренировката, отстранете всички предмети с остри ръбове около 
трениращия. 

• Използвайте уреда само ако работи безупречно. 

• Всяка счупена, износена или дефектна част трябва незабавно да бъде заменена и/или    уредът 
не трябва да се използва повече, докато не бъде ремонтиран. 

• Родителите и други надзорни лица трябва да са наясно със своята отговорност поради 
ситуации, които могат да възникнат, за които уредът не е предназначен. 

• Ако разрешите на децата да използват този уред, не забравяйте да вземете предвид и да 
оцените тяхното психическо и физическо състояние и развитие, най-вече техния темперамент. 
Децата трябва да използват уреда само под наблюдението на възрастни и           
да бъдат инструктирани за правилното му използване. Тренажорът не е играчка. 

• Уверете се, че има достатъчно свободно място около уреда, когато го настроите. 

• За да избегнете възможни инциденти, не позволявайте на децата да се приближават до  него без 
надзор, тъй като те могат да го използват по начин, за който не е предназначен. 

• Моля, обърнете внимание, че неправилната и прекомерна тренировка може да навреди  на 
вашето здраве. 

• Моля, обърнете внимание, че лостовете и други механизми за регулиране не се издават в зоната 
на движение по време на тренировката. 

• Когато го настроите, уверете се, че стои стабилно и че евентуалните неравности на пода  са 
изравнени. 

• Винаги носете подходящо облекло и обувки, които са подходящи за вашата тренировка. 
Дрехите трябва да бъдат проектирани по такъв начин, че да не попаднат в която и да е част от 
уреда по време на тренировката поради формата си (например дължина). Не забравяйте да 
носите подходящи обувки, които са подходящи за тренировка и които са  снабдени с неплъзгаща 
се подметка. 

• Не забравяйте да се консултирате с лекар, преди да започнете някаква програма за 
упражнения. Той може да ви даде подходящи съвети по отношение на индивидуалната 
интензивност подходяща за вас, както и на вашите тренировки и правилни хранителни режими. 

• Сглобете уреда в съответствие с инструкциите за монтаж и не забравяйте да използвате  само 
конструктивните части, предоставени с него. Преди сглобяването, уверете се, че съдържанието на 
доставката е пълно, като се обърнете към списъка с части на монтажа и инструкциите за 
експлоатация. 

• Не забравяйте да поставите уреда на сухо и равно място. Ако искате да защитите мястото 
особено срещу драскотини, замърсяване и т.н., препоръчва се да поставите               подходяща, 
неплъзгаща се подложка под уреда. 

• Общото правило е, че трениращите и устройствата за тренировка не са играчки. 
Следователно те трябва да се използват само от правилно инструктирани лица. 

• Незабавно спрете тренировката си в случай на замаяност, гадене, болка в гърдите или други 
подобни симптоми. В случай на съмнение незабавно се консултирайте с Вашия лекар. 
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• Деца с увреждания и хора с увреждания трябва да използват уреда само под наблюдение и 
в присъствието на друго лице, което може да даде подкрепа и полезни  инструкции. 

• Когато регулирате регулируемите части, уверете се, че те са настроени правилно и 
отбележете маркираното, максимално положение за регулиране, например съответно     
опората на седалката. 

• Не тренирайте веднага след хранене! 

 
ЧЕРТЕЖ С ЧАСТИТЕ 

 

 
СПИСЪК НА ЧАСТИТЕ 

 

Part No. Описание Количество 

1 Рамка 1 

2 Задна опора 1 

3 Капачка 2 

4 Предна опора 1 

5L Лява подвижна капачка 1 

5R Дясна подвижна капачка 1 

6 Куполна гайка M8*1.25*15L 4 
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7 Болт M8*1.25*95L 4 

8 Дъговидна шайба D22xD8.5x1.5T 10 

9 Пружинна шайба D15.4xD8.2x2T 4 

10 Преден ляв декоративен капак (left) 1 

11 Преден десен декоративен капак  (right) 1 

12 Обла капачка 2 

13 Стойка за седалка 1 

14 Вътрешна тръба 1 

15 Болт M8*1.25*15L 6 

16 Плоска шайба D16*D8.5*1.2T 4 

17 Стойка за кормило 1 

18 Бутон 1 

19 Плоска шайба D25xD8.5x2T 1 

20 Бутон 1 

21 Лагер #6003ZZ 2 

22 Вълнообразна шайба D22xD17x0.3T 2 

23 Плоска шайба D23*D17.2*1.5T 1 

24 C-скоба S-17(1T) 1 

25 Разделител D22.5*D17.2*6.4T 1 

26 Колянов вал 1 

27 Ремъчно колело 1 

28 Гайка M6x1.0x6T 4 

29 Болт M6x1.0x15L 4 

30 Ремък 1 

31 Магнит 1 

32 Винт ST4*25L 2 

33 Сензор  2 

34 Кабел за сензор 2 

35 Капачка 2 

36 Ръкохватка 1 

37   Пяна 2 

38 Винт ST4*1.41*15L 4 

39 Болт M5x0.8x12L 3 

40L Лява конзола (left) 1 

40R Дясна конзола (right) 1 

41 Бутон 1 

42 Защитен капак 1 

43 Плоска шайба D16xD8.5x1.2T 1 



6 
 

44 Пружинна шайба D15.4xD8.2x2T 1 

45 Втулка 1 

46 Ляв верижен капак 1 

47 Десен верижен капак 1 

48L Ляв колянов лост 1 

48R Десен колянов лост 1 

49 Болт M8x1.25x25 2 

50 Винтов капак D23x6.5 2 

51L Ляв педал 1 

51R Десен педал 1 

52 Гайка 3/8"-26UNF*6.5T 2 

54 Гайка D9.5x8T(3/8"-26UNFx4T) 2 

55 Маховик 1 

56 Щифт 4 

57 Винт ST4.2x1.4x20L 12 

58 C-скоба S-10(1T) 1 

59 Ос на маховик 1 

60 Винт ST4.2*1.4*15L 4 

64 Горен кабел за компютър 1 

65 Долен кабел за компютър 1 

66 Адаптер 1 

67 Опъващ кабел 1 

68 Двигател 1 

69 Седалка 1 

70 Винт ST4x1.41x10.L 2 

72 Тръба за настройка на седалката 1 

73 Кабел за сензор 1 

74 Електрически кабел 1 

75 Гръден колан 1 

76 Компютър 1 

77 Болт M10*35L 1 

78 Втулка 1 

79 Колело за празен ход 1 

80 Гайка M10x1.5x10T 1 

81 Болт M8*25 1 

82 Плоска шайба D30*D8.5*2.0T 1 

83 Капак 2 

84 Пружина D2.2*D14*65L 1 
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85 Фиксираща плоча за колело на празен ход 1 

86 Плоска шайба 2 

87 Гайка M8*1.25*6T 1 

88 Гайка M8*1.25*8T 2 

89 Болт M6*65L 1 

90 Пружина D1.0*55L 1 

91 Гайка M6*1*6T 1 

92 Фиксираща плоча за магнит 1 

93 Шайба D6*D19*1.5T 1 

94 Плоска шайба D13*D6.5*1.0T 1 

95 Гайка M6*1*6T 1 

96 Болт M8*52L 1 

97 Фиксиращ пръстен 1 

98 Капак 1 

99 Болт M5x0.8x10L 4 

100 Амортисьор 4 

101 Пръстен за капака на веригата 1 

102 Гаечен ключ 1 

103 Гаечен ключ 1 



     СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА 

STEP 1  8 D22*D8.5*1.5T 8PCS  

7 M8*1.25*95L 4PCS 6 M8*15L 4PCS  

  

STEP 3  

8 D22*D8.5*1.5T 2PCS 16 D16*D8.5*1.2T 4PCS  

  

  
  

15 M8*1.25*15L 6PCS  

  

  

STEP 4  

44 D15.4*D8.2*2T 1PCS  

STEP 5  
38 ST4*15L 4PCS   39 M5*12L 2PCS  
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УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ 

СТЪПКА 1 

 

 
 

 
Закрепете предната онова (4) и задната основа (2) върху основната рамка (1), като използвате 
куполна гайка (6), шестостенен болт (7), извита шайба (8) и пружинна шайба (9). 



10 
 

19 

B(x1) 
D25*2T 

18 D60*32L 

69 a 

19 

18 

13 

U 
P DO 

W 

N 

b 
BACKWA 

RD 

FRONTWA 
RD 

 

СТЪПКА 2 
 
 

 

1) Сглобете седалката (69) върху стойка (13) чрез бутон (18) и плоска шайба (19).   Можете да 
регулирате седалката НАЗАД и НАПРЕД. Вижте фигура б. 

2) Поставете стойката за седалка (13) в основната рамка. Можете да регулирате 
седалката НАГОРЕ и НАДОЛУ с копче (20). Вижте фигура а. 
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СТЪПКА 3 
 

 

1) Повдигнете овалния капак (98) върху стойката на кормилото (17), както е показано на фигура 
а. 

2) Свържете горния компютърен кабел (64) и долния компютърен кабел (65), както е 
показано на фигура b, след което сглобете стойката на кормилото (17) с основната рамка чрез 
шестостенния болт (15), плоска шайба (16) и извита шайба (8) 
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СТЪПКА 4 

 (b) 
 
 
 

(a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Извадете импулсния кабел на дръжката (34) от стойката на кормилото през отворите в  
стойката му, както е показано на фигура а. 

2) Свържете импулсния кабел на дръжката (34) и горния кабел на компютъра (64) с 
кабелите, прикрепени към компютъра (76). След това сглобете компютъра (76) върху 
стойката на кормилото чрез болт (99), както е показано на фигура b. 

3) Закрепете кормилото (36) върху стойката предназначена за него чрез копче (41), защитен 
капак (42), плоска шайба (43), пружинна шайба (44) и втулка (45). Можете да регулирате ъгъла 
на кормилото с копчето (41). 
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СТЪПКА 5 
 
 

 
1) Сглобете скобата на компютъра (ляво и дясно) (40L & R) чрез винт (38) и болт (39). 
2) Сглобете педала (51L & R) (48L & R). 
3) Включете адаптера (66) и включете компютъра. 



14 
 

SM2570-РЪКОВОДСТВО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Поддръжка на iOS 
устройства: 

iPod touch (5th generation) 
iPod touch (4th generation) 
iPod touch (3rd generation) 
iPhone 5S 
iPhone 5C 
iPhone 5 
iPhone 4S 
iPhone 4 
iPhone 3GS 
iPad Air 
iPad 4 
iPad 3 
iPad 2 
iPad 
iPad Min 
Support iOS 5.0 or above 

Поддръжка на устройства с Android: 

Android tablet OS 4.0 or above 
Android tablet resolution 1280X800 pixels 
Android phone OS 2.2 or above 
Android phone resolution: 

1920X1080 pixels 
1280X800 pixels 
1280X760 pixels 
800X480 pixels 

 

„Създадено за iPod“, „Създадено за iPhone“ и „Създадено за iPad“ означава, че електронният 

аксесоар е проектиран да се свързва съответно с iPod, iPhone или iPad и е сертифициран от 
разработчика, за да отговори на производителността на Apple стандарти. Apple не носи отговорност 
за работата на това устройство или съответствието му със стандартите за безопасност и 
регулиране. Моля, обърнете внимание, че използването на този аксесоар с iPod, iPhone или iPad 
може да повлияе на безжичната работа. 
iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle и iPod touch са търговски марки на Apple 
Inc., регистрирани в САЩ и други страни. 

 
ФУНКЦИИ НА ДИСПЛЕЯ 

 

ITEM ОПИСАНИЕ 

TIME Времето за тренировка. 

Обхват 0:00 ~ 99:59 

SPEED Скорост на тренировка. 

Обхват 0.0 ~ 99.9 

DISTANCE Дистанция на тренировка, показана по време на тренировка. 0.0 ~ 99.9 
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CALORIES Изгорени калории по време на тренировка. 

Обхват 0 ~ 999 

PULSE По време на тренировка се показва пулс в минута. 

Аларма за пулс при превишен предварително зададен пулс. 

RPM Въртене в минута 

Обхват 0 ~ 999 

WATT Изразходена енергия за тренировка 

В режим Watt Program, компютърът ще остане с предварително зададена 
стойност на вата (диапазон на настройка 0 ~ 350) 

MANUAL Тренировка в ръчен режим. 

PROGRAM Избор за начинаещи, предварително зададени и спортни ПРОГРАМИ. 

CARDIO Целеви режим на обучение за HR. 

 

БУТОНИ 
 

ITEM ОПИСАНИЕ 

Up 
Увеличете нивото на съпротивление 

• Избор на настройка. 

Down 
Намалете нивото на съпротивление 

• Избор на настройка. 

Mode Потвърдете настройката или избора. 

 
Reset 

• Задръжте натиснат за 2 секунди, компютърът ще се рестартира и ще 
започне от потребителската настройка. 

• Назад към главното меню по време на предварително задаване на 

стойност на тренировка или режим на спиране. 

Start/ Stop Стартиране или спиране на тренировка.. 

Recovery Тествайте състоянието на възстановяване на сърдечната честота. 

Body fat Тествайте% телесни мазнини и ИТМ. 

 
ФУНКЦИИ 

POWER ON 

Включете захранването и ще покажат всички елементи на LCD за 2 секунди. След 4 минути без 
педали или импулсно въвеждане конзолата ще влезе в режим на пестене на енергия. 

    Натиснете произволен клавиш, който може да „събуди“ конзолата 
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ИЗБОР НА ОПЦИЯ 

 
 

MANUAL MODE 

 
Натиснете СТАРТ в главното меню и може да започне тренировка в ръчен режим. 

1) Натиснете UP или DOWN за да изберете програма за тренировка, изберете Ръчно и 
натиснете Mode, за да влезете. 

2) Натиснете UP или DOWN да зададете предварително TIME, DISTANCE, CALORIES, 
PULSE и натиснете MODE за да потвърдите. 

3) Натиснете START/STOP бутони за започване на тренировка. Натиснете UP или DOWN 
за регулиране на нивото на натоварване. 

4) Натиснете START/STOP бутони за пауза на тренировката. Натиснете RESET за да се 
върнете към главното меню. 

5) 

BEGINNER MODE 

 
1) Натиснете НАГОРЕ или НАДОЛУ, за да изберете програма за тренировка, изберете режим за 
начинаещи и натиснете Mode за влизане. 
2) Натиснете НАГОРЕ или НАДОЛУ, за да зададете ВРЕМЕ. 
3) Натиснете бутона START / STOP, за да започнете тренировка. Натиснете НАГОРЕ или НАДОЛУ, 
за да регулирате нивото на натоварване. 
4) Натиснете бутона START / STOP, за да спрете тренировката на пауза. Натиснете RESET, за да 
се върнете към главното меню. 

 
ADVANCE MODE 

 

1) 1) Натиснете НАГОРЕ или НАДОЛУ, за да изберете програма за тренировка, изберете 
режим Advance и натиснете Mode, за да влезете. 

2) 2) Натиснете НАГОРЕ или НАДОЛУ, за да зададете ВРЕМЕ. 
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3) 3) Натиснете бутона START / STOP, за да започнете тренировка. Натиснете НАГОРЕ или 

НАДОЛУ, за да регулирате нивото на натоварване. 

4) Натиснете START/STOP ключ за пауза на тренировката. Натиснете RESET за да се 
върнете към главното меню 

SPORTY MODE 

 

1) Натиснете UP или DOWN за да изберете програма за тренировка, изберете Спортен 
режим и натиснете Режим, за да влезете. 

2) Натиснете UP или DOWN за да зададете ВРЕМЕ. 

3) Натиснете START/STOP ключ за започване на тренировка. Натиснете UP или DOWN за 
регулиране на нивото на натоварване. 

4) Натиснете START/STOP ключ за пауза на тренировката. Натиснете RESET за да се 
върнете към главното меню. 

 
CARDIO MODE 

 

1) Натиснете UP или DOWN за да изберете програма за тренировка, изберете H.R.C. и 
натиснете Mode, за да влезете. 

2) Натиснете UP или Down за да изберете 55% .75% .90% или TAG (TARGET H.R.) (по 
подразбиране: 100). 

3) Натиснете UP или DOWN за предварително зададено време за тренировка. 

4) Натиснете START/STOP бутон за стартиране или спиране на тренировка. Натиснете 
RESET за да се върнете към главното меню. 

 
WATT MODE 

 

1) Натиснете UP или DOWN за да изберете програма за тренировка, изберете WATT и 
натиснете Mode, за да влезете. 

2) Натиснете UP или DOWN за предварително задаване на целта WATT. (по подразбиране: 
120) 

3) Натиснете UP или DOWN до предварително зададено ВРЕМЕ. 

4) Натиснете START/STOP ключ за започване на тренировка. Натиснете UP или DOWN to 
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adjust Watt level. 

5) Натиснете START/STOP ключ за пауза на тренировката. Натиснете RESET, за да се 
върнете към главното меню. 

ФУНКЦИЯ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
 
След приключване на тренировката (пауза на упражнението чрез натискане на бутон Start/Stop или 
ако звуков сигнал, който показва, че предварително зададеният параметър е постигнат, спира), 
натиснете бутона за ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, за да започнете измерването. 
Натиснете бутона ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ (RECOVERY) и незабавно задръжте отново 
импулсния сензор. 
Компютърът ще покаже 60 секундно отброяване - през този интервал ще бъде измерен 
сърдечният Ви ритъм. 

Не въртете педалите по време на измерването! 
Времето започва да отброява от 1:00 - 0:59 - - до 0:00. Веднага щом се достигне 00:00, 
компютърът ще покаже състоянието на сърдечната честота с оценка от F1 до F6. F1 

представлява отлично фитнес ниво, F6 много лошо ниво на фитнес. 
Забележка: F6 също ще се покаже, ако има неуспех при измерването на импулса по време 
на интервала на обратно броене. 

Натиснете RECOVERY, за да се върнете към главното меню. 

 
В режим на готовност натиснете клавиша BODY FAT. Трябва да зададете личните си данни за 
това измерване. Първо, използвайте НАГОРЕ и НАДОЛУ, за да изберете своя пол (МЪЖКИ / 
ЖЕНСКИ) и натиснете MODE, за да потвърдите. След това използвайте бутоните НАГОРЕ и 
НАДОЛУ, за да зададете височината на тялото си (HGIGHT, обхват: 100-200 см) и натиснете 
MODE за потвърждение. След това използвайте бутоните 
НАГОРЕ и НАДОЛУ, за да зададете телесното си тегло (WGIGHT, обхват: 10-150 кг) и натиснете 
MODE, за да започнете измерването - хванете незабавно сензорите за пулс с две ръце. След 
кратък интервал на измерване, дисплеят ще покаже процента на телесните мазнини (FAT) и 
индекса на телесна маса (BMI). Натиснете BODY FAT, за да се върнете към главното меню. 
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iConsole+Training APP 

Включете Bluetooth на вашето смарт устройство. Отворете приложението iConsole + Training 
и сдвоете смарт устройството си с конзолата. 

 

 

Бележка: 

• Когато стартирате приложението iConsole + Training на вашето смарт устройство, вашата конзола 
ще се изключи. 

• За да включите конзолата, изключете приложението iConsole + Training и вашия Bluetooth на 
вашето смарт устройство. 

 
Употреба 

Упражнението върху велоергометъра се основава на много прости движения, но със сигурност ще 
се влюбите в тях. Благодарение на простотата на упражнението на велоергометъра може да се 
прави от възрастни хора. Преди тренировка е необходимо да регулирате височината на седлото. 
Важно е да седите удобно. Седлото на велосипеда трябва да е настроено така, че да можете да 
държите дръжките с ергономична форма, когато седите. Не трябва да сте напълно протегнати 
ръце. Можете да увредите мускулите си. 
За да осигурите комфортни упражнение, поставете краката си върху педалите. В днешно време 
всички модерни педали са оборудвани с каишки за закрепване и стабилизиране на крака. Важно е 
кракът ви да бъде здраво и безопасно позициониран по време на тренировка. 
Основата на упражненията на подобен тип уреди е, че краката се движат по определена линия. 
Това движение много прилича на колоезденето. Когато правите упражнения на този уред, просто 
сядате с правилната височина, дръжте краката си здраво на педалите, дръжте ергономично 
оформените дръжки и тренирате. 
Препоръчително е в началото да изберете по-малко натоварване. Ако тренирате на равни 
интервали на велоергометър, можете постепенно да увеличавате натоварването. Можете да 
увеличавате натоварването постепенно за седмица или две седмици. Избирането на голямо 
натоварване по време на началото на тренировката може да доведе до бърза умора и увреждане 
на мускулите. 
Не се препоръчва да изберете високо темпо от самото начало. Увеличете темпото след около 
седмица редовни упражнения. Високото темпо не е равно на по-бързото изгаряне на калории. 
Правилното изгаряне на калории се отразява в подходящо и редовно трениране. В началото на 
упражнението броят на изгорените калории може да изглежда нисък, но редовното и подходящо 
упражнение е ключът към постигането на най-добри резултати. 
Упражненията на велоергометъра също водят до формиране на мускули. Използва се главно 
за укрепване на бедрената и прасечната мускулатура. Препоръчително е да 
практикувате 30-35 след консумация на храна. Ако не го направите, това може да доведе до по-
малко изгорени калории, а в по-напреднала възраст дори да доведе до храносмилателни 
проблеми. 

За най-добри резултати трябва да обмислите и подходящ режим на хранене. 
Упражненията с този тип уред са ефективни за всички хора. Упражнението на велоергометъра е 
ефективно за укрепване на мускулите, особено на бедрата, прасците и задните части. Редовното 
упражнение може да доведе до по-стройна фигура. 

Упражненията се препоръчват не само като зимна тренировка за велосипедисти, но и за 
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хора, които искат да изгорят излишните калории. Редовното дишане, редовните 
упражнения, разумно темпо и балансирана диета могат да доведат до желаните 
резултати. 

 
Позиции на тялото 

Когато тренирате, дръжте тялото си изправено, или можете да научите ръката си върху 
предмишниците си. По време на въртене на педалите не трябва да имате изцяло крака. 
При пълно натискане на педала коленете трябва да са леко свити. Дръжте главата си изправена с 
гръбнака, за да сведете до минимум болката на шийните мускули и мускулите на горната част на 
гърба. Винаги се упражнявайте плавно и ритмично. 

 
Поддръжка 

• При сглобяване затегнете всички винтове и регулирайте мотора в хоризонтално 
положение. 

• Проверете винтовете след 10 часа употреба. 

• Избършете потта след упражнението. Почиствайте устройството с кърпа и нежно 
почистващо средство. Не използвайте разтворители или агресивни почистващи препарати върху 
пластмасовите части. 

• Когато шумът се увеличи, е необходимо да се провери дали всички фуги са затегнати 
правилно. 

• Поставете продукта в чисто, проветриво и сухо помещение. 

• Не излагайте устройството на пряка слънчева светлина. 
 

СЪХРАНЕНИЕ 
Дръжте велоергометъра в чиста и суха среда. Уверете се, че превключвателят на 
захранването е изключен и велоергометърът не е включен в контакта. 
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Важна бележка 

• Този велоергометър се предлага със стандартни правила за безопасност и е подходящ само за 
домашна употреба. Всяка друга употреба е забранена и може да бъде опасна за потребителите. 
Ние не носим отговорност за наранявания, причинени от неправилна и забранена употреба на 
машината. 

• Консултирайте се с Вашия лекар, преди да започнете да тренирате на велоергометъра. Вашият 
лекар трябва да прецени дали сте физически годни да използвате машината и колко усилия 
можете да претърпите. Неправилното упражнение или превключването на тялото може да 
навреди на вашето здраве. 

• Прочетете внимателно следните съвети и упражнения. Ако по време на тренировка изпитвате 
болка, гадене, дишане или други здравословни проблеми, незабавно спрете упражнението. Ако 
болката продължава, незабавно се свържете с Вашия лекар. 

• Този велоергометър не е подходящ за професионална или медицинска цел. Също така не може 
да се използва за лечебни цели. 

• Мониторът за пулс не е медицинско изделие. Той предоставя само приблизителна информация 
за вашия среден сърдечен ритъм и всяка предложена честота на пулса не е медицинско 
обвързваща. Натрупаните данни не винаги могат да бъдат точни по отношение на 
неконтролируеми човешки и екологични фактори. 

 
Защита на околната среда 

 
След изтичане на срока на живот на продукта или ако възможният ремонт е неикономичен, 
изхвърлете го в съответствие с местните закони и екологично в най-близкото скрапище. 
С правилното изхвърляне ще защитите околната среда и природните източници. Освен това 
можете да помогнете за опазването на човешкото здраве. Ако не сте сигурни в 
правилното изхвърляне, помолете местните власти да избягват нарушаване на закона или санкции. 
Не поставяйте батериите сред битови отпадъци, а ги предайте на мястото за рециклиране. 

 
Гаранционни условия 

Общи условия за гаранция и дефиниция на термините 
 
Всички условия за гаранция, посочени по-долу, определят гаранционния срок и условия за 
предававане на рекламация. 
Продавачът е САКСО ООД. със седалище и адрес на управление: ул. Сакар Планина 1, гр. Русе. 
Регистрационен номер на дружеството: 117028813, вписан в Търговския регистър. 
Според валидните законови разпоредби зависи дали Купувачът е Краен клиент или не. 
"Купувачът, който е краен клиент" или просто "крайният клиент" е юридическото лице, което не 
сключва и не изпълнява договора, за да управлява или рекламира собствена търговска или 
стопанска дейност. 
"Купувачът, който не е Краен клиент" е Бизнесмен, който купува стоки или използва услуги с цел 
използване на стоките или услугите за собствената си дейност. Купувачът спазва Общия договор за 
покупко-продажба и бизнес условията в степента, определена в Търговския закон. 
Настоящите Условия за гаранция и гаранционни претенции са неразделна част от всеки Договор за 
покупка, сключен между Продавача и Купувача. Всички условия на гаранцията са валидни и 
обвързващи, освен ако не е посочено друго в Договора за покупка, в изменението на този договор 
или в друго писмено споразумение. 

 
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 
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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 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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Офис: Русе, ул."ТЕЦ Изток" 20 

Телефон: 0894 566 060 

E-mail: office@yako.bg 
Web: www.yako.bg 

www.insportline.bg 
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