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УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ  

 
• За да осигурите най-добрата безопасност на трениращия, редовно го проверявайте за повреди и 
износени части. 
• Ако предадете този трениращ на друго лице или ако позволите на друго лице да го използва, 
уверете се, че този човек е запознат със съдържанието и инструкциите. 
• Само един човек трябва да използва уреда едновременно. 
• Преди първата употреба и редовно се уверявайте, че всички винтове, болтове и други съединения 
са правилно затегнати и здраво закрепени. 
• Преди да започнете тренировката, отстранете всички предмети с остри ръбове около уреда. 
• Използвайте уреда само ако работи безупречно. 
• Всяка счупена, износена или дефектна част трябва незабавно да бъде заменена и / или уреда не 
трябва да се използва повече, докато не бъде правилно поддържан и ремонтиран. 
• Родителите и други надзорни лица трябва да са наясно със своята отговорност, поради ситуации, 
които могат да възникнат, за които трениращият не е предназначен и които могат да възникнат 
поради естествения инстинкт на играта на децата и интереса към експериментиране. 
• Ако разрешите на децата да използват този трениращ, не забравяйте да вземете предвид и да 
оцените тяхното психическо и физическо състояние и развитие, и най-вече техния темперамент. 
Децата трябва да използват тренировката само под наблюдението на възрастни и да бъдат 
инструктирани за правилното и правилно използване на трениращия. Тренажорът не е играчка. 
• За ваша собствена безопасност винаги се уверете, че има поне 0,6 метра свободно място във 
всички посоки около продукта, докато тренирате. 
• За да избегнете възможни инциденти, не позволявайте на децата да се приближават до уреда без 
надзор, тъй като те могат да го използват по начин, за който не е предназначен поради техния 
естествен инстинкт за игра и интерес към експериментиране. 
• 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 настройвате тренировката, уверете се, че трениращият стои стабилно и че евентуалните 
неравности на пода са изравнени. 
• Винаги носете подходящо облекло и обувки, които са подходящи за вашата тренировка на уреда. 
Дрехите трябва да бъдат проектирани по такъв начин, че да не попаднат в която и да е част от него  
по време на тренировката поради формата си (например дължина). Не забравяйте да носите 
подходящи обувки, които са подходящи за тренировка, здраво поддържат краката и 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 и съвети по отношение на индивидуалната интензивност на 
стреса за вас, както и на вашите тренировки и разумни хранителни навици. 
• Ограничение на теглото: 150 кг 
• ВНИМАНИЕ! Мониторът за честота на сърдечните съкращения може да не е точен. 
Претоварването по време на тренировка може да причини сериозни наранявания или смърт. Ако 
почувствате някакъв дискомфорт, незабавно спрете упражнението! 
• Категория: HC (стандарт EN957), подходяща за домашна употреба
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ВАЖНИ БЕЛЕЖКИ  

 
• Сглобете уреда в съответствие с инструкциите за монтаж и не забравяйте да използвате само 
конструктивните части, предоставени с уреда и предназначени за нея. Преди сглобяването се 
уверете, че съдържанието на доставката е пълно, като се обърнете към списъка с части на 
сглобката и инструкциите за експлоатация. 
• Не забравяйте да поставите уреда на сухо и равно място и винаги да го предпазвате от влага. Ако 
искате да защитите мястото особено срещу точки на натиск, замърсяване и т.н., препоръчва се да 
поставите подходяща, неплъзгаща се подложка под тренировката. 
• Общото правило е, че трениращите и тренировъчните устройства не са играчки. Следователно те 
трябва да се използват само от правилно информирани или инструктирани лица. 
• Спрете тренировката си незабавно в случай на замаяност, гадене, болка в гърдите или други 
физически симптоми. В случай на съмнение незабавно се консултирайте с Вашия лекар. 
• Деца, инвалиди и хора с увреждания трябва да използват упражнението само под наблюдение и в 
присъствието на друго лице, което може да даде подкрепа и полезни инструкции. 
• Уверете се, че частите на тялото ви и тези на други хора никога не са близо до движещи се части 
на тренировката по време на използването му. 
• Когато регулирате регулируемите части, уверете се, че те са настроени правилно и отбележете 
маркираното, максимално положение за регулиране, например съответно опората на седлото. 
• Не тренирайте веднага след хранене!
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СХЕМА 
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СПИСЪК НА ЧАСТИТЕ 
 

NO. NAME QTY NO. NAME QTY 

A1 Main frame 1 A41 Inner crank shaft cover (R) 1 

A2 Chain cover‐L 1 A42 Outer crank shaft cover (R) 1 

A3 Chain cover‐R 1 A43 C-clip R40 2 

A4 Decoration cover 2 A44 BR-2203 2 

A5 Screw 6 A45 Screw M12 x 73 mm 2 

A6 Small chain cover (L) 1 A46 BR-6001 4 

A7 Small chain cover (R) 1 A47 Bush 4 

A8 Console holder (L) 1 A48 Washer Φ20XΦ35.5X3T 4 

A9 Console holder (R) 1 A49 Bush Φ5/8"XΦ12.5X32 mm 2 

A10 Nut 2 A50 C-clip E36 4 

A11 Screw M5 x 16 mm 2 A51 Washer M12X1.5TXΦ20 4 

A12 Washer M5 2 A52 Nut M12 6 

A13 Crank 2 A53 Front connecting shaft 2 

A14 C-clip 1 A54 Screw M12 x 53 mm 2 

A15 Washer 1 A55 Bush 4 

A16 BR-6004 2 A56 BR-6202 2 

A17 Axis 1 A57 C-clip 2 

A18 Screw 4 A58 Screw 2 

A19 Belt wheel 1 A59 BR-6002zz TPX 8 

A20 Screw 6 A61 Washer M8 4 

A21 Spring washer 4 A62 Spring washer 4 

A22 Nut 4 A63 Screw M8 x 16 mm 4 

A24 Flywheel 1 A64 Front pedal supporting tube ‐ L 1 

A25 Bearing 1 A65 Front pedal supporting tube ‐ R 1 

A26 Nut 6 A66 Front pedal tube cover A 2 

A27 Screw M5 x 8 mm 2 A67 Front pedal tube cover B 2 

A28 Washer 2 A68 Washer M12 2 

A29 Axis 1 A69 BR-6204zz TPX 2 

A30 Bearing 1 A70 C-clip R47 4 

A31 Bush 1 A71 BR-6005zz 2 

A32 DC port 8 A72 Outer pedal tube cover (L) 1 

A33 Screw 2 A73 Inner pedal tube cover (L) 1 

A38 Crank axis 1 A74 Outer pedal tube cover (P) 1 

A39 Outer crank shaft cover (L) 1 A75 Inner pedal tube cover (P) 1 

A40 Inner crank shaft cover (L) 1 A76 Pedal supporting tube (L) 1 
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NO. NAME QTY NO. NAME QTY 

A77 Pedal supporting tube (P) 1 B5 Washer 3/8"XΦ23X2T 4 

A78 Screw 2 B6 Transport wheels 4 

A79 Bearing 1 B7 Screw M8 x 40 mm 2 

A80 Idle wheel 1 B8 Nut M8 2 

A81 Belt 1 C1 Rear stabilizer 1 

A82 Idle wheel fixed base 1 C2 End cap 2 

A83 Nut 1 C3 Cover for foot pad 2 

A84 Adjustable Screw 1 C4 Adjustable Nut 2 

A85 Screw 1 C5 Screw Φ50 2 

A86 Nut 1 C6 Screw M4 x 12 mm 2 

A93 Knob 2 D1 Console holder 1 

A94 Screw 4 D2 Screw M8 x 12 mm 3 

A95 Screw 4 D3 Foam grip 2 

A96 Decoration cover (inner) 2 D4 End cap 2 

A97 Decoration cover (outer) 2 D5 Plastic sleeve 2 

A98 Screw 2 D6 Screw M3 x 10 mm 6 

A99 Screw 8 D7 Pulse sensor ring 8 

A100 Adjusted base (outer) 2 D8 Upper handle pulse housing 2 

A101 Adjusted base (inner) 2 D9 Lower handle pulse housing 2 

A102 Sleeve 8 D10 Cover L1 1 

A103 Washer 8 D11 Cover L2 1 

A104 Nut 2 D12 Screw M3 x 10 mm 2 

A105 Screw 2 D13 Screw M3 x 10 mm 4 

A106 Nut 8 D14 Console power supply - 1 

A107 Screw 2 D15 Load setting - 1 

A108 Screw 4 D16 Cover P1 1 

A109 Rubber spacer 4 D17 Cover P2 1 

A110 Bush 4 D18 Console power supply + 1 

A111 Screw 4 D19 Load setting + 1 

A112 Sensor cable 400 mm 1 E1 Handlebar L 1 

A113 Sensor cable cover 1 E2 Handlebar P 1 

A114 Screw 2 E3 Foam grip 2 

B1 Front stabilizer 1 E4 Screw M8 x 28 mm 6 

B2 End cap 2 E5 Nut M8 6 

B3 Screw M10 x 25 mm 4 F1 Central support tube 1 

B4 Spring washer M10 4 F2 Screw M8 x 65 mm 4 
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NO. NAME QTY NO. NAME QTY 

F3 Washer M8X2TXΦ20 4 K4 Sensor cable 600 mm 1 

F4 Screw M8 x 28 mm 4 K5 Sensor cable 600 mm 2 

G1 Console 1 M1 Magnet housing 1 

G2 Back console cover 1 M2 Magnet 7 

G3 Screw M15 x 16 mm 4 M3 Screw 1 

I Adapter 1 M4 Nut 1 

H1 Pedal 2 M5 Screw 1 

H2 Cushion pad 2 M6 Nut 2 

J1 Bottle 1 M7 Screw 1 

J2 Bottle holder 1 M8 Motor 1 

J3 Screw 2    

K1 Sensor cable 900 mm 1    

K2 Sensor cable 350 mm 1    

K3 Sensor cable 600 mm 1    
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СГЛОБЯВАНЕ  

Поставете кутията равна, за да може капакът да се повдигне. Разопаковайте кормилото, предния 
стабилизатор, задния стабилизатор, централната поддържаща тръба, конзолата и ръководството. 
Отстранете горния пенопласт 1,2 и 3,4, оставяйки основната рамка (A) и долния пенопласт 5,6 вътре 
в кутията, докато не бъдете инструктирани да ги премахнете. 
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СПИСЪК С ЧАСТИ 2 
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СТЪПКА 1 
 

1. Отстранете предварително сглобените винтове (B3), пружинната шайба (B4) и шайбата (B5) от 
предния стабилизатор (B). 
2. Свържете предния стабилизатор (B) към основната рамка (A) с винтове (B3), пружинна шайба (B4) 
и шайба (B5) 

 

СТЪПКА 2 
 
1. Отстранете трите предварително сглобени винта (D2) от държача на конзолата (D). Свържете 
кабели (K1, K2). 
2. Свържете държача на конзолата (D) към основната рамка (A) с винт (D2-вляво) a Винт (D2-
вдясно). 
Не използвайте винт (D2-средата). 
3. Използвайте две ръце, за да държите малката дръжка, за да повдигнете основната рамка (A), 
след това използвайте винта (D2 - средата). 
4. Отстранете Polyfoam 5, 6. 
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СТЪПКА 3 
 

1. Свържете централната опорна тръба (F) към основната рамка (A) с 4 винта (F4). 

СТЪПКА 4 
 

1. 1. Свържете задния стабилизатор (C) към централната опорна тръба (F) с четири винта 
(F2) и шайба (F3). 

2. 2. Балансирайте устройството с подложки за крака. 
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СТЪПКА 5 
 

1. Отстранете 4 винта (G3) от конзолата (G). 

2. Свържете всички кабели 
3. Свържете конзолата (G) към държача на конзолата (D). 

4. Свържете капака на държача на конзолата (G2) към държача на конзолата (D), 
5. Затегнете всички винтове (G3). 

 

СТЪПКА 6 
 

1. Свържете капака на държача на конзолата (A8), (A9) с винтове (A78). 
 

 



16 
 

 

СТЪПКА 7 
 

1. Свържете предния свързващ вал (A53) и носещата тръба на предния педал - L (A64) с винтове 
(A107), винтове (A63), пружинна шайба (A62) и шайба (A61) 

Повторете от другата страна. 

 
СТЪПКА 8 

 

1. Свържете капаците (A72 a (A73) към носещата тръба на предния педал - L (A64) с винтове (A78). 
Повторете от другата страна. 
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СТЪПКА 9 
 

1. Отстранете шест предварително сглобени винта (E4, E5) от кормилото (E1). 

2. Отстранете два предварително сглобени винта (A108) от основната рамка (A). 

3. Свържете кормилото (E1) с основната рамка (A) с винтове (E4, E5). 

4. Свържете капаците (A66, A67) с основната рамка (A) с два винта (A108). 
Повторете от другата страна. 

 
СТЪПКА 10 
 

Свържете адаптера към основната рамка. 
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СТЪПКА 11  
 
Никога не премествайте уреда сам. Потърсете помощ от друго лице. Вдигнете задната част към 
предните колела и се придвижете бавно. 

 
СТЪПКА 12  

 
След като конзолата е включена, можете да използвате бутоните на малките дръжки, за да 
регулирате съпротивлението. Натиснете + LOAD, за да увеличите товара, натиснете –LOAD, за да 
намалите товара. 



19 
 

СТЪПКА 13  
 

1. Можете да избирате между 17 "и 22" педали. (17 "има оранжев стикер на педалите, 22" има бял 
стикер) 

2. Разхлабете копчето и регулирайте дължината на стъпката. 

3. След това затегнете отново копчето. 
НИКОГА НЕ РЕДАКТИРАЙТЕ ДЪЛЖИНАТА НА СТЪПКА, АКО ИЗПОЛЗВАТЕ УСТРОЙСТВОТО! 
ВИНАГИ РЕГУЛИРАЙТЕ ДВЕ СТРАНИ. 
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ДИСПЛЕЙ 

ФУНКЦИИ 
 
• Ръчно: Настройване на собствена програма 
• Програма: Изберете програма 
• Програма WATT: машината увеличава или намалява съпротивлението, така че потребителят да 
изпълни зададената производителност (например, увеличава съпротивлението при намаляване на 
педалите) 
• HRC програма: настройка на съпротивлението за поддържане на сърдечната честота в оптимална 
зона. Потребителят може да избере 55%, 75%, 90%. 
• ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ: Тест за сърдечен ритъм (F1-F6) 
• ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДАННИ: Потребителски настройки (U0-U4), U0 - не запазвайте данни, U1-U4 - 
Запазване на данни (име, възраст, височина, тегло, пол) 
• ОБЩНОСТ: Мултимедия 
• Настройки: 
o WIFI, сила на звука, яркост, единици 
o About: натиснете 3x и въведете парола 
Display Дисплей на групата WATT & ADC (според контролната платка за настройка на групата 
EEPROM) 
Settings Настройки на колелото - диаметър на колелото (стойност по подразбиране 78 “) 
Settings Настройки R2R - Съпротивление на двигателя 
ВРЪЩАНЕ - връщане към менюто 
 
• Откриване на кабелна връзка
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БУТОНИ 
 
БЪРЗ СТАРТ БУТОН: 
• Когато конзолата е в режим SLEEP, бутонът за бърз старт може да я събуди. 
• Когато конзолата е в режим STAND BY, бутонът може бързо да стартира конзолата. TFT дисплей: 
• Всички операции се извършват на сензорен дисплей 
 
ОПИСАНИЕ НА ФУНКЦИЯТА НА ЕКРАНА 
 
ВРЕМЕ 
Дисплеят показва стойности от 0:00 до 99:59 
Можете да настроите стойност от 0 до 99 (минути), въведете стойност на цифровата клавиатура 
Дисплеят е разделен на 10 сегмента: 
• Макс. = 60 минути, всички сегменти 
• Стойността по подразбиране без програма е 1 сегмент = 6 минути 
• Ако изберете програма, сегментът може да има различна стойност 
Когато няма стойност на настройката, настройката по подразбиране се отчита нагоре (след 99:59 се 
връща на 0:00) 
Когато има стойност на настройката, настройката по подразбиране се брои надолу, до 0:00 паузата 
на конзолата, всички оперативни стойности се записват. 
СКОРОСТ 
Дисплеят показва стойности от 0.0 до 99.9 km / mil Дисплеят е разделен на 10 сегмента: 
• Макс. = 60 км, всички сегменти 
• Всеки сегмент е 6 км 
След въвеждане на сигнал за 3-4 секунди дисплеят ще покаже стойност. 
Ако няма сигнал за 4-6 секунди, стойността ще се върне на 0. 
RPM 
Дисплеят показва стойности от 0 до 999 Дисплеят е разделен на 10 сегмента: 
• Макс. = 120 RPM, всички сегменти 
• Всеки сегмент е 12 RPM 
След въвеждане на сигнал за 3-4 секунди дисплеят ще покаже стойност. 
Ако няма сигнал за 4-6 секунди, стойността ще се върне на 0.
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ДИСТАНЦИЯ 

Дисплеят показва стойности от 0,0 до 60. 

Можете да настроите стойност от 0 до 99, да въведете стойност на цифровата клавиатура Дисплеят 

е разделен на 10 сегмента: 

• Макс. = 10 км, всички сегменти 

• Стойността по подразбиране без програма е 1 сегмент = 1 км 

• Ако изберете програма, сегментът може да има различна стойност 

Когато няма стойност на настройката, настройката по подразбиране се брои нагоре (след 99:99 се 

връща на 0:00) 

Когато има стойност на настройката, настройката по подразбиране се брои надолу, до 0:00 паузата 

на конзолата, всички оперативни стойности се записват. 

КАЛОРИЯ (калории) 

Дисплеят показва стойности от 0 до 999. 

Можете да настроите стойност от 0 до 990, въведете стойност на цифровата клавиатура Дисплеят е 

разделен на 10 сегмента: 

• Макс. = 150 Cal, всички сегменти 

• Стойността по подразбиране без програма е 1 сегмент = 1 кал 

• Ако изберете програма, сегментът може да има различна стойност 

Когато няма стойност на настройката, настройката по подразбиране се отчита нагоре (след 999 се 

връща на 0:00) 

Когато има стойност на настройката, настройката по подразбиране се брои надолу, до 0:00 паузата 

на конзолата, всички оперативни стойности се записват. 

ИМПУЛС 

Дисплеят показва стойности от 0 до 230 

Можете да настроите стойност от 0 до 230, да въведете стойност на цифровата клавиатура 

Дисплеят е разделен на 10 сегмента: 

• Макс. = 120, всички сегменти 

• Стойността по подразбиране без програма е 1 сегмент = 12 Стойност за откриване на полеви 

дисплей, когато не е зададена стойност 

Когато има зададена стойност, полето показва откритата стойност. Когато стойността на сърдечния 

ритъм надвиши зададената стойност, конзолата ще издава звуков сигнал. Звукът е 1 секунда 2 

кратки звукови сигнала. 

WATT 

Дисплеят показва стойности от 0 до 999. Не можете да изберете стойност 

Дисплеят е разделен на 10 сегмента: 

• Макс. = 350, всички сегменти 

• Стойността по подразбиране без програма е 1 сегмент = 35 Стойностите са според RPM и LOAD 

ТОВАР (УСТОЙЧИВОСТ) 

Дисплеят показва стойности от 1 до 16. Можете да изберете стойности от 1 до 16. Показва се в 16 

фрагмента (макс.)
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ПОТРЕБИТЕЛ 
Потребителски профили U0 - U4. 
U0 - данните не се записват след упражнение U1 - U4 - записва данни в профил 
Можете да изберете ВЪЗРАСТ, ВИСОЧИНА, ТЕГЛО, ИМЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ, ПОЛ 
• ВЪЗРАСТ: 1–99 (стойност по подразбиране 25) 
• ВИСОЧИНА: 100-250 см (стойност по подразбиране 160 см) 40–99 инча (стойност по подразбиране 
60 инча) 
• ТЕГЛО: 20–150 кг (стойност по подразбиране 50 кг) 
40–350 либера (стойност по подразбиране 100 либера) 
• ИМЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
•ПОЛ МЪЖ ЖЕНА
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ИНСТРУКЦИИ 
 

TURNING ON 

1. 1. Началният екран ще се зареди след 30 секунди и ще остане в режим на готовност 
(Снимка 1). Ще видите панел от функции. 

 

 

1 Settings (Настройки) 

2 Time and calendar (Време и календар) 

3 Quick start (Бърз старт) 

4 Community centre (Общност) 

5 Manual program (Ръчна програма) 

6 Program (Програма) 

7 Watt program (Честота) 

8 HRC program (HRC програма) 
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2. В началния екран можете да настроите час и дата. 
След като влезете в екрана за настройка, моля, включете Автоматично час и дата (Снимка 2) и 
изберете вашата часова зона 
 

 

2. В режим на готовност натиснете QUICK START, за да включите функцията за бърз старт. 
3. В режим на готовност натиснете стрелката в горния ляв ъгъл, за да влезете в настройките. 

 

1 Exit settings (Изход от настройктие) 

2 Updates (Актуализации) 

3 Change units (Смяна на единиците) 

4 Volume (Сила на звука) 

5 Brightness (Яркост) 

6 Turn on / off WIFI (включване/изключване на WIFI) 

7 WIFI settings (WIFI настройки) 

 
Версията на конзолата се показва чрез натискане ЗА. След натискане на Проверка на 
актуализациите конзолата автоматично ще търси най-новата актуализация. 
Ако конзолата намери по-нова актуализация, потребителят може да я изтегли. След изтеглянето 
натиснете install (Снимки 5 и Снимка 6)
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2. Изберете ЦЕНТЪР НА ОБЩНОСТТА, РЪЧНО, ПРОГРАМА, КОНСТАНТА НА ВАТАТА, 
ЦЕЛ НА H. РАЙТ, за да влезете във функцията. 

3.  

БЪРЗ СТАРТ  
 

Натиснете QUICK START. Ще въведете настройки (Pic. 7). 

 
1. Ако оборотите са по-високи от 15, SPEED, DISTANCE, RPM, CALORIES ще бъдат 
нулирани след превишаване на стойността и отброяването ще започне отново. 
2. Използвайте бутоните НАГОРЕ и НАДОЛУ, за да настроите товара. Квадратната графика 
се променя на всеки 0,1 km / mil 
Натиснете бутона PAUSE, за да поставите програмата на пауза, показва се PAUSE (Снимка 
8). SPEED и RPM ще се върнат на 0. Другите стойности се запазват. Натиснете 
ПРОДЪЛЖИ, за да включите програмата1. Ако оборотите са по-високи от 15, SPEED, 
DISTANCE, RPM, CALORIES ще бъдат нулирани след превишаване на стойността и 
отброяването ще започне отново. 

2. Използвайте бутоните НАГОРЕ и НАДОЛУ, за да настроите товара. Квадратната графика 
се променя на всеки 0,1 km / mil 

1. Натиснете бутона PAUSE, за да поставите програмата на пауза, показва се 
PAUSE (Снимка 8). SPEED и RPM ще се върнат на 0. Другите стойности се 
запазват. Натиснете ПРОДЪЛЖИ, за да включите програмата. 

2. По време на упражнението натиснете RECOVERY, за да влезете в програмата RECOVERY. 
Обратното броене завършва на 0. Ще ви бъдат показани стойностите и ще се върнете в менюто, 
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когато натиснете произволна област на дисплея 
 
2. Натиснете HOME, за да се върнете на началната страница.



28 
 

 

ОБЩНОСТ 
 

1. Настиснете COMMUNITY CENTER , за да влезете в мултимедийните функции. (Pic. 9) 

1. Използвайте допълнителни опции (Снимка 10) 
2. След като изберете, използвайте клавишите със стрелки, за да отворите опциите 
НАЧАЛО - БЪРЗ СТАРТ - ОБЕМ - НАЗАД (Снимка 11) 
3. 
4. С натискане на стрелката надясно ще покажете СКОРОСТ, НАТОВАРВАНЕ, 
РАЗСТОЯНИЕ, ВРЕМЕ, ОБ / МИН, ВАТ,1. Използвайте допълнителни опции (Снимка 10) 

2. След като изберете, използвайте клавишите със стрелки, за да отворите опциите 
НАЧАЛО - БЪРЗ СТАРТ - ОБЕМ - НАЗАД (Снимка 11) 
3. 

4. С натискане на стрелката надясно ще покажете СКОРОСТ, НАТОВАРВАНЕ, 
РАЗСТОЯНИЕ, ВРЕМЕ, ОБ / МИН, ВАТ,CALORIES, PULSE. 
3. Натискане <скриване на функционалния панел 
4. Натиснете QUICK START, всяка стойност ще започне да брои. Използвайте НАГОРЕ и НАДОЛУ, 
за да зададете съпротивление, ПАУЗА за пауза на програмата. SPEED, RPM и WATT се нулират, 
останалите стойности се записват (Фиг. 12). 
5. Натиснете HOME, за да се върнете на началната страница.
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РЪЧНА ПРОГРАМА 
 

1. На началния екран натиснете MANUAL, за да въведете настройките 
2. Можете да изберете потребител U0 - U4. Ще ви бъде показана потребителска 
информация. (U0 е за гост, данните няма да бъдат запазени). 
3. Можете да настроите ВЪЗРАСТ, ВИСОЧИНА, ТЕГЛО, ПОЛ и ИМЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ. 
4. Настройте ВРЕМЕ, РАЗСТОЯНИЕ, КАЛОРИИ (Снимка 13) 
5. Натиснете EXIT, за да се върнете на началния екран. 
Натиснете START, за да включите програмата (Снимка 14)1. На началния екран натиснете 

MANUAL, за да въведете настройките 
2. Можете да изберете потребител U0 - U4. Ще ви бъде показана потребителска 
информация. (U0 е за гост, данните няма да бъдат запазени). 
3. Можете да настроите ВЪЗРАСТ, ВИСОЧИНА, ТЕГЛО, ПОЛ и ИМЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ. 
4. Настройте ВРЕМЕ, РАЗСТОЯНИЕ, КАЛОРИИ (Снимка 13) 
5. Натиснете EXIT, за да се върнете на началния екран. 

Натиснете START, за да включите програмата (Снимка 14). 
 

 
1. След настройка и натискане на START, зададените стойности ще започнат обратно 
отброяване. Когато една стойност достигне 0, програмата спира и се връща на началния 
екран. 
2. Използвайте бутоните НАГОРЕ и НАДОЛУ, за да промените натоварването по време на 
тренировка. Квадратната графика се променя на всеки 0,1 км / миля. Ако времето е 
зададено, квадратната графика ще се променя на всеки 20 секунди. 
3. Натиснете бутона PAUSE, за да поставите на пауза програмата, на дисплея се появява 
PAUSE. SPEED и RPM се връщат на 0. Другите стойности се запазват. Натиснете 

ПРОДЪЛЖАВАНЕ, за да включите програмата. (Снимка 15)1. След настройка и натискане 
на START, зададените стойности ще започнат обратно отброяване. Когато една стойност 
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достигне 0, програмата спира и се връща на началния екран. 
2. Използвайте бутоните НАГОРЕ и НАДОЛУ, за да промените натоварването по време на 
тренировка. Квадратната графика се променя на всеки 0,1 км / миля. Ако времето е 
зададено, квадратната графика ще се променя на всеки 20 секунди. 

3. Натиснете бутона PAUSE, за да поставите на пауза програмата, на дисплея се 
появява PAUSE. SPEED и RPM се връщат на 0. Другите стойности се запазват. 
Натиснете ПРОДЪЛЖАВАНЕ, за да включите програмата. (Снимка 15). По време на 
упражнението натиснете RECOVERY, за да влезете в програмата RECOVERY. Обратното броене 
завършва на 0. Ще ви бъдат показани стойностите и ще се върнете в менюто, когато натиснете 
произволна област на дисплея. 
4. Натиснете HOME, за да се върнете на началната страница.
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ПРОГРАМИ 
 

На началния екран натиснете PROGRAM, за да въведете настройките. (Pic. 16). 

 

1. Можете да изберете една от 12 програми. 
2. Изберете потребител U0-U4. Показват се съответните данни. 
3. Можете да настроите ВРЕМЕ и да изберете ВЪЗРАСТ, ВИСОЧИНА, ТЕГЛО, ПОЛ и ИМЕ 
НА ПОТРЕБИТЕЛЯ. 
4. По време на настройката можете да изберете EXIT, за да се върнете на началния екран. 
Натиснете START, за да включите програмата. Стойностите започват да се броят и 
квадратната графика ще варира в зависимост от програмата и избраните стойности LOAD, 
PULSE, WATT, SPEED, DISTANCE, RPM, CALORIES, както е показано на снимка. 17. 
Ако времето е зададено, START ще започне да отброява. Когато достигне 0, програмата се 
изключва и се връща на началния екран.1. Можете да изберете една от 12 програми. 

2. Изберете потребител U0-U4. Показват се съответните данни. 
3. Можете да настроите ВРЕМЕ и да изберете ВЪЗРАСТ, ВИСОЧИНА, ТЕГЛО, ПОЛ и ИМЕ 
НА ПОТРЕБИТЕЛЯ. 
4. По време на настройката можете да изберете EXIT, за да се върнете на началния екран. 
Натиснете START, за да включите програмата. Стойностите започват да се броят и 
квадратната графика ще варира в зависимост от програмата и избраните стойности LOAD, 
PULSE, WATT, SPEED, DISTANCE, RPM, CALORIES, както е показано на снимка. 17. 

1. Ако времето е зададено, START ще започне да отброява. Когато достигне 0, 
програмата се изключва и се връща на началния екран. 

3. Използвайте бутоните НАГОРЕ и НАДОЛУ, за да промените натоварването по време на 
тренировка. Квадратната графика се променя на всеки 0,1 км / миля. Ако времето е зададено, 
квадратната графика ще се променя на всеки 20 секунди. 
4. Натиснете бутона PAUSE, за да поставите програмата на пауза, на дисплея се появява PAUSE. 
Всички стойности са запазени. Натиснете ПРОДЪЛЖАВАНЕ, за да включите програмата. (Снимка 
18) 
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5. По време на упражнението натиснете RECOVERY, за да влезете в програмата RECOVERY. 
Обратното броене завършва на 0. Ще ви бъдат показани стойностите и ще се върнете в менюто, 
когато натиснете произволна област на дисплея. 
6. Натиснете HOME, за да се върнете на началната страница.
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WATT ПРОГРАМА 
 
На началния екран изберете WATT CONSTANT за да влезете в настройките (Pic. 19). 
 
 

 

 

1. Натиснете WATT, за да зададете стойността (стойност по подразбиране 125 W). 
2. Можете да изберете потребител U0 - U4. Ще ви бъде показана потребителска 
информация. (U0 е за гост, данните няма да бъдат запазени). 
3. Можете да настроите ВРЕМЕ и да изберете ВЪЗРАСТ, ВИСОЧИНА, ТЕГЛО, ПОЛ и ИМЕ 
НА ПОТРЕБИТЕЛЯ. 
4. По време на настройката можете да изберете EXIT, за да се върнете на началния екран. 
5. Натиснете START, за да започнете упражнението. Показват се СКОРОСТ, ОБОРОТ, 
ВРЕМЕ, РАЗСТОЯНИЕ, КАЛОРИИ, ВАТ (Снимка 20). 
6. Ако времето е зададено, START ще започне да отброява. Когато достигне 0, програмата 
се изключва и се връща на началния екран. 
7. TARGET WATT CONSTANT DATA: Показва стойността според настройката WATT. REAL 
WATT CONSTANT DATA: Показване на стойностите на WATT според текущото упражнение. 
ДАННИ ЗА КОНТРОЛ НА ТОВАРА: Показва данни, комбинирани с ватова програма и 
натоварване. 
11. Натиснете бутона PAUSE, за да поставите програмата на пауза, на дисплея се появява 
PAUSE. Всички стойности са запазени. Натиснете ПРОДЪЛЖАВАНЕ, за да включите 

програмата. (Снимка 21)1. Натиснете WATT, за да зададете стойността (стойност по 
подразбиране 125 W). 
2. Можете да изберете потребител U0 - U4. Ще ви бъде показана потребителска 
информация. (U0 е за гост, данните няма да бъдат запазени). 
3. Можете да настроите ВРЕМЕ и да изберете ВЪЗРАСТ, ВИСОЧИНА, ТЕГЛО, ПОЛ и ИМЕ 
НА ПОТРЕБИТЕЛЯ. 
4. По време на настройката можете да изберете EXIT, за да се върнете на началния екран. 
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5. Натиснете START, за да започнете упражнението. Показват се СКОРОСТ, ОБОРОТ, 
ВРЕМЕ, РАЗСТОЯНИЕ, КАЛОРИИ, ВАТ (Снимка 20). 
6. Ако времето е зададено, START ще започне да отброява. Когато достигне 0, програмата 
се изключва и се връща на началния екран. 
7. TARGET WATT CONSTANT DATA: Показва стойността според настройката WATT. REAL 
WATT CONSTANT DATA: Показване на стойностите на WATT според текущото упражнение. 
ДАННИ ЗА КОНТРОЛ НА ТОВАРА: Показва данни, комбинирани с ватова програма и 
натоварване. 
11. Натиснете бутона PAUSE, за да поставите програмата на пауза, на дисплея се появява PAUSE. 
Всички стойности са запазени. Натиснете ПРОДЪЛЖАВАНЕ, за да включите програмата. (Снимка 
21) 
9. По време на упражнението натиснете RECOVERY, за да влезете в програмата RECOVERY. 
Обратното броене завършва на 0. Ще ви бъдат показани стойностите и ще се върнете в менюто, 
когато натиснете произволна област на дисплея. 
10. Натиснете HOME, за да се върнете на началната страница.
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 9. WATT ще покаже текущите съобщения: 

 • Твърде бавно: Увеличете скоростта си. Текуща стойност <зададена стойност (1-
25%) 

 • Умерено: Запазете скоростта си. Зададена стойност (1 + 25%)> Текуща стойност 
на вата> Зададена стойност (1- 25%) 

 • Твърде бързо: Твърде бързо. Текуща стойност> зададена стойност (1 + 25%) 
 

HRC ПРОГРАМА 
 

1. От началния екран изберете TARGET H. RATE, за да включите функцията (Снимка 22). 
2. Можете да избирате между TAG (потребителски настройки) 90%, 75%, 55% (Снимка 

23).1. От началния екран изберете TARGET H. RATE, за да включите функцията (Снимка 
22). 
1. 2. Можете да избирате между TAG (потребителски настройки) 90%, 75%, 55% (Снимка 
23). Можете да изберете потребител U0 - U4. Ще ви бъде показана потребителска 
информация. (U0 е за гост, данните няма да бъдат запазени). 
2. Можете да настроите ВРЕМЕ и да изберете ВЪЗРАСТ, ВИСОЧИНА, ТЕГЛО, ПОЛ и ИМЕ 
НА ПОТРЕБИТЕЛЯ. 
3. Натиснете EXIT, за да се върнете на началния екран. 
4. Натиснете START, за да стартирате програмата. Ще бъдат показани стойности SPEED, 
RPM, TIME, DISTANCE, CALORIES, WATT (Фиг. 24).1. 2. Можете да избирате между TAG 

(потребителски настройки) 90%, 75%, 55% (Снимка 23). Можете да изберете потребител U0 
- U4. Ще ви бъде показана потребителска информация. (U0 е за гост, данните няма да 
бъдат запазени). 
2. Можете да настроите ВРЕМЕ и да изберете ВЪЗРАСТ, ВИСОЧИНА, ТЕГЛО, ПОЛ и ИМЕ 
НА ПОТРЕБИТЕЛЯ. 
3. Натиснете EXIT, за да се върнете на началния екран. 
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4. Натиснете START, за да стартирате програмата. Ще бъдат показани стойности SPEED, 
RPM, TIME, DISTANCE, CALORIES, WATT (Фиг. 24). 
2. Ако времето е зададено, START ще започне да отброява. Когато достигне 0, програмата се 
изключва и се връща на началния екран 
3. ДАННИ ЗА ЦЕНАТА НА СЪРЦЕТО: BPM се показват според възрастта. ДАННИ ЗА РЕАЛНО СЪРЦЕ: 
BPM показва текущата стойност. 
LOAD COTROL DATA: Показва текущото натоварване. 
4. Ако сърдечната честота не надвишава определената стойност, натоварването ще се увеличава на 
всеки 30 секунди, докато достигне желаната сърдечна честота. Ако сърдечната честота надвиши 
определена стойност, натоварването се намалява с 1 ниво на всеки 15 секунди до 1 ниво на 
натоварване. Тогава програмата спира. Ако няма пулс
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открито, натоварването веднага се намалява до 1 ниво. Ако не бъдат открити 
допълнителни 30 секунди, програмата спира незабавно. 
1. Ако сърдечната честота не бъде открита, ще бъдете уведомени. 
2. Конзолата се връща на началния екран, ако сърдечната честота не бъде открита за 30 
секунди. 
3. По време на тренировката натиснете PAUSE, за да спрете упражнението, всички данни 
ще бъдат запазени и двигателят ще се върне на 1 товар. 
4. По време на упражнението натиснете RECOVERY, за да влезете в програмата 
RECOVERY. Обратното броене завършва на 0. Ще ви бъдат показани стойностите и ще се 
върнете в менюто, когато натиснете която и да е област на дисплея. 
5. Натиснете HOME, за да се върнете на началната страница. 
 
ФУНКЦИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

 
1. По време на тренировка, натиснете RECOVERY, за да влезете директно във функцията, 
двигателят се връща в товар 1. (Снимка 25) 
2. Конзолата започва да извършва отброяването за 60 секунди и стойността на резултата 
се показва след 60 секунди. (Снимка 26) 
3. По време на програмата докоснете дисплея, за да се върнете на началния екран. 
4. След достигане на 0 ще ви бъдат показани F1 - F6. Натиснете дисплея, за да се върнете 

на началния екран.открито, натоварването веднага се намалява до 1 ниво. Ако не бъдат 
открити допълнителни 30 секунди, програмата спира незабавно. 
1. Ако сърдечната честота не бъде открита, ще бъдете уведомени. 
2. Конзолата се връща на началния екран, ако сърдечната честота не бъде открита за 30 
секунди. 
3. По време на тренировката натиснете PAUSE, за да спрете упражнението, всички данни 
ще бъдат запазени и двигателят ще се върне на 1 товар. 
4. По време на упражнението натиснете RECOVERY, за да влезете в програмата 
RECOVERY. Обратното броене завършва на 0. Ще ви бъдат показани стойностите и ще се 
върнете в менюто, когато натиснете която и да е област на дисплея. 
5. Натиснете HOME, за да се върнете на началната страница. 
 

 

F1 Outstanding 

F2 Excellent 

F3 Good 

F4 Fair 

F5 Below average 

F6 Poor 
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ПОДДРЪЖКА 

 
• Използвайте само мека кърпа и мек препарат. 

• Не почиствайте пластмасовите части с абразиви или разтворители. 

• Избършете потта след всяка употреба. 
• Защитете устройството от влага и екстремни температури. 

• Защитете вашето устройство, компютър и конзола от пряка слънчева светлина. 
• Проверявайте редовно затягането на всички болтове и гайки. 

• Съхранявайте на сухо и чисто място, далеч от деца. 
 

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. 

 
УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА, ГАРАНЦИОННИ ПРЕТЕНЦИИ 
 

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. 

 
Гаранционни условия 
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 
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- 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. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           Офис:  Русе, ул."ТЕЦ Изток" 20 

           Телефон: 0894 566 060    

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

 

 

tel:0894566060
http://www.yako.bg/
http://www.insportline.bg/
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