Draga client,
Va felicitam pentru achizitia acestui aparat si speram ca o sa va foloseasca.
Va rugam sa tineti cont de instructiunile si recomandarile din acest manual
de utilizare, mai ales cele in legatura cu asamblarea si utilizarea lui.
Va rugam nu ezitati sa ne contactati in orice moment daca aveti intrebari in
legatura cu produsul.
Top-Sports Gilles GmbH
Friedrichstr. 55
42551 Velber

Recomandari si informatii despre siguranta utilizatorului:
Toate produsele noastre sunt testate TÜV-GS si deci respecta cele mai inalte standarde de siguranta a utilizatorului. Acest lucru nu exclude respectarea
urmatoarelor principii:
1. Asamblarea aparatului trebuie sa fie executata identic cu descrirea din instructiunile de instalare si sa se utilizeze doar componentele aparatului. Inainte de
asamblare verificati lista componentelor.
2. Inaintea primei utilizari si la intervale de timp (aproximativ 50 ore de utilizare) verificati ca toate suruburile sa fie stranse iar componentele ce au nevoie de
lubrifiere sunt lubrifiate corespunzator. In general, sistemul de ajustare a seii si a ghidonului trebuie sa functioneze corespunzator.
3. Instalarea trebuie sa se faca intr-un loc drept, cu umiditate normala, si sa fie protejata de umezeala si apa. Daca exista denivelari ale podelei, trebuie sa se
tina cont de ele. Va rugam sa asigurati un spatiu ferit de umiditate excesiva sau apa, acest aspect este important.
4. Folositi o suprafata potrivita (de exemplu o bucata patrata de cauciuc sau un suport de lemn) daca podeaua este dintr-un material sensibil si doriti sa o
protejati.
5. Nu folositi detergenti corozivi sau foarte concentrati, sau substante de natura sa strice vopseaua. Se recomanda sa se stearga de eventualele picaturi de
transpiratie imediat ce s-a terminat exercitiul. Folositi sculele din cutie pentru a monta aparatul.
7. ATENTIE: Sanatatea dumneavoastra poate fi afectata de un exercitiu incorect sau excesiv. Consultati un doctor inainte de a incepe un anume program de
antrenamente, mai ales daca aveti probleme de sanatate. El poate determina un nivel maxim de efort pe care puteti dumneavoastra sa il sustineti, poate sa va
recomande obiective si o anumita dieta. Nu va antrenati imediat dupa ce ati mancat o cantitate mare de mancare.
8. Folositi aparatul doar cand este in stare de functionare. Folositi piese de schimb originale daca aveti nevoie de reparatii. Atentie: este necesara inlocuirea
pieselor cu uzura ridicata imediat si sa nu folositi echipamentul pana cand acesta este reparat.
9.Cand reglati partile ajustabile tineti cont sa aveti o postura corecta si sa nu treceti de pozitia notata cu maxim.
10. Aparatul poate fi folosit doar de o persoana nu de doua sau mai multe persoane in acelasi timp. Timpul de exercitiu nu ar trebui sa depaseasca 90 minute
pe zi. Exceptie fac cazurile specificate clar in instructiunile de utilizare, daca exista asemenea cazuri.

11. Folositi haine si incaltaminte care sunt potrivite pentru antrenament cu acest aparat. Hainele dumneavoastra nu trebuie sa fie largi sau excesiv de lungi
pentru a nu se prinde in piesele miscatoare. Incaltamintea trebuie sa fie potrivita, si sa nu aiba talpa de asa natura incat sa alunece usor.
12. Atentie: Daca simtiti ameteala, voma, dureri de piept, sau alte dureri sau simptome de boala in timpul antrenamentului, opriti antrenamentul si consultati un
doctor.
13. Nu uitati ca aparatele de fitness nu sunt jucarii, ele trebuiesc folosite in conformitate cu scopul lor de catre persoane bine informate.
14. Copiii sau persoanele cu dizabilitati trebuie sa foloseasca aparatul in prezenta unei persoane care poate sa ajute si sa dea sfaturi. Va rugam sa asigurati
ca acest aparat nu este folosit de copii nesupravegheati.
15. Aveti grija sa nu va prindeti dvs sau persoana care va ajuta parti ale hainelor sau ale trupului in mecanismul aparatului.
16. La sfarsitul vietii produsului acesta trebuie predat unui centru de colectare conform legislatiei in vigoare la momentul respectiv, se interzice predarea lui in
deseurile municipale amestecate. La fel si bateriile uzate trebuiesc predate unui centru autorizat de colectare a deseurilor.
17. Ambalajul trebuie predat unui centru autorizat de colectare a deseurilor in conformitatea cu legislatia in vigoare in momentul respectiv.
18. Nivelul de rezistenta la franare poate fi ajustat manual sau automat, in functie de modul de operare.
19. Aparatul poate oferi o rezistenta in 24 de trepte, facand posibila reducerea sau cresterea rezistentei si astfel cantitatea de efort depusa. Apasand butonul
cu - si astfel reducand rezistenta, sau apasand butonul + creste rezistenta.
20. Acest aparat este in conformitate cu EN ISO 20957-1 si
EN 957-5 „H/A“. Greutatea maxima este de 150 kg. Aceasta bicicleta este considerata ca fiind pentru folosire domestica. Computerul acestui aparat
corespunde directivei UE 2014/30/EU
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Instructiuni de asamblare:
Inainte de a incepe asamblarea cititi recomandarile noastre
de siguranta. Inlaturati toate piesele din carton si plasati-le
pe podea in siguranta. Anumite componente sunt
pre-asamblate. Timp aproximativ de asamblare: 60
minute.
Pasul 1
Atasarea pieselor 45 si 55 la corpul principal (40)
Atasati piciorul frontal (45) aparat (corpul principal, piesa 40). Folositi 2
suruburi M8x55 (piesa 41) incluse in pachet. Folositi 2 saibe 8//16 si 2
piulite M8 (de asemenea incluse).

Atasati piciorul din spate cu aceleasi suruburi (41), saibe
(28) si piulite (43). Dupa ce asamblarea a fost efectuata
puteti regla picioarele ajustabile (57) daca este cazul
(podeaua nu este perfect dreapta, etc). Echipamentul
trebuie reglat de asa natura incat sa fie stabil.

Pasul 2:
Conectarea cablurilor (2 si 39) si asamblarea suportului
(8) de corpul principal.
Pregatiti suruburile M8x16 (32), saibele 8//16 (28),
piulitele curbate 8//19 (33) si saibele 27 si puneti-le intr-un
loc accesibil dvs.
Plasati partea de jos a suportului (piesa 8) pe corpul principal al
aparatului (piesa 40) si atasati mufele celor 2 cabluri din spatiul
interior (cablul 2 si cablul 39). Nota: cablul 2 care iese din
suportul metalic al calculatorului (piesa 8) trebuie sa iasa prin
partea de sus. Cand atasati cele doua piese aveti grija sa nu
sectionati din greseala cablul sau sa il strangulati.
Prindeti suruburile 32 in gaurile respective folosind saibele 28 si
33 pe fiecare surub. Gaurile au filet pe interior, suruburile se vor
prinde in respectivele lor gauri ca in imaginea alaturata.
Strangeti suruburile bine fara a forta.

Pasul 3:
Instalarea suportului de picioare pe locul pedalei.
Plasati suportul de picioare (100 si 103) pe surubul pedalei (91)
pe mana stanga si strangeti suportul (103) cu saibele 8//22
(piesa 14), saibele 27, si suruburile M8x20 (99). Puneti capacul
de mascare peste respectivul surub (piesa 98).
Plasati piesa 31 pe tubul de conexiune (34) si strangeti cu
suruburile M5x12 (5).
Instalati suportul din dreapta (100) in mod identic cu cel din
stanga folosind aceleasi suruburi si in acelasi mod. Se va
instala pe partea dreapta.

Pasul 4:
Instalarea ghidoanelor (13+19) la tuburile conectate (34) si suport (8).

Puneti axa (piesa 11) pe pozitia din mijloc la suportul ghidonului ca in
poza alaturata. Puneti piulita de dimensiunea 17//25 (10) si ghidonul
stang pe capatul axei (11). (nota: stanga si dreapta sunt definite ca
cele vazute atunci cand stati pe aparat). Dupa asamblare ghidoanele
trebuie sa stea cu partea de sus curbata inspre exterior (senzorii
inspre cel ce foloseste aparatul). Pentru o asamblare usoara ajustati
ghidonul in jos. Folositi surubul M8x16 (15) si piulita 8//22 (14) si
strangeti cu fermitate.
Instalati ghidonul din dreapta (19) in mod identic pe partea dreapta.
Se folosesc aceleasi piese ca la cel stang. La sfarsit strangeti
suruburile ferm folosind ambele scule (114)
Impingeti tuburile (34) in ghidoane (13+19) si ajustati gaurile din
tuburi pentru ca sa fie aliniate. Puneti pe suruburile M8x16 (32) o
piulita (27) si o alta piulita (33) si strangeti bara (13 si 19) la tuburile
de conexiune (34).
Puneti cablurile de la senzori (25) la conectarea pulsului (30) la
partea din fata a suportului (8).

Pasul 5
Instalarea talpilor pentru picioare (104) pe locul lor (100+103).
Plasati talpa (104) pe locul ei ca in poza alaturata. Aveti grija ca
gaurile sa se alinieze. (nota: partea dinspre corpul principal al
aparatului trebuie sa fie partea cu marginea inaltata.) Pozitia se
poate ajusta mai tarziu daca utilizatorul simte nevoia, scotand
suruburile de fixare si alegand o alta gaura.
Impingeti suruburile M6x50 (106) cu saiba speciala (105) prin
gaura. Partea cu gaura a saibei 105 trebuie pozitionata inspre
corpul aparatului. Puneti o saiba 6//13 (108) si o saiba pentru M6
(109) si strangeti ferm cu piulita (107). Se poate strange cu mana.
Instalati suportul de picior pe partea dreapta in mod identic cu cel de
pe partea stanga. Se va instala pe partea dreapta.
Instalati sistemul de acoperire a incheieturii (piesa 110 si 112)
precum se vede in imaginea alaturata. (este vorba de incheietura
intre piesele 100 si 103). Securizati cu suruburi M5x12 (piesa 5)
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Pasul 6:
Atasati ghidonul central (21) pe suportul sau (8).
Plasati piesa 4 pe piesa 21 la punctul de terminatie a barei rotunde.
Ghidati piesa 21 astfel incat sa vina pe gaurile de pe suportul (8) si
prindeti cu suruburi (M8x25, piesa nr 26). Folositi si o saiba (27) si o
saiba 8//16 (28) si strangeti ferm.

Pasul 7:
Atasati computerul pe suport
Conectati cablul (2) cu mufa sa in mufa calculatorului astfel incat
mufele sa faca contact.
Conectati mufele de la senzorii pentru puls (30) in mufele respective
ale calculatorului astfel incat sa faca contact. Atasati computerul pe
piesa 8 folosind suruburile M5x16 (3). Folositi suruburile din partea
de spate a computerului.
Montati piesele 4 si 6 pe suportul 8 si prindeti cu suruburile M5x12
(5) si suruburile 4x20. (7)

Pasul 8:
Atasati adaptorul (85) pentru alimentarea aparatului.
Inserati cablul adaptorului (85) in mufa lui (58).
Introduceti adaptorul in priza (230V; 50Hz)

Pasul 9:
Verificarea
Verificati ca toate suruburile sunt stranse ferm si verificati ca toate
imbinarile sunt corecte.
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Utilizarea echipamentului

Descalecarea:
a. Incetiniti pana va opriti.
b. Tineti mainile pe ghidonul fix. Puneti un picior pe podea si apoi
celalalt picior pe podea, fara sa cadeti.

Transportul echipamentului
Exista doua roti pe piciorul din fata a echipamentului. Prin ridicarea
partii din spate dvs puteti usor sa il transportati pana in locatia unde il
veti depozita.

Acest echipament este o bicicleta stationara folosita pentru a simula o
combinatie intre bicicleta, urcatul scarilor si mers fara sa afecteze
incheieturile in mod excesiv si astfel avand un risc mic de accidentari.

Incalecarea aparatului:
a. Stati langa aparat, puneti una dintre talpi in pozitia cea mai de jos si
tineti ghidonul fix .
b. Puneti piciorul pe talpa si incercati sa puneti intreaga greutate
corporala a dvs pe picior si incalecati aparatul punand celalalt picior
pe cealalta talpa intr-o singura miscare fara sa cadeti.
c. Acum sunteti in pozitia corecta.

Folosind acest aparat puteti sa aveti un antrenament cardiovascular
care poate fi usor sau moderat sau intens in functie de setarile dvs.
Va intari muschii dvs si va imbunatati capacitatea dvs cardio.

Utilizare:
a. Tineti mainile pe ghidonul fix.
b. Pedalati mutandu-va centrul de greutate dintr-o parte in cealalta si
lasand greutatea de pe un picior pe altul.
c. Optional, puteti sa va mutati mainile de pe ghidonul fix pe
ghidoanele care se misca in tandem cu miscarile picioarelor dvs.
d. Puteti sa mariti viteza si/sau rezistenta in mod gradual pana ajungeti
la intensitatea dorita.
e. Intodeauna tineti mainile pe unul din ghidoane pentru a nu va
dezechilibra si a cadea.

Puterea in watti in functie de rotatii per minut pentru nivelele disponibile 1-24.
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Functia va clipi indicand ca puteti selecta programele P1-P12
apasand butonul +/- si apoi apasand E pentru a confirma. Toate
valorile prestabilite se pot schimba apasand +/- pana cand profilul
dorit clipeste.Apasati pe E din nou pentru a confirma.
Cand ati intrat in program si ati introdus celelalte protocoale apasati
pe Start/Stop pentru a incepe antrenamentul dvs.
1. Manual : Setati nivelul de rezistenta si apoi selectati parametrii
Timp, Distanta, calorii, puls, si apoi apasati pe Start Stop pentru a
porni programul.
2. Program: 12 programe automate sunt disponibile (P1~P12). Nivelul
de rezistenta poate fi ajustat in timpul exercitiului.

3. Watt: In pasi de 5 watti intre 10 watti si 350 watti
utilizatorul poate ajusta valorile cu butonul + sau -. Valoarea nu se va
modifica (de aparat) indiferent de viteza.
4. Personal Creati propriul program prin U1~U4 selectand nivelul de
rezistenta pentru fiecare segment indivdual. Programul va fi salvat
pentru folosire viitoare. U0 poate fi acelasi ca si U1~U4 dar acest
program nu se va salva.
5. Controlul pulsului (HRC). Alegeti propria tinta de puls
din unul dintre programele pre-stabilite: 55%, 75%, sau
90%. Introduceti varsta la datele utilizatorului (U0-U4).
PULSE va clipi cand ati ajuns la pulsul dorit (in functie de programul
ales).
Program de dieta
Program de sanatate
Program de sport
Program ales de utilizator
Instructiuni de utilizare ale computerului
Functii:
Scan: alterneaza intre Watts/Calories si RPM/Speed. 5 secunde per
afisaj.
Rotatii per minut: 0~15~999
SCAN : Alterneaza intre WATTS/CALORIES si RPM/
SPEED. 5 secunde per display.
Viteza: 0.0~99.9 km/h
Timp: 00:00~99:59.
Distanta: 0.00~99.99 km
Calorii : 0~999. (1kcal= 4,186kjoule)
WATTS CONSTANT : 10~350
Simbolul inimii: ON/OFF intermitent
Manual: Nivele 1~24
Program: P1~P12
H.R.C : 55% 75% 90% TAG (tinta)
PULS : P~30~240, (valoarea maxima)
Utilizatori : U0 ~U4 (U1~U4) memorat de utilizator

Cand ati terminat antrenamentul apasati pe Test. Pentru ca
Test sa functioneze corect este nevoie de pulsul
dumneavoastra. Timpul va scadea de la 1 minut in jos si
nivelul dumneavoastra de fitness va fi afisat (de la F1 la
F6).
Pentru a interpreta rezultatul vedeti tabelul de mai jos:

Functii cheie:
Sus (+): Selectati functia sau mariti nivelul de rezistenta la franare.
Jos (-): Selectati functia sau micsorati nivelul de rezistenta la
franare.
Reset (L): Va intoarceti la meniul principal.
Start/Stop: Porniti sau opriti programul de antrenament.
Reset total: Apasati acest buton pentru a va intoarce inapoi pentru a
selecta utilizatorul (U0-U4, sex, varsta, inaltime, greutate)
E (Enter) : Confirmati alegerea si schimbati la urmatoarea functie.
Recovery (Test) : Testati rata de recuperare.
Operare:
1) Dupa pornire este selectat U0 dar puteti selecta orice utilizator
apasand butonul + sau -. Apasati E pentru a confirma. Introduceti date
cu privinta la utilizator: sex, varsta, inaltime, greutate.
Apasati E pentru confirmare.
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Atentie: Este posibil ca sistemul de masurare a pulsului sa nu fie 100%
exact. Supraepuizarea poate avea consecinte negative grave, poate fi
fatala in unele cazuri! Daca va simtiti ametit sau aveti o stare de rau opriti
imediat antrenamentul.
O curea de puls este inclusa cu calculatorul, teoretic puteti folosi orice
curea neblocata care foloseste frecventa de 5.0~5.5 kHz. Distanta maxima
este de 1-1.5m.

Spatiu recomandat
pentru instalarea
aparatului:

Spatiu recomandat sa ramana liber
pentru o marja de siguranta:

Curatarea, verificarea si depozitarea aparatului
Recomandari:
Acest aparat este fabricat pentru a fi folosit inauntru, feriti de umiditate
excesiva. Se recomanda sa fie curatat doar cu o carpa de material textil
usor umeda, atunci cand este nealimentat de curent electric, fara a folosi
detergenti agresivi, diluant sau benzina deoarece vor deteriora
suprafetele.
Depozitarea:
De asemenea se recomanda sa lubrifiati incheieturile din fata si din
spatele suportului pentru picioare, mai ales daca aparatul va ramane
perioade indelungate de timp nefolosit. Se recomanda sa il scoateti din
priza daca va ramane perioade indelungate de timp nefolosit.
Verificari de siguranta:
Recomandam sa verificati ca suruburile sa fie stranse bine la fiecare 50
ore de utilizare. La fiecare 100 de ore de utilizare se recomanda sa
lubrifiati incheieturile din fata si din spatele suportului pentru picioare
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Instructiuni de antrenament
Trebuie sa luati in considerare urmatorii factori atunci cand
determinati cantitatea de efort ce necesita sa fie depusa ca sa
atingeti beneficii semnificative de imbunatatire a starii
generale de sanatate fizica.
1. Intensitate
Nivelul de extenuare trebuie sa treaca de nivelul normal de
solicitare fara sa ajungeti in punctul in care sunteti extrem
de epuizat.
Un mod de a va orienta reprezinta pulsul. In timpul
antrenamentului acesta ar trebui sa fie intre 70% si 80% din
pulsul maxim (vedeti tabelul alaturat).
In timpul primelor saptamani recomandam ca pulsul dvs sa
ramana la 70% pentru ca mai apoi sa il ridicati mai sus, spre
80-85%. Cu cat mai buna este conditia fizica a persoanei care
se antreneaza, cu atat trebuie antrenamentul sa se mareasca
pentru ca pulsul sa ramana in regiunea 70-85%. Acest lucru se
poate realiza marind timpul sau marind nivelul de dificultate.
Daca din varii motive nu se afiseaza pulsul pe ecran sau nu
doriti sa tineti mainile pe senzori pulsul se poate masura si
prin urmatoarele metode:
-Puteti masura manual pulsul tinand mana pe incheietura
celeilalte maini si masurand bataile inimii.
-Puteti masura pulsul folosind echipament specializat care se
poate cumpara din magazinele specializate.
2. Frecventa
Majoritatea expertilor recomanda o combinatie intre nutritia
adecvata, care se poate baza pe tintele pe care le aveti dvs, si
antrenamente de trei ori pe saptamana. Un adult normal
trebuie sa se antreneze de 2 ori pe saptamana pentru a se
mentine la acelasi nivel (status quo). Cel putin trei sedinte de
antrenament pe saptamana sunt necesare pentru a imbunatati
conditia fizica in timp. Se recomanda totusi cinci sedinte de
antrenament pe saptamana.
3 Planificarea antrenamentului:
Fiecare sedinta ar trebui sa consiste din trei faze: incalzirea,
antrenamentul si racirea (scaderea temperaturii corpului).
Temperatura corpului si inhalarea oxigenului trebuie sa se
ridice putin in faza de incalzire. Acesta se poate realiza cu o
serie scurta de exercitii gimnastice care dureaza intre 5 si 10
minute.
Dupa aceea poate incepe antrenamentul propriu zis. Intensitatea
trebuie sa porneasca de la un nivel (relativ) jos iar apoi sa
creasca treptat pe o perioada de 15-30 de minute. Se
recomanda dupa antrenament sa se faca exercitii de intindere
si gimnastica usoara (faza de scadere a temperaturii corpului)
pentru a preveni dureri musculare in timp, acestea se
recomanda sa dureze intre 5 si 10 minute.
4. Motivatie
Se recomada sa aveti un program organizat de antrenamente.

Incalzirea
Se recomanda sa mergeti pe loc 3 minute, si apoi sa faceti urmatoarele exercitii pentru a va incalzi:

Duceti mana stanga
in spatele capului atingand
umarul drept, si
apoi trageti cu mana
dreapta cotul stang.
Schimbati mana la 20 sec

Aplecati-va in fata pe cat
posibil aratand cu
degetul inspre degetele
mari de la picioare.

Stati jos cu un picior
intins si cu celalalt picior
neintins si atingeti cu
mainile piciorul intins
daca e posibil.
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Stati intr-un genunchi cu
mainile pe podea si
incercati sa va sustineti
greutatea. Schimbati
piciorul dupa 20 secunde

