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Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 
• Regularnie sprawdzaj ewentualne uszkodzenia i zużyte części, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo 

osobie wykonującej ćwiczenia. 

• Jeżeli pożyczasz to urządzenie treningowe osobom trzecim lub pozwalasz innym z niego korzystać, 
upewnij się, że osoba ta zna treść tej instrukcji. 

• Urządzenie powinno być użytkowane jednocześnie przez tylko przez jedną osobę. Maksymalna waga 
użytkownika to 120 kg. 

• Przed pierwszym użyciem urządzenia, a następnie w regularnych odstępach czasu sprawdzaj czy 
wszystkie wkręty, śruby i inne połączenia są odpowiednio dopasowane i dociśnięte. 

• Przed rozpoczęciem ćwiczeń, usuń wszystkie elementy o ostrych krawędziach z okolic urządzenia. 

• Używaj urządzenia treningowego tylko jeśli działa ono odpowiednio. 

• Uszkodzone, zużyte lub posiadające defekt części muszą być natychmiast wymienione i do momentu 
odpowiedniego ich rozpoznania i naprawy urządzenie nie może być używane. 

• Dzieci mogą używać urządzenia treningowego tylko pod opieką dorosłych i powinny być pouczone 
odnośnie jego odpowiedniego i prawidłowego użycia. To urządzenie treningowe nie jest zabawką. 

• Ustawiając urządzenie treningowe upewnij się, że ilość miejsca wokół niego jest wystarczająca. 

• Niewłaściwie wykonywane ćwiczenia oraz ich zbyt duża ilość mogą być szkodliwe dla Twojego zdrowia. 

• Należy pamiętać, że dźwignie i inne systemy regulacji nie powinny wystawać, wkraczając w obszar ruchu 
podczas ćwiczeń. 

•  Zawsze noś odpowiednie ubrania i obuwie, dostosowane do ćwiczenia na urządzeniu treningowym. 
Ubrania muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby nie zahaczyć o jakikolwiek element urządzenia 
podczas ćwiczeń, ze względu na ich formę (np. długość). Należy nosić odpowiednie do ćwiczeń obuwie, 
mocno trzymające stopę, o antypoślizgowej podeszwie. 

•  Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu treningowego skonsultuj się z lekarzem. 

•  Urządzenie ustaw na suchej i równej powierzchni i zawsze dbaj, aby nie pojawiła się tam wilgoć. Jeśli 
chcesz ochronić powierzchnię przed uciskiem, zabrudzeniem, itp., ustaw pod urządzeniem odpowiednią, 
antypoślizgową matę do ćwiczeń 

• Przerwij trening natychmiast, jeśli zauważysz u siebie takie objawy jak zwroty głowy, nudności, bóle w 
klatce piersiowej lub jakiekolwiek inne dolegliwości fizyczne. W razie jakichkolwiek wątpliwości, 
natychmiast skonsultuj się z lekarzem. 

• Dzieci, osoby niepełnosprawne i upośledzone powinny używać urządzenia tylko pod nadzorem i w 
obecności innej osoby, zdolnej do asekuracji i udzielenia przydatnych wskazówek. 

• Upewnij się, że części ciała osób trzecich nie zbliżają się do jakichkolwiek części ruchomych urządzenia, 
kiedy jest ono używane. 

• Podczas ustawiania części regulowanych, upewnij się, że są odpowiednio dopasowane i zwróć uwagę na 
zaznaczoną maksymalną pozycję dopasowywania, np. na podporze siodełka itp. 

• Nie ćwicz bezpośrednio po posiłkach!
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Rozgrzewka: 

  
 

15 sekund na stronę 20 sekund 20 sekund 

  
 

25 sekund 20 sekund 20 sekund 

   

30 sekund 25 sekund na nogę 30 sekund 

 
  

20 sekund 5 sekund x 3 razy 20 sekund 

   
20 sekund na nogę 5 razy 15 sekund 
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Rysunek w rozłożeniu na części 
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Lista części 
Część nr Opis Specyfikacja Ilość  

1 Rama główna  1 

2 Zestaw przedniego stabilizatora 95.4*50.6*2.0T*450 1 

3 Płaska podkładka D16xD8.5x1.2T 8 

4L 
Lewa zaślepka tylnego stabilizatora 
(trójkątna) 103*68*83 1 

4R 
Prawa zaślepka tylnego stabilizatora 
(trójkątna) 103*68*83 1 

5L 
Lewa zaślepka przedniego stabilizatora 
(trójkątna) 123*70*110 1 

5R 
Prawa zaślepka przedniego stabilizatora 
(trójkątna) 123*70*110 1 

6 Podkładka sprężynowa D15.4xD8.2x2T 18 

7 Podkładka łukowa D22xD8.5x1.5T 12 

8 Separator  D9*D5.8*13 2 

9 Śruba imbusowa M8x1.25x20L 16 

10 Kolumna przednia  1 

11 Miejsce łączenia pedałów  2 

12 Rura podporowa ramion  2 

13 Łożysko  #99502ZZ 8 

14 Łożysko #2203-2RS 2 

15 Zaślepka półokrągła D25.4*31L 2 

16 Łożysko #99502 2 

17 Śruba imbusowa M8x1.25x100L 2 

18 Nakrętka z tworzywa M8*1.25*8T 2 

19 Tylny stabilizator 95.4*50.6*2.0Tx500L 1 

20 Śruba zamkowa  M6*1*45L 4 

21L Pedał lewy 420*130*85 1 

21R Pedał prawy 420*130*85 1 

22 Okrągła stopka regulacyjna D59*M10*40L 2 

23L Osłona lewego górnego stabilizatora 80*55*87 2 

23R Osłona prawego górnego stabilizatora 80*50*87 2 

24 Nakrętka kontrująca M10*1.25*10T 2 

25 Silnik  1 

26 Pierścień C D22.5*D18.5*1.2T 2 

27 Przewód komputera (górny) 800L 1 
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28 Przewód komputera (dolny) 600L 1 

29 Przewód elektryczny 1000L 1 

30 Przewód sensora 1050L 1 

31 Oś pedałów D46x44 2 

Część nr Opis Specyfikacja Ilość  

32 Okrągła zaślepka D45*15 2 

33L Lewy element korby   1 

33R Prawy element korby  1 

34 Pierścień C S-40(1.80T)    D40 2 

35 Pasek 1651  pj6 1 

36L Lewa osłona łańcucha  1 

36R Prawa osłona łańcucha  1 

37 Koło zamachowe   1 

38 Płaska podkładka D24*D16*1.5T 1 

39 Pokrywa boczna D36*16 2 

40 Śruba M8*1.25*20L 4 

41 Wkręt krzyżakowy ST4.2x1.4x20L 6 

42 Dysk D456*29 2 

43 Łożysko  #6004ZZ 2 

44 Śruba M8*52L 1 

45 Nakrętka z tworzywa M8*1.25*8T 1 

46 Płaska podkładka D28*D8.5*3T 1 

47 Podkładka wygięta D21xD16.2x0.3T 3 

48 Płaska podkładka D13*D6.5*1.0T 1 

49 Górna osłona ochronna  1 

50 Podkładka wygięta D21xD16.2x0.3T 1 

51 Sprężyna D1.0*55L 1 

52L Rura podporowa ramienia lewego  1 

52R Rura podporowa ramienia prawego  1 

53 Pianka D30x3Tx680L 2 

54 Pianka D23x5Tx530L 2 

55 Zaślepka (grzybek) D1 1/4"*45L 2 

56 Sprężyna D3.5*D20*70L 1 

57 Wkręt krzyżakowy ST4.2x1.4x20L 4 

58 Wkręt krzyżakowy ST4x1.41x20L 8 

59 Śruba M8*1.25*50L 1 
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60 Płaska podkładka D21*D8.5*1.5T 4 

61 Oś korby D20*116L 1 

62 Okrągły magnes M02 1 

Część nr Opis Specyfikacja Ilość  

63 Wkręt krzyżakowy ST3.5*1.27*15L 8 

64 Komputer SM-2780-67 1 

65 Sensor pulsu ręki WP1007-12B 2 

  Przewód sensora pulsu 600L 2 

66 Płaska podkładka D50*D10*2.0T 1 

67 Przedni wspornik komputera 380*150*50 1 

68 Tylny wspornik komputera 340*150*50 1 

69 Przednia oś pedałów D15.85x63.2L 2 

70 Mocująca nieruchoma płytka  1 

71 Podkładka wygięta D27*D21*0.3T 1 

72L Lewa poręcz  1 

72R Prawa poręcz  1 

73 Płaska podkładka D14xD6.5x0.8T 4 

74 Lewa osłona ochronna 115x95x43 2 

75 Prawa osłona ochronna  115x95x43 2 

76 Śruba krzyżakowa M5x0.8x12L 1 

77 Pokrętło D40*M6*12 4 

78 Zasilacz 9V 1 

79 Osłona z tworzywa sztucznego D3*30L 1 

80 Okrągły wkręt krzyżakowy ST4x1.41x20L 2 

81 Zaślepka wewnętrzna D71.5*100L 1 

82 Nakrętka z tworzywa M6*1*6T 1 

83 Śruba imbusowa M8x1.25x25L 1 

84 Pierścień C S-16(1T) 2 

85 Śruba M6*65L 1 

86 Nakrętka imbusowa M6*1*6T 1 

87 Podkładka z tworzywa D6*D19*1.5T 1 

88 Wspornik mocujący magnes  1 

89 Nakrętka imbusowa M8*1.25*8T 1 

90 Okrągły wkręt krzyżakowy M5x0.8x10L 2 

91 Okrągły wkręt krzyżakowy ST4x1.41x15L 2 

92 Nakrętka mocująca D16.2*12L 1 

93 Linka naciągu D1.5x850L 1 
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Lista kontrolna 
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Instrukcja montażu 

KROK 1. 

1. Zamontuj przedni stabilizator (2) i tylny stabilizator (19) do ramy głównej (1) używając śrub 
imbusowych (9), podkładek sprężynowych (6) i podkładek płaskich (3). 

2. Dostosuj pokrętło pod zaślepką stabilizatora (4), aby zapewnić równowagę urządzenia. 
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Instrukcja montażu 

KROK 2. 

1. Zamontuj pedały (21L i 21R) na rurę podporową pedałów (11) używając śrub zamkowych (20), 
płaskiej podkładki (73) i pokrętła (77). 
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Instrukcja montażu 

KROK 3. 

1. Zamontuj rury lewego i prawego ramienia (52L i 52R) do rury podporowej za pomocą śruby (9), 
podkładki sprężynowej (6) i podkładki łukowej (7). 

2. Podnieś górną osłonę ochronną (49) do góry i połącz kolumnę przednią (10) z podporą za pomocą 
śluby (9), podkładki sprężynowej (6) i podkładki łukowej (7). 

3. Umieść osłonę ochronną (49) z powrotem na swoim miejscu. 
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Instrukcja montażu 

KROK 4. 

1. Zamontuj poręcze (72L i 72R) na kolumnie przedniej (10) używając śruby (17), podkładki 
łukowej (7), podkładki sprężynowej (6) i nakrętki (18). 
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Instrukcja montażu 

KROK 5. 

1. Połącz górny przewód komputera (27) i przewód sensora pulsu (65) z komputerem i zamontuj 
komputer (64) na płytce montażowej, znajdującej się na kolumnie przedniej, za pomocą wkrętu. 

2. Włóż wtyczkę zasilacza (78) do gniazdka. 
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Instrukcja montażu 

KROK 6. 

1. Zamontuj wsporniki komputera (67 i 68) pod komputerem używając wkrętów (90 i 91). 
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Instrukcja obsługi komputera 

 
 

FUNKCJE PRZYCISKÓW:  

TRYB/ENTER: W trybie stopu przycisk tryb potwierdza wszystkie dane treningu i pozwala przejść do 
programu. 

RESET : W trybie stopu wciśnij ten przycisk, aby powrócić do głównego menu. 

START/STOP : Pozwala na start (rozpoczęcie) lub stop (zatrzymanie) treningu. 

REGENERACJA :  Testuje stan regeneracji tętna. 

GÓRA : Wybiera tryb treningu i pozwala ustawić wartości funkcji na wyższe. 

DÓŁ : Wybiera tryb treningu i pozwala ustawić wartości funkcji na niższe. 

TKANKA  

TŁUSZCZOWA : 

Do pomiaru ilości tkanki tłuszczowej 
 

 
WYŚWIETLANIE DANYCH O Ć WICZENIACH:  

CZAS : Wyświetla wartości od 0:00~99:99 ; Pozwala na ustawianie wartości od 0:00~99:00 

ODLEGŁOŚĆ : Wyświetla wartości od 0:00~99:99 ; Pozwala na ustawianie wartości od 0:00~99:90 km 

KALORIE : Wyświetla wartości od 0~9999 ; Pozwala na ustawianie wartości od 0,00~9990 

PULS: Wyświetla wartości P-30~240 ; Pozwala na ustawianie wartości od 0-30~240 

WATT : Wyświetla wartości od 0~999 ; Pozwala na ustawianie wartości od 10~350 

PRĘDKOŚĆ : 0~99,9 km 

RPM : 0~999 
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PROCEDURA DZIAŁANIA  

1. Podłącz źródło zasilania a komputer włączy się wydając długi sygnał dźwiękowy, ekran LCD będzie 
wyświetlał wszystkie segmenty (rysunek A) przez 2 sekundy i przejdzie w tryb ustawiania danych 
osobistych (płeć, wiek, wzrost i wagę) w U1~U4. (rysunek B~C) 

2. Po ustawieniu danych użytkownika, komputer wyświetli menu główne (rysunek D). 

    

Rysunek A        Rysunek B 

    

Rysunek C        Rysunek D 

3. W menu głównym pierwszym programem, który się pojawi będzie program MANUALNY, użytkownik 
może wybierać program przyciskami GÓRA i DÓŁ spośród �programów MANUALNY (12 profili) 
(rysunek E) �PROGRAM�PROGRAM UŻYTKOWNIKA�HRC�WATT. 

     

Rysunek E        Rysunek F 

4. Szybki start i Manualny : 
Przed rozpoczęciem treningu w trybie Manualnym, użytkownik może ustawić CZAS, ODLEGŁOŚĆ, 
KALORIE i docelowy PULS. 
Po uruchomieniu urządzenia, użytkownik może wcisnąć przycisk START/STOP, aby rozpocząć trening 
w trybie manualnym od razu, bez jakichkolwiek ustawień. 
Poziom może być dostosowany podczas ćwiczeń przez wciskanie przycisków GÓRA lub DÓŁ. 
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5. PROGRAMOWY : 
Przed treningiem w trybie Programowym, użytkownik może ustawić docelowy czas. 
Wciskając GÓRA i DÓŁ można wybrać program z 12 profilami, a żeby potwierdzić swój wybór należy 
użyć przycisku ENTER/TRYB. Poziom może być dostosowany podczas ćwiczeń przez wciskanie 
przycisków GÓRA lub DÓŁ. 

6. H.R.C. : 
Przed rozpoczęciem treningu komputer zapyta o WIEK użytkownika, aby obliczyć docelowy puls.  
Użytkownik może jednak wciskać GÓRA i DÓŁ, aby zmienić puls docelowy, wybierając wartość od 30 
do 240. 

7. PROGRAM UŻYTKOWNIKA : 
Użytkownik może utworzyć własny profil wciskając przyciski GÓRA, DÓŁ, a następnie przycisk TRYB. 
(od kolumny 1 do kolumny 20) Użytkownik może przytrzymać przycisk TRYB przez 2 sekundy, aby 
wyjść z ekranu ustawień profilu. 

8. WATT : 
Ustawiona wartość watt wynosi 120 i mruga na ekranie w trybie ustawień WATT.  Użytkownik może 
zmienić wartość docelową używając przycisków GÓRA, DÓŁ, wybierając wartość od 10 do 350.  
Wciśnij przycisk TRYB, aby potwierdzić. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
UWAGA: 

1. Ten komputer wymaga zasilacza o parametrach 9 V, 500 mA. 
2. Kiedy użytkownik przestanie ćwiczyć na 4 minuty, komputer przejdzie w stan oszczędzania energii, 

wszystkie ustawienia i dane treningu będą przechowywane do momentu jego ponownego rozpoczęcia. 

Obszar roboczy wyświetla łącznie 8 elementów a każdy profil składa się  
z 20 elementów. 
Podczas treningu wyświetlacz profilu powinien przewijać się, pokazując każdy  
z elementów, aż do zakończeniu treningu z wybranym profilem. 

Wyświetlacz alfanumeryczny przedstawia nazwę wybranego programu użytkownika 

(Manualny→Programowy→Użytkownika→HRC→WATT), aby przypomnieć mu aktualnie wybrany tryb. 
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3. Jeśli komputer zachowuje się w nieodpowiedni sposób należy wyjąć przewód zasilacza i włożyć go 
ponownie. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyłączny importer i dystrybutor: 
markARTUR  

ul. Mełgiewska 30d 
20-234 Lublin, POLSKA 

Tel:. +48 81 745 09 10 
www.magnumfitness.pl 

www.hurtowniasportowa.eu 
e-mail: sklep@meteor.pl 

             
 


