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Klauzula bezpieczeństwa
UWAGA! Przed uruchomieniem urządzenia oraz rozpoczęciem treningu skonsultuj się ze
swoim lekarzem. Dotyczy to szczególnie osób w wieku 35 lat lub więcej oraz osób
mających kłopoty ze zdrowiem. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
ewentualne wypadki lub rany odniesione podczas treningu w wyniku użytkowania
urządzenia.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. Zapoznanie osób trzecich z poniższą instrukcją leży w odpowiedzialności właściciela
urządzenia, winni oni być poinformowani o niebezpieczeństwie jakie może grozić
nieautoryzowane użytkowanie urządzenia.
2. Maksymalne obciążenie jednostki to 136 kg.
3. Rower nie zawiera funkcji sprzęgła oznacza to, że gdy koło jest w ruchu, pedały również
będą w ruchu. Nie próbuj hamować pedałami poruszając ich w tył, może to spowodować
uszkodzenie kolan.
5. Nie próbuj poruszać pedałów rękoma. Nie dotykaj żadnych elementów
obrotowych gdy są w ruchu, może to spowodować poważne uszkodzenie ciała.
6. Ogranicz dostęp dzieci roweru. Ogranicz dostęp dzieci i zwierząt podczas
użytkowania roweru.
7. Nie wykonuj ćwiczeń które mogłoby obciążyć zbytnio kierownicę np. podnoszenie
na kierownicy.
8.Urządzenie winno stać na równej powierzchnia i winno być używane w pomieszczeniach.
Jednostka nie powinna być umieszczana w garażach, na tarasach, oraz w miejscach
gdzie występuje duża wilgotność, nie ćwicz gdy jesteś mokry. Zalecamy ustawienie
roweru na macie aby zabezpieczyć podłogę przed uszkodzeniem.
9. Zawsze miej na sobie właściwe ubranie sportowe oraz dobre i wygodne buty. Nie
korzystaj z roweru bez butów, w sandałach, skarpetkach lub pończochach.
10 . Zawsze upewnij się, że jednostka jest sprawna i gotowa do treningu..
11. Upewnij się, że rower został w całości zatrzymany zanim zostanie
rozmontowany.
12 . Ograniczyć dostęp zwierząt do jednostki.
13. Nie pozostawiaj dzieci bez opieki podczas korzystania z roweru.
14. Nigdy nie korzystaj z roweru w okolicznościach zbytnie emisji tlenu lub w
miejscu gdzie korzystasz z aerozoli.
15. Nigdy nie wkładaj żadnych przedmiotów ani części ciała w szczeliny
elementów obrotowych.
16. Dla bezpieczeństwa oraz pewności uszkodzenia jednostki zaleca się aby była ona
używana przez tylko jedną osobę w danym momencie.
17. Jeżeli nie podano inaczej, serwisowanie jednostki winno być przeprowadzane
jedynie przez doświadczony i autoryzowany zespół.
18. Wszelkie naruszenie instrukcji będzie wynikało utraceniem gwarancji.

Zanim zaczniesz
Dziękujemy za zakup roweru AIR BIKE ! ! Zakupiony produkt służy usprawnieniu i
wsparciu układu krążenia . (kardio ) Zanim rozpoczniesz ćwiczenia zapoznaj się z
Instrukcją Obsługi oraz zasadami obsługi tejże jednostki.
Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom należy właściwie ustawić jednostkę oraz
przeprowadzać częste przeglądy. Odpowiedzialność za konserwację urządzenia
spoczywa na użytkowniku roweru.
Aby uniknąć problemów pamiętaj o częstym rozciąganiu po ćwiczeniach.
Jeżeli przyjmujesz leki to skonsultuj się ze swoim lekarzem w celu ustalenia wszelkich
przeciwskazań działania leku w wyniku wytężonej pracy serca.
Jeżeli cierpisz na problemy z sercem, nie prowadzisz aktywnego trybu życia, i/lub masz
więcej niż 35 lat nie korzystaj z wcześniej zaprogramowanych ćwiczeń bez konsultacji z
lekarzem.
Konsola winna być zawsze sucha aby uniknąć poparzenia prądem. Upewnij się, że
rozlałeś żadnych płynów na konsolę. Zalecamy stosowanie zabezpieczonych napoi
podczas korzystania z urządzenia.
Zapoznaj się z poniższym rysunkiem.

Instrukcja montażu
ZANIM ZACZNIESZ USUŃ WSZYSTKIE TAŚMY I
OPAKOWANIE

RYSUNEK 1 Montaż stabilizatorów
KROK 1
Jak pokazano na rysunku poniżej, używając czterech płaskich podkładek (D03),
czterech podkładek sprężynujących (D06) oraz czterech śrubek (B06) zamontuj
przednie i tylne stabilizatory (A06) i (A07) do ramy głównej (A01)
UWAGA:
1.) Każdy stabilizator (A06, A07) posiada regulatory poziomu (E10), przykręcając
lub odkręcając regulatory możesz wypoziomować rower w przypadku gdy teren
jest nierówny.
2.) Upewnij się, że stabilizatory (A06 i A07) zostały mocno dokręcone do ramy
głównej (A01) zanim zaczniesz używać rower.

Instrukcja montażu
RYSUNEK 2 Montaż prawej i lewej kierownicy
Krok 1
Zamontuj prawą kierownicę (A02) w rurę w kształcie U ramy głównej (A01) poprzez
nakręcenie ich na miejsce a następnie dokręcenie do oporu zgodnie z wskazówkami
zegara.
Krok 2
Zamontuj prawą kierownicę (A02) używając ramienia prawego łącznika (A05) jedną śrubą
(B14), dwiema podkładkami (D01), łożysko (E16) ramienia łączącego oraz nakrętkę
nylonową (C02) jak widać na rysunku.
Krok 3
Powtórz wszystkie kroki od 1 do 2 aby zamontować lewą kierownicę.
RYSUNEK 2
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RYSUNEK 3 Montaż pedałów
Krok 1:
Przełóż prawy pedał (G11) przez otwór w korbie (E05). Dokręć
obracając zgodnie z wskazówkami zegara.
Uwaga: Prawy pedał (G11) został oznaczony literą „R".
Krok 2:
Przełóż lewy pedał (G10) przez otwór w lewej korbie (E04). Dokręć
obracając zgodnie z wskazówkami zegara.
Uwaga: Lewy pedał (G10) został oznaczony literą "L".
RYSUNEK 3

INSTRUKCJA MONTAŻU
RYSUNEK 4 Montaż ekranu
Step 1
Przeprowadź przewód z czujnikiem (H02), wychodzący z ramy głównej (A01),
przez masz konsoli (A11) na zewnątrz masztu konsoli (A11).
Za pomocą dwóch śrubek (B06) i dwóch podkładek (D03) połącz masz konsoli
(A11) z ramą główną (A01) jak pokazano na rysunku.

Krok 2
Połącz przewód czujnika (H02) do złącza na konsoli (H01) a następnie
przytwierdź konsolę (H01) do masztu konsoli (A11) za pomocą czterech śrubek
(B03).
RYSUNEK 4
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Gratulacje!
Właśnie złożyłeś swój egzemplarz Air Bike!

Instrukcja obsługi konsoli

1. Klawisze obsługi
START : Wciśnij "Start" by przejść w stan gotowości, następnie wybierz program.
Możesz użyć tego klawisza by zakończyć wstrzymaną opcję.
STOP : Przyciśnięcie i przytrzymanie
Stop" przez 1-2 sekund spowoduje
wstrzymanie programu, ale dłuższe przytrzymanie spowoduje skasowaniem
ustawień i powrót do menu oczekiwania.
ENTER : Wciśnij " Enter " aby zatwierdzić wybór.
UP & DOWN : Aby wybrać wartości z listy wciśnij klawisze UP lub Down.
Uwaga: menu oczekiwania pokazuje i pomija wartości na ekranie. Menu uśpienia
pokazuje
II

2. PANEL INTERWAŁOWY
Program:
(1) Interwał 20/10(Ćwicz:20 Sekund, Odpoczynek:10
Sekund)
(2) Interwał 10/ 20 (Ćwicz:10 Sekund, Odpoczynek:20
Sekund)
(3) Interwał użytkownika
Wszystkie trzy powyższe programy są wyświetlane w
Panelu Interwałów.
(A) Górny banner -- wskaże który interwał został wybrany oraz wskaże obecny status Ćwicz
lub Odpoczywaj.( Program (1) i (2) - Cykle Ćwicz i Odpoczywaj są ustawione na 8 powtórzeń,
podczas gdy program (3) posiada jedno powtórzenie)
(B) Ekran czasu całkowitego --- przelicza całkowity czas trwania programu podczas gdy duże
cyfry będą wskażą czas interwałów Ćwicz lub Odpoczywaj.

(C) Ekran 88/88 - - - wyświetli obecny interwał oraz całkowitą liczbę interwałów danego
programu.
3. EKRAN CZASU DOCELOWEGO, ODLEGŁOŚCI I KALORII

Program: (4) Czas docelowy (5) Odległość docelowa
(6) Docelowa ilośc kalorii, wszystkie te programy będą
widoczne na ekranie obok.
(A)Górny banner na ekranie wskazuje który z docelowych
programów jest teraz aktywny.
(B)Ekran czasu - - będzie się wyświetlał na przemian czas
pozostały do końca oraz pozostałe wartości
(C)Całkowita odległość - - zależnie od początkowych
ustawień będzie wyświetlał dane w kilometrach lub milach.

(D) Ekran kalorii - - wskaże ilość spalanych kalorii.

4. EKRAN WATTS/SPEED/RPM
Zwykły ekran: Watt, Speed, RPM
- Powyższe będzie wyświetlane podczas trwania
wszystkich programów.
Watt: mierzy ilość pozyskanej energii oraz rejestruje ilość pracy w dowolnym
momencie ćwiczeń.
Ekran Speed: wskaże symulowaną prędkość jazdy na rowerze pobieraną
obecnej ilości obrotów (RPM) lub prędkości pedałowania.

z

RPM: odnosi się do prędkości z jaką obraca się korba.
(A) Podczas ćwiczeń: wartości Watts, Speed i RPM wskażą obecną sytuację.
(B) Menu wstrzymania lub zatrzymania: wartości Watts, Speed i RPM wskażą
najwyższą wartość, wartość sumaryczną, przeciętną wartość
5. PANEL TĘTNA
Program: Tętno Docelowe
Konsola posiada zaimplementowany nadajnik
bezprzewodowy, tak więc jest możliwe odczytanie
tętna z pasa pulsometru (opcjonalny). W momencie
gdy konsola wykryje obecne tętno na dużym
trzycyfrowym wyświetlaczu BPM (uderzenia na
minutę) a ikonka serce będzie mrugać. Istnieje możliwość kontroli zakresu BPM, od
65% do 80% maksymalnego tętna, wybrany zasięg BPM zależny od tętna, baner
Speed (prędkość) będzie podpowiadał czy przyspieszyć czy zwolnić jeśli
znajdziesz się poza zasięgiem BPM. Gdy tętno użytkownika osiągnie docelowy
zakres zostanie wyświetlony sygnał o osiągnięciu celu Target Rate Achieved.

Aby wyliczyć maksymalne tętno oraz wybrać właściwy trening, użyj powyższy wzór.
Poniższe wyliczenia są właściwe dla 35 letniej osoby:
220 - 35 =185 BPM (220 - Wiek = Maksymalne tętno w BPM (uderzenia serca na
minutę)
0.65 x 185 = 120 BPM (65% z 185 BPM (maksymalny BPM) = 120 BPM
0.80 x 185 = 148 BPM (80% z 185 BPM (maksymalny BPM) = 148 BPM
5. INFORMACJE DODATKOWE:
(A) Wciśniecie i przytrzymanie klawisza „STOP” przez 2 sekundy w dowolnym
momencie doprowadzi do zresetowania konsoli.
(B) Pozostawienie konsoli w bezczynności przez 30 sekund spowoduje przejście w
stan uśpienia.
(C) Wybudzenie konsoli nastąpi po wciśnięciu dowolnego klawisza.
(D) Wstrzymany trening pozostaje aktywny przez minutę a następnie przejdzie w
stan uśpienia, trening zostanie rozpoczęty ponownie po wciśnięciu klawisza
„start”
(E) Jeśli czujnik RPM nie wykryje ruchu ponad 1 minutę w ów czas przejdzie
automatycznie w stan uśpienia.
(F) Aby zmienić kilometry (KM) na mile (ML) wciśnij klawisz „Start” i „Enter”
jednocześnie, a następnie wciśnij „Up” lub „Down” aby wybrać jednostkę. Aby
zatwierdzić wciśnij „Enter”.

LISTA CZĘŚCI
SYMBOL

NAZWA CZĘŚCI

ILOŚĆ

A01

Rama główna

1

A02

Prawa część kierownicy

1

A03

Lewa część kierownicy

1

A04

Oś przekładni łańcuchowej

2

A05

Ramię łączące

1

A06

Stabilizator przedni

1

A07

Stabilizator tylny

1

A08

Sztyca siodełka

1

A09

Regulator siodełka

1

A10

Stalowy zestaw wentylatora

1

A11

Masz konsoli

1

A12

Płyta mocującawentylatora

7

A13

Brak

B01

Śrubki 10x16x17 mm

7

B02

Śruba (czarna) TP4x16L

1

B03

Śruba krzyżakowa M5x10L

4

B04

Śruba krzyżakowa M5xP0.8x8L
(czarna)

7

B05

Śruba krzyżakowa M5xP0.8x8L
(nierdzewna)

1

B06

Śruba sześciokątna M8x20L (DIA
6mm)

6

B07

Śruba sześciokątna M8x20L
(karbonowa)

2

B08

Śruba sześciokątna M22x17x91.4

2

B09

Śruba sześciokątna M6x12L
(srebrna, klejona)

4

B10

Śruba sześciokątna M6x16L
(srebrna, karbonowa)

4

B11

Śruba sześciokątna M6x6L
(czarna)

2

B12

Śruba mocująca korbę

3

*

B13

Gniazdo śruby sześciokątnej
M6xP1.0x15L

4

B14

Płaska śruba sześciokątna
M10x40

2

B15

Brak

*

B16

Brak

*

C01

Nakrętka kryta 3/8x26”

4

C02

Nakrętka nylonowa (cienka)
(czarna) M10

4

C03

Nakrętka kontrująca (klejona)
M14xP1.5, R

2

C04

Nakrętka sześciokątna (czarna)
M6

4

C05

Nakrętka nylonowa (srebrna) M6

4

C06

Nakrętka nylonowa (cienka)
(czarna) M8

2

C07

Brak

D01

Podkładka (czarna) 10x19x2.0t

4

D02

Podkładka (czarna) 16x21x2.0t

4

D05

Podkładka (czarna) 6x1t

4

D06

Podkładka (czarna) 8x2t

4

E01

Kołki do stopek
(38.4x32x110.6mm)

2

E02

Okrągła płytka mocująca korbę
(L)

1

E03

Okrągła płytka mocująca korbę
(R)

1

E04

Lewa korba

1

E05

Prawa korba

1

E06

Pręt mocujący siodełko

1

E07

Podkładka zabezpieczająca
(S-20)

1

E08

Kanał regulacji

4

E09

Pokrętło ze sprężyną

2

E10

Regulator stopek

4

*

E11

Napinacz łańcuchowy

4

E12

Łożysko precyzyjne #6004

2

E13

Łożysko precyzyjne #6803

8

E14

Łożysko kulowe #99502ZZ

2

E15

Pierścień Segera

4

E16

Łożysko POS10 (M10x1,5)

2

E17

Zamek wewnętrzny ( ⌀23*⍦9*23L)

1

E18

Zamek wewnętrzny
( ⌀⌀23*⍦9*37.5L)

1

E19

Przednie koło łańcuchowe

1

E20

Brak

*

E21

Brak

*

E22

Tylne koło łańcuchowe

1

F01

Osłona łańcucha (lewa)

1

F02

Osłona łańcucha (prawa)

1

F03

Osłona wentylatora (lewa)

1

F04

Osłona wentylatora (prawa)

1

G01

Koło transportowe

2

G02

Złącze siodełka

1

G03

Sześciokątna zaślepka DIA 50

2

G04

Sześciokątny seperator

1

G05

Sześciokątna zaślepka DIA 38

2

G06

Pokrowiec na kierownice

2

G07

Pasek klinowy

1

G08

Pokrywka wentylatora (lewa)

1

G09

Pokrywka wentylatora (prawa)

1

G10

Lewy pedał

1

G11

Prawy pedał

1

G12

Siodełko

1

G13

Zaślepka stabilizatora

4

G14

Brak

*

G15

Brak

*

G16

Stalowy łańcuch

G17

Brak

*

G18

Brak

*

H01

Konsola

1

H02

Przewód czujnika

1

H03

Magnes

1

1

