
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

                                            

 

 

 

 

Будь здоровий. Будь у формі. 

 



 

Важливі запобіжні заходи 

 

Збережіть цей посібник користувача. 

1. Дуже важливо повністю прочитати цей посібник користувача перед 

складанням і користуванням цього обладнання. Користування цим 

тренажером буде безпечним і ефективним тільки за умови його 

належного складання, технічного обслуговування й використання.  

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: Власник тренажера зобов'язаний детально 

ознайомити всіх користувачів із заходами безпеки.  

2. Перед тим, як розпочати будь-яку програму тренувань, порадьтеся з 

вашим лікарем, щоб визначити, чи ви маєте будь-які хвороби або 

перебуваєте в якомусь специфічному стані, що можуть зашкодити 

вашому здоров'ю та безпеці або зашкодити вам правильно 

користуватися тренажером. Поради лікаря особливо важливі, якщо ви 

приймаєте якісь ліки, що впливають на серцевий ритм, кров'яний тиск 

або рівень холестерину. 

3. Прислуховуйтесь до свого організму. Неправильні або надмірні 

тренування можуть зашкодити вашому здоров'ю. Припиніть тренування, 

якщо ви відчули будь-який з наступних симптомів: біль, важкість у 

грудях, нерегулярне серцебиття, нерівномірне дихання, запаморочення, 

нудота. Якщо ви відчуваєте будь-які такі симптоми, порадьтеся з 

лікарем перше, ніж продовжити програму тренувань.  

4. Не підпускайте до тренажера дітей і домашніх тварин. Тренажер 

призначений тільки для використання дорослими. 

5. Встановлюйте тренажер на твердій рівній поверхні, підстеливши 

спеціальний килимок, щоб захистити від пошкоджень підлогу чи килим. 

Для безпеки використання навкруги тренажера необхідно залишити 

щонайменше 0,5 м. вільного простору. 

6. Перед використанням тренажера перевірте, чи надійно закручені всі 

гайки та болти. Якщо під час використання тренажера ви почуєте 

будь-які  незвичайні шуми, негайно зупиніться. Не користуйтеся 

тренажером доки несправність не буде усунено.  

7. Для тренування надягайте підходящий одяг. Не надягайте надто 

просторий одяг, що може зачепитися за тренажер, або одяг, який 

перешкоджає нормальному руху. 

8. Тренажер призначений тільки для використання вдома. Максимальна 

вага користувача: 110 кг. 

9. Будьте особливо обережні при підйомі або переміщенні тренажера, щоб 

не отримати травму спини. 

10. Збережіть цей посібник користувача та інструменти для складання. 

 



 

СХЕМА ДЕТАЛЕЙ: 
 

 

    

 



 

Перелік деталей 

№ Опис Шт.  № Опис Шт. 

1 Шариковий ковпачок φ32*1.5 2  29 Шуруп M8*30 2 

2L/R Рукоятки (п/л) 2  30 М'яка рукоятка Φ23*5*400 2 

3 М'яка рукоятка Φ30*5*480 2  31 Шуруп ST4*19*φ7 2 

4 
Болт з квадр. підголівником 
M8*43 

4  32 Кругла заглушка φ25*1.5 2 

5 Шайба d8*φ20*2*R16 4  33 Шайба d6*φ12*1.0 2 

6 Ковпачкова мутра M8 8  34 Середній стрижень рукоятки 1 

7 Втулка 1  8  35 
Пластина пульсового датчика 
φ25 

2 

8 Шайба  d8*φ32*2 2  36 Розпірка  1 

9 Пружинна шайба d8 4  37 Комп'ютер  1 

10 Болт M8*16 2  38 Дріт пульсового датчику 1 

11 Шариковий ковпачок S13 6  39 Середній дріт датчика 1 1 

12 Хвиляста шайба φ19*φ25*0.3 4  40 Шуруп M4*12 2 

13 Довга розпірка Φ32*Φ19*75.5 2  41 Шайба d4*φ12*1.0 2 

14L/R Хитний стрижень   2  42 Гайковий ключ S13-14-15 1 

15 Втулка 2  4  43 Гайковий ключ S17-19 1 

16 Розпірка Φ14*Φ8.3*59 2  44 Гайковий ключ S13-14 1 

17 Квадратна заглушка J60*30*15 2  45 Вертикальний стрижень 1 

18L/R Стрижень педалі 2  46 Вигнута шайба d8*φ20*2*R30 8 

19 Болт M8*75 2  47 Болт M8*16 4 

20 Шайба d8*φ16*1.5 6  48 
Болт з квадр. підголівником 
M8*73 

4 

21 Нейлонова гайка  M8 6  49 Заглушка φ60 2 

22 Болт M8*45 4  50 Адаптер 1 

23L/R Педаль   2  51 Дріт датчику 1 

24 Шайба d10*φ32*2 2  52 Передній стабілізатор 1 

25 Нейлонова гайка  M10*1.25 2  53 Заглушка φ60 2 

26 Шариковий ковпачок S16 2  54 Задній стабілізатор 1 

27 Коротка розпірка φ32*φ19.2*30 2  55 Основна рама 1 

28 Малий кожух, два отвори 1  56 Гайковий ключ S6 1 



 

КРОК 1: 

 

 

Прикріпіть передній стабілізатор (52) і задній стабілізатор (54) до основної 

рами (55) за допомогою болтів з квадратним підголівником (48), вигнутих 

шайб (46) і ковпачкових мутр (6). 

 

 

 



 

 

 

КРОК 2: 

 

a. З'єднайте середній дріт датчика 1 (39) і дріт датчика (51). 

b. Прикріпіть вертикальний стрижень (45) до основної рами (55) шурупом 

(47) та вигнутою шайбою (46). 

 

 



 

КРОК 3: 

 

a. Прикріпіть хитні стрижні (правий та лівий) (14L/R) до відповідних хитних 

осей вертикального стрижня (45), потім закріпіть шурупами (10), 

пружинними шайбами (9) та шайбами (8), накрутіть шариковий 

ковпачок (11). 

b. Прикріпіть стрижні педалей (18L/R) на осі кривошипів з кожного боку 

основної рами (55) за допомогою нейлонових гайок (25) та шайб (24); 

накрутіть шариковий ковпачок (26). 

c. Прикріпіть хитні стрижні (14L/R) до стрижнів педалей (18L/R) за 

допомогою шурупів (19), шайб (20) та нейлонових гайок (21); накрутіть 

шариковий ковпачок (11). 



 

КРОК 4: 

 

 

Прикріпіть педалі (23L/R) до стрижнів педалей з кожного боку (18L/R) за 

допомогою шурупів (22), шайб (20) та нейлонових гайок (21). 

 

 



 

КРОК 5: 

 

 

Прикріпіть стрижні рукояток (2L/R) на хитні стрижні (14L/R) з кожного боку 

за допомогою болтів з квадр. підголівником (4), вигнутих шайб (5) та 

ковпачкових мутр (6). 

 



 

КРОК 6: 

 

a. Прикріпіть середній стрижень рукоятки (34) до вертикального стрижня 

(45) за допомогою шурупів (29) та пружинних шайб (9); надягніть малий 

кожух (28). 

b. З'єднайте дріт комп'ютера (37) до середнього дроту датчика 1 (39), потім 

прикріпіть кронштейн комп'ютера до вертикального стрижня (45) за 

допомогою шурупів (40) і шайб (41). 

c. Вставте дріт пульсового датчику (38) в отвір на задній панелі комп'ютера 

(37). 



 

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРЕНАЖЕРНОГО КОМП'ЮТЕРА 

 

Функції: 

1. Програма: В комп'ютері міститься 21 програма: 

A: 1 Ручна програма 

B: 10 Вбудованих програм  

P1: ПАГОРБИ P2: ДОЛИНА P3: СПАЛЕННЯ ЖИРУ P4: СПУСК P5: ГОРИ 

P6: ІНТЕРВАЛ P7: КАРДІО  P8: ВИТРИВАЛІСТЬ  Р9: СХИЛ P10: РАЛІ 

C: 1 Контроль навантаження  

D: 4 Контроль серцевого ритму 

55%, 75%, 90% (від цільового серцевого ритму) і цільовий серцевий ритм   

E: 4 користувальницькі програми: КОРИСТ. ПРОГР. 1 - КОРИСТ. ПРОГР. 4  

F: 1 Вимірювання тілесного жиру  

2. Зберігає дані користувача щодо статі (GENDER), зросту (HEIGHT), ваги (WEIGHT) і віку (AGE), 

навіть після вимкнення. 

3. Точкова матриця відображає ваш поточний стан.  

4. Вимірює серцевий ритм. 

5. Показує одночасно: швидкість (об./хв.) (Speed (RPM)), час (TIME), дистанцію (DIST.), калорії 

(CAL.), навантаження (WATT), пульс (PULSE), рівень (LEVEL). 

6. Комп'ютер автоматично відключиться, якщо тренажером не користуються та сигнал датчика 

швидкості не поступає протягом 4 хвилин. Він збереже поточні показники вашого тренування та 

знизить робоче навантаження до мінімального. При натисненні будь-якої кнопки або при обертанні 

педалей комп'ютер автоматично увімкнеться. 

7. Функції кнопок: 

 

Кнопки: 

1. ENTER (ВВЕДЕННЯ): 

●  В режимі зупинки (на дисплеї відображається «STOP») натисніть кнопку введення (ENTER) для 

входу в вибір програм і введення значень, які будуть мигати у відповідних віконцях. 

A: Після вибору програми натисніть ENTER для підтвердження. 

B: В режимі установки натисніть ENTER для підтвердження значення обраного параметру. 

●  В режимі старту (на дисплеї відображається «START») натисніть ENTER, щоб вибрати 

відображення швидкості або обертів на хвилину, або автоматичного перемикання. 

●  В будь-якому режимі - натисніть і утримуйте цю кнопку протягом 2 секунд, щоб повністю скинути 

показання комп'ютера. 

 

2. START/STOP (СТАРТ/СТОП) 

●  Натисніть кнопку START/STOP для запуску / зупинки програм. 

●  В будь-якому режимі - натисніть і утримуйте цю кнопку протягом 2 секунд, щоб повністю скинути 

показання комп'ютера. 

 

3. UP (ВГОРУ): 

●  В режимі зупинки натисніть цю кнопку для вибору однієї з програм (прямий відлік). У 

відповідному віконці значення буде мигати; натисніть цю кнопку для збільшення значення.  

●  В режимі старту (на дисплеї відображається «START») натисніть цю кнопку для збільшення 

важкості тренування. 

 



 

4. DOWN (ВНИЗ): 

●  В режимі зупинки натисніть цю кнопку для вибору однієї з програм (зворотний відлік). 

●  У відповідному віконці значення буде мигати; натисніть цю кнопку для зменшення значення.  

В режимі старту (на дисплеї відображається «START») натисніть цю кнопку для зменшення 

важкості тренування. 

 

5. PULSE RECOVERY (ВІДНОВЛЕННЯ ПУЛЬСУ): 

●  Перевіряє ваш поточний серцевий ритм і показує значення вашого серцевого ритму. Натисніть 

цю кнопку для входу в режим перевірки відновлення пульсу. 

●  Знаходячись в режимі перевірки відновлення пульсу, натисніть цю кнопку для виходу з цього 

режиму.  

ПРИМІТКА: 

Намагайтеся натискати пальцем тільки на потрібні ділянки сенсорного дисплею, інакше він може 

не спрацювати. 

 

Користування: 

1. Вмикання комп'ютера 

Підключіть один кінець дроту адаптера до джерела змінного струму, а інший - до комп'ютеру. 

Комп'ютер подасть звуковий сигнал і увійде до початкового режиму. 

 

2. Вибір програми й установка значень. 

● Ручна програма й вбудовані програми P1 - P10 

A. Натисніть кнопки UP / DOWN для вибору потрібної програми.  

B. Натисніть кнопку ENTER для підтвердження обраної програми та входу в режим 

установки часу. 

C. Значення часу почне мигати. Натисніть кнопки UP / DOWN для вибору потрібного 

значення часу.  Натисніть ENTER для підтвердження. 

D. Значення дистанції почне мигати. Натисніть кнопки UP / DOWN для вибору потрібного 

значення дистанції.  Натисніть ENTER для підтвердження. 

E. Значення калорій почне мигати. Натисніть кнопки UP / DOWN для вибору потрібного 

значення калорій. Натисніть ENTER для підтвердження.  

F. Натисніть START/ STOP, щоб почати тренування. 

 

● Програма контролю навантаження (Watt) 

A. Натисніть кнопки UP / DOWN для вибору програми контролю навантаження. 

B. Натисніть кнопку ENTER для підтвердження обраної програми та входу в режим 

установки часу. Значення часу почне мигати. Натисніть кнопки UP / DOWN для вибору 

потрібного значення часу. Натисніть ENTER для підтвердження. 

D. Значення дистанції почне мигати. Натисніть кнопки UP / DOWN для вибору потрібного 

значення дистанції.  Натисніть ENTER для підтвердження. 

E. Значення калорій почне мигати. Натисніть кнопки UP / DOWN для вибору потрібного 

значення калорій. Натисніть ENTER для підтвердження. 

F. Значення навантаження (Watt) почне мигати. Натисніть кнопки UP / DOWN для вибору 

потрібного значення навантаження. Натисніть ENTER для підтвердження. 

G. Натисніть START/ STOP, щоб почати тренування. 

 

● ПРОГРАМА КОНТРОЛЮ СЕРЦЕВОГО РИТМУ: 55%, 75% та 90% від цільового серцевого 



 

ритму. Максимальний серцевий ритм залежить від віку користувача. Ця програма забезпечить вам 

корисні тренування в межах значення максимального серцевого ритму.  

A. Натисніть кнопки UP / DOWN для вибору програми контролю серцевого ритму. 

B. Натисніть кнопку ENTER для підтвердження обраної програми та входу в режим 

установки часу. 

С. Значення часу почне мигати. Натисніть кнопки UP / DOWN для вибору потрібного 

значення часу. Натисніть ENTER для підтвердження. 

D. Значення дистанції почне мигати. Натисніть кнопки UP / DOWN для вибору потрібного 

значення дистанції.  Натисніть ENTER для підтвердження. 

E. Значення калорій почне мигати. Натисніть кнопки UP / DOWN для вибору потрібного 

значення калорій.  Натисніть ENTER для підтвердження. 

F. Значення віку почне мигати. Натисніть кнопки UP / DOWN для вибору потрібного 

значення віку. Натисніть ENTER для підтвердження.  

G. Програма цільового серцевого ритму буде мигати; комп'ютер відобразить цільовий 

серцевий ритм користувача відповідно до його віку. 

H. Натисніть START/ STOP, щоб почати тренування. 

 

● ПРОГРАМА КОНТРОЛЮ СЕРЦЕВОГО РИТМУ: ЦІЛЬОВИЙ СЕРЦЕВИЙ РИТМ 

Ви можете встановити будь-який цільовий серцевий ритм для тренування. 

A. Натисніть кнопки UP / DOWN для вибору програми цільового серцевого ритму. 

B. Натисніть кнопку ENTER для підтвердження обраної програми та входу в режим 

установки часу. 

C. Значення часу почне мигати. Натисніть кнопки UP / DOWN для вибору потрібного 

значення часу.  

Натисніть ENTER для підтвердження.  

D. Значення дистанції почне мигати. Натисніть кнопки UP / DOWN для вибору потрібного 

значення дистанції.  Натисніть ENTER для підтвердження. 

E. Значення калорій почне мигати. Натисніть кнопки UP / DOWN для вибору потрібного 

значення калорій. Натисніть ENTER для підтвердження. 

F. Значення цільового серцевого ритму почне мигати. Натисніть кнопки UP / DOWN для 

вибору потрібного значення.  Натисніть ENTER для підтвердження. 

G. Натисніть START/ STOP, щоб почати тренування. 

ПРИМІТКА: Під час тренування значення вашого серцевого ритму залежить від рівня 

навантаження і швидкості. Програма контролю серцевого ритму буде підтримувати ваш серцевий 

ритм в межах установленого значення. 

Коли комп'ютер отримає інформацію, що ваш поточний серцевий ритм є вищим, ніж установлений, 

він знизить рівень навантаження автоматично, або ви самі можете уповільнити темп тренування. 

Якщо ваш поточний серцевий ритм є нижчим, ніж установлений, він підвищить рівень 

навантаження автоматично, або ви самі можете прискорити темп тренування. 

 

● Користувальницькі програми: CUSTOM 1～CUSTOM 4 (Корист. прогр. 1 - Корист. прогр. 4) 

A. Натисніть кнопки UP / DOWN для вибору користувача. 

B. Натисніть кнопку ENTER для підтвердження обраної програми та входу в режим 

установки часу. 

С. Значення часу почне мигати. Натисніть кнопки UP / DOWN для вибору потрібного 

значення часу. Натисніть ENTER для підтвердження. 

D. Значення дистанції почне мигати. Натисніть кнопки UP / DOWN для вибору потрібного 

значення дистанції.  Натисніть ENTER для підтвердження. 



 

 

E. Значення калорій почне мигати. Натисніть кнопки UP / DOWN для вибору потрібного 

значення калорій. Натисніть ENTER для підтвердження. 

F. Значення навантаження почне мигати. Натисніть кнопки UP / DOWN для вибору 

потрібного значення. Натисніть ENTER для підтвердження. Потім повторіть 

вищевказану операцію, щоб установити рівень навантаження від 2 до 10.  

G. Натисніть START/ STOP, щоб почати тренування. 

 

● Програма вимірювання тілесного жиру 

A. Натисніть кнопки UP / DOWN для вибору програми вимірювання тілесного жиру.  

B. Натисніть кнопу ENTER для підтвердження обраної програми та входу в режим 

установки зросту. 

С. Значення статі почне мигати. Натисніть кнопки UP / DOWN для вибору зросту. Натисніть 

ENTER для підтвердження. 

D. Значення ваги почне мигати. Натисніть кнопки UP / DOWN для вибору ваги. Натисніть 

ENTER для підтвердження. 

E. Значення віку почне мигати. Натисніть кнопки UP / DOWN для вибору потрібного 

значення віку. Натисніть ENTER для підтвердження. 

F. Значення статі почне мигати. Натисніть кнопки UP / DOWN для вибору статі. Натисніть 

ENTER для підтвердження. 

G. Натисніть START/ STOP, щоб почати вимірювання тілесного жиру. 

 

ПРИМІТКА: 

1. Під час вимірювання тілесного жиру поставте обидві кисті рук на контактні пластини датчиків. 

Результати: 

FAT% (% ЖИРУ), BMR (інтенсивність основного обміну), BMI (індекс маси тіла), BODY SHAPE 

(статура). 

FAT%: Загальна кількість тілесного жиру у відсотках. 

BMR: Інтенсивність основного обміну (метаболізм) - енергія (відображена у калоріях), що 

витрачається тілом у стані покою для забезпечення нормального функціонування організму. 

BMI: індекс маси тіла, використовується для визначення статури. 

2. Якщо під час вимірювання тілесного жиру між вашими руками і пульсовим датчиком немає 

доброго контакту, комп'ютер не зможе отримати сигнал і на дисплеї відобразиться «ERROR2».  

 Натисніть кнопку START/STOP, щоб почати знову. 

3. Під час вимірювання не можна натискати жодних кнопок для виходу з цього режиму. Після 

завершення вимірювання натисніть кнопки UP/DOWN для виходу з програми вимірювання 

тілесного жиру і переходу до інших програм. 

4. Порівняльна таблиця тілесного жиру та статури 

 

 Знижена вага Нормальна вага Збільшена вага Надмірна вага Ожиріння 

Чоловіки ≤ 30 років <14% 14-20% 20,1-25% 25,1-35% >35% 

Чоловіки> 30 років <17% 17-23%; 23,1-28% 28,1-38% >38% 

Жінки ≤ 30 років <17% 17-24% 24,1-30% 30,1-40% >40% 

Жінки > 30 років <20% 20-27% 27,1-33% 33,1-43% >43% 

 

 

 

 



 

3. Перевірка відновлення пульсу 

Перевірка відновлення пульсу допомагає вам порівняти ваш серцевий ритм до та після тренування. 

Вона визначає фізичний стан вашої серцево-судинної системи. 

Перевірка проводиться таким чином: 

A. Візьміться обома руками за пульсові датчики, або скористуйтеся бездротовим 

передавачем для вимірювання пульсу (якщо застосовне), комп'ютер відобразить поточне 

значення вашого пульсу. 

B. Натисніть RECOVERY входу в режим перевірки відновлення пульсу, і комп'ютер увійде в 

режим зупинки. 

С. Продовжуйте вимірювання пульсу. 

D. Почнеться зворотний відлік часу від 60 секунд до 0. 

Е. Коли час досягне 0, результати вимірювання (F1 - F6) відобразяться на дисплеї. 

F1 = відмінно; F2 = добре; F3 = непогано; F4 = нижче середнього; F5 = незадовільно; F6 = 

погано. 

F. Якщо комп'ютер не отримає дані про ваш поточний серцевий ритм, натиснення 

RECOVERY не дозволяє увійти до режиму перевірки відновлення пульсу.  

Під час перевірки відновлення пульсу натисніть RECOVERY для завершення перевірки й 

повернення в режим зупинки. 

 

4. Вимірювання пульсу 

Поставте кисті рук на датчики, та через 3-4 секунди комп'ютер покаже на дисплеї ваш поточний 

серцевий ритм в ударах на хвилину (уд./хв.). 

Під час вимірювання символ серця буде блимати а поруч буде відображатися символ кардіограми. 

Примітка: В процесі вимірювання пульсу, через налагодження контакту, у перші 2-3 секунди 

значення пульсу може коливатися, після чого воно повернеться до норми. 

Результат, отриманий при вимірянні пульсу, не можна використовувати у медичних цілях. 

ПРИМІТКА: Якщо комп'ютер також обладнаний бездротовим передавачем для серцевого ритму із 

пульсовим датчиком, краще використовувати такий пристрій. 

 

Характеристики: 

SPEED KM/H(M/H) (Швидкість (км/год або міль/год)): показує вашу поточну швидкість.  

Діапазон: 0,0-99,9 км/год  або міль/год 

RPM (об/хв): показує поточну кількість обертів на хвилину. Діапазон: 0-999. 

TIME (час): сукупний час тренування, Діапазон: 0:00 - 99:59 (хвилини:секунди) 

Поточний діапазон часу: 5:00 - 99:00. Комп'ютер почне зворотний відлік від встановленого часу до 

0:00, із приблизно однаковим часом для кожного рівня навантаження. 

Коли відлік досягне нуля, програма зупиниться і комп'ютер подасть звуковий сигнал. 

Якщо ви не встановили час, навантаження буде зростати один раз на кожну хвилину.  

DIST (дистанція): сукупна дистанція тренування. Діапазон: 0,0 - 99,9 - 999 

поточний діапазон відображення дистанції: 1,0 - 9,0 - 999. Коли відлік досягне нуля, програма 

зупиниться і комп'ютер подасть звуковий сигнал. 

CALORIE (калорії): сукупна кількість калорій, спожитих за час тренування. Діапазон: 0,0 - 99,9 - 999 

поточний діапазон відображення калорій: 10,0 - 90,0 - 990. Коли відлік досягне нуля, програма 

зупиниться і комп'ютер подасть звуковий сигнал. 

PULSE (пульс): показує значення серцевого ритму під час тренування. Діапазон:  30 - 240 уд/хв 

RESISTANCE LEVEL (рівень навантаження): показує рівень навантаження. Діапазон: 1 - 16 

WATT (ватти): показує потужність. 



 

 

■ПОМИЛКИ НА ДИСПЛЕЇ 

1. Якщо комп'ютер відображає на дисплеї «ERROR1», перевірте стан мотору та надійність 

контакту дротів мотору. 

2. Якщо комп'ютер відображає на дисплеї «ERROR2», перевірте контакти пульсових датчиків, 

можливо вони не отримують дані про кількість тілесного жиру. 

 

■ПІДСИЛЮВАЧ ЗВУКУ Й АКУСТИЧНА КОЛОНКА (ЯКЩО Є) 

Підключіть вхідний роз'єм до аудіоплеєра, потім увімкніть аудіовимикач, розташований з правого 

боку комп'ютера. В такому разі комп'ютер буде відтворювати звук. 

 

ПРИМІТКА: Протягом відтворення музикальних файлів (mp3), частота звуку є дуже близькою до 

частоти серцевого ритму, тому значення серцевого ритму буде іноді блимати або висвітлюватися 

неправильно. Отже радимо вам не слухати музику під час вимірювання серцевого ритму. 

 

■АДАПТЕР 

ЖИВЛЕННЯ: змінний струм (напруга в різних країнах може бути різною) 

ВИХІДНА ПОТУЖНІСТЬ: 8VDC 500mA (з адаптером змінного струму) або 9VDC 800mA (з 

адаптером змінного струму) (для MP3) або 8VDC 600 mA (з адаптером імпульсного джерела 

живлення) 

 

 


