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ВАЖЛИВО: Перед використанням тренажера уважно прочитайте інструкцію.  
Збережіть цю інструкцію, оскільки у майбутньому вам може знадобиться 
перечитати її. 
 
Технічні характеристики цього тренажера можуть відрізнятися від зображення в 
інструкції; виробник залишає за собою право вносити зміни у конструкцію без 
попереднього повідомлення. 
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ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ 
Завжди при користуванні цим тренажером треба дотримуватися основних заходів 
безпеки, в тому числі нижчезазначених важливих запобіжних заходів. Перед 
використанням тренажера повністю прочитайте інструкцію. 
 
 

1. Прочитайте всі вказівки в цій інструкції та робіть розминку перед тим, як встати на 
тренажер. 

2. Перед тренуванням, або запобігти ушкодження м'язів, рекомендується провести 
розминку.  Дивіться розділ «ВПРАВИ ДЛЯ РОЗМИНКИ ТА РОЗСЛАБЛЕННЯ». Після 
тренування на тренажері рекомендується зробити вправи на розслаблення. 

3. Перед використанням переконайтеся, що всі деталі справні та щільно закріплені.  
Тренажер необхідно встановлювати на рівній поверхні.  Рекомендується постелити 
під тренажер килимок. 

4. Для тренування надягайте підходящі одяг та взуття; не носіть одягу, який може 
зачепитися за тренажер; не забувайте закріпити ремінці педалей. 

5. Не намагайтеся проводити будь-яке технічне обслуговування або налаштування, 
окрім вказаного в цій інструкції.  При виникненні будь-яких неполадок, звертайтеся до 
відділу технічного обслуговування. 

6. Не користуйтеся тренажером поза приміщень. 

7. Тренажер призначений тільки для домашнього використання. 

8. Тренажером може одночасно користуватися тільки одна особа. 

9. Не підпускайте до тренажера дітей і домашніх тварин під час вашого тренування.  
Тренажер призначений тільки для використання дорослими.  Залиште мінімальний 
вільний простір навкруги тренажера не менше, ніж два метри. 

10. Якщо ви відчули біль у грудях, нудоту, запаморочення або вам стало важко дихати, 
негайно припиніть тренування та зверніться до лікаря за консультацією щодо 
подальших тренувань. 

11. Максимальна вага користувача - 110 кг. 
 
 
 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед тим, як розпочати програму тренувань, порадьтеся з 

лікарем.  Це зокрема важливо для осіб, старших за 35 років або страждаючих на будь-
які хвороби.  Перед використанням тренажера уважно прочитайте інструкцію. 
 
 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Перед використанням тренажера уважно прочитайте 

інструкцію.   
Збережіть цю інструкцію, оскільки у майбутньому вам може знадобиться перечитати 
її. 
 



 4 

 

ПЕРЕЛІК ДЕТАЛЕЙ  

№ Опис Шт. № Опис Шт. 

001 Основна рама 1 030 Ковпачкова мутра M8 4 

002 Передній стабілізатор 1 031 Махове колесо Ø230x40xØ32 1 

003 Задній стабілізатор 1 032 Чашка підшипника 2 

004 Кронштейн махового колеса 1 033 Підшипник 6000ZZ 2 

005 Трубка сидіння 1 034 Гайка підшипника I 15/16" 1 

006 Ковзна трубка сидіння 1 035 Гайка підшипника II 7/8" 1 

007 Стрижень рукоятки 1 036 Шайба Ø24xØ40x3.0 1 

008 Рукоятка 1 037 Шайба Ø23xØ34.5x2.5 1 

009 U-подібний кронштейн 2 038 Шестигранна гайка 7/8" 1 

010 Шайба Ø16xØ8x1.5 6 039 Ремінний шків з кривошипом 
Ø240J6 

1 

011 Болт з вушком M8x85 1 040 Болт M5X45 1 

012 Заглушка переднього 
стабілізатора 

2 041 Велика вигнута шайба Ø5 1 

013 Заглушка заднього 
стабілізатора 

2 042 Болт M5X10 4 

014 Велика вигнута шайба Ø8 8 043 М'яка рукоятка Ø24xØ30x550 2 

015 Регулятор рівня М8 1 044 Ліва педаль YH-30X 1 

016 Пружинна шайба Ø6 2 045 Права педаль YH-30X 1 

017 Болт M8x70 4 046 Заглушка рукоятки 2 

018 Заглушка ковзної трубки 
сидіння (□38) 

2 047 Заглушка 2 

019 Болт M8x15 4 048 Круглий маховик М16 1 

020 Болт M8x20 1 049 Пульсовий датчик з дротом L = 
750 мм 

2 

021 Болт з вушком M6x36 2 050 Пульсовий датчик з дротом L = 
750 мм 

1 

022 Махове колесо Ø10xØ35 1 051 Лівий кожух ланцюга 1 

023 Шуруп ST2.9×12 2 052 Правий кожух ланцюга 1 

024 Шуруп ST4.2×20 6 053 Втулка трубки сидіння 1 

025 Шуруп ST4.2×25 7 054 Регулятор натягнення 1 

026 Саморіз ST4.2x25 из пласкою 
голівкою 

4 055 Натяжний кабель L=1150 мм 1 

027 Нейлонова гайка  M8 6 056 Кожух 1 

028 Гайка  M6 2 057 Розпірка (Ø12x20x1.5) 1 

029 Шестигранна гайка M10 2 058 Кожух стрижня рукоятки 1 
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ПЕРЕЛІК ДЕТАЛЕЙ  

 

№ Опис Шт. № Опис Шт. 

059 Кожух трубки сидіння 1 064 Т-подібний маховик рукоятки 
(M8x55) 

1 

060 Ремінь PJ360 J6 1 065 Шайба Ø12x Ø6x1.0 1 

061 Сидіння DD-982AT 1 066 Болт M6X10 1 

062 Комп'ютер 1 067 Заглушка 1 

063 Подовжувач дроту датчика 
(L=1000 мм) 

        

 
 
 
 
 

ПЕРЕЛІК КРІПЛЕННЯ 
 

                   
 
(30) Ковпачкова мутра M8  
  4 шт. 
 
 
 
 

ІНСТРУМЕНТИ 
 

 

 
Універсальний ключ S6 

1 шт. 
 Мультитул з викруткою під 6-гранник 

S10, S13, S14, S15 
1 шт. 
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СХЕМА ДЕТАЛЕЙ 
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СКЛАДАННЯ 
 

 
 

 

1. Встановлення переднього і заднього стабілізатора 

Поставте передній стабілізатор (2) попереду основної рами (1) і сумістіть отвори 
болтів. 

Прикріпіть передній стабілізатор (2) до переднього вигину основної рами (1) двома 
болтами M8x70 (17), двома великими вигнутими шайбами Ø8 (14) і двома 
ковпачковими мутрами М8 (30).  

Поставте задній стабілізатор (3) позаду основної рами (1) і сумістіть отвори болтів. 

Прикріпіть задній стабілізатор (3) до заднього вигину основної рами (1) двома 
болтами M8x70 (17), двома великими вигнутими шайбами Ø8 (14) і двома 
ковпачковими мутрами М8 (30).  

Встановлення педалей 

Кривошипи, педалі, осі педалей і ремінці педалей позначені відповідно 
літерою «R» (правий)  і «L» (лівий). 

Вставте вісь лівої педалі (44) в різьбовий отвір лівого кривошипа (39).  Накрутіть вісь 
педалі вручну проти годинникової стрілки, доки вона не буде закручена щільно.  

Примітка: Не повертайте педаль за годинниковою стрілкою, оскільки таким 
чином можна пошкодити різьбу. 

Викрутка в комплекті. Вставте вісь правої педалі (45) в різьбовий отвір правого 
кривошипа (39).  Накрутіть вісь педалі вручну за годинниковою стрілкою, доки вона 
не буде закручена щільно. 



 8 

 

 

2. Встановлення трубки сидіння, кожуху трубки сидіння, сидіння та ковзної 
трубки  

Для установки трубки сидіння, кожуху трубки сидіння, сидіння та ковзної трубки 
встановіть кожух трубки сидіння (59) на трубку основної рами (1).  Вставте трубку 
сидіння (5) у втулку трубки сидіння (53), розташовану на трубці основної рами (1), 
потім прикріпіть маховик трубки (48) до трубки на основній рамі (1), повернувши його 
за годинниковою стрілкою за допомогою наданого мультитула, та зафіксуйте трубку 
сидіння (5) в потрібному положенні. Викрутіть три нейлонові гайки M8 (27) та три 
шайби Ø16xØ8x1.5 (10) з нижнього боку сидіння (61).  Викрутіть нейлонові гайки і 
шайби шестигранним мультитулом із хрестоподібною викруткою, що надається.  З 
нижньої сторони сидіння (61) вставте болт через отвори зверху ковзної трубки 
сидіння (6), закріпіть трьома нейлоновими гайками M8 (27) та шайбами Ø16xØ8x1.5 
(10), знятими раніше.  Закрутіть нейлонові гайки і шайби шестигранним мультитулом 
із хрестоподібною викруткою, що надається. 

З нижньої сторони ковзної трубки сидіння (6) вставте болт через отвір зверху трубки 
сидіння (5), закріпіть однією шайбою Ø10xØ20x2 (10) та маховиком регулювання 
сидіння (15).  
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3. Встановлення стрижня рукоятки, кожуху стрижня рукоятки та регулятора 
натягнення 

Викрутіть із основної рами (1) чотири болти M8x15 (19) і чотири шайби Ø20xØ8x2.0 
(14).  Для цього скористуйтеся наданим гайковим ключем S6. 

Надягніть кожух стрижня рукоятки (58) зверху на стрижень рукоятки (7). 

Протягніть натяжний кабель (55) через нижній отвір стрижня рукоятки (7) і витягніть 
його з квадратного отвору стрижня рукоятки (7). 

Приєднайте дріт пульсового датчика (50) із основної рами (1) до подовжувача дроту 
(63) зі стрижня рукоятки (7).   

Вставте стрижень рукоятки (7) у трубку основної рами (1) і закріпіть за допомогою 
чотирьох болтів M8x15 (19) і чотирьох шайб Ø20xØ8x2.0 (14), що були зняті раніше.  
Закрутіть болти за допомогою наданого гайкового ключа S6.   

Надягніть кожух стрижня рукоятки (58) знизу на стрижень рукоятки (7). 

Зніміть болт М5х45 (40) і велику шайбу Ø5 (41) з регулятора натягнення (54).  
Викрутіть болти шестигранним мультитулом із хрестоподібною викруткою, що 
надається. 

Прикріпіть кінець кабелю опору регулятора натягнення (54) до пружинного гаку 
натяжного кабелю (55), див. частину A Малюнку 3.  Витягніть кабель опору 
регулятора натягнення (54) уверх і вставте його у щілину металевого кронштейну 
натяжного кабелю (55), див. частину В Малюнку 3.  Прикріпіть регулятор натягнення 
(54) до стрижня рукоятки (7) за допомогою болта М5х45 (40) і великої шайби Ø5 (41), 
що були зняті раніше.  Закрутіть болт шестигранним мультитулом із хрестоподібною 
викруткою, що надається. 
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4. Встановлення рукояток, комп'ютера 

Вставте дроти пульсового датчика (49) в отвір у стрижні рукоятки (7) та потім 
витягніть ці дроти з верхнього кінця стрижня рукоятки (7).  Вставте рукоятку (8) у 
кронштейн на стрижні рукоятки (7) таким чином, щоб пульсові датчики були 
повернуті до сидіння. 

Встановіть рукоятку (8) в потрібне положення та прикріпіть на кронштейн кожух (56), 
розпірку Ø12x20x1.5 (57) та Т-подібну рукоятку (62).  Щільно закрутіть Т-подібну 
рукоятку (62) після регулювання. 

 

ПРИМІТКА: Перед тренуванням слід перевіряти, чи надійно закручена Т-
подібна рукоятка. 



 11 

 

 

 

5.  Встановлення комп'ютера  

Зніміть чотири болти M5x10 (42) з комп'ютера (62).  Викрутіть болт шестигранним 
мультитулом із хрестоподібною викруткою, що надається.  Приєднайте дріт датчика 
(49) і подовжувач дроту пульсового датчика (63) до дротів, що виходять з комп'ютера 
(62).  Сховайте дроти у стрижень рукоятки (7).  Прикріпіть комп'ютер (62) зверху 
стрижня рукоятки (7) чотирма болтами M5x10 (42), що були зняті раніше.  Закрутіть 
болти шестигранним мультитулом із хрестоподібною викруткою, що надається. 
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КОРИСТУВАННЯ КОМП'ЮТЕРОМ  
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
ЧАС ----------------------------------------------  0:00-99:59 ХВ:СЕК  
ШВИДКІСТЬ ----------------------------------  0,0-999,9 КМ/ГОД 
ДИСТАНЦІЯ --------------------------------- 0,0-999,9 KM 
КАЛОРІЇ ----------------------------------  0,0-999,9 ККАЛ 
ОДОМЕТР ------------------------------- 0,0-9999 KM 

 ПУЛЬС -----------------------------------------  40-240 УД/ХВ 
 
 
ФУНКЦІЇ КНОПОК: 
MODE (РЕЖИМ): Натисніть кнопку MODE один чи декілька разів, щоб вибрати 
необхідну функцію комп'ютера.   
Натисніть і утримуйте кнопку MODE протягом 3 секунд, щоб скинути всі значення до 
нуля, окрім показань одометра (ODO). 
 
SET (УСТАНОВКА): Натисніть кнопку SET, щоб установити значення часу, дистанції, 
калорій або пульсу (для програм зі зворотним відліком).   
 
RESET (ОБНУЛІННЯ): Натисніть кнопку RESET для скидання значень часу, 
дистанції або калорій до нуля. 
Натисніть кнопку RESET для скидання значень часу, дистанції, калорій або пульсу 
до нуля (для програм зі зворотним відліком). 
Натисніть і утримуйте кнопку RESET протягом 3 секунд, щоб скинути всі значення до 
нуля, окрім показань одометра (ODO). 
 
ФУНКЦІЇ КОМП'ЮТЕРА: 
АВТОМАТИЧНЕ УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ: Комп'ютер вмикається автоматично, 
коли ви починаєте крутити педалі або натискаєте будь-яку кнопку на пульті 
управління комп'ютера.  Якщо протягом 256 секунд комп'ютер не отримає жодного 
сигналу, він відключиться автоматично. 
 
SCAN (СКАНУВАННЯ): Натискайте кнопку MODE, доки на дисплеї не з'явиться 
слово SCAN. Комп'ютер автоматично відображатиме значення всіх функцій по черзі, 
по 6 секунд на кожну функцію: час (TIME), швидкість (SPEED), дистанція (DIST), 
калорії (CAL), одометр (ODO) і пульс (PULSE).   
 
TIME (ЧАС): Відображає поточний час тренування у хвилинах і секундах.  З початком 
тренування починається відлік часу від 0:00 до 99:59 хвилин із кроком в 1 секунду.  
Перед тренуванням Ви також можете встановлювати тривалість тренування.  Щоб 
встановити час, натискайте кнопку MODE, доки на дисплеї не з'явиться слово TIME.  
Натисніть кнопку SET, значення часу почне блимати.  
Натисніть SET, щоб змінити значення часу. При кожному натисканні кнопки SET, 
значення часу змінюється на одну хвилину.  Натисніть кнопку RESET для скидання 
значення часу до нуля.  Тривалість тренування можна встановлювати в межах від 
00:00 до 99:00 хвилин.  Після встановлення часу тренування і початку тренування, 
почнеться зворотний відлік часу від встановленого значення до 0:00 із кроком в 1 
секунду.  Коли значення часу досягне 0:00, негайно почнеться прямий відлік часу, і 
комп'ютер подасть звукові сигнали для нагадування.  
 
SPEED (ШВИДКІСТЬ): Відображається поточна швидкість тренування. 
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DIST (ДИСТАНЦІЯ): Відображається дистанція, пройдена під час тренування.  З 
початком тренування починається відлік відстані від 0,0 до 999,9 км із кроком в 0,1 
км.  Перед тренуванням Ви також можете встановлювати дистанцію тренування.  
Щоб встановити дистанцію, натискайте кнопку MODE, доки на дисплеї не з'явиться 
слово DIST.  Натисніть кнопку SET, значення дистанції почне блимати.  Натисніть 
SET, щоб змінити значення дистанції. При кожному натисканні кнопки SET, значення 
дистанції змінюється на 1,0 км.  Натисніть кнопку RESET для скидання значення 
дистанції до нуля.  Дистанція вимірюється в межах від 0,0 до 999,0 км.  Після 
встановлення дистанції тренування і початку тренування, почнеться зворотний відлік 
дистанції від встановленого значення до 0,0.  Коли значення дистанції досягне 0,0, 
негайно почнеться прямий відлік дистанції, і комп'ютер подасть звукові сигнали для 
нагадування. 
 
CAL (КАЛОРІЇ): Відображаються калорії, спожиті під час тренування.  З початком 
тренування починається відлік калорій від 0,0 до 999,9 калорій.  Перед тренуванням 
Ви також можете встановлювати кількість калорій, які ви маєте намір спожити під час 
тренування.  Щоб встановити калорії, натискайте кнопку MODE, доки на дисплеї не 
з'явиться слово CAL.  Натисніть кнопку SET, значення калорій почне блимати.   
Натисніть SET, щоб змінити значення калорій. При кожному натисканні кнопки SET, 
значення калорій змінюється на 1,0 калорію.  Натисніть кнопку RESET для скидання 
значення калорій до нуля.  Калорії вимірюються в межах від 0,0 до 999,0.  Після 
встановлення кількості калорій і початку тренування, почнеться зворотний відлік 
калорій від встановленого значення до 0,0.  Коли значення калорій досягне 0,0, 
негайно почнеться прямий відлік, і комп'ютер подасть звукові сигнали для 
нагадування.  (Ці дані є приблизними і наводяться для порівняння результатів 
тренувань; вони не можуть використовуватися в медичних цілях). 
 
ODO (ОДОМЕТР): Відображається загальна пройдена дистанція. Показання 
одометра неможливо скинути, натиснувши і утримуючи кнопку MODE або RESET 
протягом 3 секунд.  В разі виймання батарейок з комп'ютера, показання одометра 
будуть скинуті. 
 

 PULSE (ПУЛЬС): Після того, як ви візьметесь і триматиметесь обома руками за 
датчики на рукоятках, показує поточний серцевий ритм.  Щоб значення пульсу були 
точнішими, при вимірюванні пульсу завжди тримайтеся за рукоятки обома руками, а 
не однією.  Перед тренуванням Ви також можете встановлювати значення цільового 
серцевого ритму.  Щоб встановити значення пульсу, натискайте кнопку MODE, доки 
на дисплеї не з'явиться літера Р.  Натисніть кнопку SET, значення серцевого ритму 
почне блимати.  Натисніть кнопку SET для встановлення значення серцевого ритму.  
Натисніть кнопку RESET для скидання значення серцевого ритму.  Цільовий 
серцевий ритм можна встановлювати в діапазоні від 40 до 240 ударів на хвилину.  
Після встановлення значення цільового серцевого ритму та початку тренування - 
візьміться і тримайтеся обома руками за датчики на рукоятках.  Якщо за даними 
датчика ваш серцевий ритм більше, ніж цільовий серцевий ритм, комп'ютер почне 
подавати звукові сигнали як попередження. 
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ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
 
Очищення 
Тренажер необхідно протирати м'якою вологою ганчіркою із м'яким миючим засобом.  
Не використовуйте абразивні засоби та розчинники на пластикових частинах.  Після 
кожного тренування протирайте тренажер від залишків поту.  Оберігайте панель 
дисплея комп'ютера від потрапляння вологи, оскільки це може спричинити ураження 
електричним струмом або несправність електроніки.  
Оберігайте тренажер, особливо комп'ютер, від прямих сонячних променів, оскільки 
вони можуть пошкодити дисплей.   
Раз на тиждень перевіряйте, чи всі болти і педалі тренажера закручені щільно. 
 
Зберігання 
Зберігайте тренажер в чистому і сухому приміщенні, бережіть його від дітей.   
 
 
УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ 

НЕСПРАВНІСТЬ РІШЕННЯ 

Під час використання тренажер 

хитається. 

Поверніть регулятор рівня на задньому 

стабілізаторі для встановлення тренажера 

на необхідному рівні.  

Нема жодної індикації чи символів на 

дисплеї комп'ютера. 

1. Зніміть пульт комп'ютера і перевірте, чи 

дроти, які виходять з комп'ютера, 

належним чином з'єднані з дротами, що 

виходять зі стрижня рукоятки. 

2. Перевірте полярність батарейок. 

3. Можливо, батарейки у комп'ютері сіли.  

Вставте нові батарейки. 

Немає показань пульсу, або показання є 

помилковими / нерозбірливими. 

 

1. Перевірте надійність дротових з'єднань 

пульсових датчиків. 

2. Щоб значення пульсу були точнішими, 

при вимірюванні пульсу завжди 

тримайтеся за рукоятки обома руками, 

а не однією. 

3. Не затискайте пульсові датчики надто 

сильно.  Намагайтеся триматися за 

пульсові датчики із середньою силою.  

Під час використання тренажер 

скрипить. 

Можливо, на тренажері розкрутилися болти. 

Перевірте й закрутіть болти, якщо потрібно.  
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ВПРАВИ ДЛЯ РОЗМИНКИ ТА РОЗСЛАБЛЕННЯ 
Хороша програма тренувань повинна складатися з розминки, вправ з аеробіки та 
вправ на розслаблення.  Тренуйтеся щонайменше два - три рази на тиждень, 
рівномірно розподіляючи протягом тижня дні тренування та дні відпочинку.  Через 
кілька місяців ви можете збільшити навантаження до чотирьох або п'яти тренувань 
на тиждень. 

Вправи з аеробіки - це будь-які вправи, що насичують киснем м'язи через серце та 
легені.  Вправи з аеробіки покращують фізичний стан легенів та серця.  Можна будь-
які фізичні вправи, в яких використовуються великі м'язи: ніг, рук та сідниць.  Під час 
тренування серцевий ритм збільшується, дихання прискорюється.  Вправи з аеробіки 
повинні завжди входити до процесу тренування. 

РОЗМИНКА є важливою частиною будь-якого тренування.  З розминки повинне 
починатися кожне тренування, тоді ваші м'язи будуть підготовлені до все більш 
енергійних тренувань за рахунок їх розігріву, розтягнення, а також прискорення 
кровообігу, що допомагає доставляти більше кисню у м'язи.   

ВПРАВИ ДЛЯ РОЗСЛАБЛЕННЯ наприкінці тренування - це повторення вправ для 
розминки з метою зниження больових відчуттів у втомлених м'язах. 

ПІДНІМАННЯ ПЛЕЧЕЙ 
На рахунок «раз» підніміть праве плече 
до вуха.    Потім на рахунок «два» 
підніміть ліве плече, одночасно 
опустивши праве. 

 
 

ВПРАВА НА РОЗТЯЖКУ М’ЯЗІВ 
ВНУТРІШНЬОЇ СТОРОНИ СТЕГОН 
Сядьте на підлогу, з’єднавши ступні ніг, 
коліна - нарізно.   Присуньте ноги 
якомога ближче до паху.    Обережно 
опустіть зігнуті коліна до підлоги.   
Утримуйтесь у такому положенні, 
рахуючи до 15. 

 
 

ТОРКАННЯ РУКАМИ ПАЛЬЦІВ НІГ 
Повільно нахиліться вперед в талії, 
розслабивши м’язи спини і плечей. 
Постарайтесь торкнутися руками до 
пальців ніг.   Схиліться якомога нижче і 
порахуйте до 15. 

 
 


