
 

 

 

 

             ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

          ВЕЛОТРЕНАЖЕР З ПРОГРАМНИМ НАЛАШТУВАННЯМ 
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Будь здоровий. Будь у формі 
 



 

Важлива інформація з техніки безпеки 
 

Дякуємо за вибір нашого продукту. Будь ласка, переконайтеся, що ви уважно і в 

повному обсязі прочитали це керівництво і завжди тримати це керівництво 

поруч з вами під час тренувань та підготовки до них. 

 

1. Важливо, щоб Ви повністю прочитати цю інструкцію перед збиранням і 

використанням цього спортивного обладнання. Безпечне та ефективне використання 

тренажеру може бути досягнуто, тільки якщо обладнання зібрали, обслуговують та 

використовують належним чином у відповідності до вимог та порад даної Інструкції. 

 

2. Перед початком будь-якої програми вправ, проконсультуйтеся з лікарем, щоб 

визначити, чи у вас є які-небудь медичні або фізіологічні протипоказання, які можуть 

піддати ваше здоров'я в небезпеку під час фізичних навантажень. Це необхідно аби 

запобігти вас травм чи погіршення здоров’я під час використання тренажеру. 

Консультація з Вашим лікарем категорично рекомендується в тих випадках коли ви 

приймаєте ліки, що впливають на частоту серцевих скорочень, артеріальний тиск або 

на рівень холестерину. 

 

3. Уважно слідкуйте за сигналами свого тіла та прислухайтесь до своїх почуттів. 

Надмірні навантаження можуть зашкодити вашому здоров'ю. Припиніть тренування, 

якщо ви відчуваєте будь-який з наступних симптомів: біль, тиск у грудях, нерегулярне 

серцебиття, важкість у диханні, запаморочення, сильну слабкість або відчуття нудоти. 

Якщо ви відчуваєте будь-який з цих симптомів, вам слід проконсультуватися з лікарем, 

перш ніж продовжити тренуватись за вашою програмою вправ. 

 

4. Тримайте дітей і домашніх тварин подалі від устаткування. Це обладнання 

призначене для використання тільки дорослими. 

 

5. Використовуйте обладнання тільки після його розташування на твердій рівній 

поверхні із захисним покриттям (підстилка або інше), яка має захистити вашу підлогу 

або килим під механічних пошкоджень. Для забезпечення безпеки експлуатації, 

обладнання повинне мати принаймні 0,5 метра вільного простору навколо нього з усіх 

боків. 

 

6. Перед використанням обладнання перевірте, чи всі болти і гайки надійно затягнуті. 

Якщо ви чуєте які-небудь незвичайні звуки, що доносяться з обладнання під час 

використання або під час зборки, негайно припиніть тренування або збирання. Не 

використовуйте обладнання, поки проблема не буде усунена. 

 

7. Носіть відповідний одяг при використанні обладнання. Уникайте носіння вільного 

одягу, оскільки він може потрапити в устаткування. Також не вдягайте одяг який може 

обмежити вільні рухи або унеможливити їх. 

 

8. Це обладнання призначене для використання тільки всередині приміщень й 

сімейного користування. Максимальна вага користувача складає 130 кг. 



 

 

9. Щоб уникнути травм, потрібно бути особливо обережним при підйомі або 

переміщенні обладнання. 

 

10. Будь ласка, утримуйте цю Інструкцію з експлуатації та монтажні інструменти під 

рукою для можливості швидкого доступу до них у разі необхідності. 

 

11. Обладнання не підходить для терапевтичного застосування. 

 

12. Комп’ютер тренажеру у багатьох режимах роботи буде виводити на екран різні 

величини (часу, шляху, швидкості калорій, пульсу тощо), які відповідають фізичним 

вправам, які виконуються на тренажері. Стосовно показників серцебиття необхідно 

наголосити, що частота скорочень серця подається лише в якості ознайомчої 

інформації і не може розглядатись як підстава для медичних суджень чи діагнозів. 



 

Збиральне креслення 

1

 

 

 



 

Перелік складових частин тренажеру 
 

Номе

р 
Назва 

Кількіс

ть 

Ном

ер 
Назва 

Кількіст

ь 

1 Комп’ютер тренажеру 1 20 Кожух передньої стійки 1 

2 Дріт середнього сенсору 1 1 21 Дріт середнього сенсору 2 1 

3 Гвинт   M5*10*Φ10 2 22 Основна несуча рама 1 

4 AL601B задня кришка  

передньої стійки 

1 23 Кінцева заглушка із роликовим 

колесом (права) PT80*40*71.5  

1 

5 Гвинт  ST4.2*19 2 24 Передній стабілізатор 1 

6 Гвинт  ST4.2*25 5 25 Кінцева заглушка із роликовим 

колесом (ліва) PT80*40*71.5  

1 

7 Спінена насадка на 

рукоятку  Φ23*3*570 

2 26 Квадратна кінцева заглушка  

F40*20*17 

1 

8 Рукоятка, що 

підстроюється 

1 27 Сідло  1 

9 Кругла кінцева заглушка  

ф25*16 

2 28 Болт   M8*50*23*S14 4 

10 Подушечка пульсоміру 

φ22 

2 29 Кінцева заглушка, що 

налаштовується 

PT80*40*71.5*90*65 

2 

11 Шайба   d6*φ12*1.0 2 30 Задній стабілізатор 1 

12 Гвинт  ST4*19 2 31 Ножна педаль (ліва)  HD-22B 

1/2” 

1 

13 Дріт пульсу 2 32 Ножна педаль (права)  HB-22B 

1/2” 

 

14 AL601B передня кришка 

передньої стійки 

1 33 Кругла ручка  M16*1.5*22*Φ56  

15 I-Knob  M8*60*20 1 34 D-втулка  Φ60*D50*L150*22  

16 Передня стійка 1 35 Адаптер   

17 Дугова шайба 

d8*φ20*2*R30 

2 36 Стійка сідла  

18 Болт  M8*19*S14 6 37 Болт  M8*20*Φ50 1 

19 Гайковий ключ   

d8*Φ20*2 

9 38 Горизонтальна опора сідла 1 



 

КРОК 1: 
Пояснення до малюнку: 4 pcs - 4 штуки 

 

 

1. Приєднайте передній стабілізатор (24) та старий стабілізатор (30) до 

основної несучої рами (22) за допомогою болтів (28) та шайб (19). 

2. Закріпіть педалі (31 та 32) на кожному з колінчастих важелів на 

основній несучій рамі (22). 

 

 

 



 

КРОК 2: 
Пояснення до малюнку: 2 pcs - 2 штуки 

4 pcs - 4 штуки 

6 pcs - 6 штуки 

  

1. Вставте передню стійку (16) у кожух передньої стійки (20). 

2. Підключіть дріт середнього сенсору 1 (2) до дроту середнього сенсору 

2 (21). 

3. Закріпіть передню стійку (16) у основні несучій рамі (22) з допомогою 

болта (18), шайби (19) та дугової шайби (17), зверху натягніть кожух 

передньої стійки (20).  



 

КРОК 3: 
Пояснення до малюнку: 1 pc - 1 штука 

 

 

1. Вставте стійку сідла (36) трубу для монтажу сідла на основній несучій рамі (22) 

за зафіксуйте її за допомоги круглою рукоятки (33). 

2. Приєднайте горизонтальну опору сідла (38) до стійки сідла (36) на позицію 

праворуч, а після цього зафіксуйте її за допомоги шайби (19) та болта (37). 

3. Закріпіть сідло (27) на горизонтальній опорі для сідла (38). 

 

 



 

КРОК 4： 

Пояснення до малюнку: 1 pc - 1 штука 

 

1. Приєднайте рукоятку (8) до передньої стійки (16). 

2. Вставте дріт пульсу (13) крізь отвір у підтримці передньої стійки (16), як на 

малюнку 2. 

3. Встановіть передню кришку передньої стійки (14), потім зафіксуйте рукоятку 

(8) на передній стійці (16) за допомогою Т-подібної рукоятки (15). 

 

 



 

КРОК 5： 

Пояснення до малюнку: 1 pc - 1 штука 

4 pcs - 4 штуки 

 

1

 

1. Підключіть комп’ютерний дріт (1a) до дроту середнього сенсору 1 (2), 

підключіть комп’ютерний дріт (1b) до дроту пульсу (13), а потім встановіть 

закріпіть комп’ютер (1) на передній стійці (16) за допомогою гвинтів (3). 

2. Прикріпіть передню кришку стійки (14) до задньої кришки стійки (4) за 

допомоги гвинта (5) та гвинта (6). 

 

 



 

КРОК 6： 

 

Вставте дріт адаптера живлення (35) у отвір для електропостачання на 

задній частині кожуха ланцюга, потім підключіть адаптер живлення до 

електророзетки. 

Увага! Відключайте тренажер від електроживлення, якщо ви не 

плануєте його використовувати тривалий період часу.  



 

Те, що ви повинні знати перед початком тренуванням 

А. Подача електричного живлення 

Коли Ви підключите адаптер живлення до обладнання (а потім встромите вилку у 

електророзетку), то комп'ютер має подати звуковий сигнал і включити комп'ютер у ручному 

режимі роботи. 

 

Б. Вибір програми і установка значень 

1. Використовуйте клавіші «UP» («ВГОРУ») або «DOWN» («ВНИЗ»), щоб вибрати 

режим програмування, а потім натисніть кнопку «ENTER» («ПІДТВЕРДЖЕННЯ»), щоб 

підтвердити свій режим тренування. 

2. У Ручному («Manual») режимі комп'ютер буде використовувати кнопки «UP» 

(«ВГОРУ») або «DOWN» («ВНИЗ») для налаштування таких параметрів вправи як «TIME» 

(час), «DISTANCE» (відстань), «CALORIES» (кількість калорій) та «PULSE» (частота пульсу). 

3. Натисніть кнопку «START / STOP» («ЗАПУСК / ЗУПИНКА»), щоб почати виконувати 

вправу. 

4. Коли ви досягнете мети, комп'ютер буде подавати звукові звуки, а потім зупинить 

роботу тренажера. 

5. Якщо ви створили більше одного завдання (наприклад запрограмували час і 

відстань), і ви хотіли б продовжувати виконання вправи для досягнення другого результату 

(після досягнення першого), то натисніть клавішу «START / STOP» («ЗАПУСК / ЗУПИНКА») 

для того, щоб продовжити виконання вправи. 

В. «Wake-Up» функція (функція «прокидання») 

ЖК-монітор увійде в режим сну («SLEEP», екран відключається), коли немає вхідного 

сигналу і жодна кнопка не була натиснута на протязі 4 хвилин. Натисніть на екран, щоб знову 

ввімкнути монітор. 

 

Функції та особливості: 

1. «TIME» («ЧАС»): Показує час тренування в хвилинах і секундах. Ваш комп'ютер буде 

автоматично рахувати час з 0:00 до 99:59 з секундним інтервалом. Ви також можете 

запрограмувати комп'ютер, щоб вів відлік від заданого значення до 0:00 за допомогою клавіш 

«UP» («ВГОРУ») або «DOWN» («ВНИЗ»). Якщо ви будете продовжувати тренування, після 

того як зворотній відлік  часу досяг 0:00, то комп'ютер видасть звуковий сигнал, і 

автоматичне почне прямий відлік часу, даючи цим Вам знати, що запрограмоване тренування 

виконане. 

2. «DISTANCE» («ВІДСТАНЬ»): Відображає загальну подолану відстань під час кожного 

тренування. Відлік ведеться від 0 до максимального значення 999.0 км / миль. 

3. «RPM» («КІЛЬКІСТЬ ОБЕРТІВ ЗА ХВИЛИНУ»): Показує частоту обертання педалей 

тренажера. 

4. «WATT» («КІЛЬКІСТЬ Вт»): Показує кількість механічної енергії, отриманої від 

тренування. 

5. «SPEED» («ШВИДКІСТЬ»): Відображає значення швидкості тренування в км / милях 

на годину. 

6. «CALORIES» («Калорії»): Ваш комп'ютер буде оцінювати сумарну кількість спалених 

калорій в будь-який момент часу під час тренування. 

7. «PULSE» («ПУЛЬС»): Комп'ютер відображає частоту пульсу в ударах за хвилину під 

час тренування. 

8. «AGE» («ВІК»): Ваш комп'ютер може бути запрограмований на врахування Вашого 



 

віку в діапазоні від 10 до 99 років. Якщо ви не встановите вік, ця функція за замовчуванням 

завжди буде 35 років. 

9. «TARGET HEART RATE» або «TARGET PULSE» («ЦІЛЬОВА ЧАСТОТА СКОРОЧЕНЬ 

СЕРЦЯ» або «ЦІЛЬОВИЙ ПУЛЬС»): Частота скорочень серця, яку бажаєте підтримувати під 

час тренування, називають вашою цільовою ЧСС. Комп’ютер підраховує її в ударах на 

хвилину. 

10. «PULSE RECOVERY» («ВІДНОВЛЕННЯ ПУЛЬСУ»): На стадії START, залиште Ваші 

руки, які тримаються за рукоятки або залишить на місці закріплений на грудях датчик пульсу і 

натисніть кнопку «PULSE RECOVERY», почне відраховуватись час від 00:60 - 00:59 - - до 

00:00. Як тільки буде досягнуте значення 00:00, комп'ютер покаже статус відновлення вашого 

пульсу за шкалою від F1.0 до F6.0: 

 
1.0        означає  ЧЕМПІОНСЬКИЙ ПОКАЗНИК 

1.0＜F＜2.0 означає  ВІДМІННИЙ ПОКАЗНИК 

2.0≦F≦2.9 означає  ДОБРИЙ ПОКАЗНИК 

3.0≦F≦3.9 означає  СЕРЕДНІЙ ПОКАЗНИК 

4.0≦F≦5.9 означає  НИЖЧЕ ЗА СЕРЕДНІЙ ПОКАЗНИК  

        6.0 означає  ПОГАНИЙ ПОКАЗНИК 
   

Примітка: Якщо відсутній вхідний сигнал датчика пульсу, то комп'ютер буде показувати літеру «P» у вікні 

«PULSE». Якщо комп'ютер показує «ERR» на моніторі, то, будь ласка, повторно натисніть клавішу «PULSE 

RECOVERY» і переконайтеся, що ваші руки тримаються добре на рукоятках або передавач частоти пульсу добре 

прикріплений до  грудей. 

11. «TEMPERATURE» («ТЕМПЕРАТУРА»): Відображення поточної температури. 

 

Функції кнопок комп’ютера: 

Є 6 кнопок на комп’ютері і вони виконують наступні функції: 

1. Кнопка «START/STOP» («СТАРТ / СТОП») :  

а. Функція швидкого запуску: Дозволяє запустити комп'ютер без вибору програми. 

Ручне тільки тренування. Час автоматично починає відлік з нуля. 

б. Під час виконання вправи, натисніть кнопку, щоб зупинити вправу. 

в. У режимі зупинки, натисніть кнопку, щоб почати виконання вправи. 

2. Кнопка «UP» («ВГОРУ»):  

а. Натисніть клавішу, щоб збільшити опір (збільшити зусилля) в режимі тренування. 

б. У режимі налаштування, натисніть кнопку, щоб збільшити значення часу, відстані, 

калорій, віку, а також для вибору Вашої статі і Програми тренування. 

3. Кнопка «DOWN» («ВНИЗ»):  

а. Натисніть клавішу, щоб зменшити опір (зменшити зусилля) в режимі тренування. 

б. У режимі налаштування, натисніть кнопку, щоб зменшити значення часу, відстані, 

калорій, віку, а також для вибору Вашої статі і Програми тренування. 

4. Кнопка «ENTER» («ПІДТВЕРДЖЕННЯ»):  

а. У режимі налаштування, натисніть кнопку, щоб підтвердити поточне значення, що 

було введене у комп’ютер. 

б. У режимі зупинки, утримуючи цю клавішу протягом більше двох секунд, користувач 

може скинути всі значення до нуля або на значення за замовчуванням. 

в. Під час установки годин, натисніть цю клавішу щоб прийняти налаштування годин і 

хвилин. 

5. Кнопка «BODY FAT» («ЧАСТКА ЖИРУ В ОРГАНІЗМІ»): натисніть на цю клавішу для 



 

введення вашого зросту («HEIGHT»), ваги («WEIGHT»), статі («GENDER») і віку («AGE») для 

подальшого виміру співвідношення жиру в організмі, 

6. Кнопка «PULSE RECOVERY» («ВІДНОВЛЕННЯ ПУЛЬСУ»): Натисніть клавішу, щоб 

активувати функцію відновлення пульсу. 

 

Ознайомлення з програмами та їх застосування: 

 

«MANUAL» Ручна програма: відсутні попередньо встановлені будь-які параметри.  

Р1 є так званою ручною програмою. Користувач може почати вправу, натиснувши 

клавішу «START / STOP» («СТАРТ / СТОП»). Рівень опору за замовчуванням стоїть на рівні 5. 

Користувачі можуть тренуватися з будь-яким рівнем опору (налаштування відбувається за 

допомогою клавіш «UP / DOWN» («ВГОРУ / ВНИЗ») під час тренування) на протязі певного 

періоду часу або до спалення певної кількістю калорій або до подолання певної відстані. 

 

Операції:  

1. Використовуйте клавіші «UP / DOWN» («ВГОРУ / ВНИЗ») для вибору РУЧНОЇ 

(«MANUAL») програми (P10). 

2. Натисніть клавішу «ENTER», щоб активувати РУЧНУ програму. 

3. Індикатор «TIME» («ЧАС») буде блимати, і ви можете натисканням кнопок «UP» 

(«ВГОРУ») або «DOWN» («ВНИЗ») встановити час вашої вправи. Натисніть кнопку «ENTER» 

для підтвердження бажаного часу. 

4. Індикатор «DISTANCE» («ВІДСТАНЬ») буде блимати, і ви можете натисканням кнопок 

«UP» («ВГОРУ») або «DOWN» («ВНИЗ») встановити цільову відстань. Натисніть кнопку 

«ENTER» для підтвердження бажаної відстані. 

5. Індикатор «CALORIES» («КАЛОРІЇ») буде блимати, і ви можете натисканням кнопок 

«UP» («ВГОРУ») або «DOWN» («ВНИЗ») встановити кількість калорій, які треба спалити під 

час вправи. Натисніть кнопку «ENTER» для підтвердження бажаної кількості калорій. 

6. Індикатор «PULSE» («ПУЛЬС») буде блимати, і ви можете натисканням кнопок «UP» 

(«ВГОРУ») або «DOWN» («ВНИЗ») встановити цільову частоту скорочень серця. Натисніть 

кнопку «ENTER» для підтвердження бажаної ЧСС. 

7. Натисніть кнопку «START / STOP» («СТАРТ / СТОП»), щоб почати вправу. 

 

Попередньо встановлені програми: «Steps» («Сходи»), «Hill» («Холм»), «Rolling» 

(«Перетнута місцевість»), «Valley» («Долина»), «Fat Burn» («Спалювання жиру»), 

«Ramp» («Нахил»), «Mountain» («Гори»), «Intervals» («Інтервали»), «Random» 

(«Випадковість»), «Plateau» («Плато»), «Fartlek» («Фарт-лек»), «Precipice» («Дуже крутий 

схил»). 

 

ПРОГРАМИ з номерами від 2 до 13 – це попередньо встановлені програми у пам’яті 

комп’ютера. Користувачі можуть тренуватись з різними рівнями навантаження в різних 

інтервалах часу, як це показують профілі. Користувачі можуть тренуватися при будь-якому 

бажаному рівні опору (налаштування здійснюється за допомогою клавіш «UP» («ВГОРУ») або 

«DOWN» («ВНИЗ») під час тренування) у відповідності до періоду часу або кількості калорій 

або певної відстані. 

 

Операції:  

1. Використовуйте клавіші «UP» («ВГОРУ») або «DOWN» («ВНИЗ»), щоб вибрати одну 



 

із зазначених вище програм від P2 до P13. 

2. Натисніть клавішу «ENTER», щоб активувати обрану програму тренування. 

3. Індикатор «TIME» («ЧАС») буде блимати, і ви можете натиснути кнопки ВГОРУ або 

ВНИЗ, щоб задати час вашої вправи. Натисніть кнопку «ENTER» для підтвердження бажаного 

часу. 

4. Індикатор «DISTANCE» («ВІДСТАНЬ») буде блимати, і ви можете натисканням кнопок 

«UP» («ВГОРУ») або «DOWN» («ВНИЗ») встановити потрібну відстань. Натисніть кнопку 

«ENTER» для підтвердження бажаної відстані. 

5 Індикатор «CALORIES» («КАЛОРІЇ») буде блимати, і ви можете натиснути кнопки 

ВГОРУ або ВНИЗ, щоб задати потрібну кількість калорій, які необхідно спалити від час вашої 

вправи. Натисніть кнопку «ENTER» для підтвердження бажаної кількості калорій. 

6. Індикатор «PULSE» («ПУЛЬС») буде блимати, і ви можете натисканням кнопок «UP» 

(«ВГОРУ») або «DOWN» («ВНИЗ») встановити цільову частоту скорочень серця. Натисніть 

кнопку «ENTER» для підтвердження бажаної ЧСС. 

7. Натисніть кнопку «START / STOP» («СТАРТ / СТОП»), щоб почати вправу. 

 

Програми, що налаштовуються користувачем: User 1, User 2, User 3, User 4 

(відповідно, «Користувач 1», «Користувач 2», «Користувач 3» і «Користувач 4») 

Програми з номерами від 14 до 17 - це програми, які налаштовуються користувачем. 

Користувачі можуть вільно встановлювати значення різних параметрів в наступному порядку: 

«TIME» («ЧАС»), «DISTANCE» («ВІДСТАНЬ»), «CALORIES» («Кількість калорій»), а також 

рівня опору в 10 колонках. Значення і профілі будуть збережені в пам'яті після налаштування. 

Користувачі можуть також змінити поточне навантаження в кожній колонці за допомогою 

натискання клавіш «UP» («ВГОРУ») або «DOWN» («ВНИЗ»), і при цьому ці дії не будуть 

змінювати рівень опору, збережений у пам'яті. 

 

Операції:  

1. Використовуйте клавіші «UP» («ВГОРУ») або «DOWN» («ВНИЗ»), щоб вибрати одну 

із програм користувача з P14 до P17. 

2. Натисніть клавішу «ENTER», щоб активувати обрану програму тренування. 

3. Колонка 1 буде блимати, а ви при цьому використовуйте клавіші «UP» («ВГОРУ») 

або «DOWN» («ВНИЗ»), щоб створити свій персональний профіль вправи (фактично, ви 

обираєте рівень навантаження для першої колонки). Натисніть кнопку «ENTER», щоб 

підтвердити свою першу колонку профілю тренування. За замовчуванням встановлений 

рівень навантаження 1. 

4.The колонка 2 буде блимати, а ви при цьому використовуйте клавіші «UP» («ВГОРУ») 

або «DOWN» («ВНИЗ»), щоб створити свій персональний профіль вправи (фактично, ви 

обираєте рівень навантаження для другої колонки). Натисніть кнопку «ENTER», щоб 

підтвердити свою другу колонку профілю тренування. 

5. Дійте повторно за вищенаведеним алгоритмом, щоб закінчити програмувати свої 

особисті профілі вправ. Натисніть кнопку «ENTER», щоб підтвердити свій бажаний профіль 

тренування. 

6. Індикатор «TIME» («ЧАС») буде блимати, і ви можете натиснути «UP» («ВГОРУ») або 

«DOWN» («ВНИЗ»), щоб задати час вашої вправи. Натисніть кнопку «ENTER» для 

підтвердження бажаного часу. 

7. Індикатор «DISTANCE» («ВІДСТАНЬ») буде блимати, і ви можете натисканням 

кнопок «UP» («ВГОРУ») або «DOWN» («ВНИЗ») встановити потрібну відстань. Натисніть 



 

кнопку «ENTER» для підтвердження бажаної відстані. 

8. Індикатор «CALORIES» («КАЛОРІЇ») буде блимати, і ви можете натиснути кнопки 

ВГОРУ або ВНИЗ, щоб задати потрібну кількість калорій, які необхідно спалити від час вашої 

вправи. Натисніть кнопку «ENTER» для підтвердження бажаної кількості калорій. 

9. Індикатор «PULSE» («ПУЛЬС») буде блимати, і ви можете натисканням кнопок «UP» 

(«ВГОРУ») або «DOWN» («ВНИЗ») встановити цільову частоту скорочень серця. Натисніть 

кнопку «ENTER» для підтвердження бажаної ЧСС. 

10. Натисніть кнопку «START / STOP» («СТАРТ / СТОП»), щоб почати вправу. 

 

Програми контролю частоти скорочень серця: 55% макс. ЧСС, 65% макс. ЧСС, 

75% макс. ЧСС, 85% макс. ЧСС., Завданий ЧСС. 

З програми 18 по програму 22 – це програми контролю частоти скорочень серця, а 

програма 22  - це програма підтримки цільової частоти скорочень серця.  

Програма 18 – це програма, при якій пульс буде не більше 55% від максимального 

значення ЧСС – ЧСС обчислюється по формулі = (220 – ВІК) x 55% 

Програма 19 – це програма, при якій пульс буде не більше 65% від максимального 

значення ЧСС – ЧСС обчислюється по формулі = (220 – ВІК) x 65% 

Програма 20 – це програма, при якій пульс буде не більше 75% від максимального 

значення ЧСС – ЧСС обчислюється по формулі = (220 – ВІК) x 75% 

Програма 21 – це програма, при якій пульс буде не більше 85% від максимального 

значення ЧСС – ЧСС обчислюється по формулі = (220 – ВІК) x 85% 

Програма 22 – це програма із завданим значенням ЧСС- - Тренування з підтриманням 

завданої вами частоти скорочень серця.   

 

Користувачі можуть тренуватись відповідно до бажаної програмою контролю значення 

частоти скорочень серця, попередньо встановивши в комп’ютері потрібні значення «AGE» 

(«ВІК»), «TIME» («ЧАС»), «DISTANCE» («ВІДСТАНЬ»), «CALORIES» («кількість калорій») або 

бажану ЧСС («TARGET PULSE»). При виконанні цих програм комп'ютер буде регулювати 

рівень опору відповідно до виміряної ЧСС. Наприклад, рівень опору може збільшуватися 

кожні 20 секунд, поки частота серцевих скорочень нижче, ніж завдане значення. Також, рівень 

опору може зменшуватися кожні 20 секунд, поки частота серцевих скорочень вище, ніж 

завдане значення. 

 

Операції:  

1. Використовуйте клавіші «UP» («ВГОРУ») або «DOWN» («ВНИЗ»), щоб вибрати одну 

із програм контролю частоти серцевих скорочень від P18 до P22. 

2. Натисніть клавішу «ENTER», щоб активувати обрану програму тренування. 

3. Індикатор «AGE» («ВІК») буде блимати при виборі програми від P18 до P21, і ви 

можете натиснути кнопки «UP» («ВГОРУ») або «DOWN» («ВНИЗ»), щоб встановити свій вік. 

Вік за замовчуванням становить 35 років. 

4. При виборі програми 22, індикатор «TARGET PULSE» («Бажана ЧСС») почне 

блимати, і ви можете натиснути кнопки «UP» («ВГОРУ») або «DOWN» («ВНИЗ»), щоб 

встановити параметр TARGET PULSE від 80 до 180. За замовчуванням значення пульсу 

становить 120. 

5. Індикатор «TIME» («ЧАС») буде блимати, і ви можете натиснути «UP» («ВГОРУ») або 

«DOWN» («ВНИЗ»), щоб задати час вашої вправи. Натисніть кнопку «ENTER» для 

підтвердження бажаного часу. 



 

6. Індикатор «DISTANCE» («ВІДСТАНЬ») буде блимати, і ви можете натисканням 

кнопок «UP» («ВГОРУ») або «DOWN» («ВНИЗ») встановити потрібну відстань. Натисніть 

кнопку «ENTER» для підтвердження бажаної відстані. 

7. Індикатор «CALORIES» («КАЛОРІЇ») буде блимати, і ви можете натиснути кнопки 

ВГОРУ або ВНИЗ, щоб задати потрібну кількість калорій, які необхідно спалити від час вашої 

вправи. Натисніть кнопку «ENTER» для підтвердження бажаної кількості калорій. 

8. Натисніть кнопку «START / STOP» («СТАРТ / СТОП»), щоб почати вправу. 

 

Програма контролю кількості отриманої механічної потужності: «Watt Control» 

(«Кількість Вт») 

Програма 23 є програмою, показники якої не залежать від швидкості. Натисніть 

клавішу «ENTER», щоб налаштувати значення параметрів «TARGET WATT», «TIME», 

«DISTANCE» та «CALORIES» («ЦІЛЬОВА КІЛЬКІСТЬ Вт», «ЧАС», «ВІДСТАНЬ» і «КІЛЬКІСТЬ 

КАЛОРІЙ» відповідно). У режимі тренування, рівень опору не регулюється. Наприклад, рівень 

опору може збільшити, якщо швидкість занадто мала. Крім того, рівень опору може 

зменшуватися коли швидкість занадто висока. У результаті обчислене значення «WATT» буде 

близько до завданого користувачем значення «TARGET WATT». 

 

Операції:  

1. Використовуйте клавіші «UP» («ВГОРУ») або «DOWN» («ВНИЗ»), щоб вибрати 

програму контролю кількості отриманої механічної потужності (P23). 

2. Натисніть клавішу «ENTER», щоб активувати обрану програму тренування. 

3. Індикатор «TIME» («ЧАС») буде блимати, і ви можете натиснути «UP» («ВГОРУ») або 

«DOWN» («ВНИЗ»), щоб задати час вашої вправи. Натисніть кнопку «ENTER» для 

підтвердження бажаного часу. 

4. Індикатор «DISTANCE» («ВІДСТАНЬ») буде блимати, і ви можете натисканням 

кнопок «UP» («ВГОРУ») або «DOWN» («ВНИЗ») встановити потрібну відстань. Натисніть 

кнопку «ENTER» для підтвердження бажаної відстані. 

5. Індикатор «WATT» («КІЛЬКІСТЬ Вт») буде блимати, і ви можете натисканням кнопок 

«UP» («ВГОРУ») або «DOWN» («ВНИЗ») встановити свій цільовий показник. Натисніть кнопку 

«ENTER» для підтвердження бажаного значення енергії. Значення за замовчуванням складає 

100 Вт. 

6. Індикатор «CALORIES» («КАЛОРІЇ») буде блимати, і ви можете натиснути кнопки 

ВГОРУ або ВНИЗ, щоб задати потрібну кількість калорій, які необхідно спалити від час вашої 

вправи. Натисніть кнопку «ENTER» для підтвердження бажаної кількості калорій. 

7. Індикатор «PULSE» («ПУЛЬС») буде блимати, і ви можете натисканням кнопок «UP» 

(«ВГОРУ») або «DOWN» («ВНИЗ») встановити цільову частоту скорочень серця. Натисніть 

кнопку «ENTER» для підтвердження бажаної ЧСС. 

8. Натисніть кнопку «START / STOP» («СТАРТ / СТОП»), щоб почати вправу. 

 

ПРИМІТКА:  

1. Вт = МОМЕНТ (кгм) * об/хв * 1.03 

2. У цій програмі, значення «WATT» триматиме постійне значення. Це означає, що 

якщо ви крутите педалі з великою швидкістю, рівень опору буде зменшуватися, а якщо ви 

крутите педалі повільно, то рівень опору буде збільшуватися. Завжди намагайтеся тримати 

себе у однаковому значенні потужності. 

 



 

Програма визначення частки жиру: тренування в залежності від відсоткової 

частики жиру в організмі 

Програма 24 - це спеціальна програма, призначена для розрахунку співвідношення 

частки жиру у тілі користувачів до всього тіла. Програма повинна запропонувати конкретний 

профіль навантаження для користувачів. Є 3 типи тіл в залежності від розрахункової частки 

жиру в організмі (у відсотках). 

Тип 1: показник BODY FAT (%) > 27 

Тип 2: 27 ≧ показник BODY FAT (%) ≧ 20 

Тип 3: показник BODY FAT (%) < 20 

Комп'ютер покаже результати перевірки «FAT PERCENT» («ВІДСОТОК ЖИРУ»), BMI 

(ІМТ) і BMR (ІОО). 

Розшифрування абревіатур дивитись нижче по тексту!!! 

 

Операції:  

1. Використовуйте клавіші «UP» («ВГОРУ») або «DOWN» («ВНИЗ»), щоб вибрати 

програму жирових (P24). 

2. Натисніть клавішу ENTER, щоб ввести програму тренування. 

3. Індикатор «HEIGHT» («ЗРІСТ») буде блимати, і ви можете натисканням кнопок «UP» 

(«ВГОРУ») або «DOWN» («ВНИЗ») встановити свій зріст. Натисніть кнопку «ENTER», щоб 

підтвердити свій зріст. Зріст за замовчуванням складає 170 см або 5'07 "(5 футів 7 дюймів). 

4. Індикатор «WEIGHT» («ВАГА») буде блимати, і ви можете натисканням кнопок «UP» 

(«ВГОРУ») або «DOWN» («ВНИЗ») встановити свою вагу. Натисніть кнопку ENTER, щоб 

підтвердити свою вагу. Вага за замовчуванням складає 70 кг або 155 фунтів. 

5. Індикатор «GENDER» («СТАТЬ») буде мигати, і натисканням кнопок «UP» («ВГОРУ») 

або «DOWN» («ВНИЗ») вибрати свою стать. Цифра 1 означає «чоловік», а цифра 0 означає 

«жінка». Натисніть кнопку ENTER, щоб підтвердити свою стать. Стать за замовчуванням - 1 

(ЧОЛОВІК). 

6. Індикатор «AGE» («ВІК») буде блимати, і ви можете натисканням кнопок «UP» 

(«ВГОРУ») або «DOWN» («ВНИЗ») встановити свій вік. Натисніть кнопку ENTER, щоб 

підтвердити свій вік. Вік замовчуванням складає 35 років. 

7. Натисніть кнопку START / STOP, щоб почати вимірювання вмісту жиру в організмі. 

Якщо на екрані з’явиться літера E, то, будь ласка, переконайтеся, що ваші руки добре 

тримаються за площадки пульсоміру або ремінь із датчиком пульсу добре закріплений на 

вашому тілі. Потім натисніть кнопку START / STOP повторно, щоб почати вимірювання вмісту 

жиру в організмі. 

8. Після закінчення вимірювання, комп'ютер покаже значення BMR, BMI (ІМТ) і 

відсоткового вмісту жиру на РК-дисплеї. Крім того, комп'ютер покаже ваш власний профіль 

вправи для вашого типу тіла. 

9. Натисніть кнопку START / STOP, щоб почати вправу. 

 

Додаткові відомості: 

1. Режим сну: 

Комп'ютер переходить в сплячий режим, коли немає вхідного сигналу і кнопки не 

натискаються на протязі 4 хвилини. Ви можете натиснути будь-яку клавішу, щоб розбудити 

комп'ютер. 

2. «BMI» («ІМТ» - індекс маси тіла): ІМТ є мірою жиру в організмі на основі порівняння 

зросту і ваги. Цей індекс відноситься як до дорослих чоловіків, так і до жінок. 



 

3. «BMR» («ІОО» - інтенсивність основного обміну): Індекс інтенсивності основного 

обміну показує кількість калорій, яку ваше тіло потребує для функціонування. Простими 

словами, це просто енергія, необхідна для підтримки серцевого ритму, дихання і нормальної 

температури тіла. Він вимірюється в стані спокою, (але не стан сну), при кімнатній 

температурі. 

Повідомлення про помилку: 

E1 (ПОМИЛКА 1): 

Нормальний стан: Під час тренування, коли монітор не одержати сигнал лічильника з 

мотор-редуктора більше 4 секунд на екрані буде показувати E1. 

Стан подачі живлення: Мотор-редуктор повернеться до нуля автоматично, коли сигнал 

двигуна не буде виявлений протягом більш ніж 4 секунд, а потім активатор мотор-редуктора 

негайно вимикається і показує E1 на РК-дисплеї. Всі інші цифрові і функціональні позначки та 

індикатори порожні, вихідні сигнали також припиняються. 

Е2 (ПОМИЛКА 2): Якщо монітор читає дані з пам'яті, якщо ID код не є правильним або 

пам'ять пошкоджена, то на моніторі з'явиться E2 відразу при включенні. 

Е3 (ПОМИЛКА 3): Якщо після 4 секунд у стартовому режимі, комп'ютер виявляє що  

несправний електродвигун не залишив нульову точку, то на РК-дисплей виводиться E3. 

 

Повідомлення про помилку: При натисканні кнопки «Pulse Recovery», але при цьому ви 

не тримаєте руки на поручні, комп'ютер покаже «Err». 

 

Технічні дані адаптера живлення: 

1. Вхідний діапазон: 230 В / 50 Гц або 60 Гц.  Вихід: 6В змінний струм / 0.5 A 

2. Вхідний діапазон: 110 В / 50 Гц або 60 Гц.  Вихід: 6 В змінний струм / 0.5 A    



 

Графічне відображення режимі тренування на РК-дисплеї 

ПРОФІЛІ ПОПЕРЕДНЬО ВСТАНОВЛЕНИХ ПРОГРАМ:  

ПРОГРАМА 1                        ПРОГРАМА 2                          ПРОГРАМА 3 

  MANUAL (РУЧНА)                 STEPS (СХОДИ)                  HILL (ХОЛМ)            

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 4                        ПРОГРАМА 5                          ПРОГРАМА 6 

ROLLING (Перетнута місцевість)     VALLEY (ДОЛИНА)     FAT BURN (СПАЛЮВАННЯ ЖИРУ) 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 7                        ПРОГРАМА 8                          ПРОГРАМА 9 

RAMP  (НАХИЛ)               MOUNTAIN (ГОРА)          INTERVALS (ІНТЕРВАЛИ) 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 10                       ПРОГРАМА 11                         ПРОГРАМА 12 

RANDOM (ВИПАДКОВІСТЬ)    PLATEAU (ПЛАТО)             FARTLEK (ФАРТ-ЛЕК) 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 13                 

PRECIPICE (ДУЖЕ КРУТИЙ СХИЛ)   

 

 

 

 

 

           

 

 



 

ПРОГРАМИ, ЩО НАЛАШТОВУЮТЬСЯ КОРИСТУВАЧЕМ 

 

ПРОГРАМА 14                                      

USER 1 (КОРИСТУВАЧ 1)           

                

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 15   

USER 2 (КОРИСТУВАЧ 2) 

 

 

 

 

      

ПРОГРАМА 16   

USER 3 (КОРИСТУВАЧ 3) 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 17        

 USER 4 (КОРИСТУВАЧ 4) 

 

 

 

 

 

 

ПРОФІЛІ ПРОГРАМ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЧСС 

ПРОГРАМА 18                 

55% макс. ЧСС       

                            

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАМА 19                         

65% макс. ЧСС                                

                           

  

 

 

 

ПРОГРАМА 20 

       75% макс. ЧСС       

 

                            

 

 

 

ПРОГРАМА 21 

      85% макс. ЧСС       

  

 

 

 

 

ПРОГРАМА 22 

Завданий ЧСС  

  

 

 

 

 

ПРОГРАМА КОНТРОЛЮ ЗА МЕХАНІЧНОЮ ПОТУЖНІСТЮ 

ПРОГРАМА 23    

Кількість Вт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАМА ВИМІРЮВАННЯ ЧАСТКИ ЖИРУ:  

ПРОГРАМА 24                

BODY FAT (СТОП-РЕЖИМ)                              BODY FAT (СТАРТ-РЕЖИМ)  

 

 

 

 

 

Один з нижченаведених профілів тренування автоматично відобразиться на дисплеї комп’ютера після вимірювання частки 

жиру у вашому тілі:  

 

 

 

 

 

Час тренування: 40 хвилин         Час тренування: 40 хвилин         Час тренування: 20 хвилин          

 

 

 

 

 

Час тренування: 40 хвилин         Час тренування: 40 хвилин         Час тренування: 20 хвилин          

 

 

 

 

 



 

ПОРАДИ ЩОДО ТРЕНУВАНЬ 

Вправи на розтягування 

Завжди виконуйте вправи на розтягування перед початком та після завершення тренування. 
Розпочинайте свої рухи повільно та безпечно – занадто інтенсивні, швидкі чи амплітудні рухи 
можуть призвести то травмування. Якщо Ви сонний, хворий або втомлений, то краще взяти 
декілька днів на відпочинок. 

 

Рекомендації щодо розтягування  

 

Перед запуском, кожен користувач повинен зробити на протязі 5-10 хвилин вправи на 

розтягування та прогрів м’язів: 

 

Торкання носків ніг (малюнок 1) 

Потрібно повільно нахилитися вперед від талії, дозволяючи 

спині і плечам розслабитися, до моменту поки ви не 

дотягнетесь до пальців ніг. Нахиліться вперед наскільки, 

наскільки ви можете і утримуйте таке положення протягом 15 

секунд. 

 

Розтягування ахіллового сухожилля (малюнок 2) 

Сядьте, а праву ногу випряміть перед вами. Намагайтесь 

утримати носок вашої простягнутої ноги вашою рукою. 

Починайте вправу з прямою спиною. Повільно видихніть 

і спробуйте торкнутись своїми грудями коліна вашої 

простягнутої ноги. Тримайте ногу за носок, а потім повторіть 

вправу на іншу ногу протягом 15 секунд. 

 

Розтягування задньої поверхні гомілки (малюнок 3) 

Нахиліться навпроти стіни, ліву ногу виставте вперед, ваші 

руки покладіть на стіну – обіпріться на неї. Тримайте праву 

ногу прямо, а ліва нога трохи зігнута в коліні. Потім зігніть ліву 

ногу і нахиліться вперед, переміщаючи Ваші стегна до стіни. 

Тримайте таке положення, а потім повторіть з іншого боку 

протягом 15 секунд. 

 

Розтягування квадріцепсу (малюнок 4) 

З одного боку тримайтесь рукою за стіну для збереження 

рівноваги. Потім потягніть себе за ступню ногу вверх. 

Підтягніть п'ятку якомога ближче до сідниць. Затримайтесь у 

такому положенні на 15 секунд і повторіть вправу на ліву ногу. 

 

Розтягування внутрішньої поверхні стегна (малюнок 5) 

Сядьте на підлогу, підошви ступень разом, коліна вказують 

назовні. Підтягніть ноги якомога ближче до паху, наскільки це 

можливо. Акуратно притисніть коліна до підлоги. 

Затримайтеся на 15 секунд. 



 

 


