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WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 

Podczas korzystania z urządzenia elektrycznego należy zawsze stosować podstawowe środki ostrożności, w tym 
następujące:

Ta ikona wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może spowodować śmierć lub poważne 
obrażenia ciała, jeśli się jej nie zapobiegnie.

Stosować się do następujących ostrzeżeń:
Przeczytać ze zrozumieniem wszystkie ostrzeżenia umieszczone na tym urządzeniu.
  Uważnie przeczytać ze zrozumieniem instrukcję montażu. Przeczytać ze zrozumieniem całą instrukcję. 
Zachować instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

• Zawsze utrzymywać osoby postronne i dzieci z dala od montowanego produktu.
• Nie wkładać baterii do urządzenia do czasu określonego w instrukcji montażu. 
• Nie montować tego urządzenia na zewnątrz lub w mokrym lub wilgotnym miejscu.
• Upewnić się, że montaż jest przeprowadzany w odpowiedniej przestrzeni roboczej, z dala od ruchu pieszego i osób 

postronnych.
• Niektóre elementy urządzenia mogą być ciężkie lub nieporęczne. Podczas czynności montażowych obejmujących 

te części skorzystać z pomocy drugiej osoby. Nie wykonywać samodzielnie czynności wymagających podnoszenia 
ciężkich przedmiotów lub wykonywania niewygodnych ruchów.

• Ustawić urządzenie na stabilnej, równej i poziomej powierzchni.
• Nie próbować zmieniać konstrukcji ani funkcjonalności tego urządzenia. Może to zagrozić bezpieczeństwu urządzenia i 

skutkować utratą gwarancji.
• W razie konieczności wymiany części używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i osprzętu dostarczonego 

przez firmę Nautilus. Niestosowanie oryginalnych części zamiennych może spowodować zagrożenie dla użytkowników, 
uniemożliwić prawidłowe działanie urządzenia i skutkować utratą gwarancji.

• Nie używać i nie uruchamiać urządzenia, dopóki nie zostanie w pełni zmontowane i sprawdzone pod kątem 
prawidłowego działania zgodnie z instrukcją obsługi.

• Przed pierwszym użyciem przeczytać ze zrozumieniem całą instrukcję obsługi dołączoną do tego urządzenia. 
Zachować instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

• Wykonać wszystkie czynności montażowe w podanej kolejności. Nieprawidłowy montaż może prowadzić do obrażeń 
ciała lub nieprawidłowego działania.

• ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ.

Przed użyciem tego urządzenia należy stosować się do następujących ostrzeżeń:

Przeczytać ze zrozumieniem całą instrukcję. Zachować instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
 Przeczytać ze zrozumieniem wszystkie ostrzeżenia umieszczone na tym urządzeniu. Jeśli w jakimkolwiek 
momencie naklejki ostrzegawcze zaczną się odlepiać, staną się nieczytelne lub zostaną usunięte, należy 
skontaktować się z lokalnym dystrybutorem w celu otrzymania nowych naklejek.

• Nie pozwalać dzieciom wchodzić na urządzenie ani przebywać w jego pobliżu. Ruchome części i inne elementy 
urządzenia mogą być niebezpieczne dla dzieci.

• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby poniżej 14. roku życia.
• Przed rozpoczęciem programu ćwiczeń skonsultować się z lekarzem. Zaprzestać ćwiczeń w przypadku odczuwania 

bólu lub ucisku w klatce piersiowej, braku tchu lub uczucia słabości. Przed ponownym korzystaniem z urządzenia 
należy skontaktować się z lekarzem. Wartości wyliczone lub zmierzone przez komputer urządzenia służą wyłącznie 
do celów poglądowych.

• Przed każdym korzystaniem sprawdzić urządzenie pod kątem poluzowanych części lub oznak zużycia. W razie 
stwierdzenia powyższych nieprawidłowości nie korzystać z urządzenia. Uważnie sprawdzić siodełko, pedały i ramiona 
korby. Skontaktować się z lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania informacji dotyczących naprawy.

• Maksymalna waga użytkownika: 136 kg (300 lb). W razie przekroczenia tej wagi nie wolno korzystać z urządzenia.
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• To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.Nie należy go umieszczać ani użytkować w 
obiektach komercyjnych lub instytucjach. Obejmuje to siłownie, korporacje, miejsca pracy, kluby, centra fitness i każdy 
podmiot publiczny lub prywatny, który posiada urządzenie do użytku przez swoich członków, klientów, pracowników 
lub współpracowników.

• Nie nosić luźnej odzieży ani biżuterii. To urządzenie zawiera ruchome części. Nie wkładać palców ani innych 
przedmiotów do ruchomych części urządzenia do ćwiczeń.

• Ustawić i obsługiwać urządzenie na twardej, równej i poziomej powierzchni. 
• Przed nadepnięciem na pedały należy upewnić się, że są one stabilne. Zachować ostrożność podczas wchodzenia na 

urządzenie i schodzenia z niego.
• Odłączyć całe zasilanie przed serwisowaniem urządzenia.
• Nie używać urządzenia na zewnątrz lub w wilgotnych lub mokrych miejscach. Dbać, aby pedały były czyste i suche.
• Zachować co najmniej 0,6 m (24 cale) od strony, którą używa się do wchodzenia na urządzenie, jak również z tyłu 

urządzenia. Jest to zalecana bezpieczna odległość zapewniająca dostęp, przejście i awaryjne zejście z urządzenia. 
Trzymać osoby trzecie z dala od tej przestrzeni podczas korzystania z urządzenia.

• Unikać przemęczania się podczas ćwiczeń. Obsługiwać urządzenie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
• Wykonywać wszystkie regularne i okresowe czynności konserwacyjne zalecane w instrukcji obsługi.
• Nie upuszczać ani nie wkładać żadnych przedmiotów do jakiegokolwiek otworu urządzenia.
• Prawidłowo wyregulować i bezpiecznie włączyć wszystkie urządzenia do regulacji położenia. Upewnić się, że 

urządzenia regulacyjne nie uderzają użytkownika.
• Ćwiczenia na tym urządzeniu wymagają koordynacji i równowagi. Należy pamiętać, aby przewidzieć zmiany 

prędkości i poziomu oporu podczas ćwiczeń, i uważać, aby uniknąć utraty równowagi i możliwych urazów.
• Baterie należy trzymać z dala od źródeł ciepła i gorących powierzchni.
• Nie używać jednocześnie starych i nowych baterii. Wyjąć wyczerpane baterie i bezpiecznie je zutylizować.
• Nie używać jednocześnie baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) ani akumulatorów (Ni-Cd, Ni-MH 

itp.).
• Nie zwierać zacisków zasilania na bateriach.
• To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych 

lub umysłowych lub przez osoby nieposiadające wiedzy, chyba że będą one nadzorowane przez osobę 
odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub zostaną poinstruowane, w jaki sposób należy obsługiwać to urządzenie. 
Nie pozwalać dzieciom poniżej 14. roku życia zbliżać się do urządzenia.

• Ponieważ urządzenie pracuje na stałym biegu, nie należy pedałować do tyłu lub wstecz. W przeciwnym razie może 
dojść do poluzowania pedałów, co może spowodować uszkodzenie urządzenia i/lub obrażenia ciała użytkownika. 
Nigdy nie używać urządzenia z obluzowanymi pedałami.

• Zmniejszyć tempo, aby pedały kręciły się coraz wolniej i zatrzymały. Z roweru należy zsiadać dopiero po całkowitym 
zatrzymaniu się pedałów. Należy pamiętać, że poruszające się pedały mogą uderzyć w tylną część nóg.

• Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem i nie powinny bawić się urządzeniem.

• ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ.
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ETYKIETY OSTRZEGAWCZE I NUMER SERYJNY

Specyfikacja produktu

Numer seryjny

Ten produkt jest zgodny z europejską dyrektywą w sprawie urządzeń radiowych 2014/53/UE.
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DANE TECHNICZNE

Przed montażem 
Wybrać miejsce, w którym urządzenie zostanie ustawione i będzie użytkowane. Aby zapewnić bezpieczną pracę, miejsce 
montażu musi znajdować się na twardej, równej powierzchni. Zapewnić miejsce do ćwiczeń o minimalnych wymiarach 2 
m x 1,35 m (79 in x 53 in).

Podstawowe wskazówki montażowe
Przy składaniu urządzenia należy przestrzegać następują-
cych podstawowych wskazówek:
• Przed montażem należy przeczytać i zrozumieć „Ważne 

instrukcje bezpieczeństwa”.
• Przygotować wszystkie elementy potrzebne do każdego 

etapu montażu.
• Za pomocą zalecanych kluczy obracać śruby i nakrętki 

w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara), aby je 
dokręcić, lub w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek 
zegara), aby je poluzować, chyba że zalecono inaczej.

• W przypadku mocowania 2 elementów ostrożnie podnieść 
i spojrzeć przez otwory na śruby, aby pomóc przełożyć 
śrubę przez otwory.

• Montaż wymaga 2 osób.

Maksymalna waga użytkownika:  136 kg (300 lb)
Powierzchnia całkowita (powierzchnia postojowa) urządzenia: 10 797 cm2

Masa urządzenia:  46,7 kg (103 lb)
Wymiary:  138,6 cm x 77,9 cm x 126,6 cm ( 54,6” x 30,7” x 49,8”)

Wymagania dotyczące zasilania:  2 baterie AA (SUM3)
 Napięcie robocze:   3 V DC

Dane techniczne

NIE WOLNO wyrzucać tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Ten produkt jest przeznaczony do recyklin-
gu. W celu prawidłowej utylizacji tego produktu należy postępować zgodnie z zalecanymi metodami obowiązują-
cymi w zatwierdzonym centrum utylizacji odpadów.

0.6 m
(24 in)

1.35 m (53 in)

2 m
(79 in)

0.6 m
(24 in)

138.6 cm
(54.6 in)

77.9 cm 
(30.7 in)



7

Artykuł Ilość Opis Artykuł Ilość Opis
1 1 Rama główna 7 1 Pedał, prawy
2 1 Stabilizator, przedni 8 1 Pedał, lewy
3 1 Stabilizator, tylny 9 1 Uchwyt na butelkę z wodą
4 1 Sztyca podsiodłowa 10 1 Konsola
5 1 Siodełko 11 2 Baterie AA (SUM3)
6 1 Kierownica 12 2 Zatrzaski na buty (bloki)

CZĘŚCI

1

2

3

7

8

5

4

10 6 9

12

11
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Narzędzia
W zestawie         

SPRZĘT / NARZĘDZIA

1. Przymocowanie stabilizatorów do ramy głównej
Uwaga:  Sprzęt (*) jest wstępnie zainstalowany i nie znajduje się w torbie ze sprzętem. Jeśli rura jest wstępnie 
zamontowana we wsporniku stabilizatora, wyjąć ją i odłożyć bezpiecznie na bok. 

Należy pamiętać, aby podnieść stabilizator tylny tak, aby znajdował się równo z uchwytem montażowym 
przed zainstalowaniem sprzętu, w przeciwnym razie sprzęt może być ustawiony nieprawidłowo. 
Nieprawidłowo zamontowany sprzęt może spowodować odłączenie się stabilizatora tylnego.

Artykuł Ilość Opis
A 2 Uchwyt regulacyjny, kierownica/siodełko
B 2 Podkładka płaska, M10 szeroka
C 1 Uchwyt regulacyjny, wspornik kierownicy

15 mm
17 mm

nr 2
6 mm

1

2

3

*

*
*

X6

A B C
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MONTAŻ

2. Przymocowanie siodełka do sztycy podsiodłowej i ramy
UWAGA:  Upewnić się, że pokrętło regulacyjne (4a) wchodzi w otwory w sztycy podsiodłowej.

5

4

A
B 4a
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3. Montaż zespołu kierownicy na ramie
UWAGA:  Upewnić się, że uchwyt regulacyjny (C) wchodzi w otwory we wsporniku kierownicy. 

6

B
A

C



11

4. Przymocowanie pedałów do zespołu ramy
W przypadku zerwania gwintów z powodu niewłaściwej instalacji pedały mogą odczepić się od roweru i/lub 
oderwać się podczas użytkowania, co może spowodować poważne obrażenia użytkownika.

Uwaga:  Lewy pedał jest gwintowany w odwrotnym kierunku. Pamiętać, aby przymocować pedały po właściwej stro-
nie roweru. Orientacja zależy od pozycji siedzącej na rowerze. Pedał lewy jest oznaczony literą „L”, a pedał prawy literą 
„R”. 

UWAGA:  Pedały MUSZĄ być mocowane ręcznie bezpośrednio 
do ramion korby, w przeciwnym razie gwinty mocujące pedały 
mogą ulec zerwaniu. Obrócić pedałem ręcznie. Jeśli wyczuwa 
się opór, a pedał nie obraca się płynnie w ramieniu korby, nale-
ży upewnić się, że gwinty są prawidłowo wyrównane. Upewnić 
się, że pedał wchodzi prosto w ramię korby. Jeśli pedał nie znaj-
duje się w jednej linii z otworem, należy zdjąć pedał i zacząć od 
nowa.

Po kilkakrotnym ręcznym obróceniu pedału w ramieniu korby dokręcić go do końca kluczem 15 mm.

Upewnić się, że pedał jest całkowicie dokręcony kluczem.

Czynność powtórzyć z drugim pedałem.

8

7
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6. Wkładanie baterii do konsoli
Uwaga:  Konsola korzysta z baterii typu AA (SUM3). Upewnić się, że baterie są skierowane w kierunku wskaźników +/- w 
komorze baterii.

!
Nie używać jednocześnie starych i nowych baterii.
Nie używać jednocześnie baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) ani akumulatorów (Ni-
Cd, Ni-MH itp.).

+

-

X2

10

11

5. Przymocowanie uchwytu na butelkę z wodą do kierownicy
Uwaga:  Sprzęt (*) jest wstępnie zainstalowany i nie znajduje się w torbie ze sprzętem.

9

*

X3
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7. Podłączenie i zamocowanie konsoli
UWAGA:  Przed podłączeniem kabla usunąć wkręcone śruby(*) z tyłu konsoli. Nie zaciskać kabla. 

10

X4

#2

*

8. Kontrola końcowa
Sprawdzić urządzenie, aby upewnić się, że wszystkie części osprzętu są dokręcone, a komponenty prawidłowo zmonto-
wane.
Zapisać numer seryjny w polu znajdującym się z przodu niniejszej instrukcji.

Nie używać i nie uruchamiać urządzenia, dopóki nie zostanie w pełni zmontowane i sprawdzone pod kątem 
prawidłowego działania zgodnie z instrukcją obsługi.
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Montaż zatrzasków do butów (bloków) na butach rowerowych (wyposażenie 
dodatkowe)
Zatrzaski do butów (bloki) – wersja nowsza

Uwaga: Zatrzaski do butów pasują zarówno do prawego, jak 
i lewego pedału.
Potrzebne narzędzia: szczypce, klucz imbusowy 4 mm

1. Za pomocą szczypiec ściągnąć gumową osłonę, aby 
odsłonić otwory montażowe zatrzasku na spodzie buta 
rowerowego.

 Uwaga:  W zależności od rodzaju buta ten krok może 
nie być konieczny.

2. Od spodu buta nałożyć arkusz antypoślizgowy na 
otwory w blokach, a następnie blok. Upewnić się, że 
pojedyncza strzałka na bloku wskazuje czubek buta. 
Dokręcić śruby mocujące blok (2,5 Nm).

3. Zakres regulacji bloku wynosi 20 mm w kierunku przód-
tył i 5 mm w kierunku lewo-prawo. Przećwiczyć wpinanie 
w pedał i wypinanie po jednym bucie na raz. Ponownie 
wyregulować, aby ustalić najlepszą pozycję bloku.

4. Przy użyciu klucza imbusowego 4 mm dokręcić do 
końca śruby mocujące blok (5–6 Nm).

4 mm
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Zatrzaski do butów (bloki) – wersja starsza
Uwaga: Zatrzaski do butów pasują zarówno do prawego, jak i lewego pedału.

Potrzebne narzędzia: szczypce, klucz imbusowy 4 mm

1. Za pomocą szczypiec ściągnąć gumową osłonę, aby 
odsłonić otwory montażowe zatrzasku na spodzie buta 
rowerowego.

 Uwaga:  W zależności od rodzaju buta ten krok może 
nie być konieczny.

2. Wyjąć wkładkę buta i umieścić nakrętkę bloku na 
owalnych otworach wewnątrz buta.

 Uwaga:  W zależności od rodzaju buta ten krok może 
nie być konieczny.

3. Od spodu buta nałożyć blok na otwory w blokach, a 
następnie adapter bloku. Upewnić się, że pojedyncza 
strzałka na bloku wskazuje czubek buta. Dokręcić śruby 
mocujące blok (2,5 Nm).

4. Zakres regulacji bloku wynosi 20 mm w kierunku przód-
tył i 5 mm w kierunku lewo-prawo. Przećwiczyć wpinanie 
w pedał i wypinanie po jednym bucie na raz. Ponownie 
wyregulować, aby ustalić najlepszą pozycję bloku.

5. Przy użyciu klucza imbusowego 4 mm dokręcić do 
końca śruby mocujące blok (5–6 Nm).

4 mm

SR
-1

68
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PRZED ROZPOCZĘCIEM

Wypoziomowanie urządzenia
Jeśli obszar ćwiczeń jest nierówny, urządzenie należy wypoziomować. Po obu stronach stabilizatorów znajdują się pokrę-
tła poziomujące. Lekko unieść stabilizator, aby zdjąć ciężar z regulatora, a następnie obracać pokrętłem, aby wyregulo-
wać stopkę stabilizatora. 

Nie ustawiać pokręteł poziomujących na wysokości, w której mogłyby się odczepić lub odkręcić od urzą-
dzenia. Może dojść do obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.

Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy upewnić się, że 
urządzenie jest wypoziomowane i stabilne.

Przenoszenie i przechowywanie urządzenia
Aby przesunąć rower, ostrożnie pociągnąć kierownicę do siebie, popychając przód roweru w dół. Przesunąć rower w 
wybrane miejsce.
UWAGA:  Zachować ostrożność podczas przemieszczania urządzenia. Gwałtowne ruchy mogą wpłynąć na działanie 
komputera.

 Aby zapewnić bezpieczne przechowywanie urządzenia, należy wyjąć baterie. 
Umieścić urządzenie w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt. 
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A Konsola L Pedał z mocowaniem stopy
B Zespól kierownicy M Koło zamachowe
C Uchwyt regulacyjny, płyta ślizgowa kierownicy N Zespół hamulca
D Uchwyt regulacyjny, wspornik kierownicy O Osłona, pasek napędowy
E Pokrętło regulacji siły hamowania/oporu P Stabilizator przedni
F Siodełko Q Koło transportowe
G Płyta ślizgowa siodełka R Komora baterii
H Uchwyt regulacyjny, płyta ślizgowa siodełka S Odbiornik telemetrycznego czujnika tętna (HR) 

I Uchwyt regulacyjny, sztyca podsiodłowa T Uchwyt na butelkę z wodą
J Stabilizator tylny U Zatrzaski na buty (bloki)
K Pokrętło poziomujące

FUNKCJE

OSTRZEŻENIE!  Wartości wyliczone lub zmierzone przez komputer urządzenia służą wyłącznie do celów 
poglądowych. Wyświetlane tętno jest wartością przybliżoną i ma wyłącznie charakter referencyjny. Nadmierne 
ćwiczenie może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci. W razie zasłabnięcia należy natychmiast 
przerwać ćwiczenia.
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Funkcje konsoli
Konsola dostarcza informacji o treningu na ekranach 
wyświetlacza.

Funkcje klawiatury
Przycisk MODE – wybór funkcji do edycji wartości 
(ustawienie celu treningu). 

Przycisk RESET – naciśnięcie powoduje 
wyzerowanie parametrów TIME (Czas), DISTANCE 
(Dystans), CALORIES (Kalorie). Nacisnąć i 
przytrzymać przez 3 sekundy, aby ponownie 
uruchomić konsolę.

- Nacisnąć, aby zwiększyć wartość.

- Nacisnąć, aby zmniejszyć wartość.

Konsola emituje sygnał dźwiękowy po naciśnięciu 
przycisku.

Wyświetlacz danych programu
Średni zakres prędkości obrotowej
Wyświetlacz zakresu prędkości obrotowej pokazuje bieżącą średnią liczbę obrotów na minutę (RPM). Wraz ze wzrostem 
liczby obrotów na minutę zapala się większy wskaźnik pokazujący wyższy zakres RPM. Zakresy są następujące: 1–29, 
30–59 i 60–120. 

TIME
Pole TIME (Czas) na wyświetlaczu pokazuje czas od rozpoczęcia do zakończenia treningu. Aby ustawić docelowy czas 
treningu, nacisnąć przycisk MODE (Tryb), aż pole TIME (Czas) zacznie migać. Przy użyciu przycisków strzałek ustawić 
docelowy czas (w minutach). Podczas treningu wyświetlacz pokazuje pozostały czas. Po osiągnięciu wartości zerowej 
konsola emituje dźwięk ostrzeżenia. 
Maksymalny czas wynosi 99 minut i 59 sekund.

CALORIES
Pole CALORIES (Kalorie) na wyświetlaczu pokazuje szacowaną całkowitą liczbę kalorii od początku do końca treningu. 
Aby ustawić docelową liczbę kalorii treningu, nacisnąć przycisk MODE (Tryb), aż pole CALORIES (Kalorie) zacznie 
migać. Przy użyciu przycisków ustawić liczbę kalorii. Podczas treningu wyświetlacz pokazuje pozostałą liczbę kalorii. Po 
osiągnięciu wartości zerowej konsola emituje dźwięk ostrzeżenia.
Maksymalna wartość kalorii wynosi 999,9 Kcal.

SPEED / RPM
Pole SPEED/RPM na wyświetlaczu pokazuje aktualną liczbę obrotów na minutę (RPM) lub obliczoną prędkość użytkowni-
ka. W trybie SCAN (Skanuj) RPM (Obr./min) i SPEED (Prędkość) są wyświetlane na przemian.

Awaryjne zatrzymanie
Aby natychmiast zatrzymać pedały, należy mocno nacisnąć pokrętło regulacji siły hamowania/oporu.

TIME SCAN

SPEED RPMCALORIES

DISTANCE PULSE

RESET

MODE

Wyświetlacz 
danych

Średnie obr./
min

<120
<60
<30
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Maksymalna wartość SPEED (Prędkość) wynosi 99,9 km/h.

DISTANCE
Pole DISTANCE (Dystans) na wyświetlaczu pokazuje odległość pokonaną od rozpoczęcia do zakończenia treningu. Aby 
ustawić docelowy dystans treningu, nacisnąć przycisk MODE (Tryb), aż pole DISTANCE (Dystans) zacznie migać. Przy 
użyciu przycisków strzałek ustawić dystans w odstępach co 0,50 km (lub mil). Podczas treningu wyświetlacz wskazuje 
pozostały dystans. Po osiągnięciu wartości zerowej konsola emituje dźwięk ostrzeżenia.
Maksymalna wartość dystansu wynosi 99,99. 
Domyślną jednostką odległości są kilometry (K). Aby przełączać jednostki między kilometrami a milami przed treningiem, 
nacisnąć jednocześnie przyciski strzałek w górę i w dół i przytrzymać przez 3 sekundy. Nacisnąć dowolny przycisk, aby 
zapisać ustawienie.

HEART RATE (PULSE)
Pole PULSE (Tętno) na wyświetlaczu pokazuje tętno w uderzeniach na minutę (BPM) mierzone przez telemetryczny 
czujnik tętna. Nacisnąć MODE (Tryb), aby włączyć parametr Heart Rate (Tętno). Jeśli sygnał tętna nie zostanie wykryty, 
wartość na wyświetlaczu będzie pusta. Zakres wartości PULSE (Tętno) wynosi 40–240 ud./min.

Przed rozpoczęciem programu ćwiczeń skonsultować się z lekarzem. Zaprzestać ćwiczeń w przypadku 
odczuwania bólu lub ucisku w klatce piersiowej, braku tchu lub uczucia słabości. Przed ponownym 
korzystaniem z urządzenia należy skontaktować się z lekarzem. Wartości wyliczone lub zmierzone przez 
komputer urządzenia służą wyłącznie do celów poglądowych. Tętno wyświetlane na konsoli jest wartością 
przybliżoną i powinno służyć wyłącznie do celów poglądowych.

Zdalny czujnik tętna
Monitorowanie tętna jest jednym z najlepszych sposobów kontroli intensywności ćwiczeń. Konsola może odczytywać tele-
metryczne sygnały tętna z nadajnika pasa piersiowego do pomiaru tętna, który działa w zakresie od 4,5 kHz do 5,5 kHz.

Uwaga:  Pasem piersiowym do pomiaru tętna musi być niekodowany pas do pomiaru tętna firmy Polar Electro lub nieko-
dowany model kompatybilny z systemem POLAR®. (Kodowane pasy POLAR® do pomiaru tętna, takie jak pasy piersiowe 
POLAR® OwnCode® nie będą działać z tym urządzeniem). 

Jeśli użytkownik ma wszczepiony rozrusznik serca lub inne wszczepione urządzenie elektroniczne, należy 
skonsultować się z lekarzem przed użyciem bezprzewodowego pasa piersiowego lub innego 
telemetrycznego czujnika tętna.

Obliczanie tętna
Maksymalne tętno użytkownika zazwyczaj spada z 220 uderzeń na minutę (BPM) typowych dla okresu dzieciństwa do 
około 160 ud./min charakterystycznych dla wieku 60 lat. Ten spadek tętna jest zwykle liniowy, zmniejszając się o około 
jedno ud./min co rok. Nie ma dowodów na to, że trening ma wpływ na zmniejszenie maksymalnego tętna. Maksymalne 
tętno osób w tym samym wieku może się różnić. Tę wartość można określić dokładniej za pomocą testu wysiłkowego niż 
na podstawie wzoru odnoszącego się do wieku.

Trening wytrzymałościowy ma wpływ na tętno w spoczynku. Tętno spoczynkowe u typowego dorosłego wynosi około 72 
ud./min, natomiast u dobrze wyszkolonych biegaczy odczyty mogą wynosić 40 ud./min lub mniej.

Tabela Tętno w przybliżeniu przedstawia, jaka strefa tętna (HRZ) jest zalecana w celu spalania tłuszczu i poprawy układu 
sercowo-naczyniowego. Warunki fizyczne są różne, dlatego indywidualna strefa HRZ może być o kilka uderzeń wyższa 
lub niższa od pokazanej.

Najskuteczniejszą metodą spalania tkanki tłuszczowej podczas ćwiczeń jest rozpoczynanie w wolnym tempie i stopniowe 
zwiększanie intensywności, aż tętno osiągnie 60–85% maksymalnego tętna. Kontynuować w tym tempie, utrzymując tęt-
no w tej strefie docelowej przez ponad 20 minut. Im dłużej utrzymuje się docelowe tętno, tym więcej tłuszczu spala ciało.
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Wykres służy za krótką wskazówkę opisującą ogólnie sugerowane docelowe wartości tętna w zależności od wieku. Jak 
wspomniano powyżej, optymalne docelowe tętno może być wyższe lub niższe. Należy skonsultować się z lekarzem w 
sprawie indywidualnej docelowej strefy tętna.

Uwaga:  Tak jak w przypadku wszystkich ćwiczeń i schematów sprawnościowych, należy zawsze kierować się najlepszą 
oceną, zwiększając czas lub intensywność ćwiczeń.

20-24
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Zatrzaski na buty (bloki)
Pedały przystosowane do butów rowerowych z blokami zapewniają bezpieczną pozycję na rowerze treningowym. Dostar-
czone bloki pasują zarówno do prawego, jak i lewego pedału.

Przed rozpoczęciem użytkowania upewnić się, że zasada działania mechanizmu wpinania/wypinania peda-
łów i bloków (butów) jest zrozumiała.
Chronić bloki i wiązania przed brudem i zanieczyszczeniami, aby zapewnić prawidłowe wpinanie i wypina-
nie.
Okresowo sprawdzać bloki pod kątem zużycia. Zużyte bloki należy wymienić. Wymienić blok, gdy wypina-
nie z niego staje się trudne lub gdy wypinanie zaczyna wymagać dużo mniejszego wysiłku w porównaniu z 
nowym blokiem.

Pedały i bloki są kompatybilne z systemem SPD. Pasują do każdego rozmiaru buta z odpowiednimi mocowaniami: buty 
ze „standardowymi 2-otworowymi mocowaniami MTB SPD” (MTB SPD = Mountain Bike Shimano Pedaling Dynamics).
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CZYNNOŚCI

Odpowiednia odzież
Sportowe buty z gumową podeszwą. Potrzebna będzie odpowiednia odzież do ćwiczeń, która umożliwia swobodne ruchy.

Częstotliwość ćwiczeń
Przed rozpoczęciem programu ćwiczeń skonsultować się z lekarzem. Zaprzestać ćwiczeń w przypadku 
odczuwania bólu lub ucisku w klatce piersiowej, braku tchu lub uczucia słabości. Przed ponownym 
korzystaniem z urządzenia należy skontaktować się z lekarzem. Wartości wyliczone lub zmierzone przez 
komputer urządzenia służą wyłącznie do celów poglądowych. Wyświetlane tętno jest przybliżoną wartością i 
powinno służyć wyłącznie do celów poglądowych.

• 3 razy w tygodniu po 20 minut dziennie.
• Treningi należy planować z wyprzedzeniem, starając się przestrzegać harmonogramu.

Regulacja siodełka
Prawidłowe ustawienie siodełka sprzyja wydajności i zapewnia wygodzę ćwiczeń, 
zmniejszając jednocześnie ryzyko urazów.
1. Z pedałem ustawionym w pozycji do przodu umieścić piętę w jego najniższej 

części. Noga powinna być lekko ugięta w kolanie.
2. Jeśli noga jest zbyt wyprostowana lub stopa nie może dotknąć pedału, siodełko 

należy opuścić. Jeśli noga jest zbyt mocno zgięta, siodełko należy podnieść.

Przed przystąpieniem do regulacji siodełka należy zejść z urządzenia.

3. Poluzować i pociągnąć pokrętło regulacji sztycy podsiodłowej na sztycy 
podsiodłowej. Ustawić siodełko na żądanej wysokości.

Nie podnosić sztycy podsiodłowej powyżej znaku „STOP” na sztycy 
podsiodłowej.

4. Zwolnić pokrętło regulacji sztycy podsiodłowej, aby zatrzasnąć trzpień blokujący. 
Upewnić się, że trzpień jest w pełni osadzony i całkowicie dokręcić pokrętło 
regulacyjne.

5. Aby przesunąć siodełko bliżej lub dalej konsoli, poluzować pokrętło regulacji siodełka. Przesunąć siodełko w żądane 
położenie i całkowicie dokręcić pokrętło.

Uwaga: Jeśli uchwyt nie może się obrócić z powodu kontaktu z inną częścią, pociągnąć go, obrócić i wepchnąć z powro-
tem, aby zmienić jego położenie. W razie potrzeby kontynuować obracanie.

Położenie stóp / regulacja paska pedału
Pedały z paskami zapewniają bezpieczne oparcie na rowerze stacjonarnym.
1. Umieścić śródstopie w mocowaniu stopy na pedale.
2. Zapiąć pasek na bucie.
3. Czynność powtórzyć dla drugiej stopy.
Upewnić się, że palce i kolana są skierowane bezpośrednio do przodu, aby zapewnić 
maksymalną wydajność pedałowania. Paski na pedały można pozostawić na miejscu do 
kolejnych treningów.
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Korzystanie z zatrzasków do butów (bloków)
Pedały przystosowane do butów rowerowych z blokami zapewniają bezpieczną pozycję 
na rowerze treningowym. Upewnić się, że pedały są obrócone w taki sposób, aby ele-
ment przytrzymujący stopę znalazł się pod pedałem.

Przed rozpoczęciem użytkowania upewnić się, że zasada działania mechani-
zmu wpinania/wypinania pedałów i bloków (butów) jest zrozumiała.
Chronić bloki i wiązania przed brudem i zanieczyszczeniami, aby zapewnić 
prawidłowe wpinanie i wypinanie.
 Okresowo sprawdzać bloki pod kątem zużycia. Zużyte bloki należy wymienić. 
Wymienić blok, gdy wypinanie z niego staje się trudne lub gdy wypinanie 
zaczyna wymagać dużo mniejszego wysiłku w porównaniu z nowym blokiem.

Pedały i bloki są kompatybilne z systemem SPD. Pasują do każdego rozmiaru buta z 
odpowiednimi mocowaniami: buty ze „standardowymi 2-otworowymi mocowaniami MTB 
SPD” (MTB SPD = Mountain Bike Shimano Pedaling Dynamics).
1. Upewnić się, że strzałka na górze pedału skierowana jest do przodu. 
2. Popchnąć blok w dół i do przodu, aby zablokować pedał.
3. Czynność powtórzyć dla drugiej stopy.
4. Przed rozpoczęciem treningu należy przećwiczyć wpinanie w pedały i wypinanie z 

nich. 
Aby wypiąć (zwolnić) bloki z pedałów, pchnąć pięty na zewnątrz i unieść je.

Jeżeli masa ciała użytkownika jest bardzo niska, może on mieć trudności z obsługą 
mechanizmu zatrzaskującego/zwalniającego w pedałach. Może być konieczne 
zmniejszenie siły przytrzymującej mechanizm. Regulowanie siły przytrzymującej:
1. Zlokalizować otwór w tylnej części pedału, aby uzyskać dostęp do śruby regulacyjnej. 

Znajduje się on pomiędzy 2 śrubami mocującymi element przytrzymujący stopę do 
pedału.

2. Użyć klucza imbusowego 3 mm, aby obrócić śrubę regulacyjną. Aby zmniejszyć siłę 
przytrzymywania, śrubę należy przekręcić w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek 
zegara). Aby zwiększyć siłę przytrzymywania, śrubę należy przekręcić w prawo 
(zgodnie z ruchem wskazówek zegara).

Regulacja kierownicy
Aby wyregulować położenie kierownicy:
1. Poluzować i pociągnąć pokrętło regulacji wspornika kierownicy na wsporniku 

kierownicy. Ustawić kierownicę na żądanej wysokości.

Nie podnosić wspornika kierownicy powyżej znaku „STOP” na wsporniku 
kierownicy.

2. Dokręcić pokrętło regulacji wspornika kierownicy, aby zatrzasnąć trzpień blokujący. 
Upewnić się, że trzpień jest w pełni osadzony i całkowicie dokręcić pokrętło 
regulacyjne.

UWAGA: Nie zaciskać kabli.
3. Aby przesunąć kierownicę bliżej konsoli lub dalej od niej, poluzować pokrętło 

regulacji kierownicy. Przesunąć kierownicę w żądane położenie i całkowicie dokręć 

Prawy pedał – (w celu 
większej przejrzystości nie 
pokazano mocowania stopy)

- +

Wpinanie

Wypinanie (zwalnianie)
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pokrętło.
Uwaga: Jeśli uchwyt nie może się obrócić z powodu kontaktu z inną częścią, pociągnąć go, obrócić i wepchnąć z powro-

tem, aby zmienić jego położenie. W razie potrzeby kontynuować obracanie.

Blokowanie koła zamachowego / przechowywanie
Gdy urządzenie nie jest użytkowane, należy upewnić się, że koło zamachowe zostało zablokowane za pomocą pokrętła 
regulacji siły hamowania/oporu. Na czas przechowywania urządzenia koło zamachowe powinno pozostać zablokowane. 

W celu bezpiecznego przechowywania urządzenia należy wyjąć baterie i całkowicie dokręcić pokrętło 
regulacji siły hamowania/oporu, aby zabezpieczyć koło zamachowe. Umieścić urządzenie w bezpiecznym 
miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.

W celu zablokowania koła zamachowego należy całkowicie dokręcić pokrętło regulacji siły hamowania/oporu, aby 
zapobiec przemieszczaniu się koła zamachowego i pedałów.

Tryb Power-Up
Konsola przejdzie w tryb Power-Up (Włączenie zasilania) po naciśnięciu na niej dowolnego przycisku lub po otrzymaniu 
przez konsolę sygnału z czujnika prędkości obrotowej w wyniku pedałowania.
Uwaga: Wyświetlacz konsoli przygasa, jeśli poziom naładowania baterii spada poniżej 25%.

Automatyczne wyłączanie (tryb uśpienia)
Konsola wyłączy się automatycznie, jeśli nie otrzyma żadnego sygnału wejściowego w ciągu około 4 minut. Wyświetlacz 
LCD jest wyłączony podczas trybu uśpienia.
Uwaga: Konsola nie jest wyposażona we włącznik/wyłącznik.

Regulacja oporu
Aby regulować opór i obciążenie, należy obrócić pokrętło regulacji oporu. 

Tryb edycji
W celu ustawienia parametrów TIME (Czas), CALORIES (Kalorie) lub DISTANCE (Dystans) dla swojego treningu, należy 
nacisnąć przycisk MODE (Tryb), aby przejść do żądanego pola. Pole zacznie migać. Użyć przycisków strzałek w górę i w 
dół, aby regulować wartość. 
Uwaga: Aby wyzerować wartość, należy nacisnąć przycisk RESET.
Aby przejść do następnego pola, nacisnąć przycisk MODE (Tryb). 
Aby wyjść z trybu Edit (Tryb edycji), należy zacząć pedałować. 

Zmiana jednostek miar (jednostki imperialne/metryczne)
Domyślną jednostką odległości są kilometry (K). Można przełączać jednostki między kilometrami i milami przed rozpoczę-
ciem treningu lub po zresetowaniu konsoli. Aby zmienić jednostki, nacisnąć jednocześnie przyciski UP (W górę) i (W dół) 
i przytrzymać przez 3 sekundy. Gdy wyświetlacz zacznie migać, użyć przycisku strzałki, aby zmienić jednostki (K lub M). 
Nacisnąć dowolny przycisk, aby zapisać ustawienie.
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Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac naprawczych należy dokładnie przeczytać wszystkie instrukcje konserwacji. 
W niektórych warunkach do wykonania niezbędnych zadań wymagana jest osoba asystująca.

Sprzęt należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń i konieczności napraw. Właściciel jest odpowie-
dzialny za przeprowadzanie regularnej konserwacji. Zużyte lub uszkodzone komponenty należy natychmiast 
naprawić lub wymienić. Do konserwacji i naprawy sprzętu można używać wyłącznie komponentów dostar-
czonych przez producenta.
Jeśli w jakimkolwiek momencie naklejki ostrzegawcze zaczną się odklejać, staną się nieczytelne lub 
zostaną usunięte, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem w celu otrzymania nowych naklejek.

Odłączyć całkowicie zasilanie urządzenia przed jego serwisowaniem.

Codziennie: Przed każdym użyciem sprawdzić urządzenie do ćwiczeń pod kątem poluzo-
wanych, połamanych, uszkodzonych lub zużytych części. W razie stwierdzenia 
powyższych nieprawidłowości nie korzystać z urządzenia. Naprawić lub wymie-
nić wszystkie części przy pierwszych oznakach ich zużycia lub uszkodzenia. 
Upewnić się, że pokrętła regulacyjne są dokręcone. W razie potrzeby dokręcić. 
Po każdym treningu użyć wilgotnej szmatki, aby zetrzeć wilgoć z urządzenia i 
konsoli.
UWAGA:  W razie potrzeby do czyszczenia konsoli używać tylko łagodnego 
płynu do naczyń oraz miękkiej szmatki. Nie czyścić rozpuszczalnikiem na bazie 
ropy naftowej, środkiem czyszczącym do samochodów ani żadnym produktem 
zawierającym amoniak. Nie czyścić konsoli w bezpośrednim świetle słonecznym 
lub w wysokich temperaturach. Nie dopuścić do zawilgocenia konsoli.

Co tydzień: Sprawdzić pedały i ramiona korby, a w razie potrzeby dokręcić je. Upewnić się, 
że wszystkie wkręty i śruby są dokręcone. W razie potrzeby dokręcić. 
Oczyścić urządzenie, usuwając z jego powierzchni kurz, brud i zanieczyszcze-
nia.
Sprawdzić siodełko pod kątem płynnego działania. W razie potrzeby nanieść 
cienką warstwę smaru silikonowego, aby ułatwić działanie. 

 Ponieważ urządzenie pracuje na stałym biegu, nie należy pedałować 
do tyłu lub wstecz. W przeciwnym razie może dojść do poluzowania 
pedałów, co może spowodować uszkodzenie urządzenia i/lub 
obrażenia ciała użytkownika. Nigdy nie używać urządzenia z 
obluzowanymi pedałami.
 Smar silikonowy nie nadaje się do spożycia przez ludzi. Trzymać poza 
zasięgiem dzieci. Przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Uwaga: Nie używać produktów na bazie ropy naftowej.

Co miesiąc 
lub po 20 godzi-
nach: 

Sprawdzić napięcie paska napędowego. 

KONSERWACJA
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Wymiana baterii w konsoli
Gdy baterie są słabo naładowane, kontrast wyświetlacza konsoli przygasa. 
Podczas wymiany baterii upewnić się, że baterie są skierowane w kierunku biegunów +/- wskazanym w komorze baterii.
Uwaga:  Konsola korzysta z baterii alkalicznych typu AA (SUM3)

!
Nie używać jednocześnie starych i nowych baterii.
Nie używać jednocześnie baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) ani akumulatorów (Ni-
Cd, Ni-MH itp.).

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie, aby zapobiec uszkodzeniom spo-
wodowanym korozją.

+

-

X2

Sprawdzanie napięcia paska napędowego
Aby sprawdzić napięcie paska napędowego, rower musi być uruchomiony. Ustawić opór na średnim lub wysokim 
poziomie. Obracać pedałami z prędkością około 20 obrotów na minutę. Następnie nagle zwiększyć prędkość obrotową 
do maksimum możliwości. Jeśli pedały poruszają się normalnie bez wystąpienia poślizgu, napięcie jest prawidłowe. Jeśli 
wystąpi poślizg pedałów, pasek należy wyregulować. 
Procedurę „Regulacja napięcia paska” można znaleźć w instrukcji serwisowej.
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Części do konserwacji

A Konsola I Ramię korby Q Pokrętło poziomujące
B Kierownica J Pedał z mocowaniem stopy R Magnes czujnika prędkości
C Uchwyt regulacyjny K Siodełko S Czujnik prędkości
D Uchwyt regulacyjny, wspornik 

kierownicy
L Sztyca podsiodłowa T Pasek napędowy

E Pokrętło regulacji siły 
hamowania/oporu

M Pokrętło regulacji sztycy podsiodłowej U Koło napędowe

F Zespół hamulca N Stabilizator przedni V Kabel transmisji danych
G Osłona, pasek napędowy O Koło transportowe W Koło zamachowe
H Osłona, pasek napędowy 

wewnątrz
P Stabilizator tylny

G
W

II

S
R

H

M

W

A
B

L

C
C

Q

P

Q

O

E

N

K

V

VD

F

TU
J

J
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Stan/problem Należy sprawdzić Rozwiązanie
Konsola nie włącza się / 
nie wyłącza się / nie 
uruchamia się

Sprawdzić baterie. Upewnić się, że baterie są prawidłowo włożone. Jeśli baterie 
są prawidłowo włożone, zastąpić je zestawem nowych baterii.

Sprawdzić integralność 
kabla transmisji danych.

Wszystkie przewody w kablu powinny być nienaruszone. Jeśli 
któryś z nich jest widocznie zaciśnięty lub przecięty, kabel 
należy wymienić.

Sprawdzić połączenia/
orientację kabla transmisji 
danych.

Upewnić się, że kabel jest pewnie podłączony i prawidłowo 
ułożony. Mały zatrzask na złączu powinien się dopasować i 
zatrzasnąć na swoim miejscu.

Sprawdzić wyświetlacz 
konsoli pod kątem 
uszkodzeń.

Sprawdzić, czy wyświetlacz konsoli nie jest pęknięty lub w inny 
sposób uszkodzony. Wymienić konsolę, jeśli jest uszkodzona.

Jeśli powyższe czynności nie rozwiążą problemu, należy 
skontaktować się z lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania 
dalszej pomocy.

Wyświetlana prędkość 
jest niedokładna

Sprawdzić położenie 
magnesu czujnika 
prędkości.

Magnes czujnika prędkości powinien znajdować się na kole 
zamachowym.

Wyświetlana prędkość 
zawsze wskazuje wartość 
„0” / zatrzymana w trybie 
Pause (Pauza)

Kabel transmisji danych Upewnić się, że kabel transmisji danych jest podłączony do 
konsoli i zespołu ramy głównej.

Czujnik prędkości Upewnij się, że magnes czujnika prędkości obrotowej i czujnik 
prędkości obrotowej znajdują się na swoim miejscu.

Brak odczytu prędkości 
obrotowej

Sprawdzić integralność 
kabla transmisji danych.

Wszystkie przewody w kablu powinny być nienaruszone. Jeśli 
którykolwiek z kabli jest przecięty lub zagięty, należy go wymie-
nić.

Sprawdzić połączenia/
orientację kabla transmisji 
danych.

Upewnić się, że kabel jest solidnie podłączony i właściwie 
ułożony. Mały zatrzask na złączu powinien się dopasować i 
zatrzasnąć na swoim miejscu.

Sprawdzić położenie 
magnesu czujnika 
prędkości.

Magnes czujnika prędkości powinien znajdować się na kole 
zamachowym. 

Sprawdzić zespół czujnika 
prędkości.

Zespół czujnika prędkości powinien być ustawiony w jednej linii 
z magnesem i podłączony do kabla danych. W razie potrzeby 
wyrównać położenie czujnika. Wymienić w przypadku uszko-
dzenia czujnika lub przewodu łączącego.

Wyświetlacz konsoli jest 
wygaszony

Baterie Wymienić baterie.

Urządzenie działa, ale 
odczyt telemetrycznego 
czujnika tętna nie jest 
wyświetlany

Pas piersiowy (wyposaże-
nie opcjonalne)

Pasek powinien być kompatybilny z systemem „POLAR®” być 
i niekodowany. Upewnić się, że pas przylega bezpośrednio do 
skóry, a miejsce styku jest wilgotne.

Baterie do pasa piersio-
wego

Jeśli pas jest wyposażony w jednorazowe baterie, włożyć nowe 
baterie.

Zakłócenia Odsunąć urządzenie od źródeł zakłóceń (TV, mikrofalówka 
itp.). 
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Stan/problem Należy sprawdzić Rozwiązanie
Wymienić pas piersiowy. Jeżeli w przypadku wyeliminowania zakłóceń funkcja odczytu 

tętna nie działa, należy wymienić pas.
Wymienić konsolę. Jeśli funkcja odczytu tętna nadal nie działa, należy wymienić 

konsolę.
Konsola wyłącza się 
(przechodzi w tryb uśpie-
nia), gdy jest używana

Sprawdzić integralność 
kabla transmisji danych.

Wszystkie przewody w kablu powinny być nienaruszone. Jeśli 
którykolwiek z kabli jest przecięty lub zagięty, należy go wymie-
nić.

Sprawdzić połączenia/
orientację kabla transmisji 
danych.

Upewnić się, że kabel jest solidnie podłączony i właściwie 
ułożony. Mały zatrzask na złączu powinien się dopasować i 
zatrzasnąć na swoim miejscu.

Sprawdzić baterie. Upewnić się, że baterie są prawidłowo włożone. Jeśli baterie 
są prawidłowo włożone, zastąpić je zestawem nowych baterii.

Sprawdzić położenie 
magnesu czujnika 
prędkości.

Magnes czujnika prędkości powinien znajdować się na kole 
zamachowym. 

Sprawdzić zespół czujnika 
prędkości.

Zespół czujnika prędkości powinien być ustawiony w jednej linii 
z magnesem i podłączony do kabla danych. W razie potrzeby 
wyrównać położenie czujnika. Wymienić w przypadku uszko-
dzenia czujnika lub przewodu łączącego.
W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z 
lokalnym dystrybutorem.

Nierównomierny opór 
podczas pedałowania

Zespół hamulca Nasmarować klocek hamulcowy smarem silikonowym. Patrz 
procedura smarowania hamulców w podręczniku serwisowym.

Urządzenie kołysze się / 
nie jest równo osadzone

Sprawdzić wypoziomowa-
nie.

Pokrętła poziomujące można obracać w celu wypoziomowania 
urządzenia.

Sprawdzić powierzchnię 
pod urządzeniem

Zakres regulacji może być niewystarczający do skompensowa-
nia bardzo nierównych powierzchni. Przenieść urządzenie na 
równą powierzchnię.

Luźne pedały / pedałowa-
nie jest utrudnione

Sprawdzić połączenie 
pedału z korbą.

Pedał powinien być mocno dokręcony do ramienia korby. 
Upewnić się, że połączenie nie jest gwintowane krzyżowo.

Sprawdzić połączenie 
ramienia korby z osią.

Ramię korby powinno być mocno dokręcone do osi. 

Sprawdzić napięcie paska 
napędowego.

Patrz procedura „Regulacja napięcia paska” w podręczniku 
serwisowym.

Trzaskanie podczas peda-
łowania

Sprawdzić połączenie 
pedału z korbą.

Zdemontować pedały. Upewnić się, że na gwintach nie ma 
żadnych zanieczyszczeń, i ponownie zamontować pedały.

Ruch sztycy podsiodłowej Sprawdzić trzpień bloku-
jący.

Upewnić się, że trzpień regulacyjny jest zablokowany w jednym 
z otworów regulacyjnych sztycy podsiodłowej.

Sprawdzić pokrętło bloku-
jące

Upewnić się, że pokrętło jest mocno dokręcone.
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