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© The owner’s manual is only for the customer reference. ENERGETICS can not guarantee for mistakes occurring due to translation or 
change in technical specification of the product. 

© Die Gebrauchsanweisung dient nur zur Referenz für den Kunden. ENERGETICS übernimmt keine Haftung für Fehler die durch 
Übersetzung oder technische Änderungen des Produkts entstehen. 

© Návod k použití  je pouze doporučení pro zákazníky. ENERGETICS nepřebírá žádné ručení za chyby způsobené překladem či změnami v 
technické specfikaci výrobku. 

© Tento návod je určený len pre potrebu zákazníkov. ENERGETICS nezodpovedá za chyby, ktoré sa môžu vyskytnúť kvôli 
chybnému prekladu alebo zmenám v technickej špecifikácii produktu. 

© A használati útmutató kizárólag felhasználói referenciaként szolgál. az ENERGETICS nem vállal felelősséget a fordítási 
hibákból vagy a termék műszaki módosításaiból eredő hibákért. 

© Copyright by ENERGETICS  
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Dear Customer, 
 
Congratulations on your purchase of an ENERGETICS home exerciser. This product has been designed 
and manufactured to meet the needs and requirements of in-home use. Please carefully read the 
instructions prior to assembly and first use. Be sure to keep the instructions for reference and/ or 
maintenance. If you have any further questions, please contact us. We wish you lots of success and 
fun while training, 

Your    - Team    
    

Warranty 

ENERGETICS offers high quality home exercisers that have been tested and certified according to 
European Norm EN 957. 

ENERGETICS warrants to the original purchaser 3 years against possible defects in material and 
workmanship. Excluded are damages caused by misuse and wearing parts. All electronic parts are 
warranted for a period of 1 year. The warranty period starts at the date the product was purchased 
(retain your sales receipt). 

Safety Instructions 

 Consult your physician before starting with any exercise programme to receive advice on the 
optimal training. 

 Warning: incorrect/ excessive training can cause health injuries. Stop using the home 
exerciser when feeling uncomfortable. 

 Ensure that training only starts after correct assembly, adjustment and inspection of the 
home exerciser. 

 Always start with a warm-up session. 

 Only use original ENERGETICS parts as delivered (see checklist). 

 Follow the steps of the assembly instruction carefully. 

 Only use suitable tools for assembly and ask for assistance if necessary. 

 Place the home exerciser on an even, non-slippery surface.  

 Use the height adjustment caps on the rear tube to ensure a stable position of the home 
exerciser. 

 Make sure the front wheels are placed in the correct position: see assembly instruction. 

 For all adjustable parts be aware of the maximum position to which they can be adjusted. 

 Tighten all adjustable parts to prevent sudden movement while training. 

 This product is designed for adults. Please ensure that children only use it under the 
supervision of an adult. 

 Ensure that those present are aware of possible hazards, e.g. movable parts during training. 

 The resistance level can be adjusted to your personal preference. 

 Do not use the home exerciser without shoes or loose shoes. 

 Ensure that sufficient space is available to use the home exerciser. 

 Be aware of non-fixed or moving parts whilst mounting or dismounting the home exerciser. 

 The resistance can be changed by computer 
 This product is made for home use only and tested up to a maximum body weight of 100 

kilograms 
 Keep special attention to the minimum insertion depth of the seat post. 
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Handling 

A. After assembly, the rear stabilizer can be adjusted to accommodate slightly uneven ground.  
Turn the adjustment knobs on the ends of the rear foot caps to level the rear stabilizer to the 
floor. 

B. The transportation wheels on the front foot caps allow for easy manoeuvring. Simply pull 
back on the handlebars until the wheels touch the floor. Then roll the unit to a desired 
location. 

C. The handle bar can be adjusted to personal preference. Loosen the handle bar fixing tube. 
Rotate the handle bar to the desired position and retighten the fixing tube. 

D. The height of the seat post can be adjusted by first loosening the height adjustment knob, 

moving the seat post to the desired height then tightening the height adjustment knob. 
 

Care and Maintenance 

- The home exerciser should not be used or stored in a moist area because of possible 
corrosion. 

- Check at least every 4 weeks that all connecting elements are tightly fitted and in good 
condition. 

- In case of repair please ask your dealer for advice. 

- Replace defective components immediately and/or keep the equipment out of use until 
repair. 

- Only use original spare parts for repair. 

- Use a damp cloth to clean the Home Exerciser and avoid the use of aggressive detergents 
when cleaning the bike. 

- After exercising, immediately wipe of the sweat; perspiration can ruin the appearance and 
proper function of the Home Exerciser. 
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Exploded drawing 
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Part list 

Part Description Qty 
 

1 Handlebar  1  
2 Computer 1  
3 Butterfly knob 1  
4 Seat adjustable tube  1  
5 Handlebar post 1  
6 Computer cable (top) 1  
7 Bolt M8*15L 5  
8 Spring washer D15.4*D8.2*2T 5  
9 Flat washer D16*D8.5*1.2T 8  

10 Computer cable (lower) 1  
11L Left pedal 1  
11R Right pedal 1  
12 Front stabilizer 1  
13 Rear stabilizer 1  
14 Bolt M8*50L 4  
15L Left chain cover 1  
15R Right chain cover 1  
16 Adjustment foot knob 4  
17 Seat 1  
18 Seat post 1  
19 Adjustment knob 1  
20L Left crank 1  
20R Right crank 1  
21 Belt wheel 1  
22 Square cap 2  
23 Adjustment screw knob 1  

23a Oval cap 50*25 1  
24 Belt 1  
25 C-shaped ring 2  
26 Bushing (small) 3  
27 Flywheel 1  
28 Flat washer D20*D11*2T 1  
29 Nut D9.5*5T(3/8”-26UNF) 2  
30 Spring 1  
31 Lazy wheel plate 1  
32 Axle bear 2  
33 Lazy wheel  1  
34 Nut M10*1.5*10T 2  
35    
36    
37 Flat washer D50*D10*2T 1  
38 Flat washer D30*D10*3.2T 1  
39 Waved washer 1  
40 Motor 1  
41 Sensor cable 1  
42 Screws M5 4  
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Part Description Qty 
 

43 Flat washer D22*D16*1.5T 1  
44 Round cap D7/8” * 17L 2  
45 Pulse plate set 1  
46 Handlebar cover 1  
47 Bolt M8*25 2  
48 Side cap 2  
49 Sleeve for handlebar 1  
50 Axle of crank 1  
51 Adaptor 1  
52 Flat washer D28*D8.5*3T 1  
53 Foam 530L 2  
54 Rear foot cap 2  
55 Curved washer 1  
56 Plastic sleeve 1  
57 Flat washer D16*D8.5*1.2T (pre-assembled 3  
58 Nut M8 (pre-assembled) 3  
59 Flat washer D16*D8.5*1.2T 1  
60 Spring washer D15.4*D8.2*2T 1  
61L Left side cover 1  
61R Right side cover 1  
62 Crank cover 2  
63 Nut M6 4  
64 Bolt M6*16L 4  
65 Magnet 1  
66 Transport wheel 2  
67 Frame 1  
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Assembly instruction 

 
Step 1 
 

Assemble the front stabilizer (12) onto the frame (67) using bolt (14) and flat washers (9). 
IMPORTANT: make sure that the transport rollers of front stabilizer face front, not face to back. 

Assemble the rear stabilizer (13) onto the main frame (67) using bolts (14) and flat washers (9). 
IMPORTANT: you can adjust the height by screwing the knob (16). 
 
Step 2 
 

Screw the right pedal (11R) to the right pedal crank (20R) in anti-clockwise direction; screw the left 
pedal (11L) to the left crank (20L) in clockwise direction. 
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Step 3 
 

Insert the seat support (18) into the mainframe (67) and fix the seat support by adjustable knob (19). 

IMPORTANT: Make sure the adjustable knob (19) be screwed into one of the holes on the seat 
support (18).   Otherwise, the seat support would sway while you exercise. 
 
Step 4 
 

Assemble the seat (17) onto the seat adjustable tube (4) using flat washers (57) and nuts (58) pre-
assembled on seat. 

Then assemble the seat adjustable tube (4) to the seat support (18) by flat washer (52) and screw 
knob (23). You can loose the screw knob and adjust the seat to an appropriate position. 
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Step 5 
 

Connect the upper (6) and lower computer cable (10), then assemble the handlebar post (5) to the 
mainframe (67) using bolts (7), spring washers (8) and flat washers (9). 
 
Step 6 
 

Fix the handlebar (1) onto the handlebar post (5) by cover (46), butterfly knob (3), bushing (49), 
spring washer (60) and flat washer (59). 

Insert the upper computer cable (6) onto the computer (2). The insert port is on the back of the 
computer. 

Lock the computer (2) onto the handlebar post along the groove on the computer. 
Insert the cable for the hand pulse sensors into the pulse hole opening on back of the computer. 
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Programmable Training Computer SM 3103-71 

Initial operating process: 

Step One You may use UP or DOWN to select training mode in MANUAL or 
PROGRAM (12 different profiles) or USER or TARGET HEART RATE 
control (4 different options for training). If you select training with 
Target Heart Rate control mode, you need to input AGE data, and 
switch to next procedure. 

Step Two You may use UP or DOWN to adjust the training LOAD/DIFFICULTY 
level from 1 to 16 under MANUAL, PROGRAM and USER mode. 
(Exclude TARGET HEART RATE CONTROL mode) 

Step Three You may use UP or DOWN to preset training function data, when 
each function data has been presented, press MODE/ENTER. 

Available preset training functions: 

Time Preset area is from 00:00 to 99:00, each increment is 1:00 
(minute). 

Distance Preset area is from 0.00 to 99.90, each increment is 0.10 km or ml. 

Calorie Preset area is from 0 to 990, each increment is 10 cal. 

Watt Preset area is from 10 to 350, each increment is 10 watt. 
WATT can be preset under MANUAL mode only) 

Pulse Preset area is from 30 to 240, each increment is 1 BPM.  
(Exclude in TARGET H.R control mode) 

Press START/STOP button to start training. 

Training Mode Instruction: To start your training: 

 As soon as you press START/STOP button without any presetting 
(functions and programs), the computer starts working under 
Manual mode. 

Training without preset Time: If you do not preset TIME, each unit of the profile switches forth to 
another per 0.1 km or ml in counting up (no preset DISTANCE) or 
counting down (has preset DISTANCE). 

Training with preset Time: If you have preset TIME, each unit of the profiles switches forth to 
another per preset TIME divided by 16. 

Tension difficulty adjustment: You may adjust the tension load from 1 to 16 during training under 
Manual mode if you did not preset Watt function. 

If you have preset WATT, tension load will be auto-adjusted 
depends on the current speed and watt values you are working 
out. There will be four different symbols to show up to help your 
training: 
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 You need to slow down the training speed. 

 You need to speed up the training.   

----- 
This is to remind the current WATT is OVER SPEC, and you need to 
speed up or slow down training speed accordingly. ** When the 
WATT is over spec, computer has Bi-Bi-Bi/second to remind you. If 
you keep training under this mode for over 3 minutes, the 
computer has an ALARM with 6 beeps sounds for 30 seconds, and 
the computer system STOP automatically, at this moment, LOAD is 
down to 1, and preset WATT data is zero. During the ALARM 
period, you can stop ALARM by pressing any function buttons. 

Training with 12 profiles   You can select from P1 to P12 profiles for training, also you can 
adjust training levels any time during training. 

Training with USER You can preset your personal training profiles under this mode. 
During training, you can also adjust training levels any time. 

Training in TARGET H.R. 
control 

The tension difficulty will be auto-adjusted according to the 
current heart rate figure.  If your heart rate figure is under the 
target pulse, the tension difficulty will be up-adjusted one level 
per 30 seconds, up to the maximum level 16. As soon as your heart 
rate figure is achieved at the target pulse, tension difficult will be 
down adjusted one level immediately, and keep down-adjusted 
one level per 15 seconds until level 1. If your current heart rate is 
still over (or equal to) the target pulse for 30 seconds when 
tension is level 1, the computer system will STOP and ALARM for 6 
beeps to remind you as the training protection. 
You may select fixed preset target heart rate percentage or input 
your personal training target heart rate figures. 

Target Pulse with different 
percentage selected 

You may use UP or DOWN to have the TARGET HEART RATE figure 
be zero, and press MODE/ENTER button. At this moment, you may 
select the percentage of the heart rate that you will achieve in the 
training.  The computer provides 3 different percentage of the 
maximum heart rate which is calculated by the CPU according to 
the AGE data you input. 

 Remark:  
55%MAXH.R. - If you input age in 30, the figure will be 104, this 
figure is 55% of the max. heart rate figure which is 190, the proper 
figure calculated by the CPU compared the age of 30. The same 
formula can be used to have the result for 75%, and 90%. 

Target Pulse figure input by 
yourself 

You may preset your target pulse figure by pressing UP and DOWN 
buttons.  As soon as you have preset the target pulse figure, the 
level will be fixed on level 1, and you may only start training from 
level 1. When your actual heart rate has reached over the target, 
the computer starts to alarm to remind you, and it stops when 
your heart rate comes under the target. 
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To stop your training: 

Training with PRESET function 
data: 

As soon as the preset function data counting down to zero,(pulse 
figures excluded) the computer has 8 beep sounds and remind 
you. At this moment, the computer will stop working.  You may 
press START/STOP button to start the computer working and 
counting up from the previous data. 

Interrupt training: You may press START/STOP button to stop computer working 
during training any time.  

To reset program: You may press RESET button to reset the PROGRAM and select the 
training mode and tension load or difficulties under STOP mode. If 
you hold on pressing the RESET button for 2 seconds, all data 
(including personal data) will be total reset. 

Buttons:  

START/STOP To start or stop training. 

MODE To select each function of Time, Distance, Pulse, Watt for 
presenting. 

UP To up adjust data. 

DOWN To down adjust data. 

RESET 1.To reset each function of Time, Distance, Pulse, Watt function 
figures. 
2. To reset program setting and back to initial selection mode with 
Manual, Program, User, or Target Heart Rate all blinking display. 

RECOVERY To have pulse recovery function work. 
  

Functions:  

TIME Count Up - The computer starts counting up from 00:00 up to 
99:59 during training. 
Count Down - The computer will count down from the preset Time 
to 00:00. 

SPEED Displays the current SPEED from 0.0 to maximum 99.9 km or ml. 

DISTANCE Count Up - The computer accumulates total workout distance 
from 0.00 to the max. 99.90 km or ml during training. 
Count Down - The computer will count down from the preset 
Distance to 0.00. 

CALORIES Count Up- The computer accumulates the calories consumption 
from 0 to the max. 990 cal during training. 
Count Down - The computer will count down from the preset 
Calories to 0 This data is a rough guide for comparison of different 
exercise sessions that can not be used for medical treatment. 
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PULSE The monitor can detect your hand pulse. You may preset target 
pulse between 30 to 240bpm to assist the training. The options 
you may have are as the following:  

Alarm: 
If you preset the target pulse under training with Manual or other 
target the computer will alarm to remind as soon as your current 
heart rate is Achieved at the preset figure. 

Load tension adjustment: 
If you preset the target heart rate ( or select different target heart 
rate percentage), the load resistance will be auto-adjusted heart 
rate which is heart rate control program. 

RECOVERY After exercising for a period of time, keep holding on grips and 
press " RECOVERY" button, all function display will stop except 
"Time". Time starts counting down from 00:60 - 00:59 - 00:58 - to 
00:00. As soon as 00:00 is reached, the bottom area of LCD will 
show your heart rate recovery status with the grade F1, F2…to F6. 
F1 is the best, and F6 is the worst. You may keep exercising to 
improve the heart rate recovery status day by day from F6 up to 
F1. ** Press the RECOVERY button again to return the main 
display. 

WATT After training for a while, the monitor will display current workout 
watt. 

Note: 1. When there is no signal been transferred into the computer 
for 4 minutes, the LCD display will shut off automatically, and 
all previous training data will be stored. You may press any 
button to have the computer restart working. 

 2. The monitor has the same result as abovementioned point 2 if 
you press and hold on RESET button for 4 seconds. 

 3. If the LCD display is improper, please remove the power 
connection and connect it again. 

 4. The monitor can be power on with an AC adaptor input 
(500mA, 6V) 
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 

wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines ENERGETICS Heimtrainers. Dieses Produkt ist für den 
Heimbereich konzipiert um den Wünschen und Anforderungen dieses Bedarfs gerecht zu werden. 
Bitte lesen Sie vor dem Aufbau und dem ersten Gebrauch zunächst sorgfältig diese Anleitung. Bitte 
bewahren Sie die Anleitung als Referenz und für den richtigen Umgang mit Ihrem Fitness-Gerät auf. 
Bei weiteren Fragen dazu stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Wir wünschen 
Ihnen viel Spaß und Erfolg bei Ihrem Training. 

Ihr    - Team    

Garantie 

ENERGETICS Qualitätsprodukte werden konstruiert und getestet um für ein engagiertes Fitness-
Training eingesetzt zu werden. Dieses Gerät entspricht der europäischen Norm EN 957.  

ENERGETICS gewährt auf Material- und Verarbeitungsfehler  eine Garantie von 3 Jahren. Von der 
Garantie ausgeschlossen sind sowohl Schäden, die durch unsachgemäße Anwendung des Produktes 
entstehen als auch auf Verschleißteile. Auf elektronische Komponenten wird eine Garantie von 1 Jahr 
offeriert. Die Garantiezeit beginnt mit dem Verkaufsdatum (bitte Kaufbeleg sorgfältig aufbewahren). 

Sicherheitshinweise 

 Bei gesundheitlichen Einschränkungen oder für individuelle und persönliche Trainingsparameter 
konsultieren Sie bitte zunächst Ihren Arzt. Er kann Ihnen sagen, welche Art des Trainings und 
welche Belastung für Sie geeignet sind. 

 Achtung: Falsches oder exzessives Training kann Ihre Gesundheit gefährden. 

 Beginnen Sie erst mit dem Training, nachdem Sie sichergestellt haben, dass der Heimtrainer 
korrekt aufgebaut und eingestellt ist. 

 Starten Sie immer mit einer Aufwärm-Phase. 

 Verwenden Sie nur die der Lieferung beigelegten ENERGETICS Originalteile (siehe Check-Liste). 

 Gehen Sie beim Aufbau des Geräts exakt nach der Montageanweisung vor. 

 Verwenden Sie nur geeignetes Werkzeug für die Montage und lassen Sie sich ggf. von einer 
zweiten Person helfen 

 Stellen Sie das Gerät auf einem ebenen, rutschfesten Untergrund auf.  

 Verwenden Sie die Höhen-Einstellkappen an der hinteren Querstütze, um eine sichere Position 
des Heimtrainers zu gewährleisten. 

 Stellen Sie sicher, dass die vorderen Transportrollen in der richtigen Position angebracht sind 
(siehe Aufbauanleitung). 

 Stellen Sie bei allen verstellbaren Teilen sicher, dass die Maximalpositionen, in die sie verstellt  
werden können,  richtig eingestellt sind.  

 Schrauben Sie vor dem Training alle verstellbaren Teile fest, um eine Lockerung während des 
Trainings zu vermeiden.  

 Das Gerät ist für das Training erwachsener Personen konzipiert. Stellen Sie sicher, dass eine 
Nutzung des Geräts von Kindern nur unter Aufsicht von Erwachsenen erfolgt.  

 Weisen Sie anwesende Personen auf Gefährdung, z.B. durch bewegliche Teile, hin.  

 Der Widerstand kann auf Ihre persönlichen Bedürfnisse eingestellt werden. 

 Verwenden Sie den Heimtrainer nicht ohne Schuhe oder mit losem Schuhwerk. 

 Stellen Sie sicher, dass ausreichend Platz vorhanden ist, um den Heimtrainer zu benutzen. 

 Beachten Sie die nicht fixierten oder beweglichen  Teile während der Montage/Demontage des 
Heimtrainers. 

  

D 
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 Der Widerstand kann durch den Computer verändert werden. 
 Dieses Gerät ist ausschließlich für den Heimanwendungsbereich konzipiert und einem 

maximalen Körpergewicht von 100 Kilogramm getestet. 
 Achten Sie besonders auf die niedrigste Einstellhöhe der Sattelstütze 

 

Handhabung 

A. Nach dem Aufbau kann die hintere Querstütze verstellt werden, um kleinere Unebenheiten 

auf dem Boden auszugleichen. Drehen Sie dazu am Verstellrad am Rand der 

Höhenausgleichskappen, bis die Unebenheit ausgeglichen ist.  

B. Die Transportrollen der vorderen Querstütze erlauben ein leichtes Verschieben. Stellen Sie 
sich vor den Heimtrainer und drücken Sie auf den Lenker, bis die Rollen den Boden berühren. 
Dann rollen Sie den Heimtrainer an die gewünschte Stelle. 

C. Der Lenker kann auf die persönlichen Bedürfnisse wie folgt eingestellt werden: Lösen Sie die 
Lenkerfixierung. Drehen Sie den Lenker in die gewünschte Position und fixieren ihn wieder. 

D. Die Höhe der Sattelstütze kann auf folgende Art verstellt werden: Lösen Sie den Knopf zur 

Sitzhöhenverstellung, dann bringen Sie die Sattelstütze in die gewünschte Position und 

anschließend fixieren Sie diese Position mit dem Verstellknopf. 
 

Sorgfalt und Wartung 

- Um die Gefahr von Korrosionsschäden zu vermeiden, verwenden oder lagern Sie dieses 
Heim-Fitness-Gerät nicht in feuchten Räumen. 

- Überprüfen Sie spätestens alle 4 Wochen, dass alle Verbindungen fest angezogen und in 
einem guten Zustand sind. 

- Im Falle einer Reparatur kontaktieren Sie bitte Ihren Händler. 

- Ersetzen Sie beschädigte Teile sofort und/oder verwenden Sie diese nicht bis sie repariert 
sind. 

- Bitte verwenden Sie für Reparaturen nur original Ersatzteile 

- Wischen Sie unmittelbar nach dem Training den Schweiß ab. Schweiß kann zu Schäden 

führen und die Funktion des Heim-Fitness-Gerätes beeinträchtigen. 

 

  



17 
 

Explosionszeichnung 
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Teileliste 

Teile Nr. Bezeichnung Stk. 
 

1 Lenker 1  
2 Computer 1  
3 Schraube für Lenkerverstellung 1  
4 Sattelaufsatz  1  
5 Lenkerstütze 1  
6 Oberes Computerkabel  1  
7 Schraube M8*15L 5  
8 Distanzscheibe D15.4*D8.2*2T 5  
9 Beilagscheibe D16*D8.5*1.2T 8  

10 Unteres Computerkabel 1  
11L Linkes Pedal 1  
11R Rechtes Pedal 1  
12 Vordere Querstütze 1  
13 Hintere Querstütze 1  
14 Schraube M8*50L 4  
15L Linke untere Rahmenabdeckung 1  
15R Rechte untere Rahmenabdeckung 1  
16 Adjustment foot knob 4  
17 Höhenausgleichsschraube 1  
18 Sattel 1  
19 Sattelstütze 1  
20L Linke Kurbel 1  
20R Rechte Kurbel 1  
21 Riemenscheibe 1  
22 Abdeckkappen für Sattelstrebe 2  
23 Verstellknopf für horizontale Sattelverstellung 1  

23a Endkappe 50*25 1  
24 Riemen 1  
25 Sägering 2  
26 Distanzscheibe 3  
27 Schwungrad 1  
28 Beilagscheibe D20*D11*2T 1  
29 Muuter D9.5*5T(3/8”-26UNF) 2  
30 Feder  1  
31 Spannrollenhebel 1  
32 Tretlager 2  
33 Spannrolle  1  
34 Mutter M10*1.5*10T 2  
35    
36    
37 Beilagscheibe D50*D10*2T 1  
38 Beilagscheibe D30*D10*3.2T 1  
39 Wellenscheibe 1  
40 Motor 1  
41 Sensorkabel 1  
42 Schraube M5 4  
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Teile Nr. Bezeichnung Stk. 
 

43 Beilagscheibe D22*D16*1.5T 1  
44 Abdeckkappe für Lenker D7/8” * 17L 2  
45 Handpulsset 1  
46 Lenkerabdeckung 1  
47 Schraube M8*25 2  
48 Endkappe für Kurbel 2  
49 Buchse für Lenkerschraube 1  
50 Kurbelachse 1  
51 Adapter 1  
52 Beilagscheibe D28*D8.5*3T 1  
53 Lenkerüberzug 530L 2  
54 Hintere Fußkappe 2  
55 Wellenscheibe 1  
56 Plastikeinsatz für Sattelstütze 1  
57 Beilagscheibe D16*D8.5*1.2T (pre-assembled 3  
58 Mutter M8 (pre-assembled) 3  
59 Beilagscheibe D16*D8.5*1.2T 1  
60 Sicherungsgring D15.4*D8.2*2T 1  
61L Linke Seitenverkleidung 1  
61R Rechte Seitenverkleidung 1  
62 Kurbelabdeckung 2  
63 Mutter M6 4  
64 Schraube M6*16L 4  
65 Magnet 1  
66 Transportrollen 2  
67 Rahmen 1  
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Aufbauanleitung 

Schritt 1 
 

MontierenSie die vordere Querstütze (12) auf den Rahmen (67) mit den mitgelieferten Schrauben 
(14) und Beilagscheiben (9).  
Achtung: Stellen Sie sicher, dass die Transportrollen bei der Montage nach vorne schauen. 

Montieren Sie die hintere Querstütze (13) auf den Rahmen (67) mit den mitgelieferten Schrauben 
(14) und Beilagscheiben (9). 
Wichtig: Sie können die Höhe des Heimtrainers bei Bodenunebenheiten verstellen, indem Sie bei den 
Höhenausgleichskappen drehen. (16). 

Schritt 2 
 

Schrauben Sie das rechte Pedal (11R) auf die rechte Kurbel (20R), indem Sie gegen den Uhrzeigersinn 
drehen; Schrauben Sie das linke Pedal (11L)  auf die linke Kurbel (20L) und drehen Sie im 
Uhrzeigersinn. 

14

12

14

9

9

13

11R

11L

20R
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Schritt 3 
 

Stecken Sie die Sattelstütze (18) in den Hauptrahmen (67) und schrauben Sie die Sattelstütze mit 
dem Höhenverstellknopf (19) fest. 
Achtung: Stellen Sie sicher, daß der Höhenverstellknopf (19) in eines der Löcher der Sattelstütze (18) 
eingerastet ist.  
 
Schritt 4 
 

Schrauben Sie den Sattel (17) auf den Sattelaufsatz (4) mit den Schrauben (57) und Muttern (58). 
Dann schrauben Sie den Sattelaufsatz (4) auf die Sattelstütze (18) mit der Beilagscheibe (52) und dem 
Verstellknopf (23). Sie können nun den Sattel horizontal verstellen und ihn auf Ihre gewünschte 
Position stellen. 
 

19
18

4

58
4

17
57

52
23

18
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Schritt 5 
 

Stecken Sie nun das obere (6) und untere Computerkabel zusammen (10), dann schrauben Sie die 
Lenkerstütze (5) auf den Hauptrahmen (67), benützen Sie dazu die mitgelieferten Schrauben (7), 
Distanzscheiben (8) und Beilagscheiben (9). 
 
Schritt 6 
 

Schrauben Sie den Lenker (1) auf die Lenkerstütze (5) mit der Lenkerabdeckung (46), Schraube für 
Lenkerverstellung (3), Buchse (49), dem Sicherungsring (60) und den Beilagscheiben (59). 

Stecken Sie das obere Computerkabel (6) in den Computer (2). Der Anschluss dafür ist auf der 
Rückseite des Computers. 

Fixieren Sie den Computer (2) auf der Lenkersäule mit den mitgelieferten Schrauben. Stecken Sie das 
Handpulskabel auf der Rückseite des Computers ein. 
 

55
7

8
7

9

6
10 5

67

5

60
59
3

49
1

2

45

6

46
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Programmierbarer Trainings Computer SM 3103-71 

Erste Schritte: 

Schritt 1 Benutzen Sie [UP] und [DOWN], um die Trainingsart aus MANUAL, 
PROGRAM (12 verschiedene Profile), USER oder TARGET HEART 
RATE (4 verschiedene Trainingsoptionen) einzustellen. Wenn Sie 
TARGET HEART RATE auswählen, müssen Sie Ihr Alter eingeben. 
Danach schalten Sie auf die nächste Prozedur um. 

Schritt 2 Benutzen Sie [UP] und [DOWN], um den Widerstand  von Level 1 
(sehr leicht) bis Level 16 (sehr schwierig) einzustellen. Den 
Widerstand können Sie unter MANUAL, PROGRAM und USER 
einstellen 

Schritt 3 Benutzen Sie [UP] und [DOWN], um die Trainingsvoreinstellungen 
einzugeben. Nach der Eingabe aller Werte drücken Sie 
[MODE/ENTER]. 

Mögliche Trainingsvoreinstellungen: 

Zeit Einstellungsmöglichkeit von 00:00 min bis 99:00 min, Änderung  
+/- 1:00 

Distanz Einstellungsmöglichkeit von 00,00 km/Meilen bis 99,90 
km/Meilen, Änderung  +/- 0,10 km/Meilen 

Kalorien Einstellungsmöglichkeit von 0 cal bis 990 cal, Änderung  +/- 10 cal 

Watt Einstellungsmöglichkeit von 10 Watt bis 350 Watt, Änderung  +/- 
10 Watt 

(Sie können die Watt nur im MANUAL Mode einstellen) 

Puls Einstellungsmöglichkeit von 30 bis 240, Änderung  +/- 1 
Schläge/min (ausgenommen im THR Mode) 

 Drücken Sie die [START/STOP] Taste, um das Training zu beginnen 

Wenn Sie [START/STOP] drücken ohne Voreinstellungen vorgenommen zu haben, startet der 
Computer im manuellen Modus. 
  
Training ohne voreingestellte 
Zeit: 

Wenn Sie die Trainingszeit vorher nicht eingestellt haben, werden 
die Anzeigen des Profils alle 0,1 km/Meilen um eine 
weitergeschaltet. Wenn Sie die Distanz voreingestellt haben, wird 
die Distanz hinuntergezählt, wenn Sie die Distanz nicht eingestellt 
haben, wird die Distanz hinaufgezählt. 

Training mit voreingestellter 
Zeit: 

Wenn Sie eine Trainingszeit eingestellt habenwird die gesamte Zeit 
rückwärts bis 0 herunter gezählt. Jeder Balken stellt dabei eine 
Einheit dar. 

Widerstandseinstellung: Im manuellen Betrieb können Sie die Belastung  selbst einstellen, 
wenn Sie die Leistungsfunktion nicht vorher eingestellt haben. 
Dabei haben Sie die Wahl zwischen Level 1 bis Level 16. 
Wenn Sie die Belastung voreingestellt haben, wird der Widerstand 
automatisch geregelt. Er hängt dann von der Geschwindigkeit mit 
der Sie trainieren ab. 

 Es gibt 3 verschiedene Symbole, die Ihnen beim Trainieren helfen. 
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 Trainieren Sie langsamer, Sie sind zu schnell. 

 Trainieren Sie etwas schneller, Sie sind zu langsam. 

----- 
Sie trainieren in einem Leistungsbereich, der nicht mehr angezeigt 
werden kann. Werden Sie langsamer oder schneller, je nach dem, 
ob Sie zu schnell oder zu langsam trainieren. 
** Wenn die Leistung (in Watt) den Anzeigebereich überschreitet,  
piept der Computer 3mal pro Sekunde, um Sie zu warnen. Wenn 
Sie 3 Minuten lang in diesem Bereich trainieren, ertönt ein Alarm: 
sechs Signaltöne innerhalb von 30 Sekunden, danach stoppt der 
Computer automatisch. Der Widerstand wird auf Level 1, die 
Leistungsanzeige auf 0 Watt gestellt. Drücken Sie während des 
Alarms irgendeine Taste, um den Alarm abzustellen. 

Training mit 12 verschiedenen 
Profilen 

Wählen Sie aus 12 verschiedenen Trainingsprofilen, P1 bis P12, 
aus. Sie können die Profile jederzeit, auch während des Trainings 
wechseln. 

Training mit persönlichen 
Profilen (USER) 

In diesem Modus können Sie persönliche Profile voreinstellen. Sie 
können die Trainingsintensität aber auch jederzeit während des 
Trainings wechseln. 

Training mit Zielherzfrequenz Der Widerstand  wird automatisch nach der Zielherzfrequenz 
eingestellt. Wenn ihr Puls unter der eingestellten Herzfrequenz ist, 
so wird der Widerstand um ein Level alle 30 sek. erhöht, bis 
maximal Level 16. Sobald ihr Puls die Zielherzfrequenz erreicht, 
wird der Widerstand  um einen Level erniedrigt. Sollte Ihre 
Herzfrequenz weiterhin zu hoch sein wird der Widerstand weiter 
alle 15 sek. um einen Level erniedrigt bis wieder Level 1 erreicht 
ist. Ist der Puls immer noch höher oder gleich als die 
voreingestellte Herzfrequenz, so stoppt der Computer das Training 
automatisch und der Alarm ertönt sechsmal, zu Ihrem Schutz. 
Sie können aus vorgegebenen Zielherzfrequenzen wählen oder Sie 
geben Ihre eigene Zielherzfrequenz ein. 

Zielherzfrequenz mit 
voreingestelltem Prozentsatz 

Drücken Sie [UP] oder [DOWN], um die Zielherzfrequenz auf null 
zu stellen. Drücken Sie nun [MODE/ENTER]. Jetzt können Sie einen 
Prozentsatz der Herzfrequenz einstellen, den Sie während des 
Trainings erreichen wollen. 
Der Computer schlägt drei verschiedene Prozentsätze der 
maximalen Herzfrequenz vor, die er aus ihrem eingegebenen Alter 
errechnet. 

 Bemerkung:  

55% der maximalen Herzfrequenz: Wenn Sie Alter  30  eingegeben 
haben,  ist diese Zahl 104.  Das sind 55% der maximalen 
Herzfrequenz, die in diesem Alter 190 beträgt. Dieselbe Formel 
wird benutzt, um die Pulsrate für 75% oder 90% auszurechnen. 
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Geben Sie Ihre 
Zielherzfrequenz selbst ein 

Geben Sie die Zielherzfrequenz mit Hilfe der [UP] und [DOWN] 
Tasten ein. Die eingegebene Zahl wird als Level 1 bezeichnet. Sie 
können ihr Training nur von Level 1 aus starten. Liegt ihr aktueller 
Puls über der Zielherzfrequenz, wird Sie der Computer akustisch 
warnen. Dieses Signal stoppt, sobald ihr Puls sich wieder unter der 
Zielherzfrequenz einpendelt. 

Am Ende der Computerbeschreibung finden Sie eine Tabelle zur Errechnung Ihrer Trainings-
Herzfrequenz! 

 Um das Training zu beenden: 

Training mit voreingestellten 
Werten 

Sobald der Countdown von einem voreingestellten Wert beim 
Wert 0 angekommen ist (Pulswerte ausgenommen), piept der 
Computer achtmal, um Ihnen das Trainingsende mitzuteilen. Der 
Computer stoppt das Programm. Drücken Sie [START/STOP], um 
das Training mit den vorherigen Werten erneut von vorne zu 
starten 

Um das Training zu 
unterbrechen 

Mittels der [START/STOP] Taste können Sie das Training jederzeit 
unterbrechen. Drücken Sie [START/STOP] erneut, um mit dem 
Training fortzufahren. 

Um das Programm 
zurückzusetzen 

Drücken Sie [RESET], um das Programm zurückzusetzen. Wählen 
Sie nun im STOP Modus Ihr gewünschtes Trainingsprogramm 
sowie Widerstand oder Schwierigkeitsgrad aus. Wenn Sie die 
[RESET] Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten, werden alle Daten 
inklusive der persönlichen Daten zurückgesetzt. 

Tasten:  

START/STOP Beginnen oder beenden Sie das Training. 

MODE Wählen Sie eine Funktion aus Zeit, Distanz, Puls, Leistung 

UP erhöhen Sie den Wert 

DOWN vermindern Sie den Wert 

RESET 1. Um den Wert einer Funktion aus Zeit, Distanz, Puls, Leistung  
zurückzusetzen. 
2.Um die  Programmeinstellungen zurückzusetzen, und um zu den 
Anfangseinstellungen zurückzukehren: Manual, Program, User, 
Target Heartrate mit der blinkenden Anzeige. 

RECOVERY Um die Pulserholungsfunktion einzuschalten. 
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Funktionen:  

ZEIT Der Computer zählt die benötigte Zeit zwischen 00:00 min und 
99:59 min hinauf. 
Der Computer zählt von der eingestellten Zeit bis 00:00 herunter. 

GESCHWINDIGKEIT Anzeige der momentanen Geschwindigkeit zwischen 0.0 km/h und 
99.9 km/h Alternativ: Meilen/h 

ENTFERNUNG Mitzählen der Entfernung: der Computer addiert die während der 
gesamten Trainingseinheit zuückgelegte Entfernung zwischen: 
0,00 km und 99,9 km Alternativ: MeilenCountdown: Der Computer 
zählt von einem voreingestellten Wert auf 0 herunter. 

KALORIEN Mitzählen: der Computer addiert die während der gesamten 
Trainingseinheit verbrauchten Kalorien  zwischen: 0 cal und 990 
cal. Countdown: Der Computer zählt von einem voreingestellten 
Kalorienwert auf 0 herunter.  

Bemerkung:  
Diese Daten sind ungefähre Werte, damit Sie ihre 
Trainingseinheiten vergleichen können. Diese Daten dürfen nicht 
zu medizinischen Untersuchungen herangezogen werden!!! 

PULS Der Monitor zeigt ihren Handpuls an. Sie können, um sich beim 
Trainieren zu  
unterstützen, vor dem Training eine Zielherzfrequenz zwischen 30 
und 240 Schlägen/min eingeben. 

Es gibt folgende Optionen: 

Alarm:  
Wenn Sie die Trainingszielfrequenz unter Manual oder andere 
Ziele eingeben, ertönt ein Computersignal sobald Sie die 
voreingestellte Herzfrequenz erreicht haben. 

Nach Einstellung des Widerstandes:  
Wenn Sie die Zielherzfrequenz oder einen Prozentsatz der 
Zielherzfrequenz voreingestellt haben, dann wird der Puls über 
den Widerstand gesteuert. 

RECOVERY Nachdem Sie  eine Weile trainiert haben, halten Sie die Griffe auf 
den Handpulssensoren fest und drücken Sie [RECOVERY], alle 
Anzeigen auf dem Display werden eingefroren,  außer der Zeit. 
Nun wird ein 60 sek. Countdown gestartet. Am Ende des 
Countdowns wird ihr Erholungsstatus am unteren Rand des LCD 
Displays angezeigt. Es gibt Werte von F1 bis F6, wobei F1 der 
beste Wert ist und F6 der Schlechteste. 

Drücken Sie [RECOVERY], um zum Hauptmenü zurückzukehren. 
WATT Nach einiger Zeit schaltet sich während des Trainings die 

momentane Leistungsanzeige (in Watt) dazu. 
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Bemerkungen: 1. Nach 4 Minuten ohne Signal, schaltet der Computer das 
Display ab. Die aktuellen Trainingswerte werden gespeichert. 
Drücken Sie irgendeine Taste, um den Computer wieder 
einzuschalten. 

 2. Wenn die Anzeige am LCD Display nicht ordnungsgemäß 
funktioniert, stecken Sie kurz die Stromversorgungskabel aus 
und wieder ein. 

 3. Der Monitor wird mit einem AC Adapter (500mA, 6V) mit 
Strom versorgt. 

  

Berechnung der Trainingsherzfrequenz 

Untenstehender Tabelle können Sie Ihre optimale Trainings-Herzfrequenz entnehmen. Die Formel 
lautet wie folgt: 

220 - Alter x Trainings-Herzfrequenz in % (z.B. 220 - 30 Jahre x 60% = 114 Schläge pro Minute) 

ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass Ihre Herzfrequenz während des Trainings nicht zu hoch steigt. Zu 
Beginn Ihres Trainings sollte sich die Herzfrequenz bis 60% der max. Herzfrequenz bewegen. Sobald 
Sie besser trainiert sind können Sie Ihr Trainingsprogramm intensivieren. 
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Vážený zákazníku, 
 
Blahopřejeme k nákupu domácího trenažéru ENERGETICS. Tento výrobek byl navržen a vyroben, aby 
splňoval potřeby a doporučení pro domácí použití. Před montáží a prvním použitím si pečlivě 
přečtěte návod. Uchovejte návod jako referenci pro používání a údržbu. Pokud máte jakékoliv další 
otázky, obraťte se prosím na nás. Přejeme vám mnoho úspěchů a zábavy při tréninku, 

Váš tým    
    

Záruka 

Kvalitní výrobky ENERGETICS jsou konstruovány a zkoušeny a certifikovány podle Evropské Normy EN 
957. 

Na produkty ENERGETICS poskytuje původnímu kupci záruku 3 roky na možné závady materiálu a 
zpracování. Vyloučena jsou poškození způsobená špatným používáním a opotřebením dílů. Všechny 
elektronické díly mají záruku 1 rok. Záruční lhůta začíná datem, kdy byl výrobek zakoupen (ponechte 
si doklad o zakoupení). 
 

Bezpečnostní pokyny 

 Dříve, než začnete s kterýmkoliv programem cvičení, poraďte se se svým lékařem, aby Vám 
poradil s optimálním tréninkem. 

 Varování: nesprávný/ nadměrný trénink může způsobit poškození zdraví. Pokud se cítíte 
nepříjemně, přestaňte domácí trenažér používat. 

 Zajistěte, aby trénink začal až po správné montáži, nastavení a kontrole domácího trenažéru. 

 Začněte vždy zahřívacím kolem. 

 Používejte pouze originální díly ENERGETICS, jak jsou dodávány (viz kontrolní seznam). 

 Pečlivě dodržte montážní návod. 

 Pro montáž používejte pouze vhodné nástroje a v případě potřeby si vyžádejte pomoc. 

 Domácí trenažér postavte na rovný neklouzavý povrch.  

 Pro zajištění stabilní polohy domácího trenažéru použijte nastavovací hlavice na zadní trubce. 

 Ujistěte se, že jsou přední kola umístěná ve správné poloze: viz montážní návod. 

 U nastavovacích dílů dbejte na maximální polohu, na kterou mohou být nastaveny. 

 Utáhněte všechny nastavovací díly, aby bylo zabráněno náhlým pohybům při tréninku. 

 Tento výrobek je určen pro dospělé. Zajistěte prosím, aby jej děti používaly výhradně pod 
dozorem dospělé osoby. 

 Zajistěte, aby byly přítomné osoby upozorněny na možná rizika při tréninku, např. na 
pohyblivé části. 

 Úroveň odporu lze nastavit podle Vaší osobní preference. 

 Nepoužívejte domácí trenažér bez bot nebo s volnými botami. 

 Zajistěte, aby byl pro používání domácího trenažéru dostatek prostoru. 

 Při montáži a demontáži domácího trenažéru dávejte pozor na neupevněné nebo pohyblivé 
díly. 

 Odpor lze změnit počítačem 
 Tento výrobek je vyroben výhradně pro domácí použití a je zkoušen pro maximální hmotnost 

osoby 100 kilogramů. 
 Zvláštní pozornost věnujte minimální hloubce vnoření sloupku sedačky 

 

  

CZ 
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Manipulace 

A. Po montáži lze nastavit zadní stabilizátor, aby se přizpůsobil mírně nerovnému podkladu.  Pro 
vyrovnání zadního stabilizátoru na podlahu otáčejte knoflíky na koncích čepiček zadních 
nožiček. 

B. Přepravní kolečka na předních krytkách nožiček umožňují snadnou manipulaci. Jednoduše 
zatáhněte řídítka zpět, dokud se kolečka nedotknou podlahy. Pak popojeďte trenažérem na 
požadované místo. 

C. Řídítka lze nastavit podle Vaší osobní preference. Uvolněte upevňovací trubku řídítek. Otočte 
řídítka do požadované polohy a utáhněte znovu upevňovací trubku. 

D. Výšku sloupku sedačky lze nastavit tak, že se nejprve povolí knoflík nastavení výšky, pak se 
posune sloupek sedačky na požadovanou výšku a pak se nastavovací knoflík opět utáhne. 

 

Péče a údržba 

- Domácí trenažér by neměl být používán ani skladován ve vlhkých prostorách z důvodu možné 
koroze. 

- Zkontrolujte nejméně jedenkrát za 4 týdny, zda jsou všechny spojovací díly těsně nasazeny a 
v dobrém stavu. 

- V případě opravy požádejte prosím o radu svého prodejce. 

- Vadné díly nahrazujte okamžitě, nebo udržujte zařízení do opravy mimo provoz. 

- Na opravu používejte výhradně originální náhradní díly. 

- Na čištění rotopedu používejte vlhkou látku a vylučte použití agresivních detergentů. 

- Po cvičení utřete okamžitě pot; pocení může znehodnotit vzhled a správnou funkci domácího 
trenažéru. 
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Rozvinutý výkres 
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Seznam dílů 

Díl č.. Popis Množ. 
 

1 Řídítka  1  
2 Počítač 1  
3 Křídlová matice 1  
4 Nastavitelná trubka sedačky  1  
5 Sloupek řídítek 1  
6 Kabel počítače (horní část) 1  
7 Svorník M8*15L 5  
8 Pérová podložka D15.4*D8.2*2T 5  
9 Plochá podložka D16*D8.5*1.2T 8  

10 Kabel počítače (dolní část) 1  
11L Levý pedál 1  
11R Pravý pedál 1  
12 Přední stabilizátor 1  
13 Zadní stabilizátor 1  
14 Svorník M8*50L 4  
15L Levý kryt řetězu 1  
15R Pravý kryt řetězu 1  
16 Nastavovací knoflík nožičky 4  
17 Sedačka 1  
18 Sloupek sedačky 1  
19 Nastavovací knoflík 1  
20L Levá klika 1  
20R Pravá klika 1  
21 Řemenové kolo 1  
22 Čtvercová krytka 2  
23 Knoflík nastavovacího šroubu 1  

23a Oválná čepička 50*25 1  
24 Řemen  1  
25 Kroužek tvaru C 2  
26 Distanční podložka (malá) 3  
27 Setrvačník  1  
28 Plochá podložka D20*D11*2T 1  
29 matka D9.5*5T(3/8”-26UNF) 2  
30 Pružina 1  
31 Páka napínací kladky 1  
32 Osové ložisko 2  
33 Napínací kladka  1  
34 Matka M10*1.5*10T 2  
35    
36    
37 Plochá podložka D50*D10*2T 1  
38 Plochá podložka D30*D10*3,2T 1  
39 Pérová podložka 1  
40 Motor 1  
41 Kabel čidla 1  
42 Šrouby M5 4  
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Díl č..  Popis Množ.   

43 Plochá podložka D22*D16*1,5T 1  
44 Kruhová krytka D7/8” * 17L 2  
45 sada měření pulsu 1  
46 Kryt řídítek 1  
47 Svorník M8*25 2  
48 Postranní krytka 2  
49 Manžeta pro řídítka 1  
50 Osa kliky 1  
51 Adaptér 1  
52 Plochá podložka D28*D8,5*3T 1  
53 Pěna 530L 2  
54 Krytka zadní nožičky 2  
55 Příložka 1  
56 Plastová manžeta 1  
57 Plochá podložka D16*D8,5*1,2T (předmontovaná) 3  
58 Matka M8 (předmontovaná) 3  
59 Plochá podložka D16*D8.5*1.2T 1  
60 Pérová podložka D15.4*D8.2*2T 1  
61L Levý kryt 1  
61R Pravý kryt 1  
62 Kryt kliky 2  
63 Matka M6 4  
64 Svorník M6*16L 4  
65 Magnet 1  
66 Přepravní válečky 2  
67 Rám 1  
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Montážní návod 

 
Krok 1 
 

Namontujte přední stabilizátor (12) na rám (67) pomocí svorníku (14) a plochých podložek (9). 
DŮLEŽITÉ: ujistěte se, že přepravní válečky směřují dopředu, nikoliv dozadu. 

Namontujte zadní stabilizátor (13) na hlavní rám (67) pomocí svorníků (14) a plochých podložek (9). 
DŮLEŽITÉ: výšku lze nastavit šroubováním knoflíku (16). 
 
Krok 2 
 

Zašroubujte pravý pedál (11R) do pravé kliky (20R) proti směru hodinových ručiček; zašroubujte levý 
pedál (11L) do levé kliky (20L) ve směru hodinových ručiček; 
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Krok 3 
 

Vložte držák sedačky (18) do rámu (67) a připevněte držák sedačky nastavovacím knoflíkem (19). 

DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, zda je nastavovací knoflík (19) našroubován do jednoho z otvorů v držáku 
sedačky (18). Jinak by se držák sedačky při cvičení kolébal. 
 
Krok 4 
 

Namontujte sedačku (17) na nastavitelnou trubku sedačky (4) pomocí plochých podložek (57) a 
matek (58) předmontovaných na sedačce. 

Poté namontujte nastavitelnou trubku sedačky (4) na držák sedačky (18) plochou podložkou (52) a 
knoflík  šroubu (23). Můžete povolit knoflík šroubu a nastavit sedačku do správné polohy. 
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17
57
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Krok 5 
 

Připojte horní (6) a dolní kabel počítače (10), pak namontujte sloupek řídítek (5) na rám (67) pomocí 
svorníků (7), pérových podložek (8) a plochých podložek (9). 
 
Krok 6 
 

Připevněte řídítka (1) na sloupek řídítek (5) krytem řídítek (46), křídlovou matkou (3), pouzdrem (49), 
pérovou podložkou (60) a plochou podložkou (59).  

Vložte horní konec kabelu počítače (6) do počítače (2). Konektor pro připojení je na zadní straně 
počítače. 
Připevněte počítač (2) na sloupek řídítek na drážku v počítači. 
Vložte kabel snímačů pulsu do otvoru pro čidlo pulsu na zadní straně počítače. 
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Program ovatelný tréninkový počítač SM 3103-71 

Počáteční proces: 

První krok Režim tréninku lze volit klávesami NAHORU nebo DOLŮ 
s ovládáním RUČNĚ nebo PROGRAMEM (12 různých profilů) nebo 
UŽIVATELSKY nebo CÍLOVÝM PULSEM (4 různé volby pro trénink). 
Pokud zvolíte trénink v režimu řízení cílovým pulsem, musíte zadat 
údaj o věku a přepnout na následující postup. 

Druhý krok Klávesami NAHORU nebo DOLŮ lze nastavit ZÁTĚŽ/OBTÍŽNOST 
tréninku v úrovních od 1 do 16 v RUČNÍM, PROGRAMOVÉM A 
UŽIVATELSKÉM režimu. (Vyjma režimu řízení CÍLOVÝM PULSEM) 

Třetí krok Pomocí kláves NAHORU nebo DOLŮ lze přednastavit údaje 
tréninkové funkce, když byla každá funkce nastavena, stiskněte 
MODE/ENTER. 

Dostupné tréninkové funkce: 

ČAS Oblast přednastavení je od 00:00 do 99:00, každý přírůstek je 1:00 
(minuta). 

VZDÁL. Oblast přednastavení je od 0,00 do 99,90, každý přírůstek je 0,10 
km nebo míle. 

KALORIE Oblast přednastavení je od 0 do 990, každý přírůstek je 10 cal. 

Watt Oblast přednastavení je od 10 do 350, každý přírůstek je 10 watt.  

(WATT lze přednastavit výhradně v RUČNÍM režimu) 

Puls Oblast přednastavení je od 30 do 240, každý přírůstek je 1 BPM. 

 (Vyloučeno v režimu řízení CÍLOVÝM PULSEM) 

Návod pro režim tréninku: Spuštění tréninku: 

 Jestliže stisknete tlačítko START/STOP bez jakéhokoliv 
přednastavení (funkce a programy), počítač začne pracovat 
v Ručním režimu. 

Trénink bez přednastaveného 
času: 

Pokud nenastavíte TIME (čas), každá jednotka profilu se okamžitě 
přepne na další 0,1 km nebo míle s tím, že bude počítat směrem 
vzhůru (žádná nastavená vzdálenost), nebo počítání směrem dolů 
(nastavená vzdálenost). 

Trénink s přednastaveným 
časem: 

Pokud jste přednastavili čas (TIME), každá jednotka z profilů se 
přepne na další o přednastavený čas, dělený 16. 

Nastavení odporu: Zátěž lze nastavit od 1 do 16 v průběhu tréninku v ručním režimu, 
pokud jste nepřednastavili funkci Watt. 

Pokud jste přednastavili WATT, bude odpor nastavován 
automaticky v závislosti na aktuální rychlosti a výkonu, na kterém 
pracujete. 
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Při tréninku se budou pro Vaši pomoc zobrazovat následující čtyři symboly: 

 Musíte zpomalit.   

 Musíte zrychlit.   

----- 
Toto Vám připomene, že je aktuální hodnota výkonu ve WATTECH 
mimo specifikaci a musíte odpovídajícím způsobem zpomalit nebo 
zrychlit 
** Když je výkon ve Wattech mimo specifikace, počítač pípá třikrát 
za sekundu. Pokud trénujete v tomto režimu více než 3 minuty, 
ozve se poplach s 6 pípnutími po 30 sekundách a počítačový 
systém se zastaví automaticky, v tom okamžiku klesne zátěž na 1 a 
nastavený výkon ve Wattech je roven nule. Po dobu poplachu jej 
můžete zastavit stisknutím kteréhokoliv funkčního tlačítka. 

Trénink s 12 profily Pro trénink můžete zvolit z profilů P1 až P12 a úrovně lze nastavit 
hladiny i během tréninku. 

Trénink s uživatelským 
nastavením (USER) 

V tomto režimu můžete nastavit Vaše osobní tréninkové profily. 
Tréninkové hodnoty lze také nastavit kdykoliv při tréninku 

Trénink s řízením cílovým 
pulsem 

Odpor bude nastavován automaticky podle aktuální hodnoty 
pulsu.  Pokud Váš puls je nižší, než cílový puls, bude odpor 
zvyšován o jednu úroveň každých 30 sekund až do maximální 
úrovně16. Jakmile Váš puls dosáhne cílovou hodnotu, bude odpor 
snižován o jednu úroveň okamžitě, která bude udržena 15 sekund, 
až do úrovně 1. Pokud je Váš aktuální puls stále ještě nad (nebo 
rovný) cílovému pulsu pro dobu 30 sekund, když je úroveň odporu 
1, počítačový systém se zastaví a spustí poplach na 6 pípnutí, aby 
Vám připomněl tento stav jako ochrana při tréninku. 

Můžete zvolit i pevné přednastavené procento cílového pulsu, 
nebo zadat Vaší osobní hodnotu cílového pulsu. 

Cílový puls s různými 
zvolenými procenty 

Pomocí kláves NAHORU nebo DOLŮ lze nastavit hodnotu cílového 
pulsu na nulu a stisknout tlačítko MODE/ENTER. V tomto okamžiku 
můžete zvolit procento pulsu, který dosáhnete při tréninku.  
Počítač zajišťuje tři různé hodnoty procentního podílu 
maximálního pulsu, který je vypočten CPU podle údaje věku, který 
jste zadali. 

 Poznámka:  
55%MAXH.R. – Pokud zadáte věk 30, bude hodnota 104, tato 
hodnota je 55% maximální hodnoty pulsu, která je 190, správně 
vypočítané CPU úměrně k věku 30. Stejný vzorec lze použít pro 
výsledek 75 % a 90 %. 

Cílová hodnota pulsu, zadaná 
Vámi 

Hodnotu Vašeho cílového pulsu můžete zadat stiskem kláves 
NAHORU a DOLŮ.  Jakmile jste přednastavili hodnotu cílového 
pulsu, bude úroveň stanovena na úroveň 1 a trénink můžete 
zahájit jen na úrovni 1. Když Váš aktuální puls dosáhne hodnoty 
nad cílovým pulsem, spustí poplach, aby Vás upozornil, a zastaví, 
když se Váš puls vrátí pod cílovou hodnotu. 
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Zastavení tréninku: 

Trénink s přednastavenými 
hodnotami: 

Jakmile zpětné čítání přednastavených dat dosáhne nulu, (vyjma 
hodnot pulsu) vydá počítač 8 pípnutí a upozorní Vás. V tomto 
okamžiku přestane počítač fungovat.  Stiskem klávesy START/STOP 
můžete počítač opět spustit a počítat znovu s dříve nastavenými 
hodnotami. 

Přerušení tréninku: V průběhu tréninku jej lze kdykoliv přerušit zastavením počítače 
tlačítkem START/STOP. 

Vynulování programu: Tlačítkem RESET vynulujete program a zvolíte režim tréninku a 
zátěž nebo obtížnost v režimu STOP. Pokud držíte tlačítko RESET 
stisknuté po dobu 2 sekund, veškerá data (včetně osobních dat) 
budou zcela vynulována. 

Tlačítka:  

START/STOP Spuštění nebo zastavení tréninku. 

MODE Volba zobrazení funkce času, vzdálenosti, pulsu, Wattů. 

UP Nastavení dat směrem vzhůru. 

DOWN Nastavení dat směrem dolů. 

RESET 1.Vynulování hodnot každé z funkcí času, vzdálenosti, pulsu, 
Wattů. 

2.Vynulování nastavení programu a návrat k původně nastaveným 
hodnotám: Ručně, Program, uživatel, nebo Cílový puls s blikajícím 
displejem. 

RECOVERY Pro uvedení do činnosti funkce zotavení. 
  

Funkce:  

TIME Čas) Počítání nahoru – Počítač začne při tréninku počítat nahoru od 
00:00 do 99:59. 
Počítání dolů – Počítač začne počítat dolů od nastavené hodnoty 
času do 00:00. 

SPEED Zobrazuje aktuální rychlost (SPEED) od 0,0 do maximálně 99,9 km 
nebo mil. 

VZDÁLENOST Počítání nahoru – Počítač akumuluje celkovou uraženou 
vzdálenost při tréninku od 0,00 do max. 99,90 km nebo mil. 
Počítání dolů - Počítač začne počítat dolů od nastavené vzdálenosti 
do 0,00. 

KALORIE Počítání nahoru – Počítač akumuluje při tréninku spotřebu kalorií 
od 0 do max. 990 cal. 
Počítání dolů – Počítač začne počítat dolů od nastavených kalorií 
do 0. 
Tato data jsou orientačním průvodcem pro srovnávání různých 
cvičení, která nemohou být používána pro lékařské ošetření. 
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PULS Monitor může detekovat Váš puls na ruce. Při nastavení pulsu 
můžete používat hodnoty od 30 do 240 bpm. Volby pro to jsou 
následující: 

Poplach: 
Pokud přednastavíte cílový puls pod tréninkem v ručním režimu, 
nebo v jiných režimech, spustí počítač poplach, aby Vás upozornil, 
jakmile je dosažen Váš aktuální přednastavený puls. 

Nastavení odporu zátěže: 
Pokud nastavíte cílový puls (nebo zvolíte jiné procento cílového 
pulsu), bude odpor zátěže nastavován automaticky podle pulsu, 
což je program řízení podle pulsu. 

ZOTAVENÍ Po cvičení po určitou dobu zůstaňte na pedálech a stiskněte 
tlačítko „RECOVERY“, celý funkční displej se zastaví kromě „Času“. 
Čas se začne počítat dolů od 00:60 - 00:59 - 00:58 - do 00:00. 
Jakmile je dosaženo 00:00, zobrazí se v dolní části LCD stav 
zotavení vašeho pulsu s ohodnocením F1, F2…až F6. F1 je nejlepší 
a F6 je nejhorší. Můžete neustále trénovat, aby se vylepšil Váš stav 
zotavení pulsu den po dni z F6 až na F1 

** Do hlavního zobrazení se vrátíte opětovným stisknutím tlačítka 
RECOVERY. 

WATT Po tréninku bude displej zobrazovat po nějakou dobu aktuální 
dosažené watty. 

Pozn.: 1. Pokud není do počítače posílán žádný signál po dobu 4 minut, 
LCD displej se automaticky vypne a veškerá předchozí data 
tréninku budou uložena. Aby počítač opět začal fungovat, 
stiskněte jakékoliv tlačítko. 

 2. The Stejný účinek na monitor, jako je bod 2 výše má stisk 
tlačítka RESET na dobu 4 sekund. 

 3. Pokud je zobrazení na displeji LCD nesprávné, odpojte a opět 
připojte napájení. 

 4. Monitor lze napájet síťovým adaptérem (500mA, 6V) 
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Vážený zákazník, 
 

blahoželáme Vám, že ste si kúpili domáce cvičebné zariadenie od spoločnosti ENERGETICS. Tento 
výrobok bol navrhnutý a vyrobený tak, aby spĺňal potreby a požiadavky použitia v domácom 
prostredí. Pred zmontovaním a prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod. Návod uschovajte 
pre prípad potreby a/alebo údržby. Obráťte sa na nás v prípade akýchkoľvek ďalších otázok. Želáme 
Vám veľa úspechov a zábavy počas cvičenia. 

Váš                                   tým    

Záruka 

Spoločnosť ENERGETICS ponúka vysoko kvalitné domáce cvičebné zariadenia odskúšané 
a certifikované v súlade s európskou normou EN 957. 
Spoločnosť ENERGETICS poskytuje pôvodnému zákazníkovi 3-ročnú záruku na možné poškodenia 
materiálu a vypracovanie. Záruka nezahŕňa poškodenia spôsobené nesprávnym používaním 
a opotrebovaním častí. Na všetky elektronické časti je 1-ročná záruka. Záručná lehota začína plynúť 
od dátumu kúpy výrobku (uschovajte doklad o predaji). 

Bezpečnostné pokyny 

 Pred začatím akéhokoľvek cvičebného programu sa poraďte so svojím lekárom o optimálnom 
cvičení. 

 Upozornenie: nesprávne/nadmerné cvičenie môže spôsobiť telesné zranenia. Prestaňte 
domáce cvičebné zariadenie používať, ak sa cítite nepríjemne. 

 Uistite sa, že s cvičením začnete až po správnej montáži, nastavení a kontrole domáceho 
cvičebného zariadenia. 

 Vždy začnite fázou rozohriatia. 

 Používajte iba originálne časti, ktoré dodáva spoločnosť ENERGETICS (pozri kontrolný 
zoznam). 

 Pozorne dodržte kroky návodu na montáž. 

 Používajte iba náradie určené na montáž a v prípade potreby požiadajte o pomoc. 

 Umiestnite domáce cvičebné zariadenie na rovný nešmykľavý povrch.  

 Na zadnom stĺpiku použite nastaviteľné kryty na zabezpečenie stabilnej polohy domáceho 
cvičebného zariadenia. 

 Uistite sa, že predné kolesá sú umiestnené v správnej polohe: pozri návod na montáž. 

 Pri všetkých nastaviteľných častiach majte na pamäti maximálnu polohu, do ktorej môžu byť 
nastavené. 

 Dotiahnite všetky nastaviteľné časti, aby ste zabránili náhlemu pohybu počas cvičenia. 

 Tento výrobok je určený pre dospelých. Uistite sa, že deti ho budú používať iba pod dozorom 
dospelého. 

 Uistite sa, že prítomné osoby sú počas cvičenia informované o možných rizikách, napr. 
o pohyblivých častiach. 

 Úroveň odporu si môžete nastaviť podľa vášho osobného uprednostnenia. 

 Nepoužívajte cvičebné zariadenie naboso alebo bez uviazanej obuvi.   

 Uistite sa, že na použitie domáceho cvičebného zariadenia je k dispozícii dostatok miesta. 

 Pri montáži alebo demontáži domáceho cvičebného zariadenia pamätajte na všetky 
neupevnené alebo pohyblivé časti. 

 Počítačom môžete zmeniť odpor. 
 Tento výrobok je určený iba na domáce použitie a je odskúšaný do maximálnej telesnej 

hmotnosti 100 kilogramov. 
 Venujte osobitnú pozornosť minimálnej hĺbke vloženia stĺpika so sedadlom. 

SK 
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Manipulácia 

A. Po montáži je možné nastaviť zadný stabilizátor na vyrovnanie drobných nerovností na 
podlahe. Otočte nastaviteľné gombíky na koncoch zadných spodných krytov, aby ste 
vyrovnali zadný stabilizátor s podlahou. 

B. Prepravné kolieska na predných spodných krytoch umožňujú jednoduché manévrovanie. 
Jednoducho potiahnite späť riadidlá, kým sa kolesá nedotknú podlahy. Potom presuňte 
jednotku na požadované miesto. 

C. Riadidlá je možné nastaviť podľa vašich osobných preferencií. Uvoľnite upevňovaciu rúrku 
riadidiel. Otočte riadidlá do požadovanej polohy a znovu dotiahnite upevňovaciu rúrku. 

D. Výšku stĺpika so sedadlom môžete nastaviť, keď najprv uvoľníte nastaviteľný gombík, 

presuniete stĺpik so sedadlom do požadovanej výšky a potom dotiahnete gombík na 

nastavenie výšky. 
 

Starostlivosť a údržba 

- Domáce cvičebné zariadenie nepoužívajte alebo neskladujete na vlhkom mieste kvôli možnej 
korózii. 

- Prinajmenšom každé štyri týždne skontrolujte, či sú všetky spájacie prvky pevne dotiahnuté 
a v dobrom stave. 

- V prípade opravy požiadajte o radu predajcu. 

- Okamžite vymeňte chybné časti a/alebo nepoužívajte zariadenie, kým nebude opravené. 

- Na opravu používajte iba originálne náhradné diely. 

- Domáce cvičebné zariadenie čistite vlhkou utierkou a pri čistení bicykla sa vyvarujte použitia 
agresívnych čistiacich prostriedkov. 

- Po cvičení okamžite utrite pot; pot môže poškodiť vzhľad a správnu funkciu domáceho 
cvičebného zariadenia. 
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Schematický výkres 
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Zoznam častí 

Díl č.. Popis Množ. 
 

1 Riadidlá  1  
2 Počítač 1  
3 Doťahovacia skrutka 1  
4 Nastaviteľná rúrka sedadla  1  
5 Stĺpik pre riadidlá 1  
6 Kábel počítača (horný) 1  
7 Skrutka M8*15L 5  
8 Pružná podložka D15.4*D8.2*2T 5  
9 Plochá podložka D16*D8.5*1.2T 8  

10 Kábel počítača (dolný) 1  
11L Ľavý pedál 1  
11R Pravý pedál 1  
12 Predný stabilizátor 1  
13 Zadný stabilizátor 1  
14 Skrutka M8*50L 4  
15L Ľavý kryt reťaze 1  
15R Pravý kryt reťaze 1  
16 Nastaviteľný spodný gombík 4  
17 Sedadlo 1  
18 Stĺpik sedadla 1  
19 Nastaviteľný gombík 1  
20L Ľavá kľuka 1  
20R Pravá kľuka 1  
21 Remeňové koleso 1  
22 Hranatý kryt 2  
23 Nastaviteľná skrutka 1  

23a Oválny kryt 50*25 1  
24 Remeň  1  
25 Krúžok v tvare C 2  
26 Vložka (malá) 3  
27 Zotrvačník  1  
28 Plochá podložka D20*D11*2T 1  
29 Matica D9.5*5T(3/8”-26UNF) 2  
30 Pružina 1  
31 Pomalý kotúč 1  
32 Osové ložisko 2  
33 Pomalé koleso 1  
34 Matica M10*1.5*10T 2  
35    
36    
37 Plochá podložka D50*D10*2T 1  
38 Plochá podložka D30*D10*3.2T 1  
39 Zvlnená podložka 1  
40 Motor 1  
41 Kábel snímača 1  
42 Skrutky M5 4  
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Díl č.. Popis Množ. 
 

43 Plochá podložka D22*D16*1.5T 1  
44 Okrúhly kryt D7/8” * 17L 2  
45 Doštička na meranie tepu 1  
46 Kryt riadidiel 1  
47 Skrutka M8*25 2  
48 Bočný kryt 2  
49 Návlačka na riadidlá 1  
50 Hriadeľ kľuky 1  
51 Adaptér 1  
52 Plochá podložka D28*D8.5*3T 1  
53 Pena 530L 2  
54 Zadný spodný kryt 2  
55 Zakrivená podložka 1  
56 Plastová návlačka 1  
57 Plochá podložka D16*D8.5*1.2T (vopred namontovaná) 3  
58 Matica M8 (vopred namontovaná) 3  
59 Plochá podložka D16*D8.5*1.2T 1  
60 Pružná podložka D15.4*D8.2*2T 1  
61L Kryt ľavej strany 1  
61R Kryt pravej strany 1  
62 Kryt kľuky 2  
63 Matica M6 4  
64 Skrutka M6*16L 4  
65 Magnet 1  
66 Prepravné koliesko 2  
67 Rám 1  
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Návod na montáž 

 
Krok 1 
 

Namontujte predný stabilizátor (12) na rám (67) pomocou skrutky (14) a plochých podložiek (9). 
DÔLEŽITÉ: uistite sa, že prepravné kolieska na prednom stabilizátore smerujú dopredu, nie dozadu. 

Namontujte zadný stabilizátor (13) na hlavný rám (67) pomocou skrutiek (14) a plochých podložiek 
(9). 
DÔLEŽITÉ: otočením gombíka môžete nastaviť výšku (16). 
 
Krok 2 
 

Priskrutkujte pravý pedál (11R) ku kľuke pravého pedálu (20R) proti smeru hodinových ručičiek; 
priskrutkujte ľavý pedál (11L) ku kľuke ľavého pedálu (20L) v smere hodinových ručičiek. 
 

14
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14

9

9

13

11R

11L

20R
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Krok 3 
 

Do hlavného rámu (67) vložte podperu sedadla (18) a upevnite ju nastaviteľným gombíkom (19). 

DÔLEŽITÉ: Uistite sa, že nastaviteľný gombík (19) je priskrutkovaný v jednom z otvorov na podpere 
sedadla (18). V opačnom prípade dôjde počas cvičenia ku kývaniu podpery. 
 
Krok 4 
 

Namontujte sedadlo (17) na nastaviteľnú rúrku sedadla (4) s použitím plochých podložiek (57) a matíc 
(58) vopred namontovaných na sedadle. 

Potom namontujte nastaviteľnú rúrku sedadla (4) na podperu sedadla (18) s použitím plochej 
podložky (52) a nastaviteľnej skrutky(23). Nastaviteľnú skrutku je možné uvoľniť a nastaviť sedadlo 
do správnej polohy. 
 

19
18

4

58
4

17
57

52
23
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Krok 5 
 

Spojte horný (6) a dolný kábel počítača (10), potom na hlavný rám (67) namontujte stĺpik pre riadidlá 
(5) pomocou skrutiek (7), pružných podložiek (8) a plochých podložiek (9). 
 
Krok 6 
 

Na stĺpik pre riadidlá (5) namontujte riadidlá (1) použitím krytu (46), doťahovacej skrutky (3), vložky 
(49), pružnej podložky (60) a plochej podložky (59). 

Vložte horný kábel počítača (6) do počítača (2). Vstupný port je na zadnej strane počítača. 
Upevnite počítač (2) na stĺpik riadidiel pozdĺž drážky na počítači. 
Vložte kábel snímačov tepu z ruky do otvoru pre meranie tepu na zadnej strane počítača. 
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Programovateľný počítač na cvičenie SM 3103-71 

Úvodný postup obsluhy: 

Prvý krok Môžete využiť tlačidlo UP (HORE) alebo DOWN (DOLE) pre výber 
režimu cvičenia v MANUÁLNOM režime alebo režime PROGRAM 
(12 rôznych profilov) alebo režimu POUŽÍVATEĽA alebo kontroly 
CIEĽOVÉHO TEPU SRDCA (4 rôzne možnosti pri cvičení). 
Ak sa rozhodnete pre cvičenie v režime kontroly cieľového tepu 
srdca, je potrebné, aby ste zadali údaje o vašom veku a prešli na 
ďalší postup. 

Druhý krok Môžete využiť tlačidlo HORE alebo DOLE na nastavenie úrovne 
ZÁŤAŽE/OBTIAŽNOSTI od 1 do 16 v MANUÁLNOM režime, režime 
PROGRAM a POUŽÍVATEĽ. (Vynechajte režim KONTROLY 
CIEĽOVÉHO TEPU SRDCA) 

Tretí krok Môžete využiť tlačidlo HORE alebo DOLE, aby ste vopred nastavili 
funkčné údaje o cvičení, po prezentovaní všetkých funkčných 
údajov stlačte tlačidlo MODE/ENTER (REŽIM/VSTUP). 

Dostupné vopred nastaviteľné cvičebné funkcie: 

ČAS Rozsah nastavenia vopred je od 00:00 po 99:00, každý prírastok 
predstavuje 1:00 (minútu). 

VZDIALENOSŤ Rozsah nastavenia vopred je od 0.00 to 99.90, každý prírastok 
predstavuje  0,10 km alebo ml. 

KALÓRIE Rozsah nastavenia vopred je 0 do 990, každý prírastok predstavuje 
10 kal. 

VÝKON Rozsah nastavenia vopred je od 10 do 350, každý prírastok 
predstavuje 10 wattov. 
VÝKON vo wattoch je možné vopred nastaviť iba v MANUÁLNOM 
režime) 

TEP Rozsah nastavenia vopred je od 30 do 240, každý prírastok 
predstavuje 1 úder za minútu. 
(Vynechajte režim KONTROLY CIEĽOVÉHO TEPU SRDCA) 

Stlačte tlačidlo START/STOP, aby ste mohli začať cvičiť. 

Návod pre režim cvičenia: Začiatok cvičenia: 

 Hneď po stlačení tlačidla START/STOP bez akéhokoľvek 
predchádzajúceho nastavovania (funkcií a programov), začne 
počítač pracovať v manuálnom režime. 

Cvičenie bez vopred 
nastaveného času: 

Ak vopred nenastavíte ČAS, každá jednotka profilu sa prepne ďalej 
po 0,1 km alebo ml pripočítavaním (bez vopred nastavenej 
VZDIALENOSTI) alebo odpočítavaním (s vopred nastavenou 
VZDIALENOSŤOU ). 
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Cvičenie s vopred nastaveným 
ČASOM: 

Ak ste vopred nastavili ČAS, každá jednotka profilu sa prepne ďalej 
po vopred nastavenom ČASE 
vydelenom číslom 16. 

Nastavenie obtiažnosti 
ťahania: 

Ak ste vopred nenastavili funkciu VÝKON, môžete počas cvičenia 
nastaviť v manuálnom režime záťaž ťahania od 1 do 16. 

Ak ste vopred nastavili VÝKON, bude záťaž ťahania automaticky 
nastavená v závislosti od súčasnej  rýchlosti a hodnôt výkonu, 
ktorý podávate. 

Pri cvičení vám pomôžu zobrazenia štyroch rôznych symbolov: 

 
Musíte znížiť rýchlosť cvičenia. 

  

 Musíte zvýšiť rýchlosť cvičenia .   

----- 
Tento symbol vám pripomína, že súčasný VÝKON PRESAHUJE 
ŠPECIFIKÁCIU a je potrebné, aby ste rýchlosť cvičenia primerane 
zvýšili alebo znížili.  
** V prípade, že VÝKON presahuje špecifikáciu, je počítač 
vybavený systémom pí-pí-pí/sekunda na pripomenutie. V prípade, 
že cvičíte v takomto režime dlhšie ako 3 minúty, je počítač 
vybavený ALARMOM pozostávajúcim zo 6 zvukových signálov 
trvajúcich 30 sekúnd a potom sa systém počítača automaticky 
ZASTAVÍ ZÁŤAŽ sa zníži na 1, údaj o vopred nastavenom VÝKONE 
vo wattoch je nula. V čase trvania ALARMU ho zastavíte stlačením 
akýchkoľvek funkčných tlačidiel. 

Cvičenie s 12 profilmi Pre cvičenie si môžete vybrať z profilov od P1 po P12, kedykoľvek 
počas cvičenia môžete tiež nastaviť úrovne cvičenia. 

Cvičenie v režime POUŽÍVATEĽ V tomto režime si môžete vopred nastaviť vaše osobné profily 
cvičenia. Kedykoľvek počas cvičenia môžete tiež nastaviť úrovne 
cvičenia. 

Cvičenie v režime kontroly 
CIEĽOVÉHO TEPU SRDCA 

Obtiažnosť ťahania bude nastavená automaticky podľa údaja 
o súčasnom tepe srdca. V prípade, že váš tep srdca je nižší ako 
cieľový tep, bude obtiažnosť ťahania nastavená smerom hore o 
jednu úroveň, za 30 sekúnd, maximálne po úroveň 16. Hneď ako 
dosiahnete údaj vášho tepu srdca, ktorý zodpovedá cieľovému 
pulzu, obtiažnosť ťahania bude okamžite znížená o jednu úroveň a 
15 sekúnd zostane znížená o jednu úroveň, kým nedosiahne 
úroveň 1. V prípade, že váš súčasný stále prevyšuje (alebo sa 
rovná) cieľovému tepu srdca počas 30 sekúnd, a ťahanie je na 
úrovni 1, počítač sa ZASTAVÍ a ako ochrana cvičenia ALARM 6-krát 
vydá zvukový signál, aby vás na to upozornil. Môžete si zvoliť 
pevné vopred nastavené percento cieľového tepu srdca alebo 
zadať vaše hodnoty cieľového tepu srdca počas cvičenia. 
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Cieľový tep s rôznymi 
zvolenými percentami  

Môžete použiť tlačidlo HORE alebo DOLE, aby ste nastavili CIEĽOVÝ 
TEP SRDCA na nulu a stlačte tlačidlo MODE/ENTER. Teraz si 
môžete zvoliť percento tepu srdca, ktoré dosiahnete počas 
cvičenia. Počítač poskytuje 3 rôzne percentá maximálneho tepu 
srdca, ktorý vypočíta počítač podľa údaja o veku. 

 Poznámka:  
MAXIMÁLNE 55% TEPU SRDCA. – ak zadáte vek na 30, bude údaj 
104, tento údaj predstavuje údaj 55% maximálneho tepu srdca, 
ktorý je 190, čo je správny údaj vypočítaný počítačom pri 
porovnaní s vekom 30 rokov. Rovnaký vzorec je možné použiť na 
dosiahnutie výsledkov pre 75% a 90%. 

Údaj o cieľovom tepe, ktorý 
zadáte sami - 

Môžete vopred nastaviť údaj o cieľovom tepe stlačením tlačidiel 
HORE a DOLE.  Hneď po nastavení údaja o cieľovom tepe, bude 
stanovená úroveň 1 a môžete začať cvičiť iba od tejto úrovne 1. 
V prípade, že váš aktuálny tep srdca presiahol cieľovú hodnotu, 
počítač spustí alarm, aby vás upozornil a zastaví ho, keď sa váš tep 
srdca dostane pod cieľovú hodnotu. 

Ukončenie cvičenia: 

Cvičenie s údajmi VOPRED 
NASTAVENEJ funkcie: 

Okamžite po odpočítaní údajov vopred nastavenej funkcie na nulu 
(bez údajov o tepe) vydá počítač 8 zvukových signálov, aby vás 
upozornil. V tej chvíli počítač prestane pracovať. Môžete stlačiť 
tlačidlo START/STOP, aby začal počítač pracovať a pripočítavať z 
predchádzajúcich údajov. 

Prerušenie cvičenia: Kedykoľvek počas cvičenia môžete stlačiť tlačidlo START/STOP, aby 
ste zastavili počítač. 

Vynulovanie programu: Vynulovanie režimu PROGRAM a výber režimu cvičenia a záťaž 
ťahania alebo úroveň obtiažnosti môžete uskutočniť len v režime 
ZASTAVENIA, po stlačení tlačidla RESET. Ak podržíte tlačidlo RESET 
stlačené 2 sekundy, dôjde k úplnému vynulovaniu všetkých údajov 
(vrátane osobných údajov). 

Tlačidlá: 
 

START/STOP Začatie alebo skončenie cvičenia. 

MODE Zvolenie nastavenia všetkých funkcií času, vzdialenosti, tepu 
a výkonu vo wattoch. 

UP Nastavenie údajov smerom hore. 

DOWN Nastavenie údajov smerom dole. 

RESET 1. Vynulovanie údajov všetkých funkcií času, vzdialenosti, tepu 
a výkonu vo wattoch  
2. Vynulovanie nastavenia programov a návrat k úvodnému režimu 
výberu Manuálneho režimu, režimu Programu, používateľa, alebo 
cieľového tepu srdca s celým blikajúcim displejom. 

RECOVERY Na spustenie funkcie návratu k tepu. 
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Funkcie:  

ČAS Pripočítavanie – počas cvičenia počítač začne pripočítavať od 
00:00 po 99:59. Odpočítavanie – počítač začne odpočítavať od 
vopred nastaveného času po 00:00. 

RÝCHLOSŤ Zobrazí aktuálnu RÝCHLOSŤ od 0,0 po maximálne 99,9 km alebo 
ml. 

VZDIALENOSŤ Pripočítavanie – Počas cvičenia počítač kumuluje celkovú 
vzdialenosť pri cvičení od 0.00 po max. 99, 90 km alebo ml. 
Odpočítavanie – počítač bude odpočítavať od vopred nastavenej 
vzdialenosti po 0.00. 

KALÓRIE Pripočítavanie – Počas cvičenia počítač kumuluje spotrebu kalórií 
od 0 po max. 990 cal. Odpočítavanie – Počítač bude odpočítavať 
od vopred nastavenej hodnoty kalórií po 0. Tieto údaje sú 
stručným sprievodcom pre porovnanie rôznych cvičení, ktoré nie 
je možné použiť ako liečebný postup.  

TEP Monitor zistí tep z vašej ruky. Cieľový tep môžete nastaviť na 
hodnotu od 30 po 240 úderov za minútu, aby ste podporili 
cvičenie. Máte nasledujúce možnosti: 
Alarm: 
Ak vopred nastavíte cieľový tep počas cvičenia v Manuálnom 
režime alebo iný cieľ, počítač spustí alarm, aby vás upozornil hneď, 
keď váš tep srdca dosiahne vopred nastavený údaj. 
Nastavenie záťaže ťahania: 
Ak vopred nastavíte cieľový tep srdca ( alebo si zvolíte rôzne 
percento cieľového tepu srdca), bude odpor záťaže automaticky 
nastavený na tep srdca, čo je program na kontrolu tepu srdca. 

RECOVERY (NÁVRAT) Po cvičení počas časového úseku, držte riadidlá a stlačte tlačidlo 
„RECOVERY", dôjde k zastaveniu všetkých zobrazených funkcií 
okrem „času". Dôjde k odpočítavaniu času od 00:60 - 00:59 - 00:58 
- po 00:00. Po dosiahnutí hodnoty 00:00, sa v spodnej časti LCD 
displeja zobrazí stav po návrate k srdcovému tepu s úrovňou F1, 
F2…až F6. F1 je najlepšia a F6 je najhoršia. Môžete pokračovať 
v každodennom cvičení, aby ste si zlepšili stav po návrate k 
srdcového tepu od F6 po F1.  
** K hlavnému displeju sa vrátite po opätovnom stlačení tlačidla 
RECOVERY. 

VÝKON Po chvíli cvičenia sa na displeji zobrazí súčasný výkon pri cvičení. 

Poznámka: 1. Keď počítač nedostane žiaden signál 4 minúty, dôjde 
k automatickému vypnutiu LCD displeja a k uloženiu všetkých 
predchádzajúcich údajov . Po stlačení akéhokoľvek  tlačidla 
uvediete počítač opäť do chodu. 

 2. Na monitore bude rovnaký výsledok, ako v prípade vyššie 
uvedeného bodu 2, ak stlačíte a 4 sekundy podržíte tlačidlo 
RESET. 

 3. V prípade, že LCD nefunguje správne, odpojte pripojenie k sieti 
a opäť ho pripojte. 

 4. Monitor je možné pripojiť k prúdu pomocou AC adaptéra 
(500mA, 6V) 
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Igen tisztelt Ügyfelünk! 
 
Ezúttal szeretnénk gratulálni, hogy az ENERGETICS szobabicikli edzőkészüléket választotta! A termék 
otthoni használatra került kifejlesztésre, az ilyen jellegű igények és követelmények kielégítése 
céljából. A készülék összeszerelése és használatbavétele előtt kérjük, gondosan tanulmányozza át ezt 
az útmutatót! Fitnesz-készülékének megfelelő használatának érdekében kérjük, őrizze meg az 
útmutatót a későbbi kérdések tisztázása céljából! További kérdések esetén természetesen örömmel 
állunk rendelkezésére.  Sok sikert kívánunk az edzéshez! 

Az Ön         - csapata    
    

Garancia 

Az ENERGETICS minőségi termékek úgy kerültek kifejlesztésre és gyártásra, hogy azokat elkötelezett 
fitneszedzésre alkalmazzák. Ez a termék megfelel az EN 957 európai szabvány követelményeinek. 

Az anyag- és feldolgozási hibákért az ENERGETICS három (3) év garanciát vállal. A garancia nem 
érvényes a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért, valamint a kopó 
alkatrészekre. A termék elektronikus összetevőire egy éves garancia érvényes. A garanciális 
időtartam a vásárlási dátumkor veszi kezdetét (a nyugtát kérjük gondosan megőrizni).  

Biztonsági utalások 

 Egészségügyi korlátozások vagy egyéni és személyes edzési paraméterek esetén kérjük, forduljon 
először orvosához! Orvosa tud megfelelő felvilágosítással szolgálni, hogy Önnek milyen 
edzéstípus és terhelés a megfelelő. 

 Figyelem: A rosszul megválasztott és túlzott edzés veszélyeztetheti az Ön egészségét! 

 Az edzéshez csak akkor fogjon hozzá, miután meggyőződött róla, hogy a szobabicikli készüléket 
megfelelően szerelte össze és állította be! 

 Az edzést mindig bemelegítéssel kezdje! 

 Kizárólag a szállítási csomag részét képező eredeti ENERGETICS tartozékokat használjon (lásd 
ellenőrzőlista)! 

 A készülék összeszerelésekor pontosan az összeszerelési utasítások szerint járjon el! 

 Az összeszereléshez kizárólag alkalmas szerszámokat használjon; adott esetben vegye igénybe 
másik személy segítségét! 

 A készüléket sima, csúszásmentes felületen állítsa fel!  
 Minden állítható résznél ellenőrizze, hogy a legfelső állások megfelelően vannak beállítva!  
 Az edzés megkezdése előtt húzzon meg minden állítható részt annak érdekében, hogy 

megakadályozza az ilyen részek meglazulását az edzés közben!  

 A készülék felnőtt személyek edzésére lett kifejlesztve. Biztosítsa, hogy a készülék gyerekek általi 
használata kizárólag felnőttek felügyelete mellett történjen!  

 Figyelmeztesse a jelenlevő személyeket a lehetséges – például mozgó alkatrészek általi – 
veszélyekre!  

 Az ellenállás egyéni igényei szerint állítható be. 

 A szobabicikli készüléket soha ne használja cipő nélkül vagy laza lábbelivel! 

 Győződjön meg róla, hogy a szobabicikli használatához megfelelő hely áll rendelkezésre! 

 A szobabicikli készülék össze- és szétszerelésekor ügyeljen a nem rögzített vagy mozgó 
alkatrészekre!. 

  

H 
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 A padló, szőnyeg sérülésének elkerülése érdekében helyezzen rongyot/pokrócot az 
edzőkészülék alá! 

 Amennyiben nem használja a szobabicikli készüléket, kapcsolja ki azt! 
 Biztosítsa, hogy a szobabiciklinek közvetlen közelében ne legyenek tárgyak! 
 Ez a készülék kizárólag otthoni használatra lett kifejlesztve, maximális terhelhetősége 100 

kilogramm. 
 A szobabicikli használatából eredő személyi és anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. 

 

Kezelés 

A. A felépítés utána hátolso lábaknál betudja állítani a gépet hogy ne mozogjon a talajon 
Ebben az esetben csavarja a lábakon lévő beállitocsavarokat a jobb és a bal oldalán a 
lábaknak addig ameddig a gép mozgás nélkül a Adlon megáll. 

B. A első lábakon lévő tolókerekekel megengedi hogy a gépet könnyen tologatja. Aljon a gép elé 
es döntse meg a kormánnyal a gépet és tolja a gépet oda ahova szeretné alítani a gépet. 

C. A kormányt be tudja állítani át ön kedve vagy is ahogy ön szeretne.Ehezz lazítja meg a 

kormánycsavart amivel a kormány rögzítve van és fordítja a kormányt abban a állásban 

amennyik önnek megfelel. 

D. Az ülöcsö magasságát úgy tudja bealítani, miben meglazítja a ülöcsöben lévő elálitócsavart, 

húzza ki a ülőcsövet addig ameddig a magassága megfelel. Ezután rögzitje a beálltást a 

beálitocsavaral 

 
 

Karbantartás 

- Az edzőkészüléket mindig száraz és meleg helyiségben tárolja!Rendszeresen minden négy hét 
után ellenőrizze a készüléket, és húzza meg az összes csavart! 

- Abban az esetben hogy elromlik a gép, lépjen kapcsolatban a eladóval akinél a gépet 
vásárolta. 

- A javitáshoz cask eredeti alkatrészeket használjan. 

- A készülék tisztításához enyhén szappanos vizet használjon. Általában lágy tisztítószereket 
használjon, kerülje a súrolószereket! 

- A edzés után törölje le a gépet egy nedves szappanos rongyal, ne használjan erös 
puculoszereket ehez. 
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Robbantó rajz 
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Alkatrészlista 

Szám Alkatrész db. 
 

1 Kormányrúd 1  
2 Komputer 1  
3 A kormány átállítására szolgáló csavar 1  
4 Nyeregtoldat 1  
5 Kormányoszlop 1  
6 Felső komputerkábel 1  
7 Csavar M8*15L 5  
8 Távtartó tárcsa D15.4*D8.2*2T 5  
9 Alátétkarika D16*D8.5*1.2T 8  

10 Alsó komputerkábel 1  
11L Bal oldali pedál 1  
11R Jobb oldali pedál 1  
12 Elülső keresztmerevítő 1  
13 Hátsó keresztmerevítő 1  
14 Csavar M8*50L 4  
15L A váz bal oldali alsó burkolata 1  
15R A váz jobb oldali alsó burkolata 1  
16 Magasságkiegyenlítő csavar 4  
17 Nyereg 1  
18 Nyeregtartó rúd 1  
19 A nyeregtartó rúd magasságállító gombja 1  
20L Bal oldali hajtókar 1  
20R Jobb oldali hajtókar 1  
21 Szíjtárcsa 1  
22 A nyeregtámasz borítófedelei 2  
23 Gomb a nyereg vízszintes irányú állításához 1  

23a Vég-zárósapka 50*25 1  
24 Szíjak 1  
25 Recézett felületű gyűrű 2  
26 Távtartó tárcsa 3  
27 Komplett lendkerék 1  
28 Alátétkarika D20*D11*2T 1  
29 Anyacsavar D9.5*5T(3/8”-26UNF) 2  
30 A lendkerék rugója 1  
31 Feszítőgörgő kar 1  
32 Pedálcsapágy (golyóscsapágy) 2  
33 Feszítőgörgő 1  
34 Anyacsavar M10*1.5*10T 2  
35    
36    
37 Alátétkarika D50*D10*2T 1  
38 Alátétkarika D30*D10*3.2T 1  
39 A tengely alátétkarikája 1  
40 Motor 1  
41 Az érzékelő kábele 1  
42 M5 csavar 4  
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Szám Alkatrész db. 
 

43 Alátétkarika D22*D16*1.5T 1  
44 A kormány burkolata D7/8” * 17L 2  
45 A kézen mért pulzus 1  
46 A kormány burkolata (műanyag) 1  
47 Csavar M8*25 2  
48 A hajtókar vég-zárósapkája 2  
49 A kormány csavarjának perselye 1  
50 A hajtókar tengelye 1  
51 Adapter 1  
52 Alátétkarika D28*D8.5*3T 1  
53 A kormány bevonata 530L 2  
54 Hátsó lábfedél 2  
55 Alátétkarika 1  
56 A nyeregtartó rúd műanyag betétje 1  
57 Alátétkarika D16*D8.5*1.2T 3  
58 M8 anyacsavar (előzetesen összeszerelve) 3  
59 Alátétkarika D16*D8.5*1.2T 1  
60 Biztosítógyűrű D15.4*D8.2*2T 1  
61L Bal oldali burkolat 1  
61R Jobb oldali burkolat 1  
62 A hajtókar burkolata 2  
63 M6 anyacsavar 4  
64 Csavar M6*16L 4  
65 Mágnes 1  
66 Szállítógörgők 2  
67 Keret 1  
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Felépítési útmutató 

 
1. lépés 
 

Szerelje az elülső keresztmerevítőt (12) a vázra (67) a készletben található csavarok (14) és 
alátétkarikák (9) segítségével. Figyelem: Ügyeljen arra, hogy a szereléskor a szállítógörgők előre 
nézzenek. 

Szerelje az hátsó keresztmerevítőt (13) a vázra (67) a készletben található csavarok (14) és 
alátétkarikák (9) segítségével. Fontos! Ha egyenetlen a padló, akkor az otthoni edzőkészülék 
magasságát a magasságkiegyenlítő kupakok elforgatásával lehet átállítani. (16). 
 
2. lépés 
 

Csavarja a jobb oldali pedált (11R) a jobb oldali hajtókarra (20R), jobbról balra forgatva azt; csavarja a 
bal oldali pedált (11L) a bal oldali hajtókarra (20L), balról jobbra forgatva azt. 
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9
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13

11R
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3. lépés 
 

Dugja a nyereg tartórúdját (18) a fő vázba (67) és a magasságállító gomb (19) becsavarásával fixen 
rögzítse azt. 

Figyelem: Ügyeljen arra, hogy a magasságállító gomb (19) bekattanjon a nyereg tartórúdjának (18) 
egyik lyukába.  
 
4. lépés 
 

Csavarozza a nyerget (17) a nyeregtoldalékra (4) a csavarok (57) és az anyák (58) segítségével. Ezután 
csavarozza a nyeregtoldalékot (4) a nyereg tartórúdjára (18) az alátétkarika (52) és az átállítógomb 
(23) felhasználásával. Most vízszintesen átállíthatja és beállíthatja a nyerget a kívánt helyzetbe. 
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5. lépés 
 

Most dugja össze a felső (6) és az alsó (10) komputerkábelt, majd csavarozza a kormány tartórúdját 
(5) a fő vázra (67) a készletben található csavarok (7), távtartó tárcsák (8) és alátétkarikák (9) 
felhasználásával. 
 
6. lépés 
 

Csavarozza a kormányt (1) a kormányoszlopra (5), a kormány fedelével (46), a kormány átállítására 
szolgáló csavarral (3), a persellyel (49), a biztosítógyűrűvel (60) és az alátétkarikákkal (59) együtt. 

Dugja be a felső komputerkábelt (6) a komputerbe (2). Az erre szolgáló csatlakozó a komputer 
hátoldalán található.  

Rögzítse a komputert (2) a kormányoszlopon a készletben található csavarokkal. Dugja be a kézi 
pulzusmérő kábelt a komputer hátoldalán. 
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SM 3103-71 típusú programozható tréningkomputer 

Első lépések: 

 Használja az [UP] és [DOWN] gombokat a MANUAL, PROGRAM 
(KÉZI, PROGRAM) (12 különböző profil), USER (FELHASZNÁLÓ) vagy 
TARGET HEART RATE (CÉLPULZUS) (4 különböző tréning opció) 
tréningtípus beállítására. A TARGET HEART RATE (CÉLPULZUS) 
kiválasztásakor be kell írnia életkorát. Ezután kapcsoljon át a 
következő műveletre. 

 Az [UP] és a [DOWN] gombokkal állíthatja be az ellenállást az 1. 
szint (nagyon könnyű) és a 16. szint (nagyon nehéz) között. Az 
ellenállást a MANUAL, PROGRAM és USER (KÉZI, PROGRAM és 
FELHASZNÁLÓ) menüpontokban állíthatja be. 

 A tréning előzetes beállításainak beviteléhez használja az *UP+ és a 
[DOWN] gombokat. Miután bevitte az összes értéket, nyomja le a 
[MODE/ENTER] (ÜZEMMÓD/ENTER) gombot. 

A tréning lehetséges előzetes beállításai: 

Idő Beállítható 00:00 perctől 99:00 percig, egyszeri módosítás: +/- 1:00 

Távolság Beállítható 00,00 km/mérföld és 99,90 km/mérföld között, 
egyszeri módosítás: +/- 0,10 km/mérföld 

Kalóriák Beállítható 0 és 990 kalória között, egyszeri módosítás: +/- 10 
kalória 

Teljesítmény Beállítható 10 és 350 Watt között, egyszeri módosítás: +/- 10 Watt 
(A Watt értéket csak MANUAL (KÉZI) üzemmódban lehet 
beállítani). 

Szívverés Beállítható 30-tól 240-ig, egyszeri módosítás +/- 1 szívvéres/perc 
értékkel (Kivéve a THR üzemmódot) 

A tréning megkezdéséhez nyomja le a [START/STOP] gombot. 

Edzés modus leirása Ha lenyomja a *START/STOP+ gombot, anélkül, hogy előzetes 
beállításokat eszközölt volna, akkor a komputer kézi üzemmódban 
indul. 

Tréning előzetesen beállított 
idő nélkül: 

Ha előzetesen nem állította be a tréning időtartamát, akkor a 
profil kijelzett értékei minden 0,1 km/mérföldnél eggyel tovább 
kapcsolódnak. Ha előzetesen beállította a távolságot, akkor a 
komputer azt visszafelé számolja, ha nem, akkor a komputer 
növekvő sorrendben számol.  

Tréning előzetesen beállított 
időtartammal: 

 Ha egy bizonyos időt beállítót a kijelzőn, ebben a esetben  az 
egész időt visszaszámolja a kijelző lefele nullára. Minden  egy 
részed rész az egészből 
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Az ellenállás beállítása: Kézi üzemmódban önmaga beállíthatja a terhelést, amennyiben a 
teljesítmény-funkciót előzetesen nem állította be. Ekkor az 1-16. 
szintek közül választhat. 
Ha előzetesen beállította a terhelést, akkor a készülék 
automatikusan szabályozni fogja az ellenállást. Ez ekkor a tréning 
sebességétől függ. 
A tréning közben három különböző szimbólum nyújt Önnek 
segítséget. 

 

 Végezze lassabban az edzést, Ön túl gyors. 

 Mozogjon valamivel gyorsabban, Ön túl lassú. 

----- 
Ön most olyan teljesítménytartományban végzi az edzést, amelyet 
a készülék már nem képes kijelezni. Lassítson vagy gyorsítson, 
attól függően, hogy túl gyorsan vagy túl lassan végzi-e az 
edzésmunkát. 
** Amennyiben a teljesítmény (Wattban kifejezve) túllépi a 
kijelzési tartományt, úgy a komputer másodpercenként három 
csipogó hangjelzést ad, hogy figyelmeztesse Önt. Ha három percig 
folytatja a tréninget ebben a tartományban, riasztás hangzik fel: 30 
mp-en belül 6 hangjelzés hallatszik, majd a komputer 
automatikusan leáll. Az ellenállás az 1. szintre, a 
teljesítménykijelző pedig 0 Wattra kapcsolódik. Riasztás közben 
nyomjon le bármilyen gombot a riasztás leállításához. 

12 különböző profillal végzett 
tréning:  

P1-től P12-ig Ön 12 különböző tréningprofil közül választhat. A 
profilok között bármikor, még tréning közben is átkapcsolhat. 

Tréning személyes profilokkal 
(=felhasználó): 

Ebben az üzemmódban személyes profilokat lehet előzetesen 
beállítani. A tréning intenzitását azonban a tréning közben 
bármikor átkapcsolhatja. 

Tréning célpulzussal: A célpulzus beállítását követően a komputer automatikusan 
beállítja az ellenállást. Ha a pulzus a beállított szívverés értéke 
alatt marad, akkor a készülék 30 mp-ként egy-egy szinttel növeli az 
ellenállást, egészen a maximális 16. szintig. Amint pulzusa eléri a 
célpulzus értékét, az ellenállás egy szinttel csökken. Ha pulzusa 
továbbra is túl magas, akkor az ellenállás továbbra is minden 15 
mp-ként egy-egy szinttel csökkeni fog, amíg be nem áll az 1. 
ellenállási szint. Ha a pulzus még mindig magasabb vagy egyenlő az 
előzetesen beállított szívverés értékével, akkor a komputer 
automatikusan leállítja a tréninget és az Ön védelme érdekében 
egymás után 6 vészjelzés hangzik fel. 
Választhat az előzetesen megadott célpulzusok közül vagy 
beírhatja saját értékét. 
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Célpulzus előzetesen beállított 
százalékaránnyal: 

A célpulzust az [UP] vagy [DOWN] gombbal állíthatja nullára. Most 
nyomja le a [MODE/ENTER] gombot. Most beállíthatja a pulzus 
tréning közben elérni kívánt százalékarányát. 
A komputer felajánlja a maximális pulzus három különböző 
százalékarányát, amelyeket az Ön beírt életkora alapján számít ki. 

 Megjegyzés:  
A maximális pulzus 55%-a: Ha 30 éves kort írt be, akkor ez a szám 
104. Ez 55%-a a maximális pulzusnak, amely ebben az életkorban 
190. A komputer ugyanezt a képletet használja a 75 vagy 90%-nak 
megfelelő pulzusszám kiszámításához is. 

Hívja be az Ön által választott 
célpulzust: 

Vigye be a célpulzust az [UP] és [DOWN] gombok segítségével. A 
komputer a bevitt számot 1. szintként fogja jelölni. A tréninget 
ekkor csak az 1. szinttől indíthatja. Ha az Ön aktuális pulzusa 
meghaladja a célértéket, akkor a komputer hangjelzéssel 
figyelmezteti Önt erre. Ez a hangjelzés abbamarad, amint pulzusa 
ismét a célérték alá csökken. 
A komputer leírásának végén található egy, a tréning közbeni 
pulzus kiszámítására szolgáló táblázat! 

 

Teendők a tréning befejezéséhez: 

Előre beállított értékekkel 
végzett tréning: 

Amint egy előzetesen beállított értékről való visszaszámláláskor a 
számláló megjelenik a „0” (a pulzus értékei kivételével), a 
komputer nyolc csipogó hangjelzést hallat, közölve Önnel a tréning 
befejezését. A komputer leállítja a programot. Nyomja le a 
[STAR/STOP] gombot, ha a tréninget a korábbi értékekkel újból az 
elejétől kívánja elindítani.  

A tréning megszakításához: A [START/STOP] gombbal a tréninget bármikor megszakíthatja. 
Újból nyomja le a [START/STOP] gombot a tréning folytatásához. 

A tréning visszaállításához: A program visszaállításához nyomja le a [RESET] (visszaállít) 
gombot. Most leállított helyzetben válassza ki a kívánt 
tréningprogramot, valamint az ellenállást vagy a nehézségi fokot. 
Ha két másodpercen keresztül lenyomva tartja a [RESET] 
(visszaállít) gombot, akkor ezzel visszaállítja az összes adatot, 
beleértve a személyes adatokat is. 

Nyomógombok:  

START/STOP Ön megkezdi vagy befejezi a tréninget. 

MODE (ÜZEMMÓD) Kiválaszthat egy funkciót az idő, a távolság, a pulzus és a 
teljesítmény közül. 

UP érték növelése 

DOWN érték csökkentése 

RESET  [VISSZAÁLLÍT]... 1. Az idő, a távolság, a pulzus és a teljesítmény funkciók egyike 
értékének visszaállításához: 
2. A programbeállítások visszaállításához vagy a kezdeti 
beállításokhoz való visszatéréshez: Kézi, program, felhasználó, 
célpulzus a villogó kijelzővel. 

RECOVERY (VISSZAÁLLÁS)   A pulzus visszaállási funkció bekapcsolásához 
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Funkciók:  

Idő A komputer felfelé számolja szükséges időt 00:00 és 99:59 perc 
között.  

Visszaszámlálás:  A komputer a beállított időtől visszafelé 
számol 00:00-ig 

Sebesség A pillanatnyi sebesség kijelzése 0,0 km/óra és 99,9 km/óra között 
Vagy: Mérföld/óra 

Távolság A távolság hozzászámolása: a komputer hozzáadja a teljes 
tréningegység alatt megtett távolságot a következő értékek között: 
0,00 km és 99,9 km Vagy: Mérföld 

Visszaszámlálás: A komputer a beállított értéktől kezdve 
visszaszámol 0-ig. 

Kalóriák Hozzászámolás: a komputer hozzáadja a teljes tréningegység alatt 
elhasznált kalóriaértékeket a következő mennyiségek között: 0 
kalória és 990 kalória. 
Visszaszámlálás: A komputer egy előzetesen beállított 
kalóriaértékről visszafelé számol 0-ig.  
Megjegyzés:  
Ezek az adatok hozzávetőleges értékek, amelyek arra szolgálnak, 
hogy a tréningegységeket össze lehessen hasonlítani egymással. 
Ezeket az adatokat nem szabad orvosi vizsgálatok céljaira 
használni!!! 

 

Pulzus A monitor mutatja a kézen mért pulzus értékét. Ahhoz, hogy a 
komputer adatokkal támogassa Önt edzés közben, az edzés előtt 
betáplálhat a készülékbe egy 30-240 szívverés/perc célpulzust. A 
következő lehetőségek állnak rendelkezésre: 

Riasztás:  
Ha beírja a tréning célpulzusát kézi üzemmódban vagy az Egyéb 
célok menüpontban, akkor az előzetesen beállított pulzus 
elérésekor a komputer hangjelzést hallat. 

Az ellenállás beállítását követően: Ha előzetesen beállította a 
célpulzust vagy annak százalékarányát, akkor a pulzust az 
ellenállás fogja szabályozni. 

Visszaállási program (Recovery) Miután eltelt egy bizonyos idő az edzésből, fogja meg szorosan a 
kézi pulzusérzékelők fogantyúit, majd nyomja le a *RECOVERY+ 
(VISSZAÁLLÁS) gombot; a kijelzőn ekkor az idő kivételével minden 
érték rögzül. Most 60 mp-ről megkezdődik egy visszaszámlálás. A 
visszaszámlálás befejeztével a folyadékkristályos kijelző alsó 
szélénél megjelenik az Ön eddzettségi állapota. F1…F6 értékek 
jelenhetnek meg, amikor is F1 a legjobb, F6 pedig a legrosszabb 
érték. 
 A főmenübe való visszalépéshez nyomja le a *RECOVERY+ 
(VISSZAÁLLÁS) gombot. 
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Teljesítmény: A tréning közben egy bizonyos idő elteltével rákapcsolódik a 
pillanatnyi teljesítmény kijelzője (az érték Wattban jelenik meg). 

A tréningpulzus kiszámítása  

Az alábbi táblázatból meghatározhatja optimális tréningpulzusát. A képlet a következő: 

220 – életkor x tréning pulzus %-ban (pl. 220 – 30 év x 60% = 114 szívverés/perc). 

FIGYELEM: Ügyeljen arra, hogy edzés közben ne legyen túlságosan nagy a pulzusa. A tréning 
kezdetekor a pulzus legfeljebb a maximális érték 60%-a legyen. Amint jobban edzésbe lendül, 
fokozhatja az edzésprogramot. 
 

 

  

Megjegyzések: 1. A komputer kikapcsolja a kijelzőt, ha négy percig nem észlel 
jelet. A tréning aktuális értékei eltárolódnak. A komputer 
visszakapcsolásához nyomja le bármelyik gombot. 

 2. Ha a folyadékkristályos kijelző szabálytalan értékeket mutatna, 
akkor rövid időre húzza ki, majd dugja vissza az áramellátó 
kábelt. 

 3. A monitor váltóáramú adapteren (500 mA, 6 V) keresztül kapja 
az áramot. 

 
 

Táblázat miből a edzés pulszusfregvencia látható  

Évkor 


