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ВАЖЛИВО! 

Будь-ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед тим, як використовувати 
тренажер! 
Збережіть цей посібник для подальших довідок. 
Специфікації цього тренажера можуть відрізнятись від зображення через зміну без 
попереджень. 



Сторінка 1 

 

Перед тим як почати 
Дякуємо за те, що придбали цей магнітний еліптичний тренажер! Для вашої безпеки та 
користі перед тим, як використовувати тренажер, уважно прочитайте цей посібник. 

Перед тим як збирати, виміть всі деталі з коробки та перевірте чи всі переліченні деталі є 
в наявності. Інструкції зі збирання описані в покрокових вказівках та ілюстраціях. 
 

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 
 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! 
 

ПЕРЕКОНАЙТЕСЬ, ЩО ПОВНІСТЮ ПРОЧИТАЛИ ПОСІБНИК ПЕРЕД 
ЗБИРАННЯМ ТА ВИКОРИСТАННЯМ ТРЕНАЖЕРА. ОСОБЛИВО ЗВЕРНІТЬ 
УВАГУ НА ТАКІ ЗАХОДИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ: 
 

1、 Перевірте всі шурупи, гайки та інші з'єднання перед тим, як вперше користуватись 
тренажером та переконайтесь, що він в справному стані. 

2、 Встановіть тренажер на суху рівну поверхню та тримайте його якнайдалі від вологи та 
води.  

3、 Покладіть під тренажер відповідну базу (наприклад, гумовий мат, дерев'яну дошку 
тощо) в місці збирання, щоб уникнути бруду тощо. 

4、 Перед тим, як почати тренування, приберіть всі предмети в радіусі 2 метрів навколо 
тренажера. 

5、 Не використовуйте агресивні очищаючі засоби для миття тренажера, використовуйте 
тільки ті деталі, що йдуть у комплекті, чи ваші особисті, що підходять, для збирання 
тренажера чи ремонтування будь-яких з його частин. Прибирайте краплі поту з 
тренажера одразу після завершення тренування. 

6、 Неправильні та надмірні тренування можуть завдати шкоди здоров'ю.  
Проконсультуйтесь з лікарем перш ніж розпочати програму тренувань. Він може 
визначити максимальні налаштування (пульс, Ватти, тривалість тренування тощо), до 
яких ви можете тренуватись та отримувати точну інформацію під час тренування. Цей 
тренажер не призначений для використання в терапевтичних цілях. 

7、 Тренуйтесь тільки якщо тренажер в належному робочому стані. Використовуйте тільки 
оригінальні запасні частини для ремонту. 

8、 Цей тренажер може використовуватись тільки однією особою за раз. 

9、 Одягайте спортивний одяг та взуття, яке підходить для заняття фітнесом на тренажері. 
Ваше спортивне взуття повинно підходити для тренажера. 

10、 Якщо ви відчуваєте запаморочення, вам зле чи відсуваєте інші симптоми, будь-ласка, 
припинять тренування та терміново проконсультуйтесь з лікарем.  

11、 Люди, такі як діти, особи з обмеженими здібностями не повинні користуватись 
тренажером без нагляду іншої особи, яка може допомогти чи дати пораду.  

12、 Напруга тренажера збільшується зі збільшенням швидкості та навпаки. Тренажер 
оснащений регулятором для налаштування опору. Зменшіть опір повертаючи 
регулятор до положення 1. Збільшуйте опір повертаючи регулятор до положення 8. 

УВАГА! ПЕРЕД ТИМ ЯК ПОЧАТИ БУДЬ-ЯКУ ПРОГРАМУ ТРЕНУВАНЬ, 
ПРОКОНСУЛЬТУЙТЕСЬ З ЛІКАРЕМ. ЦЕ ОСОБЛИВО ВАЖЛИВО ДЛЯ ОСІБ, 
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ЩО СТАРШІ ЗА 35 РОКІВ ЧИ ОСІБ, ЯКІ ВЖЕ МАЮТЬ ПРОБЛЕМИ ЗІ 
ЗДОРОВ'ЯМ. ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ БУДЬ-
ЯКОГО СПОРТИВНОГО ОБЛАДНАННЯ.  

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ /  

Максимальна вага користувача: 110кг 
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СКЛАДАЛЬНЕ КРЕСЛЕННЯ 
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СПИСОК ДЕТАЛЕЙ 
№ ОПИСАННЯ  

Кіл-

ть 
№ ОПИСАННЯ  Кіл-ть  

1 Головна рама 1  31 Шестигранний болт  2 

2 Стійка керма 1  32 Плоска шайба  6 

3 Передній стабілізатор 1  33 Нейлонова гайка  6 

4 Задній стабілізатор 1  34 Шестигранний болт 4 

5 л/п Педальна труба 
1 

пара 
35 Кругла заглушка  6 

6 л/п Рухома труба  
1 

пара 
36 Шестигранний болт  2  

7 л/п  Кермо  
1 

пара  
37 Тонка нейлонова гайка  2 

8 Рукоятка  1  38 Кругла заглушка 2  

9 Комп'ютер 1 39 Довга вісь  1 

10 л/п Педаль  
1 

пара  
40 Гайка  8 

11 Передня кінцева заглушка 2  41 Дугоподібна шайба  12  

12 
Болт з внутрішнім 

шестигранником 
4  42 Вагонний болт 4 

13 Дугоподібна шайба 10 43 Пінопластова рукоятка  2  

14 Кінцева заглушка 2  44 Заглушка  2 

15 Гвинт зі шліцем 4 45 Кругла заглушка 2 

16 
Болт з внутрішнім 

шестигранником 
6 46  Дріт датчика пульсу  2 

17 Дріт датчика 1 47 
Болт з внутрішнім 
шестигранником 

4 

18 
З'єднувальний дріт 

натягнення 
1 48  Пінопластова рукоятка   1 

19 Передній кожух  1 49 Гвинт зі шліцем 4 

20 Подовжувач 1  50 Гвинт зі шліцем 1  

21 л/п Кривошип  
1 

пара 
51 Дугоподібна шайба  1 

22 Прокладка  2 52 Регулятор натягнення 1 

23 Пружинна шайба  4 53 Регулятор 1 

24 Напіввісьова труба 10 54 Сидіння 1 

25 З'єднання  2  55 Хрестова трубка 1 
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26 Плоска шайба  4 56 Трубороз'єм 2 

27 Пружинна шайба  4 57 U-Приймання сидіння 1 

28 Шестигранний болт  4 58 Плоска шайба  1 

29 Стійка сидіння 1 59 Регулятор 1 

30 Кругла заглушка 4     

ПРИМІТКА: 

Більшість перелічених деталей упаковані окремо, але деякі деталі були попередньо встановленні. В 
таких випадках, просто виміть та заново встановіть деталі як того потребує послідовність 
збирання. 

Будь-ласка, дотримуйтесь послідовності збирання та звертайте увагу на всі попередньо 
встановлені деталі. 

ПІДГОТОВКА: Перед збиранням, переконайтесь, що навколо тренажера достатньо місця; 

використовуйте наданні інструменти для збирання; перед збиранням, будь-ласка, перевірте чи є в 

наявності всі необхідні деталі. 

Наполегливо рекомендується, щоб цей тренажер збирався двома чи більше людьми, щоб уникнути 

можливих травм. 
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ІНСТРУКЦІЯ ЗІ ЗБИРАННЯ 
КРОК 1 

Закрутіть передній стабілізатор (3) та задній стабілізатор (4) на основній рамі (1) 
болтами з внутрішніми шестигранниками (12) та дугоподібними шайбами (13), як 
показано. 

 
КРОК 2 

I: Надягніть передній кожух (19) на стійку керма (2); 

II: З'єднайте подовжувач (20) з дротом датчика (17), і потім під’єднайте з'єднувальний 
дріт натягнення (18) до регулятора натягнення (52) як показано. 

III: Зафіксуйте кермо (2) на основній рамі (1) болтами з внутрішніми 
шестигранниками (16) та дугоподібними шайбами (13), як показано. 

IV: Натягніть передній кожух (19) та вставте його на місце. 
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КРОК 3 

Приєднайте ліву та праву рухому трубу (6 л/п) до стержня на стійці керма (2) болтом 
(28), пружинною шайбою (27), хвилястою шайбою (23) та плоскою шайбою (26), але 
не закручуйте їх. 
 
Приєднайте ліву педаль (5 л) до кривошипа (21L) болтом (28), пружинною шайбою 
(27), прокладкою (22), плоскою шайбою (26) та хвилястою шайбою (23),  але не 
закручуйте їх. В такий же спосіб зафіксуйте праву педаль (5R) на кривошипі (21R). 
 
З'єднайте рухому трубу (6 л/п) та педаль (5 л/п) шестигранним болтом (36) та 
нейлоновою гайкою (37), і зафіксуйте їх шестигранним болтом (36) та шестигранним 
болтом (28), потім прикрийте круглою заглушкою (30), круглою заглушкою (30), 
круглою заглушкою (35) та круглою заглушкою (38). 
 
Приєднайте педаль (10 л/п) до педалі (5 л/п) шестигранним болтом (34), плоскою 
шайбою (32) та нейлоновою гайкою (33). 
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КРОК 4 

Протягніть дріт датчика пульсу (46) до керма (2) та приєднайте рукоятки (8) до керма 
(2) шестигранним болтом (47), дугоподібною шайбою (41) та гайкою (40). 

Приєднайте рукоятку (7 л/п) до рухомої труби (6 л/п) вагонним болтом (42) та 
дугоподібною шайбою (41). 
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КРОК 5 

Приєднайте подовжувач (20) та дріт датчика пульсу (46) до дротів комп'ютера (9), і 
потім приєднайте комп'ютер (9) до кронштейну комп'ютера на кермі (2) гвинтом зі 
шліцем (49). 
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КРОК 6  

Зафіксуйте сидіння (54) на Хрестова трубка（55），Зафіксуйте  Хрестова трубка（55） 

на стійці сидіння (29) плоскою шайбою (58) та Регулятор（59）,  

а потім вставте стійку сидіння (29) разом з сидінням в головну раму (1), закрутіть 
регулятор (53). 
 

Примітка: При налаштування висоти сидіння, відмітка максимальної глибини не 
повинна бути вищою за край труби секції головної рами. 
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РОЗМИНКА ТА ВПРАВИ НА ЗАВЕРШЕННЯ 
ТРЕНУВАННЯ 
Успішна програма тренувань складається з розминки, вправ з аеробіки та вправ для 
завершення тренування. Робіть всю програму щонайменше два - три рази на тиждень, 
роблячи  між ними інтервал в один день.  Через декілька місяців можна збільшити 
кількість тренувань до чотирьох чи п'яти разів на тиждень. 

 

РОЗМИНКА 

Мета розминки - підготувати тіло до тренування та мінімізувати травми. Розминайтесь по 
2-5 хвилин перед вправами з розтягування та аеробіки. Виконуйте вправи які підвищують 
серцебиття та розігрівають м'язи. Такі вправи можуть включати швидку ходьбу, біг 
підтюпцем, розніжка, стрибки на скакалці та біг не місці. 
 

РОЗТЯГУВАННЯ 

Розтягування поки ваші м'язи розігріті після розминки та після тренування аеробіки - 
дуже важливе. 
В цей час м'язи краще тягнуться тому, що їх температура вище, що взагалі зменшує 
ризик травми. Утримуйте положення протягом 15-30 секунд. Не пружиньте. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            
 

     
                              

 

 
Перед тим як почати будь-яку програму тренувань, завжди консультуйтесь з лікарем. 

ВПРАВИ НА ЗАВЕРШЕННЯ ТРЕНУВАННЯ 

Мета вправ для завершення тренування - повернути тіло в його нормальний або 
близький до нормального стану в кінці кожного тренування. Належні вправи для 
завершення тренування сповільнюють швидкість серцебиття та дозволяють крові 
повернутись до серця. 
 

РОЗТЯГНЕННЯ 
ЛИТОК ТА 

АХІЛЛЕСОВОГО 
СУХОЖИЛЛЯ 

РОЗТЯГУВАННЯ 
ВНУТРІШНІХ 

М'ЯЗІВ СТЕГОН 

ТОРКАННЯ 
РУКАМИ 
ПАЛЬЦІВ 

НІГ 

РОЗТЯГУВАННЯ 
БІЧНИХ М’ЯЗІВ РОЗТЯГУВАННЯ 

ПІДКОЛІННОГО 
СУХОЖИЛЛЯ  
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ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ КОМП’ЮТЕРА 
ФУНКЦІОНАЛЬНІ КНОПКИ                                                          
MODE 
1) Натискайте цю кнопку, щоб обрати час, швидкість, дистанцію, калорії, одометр та пульс для 
налаштування.  
2) Натискайте цю кнопку для того, щоб обрати функціональне значення чи увійти після 
налаштування. 
3) Натискайте цю кнопку та утримуйте протягом 2 хвилин, щоб скинути всі значення, за винятком 
одометра, до нуля. 
    (Коли користувач замінює батареї, всі значення скидаються до нуля автоматично). 
SET 

Щоб налаштувати цільове значення часу, дистанції, калорій та пульсу. 
Натисніть та утримуйте цю кнопку для збільшення. 

RESET 
Натискайте цю кнопку, щоб скинуті функціональні значенні при налаштуванні.  
Натискайте цю кнопку та утримуйте протягом 2 хвилин, щоб скинути всі значення, за 

винятком  одометра, до нуля. 
(Коли користувач замінює батареї, всі значення скидаються до нуля автоматично).  

ФУНКЦІЇ ТА ОПЕРАЦІЇ 
1. Автосканування 
Після увімкнення монітору чи натиснення кнопки MODE, на моніторі будуть відображуватись 
функціональні значення такі як час, швидкість, дистанція, калорії, одометр, пульс. Кожне 
значення відображується протягом 6 секунд. 
2. Час 
Підраховує загальний час від 00:00 до 99:59. Користувач може налаштувати цільове значення 
часу, натискаючи кнопки SET та MODE. Кожен натиск - збільшення не 1 хвилину. Час рахується 
автоматично від цільового часу до нуля. 
3. Швидкість 
Показує швидкість поточного тренування від 0.0 до 999.9 км/год чи миль/год. 
4. Дистанція 
Підраховує загальну дистанцію від 0.0 до 999.9 км чи миль. Користувач може налаштувати 
цільове значення часу, натискаючи кнопки SET та MODE. Дистанція рахується автоматично від 
цільової дистанції до нуля. 
5. Калорії 
Підраховує калорії спалені під час тренування від 0.0 до 999.9 калорій. Користувач може 
налаштувати цільове значення часу, натискаючи кнопки SET та MODE. 
Калорії рахуються автоматично від цільового значення до нуля. 
Примітка: Ця інформація приблизний орієнтир, який не може використовуватись для медичних 
цілей. 
6. Одометр 
Відображає загальну пройдену дистанцію від 0 до 9999. Користувач також може натиснути кнопку 
MODE, щоб відображувати значення одометру. 
7. Пульс 
На моніторі протягом тренування буде відображатись швидкість серцебиття користувача в ударах 
за хвилину. 
Примітка: 

1) Якщо комп'ютер некоректно показує інформацію, будь-ласка, заново встановіть батарею. 
2) Виймайте батареї з тренажера перед утилізацією та утилізуйте їх у безпечний спосіб. 
3) Коли користувач починає робити вправу, на дисплеї автоматично показується значення 

тренування. При завершенні тренування, через 256 с. дисплей вимикається, але 
значення одометр зберігається. Коли користувач починає тренування знову, значення 
одометру продовжує підраховуватись. 
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