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Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 

• Regularnie sprawdzaj ewentualne uszkodzenia i zużyte części, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo 
osobie wykonującej ćwiczenia. 

• Jeżeli pożyczasz to urządzenie treningowe osobom trzecim lub pozwalasz innym z niego korzystać, 
upewnij się, że osoba ta zna treść tej instrukcji. 

• Urządzenie powinno być użytkowane jednocześnie przez tylko przez jedną osobę. Maksymalna waga 
użytkownika to 120 kg. 

• Przed pierwszym użyciem urządzenia, a następnie w regularnych odstępach czasu sprawdzaj czy 
wszystkie wkręty, śruby i inne połączenia są odpowiednio dopasowane i dociśnięte. 

• Przed rozpoczęciem ćwiczeń, usuń wszystkie elementy o ostrych krawędziach z okolic urządzenia. 

• Używaj urządzenia treningowego tylko jeśli działa on odpowiednio. 

• Uszkodzone, zużyte lub posiadające defekt części muszą być natychmiast wymienione i do momentu 
odpowiedniego ich rozpoznania i naprawy urządzenie nie może być używane. 

• Dzieci mogą używać urządzenia treningowego tylko pod opieką dorosłych i powinny być pouczone 
odnośnie jego odpowiedniego i prawidłowego użycia. To urządzenie treningowe nie jest zabawką. 

• Ustawiając urządzenie treningowe upewnij się, że ilość miejsca wokół niego jest wystarczająca. 

• Niewłaściwie wykonywane ćwiczenia oraz ich zbyt duża ilość mogą być szkodliwe dla Twojego zdrowia. 

• Należy pamiętać, że dźwignie i inne systemy regulacji nie powinny wystawać, wkraczając w obszar ruchu 
podczas ćwiczeń. 

•  Zawsze noś odpowiednie ubrania i obuwie, dostosowane do ćwiczenia na urządzeniu treningowym. 
Ubrania muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby nie zahaczyć o jakikolwiek element urządzenia 
podczas ćwiczeń, ze względu na ich formę (np. długość). Należy nosić odpowiednie do ćwiczeń obuwie, 
mocno trzymające stopę, o antypoślizgowej podeszwie. 

•  Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu treningowego skonsultuj się z lekarzem. 

•  Urządzenie ustaw na suchej i równej powierzchni i zawsze dbaj, aby nie pojawiła się tam wilgoć. Jeśli 
chcesz ochronić powierzchnię przed uciskiem, zabrudzeniem, itp., ustaw pod urządzeniem odpowiednią, 
antypoślizgową matę do ćwiczeń 

• Przerwij trening natychmiast, jeśli zauważysz u siebie takie objawy jak zwroty głowy, nudności, bóle w 
klatce piersiowej lub jakiekolwiek inne dolegliwości fizyczne. W razie jakichkolwiek wątpliwości, 
natychmiast skonsultuj się z lekarzem. 

• Dzieci, osoby niepełnosprawne i upośledzone powinny używać urządzenia tylko pod nadzorem i w 
obecności innej osoby, zdolnej do asekuracji i udzielenia przydatnych wskazówek. 

• Upewnij się, że części ciała osób trzecich nie zbliżają się do jakichkolwiek części ruchomych urządzenia, 
kiedy jest ono używane. 

• Podczas ustawiania części regulowanych, upewnij się, że są odpowiednio dopasowane i zwróć uwagę na 
zaznaczoną maksymalną pozycję dopasowywania, np. na podporze siodełka itp. 

• Nie ćwicz bezpośrednio po posiłkach!



 

 4

Rozgrzewka: 

  
 

15 sekund na stronę 20 sekund 20 sekund 

  
 

25 sekund 20 sekund 20 sekund 

   

30 sekund 25 sekund na nogę 30 sekund 

 
  

20 sekund 5 sekund x 3 razy 20 sekund 

   
20 sekund na nogę 5 razy 15 sekund 

 



 

 5

Rysunek w rozłożeniu na części 
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Lista części 
Część nr Opis Specyfikacja Ilość 

1 Rama główna  1 

2 Przedni stabilizator 95.4*50.6*2.0T*450 1 

3 Płaska podkładka D16xD8.5x1.2T 8 

4L 
Lewa zaślepka tylnego stabilizatora 

(trójkątna) 
103*68*83 1 

4R 
Prawa zaślepka tylnego stabilizatora 

(trójkątna) 
103*68*83 1 

5L 
Lewa zaślepka przedniego stabilizatora 

(trójkątna) 
123*70*110 1 

5R 
Prawa zaślepka przedniego stabilizatora 

(trójkątna) 
123*70*110 1 

6 Podkładka sprężynowa D15.4xD8.2x2T 22 

7 Podkładka łukowa D22xD8.5x1.5T 12 

8 Separator D9*D5.8*13 2 

9 Śruba imbusowa M8x1.25x20L,8.8 20 

10 Kolumna przednia  1 

11 Miejsce łączenia pedałów  2 

12 Rura podporowa ramion  2 

13 Łożysko #99502ZZ 8 

14 Łożysko #2203-2RS 2 

15 Zaślepka półokrągła D25.4*31L 2 

16 Łożysko #99502 2 

17 Śruba imbusowa M8x1.25x100L,8.8 2 

18 Nakrętka z tworzywa M8*1.25*8T 2 

19 Tylny stabilizator 95.4*50.6*2.0Tx500L 1 

20 Śruba zamkowa M6*1*45L 4 

21L Pedał lewy 420*130*85 1 

21R Pedał prawy 420*130*85 1 

22 Okrągła stopka regulacyjna D59*M10*40L 2 

23L Osłona lewego górnego stabilizatora 80*50*87 2 

23R Osłona prawego górnego stabilizatora 80*55*87 2 

24 Nakrętka kontrująca M10*1.25*10T 2 

25 Zasilacz O/T:DC26V,2.5A 1 

26 Pierścień C D22.5*D18.5*1.2T 2 
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27 Przewód komputera (górny) 900L 1 

28 Przewód komputera (dolny) 600L 1 

29 Tablica kontrolna naciągu EMS-7200-AC(NEW) 1 

30 Przewód elektryczny 1100L 1 

Część nr Opis Specyfikacja Ilość 

31 Osłona osi pedałów D46x44 2 

32 Okrągła zaślepka D45*15 2 

33L Lewy element korby  1 

33R Prawy element korby  1 

34 Pierścień C S-40(1.80T) 2 

35 Pasek 1651  pj6 1 

36L Lewa osłona łańcucha  1 

36R Prawa osłona łańcucha  1 

37 Koło zamachowe D265*153*50 1 

38 Płaska podkładka D21*D8.5*1.5T 1 

39 Pokrywa boczna D36*16 2 

40 Śruba M8*1.25*20L,8.8 4 

41 Wkręt krzyżakowy ST4.2x1.4x20L 6 

42 Dysk D456*29 2 

43 Łożysko #2203-2RS 2 

44 Śruba M6*1.0*15L,8.8 4 

45 Nakrętka z tworzywa M8*1.25*8T 1 

46 Płaska podkładka D24*D16*1.5T 1 

47 Podkładka wygięta D21xD16.2x0.3T 3 

48 Podkładka sprężynowa D10.5*D6.1*1.3T 4 

49 Górna osłona ochronna  1 

50 Pierścień C S-16(1T) 3 

52L Rura podporowa ramienia lewego  1 

52R Rura podporowa ramienia prawego  1 

53 Pianka D30x3Tx680L 2 

54 Pianka D23x5Tx530L 2 

55 Zaślepka (grzybek) D1 1/4"*45L 2 

56 Sprężyna D2.6*105.5L 1 

57 Płaska podkładka D25*D8.5*2T 4 

58 Okrągły wkręt krzyżakowy ST4x1.41x20L 8 

59 Śruba M6x1.0x15L，8.8 1 



 

 8

60 Płaska podkładka D21*D8.5*1.5T 4 

61 Oś korby D20*116L 1 

Część nr Opis Specyfikacja Ilość 

62 Okrągły magnes M02 1 

63 Wkręt krzyżakowy ST4*1.41*15L 8 

64 Komputer SE-7285-71 1 

65 Sensor pulsu ręki WP1007-12B 2 

  Przewód sensora pulsu 600L 2 

66 Płaska podkładka z tworzywa D50*D10*1.0T 1 

67 Przedni wspornik komputera 380*150*50 1 

68 Tylny wspornik komputera 340*150*50 1 

69 Przednia oś pedałów D15.83*63.2L 2 

70 Mocująca nieruchoma płytka  1 

71 Podkładka wygięta D27*D21*0.3T 1 

72L Lewa poręcz  1 

72R Prawa poręcz  1 

73 Płaska podkładka D14xD6.5x0.8T 4 

74 Lewa osłona ochronna 115x95x43 2 

75 Prawa osłona ochronna 115x95x43 2 

76 Przewód sensora 1300L 1 

77 Pokrętło D40*M6*12 4 

78 Płaska podkładka D23*D17*1.2T 4 

79 Osłona z tworzywa sztucznego D3*30L 1 

80 Trzpień D6*26.5*7.7 2 

81 Zaślepka wewnętrzna D71.5*108L 1 

82 Płaska podkładka D13*D6.5*1.0T 4 

83 Śruba imbusowa M8*1.25*35L 2 

89 Nakrętka imbusowa M8*1.25*6T 3 

90 Okrągły wkręt krzyżakowy M5x0.8x10L 2 

91 Wkręt krzyżakowy ST4x1.41x15L 10 

92 Nakrętka imbusowa M6*1*6T 1 
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ZESTAWY OSPRZĘTU 
Step-1

M8*1.25*20L  8PCS9
D15.4*D8.2*2T  8PCS

6
D16*D8.5*1.2T  8PCS

3

KH-731(E14)

(mm)

Step-2

77 D40xM8x12L 4pcs

D14xD6.5x0.8T 4PCS73

M6*1x45L 4PCS20

M8*1.25*20L   8PCS9
D15.4*D8.2*2T   8PCS

6

Step-3

D22*D8.5*1.5T  8PCS
7

Step-4(5)

M8*1.25*100L  2PCS

M8*1.25*8T  2PCS
18

D22*D8.5*1.5T  4PCS
7

D15.4*D8.2*2T  2PCS

6

17

Step-6

M5*10L  2PCS
90

91 ST4*15L 2pcs
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Lista kontrolna 

1 10

2 19

64

77

X1X1

X4
49

21L&21R

72L&R

X1

68&67

X1

7

6

X12

X18

X83

D22*D8.5*1.5T

D15.4*D8.2*2T

D16*D8.5*1.2T

M8*1.25*20L9 X16

D14*D6.5*0.8T73 X4 ST4*1.41*15L91

M5*10L90

X1 X1

X1

X 1

M8*1.25*8T X218

M8*1.25*100L

M6*1*45L20

17 X2

X4

X2

X2

X1

X1

X1

25

X1
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Instrukcja montażu 

KROK 1. 

1. Zamontuj przedni stabilizator (2) i tylny stabilizator (19) do ramy głównej (1) używając śrub 
imbusowych (9), podkładek sprężynowych (6) i podkładek płaskich (3). 

2. Dostosuj pokrętło pod zaślepką stabilizatora (4), aby zapewnić równowagę urządzenia. 

 

 

 

 



 

 12 

Instrukcja montażu 

KROK 2. 

1. Zamontuj pedały (21L i 21R) na rurę podporową pedałów (11) używając śrub zamkowych (20), 
płaskiej podkładki (73) i pokrętła (77). 
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Instrukcja montażu 

KROK 3. 

1. Zamontuj rury lewego i prawego ramienia (52L i 52R) do rury podporowej za pomocą śruby (9), 
podkładki sprężynowej (6) i podkładki łukowej (7). 

2. Podnieś górną osłonę ochronną (49) do góry i połącz kolumnę przednią (10) z podporą za pomocą 
śluby (9), podkładki sprężynowej (6) i podkładki łukowej (7). 

3. Umieść osłonę ochronną (49) z powrotem na swoim miejscu. 
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Instrukcja montażu 

KROK 4. 

1. Połącz górny przewód komputera (27) i przewód sensora pulsu (65) z komputerem i zamontuj 
komputer (64) na płytce montażowej, znajdującej się na kolumnie przedniej, za pomocą wkrętu. 

 

 

 

(x4)

M5*10L64
27

10

D
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Instrukcja montażu 

KROK 5. 

1. Zamontuj poręcze (72L i 72R) na kolumnie przedniej (10) używając śruby (17), podkładki łukowej 

(7), podkładki sprężynowej (6) i nakrętki (18).  

2. Włóż wtyczkę zasilacza (25) do gniazdka. 

 
 

D22*D8.5*1.5T

17

7

10

72L

72R

7

18
6

(x2)

E

25

64

65
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Instrukcja montażu 

KROK 6. 

1. Zamontuj wsporniki komputera (67 i 68) pod komputerem używając wkrętów (90 i 91). 

 

 

 

 

9091

(x2)

ST4*15L M5*0.8*10L

68

91

67

90
90

10

F
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Instrukcja obsługi komputera 

 
 

WŁĄCZANIE. Po pełnym złożeniu i odpowiednim ustawieniu urządzenia treningowego, podłącz zasilacz 

do jego gniazda. Komputer powinien włączyć się automatycznie, a wszystkie elementy wyświetlacza LCD 

powinny od razu się podświetlić. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOMATYCZNE WYŁ ĄCZANIE/WŁ ĄCZANIE. Podczas wykonywania ćwiczeń komputer będzie 

cały czas aktywny. Brak jakiejkolwiek reakcji przez 4 minuty spowoduje automatyczne wyłączenie 

komputera. Wszystkie istniejące wartości będą przechowywane w komputerze do jego ponownego 

uruchomienia. 
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PRZYCISKI FUNKCYJNE KOMPUTERA   

 

PRZYCISK START/STOP. Wciśnięcie przycisku spowoduje START (uruchomienie) lub STOP 

(zatrzymanie) komputera. Komputer w trybie stopu wyświetla literę "P". Jeśli żaden czujnik nie wykryje 

aktywności przez 4 sekundy komputer przejdzie w tryb stop i zostanie wyświetlona litera "P". Wszystkie 

funkcje zostaną wznowione, kiedy czujnik wykryje aktywność lub zostanie wciśnięty przycisk START. 

 

PRZYCISK RESET. Wciśnij ten klawisz, aby przywrócić poprzedni ekran. Wciśnięcie przycisku RESET 

na 2 sekundy spowoduje zresetowanie wszystkich funkcji i powrót do sekcji podawania danych osobistych. 

 

PRZYCISK REGENERACJA . Wciśnięcie tego przycisku po zakończeniu treningu aktywuje funkcję 

regeneracji i testuje Twój poziom kondycyjny. Podczas 60 sekund odliczania testu regeneracji należy 

poczekać i umożliwi ć sensorowi pomiar pulsu.  

 

PRZYCISK TRYB . Do potwierdzenia wybranych opcji lub przełączania wyświetlacza 

 

PRZYCISK TKANKA TŁUSZCZOWA . Wciśnięcie tego przycisku w trybie STOP pozwala na pomiar 

masy tkanki tłuszczowej użytkownika. 

 

KLAWISZ GÓRA I DÓŁ . Dwie funkcje: 

1. Przed treningiem - Przeglądanie dostępnych opcji. 

2. Podczas treningu - Dostosowywanie poziomu oporu. 

 

TRYB PROGRAMOWY. 

Wszystkie dostępne wybory będą się wyświetlać (wraz z wskaźnikiem "P"). Opcje to MANUALNY, 

PROGRAMOWY, UŻYTKOWNIKA, DOCELOWE TĘTNO. Przeglądaj używając przycisków GÓRA i 

DÓŁ aż wybrany program zostanie podświetlony, a następnie wybierz przycisk TRYB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRYB MANUALNY . Tryb ten można wybrać w dowolnej chwili wciskając SZYBKI START . Tryb 

szybkiego startu pozwoli użytkownikom na szybkie rozpoczęcie treningu, bez podawania jakichkolwiek 

danych. Po włączeniu komputera wciśnij przycisk SZYBKI START i rozpocznij ćwiczenia. Jeśli zależy Ci 

na wyświetlaniu odpowiedniej ilości KALORII, wpisz prawidłowo Twoje dane osobiste i wybierz numer 
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zaprogramowanego użytkownika. Masz możliwość zdefiniowania czasu odliczania zależnie od CZASU, 

ODLEGŁOŚCI lub KALORII i wartości  WATT i PULSU. Funkcja do zdefiniowania będzie mrugać. 

Wciskaj przycisk WYBIERZ aż dana wartość zostanie wyświetlona, a następnie wciśnij TRYB. Ponowne 

wciskanie przycisku TRYB spowoduje przewijanie wszystkich dostępnych funkcji. Wciśnij START i 

rozpocznij trening. Ustaw odpowiedni poziom oporu.  

 

 

 

 

 

 

 

TRYB ZALE ŻNY OD WATT. Dostępny tylko w TRYBIE MANUALNYM (Omówiony także w Trybie 

niezależnym od prędkości). Poziom oporu będzie dostosowywany automatycznie do zdefiniowanej wartości 

WATT, niezależnie od Prędkości (z wyjątkiem bardzo niskich Prędkości i wyższych ustawień Watt, gdzie 

opór można obniżyć do poziomu 1 lub zwiększyć maksymalnie do poziomu 32).  

 

TRYB PROGRAMOWY . Istnieje opcja wyboru jednego z 12 profili programowych od P1 do P12. Profile 

programowe są wyświetlane na panelu przednim. Wyświetlacz będzie pokazywał numer programu (P1) 

przez 1 sekundę a następnie zostanie wyświetlony profil.  Wybierz odpowiedni profil i wciśnij przycisk 

TRYB. (Jeśli chcesz ponownie wybrać profil, wciśnij przycisk RESET). Masz możliwość zdefiniowania 

czasu odliczania zależnie od CZASU, ODLEGŁOŚCI lub KALORII i wartości dla Twojego PULSU. 

Wciskaj przycisk WYBIERZ aż dana wartość zostanie wyświetlona, a następnie wciśnij TRYB. Ponowne 

wciskanie przycisku TRYB spowoduje przewijanie wszystkich dostępnych funkcji. Wciśnij START i 

rozpocznij trening. Kiedy rozpoczęty zostanie program, pierwszy element profilu będzie mrugał. Możesz 

wtedy ustawić poziom oporu a cały profil będzie dostosowany.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRYB PROGRAMU UŻYTKOWNIKA. Program ten ma pusty profil, tak aby mógł go dostosować do 

swoich potrzeb dowolny użytkownik. Poziom oporu ma zakres od 1 do 32 i może być wybrany dla 

wszystkich 16 segmentów czasowych. Wciskaj przycisk WYBIERZ aż odpowiedni poziom zostanie 

ustawiony, a następnie wciśnij przycisk TRYB. Wybieraj spośród 16 segmentów, aby stworzyć nowy profil. 

Będziesz miał także możliwość zdefiniowana wartości czasu odliczania dostępnego w TRYBIE 
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PROGRAMOWYM. Po wciśnięciu przycisku START możliwe jest dostosowanie poziomu oporu dowolnego 

elementu. Po wciśnięciu przycisku STOP wybrany profil zostanie zachowany do użycia w przyszłości.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRYB DOCELOWE T ĘTNO. Dostępne są 4 programy tętna. 55%, 75%, 90% i THR. (Wzór dla 

programów tętna wynosi 220 uderzeń na minutę (bpm) minus Twój wiek pomnożony przez dany procent).  

Wciśnij przycisk WYBIERZ i przeglądaj dostępne programy. Twoje docelowe tętno będzie wyświetlane przy 

każdym z dostępnych programów. Wybierz TRYB, aby wybrać program. Po wyborze programu THR 

będziesz mieć opcję ustawienia dowolnej wartości tętna. W przypadku wszystkich programów istnieje opcja 

ustawienia wartości odliczania dla CZASU, ODLEGŁOŚCI i KALORII.  
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REGENERACJA. Funkcja ta ocenia poziom kondycyjny przez pomiar zmian prędkości "regeneracji" tętna 

w okresie 1 minuty. Po zakończeniu treningu wciśnij przycisk REGENERACJA. Komputer ZATRZYMA 

wszystkie funkcje poza TĘTNEM i CZASEM, co rozpocznie odliczanie 60 sekund. Sensor TĘTNA MUSI 

być utrzymywany w trakcie trwania testu REGENERACJI. Kiedy licznik czasu wyświetli 00 wynik Twojej 

regeneracji zostanie wyświetlony jako wartość od F1 do F6.  

 

 F1 - ŚWIETNA FORMA 

 F2 – BARDZO DOBRA FORMA 

 F3 – W FORMIE 

 F4 – FORMA ZADOWALAJĄCA 

 F5 – SŁABA KONDYCJA 

 F6 – BARDZO SŁABA KONDYCJA 

 

Wciśnij przycisk REGENERACJA, aby powrócić do głównego ekranu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKANKA TŁUSZCZOWA. Funkcja testuje procent tkanki tłuszczowej i BMI.  Po zakończeniu treningu 

wciśnij przycisk TKANKA TŁUSZCZOWA i trzymaj obie ręce na uchwytach.  Sensor TĘTNA MUSI być 

utrzymywany w trakcie trwania pomiaru TKANKI TŁUSZCZOWEJ.  Podczas pomiaru komputer będzie 

wyświetlał "----" przez 8 sekund, a następnie symbol informacji o TKANCE TŁUSZCZOWEJ, procent 

TKANKI TŁUSZCZOWEJ i BMI przez 30 sekund. 
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<WZORZEC> 
B.M.I. (Body mass index - wskaźnik masy ciała) funkcja zintegrowana  

B.M.I 

SKALA 

NISKA NISKA/ŚREDNIA ŚREDNIA ŚREDNIA/WYSOKA 

ZAKRES <20 20-24 24.1-26.5 >26.5 

 
TKANKA TŁUSZCZOWA: 

SYMBOL — ＋ ▲ ◆ 

TKANKA 

TŁUSZCZOWA % 

PŁEĆ 

NISKA NISKA/ŚREDNIA ŚREDNIA ŚREDNIA/WYSOKA 

MĘŻCZYZNA <13% 13%-25.9% 26%-30% >30% 

KOBIETA <23% 23%-35.9% 36%-40% >40% 

 

FUNKCJE WY ŚWIETLANIA 

 

POZOSTAŁY CZAS. Czas mierzony jest od 00:00 do 99:59.  

 

PRĘDKOŚĆ. Prędkość wyświetlana jest w km/h od 0,0 do 99,9. Funkcja ta jest wyświetlana przez 4 

sekundy a następnie przez taki sam czas wyświetlana jest RPM (Revolutions Per Minute - ilość obrotów na 

minutę). 

 

RPM.  Wyświetla prędkość korby pedałów w obrotach na minutę mierzona od 0 do 999.  Funkcja ta jest 

wyświetlana przez 4 sekundy a następnie przez taki sam czas wyświetlana jest PRĘDKOŚĆ. 

 

ODLEGŁO ŚĆ. Odległość wyświetlana jest w km/h od 0,00 do 99,99.  

 

KALORIE. Kalorie wyświetlane są w Kilokaloriach od 0 do 999.  

 

TĘTNO. Tętno wyświetlane jest w BPM (liczba uderzeń na minutę) od 30 do 240.  UWAGA: Kiedy sensor 

wykryje tętno pojawi się symbol ♥ na całym ekranie.  

 

Uwaga. 

Urządzenie może wykryć także puls w klatce piersiowej i na ręce, jeśli założysz pas na klatkę piersiową lub 

przytrzymasz czujniki uchwytów, a wówczas głównym pulsem branym pod uwagę jest puls klatki 

piersiowej. 
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Wyłączny importer i dystrybutor: 
markARTUR  

ul. Mełgiewska 30d 
20-234 Lublin, POLSKA 
Tel:. +48 81 745 09 10 
www.magnumfitness.pl 

www.hurtowniasportowa.eu 
e-mail: sklep@meteor.pl 

             


