
MANUALUL UTILIZATORULUI 
 

BICICLETĂ FITNESS MAGNETICĂ 
Cu suport pentru laptop 

 

DHS8508 
 

 
 

 
IMPORTANT! Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest produs. Păstrați 
acest manual de utilizare pentru referințe ulterioare. 

 



NOTIFICĂRI PRIVIND SIGURANȚĂ 
 
 

Rețineți următoarele măsuri de precauție înainte de asamblarea și utilizarea bicicletei. 

 

1. Asamblați bicicleta exact așa cum este descris în manualul de instrucțiuni. 

2. Verificați toate bolțurile, piulițele și alte conexiuni înainte de a utiliza bicicleta pentru a vă 
asigura că bicicleta funcționează conform parametrilor și dvs sunteți în siguranță. 

3. Așezați bicicleta pe o suprafaţă plană,uscată și evitaţi umiditatea și apa. 

4. Așezați aparatul pe o bază adecvată (de ex. saltea de cauciuc, placă de lemn etc.) pentru 
a evita murdărirea acestuia. 

5. Înainte de a începe antrenamentul, îndepărtați toate obiectele de pe o rază de aprox. 2 
metri de dumneavoastră. 

6. Folosiți numai uneltele furnizate sau unelte adecvate pentru a asambla sau repara bicicleta. 

7. Sănătatea dumneavoastră poate fi afectată de un antrenament incorect sau excesiv. 
Consultați un medic înainte de a începe exerciţiul. El poate indica setările maxime(Pulse, 
Energie, Durată, etc.) la care vă puteți antrena și puteți obține informații precise în timpul 
antrenamentului. Aceast aparat nu este adecvat scopurilor terapeutice. 

8. Utilizați bicicleta atunci când acesta funcționează corect. Folosiți numai piese de schimb 
originale pentru orice reparație necesară. 

9. Acest aparat poate fi utilizat de către o singură persoană. 

10. Purtați haine și încălțăminte potrivite pentru antrenament. Nu purtați haine largi care se 
pot agăța în angrenajele bicicletei. 

11. Dacă aveți senzație de amețeală, vă simţiţi rău sau preyentaţi alte simptome anormale, vă 
rugăm să opriți antrenamentul și să consultați imediat un medic. 

12. Acest aparat este destinat exclusiv pentru adulți. Tineți copiii departe de bicicletă în timpul 
utilizării. 

13. Nu puneți degetele sau obiectele în dreptul părților în mișcare ale bicicletei. 

14. Îndepărtați picăturile de transpirație de la mașină imediat după terminarea antrenamentului. 
Nu utilizați articole de curățare agresive pentru a curăța mașina. 

15. Greutatea maximă a utilizatorului este de 100 kg. 
 
ATENȚIE: Bicicleta nu a fost proiectată pentru a pedala înapoi. Pedalarea inversă va 
deteriora bicicleta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DIAGRAMĂ  

 

 



 

 

 

PĂRȚI COMPONENTE 
 
 

NR. DESCRIERE CANT. NR. DESCRIERE CANT.  

1 Cadru principal 1  23 Șurub cap cruce 4 

2 Picior față  1  24 Suport sticlă 1  

3 Picior spate 1  25 Ghidon 1  

4 Capac picior spate 2  26 Computer 1  

5 Șurub picior M8×L74 4  27 Capac terminal pătrat 2  

6 Șaibă Ф8.5x1.5xФ25xR33.5 8  28 Stâlp șezut 1  

7 Piuliță M8 4  29 Mâner cu șurub 1  

8 Ax pedalier 1  30 Cursor șezut 1  

9L/R Pedală 1pr.  31 Șaibă plată D10 1  

10 Capac picior față 2  32 Piuliță 1  

11 Cablu senzor 1  33 Șezut 1  

12 Adaptor AC 1  34 Stâlp șezut orizontal 1  

13 Cablu extensie 1  35 Șaibă plată D8 3 

14 Șurub M8×16 4  36 Piuliță nylon M8 3 

15 Bucșă șezut 1  37 Șaibă plată 1 

16 Distanțier 1  38 Șurub cap cruce 2 

17 Stâlp ghidon 1  39 Mâner cu șurub 1 

18 Suport fixare 2  40 Suport computer 1 

19 Clemă fixare 2 41 Capac cablu 1 

20 Suport laptop 1    

21 Grip spumă  2     

22 Capac terminal rotund  2     

 

 

 

NOTĂ: 
Majoritatea pieselor enumerate au fost ambalate separat, însă unele elemente au fost preinstalate. 

Consultați etapele individuale de asamblare și notați toate componentele preinstalate. Trebuie doar 
să demontații și să remontați piesele preinstalate conform procedurilor de asamblare. 

PREGĂTIRE: Înainte de asamblare, asigurați-vă că aveți suficient spațiu în jurul 
dumneavoastră și verificați dacă aveți toate piesele. 

Se recomandă ca această bicicletă să fie asamblată de două sau mai multe persoane 
pentru a evita posibilele răniri. 

 



CONȚINUT PACHET PIESE 

 

 
INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE 

 
PASUL 1 
Atașați piciorul frontal(2) și piciorul spate(3) la cadrul principal(1) cu 
șuruburile de picioare(5), șaibele cu arc(6) și piulițe(7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STEP 2 

Atașați pedalele dreapta și stânga(9L/R) la axul pedalier(8). 
Important: 
Ambele pedale sunt etichetate, L 
pentru stânga și R pentru dreapta. 
Pentru a strânge, rotiți pedala 
stângă INVERS ACELOR DE 
CEASORNIC și pedala dreaptă ÎN 
SENSUL ACELOR DE CEASORNIC. 

★  Păstrați întotdeauna pedala 

stângă și dreaptă complet strânse 
când utilizați bicicleta. 
Nerespectarea instrucțiunilor 
poate duce la deteriorarea 
filetului pedalelor. 

 

 

 

PASUL 3 

1. Introduceți suportul de șa(28) în 
cadrul principal(1) și fixați cu 
mânerul cu buton(29) la o înălțime 
corespunzătoare, după cum se arată 
în figură. 

2. Atașați stâlpul de șezut orizontal 
(34) la suportul de șa(28) cu 
șaiba(31) și piulița(32) așa cum se 
arată. Apoi atașați Șaua(33) la 
stâlpul de șezut orizontal(34) cu 
șaibe plate(36), piulițe nylon(35). 

★Asigurați-vă că șaua a fost strâns 

fixată pe suportul de șa orizontal 
înainte de a folosi bicicleta. 

 

 

 

 



 

 

PASUL 4 

Conectați cablul de extensie 
(13) cu cablul senzorului 
(11). Asigurați-vă că firele 
sunt bine conectate, apoi 
fixați stâlpul pentru 
ghidon(17) la cadrul 
principal(1) cu șuruburile 
(14) și șaibele arc(6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STEP 5 
1. Fixați strâns șuruburile(38) ale suportului pentru computer(40) pe stâlpul de 

ghidon(17). Apoi atașați cu atenție Computerul(26) la suportul pentru 
laptop(40) cu șuruburile cap cruce(23) și conectați firul de extensie(13) la 
cablul Computerului(26). După ce vă asigurați că firele sunt bine conectate, 
utilizați capacul de cablu(41) pentru a fixa cablul în stâlpul ghidonului(17). 

2. Pentru a instala ghidonul(25), scoateți suportul de laptop(20) de pe 
ghidon(25) apăsând în jos clema de prindere(19) pentru a deschide clapeta, 
așa cum se arată în figura B. 

3. Deschideți clema G de pe stâlpul ghidonului(17). Așezați ghidonul(25) în 
clema G, asigurându-vă că știfturile E și F se așează pe suportul metalic H. 
Închideți clema și blocați ghidonul(25) pe stâlp(17) cu mânerul cu șurub(39), 
distanțierul(16) șaiba plată(37). 

4. Atașați suportul de laptop(20) pe ghidon(25) prin apăsarea simultană a 
suportului de fixare(18) și a clemei de prindere(19) pentru a închide clapeta, 
așa cum arată imaginea C. (Notă: Ghidonul(25) trebuie să se potrivească în 
canelurile din partea inferioară a suportului de laptop(20). Atașați suportul 
pentru sticlă(24) la suportul de laptop(20). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transportarea/Mutarea bicicletei 

Ridicați bicicleta de piciorul din spate(3) până când roțile din piciorul frontal(2) 
atinge podeaua. Acum puteți mișca/deplasa bicicleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USER’S MANUAL 
 

PROGRAMMABLE BIKE 
with computer table 

 

 
 

 
IMPORTANT!  Read all instructions carefully before using this product.  Save this user 
manual for future reference.  

 



 

IMPORTANT SAFETY NOTICE 
 
 

Note the following precautions before assembling and using the machine. 

 

1. Assemble the machine exactly as described in the instruction manual. 

2. Check all the bolts, nuts and other connections before using the machine for the first time 

to ensure the machine is in the safe condition. 

3. Set up the machine in a dry level place and keep it away from moisture and water.  

4. Place a suitable base (e.g. rubber mat, wooden board etc.) beneath the machine in the 

assembly area to avoid dirt. 

5. Before beginning exercise, remove all objects within a radius of 4 feet from the machine. 

6. Only use the supplied tools or suitable tools of your own to assemble or repair the achine.  

7. Your health can be affected by incorrect or excessive exercise. Consult a doctor before 

beginning your exercise program. This machine is not suitable for therapeutic purpose. 

8. Only use the elliptical when it is working correctly. Use only original spare parts for any 

necessary repairs. 

9. This machine can be used by one person at a time. 

10. Wear clothes and shoes that are suitable for fitness training with the machine. Do not wear 

clothing that could get tangled in the machine. 

11. If you have a feeling of dizziness, sickness or other abnormal symptoms, please stop 

training and consult a doctor immediately.  

12. This elliptical is intended for adult use only. Keep children away from the elliptical. 

13. Do not put fingers or objects in the moving parts of the machine. 

14. Remove drops of sweat from the machine immediately after finishing training.Do not use 

aggressive cleaning articles to clean the machine.  

15. Maximum user’s weight is 220 LBS. 

 

CAUTION: Your bike was not designed for reverse pedaling. Reverse pedaling will 

damage the bike. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
EXPLODED DIAGRAM  

 

 



 

 

 

PARTS LIST  
 
 

NO. DESCRIPTION Q’TY NO. DESCRIPTION Q’TY  

1 Main frame 1  23 Cross pan head screw 4 

2 Front Stabilizer  1  24 Bottle holder 1  

3 Rear Stabilizer 1  25 Handlebar 1  

4 Rear End Cap 2  26 Computer 1  

5 Carriage bolt M8×L74 4  27 Square End Cap 2  

6 Arc WasherФ8.5x1.5xФ25xR33.5 8  28 Saddle Post 1  

7 Acorn nut M8 4  29 Knob 1  

8 Crank 1  30 U-shaped Slider  1  

9L/R Pedal 1pr.  31 Flat Washer D10 1  

10 Front End Cap 2  32 Nut 1  

11 Sensor wire 1  33 Saddle 1  

12 Adapter 1  34 Horizontal Saddle Post 1  

13 Extension Wire 1  35 Flat washer D8 3 

14 Inner hex bolt M8×16 4  36 Nylon nut M8 3 

15 Saddle bushing 1  37 Flat washer 1 

16 Spacer 1  38 Cross pan head screw 2 

17 Handlebar Post 1  39 Knob 1 

18 Fixing bracket 2  40 Computer bracket 1 

19 Clamping sheet 2 41 End cap for wire 1 

20 Desk 1    

21 Foam grip  2     

22 Round end cap  2     

 

 

 

NOTE: 
Most of the listed assembly hardware has been packaged separately, but some hardware items 
have been preinstalled.  

Please reference the individual assembly steps and make note of all preinstalled hardware. Siimply 
remove and reinstall the hardware as assembly is required. 

 

PREPARATION: Before assembling, make sure that you will have enough space 
around the item and check that you have all parts. 

It is strongly recommended this machine to be assembled by two or more people to 
avoid possible injury. 



HARDWARE PACKAGE 

 
 

 
ASSEMBLY INSTRUCTION 

 

STEP 1 

Attach the Front Stabilizer (2) and Rear Stabilizer (3) to the Main Frame (1) 
with the Carriage Bolts (5), Arc Washers (6) and Acorn Nuts (7) as shown. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STEP 2 

Attach the Right and Left Pedals (9L/R) to the Crank (8) respectively.  

Important: 

Both pedals are labeled, L FOR 
LEFT and R FOR RIGHT.  

To tighten，turn the left pedal 

COUNTERCLOCKWISE and the 
right pedal CLOCKWISE. 

★Always keep the left and right 

pedal completely tightened 
when using the bike. Failing to 
follow the instructions may 
cause damage to the thread of 
the pedals.  

 

 

 

 

 

STEP 3 

2. Insert the Saddle Post (28) 
into the Main Frame (1) and 
fix with the Knob (29) at a 
proper height as shown. 

2. Attach the Horizontal Saddle 
Post (34) to the Saddle Post 
(28) with the Flat Washer 
(31) and Nut (32) as shown. 
And then attach the Saddle 
(33) to the Horizontal 
Saddle Post (34) with Flat 
Washers (36), Nylon Nuts 
(35). 

★Always make sure the saddle 

has been tightly fastened on the 
horizontal saddle post before 
you use the bike. 

 

 

 



 

STEP 4 

Connect the Extension 
Wire (13) with the 
Sensor Wire (11). After 
making sure the wires are 
well connected, then fix 
the Handlebar Post (17) 
to the post of Main 
Frame (1) with the Inner 
Hex Bolts (14) and Arc 
Washers (6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

STEP 5 

5. Attach the Computer Bracket (40) to the Handlebar Post (17) tightly with 
Cross Pan Head Screws (38). Then attach the Computer (26) to the 
Computer Bracket (40) tightly with Cross Pan Head Screws (23), and 
connect the Extension Wire (13) and the wire of Computer (26). After 
making sure the wires are well connected, then use the end cap for the 
line(41)to put the two side of the line insert in the handlebar post(17). 

6. To install the Handlebar (25), remove the Desk (20) from the Handlebar 
(25) by pressing the Clamping Sheet (19) down to open the clasp, as shown 
in Figure B. 

7. Open the clamp G on the Handlebar Post (17). Place the Handlebar (25) in 
clamp G, making sure pins E and F sit on metal bracket H. Close the clamp 
and lock the Handlebar (25) to the Handlebar Post (17) with Knob (39), 
Spacer (16) and Flat Washer (37).  

8. Attach the Desk (20) to the Handlebar (25) by pressing both Fixing Bracket 
(18) and Clamping Sheet (19) together to close the clasp as picture C shows. 
(Note: The Handlebar (25) should fit in the grooves on the bottom of the 
Desk (20). Attach the Bottle Holder (24) to the Desk (20).  

 

 



 
 

Moving the Bike 

Lift the bike by the Rear Stabilizer (3) until the wheels on the Front Stabilizer 
(2) touch the floor. Now you can move the bike. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


