
MANUAL DISPLAY BICICLETA MAGNETICA DHS 2615 

 

Ceasul se seteaza atunci cand se pune display-ul in functiune pentru prima data. 
Ora incepe sa palpaie intermitent pe acranul principal, pentru a seta ora se folosesc tastele 
UP/DOWN urmata de tasta ENTER. 
Dupa apasarea tastei ENTER minutele incep sa palpaie intermitent pe ecranul principal, la fel se 
folosesc tastele UP/DOWN pentru a seta minutele urmat de tasta ENTER. 
Apasand tasta ENTER cat timp display-ul afiseaza ora (STAND-BY) se va afisa temperatura 
ambianta. 
 
Display-ul bicicletei DHS 2615 are doua moduri de operare: 
 

1. Modul SCAN, acest mod se activeaza in mod automat cand incepeti sa pedalati, se 
masoara VITEZA, TIMPUL, DISTANTA, CALORIILE ARSE, PULSUL iar la interval de 5 
secunde sunt afisate pe rand pe ecranul principal. 
 

2. Modul manual: 
Apasand tastele UP sau DOWN inainte de a incepe sa pedalati se selecteaza TIME, aceasta 
marime incepe sa palpaie pe ecran. Tot cu tastele UP/DOWN se seteaza timpul de pedalat 
din 5 in 5 minute timpul maxim fiind de 99 de min. 
Pentru a finaliza operatiunea se apasa tasta ENTER. 
In acest moment se poate incepe exercitiul timpul incepand sa scada pe masura ce pedalati.  
 
Daca nu incepeti exercitiul, se trece automat la DIST.(distanta), acesta marime incepe sa 
palpaie pe ecran. Cu ajutorul tastelor UP/DOWN se seteaza distanta pe care vreti sa o 
parcurgeti din 1 in 1 kilometri pana la maxim 999 km. 
Pentru a finaliza operatiunea se apasa tasta ENTER. 
In acest moment se poate incepe exercitiul timpul si distanta incepand sa scada pe masura 
ce pedalati.  
 



Daca nu incepeti sa pedalati, se trece automat la CAL.(calorii), aceasta marime incepe sa 
palpaie pe ecran. Cu ajutorul tastelor UP/DOWN se se seteaza cate calorii doriti sa ardeti din 
10 in 10 pana la maxim 9990 de calorii. 
Pentru a finaliza operatiunea se apasa tasta ENTER. 
In acest moment se poate incepe exercitiul timpul, distanta si caloriile incepand sa scada pe 
masura ce pedalati. 
 
Daca nu incepeti sa pedalati, se trece automat la PULSE(puls), acesta marime incepe sa 
palapaie pe ecranul principal. Cu ajutoru tastelor se seteaza pulsul tinta pe care doriti sa il 
mentineti de la 80 la 180 din 1 in 1. 
Pentru a finaliza operatiunea se apasa tasta ENTER. 
In acest moment se poate incepe exercitiul, toate celelalte marimi incepand sa scada. 
 
 
PULSE RECOVERY – Functie care compara pulsul in timpul exercitiului cu cel in repaus 
(imediat dupa terminarea antrenamentului) 
 
Apasati butonul PULSE RECOVERY 
Plasati ambele maini pe ghidon, pe senzorii de puls. 
In 4 secunde se va afisa pulsul iar pe ecran va aparea numaratoarea inversa de la 60 la 0. 
La final se va afisa nivelul de recuperare al pulsului (F1.0 – F6.0) 
 
F1.0 – excelent 
F2.0 – foarte bun 
F3.0 – bun 
F4.0 – satisfacator 
F5.0 – slab 
F6.0 – foarte slab 
 
BODY FAT – apasand butonul se intra in meniul de setare a parametrilor personali (sex, 
varsta, inaltime, greutate) 
 
Prima setare o reprezinta sexul (masculine/feminin) 
Selectabil cu butoanele UP/DOWN urmate de tasta ENTER. 
Grafic apar 2 iconite in partea de sus a display-ului ca in imagine. 

 



A doua setare este varsta(AGE) – se seteaza cu butoanele UP/DOWN urmat de tasta ENTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A treia setare este inaltimea(HEIGHT) – se seteaza cu butoanele UP/DOWN urmat de tasta 
ENTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A patra setare este greutatea(WEIGHT) - se seteaza cu butoanele UP/DOWN urmat de tasta 
ENTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



In acest moment parametri corporali sunt setati. Pentru masurarea BMI(BODY FAT) se apasa 
tasta MEASURE, se plaseaza ambele maini pe ghidon, pe senzorii de puls, va incepe masuratoarea 
la finalul careia valoarea afisata se poate consulta in tabelul de mai jos. 
 
Mai jos gasiti valorile BMI normale, pe randul de sus se afla inaltimea, in partea stanga se afla 
greutatea 

 
 
 


