
DHS 3621 
INSTRUCTIUNI DISPLAY 
FUNCTII BUTOANE: 

 
 

 

 

 

 

 

Display-ul bicicletei eliptice DHS 3621 are 3 butoane: 

RESET – Reseteaza valorile de pe ecran, tinut mai mult de 3 secunde apasat acesta va reseta toate valorile 

la 0, mai putin ce de distanta totala* 

*pentru a reseta distanta totala parcursa este necesar scoaterea bateriilor. 

MODE – Schimba parametrii care se afiseaza pe ecran. 

Acestia sunt: SCAN – Afiseaza parametrii pe ecran din 5 in 5 secunde; TMR(Timer) – durata exercitiului 

curent; SPD – Viteza de pedalare; DST – Distanta parcursa; TOTAL – Distanta totala parcursa a tuturor 

exercitiilor; CAL – Numarul de calorii arse; PULSE – Ritmul cardiac; 

SET – Seteaza incremental(din 1 in 1/10 in 10/100 in 100) anumiti parametrii afisati pe display 

 

MODURI DE FUNCTIONARE: 

 

SCAN – Modul SCAN va afisa fiecare paramentru(ex. 

Distanta/calorii/puls) pe ecran pe rand, odata la 5 

secunde. 

Modul SCAN este automat si nu necesita nici o alta 

setare/apasare de buton. 

Se poate iesi/intra in acest mod oricand in timpul 

exercitiului apasand butonul MODE pana cand in 

partea stanga a ecranului apare intermitent SCAN. 

 

 



TMR – Durata exercitiului 

In momentul in care incepeti sa pedalati durata va 

incepe sa creasca automat. 

Pentru a reseta acesta valoare se apasa RESET. 

In cazul in care doriti o valoare prestabilita, acesta se 

poate seta cu ajutorul butonului SET, valoare 

crescand din minut in minut pana la un maxim de 99 

de minute. 

 

 

 

 

SPD – Viteza de pedalare 

In momentul inceperii exercitiului viteza se va 

modifica automat. 

Acesta valoare nu se poate seta sau reseta. 

 

 

 

 

 

 

DST – Distanta parcursa(curenta) 

Se va modifica automat cand se incepe exercitiul, 

valoare este exprimata in km/sute de metri. 

Acesta marime se poate reseta apasand butonul 

RESET. 

In cazul in care doriti o valoare prestabilita(ex. 5km), 

se va folosi butonul SET(se poate tine apasat pentru 

o modificare mai rapida a valorii), pana cand pe 

ecran va aparea valoarea de 5.00. 

Aceasta valoare va incepe sa scada dupa ce incepeti 

exercitiul. 



TOTAL – Distanta totala parcursa(odometru). 

Afiseaza valoare totala parcursa a tuturor exercitiilor, nu 

se reseteaza decat la scoaterea bateriei. 

Valoare maxima 99.00km 

 

 

 

 

 

 

 

CAL – Numarul de calorii arse 

Afiseaza numarul de calorii arse al exercitiului curent. 

Se poate reseta cu ajutorul butonuli RESET. 

In cazul in care doriti sa ardeti 200 de calorii, se tine 

apasat butonul SET pana cand pe ecran se va afisa 200.0 

 

 

 

 

 

PULSE – Se afiseaza pulsul in mod automat in momentul 

in care ambele maini sunt plasate pe senzorii de puls. 

Acesta marime nu se poate seta sau reseta. 

 

 

 

 

 

 


