
MANUAL DISPLAY BICILETĂ SPIN BIKE DHS 2802_2301_3802(verde) 

 

Displayul bicicletei Spin Bike DHS 2802 pornește în momentul în care începeți să 

pedalați sau când este apăsat butonul SET. 

**Displayul intră in stand-by(se oprește) după 5 minute în care nu a detectat nici 

o mișcare a roților. 

 

SPD – reprezintă viteza cu care se pedalează, 

această valoare apare pe ecran în dreptul 

marcajului SPD și este măsurată în km/h. Se 

selectează apăsând butonul MODE de mai 

multe ori până cand apare SPD pe ecran. 

 

 

TIME -  reprezintă timpul măsurat de când ați 

început exercițiul. Pentru a fi selectat, se 

apasă butonul MODE de mai multe ori până 

când se afisează TIME în partea de jos a 

ecranului. Se măsoară în minute și secunde. 

 

 

CAL – numără caloriile arse pe parcursul 

unei runde de pedalat. Se selectează cu 

ajutorul butonului MODE(se apasă de mai 

multe ori) până când se afișează CAL în 

partea de jos. 

 

 



DIST – reprezintă distanța parcursă în timpul 

rundei de pedalat. Se selectează cu ajutorul 

butonului MODE(se apasă de mai multe ori) 

până când se afișează DIST în partea de jos a 

acreanului. 

 

 

*** Pentru a reseta valorile afișate pe display se ține apăsat butonul RESET timp 

de 5 secunde. Această metodă nu resetează ODOMETRUL(ODO) 

SCAN – atunci când acest marcaj apare pe 

display se afisează pe rând și în mod repetat 

DIST; SPD; TIME; CAL; ODO; Practic bicicleta 

comută automat aceste valori fară a mai fi 

nevoie să apăsați butonu MODE. 

Și această funcție se selectează apăsând 

butonul MODE de mai multe ori până când 

SCAN apare în partea de jos in mod intermitent. 

ODO – afișează distanța totală parcursă, se 

măsoară în km. și nu se reseatază cu butonul 

reset. *singurul mod de resetare este scoaterea 

bateriilor.  

 

 

Pentru a efectua un exercițiu contra cronometru sau pe un anumit interval se 

poate folosi butonul set astfel: 

Spre exemplu doriți să pedalați 10 min. Tineți apăsat pe butonul SET până cand pe 

ecran apare 0:00 pâlpâind intermitent. Eliberați butonul. Tot cu ajutorul 

bunonului SET se va seta intervalul de timp. Apăsând butonul SET scurt, intervalul 

de timp va crește din minut în minut. Timpul setat începe să scadă în mimentul în 

care începeți să pedalați. 


