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NOTIFICĂRI PRIVIND SIGURANȚA 
 

1. Asamblați aparatul conform descrierilor din manualul de instrucțiuni. 

2. Verificați toate bolțurile, piulițele și celelalte conexiuni înainte de a utiliza 

aparatul pentru prima dată pentru a vă asigura că totul este în regulă. 

3. Așezați aparatul 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. Nu utilizați sustanţe de curățare agresive. Utilizați numai unelte furnizate sau 

sunelte adecvate pentru a asambla aparatul sau pentru a repara anumite 

componente. Îndepărtați urmele de transpirație imediat după terminarea 

antrenamentului. 

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. Efectuați antrenamentul pe aparat atunci când acesta este în stare bună de 

funcţionare. Folosiți numai piese de schimb originale pentru orice reparații 

necesare. 

9. Acest aparat poate fi utilizat pentru instruirea unei singure persoane. 

10. Purtați haine și încălțăminte potrivite pentru antrenamentul. Papucii de 

antrenament trebuie să fie adecvați pentru acest aparat. 

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. Persoanele cu dizabilităţi sau copiii, ar trebui să folosească aparatul numai în 

prezența unei alte persoane care poate oferi ajutor și sfaturi. 

13. Greutatea maximă a utilizatorului este de 100 Kg. 

 



DIAGRAMĂ

 



PĂRŢI COMPONENTE 

Nr. Descriere Cant. Nr. Descriere Cant. 

1  Cadru frontal 1  22  Şurub cap hexagonal 2  

2  Cadru spate 1  23  Rulment  4  

3  Tub spătar 1  24  Piuliţă nylon 2  

4  Tub ajustabil 1  25  Şurub cap hexagonal 4  

5  Tub rotativ 2  26  Capac rotund 2  

6L  Mâner stânga  1  27  Bucşă 2  

6R  Mâner dreapta 1  28  Bolţ 4  

7  Tub susţinere 1  29  Şaibă plată 10  

8  Tub mânere 1  30  Clichet 1  

9  Tub picioare 1  31  Şurub 1  

10  Tub manşoane 2  32  Piuliţă nylon 1  

11  Stâlp de siguranţă 1  33  Bolţ 2  

12  Spătar 1  34  Piuliţă nylon 3  

13  Capac 4  35  Manşon spumă  4  

14  Şurub cap hexagonal 2  36  Şurub cap hexagonal 3  

15  Şaibă plată 28  37  Piuliţă cap rotund 2  

16  Bandă piele 1  38  Capac turtit 2  

17  Şurub cap hexagonal 6  39  Capac pătrat 3  

18  Piuliţă nylon 2 40  Piuliţă nylon 1  

19  Piuliţă cap rotund 8  41  Şurub cap hexagonal 1  

20  Capac rotund 2  42  Ştif siguranţă  2  

21  Capac pătrat 2  43  Cap rotativ cu arc 1  

 

 

 

 



INSTRUCŢIUNI ASAMBLARE 

Pasul 1: 

Fixați tubul de susţinere(7) pe cadrul frontal(1) cu șurub hexagonal(14) și șaibă 

plată(15). După aceea fixați rama frontală(1) şi cea din spate(2) cu şurubul cu p 

haxagonal(17), şaiba plată(15) și piulița de naylon (18). În final, introduceți stâlpul 

de siguranţă(11) pe cadrul din spate(2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasul 2: 

Fixați mânerele stânga/dreapta(6L/R) cadrul din spate(2) cu șurub hexagonal (17), 

șaibă plată(15) și piuliță de nylon(19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pasul 3: 

Fixați tubul de spătar(3) în tubul rotativ(5) cu șurubul hexagonal(25), șaiba 

plată(15) și piulița cu cap rotund(19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasul 4: 

Fixați tubul de manşoane(10) în suportul de mânere(8), apoi manşoanele(10) în 

tubul reglabil(4). 

Notă: Asigurați-vă că eticheta ① și ② de pe manşoane este în conformitate 

cu eticheta ① și ② de tubul mânerelor (8) și tubul reglabil (4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pasul 5: 

Fixați tubul de picioare(9) în tubul reglabil(9) cu șurub hexagonal(36), şaiba 

plată(29) și piulița cu cap rotund(37). Apoi introduceți știftul de siguranţă(42) în 

tubul reglabil(4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasul 6: 

Introduceți tubul reglabil(4) prin tubul din mijloc al spătarului(3) și fixați tubul 

reglabil(4) în tubul din mijloc cu șurubul hexagonal(36), şaiba plată(29) și piulița de 

nylon(34). Apoi fixați tubul reglabil(4) în tubul de sprijin pentru spătar(3) cu şurubu 

cu cap rotativ cu arc(43). În cele din urmă, introduceți știftul de siguranţă(42) în 

tubul reglabil(4). 
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IMPORTANT SAFETY NOTICE 
 
Note the following precautions before assembling or operating the machine： 

1. Assemble the machine exactly as the descriptions in the instruction manual. 
2. Check all the screws, nuts and other connections before using the machine for 
the first time and ensure that the trainer is in the safe condition. 
3. Set up the machine in a dry level place and leave it away from moisture and 
water. 
4. Place a suitable base (e.g. rubber mat, wooden board etc.) beneath the machine 
in the area of assembly to avoid dirt and etc. 
5. Before beginning training, remove all objects within a radius of 2 meters from 
the machine. 
6. Do not use aggressive cleaning articles to clean the machine, only use the 
supplied tools or suitable tools of your own to assemble the machine or repair any 
parts of machine. Remove drops of sweat from the machine immediately after 
finishing training. 
7. Your health can be affected by incorrect or excessive training. Consult a doctor 
before beginning the training program. He can define the maximum setting (Pulse, 
Watts, Duration of training etc) to which you may train yourself and can get precise 
information during training. This machine is not suitable for therapeutic purpose. 
8. Only do training on the machine when it is in correct working way. Use only 
original spare parts for any necessary repairs. 
9. This machine can be used for only one person's training at a time. 
10. Wear training clothes and shoes that are suitable for fitness training with the 
machine. Your training shoes should be appropriate for the trainer. 
11. If you have a feeling of dizziness, sickness or other abnormal symptoms, 
please stop training and consult a doctor immediately. 
12. People such as children and handicapped persons should only use the 
machine in the presence of another person who can give aid and advice. 
13. The maximum user's weight is 100kg. 

 

 
 
 
 

 
 
 

 



EXPLODED DIAGRAM 

 



PARTS LIST 
 

NO. Description Q’ty NO. Description Q’ty 

1  front fame 1  22  Hex bolt 2  

2  Rear frame 1  23  Bearing  4  

3  Back rest tube 1  24  Nylon nut 2  

4  Adjustable tube 1  25  Hex bolt 4  

5  Rotary tube 2  26  Round cap 2  

6L  Left handlebar  1  27  Bushing  2  

6R  Right handlebar 1  28  Bolt  4  

7  Enhance tube 1  29  Flat washer 10  

8  Handle tube 1  30  Pawl  1  

9  Foot tube 1  31  Screw  1  

10  Foam tube 2  32  Nylon nut 1  

11  Safe pole 1  33  Bolt  2  

12  Back rest 1  34  Nylon nut 3  

13  End cap 4  35  Foam  4  

14  Hex bolt 2  36  Hex bolt 3  

15  Flat washer 28  37  Ball nut 2  

16  Leather strap 1  38  Oblate cap 2  

17  Hex bolt 6  39  Square cap 3  

18  Nylon nut 2 40  Nylon nut 1  

19  Ball nut 8  41  Hex bolt 1  

20  Round cap 2  42  Safe pin  2  

21  Square cap 2  43  Spring knob 1  

 
 

 
 
 



ASSEMBLY INSTRUCTION 
Step 1: 
Fix the enhance tube (7) in the front frame (1) with hex bolt (14) and flat washer 
(15).And Then fix the front frame (1) and rear frame(2) with hex bolt(17), flat 
washer(15) and nylon nut(18).Finally, insert the safe pole(11) to the rear frame(2). 

 
Step 2: 
Fix the left and right handlebar (6L/R) in the rear frame (2) with hex bolt (17), flat 
washer (15) and nylon nut (19). 

 



Step 3: 
Fix the back rest tube (3) in the rotary tube (5) with hex bolt (25), flat washer (15) 
and ball nut (19). 

 
Step 4: 
Fix the foam tube (10) in the ratchet wheel of the handle tube (8), and then fix 
another foam tube (10) in the adjustable tube (4). 

Note: Please make sure the ① and ② sticker in the foam tube is according 

to the ① and ② sticker in the handle tube (8) and adjustable tube (4). 

 



Step 5: 
Fix the foot tube (9) in the adjustable tube (9) with hex bolt (36), flat washer (29) 
and ball nut (37).And then insert the safe pin (42) in the ratchet wheel of the 
adjustable tube (4). 

 
Step 6: 
Insert the adjustable tube (4) through the middle tube of the back rest tube (3) and 
fix the adjustable tube (4) in the middle tube with the hex bolt (36), flat washer (29) 
and nylon nut (34). And then fix the adjustable tube (4) in the back rest tube (3) 
with spring knob (43). Finally, insert the safe pin (42) in the adjustable tube (4). 

 


