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Instrukcja użytkownika

 

 

STEPPER
Model: GB-5085A

 

  

 

              

 

 
 
 
 
 
 
 

Aby zapewnic prawidłowe uzytkowanie produktu, przed uzyciem
nalezy dokładnie zapoznac sie z trescia instrukcji obsługi.

Instrukcje nalezy zachowac do wykorzystania w przyszłosci.

Produkt przeznaczony do uzytku domowego.



 

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA
Uwaga!
Przed uzyciem nalezy dokładnie zapoznac sie z instrukcja.

Nalezy przestrzegac ponizszych instrukcji:

1. Przed rozpoczeciem cwiczen sprawdz umocowanie czesci i łaczacych je srub. Trening mozna rozpoczac
tylko wtedy, jezeli urzadzenie jest całkowicie sprawne kompletnie zmontowane.

2. Wszelkie czesci zapasowe powinny pochodzic od producenta; uzywanie czesci innych niz te zalecane przez
producenta jest zabronione.

3. Przed rozpoczeciem treningu skonsultuj sie z lekarzem w celu stwierdzenia braku przeciwwskazan do
korzystania ze sprzetu do cwiczen. Aby osiagnac odpowiednia kondycje �zyczna, cwiczenia nalezy
wykonywac odpowiednio, stopniowo i regularnie.

4. Produkt nalezy trzymac poza zasiegiem dzieci. Uzytkowanie sprzetu przez dzieci mozliwe tylko pod
nadzorem osób dorosłych.

5. Cwicz tylko w odpowiednim stroju, tak aby uniknac niebezpiecznych sytuacji. Jesli wystepuja nudnosci, ból,
dusznosci lub inne niepokojace objawy, nalezy bezzwłocznie przerwac cwiczenia, połozyc sie i odpoczac.

6. Sprzet moze byc uzywany przez jedna (1) osobe na raz.

7. W przypadku jakichkolwiek uszkodzen sprzetu, nalezy natychmiast przerwac cwiczenia.

8. Urzadzenie nalezy umiescic na suchym i twardym podłozu, z wolna przestrzenia dookoła, tak by móc
cwiczyc bez przeszkód.

9. Produkt tylko do uzytku wewnetrznego, przeznaczony tylko dla uzytkowników domowych o maksymalnej
wadze nie wiekszej niz 100 kg.

10.Przed rozpoczeciem cwiczen, nalezy upewnic sie ze wszystkie czesci sprzetu sa odpowiednio sprawdzone,
szczególnie te, które szybko zuzywaja sie. Jakiekolwiek wadliwe czesci nalezy natychmiast wymienic. Aby
zapewnic bezpieczne uzytkowanie, sprzet nalezy regularnie sprawdzac.

11.Usuwanie sprzetu powinno odbywac sie w zgodzie z lokalnymi lub krajowymi uregulowaniami.

Sposoby na usuwanie sprzętu.

Powyższe oznakowanie sprzętu informuje, że
produktu nie należy usuwać jako odpadu domowego
na terenie całej UE. Użytkownik, który zamierza
pozbyć się tego produktu, zobowiązany jest do
oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, dzięki czemu
przyczynia się do ponownego użycia, recyklingu, bądź
odzysku, a tym samym do ochrony środowiska
naturalnego.
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SCHEMAT
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Lista części:  

 
Numer
części 

OPIS   ILOŚĆ  Numer
części 

OPIS  ILOŚĆ  

1 Rama steppera 1  21 Kołnież mocujacy  2 

2 Rama pedału (L) 1  22 Komputer   1 

3 Rama pedału (R) 2  23 Śruba (M8X 60 ) 2 

4 Podkładka EVA  2  24 Magnes   1 

5 Pedał (R)  1  25 Podkładka 4 

6 Pedał (L)  1  26 Plastikowa podkładka  4 

7 Pokrętło regulacji  1  27 Płaska podkładka  1 

8 Plastikowa tuleja  (Ǿ40)  4  28 Wkręt  2 

9 Nakrętka na śrubę  2  29 Uchwyt mocujący 2 

10 Śruba (M6 * 15)  2  30 Płaska podkładka  2 

11 Korek  2  31  Pokrętło 2 

12 Śruba (M5 * 20mm)  4  32 Śruba (M6X40   ) 2 

13 Śruba (M6 * 36mm) 4  33 Wygięta podkładka 6 

14 Śruba (M6 * 31mm) 2  34  Nakrętka 6 

15 Nakrętka (M6)  4  35 Dolna część rączki 2 

16 Wspornik  1  36 Śruba (M6x32) 4 

17 Krążek linowy (100)  1  37  Środkowa część rączki  2 

18 Śruba mocująca
(M8  * 37mm)  

1  38 Górna część rączki  2 

19 Śruba (M8)  1  39 Pianka 2 

20 Kabel (355mm)  1  40 Zaślepka 2 
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 Montaż:  

  
  

 

 
                                                                     

KROK 1 
Wyjmij z opakowania ramę, części rączki,
śruby i potrzebne nbarzędzia. 

  
                                   

KROK 2 
Połącz dolną część rączki(35) do uchwytu
mocującego(29), zamocuj za pomocą 
śruby(32),podkładki(33) i nakładki(34).

  
 

                                   

KROK 3 
Połącz środkową część rączki(37) z 
dolną(35), zamocuj za pomocą śruby(36),
podkładki(33) i nakładki(34).

  
 
                                   

KROK 4 
Połącz górną część rączki(38) ze
środkową(37), zamocuj za pomocą
śruby(36), podkładki(33) i nakładki(34)
 

  
 

                                   

Postępuj zgodnie z krokami instrukcji.
Montaż powinien przebiegać tak jak pokazano na obrazkach.



WYMIANA BATERII

1 bateria alkaliczna

Krok 1

Otwórz komputer (część: 22), 
Włóż baterię w odpowiedniej pozycji (rys.: 1) 

Krok 2

Połącz komputer (częsć: 22) z przewodem ramy głównej (część: 22) (rys: 2) 

Krok 3

Przymocuj komputer (część: 22) do ramy głównej (część: 1)

USTAWIENIA FUNKCJI
SCAN
skan Automatyczne, sekwencyjne skanowanie każdej funkcji.

Pokazuje całkowity czas treningu od 00:00- 99:59.

Pokazuje całkowitą liczbę wykonanych kroków podczas treningu.

Pokazuje powtórzenia (lub kroki) na minutę podczas treningu.

Pokazuje przybliżoną ilość spalonych w czasie treningu kalorii. 
UWAGA: Jest to szacunkowa wartość.
Aby wyzerować wartości w CZAS, LICZENIE, 
POWTÓRZENIA/MIN, KALORIE, przyciśnij przez 4 sekundy.

TIME
czas

COUNT
liczenie

REPS / MIN
powtórzenia / min

CAL
kalorie

FUNCTION BUTTON
przycisk funkcji
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UŻYTKOWANIE  

 
1:   

 
 

 
PLEASE CONFIRM THE ARROW +/- IS PRESENT ON THE KNOB   

 
2: Postaw stepper przed sobą na płaskiej powierzchni.  

3: Postaw jedną stopę na pedale, utzrymuju obie nogi w jednej lini. Naciskaj na pedał, tak
aby osiągał swoje maksymalne górne i dolne położenie. 

    

  
 
4: Utrzymując równowagę postaw drugą stopę na drugim pedale, naciskaj na niego tak jak w pkt. 3. 

  
 5: Zacznij od niskiej częstotliwości wykonywania kroków.

Z czasem możesz zwiększyć tempo i połączyć kroki z ruchami ciała, tak aby uzyskać
jak najlepszy efekt ćwiczeń

   

 

Bezpieczeństwo    
1: Używaj urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem  
 
2: Podczas ćwiczeń dbaj o dobre nawodnienie organizmu  
 
3:  Rób odpowiednio długie przerwy w treningu, pamietaj o odpoczynku     
 
4: Jeślij czujesz się źle podczas ćwiczeń, natychmiast przerwij i w razie potrzeby

zasięgnij porady lekarza. 
 

 

Przed użyciem steppera ręcznie ustaw pedały w najwyższej możliwej pozycji, następnie
za pomocą pokrętła regulacji ustaw krążek linowy tak jak pokazano na obrazku poniżej: 


