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Specyfikacja tego produktu może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadamiania. 
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Środki Ostrożności 
________________________________________________________________.___________ 

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje przed uruchomieniem tego produktu. Zachowaj tę 

instrukcję obsługi i zachowaj wszystkie oryginalne potwierdzenia transakcji do wykorzystania 

w przyszłości. 

 Skonsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem tego lub jakiegokolwiek innego 

Programu ćwiczeń. 

 Jeśli wystąpią jakiekolwiek nieregularne problemy natury fizycznej, takie jak zawroty 

głowy, silny ból mięśni lub stawów lub ból w klatce piersiowej, należy natychmiast 

przerwać ćwiczenia i skonsultować się z lekarzem. 

 Trzymaj dzieci i zwierzęta domowe z dala od urządzenia podczas użytkowania. 

 Nie używaj tego ani żadnego sprzętu do ćwiczeń, jeśli jest uszkodzony. 

 Skonfiguruj Pedal Exerciser zgodnie z instrukcją montażu i umieść urządzenie na 

równej, antypoślizgowej powierzchni. 

 Trzymaj dłonie i stopy z dala od ruchomych części. Nie wkładaj żadnych przedmiotów 

do żadnych otworów. 

 Wykonaj 3 do 5 minut rozgrzewki i rozciągania przed rozpoczęciem ćwiczeń 

 Nigdy nie ćwicz do wyczerpania. 

 Nie stawaj na Pedal Exerciser, ćwicz jedynie w pozycji siedzącej. 

 Podczas pracy należy zachować minimalny odstęp bezpieczeństwa. Urządzenie Pedal 

Exerciser zostało zaprojektowane, jako urządzenie do ćwiczeń domowych. Użytkownik 

musi mieć pełną kontrolę nad pracą mięśni. To urządzenie Może nie być odpowiedni 

dla osób z porażeniem czterokończynowym lub paraplegicznym. Należy skonsultować 

się z lekarzem lub fizjoterapeutą.  

 Sprzęt do ćwiczeń należy regularnie sprawdzać pod kątem konserwacji w przypadku 

luźnych lub zepsutych części. 

 Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. 
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 Podczas korzystania z Pedal Exerciser należy nosić wygodne i odpowiednie ubranie 

 Każde ćwiczenie powinno być wykonywane w kontrolowany sposób. Zawsze zaczynaj 

ćwiczyć powoli. 

 Oddawaj urządzenie do autoryzowanego serwisu w ręce wykwalifikowanego 

serwisanta. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. 

Ostrzeżenie: Pedal Exerciser został stworzony do użytku na płaskich powierzchniach i 

wyłącznie do ćwiczeń w pozycji siedzącej. 

Bezpieczeństwo Elektryczne   

___________________________________________________________________________ 

Podczas korzystania z urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych 

środków ostrożności, w tym: 

Przeczytaj wszystkie instrukcji przed użyciem tego urządzenia. 

OSTRZEŻENIE - Aby zmniejszyć ryzyko poparzenia, pożaru, porażenia prądem lub obrażeń 

osób: 

 Urządzenia nie należy pozostawiać go bez nadzoru po podłączeniu. Odłącz je od 

gniazda, gdy nie jest używane i przed złożeniem lub rozłożeniem na części. 

 Nie należy pracować pod kocem ani poduszką. Może dojść do nadmiernego 

nagrzewania i spowodowania pożaru, porażenia prądem lub obrażenia osób. 

 Konieczny jest ścisły nadzór, gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu, 

bądź przez osoby niepełnosprawne także fizycznie. 

 Z tego urządzenia należy korzystać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym 

w niniejszej instrukcji. Nie używaj akcesoriów niezalecanych przez producenta. 

 Nigdy nie używaj tego urządzenia, jeśli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę. Jeśli nie 

działa prawidłowo, jeśli został upuszczony, uszkodzony lub wpadł do wody. Oddaj je z 

powrotem urządzenie do centrum serwisowego w celu przeprowadzenia przeglądu i 

naprawy. 

 Nie chwytaj urządzenia za przewód zasilający i nie używaj sznurka, jako uchwytu. 

 Trzymaj przewód z dala od gorącej powierzchni. 

 Nigdy nie upuszczaj ani nie wkładaj żadnych przedmiotów do żadnych otworów. 

 Nie należy korzystać w miejscach, w których są używane produkty w aerozolu 

(rozpylacze) lub gdzie podawany jest tlen. 

 Aby odłączyć, przekręć pokrętła prędkości i oporu w położenie wyłączone, a następnie 

wyjmij wtyczkę z gniazdka. 

 Zawsze odłączaj urządzenie od gniazdka elektrycznego natychmiast po jego użyciu i 

przed czyszczeniem.  

 Tylko do użytku domowego. 

 Zużycie prądy: 220VAC. 
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Środki ostrożności dotyczące przechowywania: 

Nie przechowuj urządzenia w miejscu, gdzie będzie ono narażone na wysokie lub niskie 

temperatury. Nie wystawiaj na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy 

czas. Nie przechowuj urządzenia w wilgotnym lub zakurzonym miejscu. 

Przegląd Rysunków i lista części 

________________________________________________________________ 

Część# Opis ilość Część# Opis ilość 

1 Kontroler 1 19 Śruba M5x40mm 2 

2 Tylny stabilizator 380 1 20 Śruba M8x20mm 2 

3 Przedni stabilizator 1 21 Nakrętka M5 2 

4 Rama główna 1 22 Śruba M5x10mm 2 

5 Wspornik  1 23 Śruba M6x12mm 6 

6 Prawa pokrywa 1 24 Śruba M8x12mm 6 

7 Lewa pokrywa 1 24 Wkręt ST2.9x10 2 

8 Prawa korba 1 26 Wkręt ST4.2x15 11 

9 Lewa korba 1 27 Wspornik 
kontrolera A 

1 

10 Nakrycie z tworzywa 2 28 Podkładka śruby 2 

11 Wsparcie PCB 6 29 Podkładka 
sprężysta 

2 

12 Zaślepka stabilizatora 4 30 Podkładka 
sprężysta 

6 

13 silnik 1 31 Podkładka 
sprężysta 

6 

14 Kwadratowy czujnik 1 32 Wspornik 
Kontrolera B 

1 

15 Kwadratowy magnes 1 33 Prawy pedał ręczny 1 

16 Tablica kontroli prędkości 1 34 Lewy pedał ręczny 1 

17 Prawy przedni stopy 1 35 Zasilacz typu AC 1 

18 Lewy przedni stopy 1 36 Mata 
antypoślizgowa 

1 
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Instrukcja Składania 

________________________________________________________________ 

           

 

                                                                 

 

    

1. Trzymaj urządzenie w pozycji pionowej. Strona kontrolera skierowana do góry i strona 

kabla zasilającego skierowana w dół. Włóż przedni stabilizator (3) do ramy głównej (4). 

2. Przymocuj przedni stabilizator (3) do ramy głównej (4) za pomocą trzech śrub (24) i 

trzech podkładek sprężystych (31). 

3. Włóż tylny stabilizator (2) do ramy głównej (4). 

4. Przymocuj tylny stabilizator (2) do ramy głównej (4) za pomocą trzech śrub (24) i trzech 

podkładek sprężystych (31). 

5. Podłącz lewy pedał nożny (18) do lewego zespołu korbowego (9). Wkręcić ją w zespół 

korbowy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara za pomocą 
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dostarczonego narzędzia. (Patrz ilustracje 5 i 6). Podłącz prawy pedał nożny (17) do 

zespołu prawego korby (8), przewijając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 

Uwaga: Lewy / prawy pedał oraz lewa / prawa korba są oznaczone literami "L" i "R" 

(lewy i prawy). 

 

Używanie Kontrolera 

___________________________________________________________ 

 

 
                                   Funkcja przycisku: 
MODE: Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać wyświetlanie funkcji. 

GÓRA: Aby zwiększyć prędkość obrotową pedału. Poziomy obrotów są różne od 

poziomu 0 do 5. 

DÓŁ: Aby zmniejszyć prędkość obrotową pedału. Poziomy obrotów są różne od 

poziomu 5 do 0.        

POZIOM RPM 
(POZIOM PRĘDKOŚCI 
OBROTOWEJ) 
 
 
 

 

Stopnie (prędkości obrotowej) 

0 0 (STOP) 

1 20 ~ 25 

2 30 ~ 35 

3 40 ~ 45 

4 50 ~ 55 

5 60 ~ 65 
Funkcja wyświetlacza: 

SCAN: Wyświetla każdą funkcję przez 6 sekund. 

Czas:[0: 00 ~ 30: 00] Wyświetla pozostały czas lub czas, który upłynął na treningu. Możesz 

także ustawić czas ćwiczeń i swojego trening. Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać funkcję a 

następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE przez 2 sekundy CZAS s będzie migać, aby go 

ustawić. Naciśnij przycisk MODE, aby ustawić czas ćwiczeń. Każdy przyrost wynosi 1 minutę. 

Ustawiony czas ćwiczeń wynosi od 5: 00 do 30: 00 minut. Po ustawieniu czasu ćwiczeń i 
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naciśnięciu przycisku GÓRA aby rozpocząć ćwiczenia, czas odlicza do 0: 00 o 1 sekundę wstecz. 

Szybkość obrotów pedału można regulować, naciskając przycisk GÓRA lub DÓŁ  na 

kontrolerze. Gdy czas ćwiczeń spadnie do zera, kontroler uruchomi alarm na 5 sekund, a 

pedały zatrzymają się automatycznie. Znak STOP będzie migać na ekranie sterownika. 

Jednorazowe naciśnięcie przycisku MODE powoduje zatrzymanie migania znaku STOP. Po 

naciśnięciu przycisku GÓRA możesz ponownie rozpocząć ćwiczenie. 

RPM: [0 ~ 10 ~ 99] Wyświetla aktualny poziom obrotów na minutę (obroty na minutę). 

COUNT: [0 ~ 9999]  Powoduje jeden przyrost stopnia trudności przy każdym obrocie pedału. 

CALORIES: [0 ~ 9999 KCAL]  pokazuje szacowane spalone podczas ćwiczeń kalorie. 

Aby wybrać wyświetlanie funkcji: Naciśnij przycisk MODE. 

Aby zatrzymać wszystkie wartości, naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE przez 2 sekundy (gdy 

nie pokazuje funkcji CZAS. 

Monitor wyłączy się automatycznie po zatrzymaniu ćwiczeń na ponad 4 minut 

Trening 

________________________________________________________________ 

Cel treningu  

1. Cele osobiste mogą obejmować kształtowanie, wzmacnianie, polepszanie obecnego 

poziomu sprawności, rehabilitację poprzednich urazów, ćwiczenia układu krążenia, itp. Dzięki 

zastosowaniu Pedału Exerciser prawidłowo i regularnie możesz osiągnąć swoje cele. 

2. Dostępny czas jest ważnym elementem w określaniu tego, co robimy w naszym codziennym 

życiu. Jeśli możesz ćwiczyć tylko przez 15 minut, opracuj 15-minutowy program z Pedal 

Exerciser. 

3. Ćwiczenie i ćwiczenie na Pedal Exerciser powinno być przyjemną częścią twojego 

codziennego życia. 

4. Skup się na ćwiczeniach. Bez względu na obecny poziom sprawności możesz wykonać każde 

ćwiczenie w krótkim czasie i poczuć zwiększony poziom siły i wytrzymałości. 

5. Zawsze zacznij wykonywać powoli, aby rozgrzać mięśnie. 

6. Konstrukcja Pedal Exerciser pozwala ćwiczyć mięśnie za pomocą naturalnych i wydajnych 

ruchów 

Wzmocnienie 

Aby wzmocnić swoje ciało, musisz opracowywać serię ćwiczeń fizycznych każdego dnia. Kiedy 

ćwiczysz regularnie swoje ciało (szczególnie mięśnie), dostosuj się do nowego poziomu 

treningu. Nazywa się to "zwiększeniem lokalnej wydajności metabolicznej". W rezultacie 

Twoje mięśnie działają lepiej i stajesz się silniejszy. Jeśli nadal pracujesz na tym samym 

poziomie wydajności metabolicznej, nie możesz poprawić wydajności mięśni. Od czasu do 

czasu musisz zwiększyć częstotliwość i / lub czas trwania ćwiczenia. Dlatego, aby poprawić 
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swój poziom sprawności, musisz stopniowo zwiększać obciążenie pracą, aby osiągnąć swój 

osobisty cel. 

Jak Korzystać z OxyCycle II Pedal Exerciser. 

The OxyCycle II Pedal Exerciser można stosować tylko po podłączeniu przewodu zasilającego 

do gniazdka elektrycznego. NIE używaj Pedału Exerciser OxyCycle II bez podłączonego 

zasilania, ponieważ spowoduje to uszkodzenie sprzętu. Podczas korzystania z Pedału Exerciser 

OxyCycle II właściwym sposobem ćwiczenia jest ustawienie pożądanej prędkości obrotowej 

pedału (poziom obrotów) poprzez naciśnięcie przycisku GÓRA lub DÓŁ na kontrolerze, a 

następnie śledzenie tej prędkości w celu uzyskania najlepszych wyników. Pedałowanie z 

nadmierną prędkością lub przyłożenie nadmiernej siły aktywuje obwód zabezpieczający przed 

przeciążeniem, aby zatrzymać silnik, umożliwiając użytkownikowi chowanie stóp / dłoni. Silnik 

wyłączy się na 2-3 sekundy, a następnie automatycznie się włączy. Jeśli sytuacja przeciążenia 

silnika utrzymuje się (silnik wyłącza się, a następnie włącza) 10 razy, silnik przestanie działać 

całkowicie, co może spowodować uszkodzenie silnika. Znak STOP będzie migać na kontrolerze, 

a kontroler będzie alarmował przez 8 sekund. Naciskaj przycisk W DÓŁ, aż poziom obrotów 

osiągnie 0. Następnie możesz nacisnąć przycisk GÓRA, aby ponownie rozpocząć ćwiczenie. 

Trening 
_______________________________________________________________________ 

Zakres ruchu i elastyczność   
Ludzie różnią się sposobem adaptacji do powtarzających się ćwiczeń. Rozwijając ćwiczenie, 

zwracaj uwagę na to, jak się czujesz, szczególnie po zakończeniu ćwiczenia. Możesz czuć się 

zmęczonym, ale nie powinieneś czuć się wyczerpany. Kiedy po raz pierwszy zaczniesz ćwiczyć, 

główne mięśnie, których używasz, będą bolały lekko, szczególnie następnego dnia. Jednak nie 

powinny boleć na skurcze. Bez względu na zalecaną rutynę ćwiczeń, nigdy nie ćwicz poza 

punktem niewygody. 

Przez pierwsze dwa tygodnie powinieneś zacząć od 5-10 minut raz dziennie z małą prędkością. 

Po pierwszych dwóch tygodniach możesz wydłużyć czas pracy urządzenia do 15-20 minut, 

kiedy przyzwyczaisz się do ćwiczenia. Prędkość można również zwiększyć po dostosowaniu do 

urządzenia. Dłuższe okresy ćwiczeń spowodują większe korzyści. 

Zakres Ruchów  

To urządzenie może być używane zarówno do górnej, jak i dolnej części ciała. Jako urządzenie 

dolnej części ciała działa z biernym ruchem, zwiększając napięcie mięśni czworogłowych 

(mięśni w udzie) i cyrkulując przepływ krwi do całej dolnej części nogi i stopy. Do stosowania 

na górnej części ciała służy, jako urządzenie oporowe, pozwalające użytkownikowi na 

ćwiczenie mięśni ramienia (biceps, triceps, deltoidy i mniejsze mięśnie przedramion). 

Rutyna Ludzie różnią się sposobem adaptacji do powtarzających się ćwiczeń. Rozwijając 

ćwiczenie, zwracaj uwagę na to, jak się czujesz, szczególnie po zakończeniu ćwiczenia. Możesz 

czuć się zmęczonym, ale nie powinieneś czuć się wyczerpany. Kiedy po raz pierwszy zaczniesz 

ćwiczyć, główne mięśnie, których używasz, będą bolały lekko, szczególnie następnego dnia. 
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Jednak nie powinny boleć na skurcze. Bez względu na zalecaną rutynę ćwiczeń, nigdy nie ćwicz 

poza punktem niewygody. 

Przez pierwsze dwa tygodnie powinieneś zacząć od 5-10 minut raz dziennie z małą prędkością. 

Po pierwszych dwóch tygodniach możesz wydłużyć czas pracy urządzenia do 15-20 minut, 

kiedy przyzwyczaisz się do ćwiczenia. Prędkość można również zwiększyć po dostosowaniu do 

urządzenia. Dłuższe okresy ćwiczeń spowodują większe zyski. 

Ćwiczenia Nóg  

Umieść Pedał Exerciser na maty antypoślizgowej i usiądź wygodnie na krześle, urządzenie 

bezpośrednio przed tobą. Staw kolanowy nie powinien być zgięty poniżej 90 stopni. Noś 

gumowe podeszwy butów i dopasuj paski pedałów do odpowiedniej długości. Nie zaleca się 

stosowania Pedału Exerciser do ćwiczeń na boso. 

OSTRZEŻENIE 

Nie stawaj na urządzeniu do ćwiczeń. Ćwicz tylko w pozycji siedzącej. Upewnij się, że siedzenie 

nie przesuwa się ani nie obraca. Nie siadaj na krześle z kółkami 

 

                                         UWAGA: Do ćwiczeń nóg używaj pedałów (17/18). 

Trening 

________________________________________________________________ 

Ćwiczenie Ramion  

Umieść urządzenie bezpośrednio przed sobą na blacie stołu. Usiądź wygodnie w wygodnym 

fotelu, aby łatwo dotrzeć do pedałów z uchwytem bez nadmiernego rozciągania (nadmiernego 

prostowania) stawu łokciowego. Można to osiągnąć, umieszczając poduszkę na siedzeniu lub 

przesuwając urządzenie bliżej użytkownika. 

UWAGA: Do ćwiczeń ramion używaj pedałów (33/34) 
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