
 
Przed zastosowaniem wyrobu zapoznaj się z  Instrukcją obsługi.  

Przechowuj ją w bezpiecznym miejscu w celu wykorzystania w przyszłości. 
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W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących produktów ERGO-FIT skontaktuj się z: 

ERGO-FIT GmbH & Co. KG 

Blocksbergstraße 165 

D-66955 Pirmasens 

tel.: 06331/2461-0 

fax.: 06331/2461-55 

E-Mail: info@ergo-fit.de 

http: www.ergo-fit.de 

 

Wszystkie wyroby serii MED zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z wymogami 

dyrektywy Rady 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych. Potwierdza to oznaczenie CE 

umieszczone na tych wyrobach wraz z numerem jednostki notyfikowanej.  

 
 

© 2015 ERGO-FIT GmbH & Co. KG. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Niniejsza instrukcja obsługi została opracowana z największą starannością. Prosimy 

o poinformowanie nas o wszelkich szczegółach niezgodnych z Państwa urządzeniem treningowym, co 

umożliwi jak najszybsze sprostowanie ewentualnych rozbieżności. 

Niniejszy dokument jest chroniony prawem autorskim. Skutki prawne wynikające z powyższego to 

między innymi zastrzeżone prawo do kopiowania, powielania, dystrybucji, a także do tłumaczenia 

i przedruku, całości lub fragmentów. Żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana 

ani rozpowszechniana w jakichkolwiek celach ani w jakikolwiek sposób (druk, fotokopie, mikrofilmy 

lub jakiekolwiek inne metody przechowywania informacji) bez uprzedniej pisemnej zgody udzielonej 

przez firmę ERGOFIT GmbH & Co. KG. 

Znak towarowy: 

Nazwa ERGO-FIT i logo ERGO-FIT są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy ERGO-FIT GmbH & Co. 

KG. Wszystkie inne znaki towarowe wymienione lub przedstawione w poniższym tekście są znakami 

towarowymi odpowiednich właścicieli i są uznawane za chronione. 

Zastrzega się prawo do wprowadzania modyfikacji technicznych i zmiany wyglądu urządzenia oraz do 

błędów drukarskich. 

Wersja: CARDIO LINE 400-20150815-pl 

Wydrukowano w Niemczech. 

  

http://www.ergo-fit.de/


 

 

Szanowny Kliencie! 

Gratulujemy zakupu urządzenia treningowego ERGO-FIT. Właśnie stałeś się właścicielem systemu 

treningowego najwyższej klasy, który łączy niezrównane standardy techniczne z praktycznością 

zorientowaną na łatwość stosowania. 

W niniejszej instrukcji obsługi znajdziesz ważne informacje dotyczące obsługi i użytkowania Twojego 

urządzenia treningowego. Przed rozpoczęciem treningu zalecamy uważne zapoznanie się z instrukcją 

obsługi. Pozwoli to na wykorzystanie możliwości urządzenia i jego prawidłowe oraz bezpieczne 

użytkowanie. 

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt.  

Zespół ERGO-FIT jest zawsze do Państwa dyspozycji! 
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1. Wprowadzenie  

1.1 Ogólne informacje o urządzeniach Cardio 

Linia produktów CARDIO LINE 400 firmy ERGO FIT to gama urządzeń dedykowanych do treningu 

układu sercowo-naczyniowego. Pozwalają one na trening małych grup mięśniowych. Urządzenia 

cardio firmy ERGO-FIT to możliwość najlepszego treningu, bez względu na wiek, płeć, czy stopień 

sprawności fizycznej. 

Pośród innych zalet, atutami całej linii produktów CARDIO LINE są możliwość nastawy optymalnego 

obciążenia i precyzyjna kontrola treningu. Ponadto cicha praca, łatwość użytkowania i stosowania 

ustawień własnych użytkownika ukazują cel, na którym koncentruje się firma ERGO-FIT: najwyższy 

standard techniczny, optymalny trening oraz jego precyzyjna kontrola w połączeniu z przyjazną dla 

użytkownika łatwością obsługi. 

Jednakże sama technologia to za mało by powstały najlepsze urządzenia treningowe. Muszą one 

sprostać również wymogom biomechanicznym i oczekiwaniom medycyny sportowej. Priorytetem jest 

człowiek. Stąd też zaawansowany system treningowy i testowy może powstać jedynie dzięki 

połączeniu specjalistycznej wiedzy technicznej i elektronicznej z najnowszymi osiągnięciami 

medycyny sportowej i najbardziej zaawansowanymi metodami treningowymi. Cel ten został 

bezspornie osiągnięty przez firmę ERGO-FIT. 

Gama naszych produktów CARDIO LINE obejmuje: 

 CARDIO LINE 400: urządzenia treningowe dedykowane do zastosowań sportowych, 

 CARDIO LINE 400 MED : urządzenia treningowe dedykowane do zastosowań medycznych. 

Okres eksploatacji urządzeń to 6 lat. 

Zalety i korzyści. 

Regularny trening z zastosowaniem tych urządzeń redukuje ryzyko wystąpienia chorób układu 

sercowo-naczyniowego i w sposób optymalny zwiększa możliwości fizyczne osoby ćwiczącej, nawet 

w zaawansowanym wieku. Twoje urządzenie do ćwiczeń to narzędzie niezbędne zarówno 

w zapobieganiu urazom, jak i w rehabilitacji. Dzięki niemu staniesz się sprawniejszy, pełen energii, 

i wewnętrznie zrównoważony. 
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1.2 Informacje ogólne dotyczące instrukcji obsługi 

Niniejsza instrukcja obsługi jest źródłem pomocnych informacji, zarówno w przypadku użytkowników 

już zaznajomionych z urządzeniami treningowymi ERGO-FIT, jak i tych którzy nie mają takich 

doświadczeń. 

Struktura prezentowanej instrukcji obsługi oraz tematyczny spis treści umożliwiają łatwe 

odnalezienie potrzebnych informacji. Ponadto dla użytkowników mających już doświadczenie 

w stosowaniu urządzeń treningowych ERGO-FIT przygotowano skróconą wersję instrukcji obsługi. 

Jeśli jesteś jednym z nich i zamierzasz przeczytać jedynie skróconą wersję instrukcji obsługi, 

powinieneś w pierwszej kolejności zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.  

Instrukcja obsługi zawiera wiele rad i wskazówek, dzięki którym zapoznasz się z funkcjami urządzenia 

cardio, stając się szybko jego doświadczonym użytkownikiem. 

Instrukcja obsługi powinna zawsze znajdować się w łatwo dostępnym miejscu. Dzięki temu szybko 

znajdziesz odpowiedzi na pojawiające się pytania, a także instrukcje rozwiązania ewentualnie 

pojawiających się błędów w funkcjonowaniu urządzenia. 

1.3 Zakres dostawy 

Sprawdź czy dostawa jest kompletna, a w razie stwierdzenia braków bezzwłocznie poinformuj nasz 

dział sprzedaży o brakujących pozycjach.  

Upewnij się, że dostawa zawiera: 

1. właściwy typ urządzenia treningowego (seria, model), 

2. jeden kabel zasilający do każdego urządzenia (urządzenia CYCLE 407/457 MED; CYCLE 

400/450 mają kabel zasilający zainstalowany na stałe). 

Uwaga: Akcesoria (np. nadajnik Polar) stanowią dodatkowe wyposażenie i należy je zamawiać 

osobno. 
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1.4 Serwis 

Oferowany serwis obejmuje analizę problemu, wsparcie techniczne oraz udzielanie informacji 

dotyczących serwisu. 

Pytania dotyczące problemów technicznych i zamówienia serwisu przyjmowane są telefoniczne: 

Siedziba główna tel: +49 (6331) 2461-0 

fax: +49 (6331) 2461-55 

 

Serwis i części zamienne 

 

tel: +49 (6331) 2461-22 

lub: +49 (6331) 2461-23 

lub: +49 (6331) 2461-27 

lub: +49 (6331) 2461-29 

1.5 Likwidacja 

Urządzenia te podlegają dyrektywie w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego 

i elektronicznego (WEEE) i jako takie nie mogą być utylizowane ze zwykłymi odpadami z gospodarstw 

domowych ale muszą być utylizowane przez uprawnione do tego podmioty. Dalsze informacje 

dotyczące podmiotów odpowiedzialnych:  

stiftung elektro-altgeräte register (EAR) 

Benno-Strauß-Straße 1 

D-90763 Fürth 

Phone: +49 (911) 766650 

Fax: +49 (911) 7666599 

Mail: info@stiftung-ear.de 

Web: www.stiftung-ear.de 
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2. Informacje dotyczące bezpieczeństwa 

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia ERGO-FIT należy uważnie przeczytać niniejszy rozdział 

Instrukcji obsługi i postępować zgodnie ze wszystkimi regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. 

Przechowuj Instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu aby zapewnić możliwość jej przekazania 

przyszłemu właścicielowi urządzenia w przypadku jego sprzedaży.  

Aby potwierdzić własność, podaj następujące dane: 

Model / seria produktów: __________________________________________ 

Numer seryjny: __________________________________________ 

Data zakupu: __________________________________________ 

Dane te będą również niezbędne w razie roszczeń gwarancyjnych. 

Poniższe symbole sygnalizują ważne informacje: 

 

Przestroga! Postępowanie zgodne z tym ostrzeżeniem jest konieczne 
w celu uniknięcia niebezpieczeństwa zagrażającego życiu 
lub zdrowiu. 

 

Niebezpieczeństwo! Postępowanie zgodne z tym ostrzeżeniem jest konieczne 
w celu uniknięcia strat materialnych. 

 

Niebezpieczeństwo! Niebezpieczeństwo: konieczne jest wyłączenie 
urządzenia treningowego i odłączenie go od sieci 
zasilającej. 

 

Wskazówka! Ważne informacje i wskazówki są wyświetlane w celu 
usprawnienia obsługi i funkcjonowania urządzenia. 

2.1 O czym powinieneś wiedzieć użytkując urządzenie treningowe? 

 Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed rozpoczęciem korzystania z nowego urządzenia 

ERGO-FIT. 

 Zapoznaj się z urządzeniem przed jego uruchomieniem (tylko CARDIO LINE 400 MED, 

MPBetreibV). 

 Urządzenie może być użytkowane dopiero po wykonaniu prawidłowego testu 

funkcjonalności (więcej informacji na ten temat znajdziesz w rozdziale 7.3). Dla własnego 

bezpieczeństwa, przed każdym użyciem przeprowadź kontrolę urządzenia pod kątem 

uszkodzeń (luźne śruby, zużyte części, przewody itp.). Jeśli urządzenie jest uszkodzone, nie 

używaj go, dopóki nie zostanie naprawione. 

 Przed użyciem urządzenia sprawdź, czy siodełko jest pewnie zamocowane poprzez 

dokręcenie poziomej i pionowej regulacji siodełka (patrz rozdział 6.3). Niespełnienie tego 

wymogu może prowadzić do obrażeń ciała. 
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 Aby zapewnić prawidłowe bezpieczeństwo, w czasie treningu należy nosić odzież sportową 

i odpowiednie obuwie. 

 W przypadku wystąpienia nudności, bólu w klatce piersiowej, bólu kończyn lub stawów 

należy bezzwłocznie przerwać trening i skorzystać z pomocy lekarskiej. 

 Jeżeli użytkownik ma wszczepiony stymulator serca lub nie jest w pełni zdrowy, powinien on 

skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem urządzenia treningowego. Program 

treningowy należy takim przypadku ustalić wspólnie z lekarzem. Ponadto, należy wówczas 

stosować trening tylko w trybie RĘCZNYM. 

 Urządzenia treningowego nie należy traktować jako zabawki. Dzieci nie mogą mieć dostępu 

do urządzenia treningowego bez nadzoru dorosłych. Rodzice i opiekunowie powinni być 

świadomi swojej odpowiedzialności za dzieci pozostające pod ich opieką, które kierując się 

naturalną chęcią do zabawy i eksperymentowania, mogą powodować niebezpieczne dla nich 

sytuacje i zachowania z niewłaściwym wykorzystaniem urządzenia treningowego. 

 Urządzenie powinno być stosowane wyłącznie po konsultacji z lekarzem i / lub osobą 

nadzorującą. Urządzenia nie należy stosować pod nieobecność osoby nadzorującej. 

 Należy upewnić się, że osobom stojącym blisko urządzenia nie zagraża niebezpieczeństwo 

uderzenia przez ruchome części urządzenia. 

 Niebezpieczeństwo! Maksymalna dopuszczalna masa ciała osoby ćwiczącej wynosi 180 kg. 

Osoby o większej masie ciała nie mogą korzystać z tego urządzenia. 

 Nie umieszczać napojów ani żywności na urządzeniu treningowym. 

 Nie stawać na obudowie urządzenia i nie opierać się o panel sterowania. 

 Raz w tygodniu należy przeprowadzić kontrolę siodełka, kierownicy, pedałów i obudowy pod 

kątem uszkodzeń. W razie wykrycia uszkodzeń należy je bezzwłocznie usunąć. 

 Dokręcić pedały i ich korby po 3 do 5 godzinach użytkowania. Niedotrzymanie tego wymogu 

może spowodować uszkodzenie urządzenia stanowiące ryzyko obrażeń ciała użytkownika. 

 Należy upewnić się, że po regulacji siodełka jego zacisk został prawidłowo dociśnięty. 

W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia ciała użytkownika. 

 Trening należy poprzedzić prawidłową rozgrzewką. Rozpocznij trening powoli, stopniowo 

zwiększając jego intensywność aż do osiągnięcia wymaganego poziomu trudności. 

 Nie opieraj się na kierownicy i nie przechylaj się nadmiernie na boki aby nie spowodować 

upadku. 

 Nie ściągaj stóp z pedałów w czasie treningu. 

 Nie zeskakuj z urządzenia w czasie treningu. 

 Nie dotykaj portu USB, portu RS232 lub portu audio w czasie treningu. 

 PRZESTROGA! System kontroli rytmu serca może być uszkodzony. Nadmierny wysiłek 

w czasie treningu może być niebezpieczny dla zdrowia a nawet życia. W przypadku 

wystąpienia większego niż zwykle spadku sprawności fizycznej należy natychmiast przerwać 

trening. 

 Proszę zapoznać się z dodatkowymi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i użytkowania 

zawartymi w tej instrukcji obsługi. 

Wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa zawarte w tej Instrukcji obsługi są wsparte 

wieloletnim doświadczeniem. 
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2.2 Bezpieczeństwo użytkowania  

 Po dostarczeniu urządzenia upewnij się, że nie zostało ono uszkodzone w czasie transportu. 

W razie wątpliwości skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta i nie uruchamiaj 

urządzenia. 

 Szpary i otwory na urządzeniu służą do jego wentylacji, dlatego nie wolno ich zakrywać – 

mogłoby to skutkować przegrzaniem się elementów urządzenia. 

 Przed uruchomieniem urządzenia upewnij się, że kable zasilające urządzenia nie są 

uszkodzone.  

 Po treningu wyłącz urządzenie i odłącz je od sieci zasilania.  

 Ustaw urządzenie treningowe tak, aby wokół niego było wystarczająco dużo otwartej 

przestrzeni (przynajmniej 1 m), aby uniknąć jakiegokolwiek niebezpieczeństwa dla 

użytkownika i innych osób. Takie ustawienie urządzenie zapobiega też interferencjom 

w pomiarach tętna. 

 Urządzenia serii CARDIO LINE 400 MED są zgodne z wymogami normy EN 60601-1-1;2001 

(medyczne urządzenia elektryczne) 

2.3 Przestroga: Ryzyko porażenia prądem elektrycznym 

 Podłączaj urządzenie treningowe wyłącznie do odpowiedniej sieci zasilającej (zob. rozdział 

5.4.1). 

 Upewnij się, że warunki środowiskowe są prawidłowe do użytkowania tego urządzenia (zob. 

rozdział 5.3). 

 Nie stosuj uszkodzonych przewodów zasilających. 

 Aby odłączyć przewód, chwyć za wtyczkę, a nie za przewód. Nie odłączaj urządzenia od 

zasilania pociągając za przewód. 

 Zabronione jest rozmontowywanie urządzenia przed jego wyłączeniem i odłączeniem od 

zasilania. 

 Jeżeli płyn dostanie się do wnętrza urządzenia, bezzwłocznie odłącz urządzenie od zasilania 

i skontaktuj się z działem obsługi klienta. 

 Zabronione jest wkładanie jakichkolwiek przedmiotów przez szczeliny wentylacyjne 

urządzenia. Może to spowodować krótkie spięcie. 

2.4 Wybór miejsca właściwego do instalacji 

 Urządzenie może być ustawione na dowolnej poziomej i stabilnej podłodze. 

 Nigdy nie podkładaj pod urządzenie drewna, tektury lub innych podobnych materiałów 

w celu skompensowania nierówności podłoża. Zwiększyłoby to ryzyko wypadku. 

2.5 O czym należy pamiętać w przypadku naprawy 

 Części elektryczne mogą być zastąpione jedynie częściami oryginalnymi. 

 Naprawy mogą być wykonane jedynie przez wykwalifikowanych techników. Jeśli nie masz 

koniecznych kwalifikacji, skontaktuj się z ERGO-FIT SERVICE CENTRE. Elektryczne lub 

mechaniczne modyfikacje lub zmiany wykonane przez nieautoryzowany personel mogą 

skutkować unieważnieniem gwarancji. 



CARDIO LINE 400/400 MED 

Wytwórca zastrzega sobie prawo do zmian technicznych i w wyglądzie urządzenia oraz do błędów drukarskich. 
© 2015 by ERGO-FIT GmbH & Co. KG Strona 17 z 113 

 

2.6 Czego należy unikać 

 Z urządzenia należy korzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Wszelkie szkody wynikłe 

z niewłaściwego stosowania urządzenia obciążają użytkownika. Niewłaściwe stosowanie 

urządzenia wyklucza wszelkie roszczenia gwarancyjne. 

 Nigdy nie należy stosować urządzenia w innych celach i w inny sposób niż opisane 

w niniejszej Instrukcji obsługi. Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować jego 

uszkodzenie i stanowić zagrożenie dla zdrowia użytkownika. 

 Nigdy nie należy użytkować uszkodzonego urządzenia. 

 Użytkowanie urządzenia bez zasilania prądem elektrycznym jest zabronione. 

 Nigdy nie należy próbować wykonywać ćwiczeń wymagających wysiłku przekraczającego 

aktualny poziom wydolności ćwiczącego. Mogłoby to wywołać poważne negatywne skutki 

zdrowotne. 

 Nigdy nie należy opierać się na urządzeniu i wykonywać nieodpowiednich ruchów. Zwiększa 

to niebezpieczeństwo upadku. 

Podsumowanie najważniejszych środków ostrożności znajduje się w załączniku do niniejszej Instrukcji 

obsługi. Podsumowanie to należy umieścić w widocznym miejscu w pobliżu urządzenia. Wszyscy 

użytkownicy urządzenia muszą zapoznać się z zawartymi w nim zagrożeniami i wymogami 

dotyczącymi bezpieczeństwa. Wytwórca nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała lub szkody 

materialne. 

2.7 Przeciwwskazania 

Uwaga:  

Aby uniknąć przeciążenia sportowca i następczych poważnych schorzeń układu sercowo-

naczyniowego, podczas wykonywania treningu wytrzymałościowego należy przestrzegać 

wymienionych poniżej przeciwwskazań. Oznacza to, że jeśli przed rozpoczęciem treningu jest już 

znany jeden z poniższych objawów, to stanowi on bezwzględne przeciwwskazanie do wykonania 

treningu wytrzymałościowego na urządzeniu CL 4000: 

Bezwzględne przeciwwskazania: 

 dławica piersiowa 

 zaburzenia rytmu serca i/lub zdekompensowana niewydolność serca 

 niewydolność oddechowa, uczucie ucisku 

 zaburzenia krążenia z bólem w spoczynku w dotkniętych chorobowo kończynach 

 hipertonia (stale podniesione ciśnienie krwi), (w tym przypadku skontaktuj się z lekarzem) 

 miażdżyca naczyń wieńcowych 

 wysiłkowy ból kończyn dolnych przy pokonaniu dystansu mniejszego niż 100 m 

 ostre infekcje dróg oddechowych 

 infekcje gorączkowe 

 problemy krążeniowe, zawroty głowy 

 nudności, wymioty 

 ostry zespół wieńcowy 

 ostry zawał serca 

 objawowe ostre zwężenie aorty 
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 zdekompensowana niewydolność serca 

 ostry zator tętnicy płucnej 

 ostre zapalenie serca (zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie wsierdzia, zapalenie osierdzia) 

 ostry zakrzep żylny kończyn górnych 

 ostre rozwarstwienie aorty 

Jeśli wystąpią wymienione poniżej objawy, trening należy natychmiast przerwać, aby uniknąć 

przeciążenia organizmu! 

 niewydolność oddechowa, uczucie ucisku 

 dławica piersiowa 

 maksymalny rytm serca > 200 

 mdłości, wymioty 

 problemy krążeniowe 

 ciężkie zmęczenie, znużenie, zawroty głowy 

 gwałtowne spadająca częstość akcji serca 

 gwałtownie rosnące / spadające ciśnienie krwi 

 schorzenie aorty 

 umiarkowane stadium niewydolności zastawek serca 

 brak równowagi elektrolitowej 

 nadciśnienie tętnicze (RR < 200/110 mmHg) 

 tachyarytmia lub bradyarytmia 

 kardiomiopatia przerostowa obturacyjna i inne formy utrudnienia odpływu 

 blok przedsionkowo-komorowy 

 niedokrwistość 

 problemy ze zdrowiem fizycznym i/lub psychicznym 

 zaburzenia rytmu serca 
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3. Krótka instrukcja obsługi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: 

Niniejsza Instrukcja obsługi zawiera informacje odnoszące się do wielu urządzeń treningowych. Mogą 

występować różnice w szczegółach w zależności od typu urządzenia! 
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3. Krótka instrukcja obsługi 

Po dostarczeniu urządzenia cardio sprawdź w pierwszej kolejności czy numer seryjny (zob. tabliczka 

znamionowa) jest identyczny z numerem podanym w liście przewozowym i czy wszystkie elementy 

wymienione w rozdziale 1.3 ("Zakres dostawy") są zawarte w dostawie ( nie dotyczy CARDIO LINE 400 

MED). 

Po podłączeniu do sieci i włączeniu urządzenia jego wersja oprogramowania jest wyświetlana na 

wyświetlaczu. Następnie pojawi się główne menu. 

Na panelu sterowania znajdują się kolejno przyciski PLUS, MINUS, START i STOP. Duży wyświetlacz 

monochromatyczny jest podświetlony i pokazuje upływający czas treningu (min: s), aktualne tętno, 

wydajność w watach, zakres prędkości, prędkość (km / h, niedostępne w CYCLE 400 / 407 MED), 

odległość (m lub km) oraz spalone kalorie. 

Po włączeniu urządzenia cardio, na wyświetlaczu w pierwszej kolejności wyświetlane jest zawsze 

główne menu. Tryb „MANUAL" /Ręczny/ jest wybierany automatycznie. Naciśnij przycisk START, aby 

potwierdzić wybór trybu „MANUAL”. Jesteś teraz w trybie ręcznym. 

W tym trybie możesz ćwiczyć przez dowolnie długi czas i wybrać dowolny poziom intensywności 

treningu naciskając przyciski PLUS i MINUS. Parametry treningu są wyświetlane aż do zakończenia 

treningu. 

Jeśli chcesz zakończyć sesję treningową, naciśnij przycisk STOP. Parametry treningu są nadal 

widoczne na wyświetlaczu. Aby powrócić do menu głównego, naciśnij ponownie przycisk STOP. 

Wyświetlacz automatycznie powróci do menu głównego po 2 minutach, jeśli nie zostanie wykonana 

żadna czynność. 

Niebezpieczeństwo! Przed treningiem w innych trybach, przeczytaj szczegółowe instrukcje. 

 

  



CARDIO LINE 400/400 MED 

Wytwórca zastrzega sobie prawo do zmian technicznych i w wyglądzie urządzenia oraz do błędów drukarskich. 
© 2015 by ERGO-FIT GmbH & Co. KG Strona 21 z 113 

 

4. Przeznaczenie wyrobu 

4.1 Linie produktów ..................................................................................................................... 22 

4.1.1 CARDIO LINE 400 ........................................................................................................... 22 

4.1.2 CARDIO LINE 400 MED. ................................................................................................. 22 

4.2 Modele .................................................................................................................................. 22 

4.2.1 CYCLE 400 ...................................................................................................................... 22 

4.2.2 CYCLE 407 MED. ............................................................................................................ 22 

4.2.3 CYCLE 450 ...................................................................................................................... 22 

4.2.4 CYCLE 457 MED. ............................................................................................................ 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: 

Niniejsza Instrukcja obsługi zawiera informacje odnoszące się do wielu urządzeń treningowych. Mogą 

występować różnice w szczegółach w zależności od typu urządzenia! 
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4. Przeznaczenie wyrobu 

4.1 Linie produktów 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów i wdrażając kolejne innowacje techniczne, firma ERGO-

FIT opracowała następujące linie produktów: 

4.1.1 CARDIO LINE 400 

Do tej linii produktów należą urządzenia stacjonarne do ćwiczeń, przeznaczone głównie do treningu 

układu sercowo-naczyniowego. Zostały one zaprojektowane specjalnie do użytku domowego (EN 957 

HA). Pozwalają na zarządzanie treningiem, jego kontrolę i dokumentację. 

4.1.2 CARDIO LINE 400 MED. 

Do tej linii produktów należą urządzenia stacjonarne dedykowane do treningu układu sercowo-

naczyniowego oraz do precyzyjnej diagnostyki wydolności, również w sporcie wyczynowym, a także 

do diagnostyki i terapii chorób sercowo-naczyniowych. Produkty tej linii spełniają wymagania 

medyczne i jako takie, oprócz treningu zapewniają precyzyjne pomiary i jednoznaczną ocenę 

osiąganych wyników. Zapewnia to optymalizację treningu zdrowotnego i jego ciągłą dokumentację. 

Aby zapewnić dokładność pomiarów, urządzenia te należy regularnie poddawać kontrolom 

metrologicznym. (co dwa lata, zgodnie z MPBetreibV). 

4.2 Modele 

Wszystkie modele CARDIO LINE 400/400 MED są ergometrami rowerowymi przeznaczonymi do 

treningu układu sercowo-naczyniowego. Trening na ergometrze rowerowym powoduje obciążenie 

treningowe, które jest kontrolowane aby zapewnić optymalne obciążenie układu sercowo-

naczyniowego. Ergometry rowerowe CARDIO LINE 400/400 MED są w pełni adaptowalne do 

indywidualnych potrzeb użytkowników. 

4.2.1 CYCLE 400 

Ergometr rowerowy CYCLE 400 jest wyposażony w program kontrolowany ręcznie, program ćwiczeń 

cardio z kontrolą tętna oraz 5 predefiniowanych profilów, a także możliwość ćwiczenia w trybie 

zmiany biegów. 

4.2.2 CYCLE 407 MED. 

Ergometr rowerowy CYCLE 407 MED jest wyposażony w program kontrolowany ręcznie, program 

ćwiczeń cardio z kontrolą tętna, 2 predefiniowane profile WHO, a także opcję treningu countdown 

/odliczanie wsteczne/ w trybie ręcznym lub w trybie kontroli tętna. 

4.2.3 CYCLE 450 

Ergometr rowerowy CYCLE 450 MED jest wyposażony w program kontrolowany ręcznie, program 

ćwiczeń cardio z kontrolą tętna, kilka profilów predefiniowanych oraz profilów własnych 

użytkownika, 3 programy testowe, a także możliwość ćwiczenia w trybie zmiany biegów. 

4.2.4 CYCLE 457 MED. 

Ergometr rowerowy CYCLE 450 MED jest wyposażony w program kontrolowany ręcznie, program 

ćwiczeń cardio z kontrolą tętna, kilka profilów predefiniowanych oraz profilów własnych 
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użytkownika, 3 programy testowe, 1 profil WHO z możliwością wprowadzania modyfikacji, a także 

opcję treningu countdown /odliczanie wsteczne/ w trybie ręcznym lub w trybie kontroli tętna. 

Ponadto ergometr ten może być kontrolowany przez aparat EKG. Zewnętrzne złącze RS 232 w 

standardzie. 
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Uwaga: 

Niniejsza Instrukcja obsługi zawiera informacje odnoszące się do wielu urządzeń treningowych. Mogą 

występować różnice w szczegółach w zależności od typu urządzenia! 
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5. Transport i ustawienie 

5.1 Transport 

Aby uniknąć uszkodzeń, urządzenia ERGO-FIT są transportowane bezpośrednio przez ERGO-FIT GmbH 

& Co. KG lub przez autoryzowaną firmę spedycyjną. Po dostawie opakowanie zostanie odebrane 

i zutylizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami. Jeśli urządzenia ERGO-FIT są 

dostarczane przez spedytora, klient musi samodzielnie zadbać o utylizację opakowania lub odesłać je 

do ERGOFIT GmbH & Co. KG. (Klient pokrywa koszty transportu). 

 

 Urządzenia nie są wyposażone w żadne blokady transportowe! 

 

Aby umieścić urządzenie CYCLE w wybranym miejscu weź pod uwagę następujące wskazówki: 

1. Ustaw się tak, aby widzieć wyświetlacz, a następnie 

2. chwyć siodełko obiema rękami i lekko unieś urządzenie. Możesz teraz łatwo je przetoczyć na 

wybrane miejsce. 

 

5.2 Wybierz właściwe miejsce do umieszczenia urządzenia 

Umieść przewód zasilający pod obudową urządzenia i ramą stopek aby chronić przewód przed 

uszkodzeniem w czasie transportu. 

 

 

Przemieść urządzenie do wybranej lokalizacji i zamontuj stopki. 
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Przestroga! Zamontuj stopki przed umieszczeniem przewodu zasilającego pod ramą 

stopek: Umieść przewód pod ramą stopek i skieruj go w kierunku za urządzenie. Upewnij 

się, że przewód nie jest przyciśnięty między obudową urządzenia a ramą stopek lub 

między obudową a podłogą! 

 

 Upewnij się, że podłoże w miejscu przeznaczonym na ustawienie urządzenia jest 

równe i poziome. 

 Regulowane stopki umożliwiają kompensację drobnych nierówności. Dostosuj 

stopki tak, aby uzyskać stabilną pozycję urządzenia na podłodze i zapobiec 

przechylaniu maszyny. 

 Odległość między urządzeniami nie może być mniejsza niż 1 m. W przeciwnym 

wypadku mogą wystąpić błędy odbiornika POLAR częstości akcji serca. 

 Zakłócenia elektromagnetyczne pochodzące np. od odbiorników radiowych, 

telewizorów, telefonów komórkowych itp. znajdujących się w bliskiej odległości 

od urządzenia cardio mogą również zakłócać transmisję częstości akcji serca. 

 W rzadkich przypadkach transmisja częstości akcji serca może być zakłócona przez 

silne pole elektromagnetyczne, którego źródłem mogą być np. obwody wysokiego 

napięcia lub przewody tramwajowe. 

 W przypadku występowania interferencji elektromagnetycznej lub podejrzenia jej 

występowania nie wolno pod żadnym pozorem używać urządzenia w celu 

poddania układu sercowo-naczyniowego kontrolowanemu obciążeniu wysiłkiem 

fizycznym (tryb CARDIO). 

 Urządzenie należy ustawić tak, aby włącznik/wyłącznik zasilania był łatwo 

dostępny oraz aby wtyczka przewodu zasilającego mogła być łatwo wyciągnięta 

z gniazdka. 

Należy pamiętać, że urządzenia CYCLE są wyposażone w regulowane stopki. W wyjątkowych 

przypadkach (np. przy użyciu silnych środków czyszczących) mogą one pozostawiać ślady lub plamy 

na podłodze. 

  

PRAWIDŁOWO NIEPRAWIDŁOWO 
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Regulacja poziomu: 

Zachowaj ostrożność podczas ustawiania urządzenia. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami: 

 

 

1. Zainstaluj dostarczone stopki wciskając je 
na odpowiadające im rurki. 

 

2. Wciśnij stopki aż do oporu. 

 

3. Wyreguluj stopki obracając je w prawo 
lub lewo tak, aby urządzenie nie 
przechylało się w czasie użytkowania. 
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5.3 Temperatura otoczenia 

 W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzenia treningowego ERGO-FIT 

wymagane są następujące warunki środowiskowe w miejscu użytkowania urządzenia: 

temperatura otoczenia od + 10°C do + 40°C, wilgotność względna od 30 do 70% (bez 

kondensacji) oraz ciśnienie atmosferyczne od 700 hPa do 1060 hPa.  

 Po wyłączeniu urządzenie ERGO-FIT może być przechowywane w temperaturze od - 30°C do 

+ 50°C. 

5.4 Podłączenie zasilania 

1. Przeprowadź kontrolę wzrokową przewodu sieciowego i złączy (moduł zasilania tylko 

w CARDIO LINE 400 MED) przed uruchomieniem urządzenia. Uszkodzone przewody 

zasilające i złącza należy bezzwłocznie wymienić. 

2. Przewód sieciowy podłącz do odpowiedniego wejściowego modułu zasilania 

(zob. rysunek, tylko CARDIO LINE 400 MED). Drugi koniec przewodu podłącz 

do gniazdka sieci zasilającej. 

3. Włącz urządzenie treningowe, naciskając przycisk umieszczony na module zasilania 

(CARDIO LINE 400 MED, I = włącz, O = wyłącz) lub naciskając przełącznik nożny na 

przewodzie zasilającym (CARDIO LINE 400). 

 

4. Po podłączeniu do zasilania i włączeniu urządzenie automatycznie przeprowadza 

kontrolę działania. Podczas tej kontroli na wyświetlaczu urządzenia widoczna jest 

informacja o wersji jego oprogramowania. Następnie pojawi się główne menu. 

5. Sprawdź, czy wyświetlacz działa. Jeśli tak nie jest, upewnij się, że prawidłowo 

wykonałeś czynności wymienione powyżej. Ponadto sprawdź, czy w gniazdku sieci 

elektrycznej jest prąd. 

5.4.1 Zasilanie 

Urządzenie do ćwiczeń podłączaj tylko do uziemionych gniazd sieciowych o napięciu 230 V ~ / 50-60 

Hz (zob. rozdział A). Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące zasilania w miejscu użytkowania 

urządzenia, zapytaj swojego dostawcę energii elektrycznej. Używaj tylko standardowych 

Moduł zasilania 

urządzenia z wtyczką 

zasilania 
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automatycznych wyłączników obwodu 10 A (charakterystyka wyzwalania typu B). W rzadkich 

przypadkach, gdy wyłączniki automatyczne wyłączają zasilanie po włączeniu urządzenia, obwód 

należy połączyć z bezpiecznikami wejściowymi 10 A lub o innym typie charakterystyki wyzwalania. 

W razie wątpliwości zapytaj elektryka. 

Przed podłączeniem urządzenia treningowego ERGO-FIT do sieci zasilającej, porównaj dane na 

tabliczce znamionowej (obok modułu wejściowego zasilania) dotyczące dopuszczalnego napięcia 

i częstotliwości sieci z parametrami lokalnej sieci zasilającej . 

 
Zawsze podłączaj urządzenie ERGO-FIT bezpośrednio do gniazda zasilającego. Nie stosuj 
przedłużaczy ani wielopunktowych listew zasilających jeżeli nie są one certyfikowane 
zgodnie z EN 6001-1. 

Do podłączania urządzeń zewnętrznych do CARDIO LINE 400 MED zaleca się izolowane 
przewody DC. 

 

5.4.2 Przewody 

Jeśli podłączyłeś więcej niż jedno urządzenie ERGO-FIT do jednego głównego wyłącznika, 
zawsze włączaj i wyłączaj każde urządzenie osobno. 

 Przewód ułóż w taki sposób, aby nikt na niego nie nadepnął ani nie potknął się 
o niego. 

 Nie ustawiaj żadnych przedmiotów na przewodzie, bo może to spowodować to 
jego uszkodzenie. 

 

5.5 Kompensacja potencjału 

Aby uniknąć zakłóceń, do urządzenia można podłączyć przewód kompensacji potencjału. 
Kompensacja potencjału nie jest standardowym wyposażeniem. W razie potrzeby zwróć 
się do działu serwisu lub personelu terenowego o zainstalowanie tej funkcji. Ponieważ 
niektóre urządzenia są już przygotowane do zainstalowania kompensacji potencjału, 
możliwa jest instalacja na miejscu. 

 

5.5.1 Umiejscowienie zacisku kompensacji potencjału 

Zacisk kompensacji potencjału znajduje się pod osłoną przedniego koła. Nigdy nie 
podłączaj przewodu kompensacji potencjału do rurek instalacji wodnej ani gazowej ani 
do żadnych innych. Używaj wyłącznie prawidłowego złącza przeznaczonego do 
kompensacji potencjału. 
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5.6 Elementy urządzenia 

5.6.1 CYCLE 400 

 

5.6.2 CYCLE 407 MED 

 

 

1. Siodełko 

2. Regulacja siodełka 

w poziomie 

3. Regulacja wysokości 

siodełka 

4. Wyjście przewodu zasilania 

5. Pedały  

6. Regulowane stopki 

7. Panel sterowania 

i wyświetlacz 

8. Kierownica (wyposażona 

w elektrody pomiaru tętna 

w ręce) 

9. Podparcie na książkę  

1. Siodełko 

2. Regulacja siodełka 

w poziomie 

3. Regulacja wysokości 

siodełka 

4. Moduł zasilania 

5. Pedały  

6. Regulowane stopki 

7. Panel sterowania 

i wyświetlacz 

8. Kierownica  

9. Podparcie na książkę 

1. Siodełko 

2. Regulacja siodełka 

w poziomie 

3. Regulacja 

wysokości siodełka 

4. Moduł zasilania 

5. Pedały  

6. Regulowane stopki 

7. Panel sterowania 

i wyświetlacz 

8. Kierownica  

9. Podparcie na 

książkę 
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5.6.3 CYCLE 450 

 

 

5.6.4 CYCLE 457 MED.  

 

 

1. Siodełko 

2. Regulacja siodełka 

w poziomie 

3. Regulacja wysokości 

siodełka 

4. Wyjście przewodu zasilania 

5. Pedały  

6. Regulowane stopki 

7. Panel sterowania 

i wyświetlacz 

8. Kierownica (wyposażona 

w elektrody pomiaru tętna 

w ręce) 

9. Podparcie na książkę  

1. Siodełko 

2. Regulacja siodełka 

w poziomie 

3. Regulacja 

wysokości siodełka 

4. Moduł zasilania 

5. Pedały  

6. Regulowane stopki 

7. Panel sterowania 

i wyświetlacz 

8. Kierownica  

9. Podparcie na 

książkę 
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Uwaga: 

Niniejsza Instrukcja obsługi zawiera informacje odnoszące się do wielu urządzeń treningowych. Mogą 

występować różnice w szczegółach w zależności od typu urządzenia! 
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6. Rozpoczęcie pracy  

6.1 Włączanie 

 Przed włączeniem urządzenia treningowego (CARDIO LINE 400 MED) upewnij się, że wtyczka 

sieciowa jest włożona do gniazda sieciowego. 

 

Jeśli podłączyłeś więcej niż jedno urządzenie ERGO-FIT do jednego głównego włącznika, 
zawsze włączaj i wyłączaj każde urządzenie osobno. Równoczesne włączenie wszystkich 
urządzeń może spowodować problemy techniczne. 

 Włącz urządzenie naciskając włącznik znajdujący się na module zasilania, tak aby włącznik ten 

znalazł się w pozycji I. Urządzenie jest wyłączone jeśli włącznik jest w pozycji 0 (tylko CARDIO 

LINE 400 MED.). Aby włączyć urządzenie CARDIO LINE 400 naciśnij włącznik nożny. 

 Po włączeniu urządzenia wyświetlacz włącza się samoczynnie. 

6.2 Wyłączanie 

 Wyłącz urządzenie naciskając włącznik znajdujący się na module zasilania, tak aby włącznik 

ten znalazł się w pozycji 0. Urządzenie jest wyłączone jeśli włącznik jest w pozycji 0 (tylko 

CARDIO LINE 400 MED.). Aby wyłączyć urządzenie CARDIO LINE 400 naciśnij włącznik nożny. 

 

Przerwy między włączaniem i wyłączaniem urządzenia muszą być dłuższe niż 30 sekund. 
W przeciwnym razie mogą wystąpić zakłócenia w pracy urządzenia. 

6.3 Prawidłowa technika treningowa 

Optymalne obciążenie użytkownika wysiłkiem fizycznym uzyskiwane jest poprzez kontrolę jego tętna 

przez system ERGO-FIT. Należy jednak wziąć pod uwagę również aspekty biomechaniczne podczas 

treningu. W niniejszym rozdziale przedstawiono istotne wskazówki dotyczące stosowania 

ergometrów rowerowych do ćwiczeń. 

 

Podczas ćwiczeń na ergometrze nie stawaj na jego obudowie, a jedynie na wyznaczonych do 
tego powierzchniach. 

1. W pierwszej kolejności ustaw prawidłową wysokość siodełka. Wysokość na jakiej ustawione 

jest siodełko ma podstawowe znaczenie dla komfortu użytkownika, zwłaszcza w czasie 

ćwiczeń na ergometrze rowerowym. Aby ustalić prawidłową wysokość siodełka, usiądź na 

siodełku i połóż piętę na pedale. W najniższej pozycji pedału powinieneś być w stanie 

całkowicie wyprostować nogę. 

 2a. CYCLE 400/407: Aby ustawić wysokość siodełka stań obok urządzenia i obróć pokrętło na 

rurce podsiodełkowej w lewo. Następnie pociągnij pokrętło aby umożliwić ruch rurki 

podsiodełkowej. Aby zablokować siodełko na wybranej wysokości, pozwól aby pokrętło 

wskoczyło z powrotem do rurki podsiodełkowej. Zablokuj rurkę podsiodełkową obracając 

pokrętło w prawo. 

2b.CYCLE 450/457: Aby wyregulować wysokość siodełka, stań obok urządzenia i pociągnij 

dźwignię regulacji znajdującą się na rurce podsiodełkowej w górę. Zintegrowana sprężyna 

pneumatyczna automatycznie podniesie siedzenie. Aby obniżyć siodełko, poluzuj dźwignię 



CARDIO LINE 400/400 MED 

Wytwórca zastrzega sobie prawo do zmian technicznych i w wyglądzie urządzenia oraz do błędów drukarskich. 
© 2015 by ERGO-FIT GmbH & Co. KG Strona 34 z 113 

 

regulacji i pchnij siodełko w dół do żądanej pozycji wykorzystując w tym celu ciężaru 

własnego ciała. Aby zablokować siodełko na żądanej wysokości, ustaw dźwignię regulacji 

w pozycji wyjściowej. 

3. Aby wyregulować siodełko w poziomie, poluzuj dźwignię zacisku pod siodełkiem obracając ją 

w lewo. Teraz siodełko można płynnie regulować. Zablokuj siodełko obracając dźwignię 

zacisku w prawo. 

4. Podczas treningu CARDIO upewnij się, że liczba obrotów jest większa niż 50 obr/min (moc > 

25 W); w przeciwnym razie opór stawiany przez ergometr staje się zbyt duży. Kontroluj 

prędkość (strzałka w górę na CYCLE 450/457 lub strzałka w prawo na CYCLE 400/407 oznacza, 

że należy pedałować szybciej, podczas gdy strzałka w dół na CYCLE 450/457 lub strzałka 

w lewo na CYLCE 400/407 oznacza, że należy pedałować wolniej). Im większa liczba obrotów, 

tym mniejsze obciążenie stawów. 

5. Zachowaj opisaną tu pozycję treningową przez cały czas treningu. 

6.4 Panel serowania 

Jednym z głównych celów firmy ERGO-FIT jest aby wytwarzane przez nią urządzenia treningowe były 

szczególnie przyjazne dla użytkownika. Z tego powodu wszystkie urządzenia CARDIO LINE 400/400 

MED wyposażono w intuicyjny system sterowania. Ponadto wszystkie panele sterowania danej linii 

produktowej są zaprojektowane w sposób jednorodny, tak aby zapewnić użytkownikowi łatwość  

i komfort obsługi. W związku z tym, zapoznanie się z obsługą jednego z urządzeń oznacza 

umiejętność obsługi wszystkich pozostałych urządzeń danej linii produktowej. 

Dostępne są dwa rodzaje wyświetlaczy: mały wyświetlacz monochromatyczny (CYCLE 400/407 MED.) 

oraz duży wyświetlacz monochromatyczny (CYCLE 450/457 MED). 

Panel sterowania składa się z wyświetlacza i przycisków. Przed dokładnym zapoznaniem się 

z panelem sterowania zwróć uwagę na następujące ostrzeżenia: 

 Nie opieraj się o panel sterowania lub wyświetlacz gdyż może to spowodować ich uszkodzenie. 

 Nie wywieraj nacisku na wyświetlacz. 

 Nie naciskaj przycisków zbyt mocno. Naciśnięcie przycisku jest potwierdzone sygnałem 

dźwiękowym.  
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Panel sterowania CYCLE 400/407 MED (mały wyświetlacz monochromatyczny): 
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Panel sterowania CYCLE 450/457 MED (duży wyświetlacz monochromatyczny): 

 

 

 

6.4.1 Przyciski 

Na panelu sterowania znajdują się następujące przyciski: 

 przycisk PLUS: zwiększanie obciążenia lub zmiana parametrów; 

 przycisk MINUS: zmniejszenie obciążenia lub zmiana parametrów; 

 przycisk START: zmiana trybu treningu lub potwierdzenie ustawionych lub zmienionych 

parametrów; 

 przycisk STOP: zatrzymanie funkcji lub urządzenia. 
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6.4.2 Wyświetlacz 

Urządzenia CARDIO LINE 400/400 MED wyposażone są w duży (CYCLE 450/457 MED) lub mały 

wyświetlacz monochromatyczny (CYLCE 400/407 MED). 

Poniżej zamieszczono – zależnie od modelu – komunikaty pojawiające się na wyświetlaczu oraz ich 

znaczenie i jednostki miary  

Parametry treningowe 

Model Wyświetlacz Znaczenie Jednostka 

 

 

 

 

 

CYCLE 

DIST. Przebyty dystans m, km 

1/MIN Liczba obrotów na min 1/min 

KM/H Prędkość km/h* 

WATT Moc aktualnie generowana Watt 

POINTS punkty ERGO-FIT cardio Points 

KCAL Spalone kalorie (średnia) kcal 

TIME Czas treningu 00:00 (min:s) 

PULSE Aktualne tętno z nadajnikiem Polar lub tętno 

w ręce (tylko CYCLE 400/450) 
1/min 

Migające serce odbierany jest sygnał tętna **  

* Parametr KM/H tylko w CYCLE 450/457 MED. 

** Jeżeli zamiast tętna wyświetlana jest litera „E” oznacza to, że monitorowanie tętna nie działa 

prawidłowo lub wartości tętna nie są odbierane (zob. rozdz. 7.4). 

6.4.3 Port RS232 

Ergometr CYCLE 457 MED jest wyposażony w port RS232 (9 pin). Znajduje się on na tylnej ścianie 

panelu sterowania i służy do podłączenia aparatu EKG. 
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Uwaga: 

Niniejsza Instrukcja obsługi zawiera informacje odnoszące się do wielu urządzeń treningowych. Mogą 

występować różnice w szczegółach w zależności od typu urządzenia! 
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7. Użytkowanie 

7.1 Tryby użytkowania 

Po włączeniu urządzenia treningowego na wyświetlaczu pojawia się menu główne z trybami 

treningowymi do wyboru. Tryb "MANUAL" jest wybierany automatycznie. Naciśnij przyciski PLUS 

i MINUS, aby zmienić tryb treningu. Wybór potwierdź to za pomocą przycisku START. Możesz 

dokonać wyboru spośród następujących trybów (w zależności od modelu): 

 CYCLE 400 CYCLE 407 MED. CYCLE 450 CYCLE 457 MED 

MANUAL 
/Ręczny/ 

X X X X 

PROFILE 
/Profile/S 

X  X X 

CARDIO X X X X 

GEARSHIFT 
/Zmiana 
biegów/ 

X  X  

WHO-PROFILES 
/Profile WHO/ 

 X  X 

COUNTDOWN 
/odliczanie 
wsteczne/ 

 X  X 

TEST   X X 

ECG-CHOICE 
/WYBÓR EKG/ 

   X 

Aby powrócić z podmenu do menu głównego, naciśnij przycisk STOP jeden raz lub wielokrotnie. 

 
Uwaga! Osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca powinny ćwiczyć wyłącznie w trybie 
MANUAL /Tryb ręczny/ 

7.1.1 Tryb Manual /tryb Ręczny/ 

Niebezpieczeństwo! Jeżeli masz wszczepiony rozrusznik serca, powinieneś ćwiczyć wyłącznie w trybie 

Ręcznym /MANUAL/! 

 Naciskaj przyciski PLUS/MINUS aż zostanie wybrany tryb MANUAL. Potwierdź wybór naciskając 

przycisk START. 

 Jesteś teraz w trybie treningowym. Możesz zmienić obciążenie w krokach co 5 watów naciskając 

w tym celu przyciski PLUS lub MINUS. Jeśli chcesz znacznie zmienić wartość obciążenia, naciśnij 

i przytrzymaj przycisk PLUS lub MINUS. 
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 Aby zatrzymać trening naciśnij przycisk STOP. Parametry treningu pozostają widoczne na 

wyświetlaczu. Naciskając przycisk STOP ponownie jeden raz, powrócisz do głównego menu. 

Wyświetlacz powróci do głównego menu automatycznie po 2 minutach, jeżeli użytkownik nie 

podejmie w tym czasie żadnych działań. 

W trybie manualnym możesz wybrać dowolne minimalne/maksymalne obciążenie zgodnie 

z własnymi preferencjami. Dostępne wybory obciążenia: 

Model Zakres mocy Kroki Prędkość obrotowa 

CYCLE 400 15 – 400 W* 5 W 20 – 120 rpm 

CYCLE 407 MED. 15 – 400 W* 5 W 20 – 120 rpm 

CYCLE 450 15 – 400 W* 5 W 20 – 120 rpm 

CYCLE 457 MED 15 – 400 W* 5 W 20 – 120 rpm 

* Ustawienie domyślne to 25W. Możesz zmniejszyć obciążenie do 15W naciskając przycisk MINUS. 

CYCLE 407/457 MED: Należy zauważyć, że model ten nie jest zgodny z normą DIN VDE 0750-238 jeżeli 

jest stosowany  z obciążeniem poniżej 25W. 

7.1.2 Profile 

Użytkownik może dokonać wyboru spośród następujących profilów w zależności od modelu: profile 

wydajności, profile gradientowe (tylko w CYCLE 450) oraz profile tętna (tylko CYCLE 450 i CYCLE 

457 MED), w zależności od modelu. 

Profile wydajności (CYCLE 400, CYLCE 450, CYCLE 457 MED): 

Dokonaj wyboru spośród 5 predefiniowanych profilów (P1 – P5) i 4 indywidulanych profilów 

użytkownika (tylko CYCLE 450 and CYCLE 457 MED). Profile różnią się sekwencją zmieniających się 

wartości obciążenia. 

5 predefiniowanych profilów (P1 – P5):  

Profil 1: 
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Profil 5 

 

 

Profile gradientowe (CYCLE 450): 

Wybierz spośród 4 indywidualnych profilów użytkownika. 

Profile tętna (CYLCE 450, CYCLE 457 MED): 

Wybierz spośród 4 indywidualnych profilów użytkownika. 

Jak wybrać predefiniowany profil użytkownika (P1 – P5): 

 Przy pomocy przycisków PLUS/MINUS dokonaj wyboru programu PROFILES /Profile/. Potwierdź 

wybór przyciskiem START. 

 W podmenu PROFILES wybierz profil przy pomocy przycisków PLUS/MINUS. Potwierdź wybór 

przyciskiem START. W przypadku urządzeń CYCLE 450 oraz CYCLE 457 MED w pierwszej 

kolejności wybierz rodzaj profilu przy pomocy przycisków PLUS/MINUS. Potwierdź wybór 

przyciskiem START. 

 Określ maksymalne natężenie obciążenia przy pomocy przycisków PLUS/MINUS. Potwierdź 

wybór przyciskiem START. 

 Określ maksymalny czas treningu. Możesz wybrać czas treningu w zakresie od 10 do 60 minut 

przy pomocy przycisków PLUS/MINUS (domyślny czas: 10 min). Potwierdź wybór przyciskiem 

START. 

 Jesteś w trybie treningowym. W dowolnej chwili możesz zmienić natężenie obciążenia 

w zakresie uprzednio ustalonym, przy pomocy przycisków PLUS/MINUS.  

 Czas treningu będzie wyświetlany w profilu (kursywą). Trening zakończy się automatycznie po 

upływie wybranego czasu. Możesz także zatrzymać trening w dowolnym chwili naciskając 

przycisk STOP. W przypadku urządzeń CYCLE 450 oraz CYCLE 457 MED dystans profilu jest 

powtarzany aż do zatrzymania treningu przy pomocy przycisku STOP. We wszystkich 

przypadkach parametry treningowe (dystans, kcal, km itp.) pozostają widoczne na wyświetlaczu. 

Ponowne naciśnięcie przycisku STOP spowoduje powrót do głównego menu. 
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Jak utworzyć nowy profil użytkownika (A – D) (tylko CYCLE 450 / CYCLE 457 MED.) 

 Przy pomocy przycisków PLUS/MINUS dokonaj wyboru programu PROFILES /Profile/. Potwierdź 

wybór przyciskiem START. 

 W przypadku urządzeń CYCLE 450 oraz CYCLE 457 MED w pierwszej kolejności wybierz rodzaj 

profilu przy pomocy przycisków PLUS/MINUS. Potwierdź wybór przyciskiem START. 

 Jeśli wybrałeś GEARSHIFT /Zmiana biegów/ zostaniesz poproszony o podanie wagi ciała. Użyj 

przycisków PLUS/MINUS aby zmienić domyślną wagę i potwierdź wybór przyciskiem START. 

 Użyj przycisków PLUS/MINUS aby dokonać wyboru profilu (A – D). Naciśnij przycisk STOP aby 

otworzyć edytor profilu użytkownika. 

 W edytorze profilu użytkownika możesz ustawić natężenie obciążenia przy pomocy przycisków 

PLUS/MINUS (domyślne: rozpoczęcie profilu od kroku 2). Naciśnij przycisk PLUS/MINUS aby 

wybrać krok profilu. Aby wejść do menu Czas treningu naciśnij przycisk STOP na 1 kroku profilu, 

a następnie naciśnij przycisk START lub naciśnij przycisk START na 20 kroku profilu. 

 Wybierz maksymalny czas treningu w zakresie od 10 do 60 minut przy pomocy przycisków 

PLUS/MINUS (domyślny czas: 20 min). Potwierdź wybór przyciskiem START. 

 Jeśli wybrałeś profil „Tętno” wyświetlone zostaną parametry cardio. Możesz również zmienić 

początkowe natężenie obciążenia przy pomocy przycisków PLUS/MINUS. Potwierdź wybór 

przyciskiem START.  

 Jesteś teraz w trybie treningowym. W dowolnej chwili możesz zmienić natężenie obciążenia 

w zakresie uprzednio ustalonym, przy pomocy przycisków PLUS/MINUS. Czas zabiegu jest 

również wyświetlany w profilu (kursywą).  

 W przypadku urządzenia CYCLE 400 trening zakończy się automatycznie po upływie wybranego 

czasu. Możesz także zatrzymać trening w dowolnym chwili naciskając przycisk STOP. 

W przypadku urządzeń CYCLE 450 oraz CYCLE 457 MED dystans profilu jest powtarzany aż do 

zatrzymania treningu przy pomocy przycisku STOP. 

7.1.3 Cardio 

Do treningu CARDIO (trening z kontrolą tętna) na urządzeniach CARDIO LINE 400 MED niezbędny jest 

pas piersiowy z nadajnikiem POLAR. Tylko takie rozwiązanie umożliwia pomiar tętna i sterowaną nim 

automatyczną kontrolę obciążenia. W urządzeniach CARDIO LINE 400 HOME częstość akcji serca 

można również ocenić za pomocą tętna w ręce. Tryb Cardio umożliwia kontrolę obciążenia, które 

zmienia się tak, aby w czasie treningu utrzymywać tętno o wartości uprzednio ustalonej. 

Użytkownicy ze wszczepionym rozrusznikiem serca lub przyjmujący leki nasercowe (np. beta-blokery) 

nie powinni ćwiczyć w trybie Cardio! 

Przed treningiem należy ustawić następujące parametry: 

PULSEMAX = górna granica tętna w czasie treningu 

PULSEMIN =  dolna granica tętna w czasie treningu 

STARTING STRAIN  = obciążenie początkowe  
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Jak postępować w czasie treningu: 

 Przy pomocy przycisków PLUS/MINUS wybierz program CARDIO. Potwierdź wybór przyciskiem 

START. 

 Jesteś w submenu „CARDIO”. W pierwszej kolejności ustaw górną granicę tętna. Zmień wartość 

domyślną (100/min) przy pomocy przycisków PLUS/MINUS (dolna granica tętna, która domyślnie 

wynosi 90/min, zostanie zmieniona synchronicznie). Wybór górnego limitu tętna potwierdź 

przyciskiem START. 

 Teraz możesz modyfikować dolny limit tętna za pomocą przycisków PLUS i MINUS (domyślnie: 

dolny limit tętna jest o 10 mniejszy od górnego limitu tętna. Różnica nie może wynosić mniej niż 

10). Ponownie potwierdź swój wybór za pomocą przycisku START. 

 Ustaw początkowe obciążenie. W tym celu użyj przycisków PLUS oraz MINUS, a dokonany wybór 

potwierdź przyciskiem START. 

 Wyświetlacz pokazuje teraz tryb CARDIO. Mierzone jest tętno użytkownika. Trening rozpocznie 

się od pierwszego poziomu obciążenia. 

 Aby zatrzymać trening naciśnij przycisk STOP. Parametry treningu pozostają widoczne na 

wyświetlaczu. W przypadku urządzeń CYCLE 450/457 MED wyświetlany jest również gradient 

częstości akcji serca. Sekwencja treningowa jest zaznaczona dwiema poziomymi liniami. Średnia 

prędkość wyświetlana jest po naciśnięciu przycisku START. Ponowne naciśnięcie przycisku STOP 

spowoduje powrót do głównego menu. 

7.1.4 Tryb ze zmianą biegów (tylko CYCLE 400 / 450) 

W tym trybie możesz ćwiczyć dowolnie długo. Zintegrowana skrzynia biegów pozwala na 

dostosowanie obciążenia, a tym samym na realistyczną symulację jazdy na rowerze. 

 Przy pomocy przycisków PLUS/MINUS dokonaj wyboru programu GEARSHIFT /Zmiana biegów/. 

Potwierdź wybór przyciskiem START. 

 Przy pomocy przycisków PLUS oraz MINUS wprowadź wagę ciała i naciśnij przycisk START. 

 Jesteś teraz w trybie treningowym. Użyj przycisków PLUS oraz MINUS aby zmieniać biegi 

w dowolnej chwili, a tym samym modyfikować obciążenie. Informacja o dokonanej zmianie 

będzie widoczna na wyświetlaczu przez 5 s. Ponadto można ją wyświetlić poprzez naciśnięcie 

przycisku START. Możesz modyfikować ustawienia gradientu naciskając przyciski PLUS oraz 

MINUS. Ponowne naciśnięcie przycisku START umożliwia powrót do wyboru biegu skrzyni 

biegów. 

 Aby zatrzymać trening naciśnij przycisk STOP. Parametry treningu pozostają widoczne na 

wyświetlaczu. Jeszcze jedno naciśnięcie przycisku STOP umożliwia powrót do głównego menu. 

Wyświetlacz automatycznie powróci do menu głównego jeżeli przez 2 minuty nie jest 

podejmowana żadna czynność. 

 
Jeśli zakres roboczy hamulca zostanie przekroczony, obok wyświetlanej wydajności pojawi 
się wykrzyknik. Oznacza to, że wyświetlana wydajność nie odpowiada wydajności korby. 
Zmień prędkość lub bieg, aby przywrócić wyświetlanie prawidłowej wydajność. 

7.1.5 Profile WHO 

Profile WHO są profilami krokowymi zdefiniowanymi przez Światową Organizację Zdrowia (World 

Health Organization, WHO). W przypadku urządzenia CYCLE 407 MED możesz wybrać spośród 
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predefiniowanych profilów WHO1 I WHO2, a w przypadku urządzenia CYCLE 457 MED użytkownik 

może wprowadzić swój własny profil.  

WHO1: początkowe obciążenie 25W, wzrost o 25W co 2 minuty, obciążenie regeneracyjne 25W; 

WHO2: początkowe obciążenie 50W, wzrost o 50W co 3 minuty, obciążenie regeneracyjne 50W; 

Wykonaj następujące czynności (CYCLE 407 MED): 

 Naciśnij przyciski PLUS/MINUS aż do wyboru WHO-PROFILES. Potwierdź wybór przyciskiem 

START. 

 Naciśnij przycisk PLUS lub MINUS aby wybrać jeden z profilów WHO. Wybór potwierdź 

przyciskiem START. 

 Jesteś teraz w trybie treningowym „WHO PROFILE”. Naciśnij przycisk STOP aby przerwać fazę 

obciążenia i przejść do fazy regeneracyjnej. Ponowne naciśnięcie przycisku STOP powoduje 

powrót do głównego menu. 

Wykonaj następujące czynności (CYCLE 457 MED): 

Rozpoczij profil WHO (opis z protokołem danych P01, bez protokołu danych P01, sekwencja 

spoczynkowa EKG nr 4 oraz sekwencja zdalnego startu nie będą miały zastosowania na 10 sekund 

przed zmianą obciążenia). 

Przed treningiem należy dokonać wyboru następujących parametrów:  

Obciążenie początkowe: pierwszy poziom obciążenia [W] 
Czas: czas każdego kroku obciążenia [min] 
Krok obciążenia: natężenie każdego kroku obciążenia [W] 
Regeneracja: obciążenie w fazie regeneracji [W] 

Aby utworzyć nowy profil użytkownika (A – D) należy: 

1. wybrać program WHO-PROFILES przy pomocy przycisków PLUS/MINUS. Wybór potwierdzić 

przyciskiem START; 

2. wybrać profil użytkownika (A – D) przy pomocy przycisków PLUS/MINUS. Nacisnąć przycisk 

STOP aby otworzyć edytor profilu użytkownika; 

3. dokonać modyfikacji parametrów przy pomocy przycisków PLUS/MINUS. Nacisnąć przycisk 

STOP aby zmienić następny parametr. Ustawienie parametrów potwierdzić przyciskiem 

START. Zmodyfikowane parametry będą zachowane dla innych zastosowań. 

4. Jesteś teraz w trybie treningu. Naciśnij przycisk STOP aby zatrzymać fazę obciążenia i przejść 

do fazy regeneracji.  

5. Aby powrócić do menu głównego, naciśnij jeszcze raz przycisk STOP. 

Automatyczny wzrost obciążenia, zarówno w profilach predefiniowanych, jak i w indywidualnych 

profilach WHO, może zostać przerwany w czasie użytkowania poprzez naciśnięcie przycisku STOP. 

Wyświetlana informacja zmienia się z ACTIVE /aktywny/ na HOLD /wstrzymaj/. W trybie HOLD 

parametry treningu mogą być modyfikowane ręcznie przy pomocy przycisków PLUS oraz MINUS. Jeśli 

chcesz powrócić do automatycznego wzrostu obciążenia, naciśnij ponownie przycisk START. 

Informacja na wyświetlaczu zmienia się z HOLD /wstrzymaj/ na ACTIVE /aktywny/. W obu trybach 

możesz przejść z fazy obciążenia do fazy regeneracji naciskając przycisk STOP. Na wyświetlaczu 

pojawia się komunikat PASSIVE /bierny/. Pozwala to lekarzowi dostosować obciążenie dla danego 

pacjenta dokładniej niż uprzednio. 
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7.1.6 Odliczanie wsteczne ( tylko CYCLE 407 MED / CYCLE 457 MED) 

Tryb ten umożliwia ręczne dostosowywanie parametrów treningu, w tym czasu treningu. Timer 

odlicza wstecz ustawiony czas treningu. Możesz wybrać Manual-Countdown /Ręczne odliczanie 

wstecz/ lub Cardio-Countdown /Odliczanie wsteczne Cardio/. 

Manual-Countdown /Ręczne odliczanie wsteczne/: 

1. Przy pomocy przycisków PLUS/MINUS wybierz program COUNTDOWN /Odliczanie wsteczne/. 

Potwierdź wybór przyciskiem START. 

2. Przy pomocy przycisków PLUS/MINUS wybierz program MANUAL /Ręczny/. Potwierdź wybór 

przyciskiem START. 

3. Zwiększ lub zmniejsz czas treningu odpowiednio przyciskiem PLUS lub MINUS. Potwierdź 

wybór przyciskiem START. 

4. Jesteś teraz w trybie treningu. Możesz zmienić natężenie obciążenia przyciskami PLUS lub 

MINUS w dowolnej chwili.  

5. Po upływie wybranego czasu treningu zostanie on zakończony automatycznie. Ponadto, 

możesz zatrzymać trening w dowolnej chwili naciskając przycisk STOP. Parametry treningu 

pozostaną nadal widoczne na wyświetlaczu. Ponowne naciśnięcie przycisku STOP spowoduje 

powrót do głównego menu. Wyświetlacz powróci automatycznie do menu głównego również 

wtedy, gdy przez 2 minuty nie jest podejmowana żadna czynność.  

Cardio-Countdown /Odliczanie wsteczne Cardio/ 

1. Przy pomocy przycisków PLUS/MINUS wybierz program COUNTDOWN /Odliczanie wsteczne/. 

Potwierdź wybór przyciskiem START. 

2. Przy pomocy przycisków PLUS/MINUS wybierz program CARDIO i Potwierdź wybór 

przyciskiem START. 

3. Zwiększ lub zmniejsz czas treningu odpowiednio przyciskiem PLUS lub MINUS. Potwierdź 

wybór przyciskiem START. 

4. Przy pomocy przycisków PLUS/MINUS ustaw początkowe obciążenie. Potwierdź wybór 

przyciskiem START. 

5. Jesteś teraz w trybie treningu. Możesz zmienić natężenie obciążenia przyciskami PLUS lub 

MINUS w dowolnej chwili.  

6. Po upływie wybranego czasu treningu zostanie on zakończony automatycznie. Ponadto, 

możesz zatrzymać trening w dowolnej chwili naciskając przycisk STOP. Parametry treningu 

pozostaną nadal widoczne na wyświetlaczu. Ponowne naciśnięcie przycisku STOP spowoduje 

powrót do głównego menu. Wyświetlacz powróci automatycznie do menu głównego również 

wtedy, gdy przez 2 minuty nie jest podejmowana żadna czynność.  

7.1.7 Test 

 
Omawiane testy są testami krokowymi. Uzyskane z nich dane są jedynie rekomendacjami 
i nie mogą służyć do celów diagnostycznych! 

 
W celu przeprowadzenia testu, wymagany jest pas piersiowy z nadajnikiem POLAR. 
W przeciwnym razie ocena częstości akcji serca jest niemożliwa. Ocena tętna w ręce 
może być wykonana jedynie dla celów monitorowania! 
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W trybie treningowym TEST możesz dokonać wyboru spośród 3 programów testowych. 

W zależności od wieku, aktualnej sprawności fizycznej lub stanu zdrowia wybierz jedną z trzech 

wartości tętna: 130, 150 lub 170. 

Test PWC jest testem submaksymalnym z ustaloną częstością akcji serca: 

PWC 130 = tętno: górna granica 130, osoba niewytrenowana, w podeszłym wieku,  

PWC 150 = tętno: górna granica 150, osoba niewytrenowana, młoda, 

PWC 170 = tętno: górna granica 170, osoba wytrenowana; 

Obciążenie początkowe dla PWC 130 wynosi 25W, a dla PWC 150 oraz PWC 170 obciążenie 

początkowe wynosi 50W. Dla PWC 130 obciążenie wzrasta co 2 minuty krokowo po 25W, a dla PWC 

150 oraz PWC 170 obciążenie wzrasta również co 2 minuty ale w krokach po 50W. Ocena zostaje 

dokonana dopiero po osiągnięciu ustawionego tętna i po zakończeniu testu z obciążeniem 

w ustawionych krokach. 

Jednostka w której uzyskiwane są wyniki testu to W/kg. Do oceny aktualnego poziomu sprawności 

fizycznej wykorzystuje się uzyskany wynik testu oraz tabelę klasyfikacyjną PWC (zob. rodział A8 „Test 

ewaluacyjny”). 

Aby wykonać test: 

1. Przy pomocy przycisków PLUS/MINUS wybierz program TEST. Potwierdź wybór przyciskiem 

START. 

2. Jesteś teraz w submenu „TEST”. Przy pomocy przycisków PLUS/MINUS wybierz program 

testowy. Potwierdź wybór przyciskiem START. 

3. Przy pomocy przycisków PLUS/MINUS wskaż płeć i potwierdź wybór przyciskiem START (M = 

mężczyzna; F = kobieta). 

4. Przy pomocy przycisków PLUS/MINUS wprowadź swój wiek i potwierdź wprowadzenie 

danych przyciskiem START. 

5. Przy pomocy przycisków PLUS/MINUS wprowadź masę ciała (domyślna masa ciała: 70kg). 

Potwierdź wprowadzenie danych przyciskiem START. 

6. Na wyświetlaczu widoczny jest teraz tryb RESTING PULSE ASSESSMENT /Ocena tętna 

spoczynkowego). Ocenione zostanie twoje aktualne tętno spoczynkowe. Może to zająć 15 do 

20 sekund. Na wyświetlaczu pojawia się twoje tętno spoczynkowe. 

7. Test rozpocznie się po kilku sekundach od prawidłowej oceny tętna spoczynkowego. 

Wyświetlacz przechodzi w tryb użytkowy i rozpoczyna się pierwszy krok obciążenia. 

8. Test zakończy się automatycznie gdy tętno przekroczy ustawioną górną granicę (130, 150, 

170) lub po wykonaniu treningu z ustawionym poziomem obciążenia. 

9. Po zakończeniu testu jego wyniki są widoczne na wyświetlaczu. Naciśnięcie przycisku STOP 

powoduje przejście do menu głównego. 
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7.1.8 Wybór aparatu EKG 

 
Urządzenie CYCLE 457 MED. jest standardowo wyposażone w złącze zewnętrzne (RS 232, 
interfejs szeregowy). Przewód do tego złącza nie jest dostarczany razem z urządzeniem. 

Uwaga! Niektóre aparaty EKG nie mogą być podłączone do ergometru CYCLE 457 MED. Dalsze 

informacje dostępne pod numerem tel. +49 (6331) 24610. 

Sterowanie ergometrem przez urządzenia zewnętrzne: 

Użyj kabla interfejsu aby połączyć ergometr rowerowy z urządzeniem zewnętrznym (ECG, PC, itp.). 

Następnie należy ustawić prawidłowy protokół danych: 

Wybór protokołów danych: 

1. Wyłącz i ponownie włącz urządzenie (restart). 

2. Naciśnij równocześnie przyciski PLUS i MINUS aby otworzyć menu protokołów danych 

szeregowych 

3. Wybierz żądany protokół (P01, P02 …) przy pomocy przycisków PLUS/MINUS. Wybór potwierdź 

przyciskiem START. Protokół zostanie zachowany do dalszych aplikacji.  

Kompatybilne aparaty EKG i protokoły danych: 

 

Aparat EKG Protokół 
danych 
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Jeśli przez interfejs ergometru podłączone zostało urządzenie zewnętrzne, ergometr automatycznie 

przechodzi w tryb kontroli zewnętrznej („EKG nr”, i numer protokołu zostaną wyświetlone na środku 

wyświetlacza). Nie ma potrzeby wyboru tej pozycji menu. Ponadto, rozpoznane znaki kontrolne 

zostaną wyświetlone w celu sprawdzenia. Nieznane komendy będą wyświetlane jako „/”. 

Drukowanie nie jest obsługiwane w czasie pracy w trybie kontroli zewnętrznej. 

Jeśli wystąpią zakłócenia między urządzeniem EKG a ergometrem rowerowym, można zainstalować 

kompensację potencjału (zob. rozdział 5.5). 

7.2 Postępowanie po zakończeniu treningu 

Nie ma szczególnych zaleceń do przestrzegania po zakończeniu treningu na modelach CARDIO LINE 

400/400 MED. Po prostu przerwij trening. Kręcenie pedałami po zakończeniu sesji nie niesie ze sobą 

żadnego dodatkowego ryzyka. 

7.3 Kontrola funkcjonowania 

Test funkcjonalności. Procedura: 

Działanie hamulca 

 Włącz ergometr. Podświetlenie ekranu oznacza, że urządzenie jest włączone. 

 Wybierz tryb MANUAL /Ręczny/ i zwiększ natężenie obciążenia (zob. rozdział 7.1.1). 

 Obracaj pedałami w najniższym zakresie prędkości (obserwuj strzałki!). Obciążenie wzrasta. 

Zwiększ zakres prędkości do maksimum. Obciążenie zmniejsza się. Jeśli funkcjonowanie 

testowanego ergometru odpowiada przedstawionemu opisowi, oznacza to , że jego działanie 

zależne od prędkości obrotowej jest prawidłowe.  

Aparat EKG 
Protokół 
danych 
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Tętno 

 Sprawdź funkcję pomiaru tętna (zob. rozdział 5.2). Jak wspomniano uprzednio, pomiar tętna 

wymaga nadajnika POLAR i pasa piersiowego (użyj zestawu nadajnika POLAR, zgodnie 

z opisem w rozdziale 7.6). 

 Sprawdź funkcję pomiaru tętna, chwytając elektrody do pomiaru rytmu serca obiema rękami. 

Wyświetlana jest wartość tętna (tylko CARDIO LINE 400 HOME). Jeśli nie wyświetla się 

wartość tętna, zwilż dłonie i sprawdź ponownie. 

Inne funkcje 

 Upewnij się, że siodełko może być łatwo regulowane. 

7.4 Pomiar tętna 

Aby uzyskać optymalne rezultaty, zaleca się wykonywanie treningu pod kontrolą pomiaru tętna. Stałe 

monitorowanie i wyświetlanie tętna możliwe jest dzięki zastosowaniu nadajnika POLAR. 

Urządzenia do pomiaru tętna są testowane przez wytwórcę przed ich dostarczeniem do klientów. Do 

testów stosowane są jedynie certyfikowane urządzenia do pomiaru częstości akcji serca. 

7.4.1 Pas piersiowy i nadajnik 

 

Przed użyciem zwilż elektrody (dwa prostokątne obszary na spodniej stronie pasa). Aby zapewnić ich 

optymalny kontakt ze skórą, możesz użyć żelu kontaktowego, takiego jaki jest stosowany 

w pomiarach EKG. Dostosuj długość pasa piersiowego tak, aby jego przyleganie do klatki piersiowej 

poniżej mięśni piersiowych zapewniało prawidłowy kontakt elektrod ze skórą i nie powodowało 

dyskomfortu osoby ćwiczącej. Pas nie powinien poluzowywać się w czasie wykonywania ćwiczeń. 

Upewnij się również, że pas jest przymocowany właściwą krawędzią do góry - logo POLAR musi być 

widoczne i prawidłowo czytelne. Upewnij się ponadto, że elektrody pasa nie są odkształcone. 

Pomiar tętna jest możliwy tylko wtedy, gdy pas piersiowy jest prawidłowo przymocowany. 

W przeciwnym razie zamiast wskazań tętna na wyświetlaczu pojawi się "E" (transmisja sygnału tętna 

nieprawidłowa lub jej brak). W takim przypadku ponownie sprawdź prawidłowe dopasowanie pasa 

piersiowego.  

Ze względów higienicznych, nadajnik, a w szczególności elektrody, należy po użyciu wyczyścić ciepłą 

wodą i łagodnym mydłem, a następnie osuszyć. Nigdy nie czyścić elektrod szczotką! Do czyszczenia 

nie używać alkoholu! 
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7.4.2 Pomiar tętna przez kontakt 

Urządzenia CARDIO LINE 400 HOME zapewniają pomiar tętna poprzez kontakt z elektrodami. Pomiar 

tętna może być utrudniony, jeśli użytkownik ma suche lub szorstkie ręce lub gdy kontakt 

z elektrodami zostanie przerwany, np. poprzez przesuwanie rąk. 

Tętno może być mierzone i wyświetlane tylko wtedy, gdy obie dłonie znajdują się na kontaktowych 

elektrodach pomiaru tętna. Jeśli zamiast tętna wyświetla się "E", monitor pracy serca nie działa 

prawidłowo lub wartości tętna nie jest do niego przesyłane. Pomiar tętna nie jest możliwy. Zwilż 

dłonie i spróbuj ponownie. 

Firma ERGO-FIT zaleca telemetryczny pomiar tętna (pas piersiowy i nadajnik POLAR) w celu uzyskania 

dokładnych pomiarów.  

7.4.3 Zasięg działania nadajnika POLAR 

Zasięg działania nadajnika wynosi około 80 cm. Jeśli masz więcej niż jedno urządzenie do ćwiczeń 

ERGO-FIT, upewnij się, że odległość między nimi wynosi co najmniej 100 cm, aby uniknąć 

wzajemnego zakłócania się nadajników. 

Uwaga: Firma ERGO-FIT nie może zagwarantować pomiarów tętna o dokładności właściwej dla celów 

klinicznych, jednakże otrzymane wartości stanowią dobrą bazę do prowadzenia bezpiecznych 

treningów. 

7.4.4 Baterie do nadajnika POLAR 

Jeśli transmisja tętna działa tylko wówczas gdy odległość między nadajnikiem a odbiornikiem jest 

niewielka lub też ogóle nie działa, oznaczać to może, że bateria nadajnika jest rozładowana (bateria 

wystarcza na około 2500 godzin). W takim przypadku wyślij nadajnik i wyczerpaną baterię pod 

następującym adresem: 

POLAR Electro GmbH Deutschland 

Am Seegraben 1 

D-64572 Büttelborn/Klein-Gerau 

Po wymianie baterii nadajnik zostanie odesłany pod wskazanym adresem. Usługa ta jest płatna. Nie 

próbuj samodzielnej wymiany baterii! 

7.4.5 Potencjalne zakłócenia 

 Ekrany, silniki elektryczne 

 Linie wysokiego napięcia (włącznie z liniami tramwajowymi) 

 Świetlówki w niewielkiej odległości 

 Grzejniki centralnego ogrzewania 

 Inne urządzenia elektryczne (np. telefony komórkowe) 

Zwykle rozwiązaniem problemu jest odsunięcie ergometru o kilka metrów od źródła zakłóceń. 

W niektórych przypadkach wystarczy zmienić położenie urządzenia a kilka stopni. 

Jeśli mimo braku technicznych usterek wyświetlane tętno jest nieregularne, sprawdź tętno ręcznie. 

W razie wątpliwości skontaktuj się z lekarzem. 
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Uwaga: 

Niniejsza Instrukcja obsługi zawiera informacje odnoszące się do wielu urządzeń treningowych. Mogą 

występować różnice w szczegółach w zależności od typu urządzenia! 
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8. Trening 

8.1 Efekt treningu 

Życie we współczesnych społeczeństwach krajów wysokorozwiniętych nie wymusza bezpośrednio 

zachowania dobrej kondycji fizycznej. W konsekwencji, choroby układu sercowo-naczyniowego są 

najczęstszą przyczyną śmierci. Fakt ten powinien nadawać treningowi tego układu najwyższy 

priorytet.  

Aktywność fizyczna, podczas której tętno wzrasta na 15 minut lub dłużej nazywana jest aerobową. 

8.2 Trening sercowo-naczyniowy 

Aby odnieść jak najwięcej korzyści z wykonanych treningów, należy zapoznać się z kilkoma głównymi, 

dotyczącymi ich zasadami. 

Twoja sprawność fizyczna zależy w znacznym stopniu od możliwości zaopatrywania mięśni w tlen. 

Tlen ma kluczowe znaczenie dla uwalniania energii zgromadzonej w mięśniach.  

Przyjrzyjmy się bliżej kilku czynnikom o podstawowym znaczeniu dla tego procesu.  

Serce jest pompą odpowiedzialną za ciągły przepływ krwi w układzie naczyniowym. Regularny trening 

aerobowy zwiększa pojemność wyrzutową serca, co oznacza, że w każdym cyklu pracy serce pompuje 

więcej krwi. W konsekwencji serce pracuje bardziej efektywnie nie tylko w czasie treningu ale 

również w spoczynku.  

Po dotarciu do płuc, tlen przedostaje się do krwi w pęcherzykach płucnych. Regularny trening 

aerobowy zwiększa efektywność wymiany gazowej w płucach, w wyniku czego więcej tlenu dostaje 

się do krwi, a następnie do mięśni.  

Substancją odpowiedzialną za transport tlenu we krwi jest hemoglobina. Regularny trening aerobowy 

powoduje wzrost ilości hemoglobiny we krwi, co sprawia z kolei, że więcej tlenu dociera do mięśni.  

Regularny trening znacząco zmniejsza zapadalność na choroby serca. 

Uogólniając, należy stwierdzić, że regularny trening zwiększa ilość tlenu dostarczanego do mięśni 

i zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób serca. Są to powody, dla których urządzenia ERGO-FIT 

CARDIO stosowane są zarówno w siłowniach jak i centrach rehabilitacyjnych. 

8.3 Parametry obciążenia 

Natężenie twojego programu treningowego powinno być odpowiednie do tętna i można je 

oszacować na podstawie oceny wydolności. Nasze urządzenia treningowe cardio umożliwiają stałą 

kontrolę tętna nawet w czasie treningu.  

Jeżeli dopiero rozpoczynasz treningi, twój wysiłek fizyczny powinien być ograniczony do dolnej strefy 

twoich możliwości aerobowych, aż do chwili osiągnięcia poprawy sprawności fizycznej.  

8.4 Regularne treningi – aspekty, które należy uwzględnić 

Jeśli nigdy wcześniej nie ćwiczyłeś lub powracasz do ćwiczeń po długiej przerwie, twoje treningi 

powinny obejmować następujące etapy (przykład): 

1. Rozgrzewka: Przez 5 minut wykonuj ćwiczenia o niewielkim obciążeniu, aby optymalnie 

przygotować ciało do wysiłku fizycznego. 
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2. Stretching: Zejdź z ergometru i rozciągnij grupy mięśniowe, które zamierzasz ćwiczyć w czasie 

treningu. 

3. Główna część treningu: Jesteś teraz dobrze przygotowany do fazy aerobowej, która powinna 

trwać przynajmniej 15 minut. Twoim celem będzie utrzymanie tętna na właściwym, 

odpowiednio podwyższonym poziomie. 

8.5 Redukcja masy ciała: korzyści 

Celem większości początkujących jest przede wszystkim redukcja tkanki tłuszczowej i masy ciała. 

Regularny trening stymuluje metabolizm, co prowadzi do spalania większej ilości kalorii, zarówno 

podczas treningu, jak i w czasie spoczynku.  

Większość początkujących odnosi największe korzyści z treningu aerobowego utrzymując tętno na 

poziomie 70% maksymalnego tętna. Rosnąca sprawność fizyczna wymaga adaptacji intensywności 

treningu. Jednakże założenie „Im cięższy trening, tym większa sprawność fizyczna” jest błędne.  

Po przekroczeniu pewnej granicy obciążenia wysiłkiem korzyści z treningu aerobowego gwałtownie 

spadają, ponieważ organizm nie jest już w stanie zwiększyć zaopatrzenia mięśni w tlen. Zamiast tego 

powstają duże ilości kwasu mlekowego, co w krótkim czasie zmusza ćwiczącego do przerwania 

treningu. 

Poziom obciążenia nieznacznie mniejszy od maksymalnego obciążenia aerobowego umożliwia 

znacznie dłuższy trening. W ten sposób spalana jest dużo większa ilość tkanki tłuszczowej, przy 

jednoczesnym optymalnym wzroście sprawności fizycznej.  

8.6 Wskazówki treningowe 

W czasie treningu aerobowego z wykorzystaniem ergometrów ERGO-FIT tętno ćwiczącego nie 

powinno przekroczyć pewnego górnego limitu. Może on zostać wyznaczony przez lekarza, w czasie 

testów diagnostycznych wydolności lub z wykorzystaniem ogólnej, praktycznej zasady: 

180 – wiek = górny limit tętna 

Na przykład, maksymalne tętno mężczyzny w wieku 50 lat to 130 uderzeń serca na minutę, 

a mężczyzny w wieku 30 lat to 150 uderzeń serca na minutę, itd. 
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Uwaga: 

Niniejsza Instrukcja obsługi zawiera informacje odnoszące się do wielu urządzeń treningowych. Mogą 

występować różnice w szczegółach w zależności od typu urządzenia! 
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9. Konserwacja 

Wszystkie urządzenia do ćwiczeń przeznaczone do użytku komercyjnego muszą być poddawane 

regularnym kontrolom bezpieczeństwa konserwacji.  

Regularna dbałość i prawidłowa konserwacja mają zasadnicze znaczenie dla utrzymania urządzeń do 

ćwiczeń we właściwym stanie technicznym i zachowania przeznaczonego dla nich okresu 

użytkowania. Z tego powodu zaleca się regularną konserwację prewencyjną. Raz w tygodniu sprawdź, 

czy obudowa, siodełko i jego regulacja, kierownica i pedały nie są uszkodzone. W przypadku 

stwierdzenia uszkodzeń należy je bezzwłocznie usunąć. Regularne kontrole, o których mowa mają 

zasadnicze znaczenie dla zachowania prawa do roszczeń gwarancyjnych. W przypadku awarii, 

technicy i inżynierowie ERGO-FIT służą pomocą 

Przed włączeniem urządzeń należy zawsze upewnić się, że przewód sieciowy, wtyczka sieciowa, 

gniazdko sieciowe i zasilacz są wolne od uszkodzeń. 

Wymagane są bezzwłoczne prace konserwacyjne jeżeli: 

 urządzenie było poddane oddziaływaniu ekstremalnej siły mechanicznej (np. uderzenie, 

uszkodzenie przewodu, odkształcenie), 

 do urządzenia przeniknął płyn, 

 uszkodzone zostały przewody, złącza wejściowe lub obudowa, 

 spadły osłony. 

Konserwacja urządzenia może zostać przeprowadzona przez dział obsługi klienta ERGO-FIT. Istnieje 

możliwość zawarcia umowy na konserwację urządzenia. 

9.1 Dbałość i konserwacja 

W czasie produkcji urządzeń treningowych firma ERGO-FIT dokłada wszelkich starań aby ograniczyć 

potrzebę przyszłych prac konserwacyjnych. 

W dalszej części Instrukcji obsługi przedstawiono opis niektórych prac konserwacyjnych i weryfikacji. 

Należy wykonywać je regularnie. 

 

Wyłącz urządzenie i odłącz je od sieci zasilającej przed wykonaniem jakichkolwiek prac 
konserwacyjnych lub przed jego demontażem. 

Wykonując prace konserwacyjne weź pod uwagę następujące aspekty: 

 Urządzenia do ćwiczeń ERGO-FIT wymagają konserwacji w bardzo ograniczonym zakresie. 

 Elementy ruchome nie wymagają dalszego oliwienia ani smarowania. 

 Raz w tygodniu sprawdź, czy obudowa, siodełko, kierownica, pedały lub obudowa nie są 

uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy je bezzwłocznie usunąć. 

Napęd pedałowy 

 Ponieważ śruby z czasem się poluzowują, należy sprawdzić napęd pedałowy po raz pierwszy 

po 3 do 5 godzinach użytkowania ergometru, a następnie co miesiąc. 

 W przypadku stwierdzenia poluzowania się śrub napędu, należy dokręcić je bezzwłocznie. 

W tym celu zdemontuj czarną osłonę korby i dokręć znajdującą się pod nią śrubę kluczem 

nasadowym 14 mm. Pedał należy dokręcić do korby kluczem płaskim 15 mm. 
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9.2 Czyszczenie 

Kurz i brud mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzenia do ćwiczeń w ciągu zaledwie kilku tygodni. 

Powierzchnie elementów stalowych i aluminiowych mogą ulec degradacji pod wpływem potu. 

W związku z powyższym urządzenie treningowe należy czyścić codziennie.  

Do czyszczenia urządzeń do ćwiczeń wytwórca rekomenduje środek dezynfekujący „Ecolab P3-steril“ 

lub „Scarabig“. W celu ich nabycia skontaktuj się z: 

 

W czasie czyszczenia weź pod uwagę następujące aspekty: 

Przed rozpoczęciem czyszczenia wyciągnij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda zasilającego! 

 Do czyszczenia stosuj wilgotną tkaninę i łagodny środek czyszczący. Następnie wytrzyj 

urządzenie do sucha miękką tkaniną. 

 Urządzenia nie należy oliwić ani smarować z zewnątrz. 
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10. Wykrywanie i usuwanie usterek

10.1 Rozpoznanie przyczyny usterki .............................................................................................. 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: 

Niniejsza Instrukcja obsługi zawiera informacje odnoszące się do wielu urządzeń treningowych. Mogą 

występować różnice w szczegółach w zależności od typu urządzenia! 
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10. Wykrywanie i usuwanie usterek 

Mimo wysokiej jakości produktów ERGO-FIT, w rzadkich przypadkach może dochodzić do usterek 

zakłócających ich funkcjonowanie. Celem tego rozdziału jest poinformowanie użytkownika 

o możliwych przyczynach tych usterek i sposobach ich uniknięcia. Jeśli zachodzi podejrzenie 

powstania usterki technicznej, urządzenie nie może być dalej użytkowane ze względów 

bezpieczeństwa. Użytkownik, który usunął usterkę we własnym zakresie, proszony jest o zgłoszenie 

tego faktu wytwórcy. Informacje na temat powstałych defektów wpłyną na poprawę jakości 

i niezawodności urządzeń w przyszłości. 

Ze względów bezpieczeństwa, należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania przed demontażem 

obudowy i rozpoczęciem jakichkolwiek napraw! 

10.1 Rozpoznanie przyczyny usterki 

Usterki często mają prostą przyczynę. Czasami jednak są spowodowane wadliwością określonych 

podzespołów. W rozdziale tym zawarto wskazówki dotyczące rozwiązywania ewentualnych 

problemów. Jeśli wymienione zalecenia nie rozwiązują problemu, natychmiast skontaktuj się 

z naszym działem serwisowym, którego pracownicy zawsze służą pomocą. 

W przypadku wystąpienia usterki postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami: 

Urządzenie nie pracuje (po włączeniu brak słyszalnych odgłosów funkcjonowania, pusty wyświetlacz) 

 Uchwyt bezpiecznikowy znajduje się w module zasilania urządzenia. Wyciągnij uchwyt 

bezpiecznikowy i sprawdź czy bezpiecznik jest spalony (CARDIO LINE MED). 

 Czy użyłeś przedłużacza lub listwy zasilającej? Zawsze podłączaj ergometr bezpośrednio do 

gniazdka zasilającego. 

 Wyciągnij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka sieciowego i wzrokowo sprawdź 

przewód zasilający.  

Na wyświetlaczu jest komunikat o błędzie 

 Zapisz bezzwłocznie komunikat o błędzie widoczny na wyświetlaczu. 

 Jeśli błąd się powtarza, oceń jak często ma to miejsce i w jakich okolicznościach. 

 Sprawdź czy inne urządzenia elektryczne były podłączone równolegle. Jeśli tak, to jakie? 

 Czy komunikat o błędzie pojawił się po naciśnięciu jakiegoś przycisku? 

 Jeśli nie byłeś obecny wtedy, gdy pojawił się komunikat o błędzie, poproś użytkownika 

o dokładne informacje dotyczące okoliczności pojawienia się błędu. 

 Jeśli komunikat o błędzie pojawia się na ekranie, skontaktuj się z serwisem firmy ERGO-FIT.  
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Uwaga: 

Niniejsza Instrukcja obsługi zawiera informacje odnoszące się do wielu urządzeń treningowych. Mogą 

występować różnice w szczegółach w zależności od typu urządzenia! 
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11. Aneks 

11.1 Obsługa klienta 

Jeżeli nie możesz usunąć usterki we własnym zakresie, skontaktuj się z serwisem ERGO-FIT. 

Serwis:  

telefon: 

 

+49 (6331) 2461-22 

+49 (6331) 2461-23 

+49 (6331) 2461-27 

+49 (6331) 2461-29 

 fax: +49 (6331) 2461-55 

 E-mail: service@ergo-fit.de 

Naprawy urządzeń ERGO-FIT wykonywane są przez wysoko wykwalifikowany personel techniczny. 

Stosowane są wyłącznie oryginalne części zamienne. 

11.2 Części zamienne 

Części zamienne i aktualne widoki rozstrzelone dostępne są po kontakcie z działem serwisu ERGO-FIT. 

Serwis:  

telefon: 

 

+49 (6331) 2461-22 

+49 (6331) 2461-23 

+49 (6331) 2461-27 

+49 (6331) 2461-29 

 fax: +49 (6331) 2461-55 

 E-mail: service@ergo-fit.de 

Przy składaniu zamówienia podaj następujące informacje: 

 Model 

 Numer seryjny 

 Nazwa części zamiennej 

 Numer części zamiennej 

Patrz rysunki i tabele na stronie 61. aby odnaleźć właściwy numer i nazwę części zamiennej! 
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11.2.1 CYCLE 400 
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zabezpieczone Loctite 243 

Przyklejone 
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Lp. Nazwa części 
Nr części 

zamiennej 

1 Rama podstawna (spawana) 340023F 

2 Rura szyjkowa (spawana) 340024F 

3 Hamulec kompletny zestaw (zob. oddzielna lista części zamiennych) 340013G 

4 Lewa korba 15253 

5 Prawa korba 15254 

6 Zaciski 15241 

7 Śruba z podkładką uwięzioną 15242 

8 Pedały (1 para) 15080 

8.1 Strzemiona pedałów długie (1 para) 15172 

10 Przepust kablowy 16194 

11 Oś rolkowa 340046F 

12 Zaślepka montażowa D8 14020 

13 Koło poliamidowe 22014 

14 Śruba sześciokątna DIN 933 M8x20 10077 

15 Nakrętka sześciokątna DIN 958 M8 samoblokująca 12038 

16 Śruba sześciokątna DIN 931 M8x60 10055 

17 Osłona boczna lewa 340.063.KT 

18 Osłona boczna prawa 340.064.KT 

19 Osłona dostępu część 1 340.065.KT 

20 Osłona dostępu część 2 340.066.KT 

21 Stopka 340.068.KT 

22 Uchwyt na butelkę 19020 

23 Śruba samogwintująca DIN 7500 M4x12 10476 

24 Zabezpieczenie krawędzi (długość 55 mm) 16100 
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25 Podpora książki (spawana) 027287F 

26 Uchwyt kierownicy do pomiaru tętna w ręce 340071G 

26.1 Zaślepka blaszkowa D32 16241 

26.2 Przepust 92009 

26.3 Uchwyt do pomiaru tętna w ręce 1,25 in (wydrążony) 340073F 

26.4 Plastik piankowy tesamoll (długość 100 mm) 99019 

26.5 Przewód pomiaru tętna w ręce, lewa strona 525729 

26.6 Przewód pomiaru tętna w ręce, prawa strona 525730 

26.7 Obwód drukowany 400 do pomiaru tętna w ręce 525734E 

27 Przewód do pomiaru pulsu 525611 

28 Zasilacz, nieuregulowany, wtyczka euro + przełącznik nożny 63024 

29 Tylna osłona 340.062.KT 

30 Nalepka 400 prawa strona 40216 

31 Nalepka 400 lewa strona 40215 

32 Podkładka D34, 5x7 340.047.KT 

33 Podkładka D43x7 340.018.KT 

34 Śruba dociskowy bez łba DIN 915 M6x10 11072 

35 Sworzeń cylindryczny DIN 913 M6x10 11065 

36 Siodełko, szerokie 18030 

37 Zacisk regulacji siodełka 340058F 

38 Śruba dociskowy DIN 913 M8x25 11063 

39 Pokrętło dociskowe  DIN 6336 M8 24041 

40 Zaślepka blaszkowa 16039 

41 Regulacja siodełka (spawana) 340.057.KT 

42 Osłona rurki siodełka 340.049.KT 

43 Nakrętka sześciokątna DIN 439 M6  12000 
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44 Rurka siodełka (spawana) 340.051.KT 

45 Pokrętło z trzpieniem (M16x1,5) 24054 

46 Śruba samogwintująca DIN 7500 M8x20 10475 

47 Podkładka osłony DIN9021 D8,4 13021 

48 Sprężysta podkładka zabezpieczająca DIN 127 D8 13004 

49 Śruba EJOT DELTA PT D3x25 10461 

50 Śruba z łbem walcowym DIN 912 M8x16 (12.9) 10331 

51 Nakrętka sześciokątna DIN 938 M8 12009 

52 Podkładka zabezpieczająca (Schnorr) D8 13161 

53 Nasadka M8, SW13 16144 

54 Panel sterowania Cycle 400 525727G 

54.1 Mały wyświetlacz panelu sterowania 027.235.KT 

54.2 Dotykowa klawiatura membranowa 027240E 

54.3 Osłona RAL 7021 027.269.KT 

54.4 LCD 400/407 525733E 

54.5 Obwód drukowany 400 525722E 

54.6 Przewód przyłączeniowy LCD (30 cm) 61034 

55 Dolna część panelu sterowania  z RS232 525738E 

55.1 Śruba EJOT DELTA PT D2 5x7 10462 

55.2 Śruby zabezpieczające 1 zestaw 75002 

55.3 Przewód RS 232 525528 

55.4 Przewód czytnika karty (bieżnia) 525,474 

55.5 Obwód drukowany RS 232 525,483 

55.6 Dolna część panelu sterowania  234139G 

55.7 Podstawa śruby 77001 

55.8 Śruba EJOT DELTA PT D4x8 10465 
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56 2-biegunowa obudowa z dwoma pinami 87107 

57 3-biegunowa wtyczka płaska 6,3 87065 

58 Wiązka kablowa  525728 

59 Przewodnictwo 12V 61098 

60 Eprom 3000/3000 S 525732 

61 Śruba z łbem stożkowym ściętym M4x12 10208 

62 Śruba samogwintująca DIN 7500 M5x20 10483 

63 Nakrętka sześciokątna DIN 934 M6 12007 

64 Tuleja samogwintująca M5 12075 

65 Śruba z łbem wpuszczanym DIN 965 M5x50 10492 

66 Śruba z łbem walcowym soczewkowym DIN 7985 M6x16 10491 

67 Wkręt samogwintujący 3,9x19 10489 

68 Wkręt samogwintujący 3,9x19 10488 

55.8 Śruba EJOT DELTA PT D4x8 10465 

56 2-biegunowa obudowa z dwoma pinami 87107 

57 3-biegunowa wtyczka płaska 6,3 87065 

58 Wiązka kablowa  525728 

59 Przewodnictwo 12V 61098 

60 Eprom 3000/3000 S 525732 

61 Śruba z łbem stożkowym ściętym M4x12 10208 

62 Śruba samogwintująca DIN 7500 M5x20 10483 

63 Nakrętka sześciokątna DIN 934 M6 12007 

64 Tuleja samogwintująca M5 12075 

65 Śruba z łbem wpuszczanym DIN 965 M5x50 10492 

66 Śruba z łbem walcowym soczewkowym DIN 7985 M6x16 10491 

67 Wkręt samogwintujący 3,9x19 10489 
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68 Wkręt samogwintujący 3,9x19 10488 
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11.2.2 CYCLE 450 
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Zabezpieczony Loclite 243 

Zabezpieczony Loclite 243 
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Lp. Nazwa części 
Nr części 
zamiennej 

1 Rama podstawna (spawana) 340023F 

2 Rura szyjkowa (spawana) 340024F 

3 Hamulec kompletny zestaw (zob. oddzielna lista części zamiennych) 340013G 

4 Lewa korba 15253 

5 Prawa korba 15254 

6 Zaciski 15241 

7 Śruba z podkładką uwięzioną DIN 933 M8x1x18 (10.9) 15242 

8 Pedały (1 para) 15080 

8,1 Strzemiona pedałów długie (1 para) 15172 

10 Przepust kablowy 16194 

11 Oś rolkowa 340046F 

12 Zaślepka montażowa D8 14020 

13 Koło poliamidowe 22014 

14 Śruba sześciokątna DIN 933 M8x20 10077 

15 Nakrętka sześciokątna DIN 958 M8 samoblokująca 12038 

16 Śruba sześciokątna DIN 931 M8x60 10055 

17 Osłona boczna lewa 340.063.KT 

18 Osłona boczna prawa 340.064.KT 

19 Osłona dostępu część 1 340.065.KT 

20 Osłona dostępu część 2 340.066.KT 

21 Stopka 340.068.KT 

22 Uchwyt na butelkę 19020 

23 Śruba samogwintująca DIN 7500 M4x12 10476 

24 Zabezpieczenie krawędzi (długość 55 mm) 16100 
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25 Podpora książki (spawana) 027287F 

26 Uchwyt kierownicy do pomiaru tętna w ręce 340071G 

26,1 Zaślepka blaszkowa D32 16241 

26,2 Przepust 92009 

26,3 Uchwyt do pomiaru tętna w ręce 1,25 in (wydrążony) 340073F 

26,4 Plastik piankowy tesamoll (długość 100 mm) 99019 

26,5 Przewód pomiaru tętna w ręce, lewa strona 525729 

26,6 Przewód pomiaru tętna w ręce, prawa strona 525730 

26,7 Obwód drukowany 400 do pomiaru tętna w ręce 525734E 

27 Przewód do pomiaru pulsu 525611 

28 Zasilacz, nieuregulowany, wtyczka euro + przełącznik nożny 63024 

29 Tylna osłona 340.062.KT 

30 Nalepka 450 prawa strona 40218 

31 Nalepka 450 lewa strona 40217 

32 Podkładka D34, 5x7 340.047.KT 

33 Podkładka D43x7 340.018.KT 

34 Śruba dociskowy bez łba DIN 915 M6x10 11072 

35 Sworzeń cylindryczny DIN 913 M6x10 11065 

36 Siodełko, szerokie 18030 

37 Zacisk regulacji siodełka 340058F 

38 Śruba dociskowy bez łba DIN 913 M8x25 11063 

39 Pokrętło dociskowe  DIN 6336 M8 24041 

40 Zaślepka blaszkowa 16039 

41 Regulacja siodełka (spawana) 340.057.KT 

42 Osłona rurki siodełka 340.049.KT 

43 Nakrętka sześciokątna DIN 439 M6 12000 
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44 Śruba dociskowy bez łba DIN913 M16x1,5x16 11071 

45 Tulejka D24x 340061F 

46 Śruba sześciokątna DIN 931 M8x70 10136 

47 Tulejka D24x 340060F 

48 Śruba sześciokątna DIN 931 M8x70 10057 

49 Rurka siodełka kompletna (spawana) 340.080.KT 

50 Uchwyt dźwigni sterowania 24010 

51 Dźwignia wyzwolenia D8x95 234073F 

52 Głowica wyzwalania kwadratowa 15x15x42,5 234.099.KT 

53 Amortyzator pneumatyczny HY6 HY6,300 23061 

54 Zaślepka (skrócona) 16014 

55 Śruba samogwintująca DIN 7500 M8x20 10475 

56 Podkładka osłony DIN9021 D8,4 13021 

57 Sprężysta podkładka zabezpieczająca DIN 127 D8 13004 

58 Śruba EJOT DELTA PT D3x25 10461 

59 Śruba z łbem walcowym DIN 912 M8x16 (12.9) 10331 

60 Nakrętka sześciokątna DIN 938 M8 12009 

61 Podkładka zabezpieczająca (Schnorr) D8 13161 

62 Nasadka M8, SW13 16144 

63 Panel sterowania Cycle 450 525726G 

63,1 Panel sterowania część górna 027.226.KT 

63,2 Dotykowa klawiatura membranowa 027264E 

63,3 Osłona RAL 7021 027.269.KT 

63,4 Moduł LCD 53042 

63,5 Obwód drukowany RS232 525723E 

63,6 Przewód LCD (Cardio 3000) 61107 
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64 Dolna część panelu sterowania  z RS232 525738E 

64.1 Śruba EJOT DELTA PT D2 5x7 10462 

64.2 Śruby zabezpieczające, 1 zestaw 75002 

64.3 Przewód RS 232 525528 

64.4 Przewód czytnika karty (bieżnia) 525.474 

64.5 Obwód drukowany RS 232 525.483 

64.6 Dolna część panelu sterowania 234139G 

64.7 Podstawa śruby 7701 

64.8 Śruba EJOT DELTA PT D4x8 10465 

65 2-biegunowa obudowa z dwoma pinami 87107 

66 3-biegunowa wtyczka płaska 6,3 87065 

67 Wiązka kablowa 525728 

68 Przewodnictwo 12V 61098 

69 Eprom 3000/3000 S 525732 

70 Śruba z łbem stożkowym ściętym M4x12 10208 

71 Śruba samogwintująca DIN 7500 M5x20 10483 

72 Nakrętka sześciokątna DIN 934 M6 12007 

73 Tuleja samogwintująca M5 12075 

74 Śruba z łbem stożkowym płaskim DIN 965 M5x50 10492 

75 Śruba z łbem walcowym soczewkowym DIN 7985 M6x16 10491 

76 Wkręt samogwintujący 3,9x19 10489 

77 Wkręt samogwintujący 3,9x19 10488 
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Lp. Nazwa części 
Nr części 

zamiennej 

1 Rama podstawna (spawana) 340023F 

2 Rura szyjkowa (spawana) 340024F 

3 Hamulec kompletny zestaw (zob. oddzielna lista części zamiennych) 340013G 

4 Lewa korba 15253 

5 Prawa korba 15254 

6 Zaciski 15241 

7 Śruba z podkładką uwięzioną DIN 933 M8x1x18 (10.9) 15242 

8 Pedały (1 para) 15080 

8.1 Strzemiona pedałów długie (1 para) 15172 

10 Przepust kablowy 16194 

11 Oś rolkowa 340046F 

12 Zaślepka montażowa D8 14020 

13 Koło poliamidowe 22014 

14 Śruba sześciokątna DIN 933 M8x20 10077 

15 Nakrętka sześciokątna DIN 958 M8 samoblokująca 12038 

16 Śruba sześciokątna DIN 931 M8x60 10055 

17 Osłona boczna lewa 340.063.KT 

18 Osłona boczna prawa 340.064.KT 

19 Osłona dostępu część 1 340.065.KT 

20 Osłona dostępu część 2 340.066.KT 

21 Stopka 340.068.KT 

22 Uchwyt na butelkę 19020 

23 Śruba samogwintująca DIN 7500 M4x12 10476 

24 Zabezpieczenie krawędzi (długość 55 mm) 16100 
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25 Podpora książki (spawana) 027287F 

26 Nalepka 407 prawa strona 40220 

27 Nalepka 407 lewa strona 40219 

28 Ząbkowana podkładka zabezpieczająca DIN 6798 D4 3 13013 

29 Złącze z dwiema wypustkami 49019 

30 Śruba z łbem walcowym soczewkowym DIN 7985 M4x10 10100 

31 Śruba z łbem walcowym soczewkowym  61101 

32 Kierownica z rurką (bez pomiaru tętna w ręce) 340072G 

32.1 Tuleja tętna 340078F 

32.2 Zaślepka blaszkowa D35 16077 

32.3 Zaślepka blaszkowa D32 16241 

32.4 Obwód drukowany odbiornika tętna 525737 

32.5 Przewód do pomiaru pulsu 525611 

32.6 Wkładka piankowa (0,25) 18019 

32.7 Przepust 92009 

33 Śruba z łbem stożkowym płaskim DIN 965 M3x12 10103 

34 Nakrętka sześciokątna DIN 934 M3 12004 

35 Zasilacz nieregulowany 63019 

36 Moduł zasilania 87100 

37 Bezpiecznik topikowy 1A, zwłoczny 91005 

38 Przewód zasilania 2,5 m, prosty, szary 61037 

38 Osłona tylna, z wyłącznikiem 340070F 

39 Podkładka D34, 5x7 340.047.KT 

40 Podkładka D43x7 340.018.KT 

41 Śruba dociskowy bez łba DIN 915 M6x10 11072 

42 Sworzeń cylindryczny DIN 913 M6x10 11065 
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43 Siodełko, szerokie 18030 

44 Zacisk regulacji siodełka 340058F 

45 Śruba dociskowy DIN 913 M8x25 11063 

46 Pokrętło dociskowe  DIN 6336 M8 24041 

47 Zaślepka blaszkowa 30x30x2 16039 

48 Regulacja siodełka (spawana) 340.057.KT 

49 Osłona rurki siodełka 340.049.KT 

50 Nakrętka sześciokątna DIN 439 M6 12000 

51 Rurka siodełka (spawana) 340.051.KT 

52 Pokrętło z trzpieniem (M16x1,5) 24054 

53 Śruba samogwintująca DIN 7500 M8x20 10475 

54 Podkładka osłony DIN9021 D8,4 13021 

55 Sprężysta podkładka zabezpieczająca DIN 127 D8 13004 

56 Śruba EJOT DELTA PT D3x25 10461 

57 Śruba z łbem walcowym DIN 912 M8x16 (12.9) 10331 

58 Nakrętka sześciokątna DIN 938 M8 12009 

59 Podkładka zabezpieczająca (Schnorr) D8 13161 

60 Nasadka M8, SW13 16144 

61 Panel sterowania część dolna 027.225.KT 

62 Panel sterowania Cycle 400 525727G 

62.1 Mały wyświetlacz panelu sterowania 027.235.KT 

62.2 Dotykowa klawiatura membranowa 027240E 

62.3 Osłona RAL 7021 027.269.KT 

62.4 LCD 400/407 525733E 

62.5 Obwód drukowany 400 525722E 

62.6 Przewód przyłączeniowy LCD (30 cm) 61034 
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63 2-biegunowa obudowa z dwoma pinami 87107 

64 3-biegunowa wtyczka płaska 6,3 87065 

65 Wiązka kablowa 525728 

66 Wiązka kablowa 12V 61098 

67 Eprom 3000/3000 S 525732 

68 Śruba z łbem stożkowym ściętym M4x12 10208 

69 Śruba samogwintująca DIN 7500 M5x20 10483 

70 Nakrętka sześciokątna DIN 934 M6 12007 

71 Tuleja samogwintująca M5 12075 

72 Śruba z łbem stożkowym płaskim DIN 965 M5x50 10492 

73 Śruba z łbem walcowym soczewkowym DIN 7985 M6x16 10491 

74 Wkręt samogwintujący 3,9x19 10489 

75 Wkręt samogwintujący 3,9x19 10488 
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Lp. Nazwa części 
Nr części 

zamiennej 

1 Rama podstawna (spawana) 340023F 

2 Rura szyjkowa (spawana) 340024F 

3 Hamulec kompletny zestaw (zob. oddzielna lista części zamiennych) 340013G 

4 Lewa korba 15253 

5 Prawa korba 15254 

6 Zaciski 15241 

7 Śruba z podkładką uwięzioną DIN 933 M8x1x18 (10.9) 15242 

8 Pedały (1 para) 15080 

8.1 Strzemiona pedałów długie (1 para) 15172 

10 Przepust kablowy 16194 

11 Oś rolkowa 340046F 

12 Zaślepka montażowa D8 14020 

13 Koło poliamidowe 22014 

14 Śruba sześciokątna DIN 933 M8x20 10077 

15 Nakrętka sześciokątna DIN 958 M8 samoblokująca 12038 

16 Śruba sześciokątna DIN 931 M8x60 10055 

17 Osłona boczna lewa 340.063.KT 

18 Osłona boczna prawa 340.064.KT 

19 Osłona dostępu część 1 340.065.KT 

20 Osłona dostępu część 2 340.066.KT 

21 Stopka 340.068.KT 

22 Uchwyt na butelkę 19020 

23 Śruba samogwintująca DIN 7500 M4x12 10476 

24 Zabezpieczenie krawędzi (długość 55 mm) 16100 
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25 Podpora książki (spawana) 027287F 

27 Nalepka 457 prawa strona 40222 

28 Nalepka 457 lewa strona 40221 

29 Złącze z dwiema wypustkami 49019 

30 Śruba z łbem walcowym soczewkowym DIN 7985 M4x10 10100 

31 Przewód uziemiający 61101 

32 Kierownica z rurką (bez pomiaru tętna w ręce) 340072G 

32.1 Tuleja tętna 340078F 

32.2 Zaślepka blaszkowa D35 16077 

32.3 Zaślepka blaszkowa D32 16241 

32.4 Obwód drukowany odbiornika tętna 525737 

32.5 Przewód do pomiaru pulsu 5525611 

32.6 Wkładka piankowa (0,25) 18018 

32.7 Przepust 92009 

33 Śruba z łbem stożkowym płaskim DIN 965 M3x12 10103 

34 Nakrętka sześciokątna DIN 934 M3 12004 

35 Zasilacz nieregulowany 63019 

35.1 Moduł zasilania 87100 

36 Bezpiecznik topikowy 1A, zwłoczny 91005 

37 Przewód zasilania 2,5 m, prosty, szary 61037 

38 Osłona tylna, z wyłącznikiem 340070F 

39 Podkładka D34, 5x7 340.047.KT 

40 Podkładka D43x7 340.018.KT 

41 Śruba dociskowy bez łba DIN 915 M6x10 11072 

42 Sworzeń cylindryczny DIN 913 M6x10 11065 

43 Siodełko, szerokie 18030 
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44 Zacisk regulacji siodełka 340058F 

45 Śruba dociskowy bez łba DIN 913 M8x25 11063 

46 Pokrętło dociskowe  DIN 6336 M8 24041 

47 Zaślepka blaszkowa 30x30x2 16039 

48 Regulacja siodełka (spawana) 340.057.KT 

49 Osłona rurki siodełka 340.049.KT 

50 Nakrętka sześciokątna DIN 439 M6 12000 

51 Śruba dociskowa bez łba DIN 913 M16x1,5x16 11071 

52 Tulejka D24x 340061F 

53 Śruba dociskowy bez łba DIN 931 M8x70 10136 

54 Tulejka D24x 340060F 

55 Śruba dociskowy bez łba DIN 931 M8x70 10057 

56 Rurka siodełka (spawana) 340.080.KT 

57 Uchwyt dźwigni sterowania 24010 

58 Dźwignia wyzwolenia D8x95 234073F 

59 Głowica wyzwalania kwadratowa 15x15x42,5 234.099.KT 

60 Amortyzator pneumatyczny HY6,300 23061 

61 Zaślepka (skrócona) 16014 

62 Śruba samogwintująca DIN 7500 M8x20 10475 

63 Podkładka osłony DIN9021 D8,4 13021 

64 Sprężysta podkładka zabezpieczająca DIN 127 D8 13004 

65 Śruba EJOT DELTA PT D3x25 10461 

66 Śruba z łbem walcowym DIN 912 M8x16 (12.9) 10331 

67 Nakrętka sześciokątna DIN 938 M8 12009 

68 Podkładka zabezpieczająca (Schnorr) D8 13161 

69 Nasadka M8, SW13 16144 
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70 Panel sterowania Cycle 450 525726G 

70,1 Panel sterowania część górna 027.226.KT 

70.2 Dotykowa klawiatura membranowa 027264E 

70.3 Osłona RAL 7021 027.269.KT 

70.4 Moduł LCD 53042 

70.5 Obwód drukowany RS232 525723E 

70.6 Przewód LCD (Cardio 3000) 61107 

71 Dolna część panelu sterowania  z RS232 525738E 

71.1 Śruba EJOT DELTA PT D2 5x7 10462 

71.2 Śruby zabezpieczające, 1 zestaw 75002 

71.3 Przewód RS 232 525528 

71.4 Przewód czytnika karty (bieżnia) 525.474 

71.5 Obwód drukowany RS 232 525.483 

71.6 Dolna część panelu sterowania 234139G 

71.7 Podstawa śruby 77001 

71,8 Śruba EJOT DELTA PT D4x8 10465 

72 2-biegunowa obudowa z dwoma pinami 87107 

73 3-biegunowa wtyczka płaska 6,3 87065 

74 Wiązka kablowa 525728 

75 Przewodnictwo 12V 61098 

76 Eprom 3000/3000 S 525732 

77 Śruba z łbem stożkowym ściętym M4x12 12208 

78 Śruba samogwintująca DIN 7500 M5x20 10483 

79 Nakrętka sześciokątna DIN 934 M6 12007 

80 Tuleja samogwintująca M5 12075 

81 Śruba z łbem stożkowym płaskim DIN 965 M5x50 10492 
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82 Śruba z łbem walcowym soczewkowym DIN 7985 M6x16 10491 

83 Wkręt samogwintujący 3,9x19 (czarny, ocynkowany) 10489 

84 Wkręt samogwintujący 3,9x19 (czarny, ocynkowany) 10488 
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11.2.5 Hamulec – kompletny zestaw 
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Lp. Nazwa części 
Nr części 

zamiennej 

3.1 Rama nośna (spawana) 340003F 

3.2 Wałek koła zamachowego D24,5x138,5 340044F 

3.3 Kołnierz koła zamachowego D60x23 340015F 

3.4 Koło zamachowe 340.010.KT 

3.5 Pierścień ustalający I DIN 472 D42,1x1 14007 

3.6 Podkładka wyrównująca łożyska kulkowego dla 6004 13032 

3.7 Łożysko kulkowe z głębokim rowkiem RK 6004 2Z 20x42x12 15003 

3.8 Pierścień ustalający A DIN 471 D20x1,2 14003 

3.9 Wolne koło 20x26x16 15113 

3.10 Rd. 18x30 (cut off) 340028F 

3.11 POM podkładka oporowa D10,5x24x1,5 13141 

3.12. Nakrętka sześciokątna DIN 985 M10 samozabezpieczająca się 12062 

3.13 Cewka z rdzeniem 140099G 

3.14 Śruba sześciokątna DIN 933 M8x80 10427 

3.15 Śruba sześciokątna DIN 933 M8x110 10473 

3.16 Nakrętka sześciokątna DIN 985 M8 samoblokująca 12038 

3.17 śruba z łbem walcowym DIN 912 M4x25 10487 

3.18 Podkładka DIN 125 D10 13011 

3.19 Śruba sześciokątna DIN 931 M10x60 10137 

3.20 Wielorowkowy pasek klinowy 15226 

3.21 Sprężyna naciągowa Z115V-37X 23025 

3.22 Podkładka wyrównująca łożyska kulkowego D12xD27x0,3 13055 

3.23 Wałek pedału, kompletny (spawany) 340034F 

3.24 Pierścień ustalający A DIN 471 D20x1,2 14003 
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3.25 Napinacz paska  340026G 

3.26 Fl. 30x6x225 340020F 

3.27 Łożysko kulkowe z głębokim rowkiem 63002 RS 10x35x11 15257 

3.28 łożysko gładkie ASK  ZI 110N D10xD12x6 16278 

3.29 Śruba sześciokątna DIN 933 M10x35 10133 

3.30 Śruba sześciokątna DIN 933 M8x20 10075 

3.31 Nakrętka sześciokątna DIN 934 M6 12007 

3.32 Podkładka regulacyjna A DIN 988 10x16x1,0 13176 

3.33 Obrotomierz 0,9m 60015 

3.34 Magnes Secolit 215 19010 

3.35 Obwód drukowany MAG IF 525.087 

3.36 Śruba z łbem stożkowym ściętym M4x12 10208 

3.37 Pierścień odległościowy D8 4xD4 3x5 16044 

3.38 Podkładka regulacyjna DIN 988 D28D20x2,0 13180 

3.39 Śruba z łbem walcowym DIN 912 M6x30 10264 
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11.3 Dane techniczne 

W rozdziale tym przedstawiono dane techniczne twojego urządzenia do ćwiczeń cardio. Specyfikacje 

zawarto w osobnych kolumnach dla każdego modelu CARDIO LINE 400. 

Model CYCLE 400 CYCLE 450 

Napięcie zasilania 220 - 240 V ~ 220 - 240 V ~ 

Standard bezpieczeństwa DIN EN 60335-1 DIN EN 60335-1 

Standard urządzenia EN 957 HA EN 957 HA 

Klasa ochronności II II 

Testowany do stosowania w: warunki domowe warunki domowe 

Dokładność 10%, EN 957 HA 10%, EN 957 HA 

System hamulca Hamulec wiroprądowy Hamulec wiroprądowy 

Moment bezwładności 11 +/- 2kg.m² 11 +/- 2kg.m² 

Wymiary w cm (dł./szer./wys.) 120/62/140 120/62/140 

Waga około 49 kg około 49 kg 

Zakres prędkości 20 – 120 l/min 20 – 120 l/min 

Zakres mocy 15 – 400 W 15 – 400 W 

Krok nastawy 5 W 5 W 

Programy treningowe Ręczny, Profile, Cardio, Zmiana 
biegów 

Ręczny, Profile, Cardio, Zmiana 
biegów 

Programy testowe brak PWC 130, PWC 150 and 

PWC 170 

Parametry wyświetlacza Waty, Tętno, Czas, km/h, 
Dystans, l/min, kcal 

Waty, Tętno, Czas, km/h, 
Dystans, l/min, kcal 

Pomiar tętna POLAR  1 kanał, dokładność EKG 1 kanał, dokładność EKG 

Kontrola obciążenia zależnie od 
tętna 

z nadajnikiem POLAR lub 
pomiarem tętna w ręce 

z nadajnikiem POLAR lub 
pomiarem tętna w ręce 

Aktywacja w zależności od rpm w zależności od rpm 

Maksymalna waga ciała 180 kg 180 kg 

Interfejsy brak brak 
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Model CYCLE 407 MED. CYCLE 457 MED 

Napięcie zasilania 220 - 240 V ~ 220 - 240 V ~ 

Standard bezpieczeństwa DIN EN 60601-1 DIN EN 60601-1 

Standard urządzenia DIN VDE 750-238 DIN VDE 750-238 

Klasa ochronności I I 

Testowany do stosowania w: terapia medyczna terapia medyczna 

Dokładność 5%, DIN VDE 750-238 5%, DIN VDE 750-238 

System hamulca Hamulec wiroprądowy Hamulec wiroprądowy 

Moment bezwładności 11 +/- 2kg.m² 11 +/- 2kg.m² 

Wymiary w cm (dł./szer./wys.) 120/60/140 120/60/140 

Waga około 49 kg około 49 kg 

Zakres prędkości 20 – 120 l/min 20 – 120 l/min 

Zakres mocy 15 – 400 W 15 – 400 W 

Krok nastawy 5 W 5 W 

Programy treningowe Ręczny, Profile, Cardio, 
Odliczanie wsteczne 

Ręczny, Profile, Profile WHO, 
Test, Cardio, Odliczanie 
wsteczne, Wybór EKG 

Programy testowe brak PWC 130, PWC 150 and 

PWC 170 

Parametry wyświetlacza Waty, Tętno, Czas, km/h, 
Dystans, l/min, kcal 

Waty, Tętno, Czas, km/h, 
Dystans, l/min, kcal 

Pomiar tętna POLAR  1 kanał, dokładność EKG 1 kanał, dokładność EKG 

Kontrola obciążenia zależnie od 
tętna 

z nadajnikiem POLAR  z nadajnikiem POLAR  

Aktywacja niezależnie od rpm niezależnie od rpm 

Maksymalna waga ciała 180 kg 180 kg 

Interfejsy brak RS 232 
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11.4 Kompatybilność elektromagnetyczna i odporność na zakłócenia 

Emisja elektromagnetyczna 

Wyroby ERGO-FIT są przeznaczone do użytku w opisanym poniżej środowisku elektromagnetycznym. 

Należy upewnić się, że są one użytkowane we właściwym środowisku. 

Pomiar emitowanych zakłóceń Zgodność Środowisko elektromagnetyczne -  

Emisja o częstotliwości radiowej 

zgodnie z CISPR 11 
Grupa 1 

Wyroby ERGO-FIT wykorzystują energię 
o częstotliwościach radiowych jedynie dla 

funkcji wewnętrznych. Z tego powodu emisja 

częstotliwości radiowych jest bardzo niska i nie 
jest prawdopodobne zakłócanie pracy sprzętu 

elektronicznego pracującego w pobliżu. 

Emisja o częstotliwości radiowej 

zgodnie z CISPR 11 
Klasa B  

Emisja drgań harmonicznych 

zgodnie z IEC 61000-3-2 
nie dotyczy  

Wahania napięcia/migotanie światła 

zgodnie z IEC 61000-3-3 
nie dotyczy  

 

Odporność na interferencje elektromagnetyczne w przypadku urządzeń nie podtrzymujących 

funkcji życiowych 

Wyroby ERGO-FIT są przeznaczone do użytku w opisanym poniżej środowisku elektromagnetycznym. 

Należy upewnić się, że są one użytkowane we właściwym środowisku. 

Testy odporności 
Pomiar testowy, 

norma IEC 001 
Poziom zgodności 

Środowisko 

elektromagnetyczne 

Sygnały przewodzone 
o częstotliwości 
radiowej IEC 61000-4-6 

3 Vef  
150 kHz - 180 MHz 

3  

Sygnały przewodzone 
o częstotliwości 
radiowej IEC 61000-4-3 

3 V/M 

80 mHZ - 2,5 GHz 

3  
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Odporność na interferencje elektromagnetyczne CARDIO LINE 400/400 MED. 

Wyroby ERGO-FIT są przeznaczone do użytku w opisanym poniżej środowisku elektromagnetycznym. 

Należy upewnić się, że są one użytkowane we właściwym środowisku. 

Testy odporności 
Poziom testowy 

IEC 60601 
Poziom zgodności 

Środowisko 
elektromagnetyczne -  

Wyładowanie 
elektrostatyczne 

zgodnie z IEC 61000-
4-2 

±6 kV wyładowanie 
stykowe 

±8 kV wyładowanie 
powietrzne 

6 kV  
 

8 kV  

Podłogi powinny być 
drewniane, betonowe lub 

z płytek ceramicznych. Jeśli 
podłogi pokryte są materiałem 

syntetycznym, to wilgotność 

względna powinna być wyższa 
niż 30%. 

Szybkozmienne 
zakłócenia przejściowe 

zgodnie z 
IEC 61000-4-4 

±2 kV dla linii 
zasilających 

±1 kV dla linii 
wejścia/wyjścia 

 

Jakość zasilania powinna być 
taka, jak dla typowych środo-

wisk komercyjnych 
i szpitalnych. 

Skok napięcia 

zgodnie z 
IEC 61000-4-5 

±1 kV linia-linia 

±2 kV linia-ziemia 
 

Jakość zasilania powinna być 
taka, jak dla typowych środo-

wisk komercyjnych 

i szpitalnych. 

Spadki napięcia, 

krótkie przerwy i 
zmiany napięcia na 

liniach zasilających 
zgodnie z 

IEC 61000-4-11 

  

Jakość zasilania powinna być 

taka, jak dla typowych środo-
wisk komercyjnych 

i szpitalnych. 

 

Pole magnetyczne 
o częstotliwości sieci 

zasilającej (50/60 Hz) 
zgodnie z 

IEC 61000-4-8 

  

Poziom pól magnetycznych 

o częstotliwości sieci 
zasilającej powinien 

odpowiadać typowym 

środowiskom komercyjnym 
i szpitalnym. 
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Zalecane odstępy między przenośnymi i ruchomymi środkami łączności radiowej a urządzeniami 

ERGO-FIT 

Wyroby ERGO-FIT są przeznaczona do użytku w środowisku elektromagnetycznym, w którym 
promieniowane zakłócenia o częstotliwości radiowej jest pod kontrolą. Aby zapobiec zakłóceniom 

elektromagnetycznym należy zachować minimalną odległość przenośnych i ruchomych środków 
łączności radiowej od lampy SOLMED, jak zalecono poniżej, w zależności od maksymalnej mocy 

wyjściowej tych nadajników. 

 

Maksymalna 

znamionowa 
moc wyjściowa 

nadajnika 
[W] 

Odstęp zależnie od częstotliwości nadajnika 

[m] 

150 kHz do 80 MHz 
d = 3,5/V1*sqrtP 

150 kHz do 80 MHz 
d = 3,5/E1*sqrtP 

150 kHz to 80 MHz 
d = 7/E1*sqrtP 

0,01 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,37 0,37 0,74 

1 1,17 1,17 2,33 

10 3,69 3,69 7,38 

100 11,67 11,67 23,33 

 

Dla nadajników o maksymalnej znamionowej mocy wyjściowej nie wymienionej powyżej, zalecany 
odstęp d w metrach (m) może być określony ze wzoru odpowiadającego częstotliwości nadajnika, 

gdzie P jest maksymalną znamionową mocą nadajnika w watach (W) podaną przez wytwórcę. 

 
Uwagi: 

 Dla 80 MHz i 800 MHz mają zastosowanie odstępy dla wyższego zakresu częstotliwości. 

 Powyższe wskazówki mogą nie mieć zastosowania w każdej sytuacji. 

Na propagację fal radiowych ma wpływ absorpcja i odbicia od konstrukcji, przedmiotów i 
ludzi. 
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11.5 Regulacje dotyczące bezpieczeństwa 

11.5.1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 

W celu ochrony użytkowników, Verband Deutscher Elektrotechniker e.V. (VDE, Niemieckie 

stowarzyszenie inżynierów elektrotechniki) opublikowało specjalne instrukcje dotyczące stosowania 

elektrycznych wyrobów medycznych oraz użytkowania pomieszczeń wykorzystywanych w celach 

medycznych.  

Zgodnie z tymi instrukcjami urządzenia podłączone do sieci zasilającej muszą być wyposażone nie 

tylko w niezawodną izolację części pod napięciem, ale także w dodatkowy środek ochronny chroniący 

użytkownika przed przenoszeniem napięcia zasilającego na dotykalne części metalowe. W tym celu 

VDE dokonuje podziału klas ochronności. 

Spośród klas ochronności dozwolonych dla elektrycznych wyrobów medycznych, w większości 

przypadków stosuje się I klasę ochronności (środki ochronne z przewodem uziemiającym) oraz II 

klasę ochronności (środki ochronne bez przewodu uziemiającego, ale z podwójną izolacją): 

W urządzeniach I klasy ochronności metalowe części obudowy są połączone z uziemiającym 

przewodem ochronnym sieci zasilającej poprzez styk uziemiający. W przypadku awarii izolacji 

automatyczny wyłącznik od strony zasilania zamknie obwód. 

Modele CYCLE CARDIO LINE 400 należą do II klasy ochronności, a modele CYCLE CARDIO LINE 400 

MED należą do I klasy ochronności. 

Części niemedycznych urządzeń elektrycznych znajdujących się w środowisku użytkownika, do 

których jest dostęp po demontażu obudowy itp. podczas rutynowej konserwacji, nie mogą być 

zasilane prądem o napięciu przekraczającym 25 V w przypadku prądu przemiennego lub 60 V w 

przypadku prądu stałego. Ponadto napięcie zasilania musi być wytwarzane przez oddzielne źródło 

zasilania, zgodnie z IEC 601-1. 

Takiej części urządzenia i użytkownika nie wolno dotykać jednocześnie. 

W czasie stosowania elektrycznych wyrobów medycznych należy bezwzględnie przestrzegać zasad 

bezpieczeństwa, z uwzględnieniem stanu technicznego urządzeń oraz przepisów dotyczących BHP 

i zapobiegania wypadkom. Aby uniknąć bezpośredniego lub pośredniego kontaktu, należy 

wykorzystać środki ochronne, do których należą pokrywy, powłoki i inne rodzaje izolacji części pod 

napięciem, w połączeniu ze środkami ochronnymi takimi jak przewody ochronne uziemienia (zgodnie 

z I klasą ochronności), bezpieczniki topikowe oraz zachowanie odległości między urządzeniami.  

Odległość, którą należy zachować między urządzeniami wynosi 1,5 m. Przy tej odległości 

prawdopodobieństwo dotykania dwóch urządzeń treningowych przez jedną osobę w sposób 

przewodzący jest mało prawdopodobne. Tym samym maleje ryzyko porażenia prądem elektrycznym 

osób ćwiczących. 
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Instrukcje przedstawione w tym rozdziale odnoszą się do modelu bezpieczeństwa obowiązującego 

w Niemczech. Mogą one różnić się od tych, które obowiązują w innych krajach. 

11.5.2 Znak zgodności 

Urządzenia ERGO-FIT CARDIO LINE 400 MED produkowane są z zachowaniem najsurowszych zasad 

kontroli bezpieczeństwa i jakości. Są przeznaczone do użytku komercyjnego. Urządzenia CARDIO LINE 

400 HOME są zatwierdzone do użytku domowego. Proszę zapoznać się z deklaracjami zgodności 

dotyczącymi zastosowanych norm i wytycznych (prosimy o kontakt z zespołem ERGO-FIT). 

Etykieta na urządzeniu zawiera informacje przedstawione na poniższym rysunku (przykład dotyczy 

modelu CYCLE 407 MED): 

 

 

 

Oznakowanie CE 

(wyrobów medycznych) 

Rodzaj bezpiecznika 

Typ B 

Wartości zasilania 

sieciowego 

Zużyty sprzęt elektrotechniczny i elektroniczny  

Zapoznaj się z instrukcją obsługi 

Stopień ochrony:  
- ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych palcem, 
- przed wnikaniem obcych ciał stałych Ø > 12,5mm, 
- przed padającymi kroplami wody 
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11.5.3 Piktogramy 

Piktogramy stosowane w odniesieniu do urządzeń ERGO-FIT są zgodne z normami IEC 417 i IEC 878. 

Użyto poniższych piktogramów: 

 

Prąd zmienny 

Zacisk uziemiający 

Uziemienie 

Kompensacja potencjału 

Urządzenie drugiej klasy ochronności 

Niebezpieczeństwo! Zobacz dokumenty towarzyszące. 

Wyłącznik (zasilanie, połączenie z siecią zasilającą) 

Włącznik (zasilanie, połączenie z siecią zasilającą) 

Urządzenie typu B 

Urządzenie typu BF 

Niebezpieczne napięcie elektryczne 

Zapoznaj się z instrukcją obsługi 

Zużyty sprzęt elektrotechniczny i elektroniczny 

Stopień ochrony:  
- ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych palcem, 
- przed wnikaniem obcych ciał stałych Ø > 12,5mm, 
- przed padającymi kroplami wody 
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11.6 Marginesy błędu 

Poniższe marginesy błędu dotyczą modeli CYCLE CARDIO LINE 400 MED zgodnie z normą DIN VDE 

750-238: 

1. Błąd odczytu mocy p nie może przekraczać ± 5% wyświetlanej wartości. Jednakże może on 

być nie mniejszy niż ± 3 W. 

2. Błąd odczytu prędkości obrotowej n jest ustawiony na maksimum ± 2 obr/min przy prędkości 

powyżej 40 obr/min. 

3. Margines błędu pomiaru mocy obliczonej na podstawie momentu hamującego i prędkości 

obrotowej ergometru nie może przekraczać 1%. 

Poniższy wykres przedstawia charakterystyczną zależność między momentem hamującym a mocą. : 

 

 

Wydajność jest przedstawiona na wyświetlaczu w sposób następujący: 

Wskazanie na prawo od prędkości 
obrotowej (CYCLE 450/457) 

Wskazanie na prawo/lewo od prędkości 
obrotowej (CYCLE 400/407) 

Urządzenia zgodne z normami 

VDE 750-238 EN 957 

brak 5% zakresu 10% zakresu 

Punkty 10% zakresu 10% zakresu 

Strzałki Odchylenie > 10% Odchylenie > 10% 
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11.7 Ocena testowa 

 

Klasyfikacja sprawności fizycznej na poziomie 9 odpowiada „bardzo dobrej” sprawności. Mistrz 

olimpijski uzyskałby ocenę sprawności fizycznej na poziomie 18. 
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11.8 Gwarancja 

Produkty firmy ERGO-FIT objęte są dwuletnią gwarancją (patrz warunki ogólne, punkt 11.8.1 poniżej). 

W pierwszym roku obowiązywania gwarancji koszty podróży i godziny pracy w Niemczech, podobnie 

jak koszty części zamiennych, są ponoszone przez ERGO-FIT. W drugim roku gwarancji ERGO-FIT 

pokrywa tylko koszty części zamiennych.  

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak w dostawie uprzednio wyraźnie określonych 

elementów lub ich wadliwość, z wyłączeniem innej odpowiedzialności, w następujący sposób: 

1. Wszystkie części, które są całkowicie lub częściowo niezdatne do użytku w wyniku 

okoliczności zaistniałych przed przeniesieniem ryzyka - w szczególności z powodu wadliwego 

projektu, wady materiałowej lub wadliwego wykonania - zostaną naprawione lub 

wymienione w okresie 24 miesięcy po dostawie. Decyzję o tym czy wadliwa część zostanie 

naprawiona, czy też wymieniona, podejmuje sprzedawca. Dostawca ponosi 

odpowiedzialność za braki w rysunkach i produktach dostarczonych lub wybranych przez 

sprzedającego lub ich defekty, jeśli dostawca byłby w stanie rozpoznać te braki lub defekty 

przy zastosowaniu profesjonalnej staranności, chyba że sprzedawca bezzwłocznie 

powiadomił nabywcę o stwierdzonych brakach lub defektach. 

2. Prawo nabywcy do roszczeń z tytułu gwarancji wygasa we wszystkich przypadkach po 24 

miesiącach od dostarczenia wyrobów objętych gwarancją. 

3. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia, do których doszło w wyniku niewłaściwego 

użytkowania, wadliwego montażu lub nieprawidłowego uruchomienia przeprowadzonego 

przez nabywcę lub osobę trzecią, naturalnego zużycia, niewłaściwego lub nieostrożnego 

obchodzenia się z urządzeniem, zastosowania nieodpowiedniego sprzętu lub wymiany 

materiałów roboczych na nieodpowiednie, w wyniku wadliwych prac budowlanych, 

oddziaływania chemicznego, elektrochemicznego lub elektrycznego, z wyjątkiem 

przypadków, gdy można wykazać, że doszło do nich z winy sprzedawcy. Nabywca ponosi 

wszelkie ryzyko związane z dostawą, nawet w przypadku darmowego transportu z fabryki. 

4. Sprzedawca ma prawo do dokonania dwóch napraw lub dwukrotnej wymiany wadliwych 

elementów. Jeżeli defekt nadal występuje, nabywca ma prawo do upustu lub anulowania 

umowy kupna sprzedaży w ramach obowiązującego prawa. Sprzedający jest zobowiązany do 

usunięcia defektu w czasie sześciu tygodni od momentu przekazania powiadomienia 

o defekcie.  

5. Niewłaściwe modyfikacje lub naprawy przeprowadzone w imieniu nabywcy lub osoby trzeciej 

bez uprzedniej zgody sprzedawcy spowoduje unieważnienie gwarancji. 

6. W przypadku eksportu, gwarancja jest ograniczona do zapewnienia dostępności luźnych 

części zamiennych u sprzedawcy w okresie gwarancyjnym. Koszty pakowania, przesyłki 

i robocizny zostaną pokryte przez nabywcę. W przypadku, gdy nabywca wymaga dokonania 

naprawy lub innej usługi przez technika wytwórcy pod adresem wskazanym przez nabywcę, 

nabywca pokrywa koszty podróży i robocizny.  

7. Wszystkie produkty, które nie zostały wyprodukowane przez sprzedawcę podlegają 

przepisom prawa. 

Części eksploatacyjne nie są objęte gwarancją. Należą do nich na przykład: 

 strzemiona pedałów 

 kierownica z rurką 
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 siodełko 

 pasek zębaty 

 łańcuchy 

 dźwignia zacisku kierownicy 

 pedały 

 siodełko, rączki kierownicy 

 bezpieczniki 

Nieprzestrzeganie instrukcji konserwacji skutkuje unieważnieniem gwarancji! 
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11.9 Wpis do Rejestru urządzeń medycznych 

Zgodnie z art. 11 ust. 7 i art. 7 rozporządzenia w sprawie budowy, eksploatacji i użytkowania 

wyrobów medycznych ("MPBetreibV") z dnia 29 czerwca 1998 r. (BGBt 1. s. 1762), osoba 

przeprowadzająca kontrole metrologiczne musi bezzwłocznie zarejestrować zmierzone wartości, 

metodę pomiaru, a także inne wyniki oceny w rejestrze wyrobów medycznych. Ponieważ podczas 

kontroli metrologicznej Państwa wyrobu medycznego rejestr wyrobów medycznych nie był dostępny, 

prosimy o wykorzystanie poniższych danych w Państwa dokumentacji: 

 

Użytkownik: 

Firma: ______________________________________________________ 

Osoba do kontaktu: ______________________________________________________ 

Ulica: ______________________________________________________ 

Kod pocztowy, miejscowość: ______________________________________________________ 

 

Wytwórca: 

ERGO-FIT GmbH & Co. KG, Blocksbergstraße 165, D-66955 Pirmasens 

 

Dane identyfikacyjne  wyrobu: 

Nazwa wyrobu: ______________________________________________________ 

Model: ______________________________________________________ 

Numer seryjny: ______________________________________________________ 

 

Metoda pomiaru i ewaluacja: 

 Przewodnik po kontroli metrologicznej (LMK) 

 Dodatek 15 lub dodatek 23 przepisów dotyczących kalibracji (EQ 15 lub EQ 23) 

 Uwagi:  __________________________________________________________ 

Applied perpendicular Zastosowana prostopadła (???): __________________________ 

 

Wyniki pomiarów: patrz następne strony 

 kontrola metrologiczna pozytywna; roczne oznaczenie plomby 

 kontrola metrologiczna negatywna; stara plomba usunięta 

_______________________ 

podpis 
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Metoda pomiaru i ewaluacja: 

 Przewodnik po kontroli metrologicznej (LMK) 

 Dodatek 15 lub dodatek 23 przepisów dotyczących kalibracji (EQ 15 lub EQ 23) 

 Uwagi:  __________________________________________________________ 

Applied perpendicular Zastosowana prostopadła (???): __________________________ 

 

Wyniki pomiarów: patrz następne strony 

 kontrola metrologiczna pozytywna; roczne oznaczenie plomby 

 kontrola metrologiczna negatywna; stara plomba usunięta 

_______________________ 

podpis 

 

Metoda pomiaru i ewaluacja: 

 Przewodnik po kontroli metrologicznej (LMK) 

 Dodatek 15 lub dodatek 23 przepisów dotyczących kalibracji (EQ 15 lub EQ 23) 

 Uwagi:  __________________________________________________________ 

Applied perpendicular Zastosowana prostopadła (???): __________________________ 

 

Wyniki pomiarów: patrz następne strony 

 kontrola metrologiczna pozytywna; roczne oznaczenie plomby 

 kontrola metrologiczna negatywna; stara plomba usunięta 

_______________________ 

podpis 
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Rejestracja dodatkowej karty wyrobu medycznego 

 

Użytkownik: ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

1. Nazwa wyrobu medycznego 

_____________________________________________________________________ 

2. Test funkcjonalny i wprowadzenie: 

Test funkcjonalny wykonany  

w dniu: _______________________ przez _______________________________ 

 

Wprowadzenie wykonane  

w dniu ________________________ przez _______________________________ 

 

Przeszkolona osoba:: _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

3. Metrologiczna inspekcja: nie rzadziej niż co dwa lata. 

Następna kontrola:  ___________________________ 

wykonana przez (imię i nazwisko): _________________________ 

4. Kontrola bezpieczeństwa / konserwacji: zalecane co 12 miesięcy. 

Następna kontrola:  ___________________________ 

wykonana przez (imię i nazwisko): _________________________ 

5. Data, rodzaj i konsekwencje defektu, powtórzenie identycznego defektu: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

6. Raporty incydentów do właściwych władz i wytwórcy: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa  

CARDIO LINE 400 

 Przed rozpoczęciem użytkowania zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi. 

 Przed treningiem sprawdź podłączenie do zasilania. 

 Nigdy nie stosuj urządzenia bez zasilania prądem. Przed rozpoczęciem użytkowania 

przeprowadź test funkcjonalny. 

 Po treningu wyłącz urządzenie i odłącz je od sieci zasilającej.  

 W czasie treningu należy nosić właściwą odzież sportową i sportowe obuwie. 

 Nigdy nie opieraj się o panel kontrolny lub obudowę i nie wykonuj nieprawidłowych ruchów.  

 Nigdy nie rozpoczynaj treningu od maksymalnego obciążenia. Zwiększaj obciążenie powoli. 

 Przed rozpoczęciem treningu sprawdź czy pozycja siodełka jest prawidłowo zabezpieczona.  

 Nie opieraj się na kierownicy i nie przechylaj się nadmiernie na boki aby nie spowodować 

upadku. 

 Dzieci nie mogą użytkować urządzenia treningowego bez nadzoru dorosłych a także nie mogą 

zbliżać się do urządzenia i jego części ruchomych. 

 W przypadku wystąpienia nudności lub zawrotów głowy należy natychmiast przerwać trening 

oraz poinformować instruktora fitness i/lub lekarza. 

 Jeżeli użytkownik ma wszczepiony stymulator serca lub nie jest w pełni zdrowy, powinien on 

skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem urządzenia treningowego. 

 Nie zeskakuj z urządzenia w czasie treningu.  

 Nie ściągaj stóp z pedałów w czasie treningu. 

 Raz w tygodniu sprawdź ruchome elementy urządzenia oraz jego obudowę pod kątem 

uszkodzeń. Jeśli są uszkodzone, bezzwłocznie zleć ich naprawę.  

 Szpary i otwory na urządzeniu służą do jego wentylacji, dlatego nie wolno ich zakrywać – 

mogłoby to skutkować przegrzaniem się elementów urządzenia. 

 Z urządzenia należy korzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. 

 Należy stosować się również do innych zaleceń co do bezpieczeństwa i obsługi ergometrów 

ERGO-FIT, które zawarto w niniejszej instrukcji obsługi. 

Wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa zawarte w niniejszej instrukcji obsługi oparte są na 

wieloletnim doświadczeniu i pracy badawczej. 

Wymienione powyżej środki ostrożności należy wywiesić w miejscu widocznym dla pacjentów 

ćwiczących na ergometrze! Wszyscy użytkownicy urządzenia muszą zapoznać się z zagrożeniami 

i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa. Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała 

lub szkody materialne. 
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Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa  

CARDIO LINE 400 MED 

 Przed rozpoczęciem użytkowania zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi. 

 Przed treningiem sprawdź podłączenie do zasilania. 

 Nigdy nie stosuj urządzenia bez zasilania prądem. Przed rozpoczęciem użytkowania 

przeprowadź test funkcjonalny. 

 Przed zastosowaniem urządzenia konieczna jest konsultacja z lekarzem i / lub osobą 

nadzorującą. Urządzenia nie należy stosować pod nieobecność osoby nadzorującej.  

 Po treningu wyłącz urządzenie i odłącz je od sieci zasilającej. 

 W czasie treningu należy nosić właściwą odzież sportową i sportowe obuwie. 

 Nigdy nie opieraj się o panel kontrolny lub obudowę i nie wykonuj nieprawidłowych ruchów.  

 Nigdy nie rozpoczynaj treningu od maksymalnego obciążenia. Zwiększaj obciążenie powoli. 

 Przed rozpoczęciem treningu sprawdź czy pozycja siodełka jest prawidłowo zabezpieczona.  

 Nie opieraj się na kierownicy i nie przechylaj się nadmiernie na boki aby nie spowodować 

upadku. 

 Dzieci nie mogą użytkować urządzenia treningowego bez nadzoru dorosłych a także nie mogą 

zbliżać się do urządzenia i jego części ruchomych. 

 W przypadku wystąpienia nudności lub zawrotów głowy należy natychmiast przerwać trening 

oraz poinformować instruktora fitness i/lub lekarza. 

 Jeżeli użytkownik ma wszczepiony stymulator serca lub nie jest w pełni zdrowy, powinien on 

skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem urządzenia treningowego. 

 Nie zeskakuj z urządzenia w czasie treningu.  

 Nie ściągaj stóp z pedałów w czasie treningu. 

 Raz w tygodniu sprawdź ruchome elementy urządzenia oraz jego obudowę pod kątem 

uszkodzeń. Jeśli są uszkodzone, bezzwłocznie zleć ich naprawę.  

 Szpary na urządzeniu służą do jego wentylacji, dlatego nie wolno ich zakrywać – mogłoby to 

skutkować przegrzaniem się elementów urządzenia. 

 Z urządzenia należy korzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. 

 Należy stosować się również do innych zaleceń co do bezpieczeństwa i obsługi ergometrów 

ERGO-FIT, które zawarto w niniejszej instrukcji obsługi. 

Wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa zawarte w niniejszej instrukcji obsługi oparte są na 

wieloletnim doświadczeniu i pracy badawczej. 

Wymienione powyżej środki ostrożności należy wywiesić w miejscu widocznym dla pacjentów 

ćwiczących na ergometrze! Wszyscy użytkownicy urządzenia muszą zapoznać się z zagrożeniami 

i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa. Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała 

lub szkody materialne. 
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