
УПЪТВАНЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

КРОСТРЕНАЖОР MASTER



1. Инструкции за безопасност 

 Кростренажорът е произведен съгласно стандарт EN 957-1/ 9HC и  може да 
се използва за физически упражнения.

 Максимално допустимо тегло на трениращият е посочена в сайта или в 
другата част от упътването.

 Кростренажора следва да се използва само за целите, за който е 
предназначен. Само за домашна употреба

 Всяка друга употреба на елиптичният тренажор е забранена и може да бъде 
опасна.Вносителят не е отговорен за щети или наранявания възникнали в 
следствие на неправилна употреба на оборудването.

За да предотвратите наранявания и/или инциденти,  моля,  прочетете и спазвайте
внимателно тези елементарни правила:

1. Не позволявайте деца да си играят с или близо до уреда.
2. Нивелирайте добре уреда и го поставете на постелка  /при клатене е 

възможно той да се повреди/
3. Редовно проверявайте дали всички винтове , болтове , дръжки и педали са 

добре стегнати .
4. Бързо заменете всички дефектни части и не използвайте уреда преди да 

бъде поправен. Внимавайте за умора на материалите.
5. Избягвайте високи температури , влага и контакт с вода.
6. Внимателно прочетете инструкциите за употреба преди стартиране на уреда.
7. Уреда изисква свободно място във всички посоки (мин. 1.5 м.)
8. Позиционирайте уреда върху солидна и равна повърхност.
9. Не тренирайте веднага преди или след хранене.
10. Преди да започнете каквато и да е 

фитнес тренировка се консултирайте с лекар.
11.

Нивото на безопасност на машината може да бъде поддържано само, ако 
редовно се проверяват износващите се части. Лостове и други механизми за 
регулиране на уреда не трябва да пречат на свободното движение по време 
на тренировка.

12. Тренировъчното оборудване не 
трябва да се използва като играчка.

13. Не стъпвайте по корпуса на уреда , 
само върху степенките , предназначени за тази цел.

14. Не носете отпуснати дрехи. Носете 
подходящо облекло за тренировка-напр.анцуг.

15. Носете обувки и никога не 
тренирайте боси.

16. Проверете дали няма други хора в 
района на уреда, защото по време на ползване те могат да бъдат наранени от
движещите се части.

2.Общи 
Този тренировъчен уред е предназанчен за домашно ползване.Уреда отговаря на



изискванията  на  DIN EN 957-1/9  HC.Маркировката  СЕ  се  отнася  за  Директива
89/336/ЕЕС на ЕС. Увреждане на здравето не може да бъде изключено, ако този уред
не се използва по предназначение (например претрениране, неправилни настройки и
др.)
2.1 Пакетаж
Природно съобразни и рециклируеми материали:
-Външната опаковка е от картон

-Отлятите части са от полистрол, без пяна CFS (PS)
-Опаковки и торбички от полиетилен (PE)

-Каиши от полипропилен (РР)
2.2 Изхвърляне 
Моля,  запазете  опаковката  за  случаи на  ремонт  /гаранционен ремонт .  Уреда  не
трябва да се изхвърля заедно с домашния боклук.
Уважаеми клиенти,
Вие сте длъжни да предадете за рециклиране съответните материали от

уреда: 
- Външна опаковка (картон)
- Отляти части от полистрол
- Опаковки и торбички от полиетилен
- Електрооборудване
- Каиши от полипропилен
- Уредът не трябва да се изхвърля заедно с домашния боклук
За  връзка  с  фирми  за  рециклиране  на  отпадъците  се  обърнете  към

вносителя!

Разопаковайте всички части. Проверете дали няма липси и при констатиране 
на такива се обърнете към продавача на стоката. Следвайте схемите за монтаж,
които са в другата част от упътването, която се намира в кашона на бягащата 
пътека.

Нивелирайте добре уреда. Притягайте редовно всички свързващи елементи.
При проблем се свържете със сервиза от гаранционната карта.



УПЪТВАНЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОМПЮТЪРА

FUNCTION BUTTONS                                                         

MODE

1)  Натиснете бутон MODE за настройка на TIME,SPEED,DISTANCE,CAL,ODO или PULSE.

2)  Натиснете бутона за изборанта функция за да излезе на дисплея или я вкарай след

настройките.

3)  Натиснете и задръжте бутона за 2сек. За да рестартира функцията до показател 0.

SET

За да настроите целевата стойност на време, разстояние, калорий или пулс, натиснете

бутона и задръжте, за да се ускори стъпката.

RESET

Натиснете Reset бутона, за да рестартирате стойността при настройките.

Натиснете и задръжте бутона за 2 секунди за да рестартирате всичко без изминатото

разстояние.

Функции и операции:

1.СКОРОСТ(SPEED)

i. Показва моментната скорост ( от 0.00 до 99.0 км/ч)

2.ВРЕМЕ (TIME)

i. Отчита продължителността на тренировката ( до 99мин.).

ii. Продължителността  на  тренировката  може  да  бъде  зададена  предварително.

Максималмното време е 99 мин.

3.ДИСТАНЦИЯ (DISTANCE)

i. Oчита изминатата дистанция по време на тренировката( до 99 км.).

iii. Дистанцията на тренировката може да бъде зададена предварително с натискане на

Set&Mode.  Когато тя бъде достигната , компютърът ще изписука.Максималмнота

дистанция е 99 км.

4. КАЛОРИИ (CALORIES)

i. Отчита изгорените калории по време на тренировката ( до 999kcal).

ii. Kоличеството  на  калориите  може  да  бъде  зададено  предварително чрез  SET  &

MODE. Когато то бъде достигнато , компютърът ще Ви алармира.

5. ПУЛС (PULSE) 

          Задръжте дланите си върху сензора за пулс. на дисплея ще се покаже Вашият

сърдечен ритъм ( от 40 до    240 удара в минута ).

6. AUTO SCAN- Автоматично изреждане на различните показатели.

6. ODOMETER - Тоталното изминато разстояние

Когато дисплеят загуби яркостта си , заменете старите батерии с нови от същия тип ( AA UM3

R6 ).
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