
     Ръководство – BG

     Мини степер с дисплей

Моля, прочетете това ръководство внимателно, особенно предупреждението за безопасна експлоатация,
за да сте сигурни че ще използвате уреда по правиния начин. Запазете ръководството за допълнителни
справки.

1. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ВНИМАНИЕ

Прочетете ръководството внимателно преди.

Следвайте внимателно инструкциите за сглабяне.

1. Уверете  се,  че  всички  болтове  и  гайка  по  уреда  са  добре  затегнати.  Уверете  се,  че  всички
резервни части са осигурени от производителя – използването на неоторизирани резервни части
е строго забранено.

2. Проверете  здравословното  си  състояние  преди  да  започнете  упражнения  с  уреда.  За  да  се
гарантира достатъча физическа сила, упражненията трябва да се изпълняват правилно, редовно и
постепенно.

3. Уверете се,  че употребата му от деца винаги е под контрол от възрастен; в противен случай,
уреда да се съхранява на недостъпно за деца място.

4. Уверете се, че използвате подходящо облекло за тренировка с уреда, за да избегнете възможни
опасни ситуации. Прекратете незабавно тренировката с уреда и легнете за почивка в случай на
замайване, болка, гадене, или при други болестни симптоми.

5. Уреда е  предназначен за ползване от един човек в едно и съшо време.

6. Спрете да използвате уреда ако установите някаква повреда по него.

7. Уверете се, че уреда е посатвен върху суха, твърда и здрава повърхност, с достатъчно място за
движение.

8. Този уред е предназначен единствено за домашна употреба, а максималната му товароносимост е
до 100 кг.

9. Уверете  се,  че  всички  части  на  уреда  са  напълно  проверени  преди  употреба,  особенно
абразивните  части.  Сменете  дефектните  части  незабавно  за  да  се  поддържа  нивото  на
безопасност на уреда. Извършвайте редвона проверка в съответствие с инструкциите за монтаж
на този уред, за да се гарантира нивото на безопасност по всяко време.

10. Изхвърлянето на уреда трябва да бъде в съответствие с регионалните и местните разпоредби.

Коректни начини за изхвърляне на уреда

Тази  маркировка  показва,  че  този  уред  не  трябва  да  се  изхвърля  с  други  домакински
отпадъци в рамките на целия ЕС. За да се предотврати възможно увреждане на околната
среда или човешкото здраве от неконтролираното изхвърляне на отпадъци, рециклирането
води до насърчаване на устойчива многократна употреба на материалните ресурси.

 
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 степера.

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

Ръководство за операция с продукта

1. Завъртете регулиращия винт , за да промените диапазона за движение на педалите.

2. Регулирайте обтягането на регулиращия винт, за да се гарантира че обтягащшата проволка е добре
свързана за правилно функциониране

3. Компютърът ще се изключи автоматично ако няма движение в продължение на 4 мин.

4. Компюютърът ще се включи автоматично когато упражненията започнат.

5. Всички функции автоматично ще спрат и ще се появи знак „STOP” в горния ляв ъгъл на компютъра
когато няма движение на четирите секции.Функциите ще бъдат възобновени когато упражненията
започнат.

Функции на компютъра
SCAN Послеводателно, автоматично сканиране на всички функции

TIME Показва общото време на тренировката, стартирано от 00:00 – 99:59.

COUNT Показва общия брой на стъпките направени по време на тренировката

STRIDES/MIN Показва повторенията (крачките) за минута по време на тренировката

CAL Показва изгорените калории по време на тренировката. ЗАБЕЛЕЖКА: Това е
приблизително измерване .

MODE/RESET За избиране на  TIME, COUNT, STRIDES/MIN, CALORIES за НУЛИРАНЕ на
стойностите по подразбиране.  Задръжте бутона за 4 сек. за да занулите стойностите.

Когато дисплеят загуби яркостта си , заменете старите батерии с нови от същия тип ( AA 
UM3 R6 ).

Продавач: Sportensklad.BG,  Соларшоп ЕООД , гр.София , бул.Черни връх 44
Вносител: Sportensklad.BG,  Соларшоп ЕООД , гр.София , бул.Черни връх 44
Производител: Мастър спорт с.р.о , Чехия, 70900 Острава


