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INSTRUKCJA DZIAŁANIA KOMPUTERA  

SILNIKOWEGO KLASY A 

Funkcja: 

1. Program: 21 poniższych programów 

A: 1 Program Ręczny (Rys.1) 

B: 10 Zarysów Programów Ustawień Wstępnych (Rys.2~Rys.11): 

P1: POFAŁDOWANY P2: DOLINA P3: SPALANIE TŁUSZCZU P4: RAMPA 

P5: GÓRA P6: OKRESOWY P7: KARDIO P8: WYTRZYMAŁOŚĆ P9: ZBOCZE 

P10: RAJD 

 

                   Rys. 1                                Rys.2                                            Rys.3 

C: 1 Program Kontroli Mocy (Rys.12) 

D: 4 Programy Kontroli Tętna (Rys.13~Rys.16): 

55% T., 75% T., 90% T. oraz T. DOCELOWE 

 

                     Rys.4                                Rys.5                                            Rys.6 



 

                    Rys.7                               Rys.8                                          Rys.9 

 

                    Rys.10                               Rys.11                                          Rys.12 

 

                      Rys.13                                  Rys.14                             Rys.15 

E: 4 Programy Ustawień Użytkownika: CUSTOM1 DO CUSTOM4 (Rys.17~Rys.20) 

F: 1 Program Pomiaru Tłuszczu (Rys.21) 



 

                   Rys.16                              Rys.17                                        Rys.18  

 

                   Rys.19                              Rys.20                                        Rys.21 

2. Zapisuje dane użytkownika takich parametrów jak PŁEĆ, WZROST, WAGA oraz WIEK, nawet 
po odcięciu zasilania.  

3. Wyświetlacz matrycowy wskazuje twój bieżący status. (Rys.22) 

4.  Symulacyjne EKG dokonujące pomiaru tętna. (Rys.23) 

 

               Rys.22                                 Rys.23 

5. Wyświetla jednocześnie Prędkość (w uderzeniach na minutę), CZAS, KAL., MOC, TĘTNO oraz 
POZIOM. 

6. Komputer wyłączy się automatycznie w przypadku, gdy przez ponad 4 minuty nie wykryje 
działania, sygnału prędkości czy sygnału tętna. Tymczasem, zachowa twoje bieżące dane do 
ćwiczeń i przejdzie w stan czuwania. Po przyciśnięciu dowolnego klawisza lub  
w ruchu, komputer włączy się automatycznie.  

Przyciski: 



1. ENTER 

• W trybie „stop”  (wyświetla „STOP”), naciśnij przycisk ENTER, aby rozpocząć wybór programu 
oraz przejść do ustawiania wartości migających w stosownym oknie. 

         A: Po wybraniu programu, naciśnij ENTER, aby zatwierdzić żądany wybór. 

         B: Przy ustawianiu, naciśnij ENTER, aby potwierdzić wartość ustawień wstępnych. 

• W trybie startowym (wyświetla START), naciśnij ENTER, aby wybrać wyświetlenie prędkości 
lub obrotów na minutę, lub włączenie automatyczne. 

• W każdym trybie, przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby całkowicie zresetować komputer. 

2. START/STOP: 

• Naciśnij przycisk START/STOP, aby rozpocząć lub zatrzymać programy. 

• W każdym trybie, przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby całkowicie zresetować 
komputer. 

3. UP: 

• W trybie stop, gdy miga znak na wyświetlaczu matrycowym, naciśnij przycisk, aby 
przejść do następnego programu. W przypadku migania wartości w stosownym 
oknie, naciśnij przycisk, aby zwiększyć wartość. 

• W trybie startowym  (wyświetla START), naciśnij przycisk, aby zwiększyć opór 
treningu. 

4. DOWN: 

• W trybie stop, gdy miga znak na wyświetlaczu matrycowym, naciśnij przycisk, aby 
przejść do następnego programu. W przypadku migania wartości w stosownym 
oknie, naciśnij przycisk, aby zmniejszyć wartość. 

• W trybie startowym (wyświetla START), naciśnij przycisk, aby zmniejszyć opór 
treningu. 

5. POWRÓT DO TĘTNA SPOCZYNKOWEGO 

• Najpierw sprawdza bieżące tętno i wyświetla wartość tętna, naciśnij przycisk, aby 
rozpocząć testowanie powrotu do tętna spoczynkowego. 

• Jeśli jesteś w trybie powrotu do tętna spoczynkowego, naciśnij przycisk, aby 
zakończyć. 

Działanie 

1. Włącz komputer 



Podłącz jeden koniec złączki do źródła elektrycznego AC, a drugi koniec do komputera. 
Komputer będzie dzwonił i rozpocznie pracę w trybie początkowym. (Rys.24) 

2. Wybór programu i ustawienie wartości 

• Program Ręczny i Programy Ustawień Wstępnych P1~P10 

A. Naciśnij przycisk UP, DOWN, aby wybrać żądany program. (Rys.25) 

B. Naciśnij ENTER, aby potwierdzić wybór programu oraz przejść do okna ustawienia czasu. 

C. Czas zacznie migać, następnie naciśnij przycisk UP, DOWN, aby ustawić żądany czas. 
Naciśnij ENTER, aby potwierdzić wartość. (Rys.26) 

D. Dystans zacznie migać, naciśnij przycisk UP, DOWN, aby ustawić żądaną wartość dystansu. 
Naciśnij ENTER, aby potwierdzić wartość. (Rys. 27) 

E. Kalorie zaczną migać, naciśnij przycisk UP, DOWN, aby ustawić ilość kalorii do spalenia. 
Naciśnij ENTER, aby potwierdzić wartość. (Rys.28) 

F. Naciśnij START/STOP, aby rozpocząć ćwiczenie. (Rys. 29) 

• Program Kontroli Mocy 

A. Naciśnij przycisk UP, DOWN, aby wybrać program kontroli mocy 

B. Naciśnij ENTER, aby potwierdzić wybrany program kontroli Watt oraz przejść do okna 
ustawienia czasu. 

 

                   Rys. 24                Rys.25                           Rys.26 



 

                  Rys.27                       Ryś.28                           Ryś.29 

C. Czas zacznie migać, następnie naciśnij przycisk UP, DOWN, aby ustawić żądany czas. Naciśnij 
ENTER, aby potwierdzić wartość. 

D. Dystans zacznie migać, naciśnij przycisk UP, DOWN, aby ustawić żądaną wartość dystansu. 
Naciśnij ENTER, aby potwierdzić wartość. 

E. Kalorie zaczną migać, naciśnij przycisk UP, DOWN, aby ustawić ilość kalorii do spalenia. 
Naciśnij ENTER, aby potwierdzić wartość. 

F. Wyświetlacz mocy zacznie migać, naciśnij UP, DOWN, aby ustawić liczbę watów do 
wykonania ćwiczenia. Naciśnij ENTER, aby potwierdzić żądaną wartość. (Rys.30) 

G. Naciśnij przycisk START/STOP, aby rozpocząć ćwiczenie. 

UWAGA: 

Wartość WATT wyznaczana jest przez moment obrotowy oraz RPM (obroty na minutę). W tym 
programie, wartość WATT pozostaje wartością stałą. Oznacza to, że jeśli będziesz szybko 
pedałować opór ładunku się zmniejszy, a jeśli będziesz powoli pedałować to opór ładunku się 
zwiększy, aby zapewnić utrzymanie jednakowej wartości mocy. 

 

• PROGRAM KONTROLI TĘTNA: 55% T., 75% T.i 90% T. 

Maksymalne tętno zależy od wieku, a ten program zapewni, abyś mógł wykonać ćwiczenie 
bezpiecznie przy maksymalnym tętnie. 

A. Naciśnij przycisk UP, DOWN, aby wybrać program kontroli tętna 

B. Naciśnij ENTER, aby zatwierdzić wybór programu kontroli tętna oraz przejść do okna 
ustawienia czasu. 

C. Czas zacznie migać, następnie naciśnij przycisk UP, DOWN, aby ustawić żądany czas. Naciśnij 
ENTER, aby potwierdzić wartość. 



D. Dystans zacznie migać, naciśnij przycisk UP, DOWN, aby ustawić żądaną wartość. 

E. Kalorie zaczną migać, naciśnij przycisk UP, DOWN, aby ustawić ilość kalorii do spalenia. 
Naciśnij ENTER, aby potwierdzić wartość. 

F. Wiek zacznie migać, naciśnij przycisk UP, DOWN, aby ustawić wiek użytkownika. Naciśnij 
ENTER, aby potwierdzić żądaną wartość. (Rys.31) 

G. Podczas migania programu kontroli tętna docelowego, komputer wyświetli tętno docelowe 
użytkownika stosowne do jego wieku. 

H. Naciśnij przycisk START/STOP, aby rozpocząć ćwiczenie. 

• PROGRAM KONTROLI TĘTNA: TĘTNO DOCELOWE 

Użytkownik ma możliwość ustawienia dowolnego tętna do wykonania ćwiczenia. 

A. Naciśnij przycisk UP, DOWN, aby wybrać program TĘTNA DOCELOWEGO. 

B. Naciśnij ENTER, aby potwierdzić żądany wybór oraz przejść do okna ustawienia czasu. 

C. Czas zacznie migać, następnie naciśnij przycisk UP, DOWN, aby ustawić żądany czas do 
wykonania ćwiczenia. Naciśnij ENTER, aby potwierdzić wartość. 

D. Dystans zacznie migać, naciśnij przycisk UP, DOWN, aby ustawić żądaną wartość dystansu. 

E. Kalorie zaczną migać, naciśnij przycisk UP, DOWN, aby ustawić ilość kalorii do spalenia. 
Naciśnij ENTER, aby potwierdzić wartość. 

F. Tętno docelowe zacznie migać, naciśnij przycisk UP, DOWN, aby ustawić swoje tętno 
docelowe. Naciśnij ENTER, aby potwierdzić wartość. (Rys.32) 

G. Naciśnij przycisk START/STOP, aby rozpocząć ćwiczenie. 

 

                     Rys.30                                      Rys.31                      Rys.32 

UWAGA: 

Podczas ćwiczenia, tętno użytkownika jest uzależnione od poziomu oporu i prędkości. Program 



kontroli tętna ma za zadanie zapewnić utrzymanie poziomu tętna w ramach wartości ustawień 
wstępnych. W przypadku wykrycia przez komputer, że bieżące tętno jest wyższe od wartości 
ustawień wstępnych, automatycznie zmniejszy poziom oporu. Użytkownik może również 
zmniejszyć tempo ćwiczeń. Jeśli twoje tętno jest niższe od wartości ustawień wstępnych, 
komputer zwiększy opór, a ty możesz przyspieszyć. 

 

• Programy Profilu Użytkownika: CUSTOM1~CUSTOM4 

A. Naciśnij przycisk UP, DOWN, aby wybrać użytkownika 

B. Naciśnij ENTER, aby potwierdzić swój wybór oraz przejść do okna ustawienia czasu. 

C. Wyświetlacz czasu zacznie migać, następnie naciśnij przycisk UP, DOWN, aby ustawić żądany 
czas do wykonania ćwiczenia. Naciśnij ENTER, aby potwierdzić wartość. 

D. Dystans zacznie migać, naciśnij przycisk UP, DOWN, aby ustawić żądaną wartość dystansu. 
Naciśnij przycisk ENTER, aby potwierdzić wartość. 

E. Kalorie zaczną migać, naciśnij przycisk UP, DOWN, aby ustawić żądaną ilość kalorii do spalenia. 
Naciśnij ENTER, aby potwierdzić wartość. 

F. Pierwszy poziom oporu zacznie migać, naciśnij przycisk UP, DOWN, aby ustawić żądany opór 
ładunku. Naciśnij ENTER, aby zatwierdzić. Następnie powtórz powyższe działanie, aby ustawić 
opór od wartości 2 do 10. (Rys.33) 

G. Naciśnij przycisk START/STOP, aby rozpocząć ćwiczenie. 

• Program Pomiaru Tłuszczu 

A. Naciśnij przycisk UP, DOWN, aby wybrać program TESTOWANIA TŁUSZCZU (Rys.34) 

B. Naciśnij ENTER, aby potwierdzić swój wybór oraz przejść do trybu ustawienia wzrostu. 

C. Parametr wzrostu będzie migać, naciśnij przycisk UP, DOWN, aby ustawić swój wzrost. 
Naciśnij ENTER, aby potwierdzić wartość. (Rys.35) 

D. Parametr wagi zacznie migać, naciśnij przycisk UP, DOWN, aby ustawić swoją wagę. Naciśnij 
ENTER, aby potwierdzić wartość. (Rys. 36) 

E. Parametr wieku zacznie migać, naciśnij przycisk UP, DOWN, aby ustawić swój wiek. Naciśnij 
ENTER, aby potwierdzić wartość. (Rys.37) 



 

                   Rys.33                                      Rys.34                       Rys.35 

F. Parametr płci zacznie migać, naciśnij przycisk UP, DOWN, aby ustawić swoja płeć. Naciśnij 
ENTER, aby zatwierdzić. (Rys.38) 

G. Naciśnij przycisk START/STOP, aby rozpocząć testowanie tłuszczu. (Rys.39) 

 

                   Rys.36                          Rys.37                    Rys.38 

UWAGA: 

❶ W czasie pomiaru tłuszczu, ułóż obie dłonie w miejscach do pomiaru tłuszczu. Wyniki testu 
to: TŁUSZCZ w (%), BMR (Podstawowa Przemiana Materii), BMI (Wskaźnik Masy Ciała), CIAŁO i 
sylwetka. (Rys.40) 

TŁUSZCZ w (%): Całkowity tłuszcz w organizmie mierzony w procentach. 

BMR: Podstawowa Przemiana Materii (metabolizm) to energia (mierzona w kaloriach) zużywana 
przez organizm podczas odpoczynku w celu utrzymania normalnego funkcjonowania organizmu. 

BMI: oznacza Wskaźnik Masy Ciała, który jest wykorzystywany do kształtowania sylwetki 

❷ W czasie pomiaru tłuszczu, jeśli twoje dłonie nie są właściwie ułożone na czujniku tętna, 
komputer nie otrzyma żadnego sygnału i wyświetli BŁĄD2 (ERROR2). Naciśnij przycisk 
START/STOP, aby spróbować ponownie. 



❸ Podczas testu nie możesz go zakończyć naciskając dowolny klawisz. Po zakończeniu testu, 
naciśnij przycisk UP, DOWN, aby zakończyć program pomiaru tkanki tłuszczowej oraz przejść do 
innego programu. 

❹Arkusz porównawczy Tkanki tłuszczowej i Otyłości 

 

Sylwetka Szczupła Zdrowa Pełna Z Nadwagą Otyła 

Wiek/Płeć TŁUSZCZ 
(w %) 

BODY1 BODY2 BODY3 BODY4 BODY5 

Mężczyźni/≤ 30 lat <14% 14%~20% 20,1%~25% 25,1%~35% >35% 

Mężczyźni/>30 lat <17% 17%~23% 23,1%~28% 28,1%~38% >38% 

Kobiety/≤30 lat <17% 17%~24% 24,1%~30% 30,1%~40% >40% 

Kobiety/>30 lat <20% 20%~27% 27,1%~33% 33,1%~43% >43% 

 

 

                      Rys.39                                                          Rys.40  

3. Test Tempa Powrotu do Tętna Spoczynkowego 

Test tempa powrotu do tętna spoczynkowego służy do porównania tętna przed i po wykonaniu 
ćwiczenia.  Jego celem jest określenie siły serca poprzez pomiar. Proszę wykonać test jak poniżej: 

A. Dwoma rękami trzymaj czujnik tętna lub poprzez paski bezprzewodowego nadajnika, aby 
sprawdzić tętno (jeśli dotyczy), komputer wskaże bieżącą wartość twojego tętna. 

B. Naciśnij przycisk RECOVERY, aby przystąpić do testu tempa powrotu do tętna 
spoczynkowego, a program komputerowy przejdzie do statusu stop. (Rys.41) 

C. Utrzymuj wykrywanie tętna. 

D. Czas będzie odliczany od wartości 60 sekund do 0 sekund. 



E. Gdy czas osiągnie wartość 0, na wyświetlaczu pojawi się wynik testu (F1.0-F6.0). (Rys.42) 

F1.0 = Doskonały F2.0 = Dobry F3.0 = Zadowalający F4.0 = Poniżej przeciętnej F5.0 = Zły F6.0 = 
Bardzo zły 

F. Jeśli komputer nie wykryje najpierw bieżącego tętna, naciśnięcie przycisku RECOVERY nie 
spowoduje przejścia do testu tempa powrotu do tętna spoczynkowego. W czasie testu tempa 
powrotu do tętna spoczynkowego, naciśnij przycisk RECOVERY, aby zakończyć test i powrócić do 
statusu stop.  

 

                       Rys.41                                Rys.42 

4. Pomiar Tętna 

Proszę położyć obie dłonie w miejscach pomiaru tętna, a komputer po 3~4 sekundach na 
wyświetlaczu LCD wskaże twoje bieżące tętno w uderzeniach na minutę (BPM). W czasie 
pomiaru po wykryciu sygnału tętna zacznie migać ikonka serca. 

Uwaga: W czasie procesu pomiaru tętna z powodu złego styku, pomiar może nie być poprawny 
przy starcie, następnie powróci do poprawnego poziomu. Wartość pomiarowa nie może 
stanowić wytycznej do celów leczniczych. 

UWAGA: Jeśli komputer jest również wyposażony w bezprzewodowy pomiar tętna poprzez pas 
nadajnika, preferowane jest wykrywanie sygnału bezprzewodowo. 

 

Specyfikacje 

Prędkość KM/H (M/H): wskazuje twoją bieżącą prędkość. Zakres: 0.0~99.9KM/H (MIL/H). 

RPM: wskazuje bieżące obroty na minutę. Zakres: 0~999. 

CZAS: zliczony czas ćwiczeń, zakres: 0:00~99M59S. 

Zakres czasu ustawień wstępnych wynosi 5:00~99:00. Komputer rozpocznie odliczanie czasu 
od wartości ustawień wstępnych do 0:00 wyświetlając średni czas dla każdego poziomu 
oporu. Po osiągnięciu wartości 0 program się zatrzyma, a komputer zacznie sygnalizować 



dźwiękiem. Jeśli nie dokonasz wstępnych ustawień czasu, czas będzie się zmniejszał o minutę 
przy każdym poziomie oporu.  

DYSTANS: zliczony dystans ćwiczeń. Zakres: 0.0~99.9~999KM (MIL) 

Zakres ustawień wstępnych dystansu: 1.0~99.0~999. 

Po osiągnięciu wartości 0, program się zatrzyma, a komputer zacznie sygnalizować 
dźwiękiem. 

KALORIE: ogólna liczba kalorii spalonych w czasie ćwiczenia. Zakres: 0.0~99.9~999 

zakres ustawień wstępnych kalorii: 10.0~90.0~990. 

Po osiągnięciu wartości 0, program się zatrzyma, a komputer zacznie sygnalizować 
dźwiękiem. 

TĘTNO: wskazuje wartość tętna podczas ćwiczeń.  

Zakres: 30~240 BPM (uderzeń na minutę) 

POZIOM OPORU: wskazuje poziom oporu. Zakres: 1~16 

WATT: wskazuje moc podczas ćwiczeń 

���� WYŚWIETLANIE INFORMACJI O USZKODZENIACH 

1. W przypadku, gdy na komputerze wyświetla się ERROR1, należy sprawdzić czy silnik jest 
sprawny i czy przewody są prawidłowo podłączone. 

2. W przypadku, gdy na komputerze wyświetla się ERROR2, należy sprawdzić czy dłonie są 
prawidłowo ułożone na czujnikach, gdyż nie wykryto sygnału tkanki tłuszczowej. 

���� WZMACNIACZ AUDIO I GŁOŚNIK (JEŚLI SĄ) 

Podłącz wtyczkę wejściową audio do odtwarzacza audio, włącz przełącznik audio po 
prawej stronie komputera. W tym przypadku audio może być ustawione w pozycji 
odtwarzania. 

���� ZASILACZ 

WEJŚCIE: AC (Napięcie różni się w zależności od kraju.) 

WYJŚCIE: 8VDC 500mA lub 9VDC 800mA (w przypadku MP3) 


