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INSTRUKCJA DZIAŁANIA KOMPUTERA  

SILNIKOWEGO 

 

1. Zapisuje docelową wartość tętna użytkownika oraz dane ustawień wieku nawet po odcięciu 

zasilania. 

2. Wyświetla Program, Prędkość (w obrotach na minutę), CZAS, DYSTANS, KALORIE, WATY, 

TĘTNO jednocześnie w różnych oknach. 

3. Komputer wyłączy się automatycznie w przypadku braku działania, sygnału prędkości lub 

tętna przez ponad 4 minuty. Tymczasem przechowa twoje bieżące dane dot. ćwiczeń  

i przełączy się w stan czuwania. Zaraz po naciśnięciu dowolnego klawisza lub w ruchu, 

komputer włączy się automatycznie. 

���� Przyciski: 

1. ENTER 

• W trybie „stop” (wyświetla STOP), naciśnij przycisk ENTER, aby dokonać wyboru 

programu oraz wartości ustawień migających w odpowiednim oknie. 

A: Po wybraniu programu, naciśnij Enter, aby potwierdzić żądany wybór. 

B: W przypadku ustawień, 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 ten przycisk przez 2 sekundy, aby całkowicie 

zresetować komputer. 



2. START/STOP: 

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

• W każdym trybie, przytrzymaj ten przycisk przez 2 sekundy, aby całkowicie 

zresetować komputer. 

3. UP: 

• W trybie stop oraz przy migającym znaku na wyświetlaczu, 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 oraz przy migającym znaku na wyświetlaczu, naciśnij przycisk, aby 

przejść do poprzedniego 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 

Podłączyć jeden wtyk zasilacza do źródła elektrycznego AC, a drugi do komputera. 

Komputer zasygnalizuje dźwiękiem i rozpocznie pracę w trybie początkowym. 

2. Wybór programu i ustawienie wartości 

• Program Ręczny P1 i Programy Ustawień Wstępnych P2~P7 

A. Naciśnij przycisk UP, DOWN, aby wybrać żądany program. 

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. 



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 ENETER, aby potwierdzić wartość.  

F. Naciśnij START/STOP, aby rozpocząć ćwiczenie. 

• PROGRAM KONTROLI TĘTNA P8 

Użytkownik ma możliwość ustawienia tętna docelowego do wykonywania bezpiecznych 

ćwiczeń w ramach strefy treningu.  

A. Naciśnij przycisk UP, DOWN, aby wybrać program kontroli tętna P8 

B. Naciśnij przycisk 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 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. W przypadku migania programu kontroli tętna docelowego, naciśnij przycisk UP, DOWN, aby 

ustawić tętno docelowe. Naciśnij ENTER, aby potwierdzić żądaną wartość. 

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

• PROGRAMY KONTROLI TĘTNA P9-P11 

Użytkownik ma możliwość ustawienia wieku wg którego określone jest maksymalne tętno. 

Przy wykonywaniu ćwiczenia masz do wyboru Program P9 (55% max. tętna), P10 (75% max. 

tętna), P11 (90% max. tętna). 

A. Naciśnij przycisk UP, DOWN, aby wybrać program kontroli tętna P9, P10 lub P11. 

B. Naciśnij przycisk 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 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. Wartość/Parametr wieku zacznie migać, naciśnij przycisk UP, DOWN, aby ustawić swój 

wiek. Naciśnij ENTER, aby potwierdzić żądaną wartość. 

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

UWAGA: Podczas ćwiczenia, wartość tętna użytkownika zależy od poziomu oporu oraz  

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. 

3. 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 zakłóceń styku, pomiar może nie być 

poprawny przy starcie, po chwili będzie wskazywany poprawnie. Wartość pomiarowa nie 

może stanowić wytycznej do celów leczniczych. 

4. 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 w poniższy sposób: 

A. Dwoma rękami trzymaj czujnik tętna, aby sprawdzić tętno, 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. 

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). 

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.  

���� 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: skumulowany 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 zasygnalizuje. Jeśli nie 

dokonasz wstępnych ustawień czasu, czas będzie się zmniejszał o minutę przy każdym 

poziomie oporu.  

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

Zakres ustawień wstępnych dystansu: 1.0~99.0~999. 

Jeśli wartość ustawień wstępnych jest różna od 0, rozpocznie się odliczanie dystansu, a po 

osiągnięciu wartości 0, program się zatrzyma, a komputer zasygnalizuje. 

W przypadku braku określenia wartości ustawień wstępnych, zostanie zliczony dystans. 

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

zakres ustawień wstępnych kalorii: 10.0~90.0~990. 

Jeśli wartość ustawień wstępnych jest różna od 0, rozpocznie się odliczanie kalorii, a po 

osiągnięciu wartości 0, program się zatrzyma, a komputer zasygnalizuje. 

W przypadku braku określenia wartości ustawień wstępnych, zostanie zliczona ilość kalorii. 

TĘTNO: wskazuje wartość tętna podczas ćwiczeń. Zakres: 30~240 BPM (uderzeń na minutę) 

POZIOM OPORU: wskazuje poziom oporu. Zakres: 1~8 (lub 16 w zależności od wymogów 

klienta) z wyświetlaczem 8-segmentowym. 

WATT: wskazuje moc podczas ćwiczeń. Zakres:0~999 

WIEK (A): wskazuje wiek użytkownika w programie kontroli tętna, zakres wynosi od 10~100. 

WYŚWIETLANIE INFORMACJI O USZKODZENIACH 

W przypadku, gdy na komputerze wyświetla się ERROR1, należy sprawdzić czy silnik jest 

sprawny i czy przewody są prawidłowo podłączone. 

���� ZASILACZ 

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

WYJŚCIE: 8VDC 500mA 

 


