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1. Aviso 
Antes de utilizar a bicicleta, leia atentamente as instruções para 
garantir que recebe as informações corretas de utilização, 
incluindo as peças sobressalentes gratuitas que fornecemos. 
 
Esta bicicleta destina-se a uso doméstico e não pertence a um 
uso comercial, a carga máxima é de 120 kg. 
Use-o estritamente de acordo com as instruções. 
Verifique cuidadosamente a máquina antes da primeira utilização 
e verifique-a de acordo com o princípio da instalação a cada 1 ou 
2 meses. Tente manter a máquina em uso normal e utilize os 
acessórios originais. 
Se não funcionar bem, contacte o distribuidor e a agência. 
Mantenha a máquina fora do limpador corrosivo. 

Utilize-o após uma instalação adequada e uma inspeção 

cuidadosa. 

Ajuste as peças ao seu nível máximo antes da instalação. 

Este produto é para adultos. Se as crianças quiserem 

usar, 

certifique-se de que eles têm um tutor com eles. 

Não tome quaisquer ações perigosas e vá em frente com 

este produto. 

Utilize este produto sob a orientação de médicos ou 

especialistas em fitness, terá um efeito muito bom. 

Faça planos razoáveis antes de utilizar o produto e use-o 

estritamente de acordo com os requisitos. 

A resistência deste produto é ajustável. Selecione a 

resistência adequada. 

3 Verifique cuidadosamente todos os parafusos e peças para 
parafusos para garantir a sua segurança antes de utilizar. 
4 Durante o exercício, certifique-se de colocar os pés sobre as 
tampas do pedal. Não pare imediatamente durante a rotação 
rápida, trave rapidamente para evitar acidentes.
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1. Descrição das peças sobressalentes 

 ES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/2/3/4/5. Herramienta 
 
8. Tampa de maneio 
 

6. Arnês de cablagem 7.Pedal 

11. Volante 9. Monitor 10º Manillar 

13.Assento de apoio de braço 12.Alfinete de cabeça de bola 

16. Sela 14. Travão 15. Posavasos 

18. Tubo do assento do quadro 17. Noz-ameixa  

 19. Manivela  

 



  

1. Instruções de instalação 

 ES 

 
 
 
 
1) Ligue o tubo frontal com a armação e instale a anilha plana 8, a 

anilha 8 nos parafusos e coloque os parafusos sob a forma de uma 
tampa. E use uma chave aberta para segurá-los. A instalação do 
tubo traseiro é a mesma. 

Nota: Ajuste a correia preta do pé para equilibrá-la se não estiver 
estável. 
1) As correias para os pés estão marcadas com L e R. Por favor, deixe 

cair 2 líquidos vermelhos de bloqueio de parafusos na correia R e fixe-

o com o orifício roscado direito com a nossa chave. E deixe cair 2 

líquidos vermelhos de bloqueio na correia L e fixe-o com o orifício 

roscado esquerdo. 

(Nota: L e R também estão marcados na manivela. Instale-os em 

conformidade, caso contrário danificará os produtos. E aperde a correia 

do pé ou cairá após uma utilização prolongada.)
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1) Retire a pega e coloque quatro furos da pega no orifício 
aparafusado, depois coloque a anilha e o parafuso cilíndrico da 
cabeça, em seguida, segure-o com parafusos um a um. Retire a tampa 
do apoio para os braços, como mostra à direita. Pressione ligeiramente 
a tampa e o fecho da reabertura será automaticamente apertado. 

 
 
 

 

 
 

2) Instale o monitor (primeiro retire a junta roscada do relógio 

eletrónico) 

Alinhe o orifício do monitor com o orifício da peça fixa do tor moni e, em 

seguida, pegue no parafuso para alinhar o orifício. Utilize as 

ferramentas e, em seguida, fixe o monitor. Insira o cabo no monitor.



  

1) 1.Para ajustar la altura del asiento, 

gire la perilla hacia la izquierda, luego 

suelte la perilla como B y ajuste el 

cojín hacia arriba y hacia abajo a la 

altura adecuada. Afloje la perilla para 

que pase a través del orificio del 

soporte del sillín y luego bloquéelo 

por favor (lo mismo que ajustar la 

altura del mango) 

 
 ES 

 

2.Para ajustar la parte delantera y trasera del asiento, afloje el 

perno como A. Puede ajustar el asiento del cojín hacia atrás y 

hacia adelante perdiendo los pernos de cabeza de ciruela en 

una situación cómoda. Entonces ciérrelo, por favor. 
 
 
 

2) Gire la perilla de rotura en sentido 

horario para aumentar la resistencia y 

gire la perilla de rotura en sentido anti- 

horario para disminuir la resistencia. 

Presione la perilla de freno para una 

parada de emergencia. 



  

2. Computadora 

 
ESPECIFICAÇÕES： 

HORA. .......................................... 00:00-99.59 

VELOCIDAD. ................................. 0:0-99.9 KM/H 

DISTANCIA. .................................. 0:00-99.99KM 

CUENTAKILÓMETROS * (SI TIENE)...0-9999KM 

LEGUMBRES*(SI TIENE). ........... ..40-240BPM 

CALORIAS...................................0.0-999.9KCAL 

 

FUNÇÕES-CHAVE： 
MODE:Esta chave permite-lhe selecionar e 
bloquear um 
função que deseja.
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 PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS： 

1. AUTOMÁTICO LIGADO/DESLIGADO 
O sistema acende-se quando qualquer tecla é pressionada ou quando recebe um sinal de entrada do sensor de 
velocidade. 
O sistema desliga-se automaticamente quando o sensor não tem entrada de sinal ou não é premida nenhuma tecla 
durante cerca de 4 minutos. 

 

2.REINICIAR 
O aparelho pode ser reiniciado mudando a bateria ou premindo a tecla de modo durante 3 
segundos. 

3.MODO 
Para escolher SCAN ou LOCK se não quiser o modo de digitalização, prima a tecla MODE 
quando o ponteiro de função deseja começar a piscar. 

4. FUNÇÕES 
HORA Pressione a tecla MODE até que o ponteiro avance para TIME. 

O tempo total de trabalho será mostrado. 



  

VELOCIDAD Pressione a tecla MODE até que o ponteiro avance 

para SPEED. O tempo total de trabalho será mostrado. 

 
DISTANCIA Pressione a tecla MODE até que o ponteiro avance 

para DISTÂNCIA. A distância ou cada treino será exibido. 

 
CUENTAKILÓMETROS Pressione a tecla MODE até que o ponteiro avance para 

*(SE TIVER) ODOMÉTRICO. A distância total cumulativa será exibida. 

 
LEGUMBRES Pressione a tecla MODE até que o ponteiro avance para 
*(SE TIVER) PRIMA. A frequência cardíaca atual do utilizador será exibida em batimentos 

por minuto. Coloque as palmas das mãos em ambas as almofadas de contacto (ou 
coloque um grampo na orelha) e aguarde 30 segundos para obter a leitura mais precisa. 

 
CALORIAS Pressione a tecla MODE até que o ponteiro avance 

para CALORIAS. As calorias queimadas serão exibidas. 

 
ESCANEAR Visualização automática das seguintes funções na 

ordem indicada: TIME-SPEED-DISTANCE-RULE (se tiver) -CAL- ORÍAS 

(repetir). 

 
BATERÍA Este monitor utiliza uma ou duas pilhas (se tiver 

função PULSE). Visualização imprópria no monitor, reinstalar as pilhas 

para obter um bom resultado.Mantenimiento & Resolución de Problemas 

5.1). Mantenimiento 
5.1.1). Limpeza 

Utilize um pano macio para limpar o pó da bicicleta. Não utilize 

abrasivos ou esfregões para limpar peças de plástico. Limpa o suor 

após a utilização. 

 

5.1.2). Manutenção 

Evite a luz solar direta, especialmente o relógio eletrónico, que é muito 

vulnerável. Todas as semanas, verifique todos os parafusos e 

parafusos para ver se estão soltos e segure-os. Mantenha a bicicleta 

num ambiente limpo e seco e mantenha-se afastado das crianças.

 ES 



 
 

5.2). Resolução de problemas 

 
5.2.1). Para resolver o problema do movimento da 
bicicleta, mova-se e rode os pedais até ficar estável. 
 
5.2.2). Se o visor do relógio eletrónico não mostrar 
nada, verifique se os fios do apoio para os braços e 
do digital estão corretamente ligados; se a bateria 
estiver instalada corretamente. Se não tiver uma 
bateria, substitua-a. 
 
5.2.3). Se não reproduzir o ritmo cardíaco ou 
reproduzi-lo de forma anormal, verifique se o cabo 
do apoio para os braços está corretamente ligado. 
Certifique-se de que segura os sensores do apoio 
para os braços; Não aperte os sensores com 
demasiada força. (adequado para modelo com 
função de além) 
 
5.2.4). Se houver um som anormal durante a 
utilização, verifique se os parafusos estão soltos e 
certifique-se de que estão apertados. 
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