Rotor Elektryczny
MOBIFIT
Ostrzeżenia
Jeżeli się używa urządzeń elektrycznych trzeba zachowywać środki ostrożności z tym związane
Należy przeczytać instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania
Zagrożenia
Żeby uniknąć ryzyka porażenia prądem, proszę wyciągnąć wtyczkę z gniazdka po używaniu a także
przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia.
Ważne
W celu uniknięcia spalenia, porażenia prądem i uszkodzenia osób:
1. Jak urządzenie jest nieużywane wtyczka ma być wyciągnięta z gniazdka.
2. Proszę nie zostawiać urządzenia włączonego kiedy jest nie używane lub w czasie wymiany części
3. Proszę nie okrywać kocem czy poduszką, ponieważ niepożądany wzrost ciepła może
doprowadzić do porażenia prądem.
4. W czasie użytkowania przez dzieci, osoby chore lub niepełnosprawne, musi odbywać się to pod
nadzorem opiekuna.
5. Stosowanie innych części dodatkowych niż dostarczanych przez producenta jest zabronione.
6. Urządzenie może być używane tylko po sprawdzeniu kabla i wtyczki, w razie uszkodzenia kabla
(wpaść do wody bądź przetarty, należy skontaktować się z serwisem)
7. Przenoszenie urządzenia za kabel jest zabronione, kabel nie jest rączką służącą do tego.
8. Przewód ten proszę chronić przed płytami grzewczymi i grzejnikami
9. Nie można używać urządzenia kiedy otwory wentylacyjne są zasłonięte oraz należy unikać
zanieczyszczeń (m.in. włosami)
10. Nie można go używać na zewnątrz oraz w pobliżu puszek ze sprayem bądź tlenem
11. Urządzenie wyłącza się przez wyłącznie przyciskiem i wyciągnięciem wtyczki z gniazdka
12. Proszę chronić dzieci, żeby znajdowały się z dala podczas pracy pedałów
Instrukcja obsługi:
1. Cztery zakresy szybkości: 30/40/50/60 obrotów na minutę
2. Zegar mierzenia czasu: Pięć ustawień: 3/6/9/12/15 minut
3. Możliwość ustawienia obrotów do przodu i do tyłu, przy przełączeniu należy odczekać 2
sekundy przed ponownym rozpoczęciem ćwiczeń.
4. Pokazuje liczbę obrotów.
5. Kalorie.
6. Automatyczne przełącza się na tryb normalny przy ustawieniu na „normal”
7. Sygnalizacja alarmowa: Jeżeli urządzenie będzie źle używane, silnik się automatycznie wyłącza i
przechodzi w sygnał alarmowy. Należy wtedy nacisnąć jeszcze raz przycisk startu i zacząć
normalnie używać. Jeżeli przez 1 minutę sygnał się będzie utrzymywać, urządzenie
automatycznie się wyłączy.
8. Biodra i kolana w tym urządzeniu nie są obciążone.
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Ostrzeżenia:
1. Jeżeli urządzenie nie jest używane należy je wyłączyć.
2. Nie moczyć urządzenia, a także nie przecierać mokrą ściereczka.
3. Nie można czyścić go chemicznymi środkami.
4. Jeżeli włączy się sygnał alarmowy nie używać i skontaktować się z serwisem.
Instrukcja używania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Włączyć 220V
Budowa pedału na nogi(rys. 1)
Budowa pedału na ręce (rys. 2)
Włączyć przycisk startu
Na wyświetlaczu może pojawić się: 4-8 cyfer
Ustawienie np. prędkość, czas, kierunek kręcenia,
Nacisnąć START/PAUZA i wtedy zaczyna pracować

Przyciski pilota:
Start/pauza – 1 przyciśnięcie start, drugie przytrzymanie przez 2 sek. Zatrzymanie
Szybkość – można wybrać
Kierunek obrotu – 1 przyciśnięcie do przodu drugi do tyłu
Czas – wartości do wyboru
Automtic – automatycznie ustawia się zaprogramowany program
Modus – pokazuj liczbę obrotów, kalorii i metrów przejechanych
Sygnał w razie uszkodzeń
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Wymiana pedałów
1. Przy wymianie części proszę wyłączyć go z prądu
2. Zmiana pedału na nogi (rys. 3)
3. Zmiana pedału na ręce (rys.4)

Ostrzeżenia
Wyposażone w urządzenie mogące obsługiwać je tylko przez wykwalifikowanych pracowników.
Przecierać suchą szmatką nie wkładać urządzenia do wody
Nie przeciągać urządzenia za kabel
Nie owijać kabla wokół urządzenia
Jeżeli urządzenie jest nie używane, wyłączyć z prądu postawić w suchym miejscu z daleka od
dzieci i nie owijać kabla wokół urządzenia
Dodatkowe informacje:
Zasilanie: 220V-50 Hz
Osiągi: 20W
Motor: 220V-50 Hz
Waga: 5,7 kg
Średnie osiągi: 48 obrotów na minutę
Wymiary: 440x425x285 mm
Promień obrotu pedału: 105 mm
Pomiar czasu: 0-30 minut
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