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Ръководство за употреба – БГ  

IN 5561 Велоергометър inSPORTline Rapid  RMB 
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ВАЖНО: Преди да използвате този продукт, прочетете внимателно всички инструкции. Запазете това 

ръководство, ако е необходимо. 

Илюстрациите са само примерни, някои модели могат да се различават. 

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

За да се гарантира безопасността и предотвратяването на произшествия преди първата употреба 

прочетете внимателно следните инструкции за безопасност. 

 

1. Преди да започнете програма с физически упражнения, консултирайте се с вашия лекар. 

Лекарите трябва да преценят дали тренирате редовно и интензивно. Оценката е от съществено 

значение, особено ако страдате от здравословни проблем                                                                                                               

2. Хората с увреждания трябва  да използват уреда след консултация със лекар. 

3. Тренирането на уреда става със подходящи спортни дрехи и обувки. 

4. Преди употреба трябва тялото да се загрее хубаво, за да няма болки във ставите и 

сухожилията. 

5. Устройството не трябва да се използва от деца и хора с физически увреждания. Хората, които 

не са запознати с работата на устройството, да тренирате под ръководството на лице, което ще 

ръководи тяхната безопасност. 

6. Уредът трябва да се пази от деца и домашни любимци. 

7. Уредът не може да се ползва едновременно повече от едно лице. 

8. След сглобяването на устройството съгласно инструкциите, се уверете, че всички болтове и 

гайки са правилно позиционирани и затегнати. Когато монтаж и поддръжка, използвайте само части, 

които са включени или са предоставени от вносителя. 

9. Уредът да не се използва ако е повреден.  

10. Поставете устройството на равна, чиста, твърда повърхност. Да не се използва в близост до 

вода и се уверете, че е около устройството има достатъчно свободно място (най-малко 0,5 м). За да 

предотвратите повреда на пода под уреда, поставете го под предпазна постелка (не са включени). 

11. Не поставяйте ръцете или краката в движещите се части на машината. Не пъхайте нищо в 

отворите. 

12. Да се използва само за целите, които са описани в това ръководство. Използвайте само резервни 

части, които са препоръчани от производителя. 

13. Максимална товароносимост на уреда 110 кг.  
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ВНИМАНИЕ: Преди да започнете програма с физически упражнения, консултирайте се с вашия лекар. 

Особено, ако сте на възраст над 35 години или страдате от някакви здравословни проблеми. 

Прочетете всички инструкции в ръководството преди първото използване на уреда. 

Запазете това ръководство за бъдещо ползване 

НАСТРОЙВАНЕ НА УРЕДА 

Настройте нивото на трудност, посредством винта  

За да увеличите натоварването, завъртете винта в посока на часовниковата стрелка.  

За да намалите натоварването, завъртете винта в посока обратна на часовниковата стрелка.  

Регулиране и настройване   

Преместете седалката напред и назад  

За да настроите височината на седалката, завъртете триъгълния винт обратно на часовниковата стрелка, за 

да освободите седалката. Настройте желаната височина и завъртете винта отново по посока на часовниковата 

стрелка за да закрепите седалката в избраната позиция.  

Забележка: При местене на седалката напред и назад, внимавайте да не излезе извън релсата.  

  

Работа с компютъра  

  

ФУНКЦИИ 

  

ОБХВАТ 

TIME (Време)  0:00-99:59 МИНУТИ  

SPEED (Скорост)  0.0-999.9 KM/Ч  

DIST (Дистанция)  0.0-999.9 KM  

CAL (Калории)  0.0-999.9 KCAL  

ODO (Одометър)  0.0-999.9 KM  

PULSE (Пулс)  40-240 УДАРА/МИНУТА  

  

 

БУТОНИ  
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MODE: Бутон за избиране на функции.  

Ако задържите натиснат бутона MODE за 3 секунди, всички данни се връща на нулеви стойности, с изключение 

на километража (общ пробег от разстояние).  

SET: Бутонът се използва за настройка на времето (TIME), разстояние (DISTANCE), калории (CALORIES), 

сърдечната честота (PULSE). 

RESET: Бутонът се използва за нулиране на стойността на времето (TIME), разстояние (DISTANCE), калории 

(CALORIES).  

Ако задържите бутона RESET за 3 секунди, всички данни се връща на нулеви стойности, с изключение на 

километража (общ пробег от разстояние).  

Компютър Функции:  

AUTO ON/ OFF (Auto On / Off): След натискане на педал или някой бутон, компютърът автоматично се 

включва. След 4 минути бездействие, компютърът автоматично се изключва. 

SCAN (Автоматично превключване между функции): Натиснете MODE, за да изберете SCAN - компютъра, 

автоматично ще превключва между различните стойности на всеки 6 секунди, на дисплея ще се сменят 

времето (TIME), скорост (SPEED), дистанция (DIST), калории (CAL), километража (ODO) и сърдечната честота 

(      ). 

TIME (Продължителност на упражнение): Натиснете MODE и изберете TIME – на дисплея ще се появи време 

(минути: секунди). След като започнете упражнение, отброяването ще започне от нула, до 99:59 (през 1 

секунда) 0:00-99:59. Преди да започнете обучението, можете предварително да зададете желаната 

продължителност на упражнението. Изберете TIME и натиснете бутона SET, за да настроите желаната 

дължина на физически упражнения. Натиснете бутона RESET, за да нулирате стойността. Времето може да 

бъде създаден в минута в интервала 0:00-99:00. След започване на упражнението отчитането ще започне след 

1 секунда. След като стойността достигне  0:00, ще чуете звукова аларма, за да ви предупреди, че приключвате 

упражнението. Ако не спрете тренировката, отчитането ще продължи от 0. 

SPEED (Скорост): Използвайте бутона MODE, за да изберете SPEED - на дисплея ще се покаже текущата 

скорост. 

DIST (Дистанция): Използвайте бутона MODE, за да изберете DIST - компютърът ще покаже изминатото 

разстояние по време на тренировката. След започване на упражнение, компютъра ще започне да отчита от 

нула през 0,1 км в диапазона 0.0 до 999.9 km. Преди да започнете тренировка, можете предварително да 

зададете разстоянието, което искаме да те. Използвайте бутона MODE, за да изберете DIST и след това 

натиснете SET  за задаване на разстояние. Натиснете бутона RESET, за да нулирате стойността. Разстояние 

може да се настрои от 0.0 до 999.0 km. Упражнението ще започне от зададената стойност, като ще намалява 

до 0. При достигане на нула (0), ще чуете звуков сигнал който ще ви предупреди за достигане на края на 

упражнението. Ако не спрете тренировката, отброяването ще продължи, като ще започне от нула. 

CAL (калории): Използвайте бутона MODE, за да изберете CAL - дисплеят ще покаже броя изразходени 

калории по време на тренировката. След започване на упражнение, ще започне отброяване на изразходените 

калории в интервала 0.0:999.9. Преди да започнете обучението, можете предварително да определите 

размера на калориите, които ще изразходите по време на тренировка. Използвайте бутона MODE, за да 

изберете CAL и натиснете бутона SET, за да настроите стойността на калориите. Натиснете бутона RESET, за 

да нулирате стойността.  
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ODO (одометър): Натиснете MODE и изберете ODO – на дисплея ще се появи, общото изминато разстояние 

от всички упражнения. Тази стойност не може да се нулира с MODE или RESET. За да нулирате тази стойност, 

трябва да извадите батериите.  

 (сърдечната честота): Използвайте бутона MODE, за да изберете маркирания символ  - ако правилно 

поставите длани върху сензора за пулс, на дисплея ще се покаже текущия пулс. За добро отчитане, е важно 

да поставите и двете длани върху сензорите за пулс. Преди да започнете обучението, можете да зададете на 

сърдечната честота цел. Използвайте бутона MODE, за да изберете символ , след което натиснете Задаване 

SET за задаване на сърдечната честота. Натиснете бутона RESET, за да нулирате стойността. Определената 

цел може да се зададе в интервала 40-240 удара / минута. Ако сърдечната честота е по висока от зададената 

ще чуете звуков сигнал.  
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Резервни части  

Номер  Наименование  брой  Номер Наименование брой 

001  Pravá krytka předního nosníku  

Ø60x1.5  

1  041  Krytka přední tyče  1  

002  Přední nosník Ø60x1.5x330  1  042  Pružina  1  

003  Kloboučková matice M8  6  043  Vodící kladka  1  

004  Prohnutá podložka Ø8  3  044  Střední část kabelu pro 

snímání tepové frekvence 

L=1000mm  

2  

005  Šroub ST4.2x25  11  045  Šroub M8x30  2  

006  Šroub M8x70  4  046  Zadní část hlavního rámu  1  

007  Levá krytka předního nosníku  

Ø60x1.5  

1  047  Sedlo    1  

008  Krytka - průchodka 

Ø50xØ25x10  

2  048  Opěra zad    1  

009  Křížový vrut s půlkulovou 
hlavou  

ST4.2x25  

4  049  Šroub M6x15  8  

010  Pravý boční kryt  1  050  Podložka Ø6  8  

011  Řemen 360J6  1  051  Koncová krytka konstrukce 

sedla 23x53x1.5  

1  

012  Pravý pedál YH-30X  1  052  Fixační tyč sedla 53x23x2.0  1  

013  Klika Ø240  1  053  Konstrukce pro upevnění 

sedla a opěry zad 53x23x2.0  

1  

014  Podložka Ø34.5xØ23x25  1  054  Grip řídítek Ø24xØ30x550  2  

015  Ložiskové pouzdro - vnitřní II 

15/16"  

1  055  Šroub ST4.2x20  2  

016  Ložisko  2  056  Snímač tepové frekvence + 
kabel  

L=750mm  

2  

017  Ložiskové pouzdro - vnější  2  057  Šroub M8x45  2  

018  Ložiskové pouzdro - vnitřní I 

7/8"  

1  058  Konektor Ø12.1  2  

019  Matice 7/8"  2  059  Matice M6  2  

020  Zátěžové kolo Ø230  1  060  Kulatý ruční šroub M16x1.5  1  

021  Přední část hlavního rámu 

80x40x2  

1  061  Vložka  2  

022  Levý boční kryt  1  062  Pravý kryt zadní části hlavního 

rámu   

1  

023  Trojhranný ruční šroub M12x58  1  063  Levý kryt zadní části hlavního 

rámu  

1  

024  Koncová krytka madla Ø25x1.5  4  064  Zadní nosník   1  

025  Grip předního madla 

Ø24xØ30x160  

2  065  Pravá koncová krytka zadního 

nosníku  

1  

026  Propojovací kabel L=500mm  1  066  Matice M10  2  

027  Propojovací kabel pro snímání 

tepové frekvence L=350mm  

2  067  Nastavitelná nožka M10  2  
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028  Počítač (JVT29121)  1  068  Řídítka Ø25x1.5  1  

029  Šroub M5x12  4  069  Levý pedál YH-30X  1  

030  Ruční šroub pro regulaci zátěže   1  070  Propojovací kabel pro snímání 

tepové frekvence L=1000mm  

2  

031  Napínací lanko L=1150mm  1  071  Snímač+kabel L=750mm  1  

032  Podložka Ø5  1  072  Šroub M8x15  13  

033  Šroub M5x20  1  073  Podložka Ø40xØ24x3  1  

034  Přední sloupek pro upevnění 

madel a počítače 70x30x1.5  

1  074  Matice M10x1  2  

035  Šroub M8x10  4  075  Stavěcí šroub M6x36  2  

036  Podložka Ø8  22  076  Šroub ST2.9x12  2  

037  Šroub M8x20  1  077  Velká prohnutá podložka Ø8  4  

038  Levá koncová krytka zadního 

nosníku  

1  078  Pérová podložka Ø6  2  

039  Rameno vodící kladky  1  079  Pojistný díl stavěcího šroubu  2  

040  Samojistící matice M8  2        

  

  

Инструменти 
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СХЕМА 
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Инструкции за монтаж

  

1. Зглобяване на основната рама 

Развийте от задната рамка (46) два винта M8x30 (45), 4 четирите винта M8x15 (72) и шестте шайби Ø8 

(36).  

Свържете кабела (44) идващ от рама (46) с кабел  (70) идващ от предна рама (21).  

След това свържете рама (21) с рама (46) и закрепете с два винта M8x30 (45), четирите винта M8x15 (72) и шестте 

шайби Ø8 (36). Затегнете винтовете, като използвате приложения ключ.  

  

2. Поставяне на предна и задна опора 

Поставете предната опорна греда (2) към предната част на рамката (21) в правилно положение.  

Поставете предната греда (2) към предната рамка (21) и закрепете чрез два винта M8x70 (6), две 

големи шайби Ø8 (77) и две гайки M8 (3). Затегнете винтовете с ключ.  

Поставете задната греда (64) Към задната част на рамката (46) в правилно положение.  

Прикрепете задната греда (64) към задната рамка (21) чрез два винта M8x70 (6), две големи шайби Ø8 

(77) и две гайки M8 (3). Затегнете винтовете с ключ. 



10  

  

  

Поставяне на предната колона и педалите 

Развийте предната част на рамката (21) ,Ø8 (4), винт M8x15 (72), четирите винта M8x10 (35) и четири 

шайби Ø8 (36).  

Плъзнете капака (41) в предната колона (34).  

Прекарайте основния кабел (31) през предната колона (34) и го изкарайте през квадратния отвор на 

(34).  

Propojte kabely (71) a (70) vycházející z přední části rámu s kabely (21) a (26), které vycházejí z předního 

sloupku (34).  

Поставете предната колона (34) в предната конструкция (21) и го закрепете с извита шайби Ø8 (4), винт  

M8x15 (72), четири винта M8x10 (35) и четири шайби Ø8 (36). Плъзнете капака (41) в посока към 

основната рамка (21).  

Развийте ръчния винт (30) M5x20 болт (33) и шайба Ø5 (32). Прекарайте кабела, водещ от страна винт 

(30) с кука в края на кабел (31) (Фигура A). Издърпайте въжето (30) и го поставете в края на скоба  (31) 
(Фигура B). Поставете винт (30) в предния стълб (34) и закрепете с шайба Ø5 (32) и винт M5x20 (33). 

Педалите са означени с R и  L .  

Поставете левия педал (69) на лява основа (13). Завиите обратно на часовниковата стрелка. 

Забележка: Не затягайте левия педал по часовниковата стрелка, защото ще повредите резбата. 

Затегнете здраво левия педал (69) използвате приложения ключ.  

Завийте надясно педал (12) на дясна основа(13). Завийте педала на ръка в посока на часовниковата 

стрелка.  

Затегнете десния педал (12) използвате приложения ключ.  
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4. Поставяне на седалка и кормило  

Развиите (52) осем винта M8x15 (72) и шайби Ø8 (36).  

Прекарайте прът (52) в основа (61) и задна рамка (46).  

Поставете върху прът (52) конструкция за монтиране на седалката и облегалката (53) и закрепете с 8 

шайби Ø8 (36) и осем винта M8x15 (72). Затегнете винтовете, като използвате приложения ключ. 

Задайте желаното положение на седалката и го закрепете с ръчния винт (60) и триъгълни винт (23). 

Ръчен винт (60) и (23) затегнете в посока на часовниковата стрелка.  

Прикрепете кормило (68) към основа (53) използвайте два винта M8x45 (57), извити шайби Ø8 (4), 

шайби Ø8 (36) , M8 (3). Затегнете винтовете, като използвате приложения ключ.  

Свържете кабела (44) водещ от задната рамка (46) с кабел (56) кормило (68).  

Преместете седалката напред и назад 

Освободете триъгълен винт (23) задната част на рамката (46). Завъртете винта (60) обратно на 

часовниковата стрелка и го извадете. Задайте желаното положение на седалката (60) и фиксирайте в 

желаното положение (52). Закрепете чрез издърпване на  винтове (60) и (23) след това завъртете 

посока на часовниковата стрелка. 
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5. Поставяне на облегалка и компютър  

Махнете компютъра (28) четирите винта M5x12 (29). Свържете кабели (27) и (26) с кабелите на 

компютъра (28). Поставете кабелите в предния стълб (34). Прикрепете компютъра (28) към предния 

стълб (34) използвате четирите винта M5x12 (29).   

Премахване на осем винта M6x15 (49) И шайби Ø6 (50) от седлото (47) и опора за гърба (48). След това 

прикрепете седлото (47) и опора за гърба (48) към конструкция (53) с осем болта M6x15 (49) и шайби 

Ø6 (50). Затегнете винтовете, като използвате приложения ключ.  

ПОДДРЪЖКА 

Почистване 

Уредът може да се почиства с мека кърпа и почистващ препарат. На пластмасовите части 
не използвайте абразивни почистващи препарати или разтворители. След всяка 
употреба, избършете потта от вашето устройство. Бъдете сигурни, че компютърът не е 
изложен на прекомерна влага - това може да повреди електрониката или токов удар. 
Избягвайте директна слънчева светлина. Внимавайте  да не се излага на пряка слънчева 
светлина компютърът, тя  може да повреди екрана. Всяка седмица, да се проверява дали 
всички винтове и двата педала са добре затегнати.  

Поддръжка 

Съхранявайте уреда в чисто и сухо място, където децата не могат да имат достъп. 

 

 


