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Rotoped MASTER® R02 X-bike 
MAS4A016 

 

Uživatelský manuál 
DŮLEŽITÉ! 

Před použitím výrobku si prosím důkladně pročtěte tento uživatelský manuál. 
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Důležitá bezpečnostní opatření 
Ponechejte si prosím tento manuál, abyste si jej 

mohli kdykoliv přečíst! 
1. Před sestavením a používáním tohoto výrobku si prosím důkladně přečtěte 

celý manuál. 
Správné sestavení a pravidelná údržba povedou k tomu, že budete výrobek 
moci bezpečně a účinně používat. Ujistěte se, že osoby, které budou na 
stroji cvičit, byly poučeny o všech opatřeních. 

2. Před použitím výrobku konzultujte váš cvičební plán s lékařem, který 
rozhodne, zdali vám váš zdravotní stav umožňuje stroj používat. Cvičení na 
stroji konzultujte s lékařem především v případě, že užíváte léky, které mají 
vliv na srdeční tep, krevní tlak či hladinu cholesterolu. 

3. Sledujte signály svého těla. Nesprávné nebo nadměrné cvičení může vést 
k poškození zdraví. V případě, že se u vás v průběhu cvičení dostaví bolesti 
na hrudi, nepravidelný srdeční tep, extrémní dušnost, pocit závratě či 
nevolnosti, přestaňte stroj používat a tyto symptomy konzultujte se svým 
lékařem.  

4. Zamezte dětem a domácím mazlíčkům přístup ke stroji. Tento výrobek je 
určen pro dospělé. 

5. Stroj umístěte na podložku na hladký a rovný povrch. Vhodná podložka 
zajistí, že při používání nedojde k poškození podlahy či koberce. 
Z bezpečnostních důvodů stroj umístěte do volného prostoru o rozloze 
minimálně 0,6 metrů. 

6. Před použitím překontrolujte všechny šroubky a matice. Ujistěte se, že jsou 
správně utaženy. 

7. Abyste stroj mohli bezpečně používat, je nutné, abyste pravidelně 
kontrolovali, zda nedošlo k jeho opotřebení nebo poškození. 

8. Výrobek používejte pouze k tomu účelu, ke kterému byl určen. V případě, že 
při sestavování nebo kontrole objevíte poškození, či se při cvičení ozývají 
neobvyklé zvuky, přestaňte stroj používat. Dokud nebude závada 
odstraněna, stroj nepoužívejte.  

9. Používejte sportovní oděv. Nenoste volný oděv, který by se ve stroji mohl 
zachytit, či oděv, který by mohl omezovat volný pohyb. 

10. Tento výrobek odpovídá třídě H. C. Maximální nosnost výrobku je 100kg. 
Brzdění není závislé na rychlosti stroje. 

11. Tento stroj není určen pro terapeutické účely. 
12. Při zvedání nebo přesouvání stroje dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo 

k poranění páteře. Dodržujte techniku správného zvedání břemen nebo 
požádejte o pomoc další osobu. 

13. Computer měří srdeční tep. Tyto hodnoty se odvíjí od délky a typu tréninku. 
Údaje o tepové frekvenci jsou pouze orientační. 
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Detailní nákres: 
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Seznam dílů 
Číslo. Popis Mn. 

1 Computer 1 
2 Šroub M6*10*Φ12 1 
3 Pěnová rukojeť Φ23*5*350 2 
4 Řídítka 1 
5 Hřídelový kroužek d10 1 
6 Pružina 1 

7 
Magnetová mřížka 
20*20*10*Φ157 1 

8 
Kombinovaná magnetická 
deska 1 

9 Krytka Φ25*16 2 
10 Šroub M8*40*20*S6 2 
11 Podložka d8*Φ20*2*R16 2 
12 Ukotvení řídítek 1 
13 Šroub M5*12*Φ10 2 
14 Hlavní zadní rám 1 
15 Šroub M5*16 1 

16 Podložka d5 1 
17 Kabel senzoru 1 
18 Regulátor 1 
19 Šroub ST3.5*10*Φ7  6 

20 
Čtvercový magnet 
19.5*19.5*10 10 

21 Šroub M8*16*S6 2 
22 Podložka d8*Φ25*2 2 
23 Osa 1 

24 
Průchodka 
Φ28*3*Φ21.8*7*Φ17 6 

25 Hlavní přední rám 1 
26 Vymezovací podložka 1 
27 Regulátor  M16*1.5*22*Φ37 1 
28 
L/R Pedál pravý/levý 2 
29 Koncovka 2 
30 Stabilizační tyč 2 
31 Podložka d8*Φ20*2*R30 4 
32 Matice M8*H16*S13 4 

33 
Šroub s čtvercovou hlavou 
M8*50*20*H5 4 

34 Sedlo  1 
35 Sedlová tyč 1 

36 
Průchodka 
F38*38*F30*30*L96 1 

37 Podložka d8*Φ16*1.5 3 

38 Matice M8*H7.5*S13 3 
39 Senzor  1 
40 Koncovka  Φ12*11*Φ3 1 
41 Koncovka 2 
42 Klíč   S13-14-15 1 
43 Klíč S6 1 
44 Šroub  M6*12*Φ12 10 
45 Středová osa 1 
46 Magnet 1 
47 Řemenice 1 
48 Nylonová matice M6*H6*S10 4 
49 Set ložisek 2 
50 Ložisko 6003Z  4 
51 Osová podložka 1 1 
52 Osová podložka 2 1 
53 Podložka d17 6 
54 Řemen 3PJ240 1 
55 Řemen 3PJ230 1 

56 
Magnetické zátěžové kolo 
1.5*Ф157 1 

57 Podložka d17*Φ22*1  
58 Vlnitá podložka d17*Φ22*0.3  
59 Kryt 1 

60L/R Kryt řemene 2 
61L/R Klika 2 

62 Šroub M8*20*S13 2 
63 Koncovka kliky 2 
64 Šroub ST4.2*19*Φ8  5 
65 Šroub ST4.2*13*Φ8  2 
66 Šroub ST3*10*Φ5.6  1 
67 Osa 1 
68 Ložisko 6900Z   2 
69 Řemenice 1 
70 Podložka d10*Φ14*1 1 
71 Podložka d10*Φ20*2 1 
72 Matice M10*1*H5*S17 1 
73 Seřizovací šroub 2 
74 Matice M6*H5*S10 2 
75 U svorka 2 
76 Matice M10 2 
77 Matice M10*1*H7*S17 1 
78 Podložka d15 1 
79 Ložiska 6202Z  1 
80 Vnitřní osa 1 
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Krok 1: 

a. Stabilizační tyč (30) připojte k hlavnímu přednímu rámu (25) a hlavnímu zadnímu 

rámu (14) za použití 4 šroubů se čtvercovou hlavou (33), 4 podložek (31) a 4 matic 

(32). 

b. Podle nákresu upevněte levý pedál (28L) k levé klice (61L). 

Postupujte stejně i na pravé straně a upevněte pravý pedál (28R) k pravé klice (61R) 
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U pravého pedálu točte závitem po směru hodinových ručiček. 

Krok 2: 

 

a. Řídítka (4) připevněte pomocí ukotvení (12) k hlavnímu zadnímu rámu (14) za 

použití 2 šroubů (10) a 2 podložek (11). 

b. Ze sedla (34) odstraňte všechny tři matice (38) a podložky (37). 

c. Umístěte sedlo (34) na sedlovou tyč (35) a upevněte na hlavní zadní rám (35) 

pomocí 3 maticí (38) a 3 podložek (37).
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Krok 3: 

 

a. Připojte kabel computeru (1a) ke kabelu senzoru (17). Computer (1) připevněte 

k ukotvení řídítek (12) pomocí 2 šroubů (13). 

Tímto je stroj kompletně složen. 
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             Provozní pokyny k použití computeru   

Přehled funkcí 

1. Baterie 

Computer vyžaduje jednu AAA 1.5V baterii. Baterii umístěte do přihrádky na baterie na zadní straně 

monitoru. 

(V případě, že baterii vyjmete, dojde k vynulování všech uložených hodnot computeru.) 

2. Auto On/Off 

V momentě, kdy začnete na stroji cvičit, se zapne displej a začne automaticky ukazovat naměřené hodnoty. V 

případě, že cvičení přerušíte a computer neobdrží do cca 5 minut žádný signál, displej se automaticky vypne. 

Naměřené hodnoty budou uloženy. Jakmile budete pokračovat ve cvičení, computer začne hodnoty opět měřit. 

3. Auto Scan 

Po zapnutí displeje zmáčkněte tlačítko Mode. Displej bude zobrazovat jednotlivé funkce po dobu 6 sekund. 

Funkce budou zobrazovány v pořadí Time (čas) – Calories (calorie) – Speed (rychlost) – Distance (vzdálenost) 

– Odometer (počítač kilometrů). 

4. Speed 

Funkce zobrazuje aktuální rychlost od 0.0 to 999.9 km/h nebo m/h. Tuto hodnotu zobrazíte zmáčknutím 

tlačítka Mode. 

5. Distance 

Zobrazuje najetou vzdálenost od 0.0 do 999.9 km nebo mílí. Tuto hodnotu zobrazíte zmáčknutím tlačítka 

Mode. 

6. Time 

Načítá čas strávený cvičením od 00:00 de 99:59. Tuto hodnotu zobrazíte zmáčknutím tlačítka Mode. 

7. Calories 

Zobrazuje hodnotu spálených kalorií od 0.0 do 9999. Tuto hodnotu zobrazíte zmáčknutím tlačítka Mode. 

8. Odometer 

Zobrazuje celkovou najetou vzdálenost od 0.0 do 9999. Tuto hodnotu zobrazíte zmáčknutím tlačítka Mode. 

9. Reset 

Pokud tlačítko Mode podržíte po dobu 2 sekund, uložené hodnoty budou vynulovány (s výjimkou funkce 

odometer).  

Poznámka:  

1. V případě, že se hodnoty na displeji zobrazují nesprávně, vyjměte baterii a znovu ji vložte. 

2. Typ baterie: 1 ks 1.5V UM-4 nebo AAA. 

3. V případě poškození baterii vyjměte. Ujistěte se prosím, že baterie recyklujete v souladu s platnými 

nařízeními. 

CVIČEBNÍ INSTRUKCE 

UPOZORNĚNÍ: před začátkem jakéhokoliv cvičení konzultujte váš zdravotní stav se svým lékařem. Toto je 
důležité hlavně pro osoby starší 45 let nebo pro osoby s existujícími zdravotními problémy.  
Schopnost vašeho srdce a plic a jak účinně je kyslík rozváděn krví do svalů, to jsou důležité faktory vaši výkonnosti. 
Funkce vašich svalů je závislá na kyslíku, který dodává energii pro denní aktivity – nazývána aerobní aktivitou. 
Když jste fit, vaše srdce nemusí pracovat tak těžce.  
 
Jak uvidíte, vaše kondice se postupně cvičením zlepšuje a vy se cítíte zdravější a spokojenější. 
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Zahřívací / Strečinková cvičení 

Úspěšné cvičení začíná zahřívacími cvičeními a končí zklidňujícími cvičeními. Zahřívací cvičení připraví vaše tělo na 
následující nároky při cvičení. Díky zklidňujícím cvičením se vyhnete svalovým problémům. Dále zde naleznete 
popisy cvičení pro rozehřátí a zklidnění. Mějte, prosím, na paměti následující body: 

 Opatrně rozehřejte každou svalovou skupinu, cvičení budou trvat 5 až 10 minut. Cvičení jsou prováděna 
správně, jestliže cítíte příjemný tah v odpovídajících svalech. 

 Rychlost nehraje žádnou roli během protahovačích cvičení. Je nutné se 
vyvarovat rychlým a trhavým pohybům. 

PROTAŽENÍ KRČNÍCH SVALŮ 
Ukloňte hlavu doprava až ucítíte v krku tlak. Pomalu pokládejte hlavu dolů k hrudníku 
v polokruhu a poté vytočte hlavu doleva. Znovu ucítíte příjemný tah v krku. Individuálně 
můžete toto cvičení několikrát opakovat. 

 
CVIČENÍ OBLASTI RAMEN 
Zvedejte střídavě levé a pravé rameno nebo obě ramena najednou. 
pravé rameno alebo obe ramená naraz. 
 
PROTAŽENÍ PAŽÍ 
Protahuje levou a pravou paži střídavě směrem nahoru ke stropu. 

Ucítíte tlak na pravé a levé straně. Toto cvičení několikrát opakujte. 

 
PROTAŽENÍ STEHENNÍCH SVALŮ 
Opřete se jednou rukou o stěnu, poté přitáhněte pravou nebo levou nohu dozadu, co nejblíže 
hýždím. Ucítíte příjemný tah v předním stehnu. Vydržte v této pozici pokud možno 30 sekund 
a opakujte toto cvičení dvakrát na každou nohu. 

 
PROTAŽENÍ VNITŘNÍCH STEHENNÍCH SVALŮ 
Posaďte se na zem, kolena směřují k zemi. Přitáhněte chodidla co nejblíže 
k tříslům. Nyní opatrně tlačte kolena k zemi. Vydržte v této pozici pokud 
možno 
30-40 sekund. 
 

DOTEK PRSTŮ NA NOZE 
Pomalu ohněte trup k zemi a snažte se dotknout rukama svých chodidel. Ohněte se co 
nejníže to jde. Vydržte v této pozici pokud možno 20-30 sekund. 
 
CVIČENÍ NA KOLENA 
Posaďte se na zem a natáhněte pravou nohu. Ohněte levou nohu a umístěte chodidlo na 
stehno pravé nohy. Nyní se pokuste pravou paží dosáhnou na pravé chodidlo. Vydržte v této 
pozici pokud možno 30-40 sekund. 

PROTAŽENÍ LÝTKA/ACHILLOVY PATY 
Opřete se oběma rukama o zeď a přeneste na ni všechnu váhu 
těla. Poté vysuňte levou nohu dozadu a střídejte ji s pravou 
nohou. Tímto protahujete zadní část nohy. Vydržte v pozici 
pokud možno 30-40 sekund. 
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Prodávající poskytuje prvnímu majiteli záruku 2 roky ode dne 

prodeje. 
Záruka se nevztahuje na závady vzniklé: 

1. zaviněním uživatele tj. poškození výrobku nesprávnou montáží, neodbornou repasí, užíváním v nesouladu se 

záručním listem např. nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách 

a klik ke středové ose 

2. nesprávnou nebo zanedbanou údržbou 

3. mechanickým poškozením 

4. opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy jako ložiska 

klínový řemen, opotřebení tlačítek na computeru) 

5. neodvratnou událostí a živelnou pohromou 

6. neodbornými zásahy 

7. nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, 

neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry  

 

Upozornění: 

1. cvičení doprovázené zvukovými efekty a občasným vrzáním není závada bránící řádnému užívání stroje a tudíž 

nemůže být předmětem reklamace. Tento jev lze odstranit běžnou údržbou. 

2. doba životnosti ložisek, klínového řemene a dalších pohyblivých částí může být kratší než je doba záruky 

3. na stroje nutné provést odborné vyčištění a seřízení minimálně jednou za 12 měsíců 

4. v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem 

výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána 

5. reklamace se uplatňuje zásadně písemně s přesným  označením typu zboží, popisem závady a potvrzeným dokladem 

o zakoupení 

 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Po uplynutí doby životnosti 

přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné 

likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat 

cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být 

důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci 

tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národního předpisy uděleny pokuty.  

 

Copyright - autorská práva 

Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje 

reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti  

MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá 

žádnou odpovědnost za jakýkoli patent. 

 

MASTER SPORT s.r.o. 

Provozní 5560/1b      

722 00 Ostrava – Třebovice 

Czech Republic 

reklamace@nejlevnejsisport.cz  

www.nejlevnejsisport.cz 
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Rotoped MASTER® R02 X-bike 
MAS4A016 

 

Užívateľský manual 
DÔLEŽITÉ! 

Pred použitím výrobku si prosím dôkladne prečítajte tento manuál. 
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Dôležité bezpečnostné opatrenia 

Ponechajte si prosím tento manuál, aby ste si ho 

mohli kedykoľvek prečítať! 
1. Pred zostavením a používaním tohto výrobku si prosím dôkladne prečítajte 

celý manuál. 
Správne zostavenie a pravidelná údržba povedú k tomu, že budete výrobok 
môcť bezpečne a účinne používať. Uistite sa, že osoby, ktoré budú na stroji 
cvičiť, boli poučené o všetkých opatreniach. 

2. Pred použitím výrobku konzultujte váš cvičebný plán s lekárom, ktorý 
rozhodne, či vám váš zdravotný stav umožňuje stroj používať. Cvičenie na 
stroji konzultujte s lekárom predovšetkým v prípade, že užívate lieky, ktoré 
majú vplyv na srdcový tep, krvný tlak či hladinu cholesterolu. 

3. Sledujte signály svojho tela. Nesprávne alebo nadmerné cvičenie môže 
viesť k poškodeniu zdravia. V prípade, že sa u vás v priebehu cvičenia 
dostaví bolesti na hrudi, nepravidelný srdcový tep, extrémna dýchavičnosť, 
pocit závrate či nevoľnosti, prestaňte stroj používať a tieto symptómy 
konzultujte so svojim lekárom. 

4. Zabráňte deťom a domácim maznáčikom prístup k stroju. Tento výrobok je 
určený pre dospelých. 

5. Stroj umiestnite na podložku na hladký a rovný povrch. Vhodná podložka 
zaistí, že pri používaní nedôjde k poškodeniu podlahy, či koberca. Z 
bezpečnostných dôvodov stroj umiestnite do voľného priestoru s rozlohou 
minimálne 0,6 metrov. 

6. Pred použitím prekontrolujte všetky skrutky a matice. Uistite sa, že sú 
správne utiahnuté. 

7. Aby ste stroj mohli bezpečne používať, je nutné, aby ste pravidelne 
kontrolovali, či nedošlo k jeho opotrebovaniu alebo poškodeniu. 

8. Výrobok používajte len na účel, na ktorý bol určený. V prípade, že pri 
zostavovaní alebo kontrole objavíte poškodenie, či sa pri cvičení ozývajú 
neobvyklé zvuky, prestaňte stroj používať. Kým nebude porucha odstránená, 
stroj nepoužívajte. 

9. Používajte športový odev. Nenoste voľný odev, ktorý by sa v stroji mohol 
zachytiť, či odev, ktorý by mohol obmedzovať voľný pohyb. 

10. Tento výrobok zodpovedá triede H. C. Maximálna nosnosť výrobku je 100kg. 
Brzdenie nie je závislé na rýchlosti stroja. 

11. Tento stroj nie je určený na terapeutické účely. 
12. Pri zdvíhaní alebo presúvaní stroja dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby 

nedošlo k poraneniu chrbtice. Dodržujte techniku správneho zdvíhania 
bremien alebo požiadajte o pomoc ďalšiu osobu. 

13. Computer meria srdcový tep. Tieto hodnoty sa odvíjajú od dĺžky a typu 
tréningu. Údaje o tepovej frekvencii sú orientačné.
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 Detailný nákres: 
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Zoznam dielov 
 

Číslo. Popis Mn. 

1 Computer 1 

2 Skrutka M6*10*Φ12 1 

3 Penová rukoväť Φ23*5*350 2 

4 Riadidlá 1 

5 Hriadeľový krúžok d10 1 

6 Tlaková pružina 1 

7 

Magnetická mriežka 

20*20*10*Φ157 1 

8 Kombinovaná magnetická doska 1 

9 Krytka Φ25*16 2 

10 Skrutka M8*40*20*S6 2 

11 Podložka d8*Φ20*2*R16 2 

12 Ukotvenie riadidiel 1 

13 Skrutka M5*12*Φ10 2 

14 Hlavný zadný rám 1 

15 Skrutka M5*16 1 

16 Podložka d5 1 

17 Kábel senzoru 1 

18 Regulátor 1 

19 Skrutka ST3.5*10*Φ7  6 

20 Štvorcový magnet 19.5*19.5*10 10 

21 Skrutka M8*16*S6 2 

22 Podložka d8*Φ25*2 2 

23 Vreteno 1 

24 Priechodka Φ28*3*Φ21.8*7*Φ17 6 

25 Hlavný predný rám 1 

26 Kotviaca podložka 1 

27 Regulátor  M16*1.5*22*Φ37 1 

28 L/R Pedál pravý/ľavý 2 

29 Koncovka 2 

30 Stabilizačná tyč 2 

31 Podložka d8*Φ20*2*R30 4 

32 Matice M8*H16*S13 4 

33 

Skrutka so štvorcovou hlavou 

M8*50*20*H5 4 

34 Sedlo  1 

35 Sedlová tyč 1 

36 Priechodka F38*38*F30*30*L96 1 

37 Podložka d8*Φ16*1.5 3 

38 Matice M8*H7.5*S13 3 

39 Senzor  1 

40 Koncovka  Φ12*11*Φ3 1 

41 Koncovka 2 

42 Kľúč   S13-14-15 1 

43 Kľúč S6 1 

44 Skrutka  M6*12*Φ12 10 

45 Stredová os 1 

46 Magnet 1 

47 Doštička 1 

48 Nylonová matica M6*H6*S10 4 

49 Ložiskový domček 2 

50 Ložisko 6003Z  4 

51 Osová doštička 1 1 

52 Osová doštička 2 1 

53 Podložka d17 6 

54 Remen 3PJ240 1 

55 Remen 3PJ230 1 

56 

Magnetické kolo 

1.5*Ф157 1 

57 Podložka d17*Φ22*1  
58 Vlnitá podložka d17*Φ22*0.3  
59 Kryt 1 

60L/R Kryt remeňa 2 

61L/R Kľuka 2 

62 Skrutka M8*20*S13 2 

63 Koncovka kľuky 2 

64 Skrutka ST4.2*19*Φ8  5 

65 Skrutka ST4.2*13*Φ8  2 

66 Skrutka ST3*10*Φ5.6  1 

67 Os 1 

68 Ložisko 6900Z   2 

69 Doštička 1 

70 Podložka d10*Φ14*1 1 

71 Podložka d10*Φ20*2 1 

72 Matica M10*1*H5*S17 1 

73 Nastavovacia skrutka 2 

74 Matica M6*H5*S10 2 

75 U svorka 2 

76 Matica M10 2 

77 Matica M10*1*H7*S17 1 

78 Podložka d15 1 

79 Ložiska 6202Z  1 

80 Vnútorná os 1 
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Krok 1: 

a. Stabilizačnú tyč (30) pripojte k hlavnému prednému rámu (25) a hlavnému 

zadnému rámu (14) za použitia 4 skrutiek so štvorcovou hlavou (33), 4 podložiek (31) 

a 4 matíc (32). 

b. Podľa nákresu upevnite ľavý pedál (28L) k ľavej kľuke (61L). 

Postupujte rovnako aj na pravej strane a upevnite pravý pedál (28R) k pravej kľuke 

(61R) U pravého pedála točte závitom v smere hodinových ručičiek. 
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Krok 2: 

 

a. Riadidlá (4) pripevnite pomocou ukotvenia (12) k hlavnému zadnému rámu (14) za 

použitia 2 skrutiek (10) a 2 podložiek (11). 

b. Zo sedadla (34) odstráňte všetky tri matice (38) a podložky (37). 

c. Umiestnite sedlo (34) na sedlovú tyč (35) a upevnite na hlavnej zadný rám (35) 

pomocou 3 matíc (38) a 3 podložiek (37). 
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Krok 3: 

a. Pripojte kábel computeru (1a) ku káblu senzoru (17). Computer (1) pripevnite k 

ukotveniu riadidiel (12) pomocou 2 skrutiek (13). 

 

Týmto je stroj kompletne zložený. 
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            Prevádzkové pokyny na použitie computera 

 

Prehľad funkcií 

1. Batérie 

Computer vyžaduje jednu AAA 1.5V batériu. Batériu umiestnite do priehradky na batérie na zadnej 

strane monitora. 

(V prípade, že batériu vyberiete, dôjde k vynulovaniu všetkých uložených hodnôt computeru.) 

2. Auto On/Off 

V momente, kedy začnete na stroji cvičiť sa zapne displej a začne automaticky ukazovať namerané 

hodnoty. V prípade, že cvičenie prerušíte a computer nedostane do cca 5 minút žiadny signál, displej sa 

automaticky vypne. Namerané hodnoty budú uložené. Akonáhle budete pokračovať v cvičení, computer 

začne hodnoty opäť merať. 

3. Auto Scan 

Po zapnutí displeja stlačte tlačidlo Mode. Displej bude zobrazovať jednotlivé funkcie po dobu 6 sekúnd. 

Funkcie budú zobrazované v poradí Time (čas) - Calories (kalórie) - Speed (rýchlosť) - Distance 

(vzdialenosť) - Odometer (počítač kilometrov). 

4. Speed 

Funkcia zobrazuje aktuálnu rýchlosť od 0.0 to 999.9 km / h alebo m / h. Túto hodnotu zobrazíte 

stlačením tlačidla Mode. 

5. Distance 

Zobrazuje najazdenú vzdialenosť od 0.0 do 999.9 km alebo míľ. Túto hodnotu zobrazíte stlačením 

tlačidla Mode. 

6. Time 

Počíta čas strávený cvičením od 00:00 deň 99:59. Túto hodnotu zobrazíte stlačením tlačidla Mode. 

7. Calories 

Zobrazuje hodnotu spálených kalórií od 0.0 do 9999. Túto hodnotu zobrazíte stlačením tlačidla Mode. 

8. Odometer 

Zobrazuje celkovú prejdenú vzdialenosť od 0.0 do 9999. Túto hodnotu zobrazíte stlačením tlačidla 

Mode. 

9. Reset 

Ak tlačidlo Mode podržíte na 2 sekundy, uložené hodnoty budú vynulované (s výnimkou funkcie 

odometer). 

 

Poznámka:  

1. V prípade, že sa hodnoty na displeji zobrazujú nesprávne, vyberte batériu a znova ju vložte. 

2. Typ batérie: 1 ks 1.5V UM-4 alebo AAA. 

3. V prípade poškodenia batériu vyberte. Uistite sa prosím, že batérie recyklujete v súlade s platnými 

nariadeniami. 
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Predávajúci poskytuje na tento výrobok prvému 

majiteľovi záruku 2 roky odo dňa predaja. 

 
Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté: 

1. zavinením užívateľa tj. Poškodenie výrobku nesprávnou montážou, neodbornou repasiou, užívaním v nesúlade 

so záručným listom napr. Nedostatočným zasunutím sedadlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov 

v kľukách a kľúk k stredovej osi 

2. nesprávnou alebo zanedbanou údržbou 

3. mechanickým poškodením 

4. opotrebovaním dielov pri bežnom používaní (napr. Gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy ako 

ložiská, klinový remeň, opotrebenie tlačidiel na computeri) 

5. neodvratnou udalosťou a živelnou pohromou 

6. neodbornými zásahmi 

7. nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením 

vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi  

 

Upozornenie: 

1. cvičenie doprevadzané zvukovými efektmi a občasným vŕzganím nie je závada brániaca riadnemu používaniu stroja a 

tak isto nemôže byť predmetom reklamácie. Tento jav sa dá odstrániť bežnou údržbou. 

2. doba životnosti ložísk, klinového remeňa a ďalších pohyblivých častí môže byť kratšia než je doba záruky  

3.  na stroji je nutné vykonať odborné vyčistenie a zostavenie minimálne jeden krát za 12 mesiacov 

4. v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom 

výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná. 

5. reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným  označením typu tovaru, popisom závady a potvrdeným 

dokladom o zakúpení 

 

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA - informácie k likvidácii elektrických a elektronických zariadení. Po uplynutí doby 

životnosti prístroja alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, prístroj nevhadzujte do domového odpadu. Za účelom 

správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma.  

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na 

životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu 

alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.  

 

Copyright - autorské práva 

Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohoto návodu na použitie. 

Autorské právo zakazuje reprodukciu častí tohto návodu alebo ako celku treťou stranou bez výslovného 

súhlasu spoločnosti MASTER SPORT s.r.o.. Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií 

obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent. 

 
TRINET Corp, s. r. o.  
Cesta do Rudiny 1098     
024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovakia 
info@najlacnejsisport.sk 
www.najlacnejsisport.sk 
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MASTER® R02 X-bike 
MAS4A016 

 

                OWNER’S MANUAL 
IMPORTANT ! 

Please read this manual carefully before using this equipment. 
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Important Safety Information 
Please keep this manual with you always! 

14. It is important to read this entire manual before assembling and using the 
equipment. 
Safe and effective use can only be achieved if the equipment is assembled, 
maintained and used properly. It is your responsibility to ensure that all 
users of the equipment are informed of all warnings and precautions. 

15. Before starting any exercise program you should consult your doctor to 
determine if you have any medical or physical conditions that could put your 
health and safety at risk, or prevent you from using the equipment properly. 
Your doctor’s advice is essential if you are taking medication that affects 
your heart rate, blood pressure or cholesterol level. 

16. Be aware of your body’s signals. Incorrect or excessive exercise can 
damage your health. Stop exercising if you experience any of the following 
symptoms: pain, tightness in your chest, irregular heartbeat, extreme 
shortness of breath, lightheadedness, dizziness or feelings of nausea. If you 
do experience any of these conditions you should consult your doctor before 
continuing with your exercise program.  

17. Keep children and pets away from the equipment. The equipment is 
designed for adult use only. 

18. Use the equipment on a solid, flat level surface with a protective cover for 
your floor or carpet. To ensure safety, the equipment should have at least 
0.6 meters of free space all around it. 

19. Before using the equipment, check that the nuts and bolts are securely 
tightened. 

20. The safety of the equipment can only be maintained if it is regularly 
examined for damage and/or wear and tear. 

21. Always use the equipment as indicated. If you find any defective 
components while assembling or checking the equipment, or if you hear any 
unusual noises coming from the equipment during use, stop immediately. 
Do not use the equipment until the problem has been rectified.  

22. Wear suitable clothing while using the equipment. Avoid wearing loose 
clothing that may get caught in the equipment or that may restrict or prevent 
movement. 

23. The equipment has been tested under class H.C.Maximum weight of user: 
100kg. Braking ability is independent of speed. 

24. The equipment is not suitable for therapeutic use. 
25. Care must be taken when lifting or moving the equipment so as not to injure 

your back. Always use proper lifting techniques and/or seek assistance if 
necessary. 

26. The computer shows the heart rate value. The value is intended only as an 
exercise aids in determining heart rate trends in general. 
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 Exploded View : 
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                                     Parts List 
NO. Description Qty 
1 Monitor 1 

2 Screw M6*10*Φ12 1 

3 Foam Grip Φ23*5*350 2 

4 Front Armrest 1 

5 Shaft ring d10 1 

6 Pressure spring 1 

7 Magnet grid 20*20*10*Φ157 1 

8 Magnetic plate combination 1 

9 Tube plug Φ25*16 2 

10 Screw  M8*40*20*S6 2 

11 Arc Washer  d8*Φ20*2*R16 2 

12 Armrest cover combination 1 

13 Screw M5*12*Φ10 2 

14 Rear Main Frame 1 

15 Screw M5*16 1 

16 Washer d5 1 

17 Sensor Wire 1 

18 Tension Knob 1 

19 Screw ST3.5*10*Φ7  6 

20 Square magnet 19.5*19.5*10 10 

21 Bolt  M8*16*S6 2 

22 Washer  d8*Φ25*2 2 

23 Spindle 1 

24 

Bushing Φ28*3*Φ21.8*7*Φ

17 6 

25 Front Main Frame 1 

26 Limit Mat 1 

27 Knob  M16*1.5*22*Φ37 1 

28 L/R Pedal L/R 2 

29 End Cap 2 

30 Stabilizer Foot Tube 2 

31 Arc Washer  d8*Φ20*2*R30 4 

32 Nut  M8*H16*S13 4 

33 Square Bolt M8*50*20*H5 4 

34 Saddle  1 

35 Saddle Tube 1 

36 Bushing F38*38*F30*30*L96 1 

37 Washer  d8*Φ16*1.5 3 

38 Nut  M8*H7.5*S13 3 

39 Sensor  1 

40 Plug  Φ12*11*Φ3 1 

41 End Cap 2 

42 Wrench   S13-14-15 1 

43 Wrench  S6 1 

44 Bolt  M6*12*Φ12 10 

45 Crank Axle 1 

46 Magnet 1 

47 Belt Plate 1 

48 Nylon Nut M6*H6*S10 4 

49 Bearing Seat 2 

50 Bearing 6003Z  4 

51 Axle Plate 1 1 

52 Axle Plate 2 1 

53 Ring Washer d17 6 

54 Belt 3PJ240 1 

55 Belt 3PJ230 1 

56 

Magnetic Wheel 

1.5*Ф157 1 

57 Washer d17*Φ22*1  

58 Wave Washer d17*Φ22*0.3  

59 Middle Shroud 1 

60L/R Chain cover 2 

61L/R Crank 2 

62 Bolt M8*20*S13 2 

63 Plug for Crank 2 

64 Screw  ST4.2*19*Φ8  5 

65 Screw  ST4.2*13*Φ8  2 

66 Screw  ST3*10*Φ5.6  1 

67 Axle 1 

68 Bearing 6900Z   2 

69 Belt plate 1 

70 Washer d10*Φ14*1 1 

71 Washer d10*Φ20*2 1 

72 Nut M10*1*H5*S17 1 

73 Adjustable Chain Screw 2 

74 Nut M6*H5*S10 2 

75 U Plate 2 

76 Nut M10 2 

77 Nut M10*1*H7*S17 1 

78 Ring washer  d15 1 

79 Bearing 6202Z  1 

80 Idler Axle 1 
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Step 1: 

a. Attach the Stabilizer Foot Tube (30) to the Front Main Frame (25) and Rear Main 

Frame (14) using 4-Square Bolts (33), 4-Arc Washers (31) and 4-Nuts (32). 

b. Attach the Left Pedal (28L) to the Left Crank (61L) as shown. 

Repeat for the Right Pedal (28R) to the Right Crank (61R) with the same assembly 

step as shown except the Right Pedal is clockwise threaded. 



 

 

EN 

Step 2: 

 

d. Attach the Front Armrest (4) and Armrest cover combination (12) to the Rear 

Main Frame (14) using 2-Screws (10) and 2-Arc Washers (11). 

e. Detach all three Nuts (38) and Washers (37) from the Saddle (34). 

f. Insert the Saddle Tube (35) into the Rear Main Frame (25), then secure Saddle 

(34) to Saddle Tube (35) with 3-Nuts (38) and 3-Washers (37). 
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Step 3: 

 

b. Connect the link wire of Monitor (1a) with Sensor Wire (17), and fix the 

Monitor (1) on the Armrest cover combination (12) with 2-Screws (13). 

Assembly is finished. 
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Instruction of computer   

 

Functions and Operations 

Batteries Installation 

Please install one piece of AAA 1.5V batteries in the battery case on the back of monitor. 

(Whenever  the battery is removed, all the functions values will be reset to zero.) 

Auto On/Off 

While the user starts to do exercise, the Display will show out the workout value automatically. Once 

stop exercising over 256 sec, the Display will turn off. But the workout value will be hold. While user 

starts exercise again, workout value will accumulate continuously. 

Auto Scan 

After the monitor is power on or press Mode key, the LCD will display all functions values from 

Time-Calories- Speed- Distance-Odometer. Each value will be held for 6 seconds. 

Speed 

Display the current training speed from 0.0 to 999.9 KPH or MPH. User also can press Mode key to 

display the Speed value. 

Distance 

Display the trip distance from 0.0 to 999.9 Km or Mile. User also can press Mode key to display the 

distance value. 

Time 

Display the workout time from 00:00 to 99:59. User also can press Mode key to display the workout 

time value. 

Calories 

Display the calories consumption during training from 0.0 to 9999. User also can press mode key to 

display the calories consumption value. 

Odometer 

Display the total accumulated distance from 0.0 to 9999. User also can press mode key to display the 

Odometer value. 

Reset 

Press Mode key for 2 seconds, all the function value except Odometer will be reset to zero. 

 

Note:  

1. If the computer displays abnormally, please re-install the battery and try again. 

2. Battery Spec: 1.5V UM-4 or AAA (1PCS). 

3. The batteries must be removed from the appliance before it is scrapped and that they are disposed of 

safety. 
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WARRANTY 
for other countries 

 

 

The product is warranted for 24 months following 

the date of delivery to the original purchaser. 
 

This warranty does not apply to damages caused by misuse of this product, accidental or 

intentional damage, neglect or commercial use.  

Excluded from this warranty is liability for consequential property or commercial 

damages or for damages for loss of use. 

 

This warranty is valid only to the original purchaser and under normal use. 

Repairs must be made by an authorized dealer, otherwise this warranty void. 

 

Environmental protection - Information about electrical and electronic equipment disposal. 

Do not throw a device into a household waste container after its service life finishes or its repair is 

uneconomical. 

Hand the device over to a designated waste collection point to dispose it properly. 

There it will be accepted free of charge. The correct disposal will help to conserve natural resources and prevent 

potential negative effects on environment and human health which could arise from inappropriate waste handling. For 

more details please contact your local authorities or the nearest waste collection point. 

In case of the wrong disposal fines could be imposed in accordance with national regulations 

 

 

© COPYRIGHT 

MASTER SPORT s.r.o. retains all rights to this Owner´s Manual. No text, details, or illustrations from this manual may 

be either reproduced, distributed, or become the subject of unauthorized use for commercial purposes, nor may they be 

made available to others. 

 

Reproduction prohibited! 

 

 

 

Address of local distributor:  
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Benutzermanual 
 

               

 

HINWEIS! 

Lesen Sie bitte das Manual aufmerksam vor der ersten 

Verwendung durch.  
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Wichtige Sicherheitshinweise 
Behalten Sie bitte das Manual für die Information! 

27. Lesen Sie bitte dieses Manual vor der Zusammenstellung und Verwendung 
des Gerätes durch. Korrekte Zusammenstellung und regelmäßige Wartung 
ermöglichen, dass Sie das Gerät gefahrlos und effektiv verwenden können. 
Sichern Sie sich, dass alle Personen, die das Gerät verwenden wollen, über 
Hinweise angewiesen wurden. 

28. Vor der ersten Verwendung konsultieren Sie bitte Ihren Übungsplan mit dem 
Arzt. Ihr Arzt soll feststellen, ob Ihre körperliche Verfassung die Verwendung 
des Gerätes erlaubt. Die ärztliche Beratung ist sehr wichtig, wenn Sie Puls-, 
Blutdruck- und Cholesterin-Medikamente einnehmen.  

29. Achten Sie auf die Signale Ihres Körpers. Falsches oder übermäßiges 
Turnen kann zur Verletzung führen. Falls Sie Symptomen wie Schmerzen in 
der Brust oder Engegefühl, unregelmäßiger Herzschlag, extreme 
Atemschwierigkeiten, Übelkeit oder Schwindel bei dem Training erfahren, 
hören Sie mit dem Turnen auf und kontaktieren Sie Ihren Arzt. 

30. Lassen Sie Kinder und Haustiere nie in der Nähe des Gerätes. Das Gerät 
soll nur von Erwachsenen verwendet werden. 

31. Stellen Sie das Gerät auf einen ebenen und trockenen Fußboden. 
Verwenden Sie eine Matte um die Beschädigung des Bodens zu vermeiden. 
Bei der Platzierung wird minimal 0,6 m Freiraum benötigt. 

32. Kontrollieren Sie alle Schrauben und Mütter vor der ersten Verwendung. 
Sichern Sie sich, dass sie festgezogen sind. 

33. Das Sicherheitsniveau des Gerätes kann nur gehalten werden, wenn es 
regelmäßig auf Schäden und Verschleiß geprüft wird. 

34. Das Gerät soll nur wie angegeben verwendet werden. Falls Sie bei der 
Zusammenstellung oder Kontrolle beschädigte Komponente finden, oder 
falls Sie bei dem Training ungewöhnliche Geräusche hören, verwenden Sie 
das Gerät nicht bis die Beschädigung repariert wird.  

35. Tragen Sie entsprechende Sportkleidung. Tragen Sie keine lose Kleidung, 
die in die beweglichen Teile des Gerätes geraten könnten. Enge Kleidung 
kann Ihre Bewegung beschränken. 

36. Das Gerät entspricht die Klasse H. C. Maximaltragfähigkeit des Gerätes ist 
100kg. Die Bremsung ist unabhängig von der Geschwindigkeit. 

37. Das Gerät ist nicht für die therapeutische Anwendung geeignet.  
38. Bei Anheben oder Transport seien Sie vorsichtig um Rückenverletzungen 

zu vermeiden. Halten Sie korrekte Hebe- und Tragetechniken oder fragen 
Sie eine andere Person für Unterstützung nach.  

39. Der Computer misst die Herzfrequenz. Die Werte sind von Typ und Dauer 
des Trainings abhängig. Die Werte haben nur einen Informationscharakter. 
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Explosionszeichnung: 
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Liste der Teile 
 

Nr. Bezeichnung MN. 

1 Computer 1 

2 Schraube M6*10*Φ12 1 

3 Schaumstoff-Griff Φ23*5*350 2 

4 Handgriffe 1 

5 Schachtring d10 1 

6 Druckfeder 1 

7 Magnetgitternetz 20*20*10*Φ157 1 

8 Kombinierte Magnetplatte 1 

9 Dichtkappe Φ25*16 2 

10 Schraube M8*40*20*S6 2 

11 Unterlegscheibe d8*Φ20*2*R16 2 

12 Verankerung des Hangriffes 1 

13 Schraube M5*12*Φ10 2 

14 Hintere Hauptteil 1 

15 Schraube M5*16 1 

16 Unterlegscheibe d5 1 

17 Sensorkabel 1 

18 Spannknopf 1 

19 Schraube ST3.5*10*Φ7  6 

20 Eckmagnet 19.5*19.5*10 10 

21 Schraube M8*16*S6 2 

22 Unterlegscheibe d8*Φ25*2 2 

23 Tretlagerachse 1 

24 Buchse Φ28*3*Φ21.8*7*Φ17 6 

25 Vordere Hauptteil 1 

26 Verankerungsmatte 1 

27 Federschraube M16*1.5*22*Φ37 1 

28 L/R Linkes und Rechtes Pedal 2 

29 Endstück 2 

30 Stabilisierungsstange 2 

31 Unterlegscheibe d8*Φ20*2*R30 4 

32 Mutter M8*H16*S13 4 

33 Vierkantbolzen M8*50*20*H5 4 

34 Sattel 1 

35 Sattelstange 1 

36 Buchse F38*38*F30*30*L96 1 

37 Unterlegscheibe d8*Φ16*1.5 3 

38 Mutter M8*H7.5*S13 3 

39 Sensor 1 

40 Endstück Φ12*11*Φ3 1 

41 Endstück 2 

42 Schraubenschlüssel   S13-14-15 1 

43 Schraubenschlüssel S6 1 

44 Schraube M6*12*Φ12 10 

45 Kurbelachse 1 

46 Magnet 1 

47 Bandplatte 1 

48 Nylonmutter M6*H6*S10 4 

49 Lagersitz 2 

50 Lager 6003Z  4 

51 Achsplatte 1 1 

52 Achsplatte 2 1 

53 Unterlegscheibe d17 6 

54 Riemen 3PJ240 1 

55 Riemen 3PJ230 1 

56 

Magnetrad 

1.5*Ф157 1 

57 Unterlegscheibe d17*Φ22*1  

58 Wellenscheibe d17*Φ22*0.3  

59 Hülle 1 

60L/R Riemenabdeckung 2 

61L/R Kurbel 2 

62 Schraube M8*20*S13 2 

63 Kurbelendstück 2 

64 Schraube ST4.2*19*Φ8  5 

65 Schraube ST4.2*13*Φ8  2 

66 Schraube ST3*10*Φ5.6  1 

67 Achse 1 

68 Lager 6900Z   2 

69 Bandplatte 1 

70 Unterlegscheibe d10*Φ14*1 1 

71 Unterlegscheibe d10*Φ20*2 1 

72 Mutter M10*1*H5*S17 1 

73 Einstellbare Riemenschraube 2 

74 Mutter M6*H5*S10 2 

75 U-Platte 2 

76 Mutter M10 2 

77 Mutter M10*1*H7*S17 1 

78 Unterlegscheibe d15 1 

79 Lager 6202Z  1 

80 Tragrollenachse 1 
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Schritt 1: 

a. Verbinden Sie die Stabilisierungsstange (30) mit dem vorderen Hauptteil (25) und hinteren 
Hauptteil (14) mit der Verwendung von 4 Vierkantbolzen (33), 4 Unterlegscheiben (31) und 4 
Muttern (32). 
b. Laut Anleitung befestigen Sie das linke Pedal (28L) zur linken Kurbel (61L). 
Befestigen Sie auch das rechte Pedal (28R) zur rechten Kurbel (61R). Das rechte Pedal soll 
rechtsdrehend befestigt werden. 
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Schritt 2: 

 

a. Befestigen Sie die Handgriffe (4) zum dem Hauptteil (14) mit der Verankerung der 
Handgriffe (12), 2 Schrauben (10) und 2 Unterlegscheiben (11). 

b. Nehmen Sie alle 3 Muttern (38) und Unterlegscheiben (37) aus dem Sattel (34) heraus. 
c. Platzieren Sie den Sattel (34) auf die Sattelscheibe (35) und befestigen Sie den Sattel auf den 

hinteren Hauptteil (35) mit der Verwendung der 3 Muttern (38) und 3 Unterlegscheiben (37). 
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Schritt 3: 

Verbinden Sie das Computerkabel (1a) mit dem Sensorkabel (17). Befestigen Sie  

der Computer (1) zur Verankerung (12) mit der Verwendung von 2 Schrauben (13). 

Das Gerät wurde erfolgreich zusammengestellt. 
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             Computerbetriebsanweisung   

 

Computerfunktionen 

Batterietausch 

Bitte verwenden Sie eine AAA 1.5V Batterie in das Batteriefach auf der Rückseite des Displays. 

(Nachdem Sie die Batterie entfernt haben, wurden alle gespeicherten Werte gelöscht.) 

Auto On/Off 

Wenn Sie zu trainieren anfangen, zeigt das Display automatisch die Trainingswerte. Der Computer 

schaltet sich automatisch nach 4 Minuten ohne Aktivität aus. Die Trainingswerte werden gespeichert. 

Der Computer kann wieder mit Bewegung eingeschaltet werden, die neue Werte werden dazu gezählt. 

Auto Scan 

In der SCAN Position rotiert der Zähler zwischen Funktionen Time (Zeit) – Calories (Kalorien) – 

Speed (Geschwindigkeit) – Distance (Entfernung) – Odometer (Kilometerzähler). Jede Funktion wird 

sich für 6 Sekunden zeigen. 

Speed 

Die aktuelle Geschwindigkeit von 0.0 bis 999.9 km/h wird angezeigt. Um diese Funktion zu wählen, 

drucken Sie die Taste MODE. 

Distance 

Die Entfernung des Trainings von 0.0 bis 999.9 Km oder Meilen wird angezeigt. Um diese Funktion zu 

wählen, drucken Sie die Taste MODE. 

Time 

Die Zeit des Turnens von 00:00 bis 99:59 wird angezeigt. Um diese Funktion zu wählen, drucken Sie 

die Taste MODE. 

Calories 

Die Gesamtmenge der verbrannten Kalorien wird angezeigt. Um diese Funktion zu wählen, drucken 

Sie die Taste MODE. 

Odometer 

Die Gesamtentfernung von 0.0 bis 9999 wird angezeigt. Um diese Funktion zu wählen, drucken Sie die 

Taste MODE. 

Reset 

Drucken Sie die Taste Mode und halten Sie sie für 2 Sekunden um alle Werte (ausgenommen Odometer) 

zu resetieren. 

Hinweis:  

1. Falls die Werte werden nicht korrekt gezeigt, nehmen Sie die Batterie heraus und fügen Sie sie nochmal 

ein. 

2. Batterientyp: 1 Stück 1.5V UM-4 oder AAA 

3. Entfernen Sie die Batterie sofort, falls sie beschädigt wird. Bitte folgen Sie immer die richtige 

Liquidationsvorgehensweise. 
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Der Verkäufer spendet auf dieses Erzeugnis erstem Besitzer 

die Garantie 2 Jahre von dem Tag des Verkauf. 
 

Garantie erstreckt sich nicht auf diese Defekte, die entstehen: 

1. Mit dem Verschulden der Benutzer, das ist die Beschädigung des Erzeugnis unrichtige Montage, unfachliche 

Überholtung, benutzen im Missverhältnis mit dem Garantieblatt zum Beispiel schlechte Schiebung Sattelstange im 

Rahmen, mangelhafte Ziehung Pedalen in den Klinken und Klinken zu der Mittelachse, 

2. Unrichtige und vernachlässigte Instandhaltung, 

3. Mechanische Beschädigung, 

4. Abnutzung der Teilen bei ϋblich Benutzung (Zum Beispiel Gummi und Kunststoffteilen, bewegliches 

Mechanismus als Lager, Keilriemen, Abnutzung der Druckknöpfe auf dem Computer), 

5. Unabwendbares Ereignis und Katastrophe, 

6. Unfachliche Treffere, 

7. Unrichtiges Umgehen oder unrichtige Platzierung, Einfluss niedrige oder höhe Temperatur, Einfluss Wasser, 

Druck und Prallen, absichtlich wechselnes Design, Form oder Ausmaβe.  

 

Hinweis: 

1. Das Turnen können Schalleffekten und die Knarrung ist nicht der Mangel fϋr die Benutzung das Band und deshalb ist 

nicht die Knarrung der Grund die Reklamation. Die Erscheinung können Sie mit der ϋblichen Instandhaltung beseitigen. 

2. Die Lebensdauer Lager, Keilriemen und weitere bewegliche Teile kann kurzer sein als Garantiefriest ist. 

3. Auf den Maschinen sind nötig die Fachreinigung und die Einstellung mindestens einmal mit 12 Monaten ausfϋhren. 

4. In der Garantiezeit werden alle Störungen das  Erzeugnis beseitigen, die Produktionsstörungen oder schlechte 

Materialen entstanden haben und die Sache kann wieder ordentlich benutzen sein. 

5. Die Reklamation fϋhrt grundsätzlich schriftlich mit genaue Kennzeichnung Typ der Ware, Beschreibung der Störung 

und bestätiges Dokument ϋber Kauf aus. 

 

 UMWELTSCHUTZ -  Informationen zu der Liquidation elektrische und elektronische Anlage. 

Nach der Lebensdauer  das Band vergehen oder im Augenblick, wenn die Reparatur unekonomisch war, das Band werfen Sie nicht 

im Hausabfall weg. Fϋr den Zweck richtige Liquidation Erzeugnis geben Sie auf  den bestimmten Sammelplätze ab, wo werden die 

Maschine kostenlos annehmen. 

Mit der richtigen Liquidation helfen Sie wertvolle Naturquelle bewahren und helfen Sie mit der Prävention negative Auswirkungen auf die Umwelt 

und menschlich Gesundheit. Weitere Einzelheite fordern Sie von örtlichen Amt oder von Sammelplätze. Bei schlechten Liquidation diese Art des 

Abfalles können im Einklang mit nationalen Vorschriften Geldstrafen auferlegen.  

 

Copyright - Autorenrecht 

Die Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o. geltend machen alle Autorenrechte zu der Inhalt dieses Benutzermanuals.  

Autorenrechte verbieten die Reproduktion der Teilen der Anleitung oder als das Ganze von der dritten Seite ohne die 

ausdrückliche Zustimmung der Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o. Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o. nimmt keine 

Verantwortung fϋr das Patent der Benutzung dieses Benutzermanuals ϋber. 
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