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Cyklotrenažér MASTER®
  X-12 

MAS-X12 

 

Návod k použití
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Děkujeme, že jste koupili náš výrobek. Přesto, že věnujeme veškeré úsilí, abychom 
zajistili nejlepší kvalitu našich výrobků, mohou se objevit jednotlivé vady či 
přehlédnuté nedostatky. Pokud zjistíte vadu nebo chybějící součástku, neváhejte a 
kontaktujte nás. 

Bezpečnostní informace 

 Před použitím stroje si prosím přečtěte tyto instrukce. 
 Ponechejte si prosím tyto instrukce pro případné opravy či nákup náhradních dílů. 
 Tento výrobek byl navržen výhradně k domácímu použití. Maximální nosnost cvičence je 120 kg.  
 Při sestavování výrobku postupujte dle montážního návodu. 
 Při montáži používejte pouze vhodné nářadí. V případě nutnosti požádejte o asistenci další osoby. 
 Před prvním použitím stroje a po každých 1-2 měsících zkontrolujte, zda jsou všechny spojovací díly 

pevně utaženy a na svém místě. Poškozené či opotřebené díly ihned vyměňte a náčiní nepoužívejte, 
dokud není výrobek opraven. Při výměně používejte pouze originální díly. 

 V případě nutnosti opravy kontaktujte prodejce. 
 Při údržbě se vyvarujte používání agresivních čisticích prostředků. 
 Před použitím stroje se ujistěte, že bylo kolo správně sestaveno. 
 Při nastavování stroje nepřekračujte maximální hranici nastavení nastavitelných částí stroje.  
 Tento výrobek byl navržen pro použití dospělými osobami. Děti mohou stroj používat pouze pod 

dozorem kompetentní osoby.  
 Konzultujte prosím váš cvičební plán a cíle se svým lékařem. 

Během cvičení a po ukončení tréninku zamezte přístupu k náčiní dětem a zvířatům. 
Náčiní může být využíváno pouze jednou osobou (najednou). 

Pokud se během cvičení objeví bolesti hlavy či závratě, bolest v hrudníku nebo jiné znepokojující příznaky, 
je třeba okamžitě přerušit cvičení a poradit se s lékařem. Nevkládejte do otvorů žádné součástky. 

Cvičte v pohodlném volném oblečení a sportovní obuvi. 

UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAHÁJENÍM TRÉNINKU SE PORAĎTE S LÉKAŘEM. JE TO NEZBYTNÉ V PŘÍPADĚ 
OSOB STARŠÍCH 35 LET A OSOB, KTERÉ MAJÍ ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY. PŘED POUŽITÍM FITNESS-NÁČINÍ  
SI VŽDY PŘEČTĚTE VŠECHNY NÁVODY. NENESEME ODPOVĚDNOST ZA ÚRAZY NEBO POŠKOZENÍ 
PŘEDMĚTŮ, JEŽ BYLY ZPŮSOBENY NESPRÁVNÝM POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU. 

 

 

 

Tento návod slouží pouze pro účely zákazníka. Dodavatel neručí za chyby, které mohou být způsobeny překladem 
či změnami v technické vybavenosti stroje. 

 
 

Tento stroj  splňuje normu  EN 957, třída HC, je určen pouze pro domácí použití, nemůže být použit pro 
komerční účely. 

Před začátkem jakéhokoliv cvičebního programu konzultujte váš zdravotní stav se svým lékařem. 
Poradí vám, jaký způsob tréninku zvolit a která zátěž pro vás bude vhodná. 

Všechna zobrazovaná data jsou pouze přibližné a nemohou být použity pro lékařské účely. 
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Seznam částí: 

 

1. Hlavní části stroje:  

  

Č.: Popis MN. Č.: Popis MN. 

1 Zadní stabilizační 
tyč 

1 6 Sedlová tyč  1 

2 Přední stabilizační 
tyč 

1 7 Sedlo 1 

3 Řídítka 1 8 Levý a pravý pedál 1 

4 Tyč řídítek   1 9 Computer 1 

5 Sedlová tyč 1 10 Hlavní část 1 
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2. Šrouby: 

                              

4 ks: M8X40 Šroub se  4 ks: Šroub s kulatou hlavou 4 ks: Plochá podložka 

zapuštěnou hlavou     

 

                                         

1 ks: L šroub    1 ks: Plochá podložka 3 ks: Kulatý šroub 

 

 

 

 

Montáž: 

 

Popis MN. 

 

Kroužkové těsnění 4 

 

M8 Šroub s kulatou 

hlavou 
4 

 M8X40 Šroub se 

zapuštěnou hlavou 
4 

KROK 1: Připevněte přední stabilizační tyč (2) a zadní stabilizační tyč (1) k 

hlavní části stroje (10) pomocí šroubů se zapuštěnou hlavou, 

kulatých těsnění a šroubů s kulatou hlavou. 
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Popis Mn. 

 

Kulatý šroub 2 

KROK 2: Sedlo (7) připojte k hlavní části    

stroje(10). 

 

 
1. Uvolněte šroub sedadla 

(7) a připevněte sedlo k 

sedlové tyči (6). Šroub 

opět pevně utáhněte. 

 

 
2. Složenou část vložte 

do sedlové tyči (5) a 

připevněte kulatým 

regulátorem. 

 

3. Sedlovou část pevně 

připevněte k hlavní 

časti stroje pomocí 

šroubu. 

 

Popis MN. 

 

Kulatý šroub 1 

KROK 3: Tyč řídítek (4) připevněte 

pomocí regulátoru k hlavní části stroje.  
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Popis MN. 

 

L šroub 1 

 

Kroužkové 

těsnění 

1 

KROK 4: Řídítka (3) pevně připevněte k 

tyči řídítek (4) pomocí kroužkového 

těsnění a L šroubu.  

 

 

KROK 5: 

1. Do computeru vložte 2 ks 1.5V AA 

baterií. Uvolněte šrouby computeru (9) 

a připevněte computer na řídítka.  

2. Připojte kabel computeru a kabel 

řídítek ke kabeláži hlavní části stroje. 
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Zapojení computeru: 

 

“7”konektor 

 

“1”konektor 

            

“7”konektor zapojte do výstupu označeného slovem "Pulse" na zadní 

straně computeru. “1”konektor zapojte do výstupu označeného slovem 

"Speed". 
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KROK 6: Připevnění levého a pravého 

pedálu k hlavní části stroje. 

Levý pedál je označen písmenem L. Dotahujte jej proti směru hodinových 

ručiček. Pravý pedál je označen písmenem R. Dotahujte jej po směru 

hodinových ručiček. 

 

Provozní pokyny ke computeru 

 

 
Specifikace: 

TIME (čas) …………………………………. 00:00-99:59 Min:Sek  

SPEED (rychlost) ………………………………. 0.0-99.9 Km/Hod 

DISTANCE (vzdálenost) …………………………. 0.00-99.99 Km 

CALORIES (kalorie) ………………………………….. 0-999.9 KCAL 

PULSE (tepová frekvence) .……………………… 40-240 BPM 

Tlačítka computeru: 

MODE:Toto tlačítko umožňuje zvolení určité funkce dle vašeho výběru. RESET:Tato funkce 
slouží k vymazání všech hodnot, které automaticky vrátí na hodnotu 0. 
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Funkce computeru: 
 
SCAN:  
Automatické zobrazení všech funkcí v následujícím pořadí: 
TIME-SPEED-DISTANCE-PULSE-CALORIES (opakování) 
 

DIST (DISTANCE):  
Zobrazuje najetou vzdálenost jednotlivých tréninků.  Zmáčkněte několikrát tlačítko MODE, 
dokud ukazatel neukazuje na DISTANCE. 
 
SPEED 
Zobrazuje aktuální rychlost. Mačkejte tlačítko MODE, dokud ukazatel neukazuje na SPEED. 
TIME 
Načítá čas strávený cvičením. Mačkejte tlačítko MODE, dokud ukazatel neukazuje na TIME. 
 
CAL (CALORIES) 
Zobrazuje hodnoty o spálených kaloriích. Mačkejte tlačítko MODE, dokud ukazatel 
neukazuje na CAL. 
 
PULSE 
Zobrazuje naměřenou tepovou frekvenci. K zobrazení dojde po 1 minutě od začátku cvičení. 
Mačkejte tlačítko MODE, dokud ukazatel neukazuje na PULSE. 
 

Tréninkové instrukce 
Pokud nejste fyzicky aktivní po delší dobu, vždy před začátkem cvičení konzultujte svůj zdravotní stav 
se svým lékařem, abyste zamezili možnosti úrazu či přetížení. 
Pro dosažení výrazného zlepšení vaší kondice a zdraví, je třeba dodržovat následující pravidla: 

Intenzita zátěže 

Pro dosažení maximálního výsledku, je třeba vybrat správnou intenzitu cvičení. Jako vodítko 
vám bude sloužit tepová frekvence. Základní pravidlo pro určení maximální tepové frekvence 
je: 

Maximální tepová frekvence = 220 - věk 

Při cvičení by se vaše tepová frekvence měla pohybovat mezi 60 – 85% 
max. TF. Pro zjistění vašich hodnot se podívejte do tabulky Tréninku dle 
TF – viz níže. 
Když začínáte cvičit, cca 14 dní, měli byste se pohybovat na 70% max. 
TF. Pro zvyšování kondice pomalu zvyšujte zátěž až na 85% max. TF. 

Toto jsou pouze orientační hodnoty. Každý člověk má různé dispozice. Před začátkem cvičením 
konzultujte zátěž se svým lékařem, který stanoví počáteční zátěž a maximální zátěž, na které se 
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můžete pohybovat vzhledem k vašemu zdraví. 
 

Spalování tuku 

Tělo začíná spalovat tuk přibližně při 65% maxima tepové frekvence. 
K dosažení optimálního spalování se doporučuje udržovat tepovou frekvenci mezi 70% – 80% maxima 
TF. Optimální trénink se skládá ze 3 cvičebních jednotek za týden. Každá jednotka by měla trvat cca 30 
minut. 

Příklad: 

Je Vám 52 let a chtěli byste začít cvičit. Maximální TF= 220 - 52(věk) = 168 
tepů/min Minimální TF = 168 x 0.7 = 117 tepů/min 
Maximální TF = 168 x 0.85 = 143 tepů/min 

Během prvních týdnů se doporučuje začít na tepové frekvenci 117, poté zvýšit 
na 143. Se zlepšující kondicí se může intenzita tréninku zvýšit na 70% - 85% 
Vaší max. TF. Toho můžete dosáhnout zvýšením zátěže při šlapání, zvýšením 
frekvence šlapání nebo prodloužením cvičební jednotky. 

Organizace tréningu 

Zahřívací fáze 
Před každým cvičebním byste se měli rozcvičit po dobu 5-10 minut. 
Například provedení protahovacích cviků a šlapání s nízkou zátěží vás vhodně nastartuje. 

 

Zahřívací cvičení 

Protahování a trénink ohebnosti je vhodný pro vaši kondici a fyzické zdraví. Trénováním vašeho těla se 
stáváte odolnějšími, zlepšíte si krevní oběh a udržíte si funkční svaly. 
Zahřívací cvičení vám umožní stát se odolnější a také dosáhnout vypracování těla. 
Pokud nemáte zkušenosti s protahováním před cvičením, začínejte pomalým protahováním po kratší 
dobu a postupně cvičení prodlužujte. Pomocí různých druhů fitness pomůcek můžete provádět tyto 
cviky a nalézt ten, který vám bude nejvíce vyhovovat. 

Dříve, než začnete cvičit se ujistěte, že jste se správně protáhli. To vám pomůže se ochránit před možným 
úrazem a připravit vás lépe na  samotné cvičení, které bude následovat.  Protáhněte se po dobu 8 - 10 
min. chůzí, lehkým joggingem na místě, nebo použijte běžecký pás, rotoped nebo eliptical. Snažte se 
zahrnout nějaká podobná cvičení, které Vám pomohou se rozcvičit a protáhnout si zatuhlé svaly. Délka 
rozcvičení je závislá na intenzitě cvičení, stejně tak jako na fyzické kondici. 

 
Pracovní fáze 

V této fázi dochází k hlavní zátěži a pohybujete se na hodnotě 70-85% max. 
TF. Délku cvičení si můžete spočítat z následujícího pravidla: 

Denní cvičení:  cca. 10 
min/jednotku 2-3 x týdně: 
cca. 30 min/jednotku 
1-2 x týdně: cca. 60 min/ jednotku 
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Závěrečná uvolňovací fáze 
Pro dosažení účinného uvolnění svalů a metabolismu je třeba úplně snížit zátěž během posledních 5-
10 minut cvičení.  Protažení vám také pomůže pro prevenci bolesti svalů. 

Úspěch 

Dokonce už po krátké době pravidelného cvičení můžete uvědomit, že postupně zvyšujte zátěž při 
dosahování stále optimální tepová frekvence. 
Cvičení bude postupně snadnější a vy se budete cítit mnohem více fit ve vašem běžném životě. 

K dosažení tohoto cíle byste se měli motivovat pravidelným cvičením. Vyberte si pravidelnou dobu pro 
cvičení a nezačínejte trénink příliš agresivním cvičením. Staré rčení mezi sportovci zní: 

“ Nejtěžší na cvičení je začít ” 

Přejeme vám mnoho zábavy a úspěchů při cvičení na tomto stroji. 

 

Trénink dle tepové frekvence 

Věk  
FC 

MAX/min.* 

60% 

FC MAX/min. 

65% 

FC MAX/min. 

70% 

FC MAX/min. 

75% 

FC MAX/min. 

80% 

FC MAX/min. 

85% 

FC MAX/min. 
20 200 120 130 140 150 160 170 
25 195 117 127 137 146 156 166 
30 190 114 124 133 143 152 162 
35 185 111 120 130 139 148 157 
40 180 108 117 126 135 144 153 
45 175 105 114 123 131 140 149 
50 170 102 111 119 128 136 145 
55 165 99 107 116 124 132 140 
60 160 96 104 112 120 128 136 
65 155 93 101 109 116 124 132 
70 150 90 98 105 113 110 128 

* FC MAX/min = hodnota maximální tepové frekvence 

Nastavení zátěže: 

Provádí se pomocí zátěžového šroubu (7). Při začátku cvičení nejdříve otočte 
šroubem úplně doleva – na nejnižší zátěž, postupně pak zátěž zvyšujte otočením 
doprava do požadované úrovně. 
Po skončení cvičení dejte zátěž na nejnižší úroveň, abyste zamezili napětí zátěžového kabelu. 

Upozornění: 
Pohyblivé části ve stroji jsou namazány již z výroby, proto není třeba jej mazat. Stroj je 
určen pro použití ve vnitřním prostoru a musí být skladován v suchém prostředí. Pro čištění 
plastových a ocelových částí použijte klasické čistící neagresivní prostředky. Ujistěte se, že 
před použitím kola jsou všechny části vysušeny. 
Pro vaši bezpečnost nepoužívejte na sedlo, řídítka a pedály žádné leštidla či mazací prostředky. 
 

 

Všechna zobrazovaná data jsou pouze přibližné hodnoty a nemohou být použity pro lékařské účely. 
Hodnota tepové frekvence je také přibližná a nemůže být použita pro stanovování srdečně-cévních a 
dalších lékařských programů. 
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Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli  
následující záruky: 

- záruku 5 let na rám a jeho části 
- záruku 2 roky na ostatní díly 

 
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. 
1. máje 69/14     
709 00 Ostrava – Mariánské Hory 
Czech Republic 
reklamace@nejlevnejsisport.cz  
www.nejlevnejsisport.cz  
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Cyklotrenažér MASTER®
  X-12 

MAS-X12 

 

Užívateľský manuál 
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Bezpečnostné upozornenie 
 Pred použitím stroja si prosím prečítajte tieto inštrukcie. 
 Ponechajte si prosím tieto inštrukcie pre prípadné opravy, či nákup náhradných dielov. 
 Tento výrobok bol navrhnutý iba na domáce použitie. Maximálna nosnosť cvičenca je 120 kg. 
 Pri zostavovaní výrobku postupujte podľa montážneho návodu. 
 Pri montáži používajte iba vhodné náradie. V prípade nutnosti požiadajte o asistenciu ďalšie osoby. 
 Pred prvým použitím stroja a po každých 1-2 mesiacoch skontrolujte, či sú všetky spojovacie diely 

pevne utiahnuté a na svojom mieste. Poškodené, či opotrebované diely ihneď vymeňte a náčinie 
nepoužívajte, kým nie je výrobok opravený. Pri výmene používajte len originálne diely. 

 V prípade nutnosti opravy kontaktujte predajcu. 
 Pri údržbe sa vyvarujte používaniu agresívnych čistiacich prostriedkov. 
 Pred použitím stroja sa uistite, že bol bicykel správne zostavený. 
 Pri nastavovaní stroja neprekračujte maximálnu hranicu nastavenia nastaviteľných častí stroja. 
 Tento výrobok bol navrhnutý pre použitie dospelými osobami. Deti môžu stroj používať iba pod 

dozorom kompetentnej osoby. 
 Konzultujte prosím váš cvičebný plán a ciele so svojím lekárom. 

 

Počas cvičenia a po ukončení tréningu zamedzte prístup k náradiu deťom a 
zvieratám. Náradie môže byť využívané iba jednou usobou (súčasne). 
Pokiaľ sa v priebehu cvičenia prejavia bolesti hlavy, či závráte, bolesti v hrudníku, 
alebo iné znepokojujúce príznaky, je třeba okamžité prerušiť cvičenie a poradiť sa s 
lekárom. 
Nevkladajte do otvorov žiadne súčiastky. 
Cvičte v pohodlnom voľnom oblečení a športovej obuvi. 

 
UPOZORNENIE: PRED ZAHÁJENÍM TRÉNINGU SA PORADTE S LEKÁROM. JE TO 
NEVYHNUTÉ V PRÍPADE OsôB STARŠÍCH AKO 35 ROKOV A OsôB, KTORÉ MAJÚ 
ZDRAVOTNÉ PROBLÉMY. PRED POUŽITÍM FITNESS-NÁRADIA SI VŽDY PREČÍTAJTE VŠETKY 
NÁVODY. NENESIEME ZODPOVEDNOSŤ ZA ÚRAZY , ALEBO POŠKODENIE PREDMETU, 
KTORÉ BOLI SPôSOBENÉ NESPRÁVNÝM POUŽITÍM TOHTO VÝROBKU. 

 
 

 
Tento návod slúži len pre účely zákazníka. Dodávateľ neručí za chyby, ktoré môžu byť spôsobené 
prekladom či zmenami v technickej vybavenosti stroja. 

 

 
Tento stroj splňuje normu EN 957, trieda HC (pre domáce použitie). 

 

Všetky zobrazované dáta sú len približné a nemôžu byť použité pre lekárske účely. 
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Zoznam častí: 

 

1. Hlavné časti stroja: 

  

Č.: Popis MN. Č.: Popis MN. 

1 Zadná stabilizačná 
tyč 

1 6 Sedlová tyč  1 

2 Predná stabilizačná 
tyč 

1 7 Sedlo 1 

3 Riadidlá 1 8 Ľavý a pravý pedál 1 

4 Tyč riadidiel   1 9 Computer 1 

5 Sedlová tyč 1 10 Hlavná časť 1 
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2. Skrutky: 

                              

4 ks: M8X40 Skrutka so  4 ks: Skrutka s okúhlou hlavou 4 ks: Plochá podložka 

zapustenou hlavou     

 

                                         

1 ks: L skrutka   1 ks: Plochá podložka 3 ks: Okrúhla skrutka 

 

Montáž: 

 

 

Popis MN. 

 

Krúžkové tesnenie 4 

 

M8 Skrutka s okrúhlou 

hlavou 
4 

 
M8X40 Skrutka so 

zapustenou hlavou 
4 

KROK 1: Pripevnite prednú stabilizačnú tyč (2) a zadnú stabilizačnú tyč (1) k 

hlavnej časti stroja (10) pomocou skrutiek so zapustenou hlavou, okrúhleho 

tesnenia a skrutiek s okrúhlou hlavou. 
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Popis Mn. 

 

Okrúhla skrutka 2 

KROK 2: Sedlo (7) pripojte k hlavnej 

časti    stroja(10). 

 

 

1. Uvoľnite skrutku sedadla 

(7) a pripevnite sedlo k 

sedlovej tyči (6). Skrutku 

opäť pevne utiahnite. 

 

 

2. Zloženú časť vložte do 

sedlovej tyči (5) a 

pripevnite okrúhlym 

regulátorom. 

 

3. Sedlovú časť pevne 

pripevnite k hlavnej 

časti stroja pomocou 

skrutky. 

 

Popis MN. 

 

Okrúhla skrutka 1 

KROK 3: Tyč riadidiel (4) 

pripevnenie pomocou regulátora k 

hlavnej časti stroja. 
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Popis MN. 

 

L skrutka 1 

 

Krúžkové 

tesnenie 

1 

KROK 4: Riadidlá (3) pevne pripevnite k 

tyči riadidiel (4) pomocou krúžkového 

tesnenia a L skrutky. 

 

 

KROK 5: 

1. Do computeru vložte 2ks 1.5V AA 

batérií. Uvoľnite skrutky computeru (9) 

a pripevnite computer na riadidlá.  

2. Pripojte kábel computeru a kábel 

riadidiel ku kabeláži hlavnej časti 

stroja. 
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Zapojenie computeru: 

 

“7”konektor 

 

“1”konektor 

            

“7”konektor zapojte do výstupu označeného slovom "Pulse" na zadnej strane 

computeru. "1" konektor zapojte do výstupu označeného slovom "Speed". 
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KROK 6: Pripevnenie ľavého a pravého 

pedála k hlavnej časti stroja. 

Ľavý pedál je označený písmenom L. Doťahujte ho proti smeru hodinových 

ručičiek. Pravý pedál je označený písmenom R. Doťahujte ho po smere 

hodinových ručičiek. 

 
Prevádzkové pokyny ku computeru 

 
Špecifikácia: 

TIME (čas) …………………………………. 00:00-99:59 Min:Sek  

SPEED (rýchlosť) ………………………………. 0.0-99.9 Km/Hod 

DISTANCE (vzdialenosť) …………………………. 0.00-99.99 Km 

CALORIES (kalorie) ………………………………….. 0-999.9 KCAL 

PULSE (puls) ……………………………………………… 40-240 BPM 

Tlačítka computeru: 

MODE:Toto tlačidlo umožňuje zvolenie určitej funkcie podľa vášho výberu. RESET:Táto 
funkcia slúži na vymazanie všetkých hodnôt, ktorá automaticky vráti na hodnotu 0. 

Funkcie computeru: 
 

SCAN:  
Automatické zobrazenie všetkých funkcií v nasledujúcom poradí: 
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TIME-SPEED-DISTANCE-PULSE-CALORIES (opakovanie) 
 

DIST (DISTANCE):  
Zobrazuje najazdenú vzdialenosť jednotlivých tréningov. Stlačte niekoľkokrát. Stláčajte 

tlačidlo MODE, až kým ukazovateľ neukazuje na DISTANCE. 
 

SPEED 
Zobrazuje aktuálnu rýchlosť. Stláčajte tlačidlo MODE, až kým ukazovateľ neukazuje na 

SPEED. 
TIME 
Počíta čas strávený cvičením. Stláčajte tlačidlo MODE, až kým ukazovateľ neukazuje na 

TIME. 
 
CAL (CALORIES) 
Zobrazuje hodnoty o spálených kalóriách. Stláčajte tlačidlo MODE, až kým ukazovateľ 

neukazuje na CAL. 
 
PULSE 
Zobrazuje nameraný pulz. K zobrazeniu dôjde po 1 minúte od začiatku cvičenia. 

Stláčajte tlačidlo MODE, až kým ukazovateľ neukazuje na PULSE. 
 

Tréningové inštrukcie 

Ak nie ste fyzicky aktívny pre dlhšiu dobu, vždy pred začiatkom cvičenia konzultujte zdravotný stav 
so svojím lekárom, aby ste zamedzili možnosti úrazu alebo preťaženia. 
Na dosiahnutie výrazného zlepšenia vašej kondície a zdravia, je potrebné dodržiavať nasledujúce 
pravidlá: 

Intenzita záťaže 

Pre dosiahnutie maximálneho výsledku, je treba vybrať správnu intenzitu cvičenia. Ako návod vám bude slúžiť 
tepová frekvencia. 

Základné pravidlo pre určenie maximálnej tepovej frekvencie je: 
Maximálna tepová frekvencia = 220 - vek 

Pri cvičení by sa vaša tepová frekvencia mala pohybovať medzi 60 - 85% max TF. Pre 
zistenie vašich hodnôt sa pozrite do tabuľky Tréningu podľa TF - viď nižšie. 

Keď začínate cvičiť, cca 14 dní, mali by ste sa pohybovať na 70% max TF. 
Pre zvyšovanie kondície pomaly zvyšujte záťaž až na 85% max TF. 

Toto sú len orientačné hodnoty. Každý človek má rôzne dispozície. Pred začiatkom cvičením 
konzultujte záťaž so svojím lekárom, ktorý stanovuje počiatočné záťaž a maximálnu záťaž, na ktoré 
sa môžete pohybovať vzhľadom k vášmu zdraviu. 
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Spaľovanie tuku 

Telo začína spaľovať tuk približne pri 65% maxima tepovej frekvencie. 

Na dosiahnutie optimálneho spaľovania sa odporúča udržiavať tepovú frekvenciu medzi 70% - 80% maxima SF. 
Optimálna tréning sa skladá z 3 cvičebných jednotiek za týždeň. Každá jednotka by mala trvať cca 30 minút. 

Príklad: 

Je Vám 52 rokov a chceli by ste začať cvičiť. Maximálna TF = 220 - 52 (vek) = 168 tepov / min 

Minimálna TF = 168 x 0.7 = 117 tepov / min 

Maximálna TF = 168 x 0,85 = 143 tepov / min 

Počas prvých týždňov sa odporúča začať na tepovej frekvencii 117, potom zvýšiť na 143. 
So zlepšujúcou kondíciou sa môže intenzita tréningu zvýšiť na 70% - 85% Vašej max TF. 

Toho môžete dosiahnuť zvýšením záťaže pri šliapaní, zvýšením frekvencie šliapania alebo predĺžením cvičebnej 

jednotky. 

Organizácia tréningu 

Zahrievacie fázy 

Pred každým cvičení by ste sa mali rozcvičiť po dobu 5-10 minút. 

Napríklad prevedenie preťahovacích cvikov a šľapania s nízkou záťažou vás vhodne naštartuje. 

Zahrievacie cvičenie 
Preťahovanie a tréning ohybnosti je vhodný pre vašu kondíciu a fyzické zdravie. Trénovaním vášho tela sa stávate 
odolnejšími, zlepšíte si krvný obeh a udržíte si funkčné svaly. 

Zahrievacie cvičenie vám umožní stať sa odolnejší a tiež dosiahnuť vypracovanie tela. 

Ak nemáte skúsenosti s preťahovaním pred cvičením, začínajte pomalým preťahovaním kratšiu dobu a postupne 
cvičenia predlžujte. Pomocou rôznych druhov fitness pomôcok môžete vykonávať tieto cviky a nájsť ten, 

ktorý vámbude najviac vyhovovať. Skôr, ako začnete cvičiť sa uistite, že ste sa správne pretiahli. 
To vám pomôže sa ochrániť pred možným úrazom apripraviť vás lepšie na samotné cvičenie, 
ktoré bude nasledovať. Natiahnite sa po dobu 8 - 10 min. chôdzou, ľahkým joggingom na mieste, 
alebo použite bežecký pás, rotoped alebo eliptical. Snažte sa zahrnúť nejaká podobná cvičenie, 
ktoré Vám pomôžu sa rozcvičiť a pretiahnuť si stuhnuté svaly. Dĺžka rozcvičenia je závislá na 
intenzite cvičenia, rovnako tak ako na fyzickej kondícii. 

Pracovné fázy 
V tejto fáze dochádza k hlavnej záťaži a pohybujete sa na hodnote 70-85% max TF. 

Dĺžku cvičenia si môžete spočítať z nasledujúceho pravidla: 
Denné cvičenie: cca. 10 min / jednotku 

2-3 x týždenne: cca. 30 min / 
jednotku 1-2 x týždenne: cca. 
60 min / jednotku 

Záverečná uvoľňovacia fáza 
Pre dosiahnutie efektívneho uvoľnenie svalov a metabolizmu je potrebné úplne znížiť záťaž počas posledných 
5-10minút cvičenia. 

Pretiahnutie vám tiež pomôže pre prevenciu bolesti svalov. 
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Úspech 
Dokonca už po krátkej dobe pravidelného cvičenia si môžete uvedomiť, že postupne zvyšujete záťaž pre 
dosahovanie stále optimálnej tepovej frekvencie. 

Cvičenie bude postupne jednoduchšie a vy sa budete cítiť oveľa viac fit vo vašom bežnom živote. 

Na dosiahnutie tohto cieľa by ste sa mali motivovať pravidelným cvičením. Vyberte si pravidelnú dobu pre cvičenia 
a nezačínajte tréning príliš agresívnym cvičením. Staré príslovie medzi športovcami znie: 

"Najťažšie na cvičení je začať" 
 

Prajeme vám veľa zábavy a úspechov pri cvičení na tomto stroji. 
 

 

 

 

Tréning podľa tepovej frekvencie 
 

Vek  
FC 

MAX/min.* 

60% 

FC MAX/min. 

65% 

FC MAX/min. 

70% 

FC MAX/min. 

75% 

FC MAX/min. 

80% 

FC MAX/min. 

85% 

FC MAX/min. 

20 200 120 130 140 150 160 170 

25 195 117 127 137 146 156 166 

30 190 114 124 133 143 152 162 

35 185 111 120 130 139 148 157 

40 180 108 117 126 135 144 153 

45 175 105 114 123 131 140 149 

50 170 102 111 119 128 136 145 

55 165 99 107 116 124 132 140 

60 160 96 104 112 120 128 136 

65 155 93 101 109 116 124 132 

70 150 90 98 105 113 110 128 

SK * FC MAX / min = hodnota maximálnej tepovej frekvencie 

 

 

 

 

Upozornenie: 
Pohyblivé časti v stroji sú namazané už z výroby, preto nie je potrebné ho mazať. Stroj je určený 
pre použitie vo vnútornom priestore a musí byť skladovaný v suchom prostredí. Pre čistenie 
plastových a oceľových častí použite klasické čistiace neagresívny prostředky.Ujistěte sa, že 
pred použitím kolesá sú všetky časti vysušené. Pre vašu bezpečnosť nepoužívajte na sedlo, 
riadidlá a pedále žiadne leštidla alebo mazacie prostriedky. 

Všetky zobrazované dáta sú len približné hodnoty a nemôžu byť použité pre lekárske účely. 
Hodnota tepovej frekvencie je približná a nemôže byť použitá pre stanovovanie srdečno-cievnych a 
ďalších lekárskych programov. 
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Predávajúci poskytuje na tento výrobok prvému majiteľovi 
nasledujúce záruky: 

- záruku 5 rokov na rám a jeho časti 
- záruku 2 roky na ostatné diely 

 
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®
  X-12 

MAS-X12 

 

User´s manual
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SAFT INSTRUCTION 
 

Before you start training at home,please read the instructions carefully.Be sure to keep the 
instructions for information,In case of repair and for spare part delivery. 
 

■  This exercise bike is made for home use only and tested up to a maximum body weight 
of 120kg. 

■  Follow the steps of assembly instructions carefully. 
■  For assembly use only suitable tools and asks for assistance with assembly if necessary. 
■  Check before the first training and every 1-2 months that all connecting elements are 

tight fitting and are in the correct condition.replace defective components immediately 
and or keep the equipment out of use until repair.For repairs,use only original parts. 

■  In case of repair,pleasea ask your dealer for advice. 
■  Avoid the use of aggressive detergents when cleaning the home exerciser. 
■  Ensure that training starts only after correct assembly and inspection of the item. 
■  For all adjustable parts be aware of the maximum positions to which they can be 

adjusted and tightened to. 
■  The exercise bike is designed for adults,please ensure the children use it only under the 

supervision of an adult. 
■  Consult your physician before starting with any exercise program.He or she can advise 

on the kind of training and which impact is suitable. 
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**Parts List： 

1．Main Spare Parts: 

  

No.: Part Name Qty No.: Part Name Qty 

1   Back stabilizer 1 6 Seat Post  1 

2  Front stabilizer 1 7 Seat   1 

3 Handlebar  1 8 Left &Right Pedal 1 

4 Handlebar Post   1 9 Monitor  1 

5 Seat Post 1 10 Main Frame 1 

2. Assemble Screws： 

                           

4pcs:M8X40 Key Head Bolt    4pcs:Nylock Nut         4pcs Flat Washer 

                                        

1pc:Handlebar Knob   1pc:Flat Washer for Handlebar     3pcs:Fixing knob 
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ASSEMBLY INSTRUCTION： 

 

Description Qty 

 

Flat Washer 4 

 

M8 Nylock Nut 4 

 M8X40 Key Head Bolt 4 

STEP 1:Attach the Front stabilizer(2) and back stabilizer(1) to the main 

frame(10),securing them with M8x40 Bolts﹑flat washers, nylock 

nuts. 

 

 

Description Qty 

 

Fixing knob 2 

STEP 2:  

Connecting the Seat(7) with Main 

Frame(10). 

 

 
1. Loose the screw in Seat 

(7) and insert Seat Post 

(6) and then tightly securing 

it again. 

 

 
2. Insert the assembled 

part into Seat 

Post(5 ) ,and fix it with 

one Fixing Knob 

 

3.Insert all assembled 

part into Main Frame 

and fix this part with a 

Knob tightly. 
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Description Qty 

 

Fixing knob 1 

STEP 3:  

Insert the Handlebar Post(4) into the 

Main Frame. And fix it with one Knob.  

 

 

Description Qty 

 

Handlebar Knob 1 

 

Flat Washer 1 

STEP 4: put the handlebar(3) on the 

handlebar post(4) and tightly 

securing it with flat washer and 

handlebar knob  

 

 

STEP 5: 

3. Put 2pcs 1.5V AA betteries into the Monitor 

Loose the screws on the Monitor(9) and fix the 

monitor on the handlebar. 

4. Connect the wires of monitor with the wires of 

handlebar and the wires of Main Frame. 
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**Connecting wires 

 

“7”glyph 

 

“1”glyph 

            

With a word “Pulse” on the back of Monitor is for “7”glyph.With a word “speed” 

is for “1”glyph. 

 

STEP 6: 

Connecting the Left Pedal and Right Pedal 

（ 8）with Main Frame 

Left Pedal marked with “L” need to be assambled in anticlockwise. Right Pedal 

marked with “R”,need to be in clockwise. 
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Monitor 

 
SPECIFICATIONS: 

TIME(TMR)………………………………………00:00-99:59  

SPEED(SPD)………………………………………0.0-99.9KM/H 

DISTANCE（DIST）………………………………0.00-99.99KM 

CALORIES（CAL）………………………………0-999.9KCAL 

PULSE……………………………………40-240BPM 

KEY FUNCTIONS: 

MODE:This Key lets you to select and lock on to a particular function you want. 

RESET:The key to reset the value to zero by pressing the key. 

FUNCTIONS: 
SCAN: Automatic display of the following functions in the order shown: 

TIME-SPEED-DISTANCE-PULSE-CALORIES (repeat) 

DIST(DISTANCE): Prss the MODE key until the pointer advance to DISTANCE.the distance 
of each workout will be displayed. 

SPEED：Prss the MODE key until the pointer advance to SPEED.the current speed will be 
shown. 

TIME：Press the MODE key until pointer lock on to TIME.the total working time will be shown 
when starting exercise. 

CAL(CALORIES)：Press the MODE key until the pointer advance to CAL.the calorie burned will be displayed 
when starting exercise. 

PULSE：Press the MODE key until the pointer advance to PULSE.the date of heart pulse will be be displayed in one 
minute when starting exercise. 

 
 
Exercising Information 
Beginning 
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How you begin to exercise will vary from person to person. If you have not exercised for a 
long period of time, have been inactive for a while, or are severely overweight you MUST 
start slowly, increasing your exercise time gradually, by perhaps only a few minutes for 
each session per week. 
Combine a carefully structured nutritious diet with a simple but effective exercise 
routine and this can help make you feel better, look better and will almost certainly 
enable you to enjoy life more. 
Aerobic Fitness 
Aerobic exercise is simply defined as any sustained activity that increases the supply of 
oxygen to your muscles via the blood pumped by your heart. With regular exercise, 
your cardiovascular system will become stronger and more efficient. Your recovery 
rate i.e. the time taken for your heart to reach its normal resting level, will also 
decrease. 
Initially you may only be able to exercise for a few minutes each day. Do not hesitate to 
breathe through your mouth should you need more oxygen. Use the "talk test". If you 
cannot carry on a conversation while exercising, you are working too hard! However, 
aerobic fitness will be gradually built up with regular exercise, over the next six to eight 
weeks. 
Do not be discouraged if it takes longer than this to begin to feel less lethargic, everyone 
is different and some will achieve their targets quicker than others. Work at your own, 
comfortable pace and the results will come. The better your aerobic fitness the harder 
you will have to work to stay in your target zone. 

 
Exercising Information 
Warm Up 
A successful exercise programme consists of three parts, Warm Up, Aerobic Exercise 

and Cool Down. Never start a training session without warming up. Never finish one 

without cooling down correctly. Per form between five and ten minutes of stretching 

before starting your workout to prevent muscle 
strains, pulls and cramps. 

 
Aerobic Exercise Session 
Those new to exercise should exercise no more than every other day 
to start  with. As your fitness level increases, increase this to 2 in every 3 days. When 
you are comfortable with your routine, exercise for 6 days per week. Always take at 
least one day off per week. 
Exercising in your Target Zone 
To ensure that your heart is working in its exercise target zone, you need to be able to 
take your pulse. If you do not have a pulse monitor (either from the product you are 
using or a proprietary independent unit) you will need to locate the pulse in your 
carotid artery. This is situated in the side of the neck and can be felt by using the index 
and middle fingers. Simply count the number of beats you feel in 10          seconds and 
then multiply by six to get your pulse rate. This should be taken before you start to 
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exercise for easy reference. People who have a greater aerobic fitness, have a lower 
resting pulse level and will also be able to exercise with a higher pulse level. 
Target Zone 
To determine your target zone, see the chart opposite. If you are new to exercise and by 
definition unfit, refer to the left column. If you  exercise regularly and have good aerobic 
fitness, refer to the right column. 

 
Cool Down 
To decrease fatigue and muscle soreness, you should also cool down by walking at a 
slow relaxed pace for a minute or so, to allow your heart rate to return to normal. 
Warm Up and Cool Down Exercises 
Hold each stretch for a minimum of ten seconds and then relax. Repeat each stretch 
two or three times. Do this before your Aerobic Exercise session and also after you 
have finished. 
Head Roll 
Rotate your head to the right for one count, feeling a slight pull on the left side of your 
neck. Next, rotate your head back for one count, stretching your chin. Then rotate your 
head to the left for one count, feeling a slight pul l on the right side of your neck. Lastly, 
drop your head to your chest for one count. 
Repeat 2 to 3 times. 
Toe Touch 
Slowly bend forward from your waist, letting your back and shoulders relax as you 
lower your trunk. Gently stretch down as far as is comfor table and hold for 10 
seconds. 
Shoulder Lift 
Rotate and lift your right shoulder up towards your ear for one count. Relax then repeat 
for the left shoulder.  Repeat 3 - 4 times. 
Calf / Achilles Stretch 
Turn towards the wall and place both hands on it. Support yourself with one leg while 
the other is placed behind you with the sole flat on the floor. Bend the front leg and 
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lean towards the wall, keeping the rear leg straight so that the calf and Achilles tendon 
are stretched hold for 5 seconds. Repeat with t he other leg. Repeat 2 - 3 times. 
Side Stretch 
Open both arms to the side and gently lift them above your head. Reach your right arm 
as high as you can for one count, gently stretching the muscles of the stomach and 
lower back. Repeat the action with your left arm.  Repeat 3 - 4 times. 
Inner Thigh Stretch 
Sit on the floor and pull your legs toward your groin, the soles of your feet together. Hold 
your back straight and lean forward over your feet. Tighten the thigh muscles and hold 
for 5 seconds. Release and repeat  3 - 4 times. 
Hamstring Stretch 
Sit on the floor with your right leg extended and place your left foot flat against the 
right inner thigh. Stretch forward toward the right foot and hold for 10 seconds. 
Relax and then repeat with the left leg extended.  Repeat 2 - 3 times. 

 

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. 
 
 

Enviromental 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:  



DE 
 

35  

 

MASTER®
  X-12 

MAS-X12 

 

Benutzermanual 
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Wichtige Sicherheitsanweise  

Lesen Sie bitte diese Instruktionen vor der Benutzung des Gerätes. 

Behalten Sie bitte diese Anleitung für die Information, die Reparierung oder für den Einkauf 
der Ersatzteile. 

Das Gerät wird nur für Hauszwecke bestimmt.  Maximaltragfähigkeit des Simulators ist 120 
kg.   

Bitte folgen Sie das Benutzermanual bei der Zusammensetzung des Gerätes. 

Für die Zusammensetzung benutzen Sie nur  bestimmtes Werkzeug. Wenn nötig, fragen Sie 
eine andere Person für Assistenz nach.  

Kontrollieren Sie vor dem ersten Turnen und dann jede 1-2 Monate, ob alle 
Verbindungsstelle festgezogen  und in der richtigen Position sind. Beschädigte Teile müssen 
sofort ersetzt werden. Verwenden Sie nur Originalersatzteile. 

Falls das Gerät repariert werden muss, kontaktieren Sie den Lieferant. 

Verwenden Sie keine aggressive Reinigungsmittel.  

Prüfen Sie, dass das Gerät vor dem ersten Turnen richtig zusammengestellt wird. 

Bei allen einstellbaren Teilen achten Sie darauf, dass die Einhaltung der Maximalgrenze 
nicht überschritten wird. 

Das Gerät wird für Erwachsene bestimmt. Kinder dürfen das Radsimulator nur unter der 
Aufsicht eine kompetente Person verwenden.  

Konsultieren Sie bitte Ihren Übungs- und Fitnessplan mit Ihrem Arzt.  

  



DE 
 

37  

Die Liste der Teile: 

 

1. Hauptteile:  

 

 

Nr.: Beschreibung Menge Nr.: Beschreibung Menge. 

1 Hintere 
Stabilizierungs-

stange 

1 6 Sitzstange  1 

2 Vordere 
Stabilizierungs-

stange 

1 7 Sitz 1 

3 Lenker 1 8 Linkes und 
rechtes Pedal 

1 

4 Lenkerstange   1 9 Computer 1 

5 Sitzstange 1 10 Hauptteil 1 
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Schraube: 

                              

4 Stk. M8X40 Schraube       4 Stk. Mutter  4 Stk. Unterlage 

 

                                         

1 Stk. L Schraube    1 Stk. Unterlage  3 Stk. Federschraube 

 

Montageanleitung: 

 

 

Beschreibung Menge 

 

Unterlage 4 

 

M8 Mutter 4 

 

M8X40 Schraube 4 

Schritt 1: Befestigen Sie die vordere Stabilizierungsstange (2) und die hintere 

Stabilizierungsstange (1) zu dem Hauptteil mit der Verwendung der 

M8X40 Schrauben, Unterlagen und M8 Muttern. 
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Beschreibung Menge 

 

Federschraube 2 

Schritt 2: Befestigen Sie den Sitz (7) zum 

Hauptteil. 

 

 
1. Lockern Sie die 

Sitzschraube (7) und 

befestigen sie den Sitz zur 

Sitzstange (6). Danach 

ziehen Sie die Schraube 

wierder an. 

 

 
2. Legen Sie den 

zusammengestellten 

Teil in die Sitzstange 

(5) ein und ziehen Sie 

diese mit der 

Federschraube an. 

 

3. Befestigen Sie den 

Sitzteil zum Haupteil mit 

der Federschraube. 

 

Beschreibung Menge 

 

Federschraube 1 

Schritt 3: Befestigen Sie die Lenkerstange 

(4) zum Hauptteil mit der 

Federschraube.  
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Beschreibung Menge 

 

L Schraube 1 

 

Unterlage 1 

KROK 4: Befestigen Sie den Lenker (3) 

zur Lenkerstange mit der Unterlage und 

der L Schraube. 

 

 

Schritt 5: 

1. 2 Stück 1.5V AA Batterien werden für 

das Computer benötigt. Lockern Sie die 

Schrauben des Computers (9) und 

befestigen Sie das Computer auf den 

Lenker.  

 2. Verbinden Sie das Computerkabel 

und das Lenkerkabel mit dem Kabel des 

Hauptteiles. 
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Das Anschließen des Computers: 

 

“7” Verbindungsstecker 
 

“1” Verbindungsstecker 

            

Schließen Sie den “7” Verbindungsstecker in den Output unter der 

Bezeichnung "Pulse" auf der hinteren Seite des Computers an. Schließen Sie 

den “1” Verbindungsstecker in den Output unter der Bezeichnung "Speed" an. 
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Schritt 6: Befestigung des linken und 

rechten Pedals zum Hauptteil. 

Das linke Pedal wird mit der Buchstabe L bezeichnet. Ziehen Sie das Pedal 

gegen die Richtung der Stundenhändchen an. Das rechte Pedal wird mit der 

Buchstabe R bezeichnet. Ziehen Sie das Pedal in die Richtung der 

Stundenhändchen an. 

 
Computerbetriebsanweisungen 
 

 
Funktionen des Computers: 

TIME (Zeit) …………………………………. 00:00-99:59 Min:Sec  

SPEED (Geschwindigkeit) ………………….. 0.0-99.9 Km/Std. 

DISTANCE (Entfernung) …………………………. 0.00-99.99 Km 

CALORIES (Kalorie) ………………………………….. 0-999.9 KCAL 

PULSE (Puls) ……………………………………………… 40-240 BPM 

Computerdruckknöpfe: 

MODE: Drucken Sie diesen Knopf um die Funktion auszuwählen. 
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RESET: Drucken Sie diesen Knopf um alle Werte zu resetieren. 

 
 
Computerfunktionen: 
 
SCAN:  
Alle Funktionen werden in folgender Reihenfolge angezeigt:  
TIME-SPEED-DISTANCE-PULSE-CALORIES (Wiederholung) 
 

DIST (DISTANCE):  
Die Gesamtentfernung des Turnens wird angezeigt. Um diese Funktion zu wählen, drucken 
Sie wiederholt den Knopf MODE. 
 
SPEED 
Die aktuelle Geschwindigkeit wird angezeigt. Um diese Funktion zu wählen, drucken Sie 
wiederholt den Knopf MODE. 
TIME 
Die Zeit des Turnens wird angezeigt. Um diese Funktion zu wählen, drucken Sie wiederholt 
den Knopf MODE. 
 
CAL (CALORIES) 
Die gesamtmenge der verbrannten Kalorien wird angezeigt. Um diese Funktion zu wählen, 
drucken Sie wiederholt den Knopf MODE. 
 
PULSE 
Die aktuelle Pulsfrequenz wird angezeigt. Um diese Funktion zu wählen, drucken Sie 
wiederholt den Knopf MODE. 
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Trainingsanweisung 
Wenn Sie für längere Zeit nicht physisch aktiv sind, konsultieren Sie immer vor dem Beginn 
des Trainings Ihren Gesundheitszustand mit Ihrem Arzt, um einen Unfall oder eine 
Überlastung zu vermeiden. 
Um eine deutliche Besserung Ihrer Kondition und Gesundheit zu erreichen, ist es nötig, folgende 
Regeln einzuhalten: 

Belastungsintensität 

Um ein maximales Ergebnis zu erreichen, ist es nötig, die richtige Trainingsintensität auszuwählen. Dabei 
hilft Ihnen die Pulsfrequenz. Die Grundregel für Feststellung der maximalen Pulsfrequenz ist: 

Maximale Pulsfrequenz = 220 - Alter 

Bei dem Turnen sollte Ihre Pulsfrequenz zwischen 60 – 85% max. sein. 

Um Ihre Werte festzustellen, sehen Sie sich die Tabelle „Training“ an. (s. 
u.) Wenn Sie mit dem Training beginnen, ca. 14 Tage, sollten Sie auf 70% 
max. sein. Für die Steigerung der Kondition erhöhen Sie die Belastung bis 
auf 85% max. 

Es handelt sich nur um Orientierungswerte. Jeder Mensch hat unterschiedliche Dispositionen. Vor 
dem Beginn des Trainings konsultieren Sie die Belastung mit Ihrem Arzt, der die Anfangs- und 
maximale Belastung bestimmt, die für Sie in Hinsicht auf Ihre Gesundheit geeignet ist. 

Fettes-Verbrennung 

Der Körper beginnt bei ca. 65% max. Pulsfrequenz das Fett zu verbrennen. 

Um eine optimale Verbrennung zu erreichen, wird es empfohlen, die Pulsfrequenz (weiter nur PF) 
zwischen 70% -80% max. zu halten. 

Ein optimales Training besteht aus 3 Übungseinheiten in der Woche. Jede Einheit sollte ca. 30 Minuten 
dauern. 

Beispiel: 

Sie sind 52 Jahre alt und Sie möchten mit dem Training beginnen. Maximale PF= 220 - 52(Alter) = 168 
Pulsschläge/Min. 

Minimale PF = 168 x 0.7 = 117 Pulsschläge/Min. 

Maximale PF = 168 x 0.85 = 143 Pulsschläge/Min. 

Während der ersten Wochen wird es empfohlen, mit der PF 117 zu beginnen, danach auf 143 zu erhöhen. 

Mit einer sich verbesserten Kondition kann die Trainingsintensität auf 70% - 85% Ihrer max. PF erhöht 
werden. Diese kann durch die Steigerung der Belastung bei dem Treten, die Steigerung der Treten-
Frequenz oder die Verlängerung der Übungseinheit erreicht werden. 

Trainingsorganisierung 

Das Training hat normalerweise 3 Phasen- die Aufwärm-, die Arbeits- und die Entspannungsphase. 
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Aufwärmphase 
 

Vor jedem Turnen sollten Sie sich 5-10 Min. aufwärmen. Z. B. einige Aufwärmübungen und das Treten 
mit einer niedrigen Belastung starten Sie passend. 

Aufwärmübungen  

Die Aufwärmung und das Training der Biegsamkeit sind für Ihre Kondition und 
physische Gesundheit gut. Durch das Trainieren Ihres Körpers werden Sie beständiger, 
Sie verbessern Ihren Kreislauf und behalten die Funktionsmuskeln. 

Aufwärmübungen ermöglichen es Ihnen, beständiger zu werden und die 
Durcharbeitung Ihres Körpers zu erreichen. 

Wenn Sie keine Erfahrungen mit Aufwärmübungen haben, beginnen Sie mit einer 
langsamen Übung in einer kürzeren Zeit und verlängern Sie die Übung schrittweise. 
Mithilfe von verschiedenen Fitness Geräten können Sie diese Übungen durchführen 
und die eine finden, die Ihnen am meisten passt. 

Bevor Sie mit dem Turnen beginnen, versichern Sie sich, dass Sie sich genug 
aufgewärmt haben. Das hilft Ihnen, sich vor einem eventuellen Unfall zu schützen und 
auf das eigene Training besser bereit zu sein. Wärmen Sie sich 8-10 Min. auf, mithilfe 
von dem langsamen Laufen, leichten Joggen oder verwenden Sie ein Laufband, ein 
Standfahrrad, einen Stepper oder einen Elliptical. Versuchen Sie, ähnliche Übungen 
einzubeziehen, die Ihnen helfen, sich aufzuwärmen und steife Muskeln zu strecken. 
Die Dauer der Aufwärmung hängt von der Trainingsintensität ab, sowie von der 
physischen Kondition. 

Arbeitsphase  

In dieser Phase kommt es zur Hauptbelastung und Sie bewegen sich bei dem 
Wert 70-85% max. PF. Die Dauer des Turnens können Sie nach dieser Regel 
berechnen: 

Tägliches Training: ca. 10 
Min./Einheit 2-3-mal 
wöchentlich: ca. 30 
Min./Einheit 

1-2-mal wöchentlich: ca. 60 Min./ Einheit 

Entspannungsphase  

Um eine effektive Muskel- und Metabolismus-Streckung zu erreichen, ist es nötig, die 
Belastung während der letzten 5-10 Minuten des Trainings ganz zu senken. Die 
Entspannung hilft Ihnen auch für die Prävention der Muskelschmerzen. 

Erfolg  

Sogar nach einer kurzen Zeit des regelmäßigen Trainings können Sie begreifen, dass 
Sie die Belastung bei der Erreichung einer immer optimalen Pulsfrequenz schrittweise 
erhöhen 
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Das Turnen wird immer einfacher und Sie werden sich in Ihrem alltäglichen Leben immer mehr fit fühlen. 

Um dieses Ziel zu erreichen, sollten Sie sich mit einem regelmäßigen Training 
motivieren. Wählen Sie sich eine regelmäßige Zeit für das Training aus und beginnen 
Sie das Training mit keinem zu aggressiven Turnen. Der alte Spruch unter Sportler 
lautet: 

“Am schwierigsten ist es, mit dem Turnen zu beginnen.” 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg bei dem Turnen an diesem Gerät. 

 

Training nach der Pulsfrequenz 

 

*FC MAX/min = Wert der maximalen Pulsfrequenz 

Hinweis: 
Bewegliche Teile im Gerät wurden schon bei der Herstellung geschmiert, deswegen ist es 
nicht nötig, sie zu schmieren. Das Gerät ist für Gebrauch in Innenraum bestimmt und muss in 
einer trockenen Umgebung gelagert werden. Für Reinigung von Plastik- und Stahlteilen 
benutzen Sie klassische, nicht aggressive Reinigungsmittel. Versichern Sie sich, dass alle Teile 
vor dem Gebrauch des Fahrrads ausgetrocknet sind. Für Ihre Sicherheit benutzen Sie für den 
Sattel, 

den Lenker und die Pedale weder Poliermittel noch Schmierstoffe. 

Alter  
FC 

MAX/min.* 

60% 

FC 
MAX/min. 

65% 

FC 
MAX/min. 

70% 

FC 
MAX/min. 

75% 

FC 
MAX/min. 

80% 

FC 
MAX/min. 

85% 

FC 
MAX/min. 

20 200 120 130 140 150 160 170 

25 195 117 127 137 146 156 166 

30 190 114 124 133 143 152 162 

35 185 111 120 130 139 148 157 

40 180 108 117 126 135 144 153 

45 175 105 114 123 131 140 149 

50 170 102 111 119 128 136 145 

55 165 99 107 116 124 132 140 

60 160 96 104 112 120 128 136 

65 155 93 101 109 116 124 132 

70 150 90 98 105 113 110 128 

Alle dargestellten Daten sind nur ungefähre Werte und sie können für keine medizinischen Zwecke 
verwendet werden. 

Der Wert der Pulsfrequenz ist auch nur ungefähr und kann nicht für die Bestimmung der Herz-Gefäßen 
und anderen medizinischen Programme verwendet werden. 
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Garantie 

Der Verkäufer spendet auf dieses Erzeugnis erstem Besitzer die 

Garantie 2 Jahre. 

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 diese Anleitung zu der Benutzung. Autorenrecht verbieten 
die Reproduktion die Teilen die Anleitung oder als das Ganze dritten Seite ohne ausdrϋkliche Zustimmung Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o.. 
Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o. nehmen kein Verantwortung fϋr das Patent fϋr die Benutzung die Informationen ϋber, die in diese Anleitung 
sind. 

 

Die Adresse Lokal Verteiler: 


