
             

Orbitrek E-GLIDE
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed rozpoczęciem użytkowania Orbitreka, przeczytaj uważnie instrukcję
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UWAGA

Orbitrek jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, i tylko takie zastosowanie gwarantuje 

obowiązywanie gwarancji producenta.

Każde inne zastosowanie będzie skutkowało utratą gwarancji.



Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
UWAGA! Przed rozpoczęciem użytkowania zapoznaj się ze wszystkimi instrukcjami.

1. Urządzenie nie powinno być używane na grubych wykładzinach lub dywanach z długim 

włosem. Grozi to uszkodzeniem zarówno wykładziny jak i orbitreka. 

2. Nie pozwalaj dzieciom na zbliżanie się do orbitreka. Urządzenie posiada liczne elementy, 

które mogą spowodować uszkodzenia ciała. 

3. Nie zbliżaj dłoni do wszelkich ruchomych elementów. 

4. Nie wrzucaj ani nie wkładaj w otwory maszyny żadnych przedmiotów.

5. Urządzenie może być stosowane wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Nie 

należy stosować dodatków nie zalecanych przez producenta.
6. Stosuj odpowiednie obuwie. Nie należy ćwiczyć na orbitreku w butach z wysokim obcasem, 

w sandałach lub boso. Aby zapobiec przemęczeniu nóg zalecane jest wysokiej jakości 
obuwie sportowe. 

7. Zachowaj ostrożność wykonując inne czynności podczas treningu na orbitreku, takie jak 

oglądanie telewizji, czytanie etc. Może to skutkować utratą równowagi i spowodować 

poważną kontuzję.

8. Dokonując zmian w ustawieniach, zawsze trzymaj się rączek lub uchwytów. 

9. Ten trenażer nie jest przeznaczony do użytku przez osoby o ograniczonych zdolnościach 

ruchowych i umysłowych lub nie posiadających wystarczającgo doświadczenia i wiedzy. 

10. W przypadku gdy urządzenie jest używane przez lub w obecności dzieci lub osób 

niepełnosprawnych niezbędny jest ich ścisły nadzór.

11. W celu uniknięcia kontuzji, zatrzymując orbitrek E-Glide, naciśnij dźwignię hamulca ręcznego

umieszczoną na nieruchomej rączce. Hamulec pozwoli zatrzymać koło zamachoweo zanim 

wykona ono jeden obrót. 

                                                       

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE – PAMIĘTAJ O BEZPIECZEŃSTWIE!



CECHY PRODUKTU

Produkt ten jest orbitrekiem nowej generacji zaprojektowanym specjalnie do treningów grupowych 

lub dla wymagających użytkowników domowych. Oto kilka powodów, dla których uważamy, że 

orbitrek E-Glide jest jedną z najlepszych maszyn tego typu dostępnych na rynku. 

- Rewolucyjna, innowacyjna opatentowana technologia supergładkiego, 
superszybkiego ruchu, otwierająca nowe możliwości dla użytkowników w zakresie 
osobistych celów, poprawy zdrowia, wytrzymałości oraz siły.

- Kompatybilność z programi ćwiczeniowymi ElliptiCore oraz wszelkimi innymi 
programami do programów grupowych daje użytkownikom wybór ćwiczeń, co 
oznacza, że właściciele klubów mogą zapewnić większą różnorodność treningów 
grupowych oraz otworzyć się na większą liczbę uczestników.

- Bezpieczeństwo zostało zwiększone poprzez dodanie hamulca ręcznego oraz 
manualnego drążka blokady koła zamachowego na czas nie używania orbitreka.

- Trzynastokilogramowe stalowe koło zamachowe wyposażone w innowacyjny
napęd zapewnia idealną siłę bezwładności stanowiącą dla użytkownika dodatkowe 
wyzwanie, ale jednocześnie gwarantuje płynną jazdę niezależnie od tempa.

- Potężny magnetyczny opór umożliwia intensywne treningi, różnorodność stylu 
jazdy, a także pozwala dostosować urządzenie dla cięższych użytkowników.

- Szerokie pedały pozwalają na dowolność w ustawieniu stóp do środka lub na 
zewnątrz, a w całym zakresie kroku orbitreka pozostają w poziomie względem 
podłoża.

- Umiejscowione na środku rączki ułatwiają wchodzenie i schodzenie z 
maszyny, odpoczynek podczas treningu oraz kontrolowane sprinty w treningach 
interwałowych.

- Istotne dane o tempie (RPM), całkowitej pokonanej odległości oraz całkowitym 
czasie treningu wyświetlają się na uchylnym cyfrowym wyświetlaczu LCD.

- Samozasilanie bez użycia prądu elektrycznego (poza wymiennymi bateriami 
AA).

- Zwiększona mobilność dzięki zamontowanemu z tyłu uchwytowi, wytrzymałym 
rolkom z przodu oraz wąskiej budowie.

- Wysokiej jakości materiały, precyzyjne wykonanie i maszynowe spawy nadają 
orbitrekowi trwałość oraz niepodważalną jakość.

- Doskonałość w przyzwoitej cenie sprawia, że E-Glide to najlepszy orbitrek na 
rynku.



Instrukcja montażu orbitreka E-Glide 
Krok 1

    

Krok 2

 

 

#65. Podkładka sprężysta M10 

#32. Podkładka #58.  Śruba ze stali 
nierdzewnej M10 x 20mm 
     

#58.  Śruba ze stali 
nierdzewnej M10 x 20mm 
     

#59.  Śruba Phillipsa 
            M5 x 10mm 

#129.  Śruba ze stali 
nierdzewnej M10 x 25mm 
     

#145.  Podkładka Falista       
25mm 

      



Krok 2

Krok 4 

#44.  Śruba 5/16” x 1-3/4”

#59.  Śruba Phillipsa 
   M5 x 10mm

      

#74.  Rygiel M10 x 38mm
      

#110.  Nakrętka M10

#45.  Nakrętka 5/16”



Narzędzia

 

#115- Śrubokręt Phillipsa #117- Klucz 17mm #116- Klucz inbusowy 8mm 

#118. Klucz inbusowy 12mm #119.  Klucz inbusowy 5mm #120. 13 &14 m/m Wrench



KROK 1: MASZT KONSOLI
1. Linka regulująca naprężenie oraz czujnik prękości są wbudowane w maszt konsoli oraz ramę

główną, dlatego zachowaj ostrożność aby nie pociągnąć za mocno masztu konsoli podczas 

montażu i go nie uszkodzić. Połącz ze sobą dwa przewody czujnika prędkości. 

2. Unieś maszt konsoli i dopasuj ustaw go tak, by bolców w płytce mocowania weszły w owory 

w głównej ramie. Uważaj by podczas montażu przewód czujnika prędkości nie został 

wciśnięty mięzy maszt konsoli a elementy ramy głównej.  

3. Przymocuj maszt konsoli za pomocą śrub ze stali nierdzewnej M10 x 20mm (58) oraz 

podkładek sprężystych M10 (65). Upewnij się, że śruby są mocno dokręcone. 

4. Zainstaluj nieruchome rąćzki (3) na maszcie konsoli za pomocą 4 śrub ze stali nierdzewnej 

M10 x 25mm (129) oraz podkładek sprężystych M10 (65). Upewnij się, że śruby są mocno 

dokręcone. 

                             



KROK 2: RUCHOME RAMIONA I PEDAŁY
1. Umieść po jednej podkładce falistej (145) po obu stronach osi masztu, a następnie w oś 

masztu konsoli wsuń obydwa ruchome ramiona (P i L) (9 & 10). Ramiona są oznaczone 

literami R (prawe) oraz L (lewe). Upewnij się, że nie zamieniłeś ich miejscami. Nie wciskaj ich

na siłę ani nie dobijaj młotkiem, ponieważ w ten posób możesz doprowadzić do uszkodzenia 

łożysk. Ruchome ramiona zostały testowo zamontowane w fabryce I powinny być dobrze 

spasowane, nawet jeśli ich wprowadzenie nie jest łatwe. 

2. Zamocuj ramiona za pomocą śrub ze stali nierdzewnej (58) oraz podkładek (32) tak, by ich 

płaska strona była zwrócona na zewnątrz, a następnie dokręć je kluczem (116). Wciśnij 

ozdobne osłonki (85) na podkładki. 

3. Przymocuj pedały (L i P) (86 & 87) dwunastoma śrubami Phillipsa (59) I dokręć je za pomocą

śrubokrętu Phillipsa (115). Pedały posiadają pod spodem oznaczenia L i R

              



KROK 3: KONSOLA

1. Zamocuj kółka transportowe (79) za pomocą dwóch śrub 5/16” x 1-3/4” (44) oraz 

nakrętek (45). 

2. Rozpakuj konsolę, a następnie zainstaluj w niej 3 baterie typu AAA. Przyłącz przewód 

czujnika prędkości do dwustykowego złącza w otworze na tyle konsoli. Umieść konsolę na 

płytce mocującej masztu konsoli, a następnie zamocuj czterema śrubami  M5 x 10mm (59). 

3. Umieść cztery zatyczki (84) na podkładkach na obu pedałach. 



KROK 4: RUCHOME RAMIONA
Połącz płytkę montażową na końcach ramion z końcami prętów odchodzących od ramion pedałów 

za pomocą rygli (74) oraz nakrętek M10 (110). Mocno je dokręć. 



KROK 5: NÓŻKI POZIOMUJĄCE I ZATYCZKI
1. Przechyl orbitrek na jeden bok, a następnie oprzyj go na czymś stabilnym i zamocuj trzy 

nóżki poziomujące (40). Przechyl urządzenie na drugą stronę i zamocuj pozostałe trzy nóżki 

(40). Następnie wypoziomuj orbitrek w miejscu, w którym ma docelowo stać. Wkręć obie 

środkowe nóżki do maksimum, podobnie jak tylne i przednie. Następnie wykręć je mniej 

więcej po dwa, trzy obroty. Wypoziomuj orbitrek tylnymi i przednimi nóżkami, na koniec 

wykręć środkowe nóżki tak, by dotykały podłogi. Pamiętaj by po zakończeniu poziomowania 

zablokować śruby. 

2. Wciśnij sześć plastikowych zatyczek (83) w owalne tuby stabilizatorów.



STOSOWANIE KONSOLI E-GLIDE

                            

Zasilanie
Konsola zasilana jest trzema alkalicznymi bateriami AA (w zestawie) lub akumulatorami niklowo-

kadmowymi. Po umieszczeniu baterii w konsoli, urządzenie się uruchomi, okno czasu wyświetli 

czas, okno dystansu wyświetli dystans, a okno tempta (RPM) wyświetli obecną wersję 

oprogramowania. Okno godzin wskazuje całkowitą liczbę przepracowanych godzin, a okno 

dystansu całkowitą liczbę pokonanych kilometrów. 

W przypadku gdy konsola nie rozpozna sygnału prędkości lub odczytu klawiszy, przejdzie w stan 

uśpienia, by oszczędzać baterie. W celu wzbudzenia konsoli, wciśnij dowolny przycisk. 



Wyświetlacze

Czas: W zależności od wybranych przez użytkownika ustawień, wyświetla czas treningu na dwa 

sposoby – odliczając od zera (łączny czas), lub odlicza do zera (pozostały czas)

Prędkość / Tempo / RPM: Wyświetla aktualną prędkość pedałowania wyrażoną w obrotach na 

minutę. W zależności od ustawień, po naciśnięciu przycisku Display, wyświetla Prędkość w milach 

lub kilometrach na godzinę. 

Dystans / Kalorie: Wyświetla wirtualną odległość przejechaną w milach lub kilometrach (jednostki 

ustawia się w trybie zaawansowanego menu). Po naciśnięciu przycisku Display wyświetla się 

odczyt kalorii. 

Puls: Wyświetla wartość pulsu w uderzeniach na minutę o ile użytkownik ma na sobie wykryty 

przez konsolę pas piersiowy. Odbiornik pulsu jest kompatybilny z nadajnikami Polar. 

Przyciski

Time + : Służy do ustawienia czasu treningu przed naciśnięciem przycisku Start. Z każdym 

naciśnięciem przycisku + czas treningu zwiększy się o 1 minutę. Po przytrzymaniu przycisku przez 

2 sekundy, wartość zacznie się zmieniać szybciej. Poza tym, przycisk ten służy również do zmiany 

odczytu czasu na odliczanie od 0. 

Time -: Służy do ustawienia czasu treningu przed naciśnięciem przycisku Start. Z każdym 

naciśnięciem przycisku + czas treningu zmniejszy się o 1 minutę. Po przytrzymaniu przycisku przez 

2 sekundy, wartość zacznie się zmieniać szybciej. Poza tym, przycisk ten służy również do zmiany 

odczytu czasu na odliczanie do 0 (pozostały czas treningu). 

Start / Stop / Reset: Rozpoczyna i zatrzymuje odliczanie programu. Po przytrzymaniu przycisku 

przez 3 sekundy następuje pełny reset konsoli.

Display: Zmienia wyświetlane informacje w oknie RPM między RPM a prędkością, oraz między 

dystansem a kaloriami w oknie Distance. 

Stosowanie 

- Uruchom konsolę naciskając dowolny przycisk.

- Wciśnij Quick Start aby rozpocząć. Czas treningu zacznie się odliczać od zera.

- Możesz ustawić czas treningu za pomocą przycisków Time + / -. Po naciśnięciu przycisku Start, 

czas zacznie się odliczać do zera od ustalonej wartości czasu.

- Wciśnij przycisk Start/Stop aby zatrzymać odliczanie, lub wznowienia go gdy znajduje się w trybie 

pauzy. Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy aby zresetować wszystkie dane.

- Wciśnij przycisk Display aby wyświetlić wszystkie informacje.

- Aby odczytać dane pulsu, należy mieć na sobie pas piersiowy z nadajnikiem. Konsola 

automatycznie wychwyci sygnał nadajnika i wyświetli dane pulsu.  



Eksploatacja
Ten model orbitreka jest banalnie prosty w eksploatacji. Wystarczy, że po każdym użyciu przetrzesz 

urządzenie mokrą szmatką. Nie stosuj silnych detergentów. Raz na miesiąc sprawdzaj czy 

wszystkie podzespoły są solidnie przymocowane. Jeżeli któryś z elementów ma luzy albo jest 

uszkodzony, nie korzystaj z urządzenia. 

Nie należy stosować żadnego smaru na koła czy aluminiowe prowadnice. Wystarczy utrzymywać je 

w czystości by zagwarantować ciche i płynne działanie. 

Menu trybu zaawansowanego

- Aby wejść do menu trybu zaawansowanego, wciśnij jednocześnie przyciski Start / Stop oraz +i trzymaj 
je przez 3 sekundy.
- W oknie czasu wyświetli się podsumowanie wersji oprogramowania (wersja zaawansowana), 
następnie nastąpi test wyświetlacza LCD poprzez podświetlenie jego wszystkich elementów.
- Kolejny ekran pokazuje całkowitę liczbę godzin pracy w oknie czasu, wersję opgrogramowania w oknie
prędkości oraz pokonaną odległość w oknie dystansu.
- Wciśnij przycisk Reset aby ustawić odczyt dystansu. Za pomocą przycisków + / - wybierz: 0 = 
Kilometry, 1 = Mile.
- Wciśnij przycisk Reset by ustawić odległość dla jednego obrotu pedałów : 1,83 = 1,83 metra (6 stóp) 
Za pomocą przycisków + / - ustaw wybraną wartość.
- Aby zresetować odległościomierz, wciśnij jednocześnie przyciski + oraz -
- Wciśnij przycisk Start / Stop aby.

          



SCHEMAT BUDOWY



Lista Podzespołów

NO. OPIS Szt.

1 Rama Główna 1

2 Maszt Konsoli 1

3 Zespół Rączek 1

4 Ramię Pedału (P) 1

5 Ramię Pedału (L) 1

6 Ramię Łączeniowe Pedału (P) 1

7 Ramię Łączeniowe Pedału(L) 1

8 Oś Głównej Korby 1

9 Ruchome Ramię (P) 1

10 Ruchome Ramię (L) 1

11 Ramię Korby 2

12 Płytka Mocująca Konsoli 1

15-1 Pokrywy Koła Zamachowego 2

20 Obudowa Łożyska, Oś Korby 2

23 Mocowanie Bocznej Pokrywy 2

26 Napęd Linki Naprężenia 1

27 Ramię Mocowania Magnetycznego Hamulca 1

28 Uchwyty Linki Naprężenia 2

29 Mocowanie Magnetycznego Hamulca 1

31 Podkładka śruby M8 4

32 Podkładka śruby M10 2

33 Łożysko ( 6005 ) 4

33-1 Łożysko ( 6005 )(NTN) 3

34-1 Łożysko ( 6003 )(NTN) 8

34-2 Łożysko ( 6003 )(CN TMT) 4

34-3 Łożysko ( 6003 )(C3 TMT) 4

35 Łożysko ( 6203 )(C3 TMT) 4

36 Łożyska Prętu (S.B-NOS14R) 2

39 Aluminiowa Prowadnica 2.5T × 625L 4

40 Nóżka Poziomująca M12 × 1.75 × 75mm dia 6

41 Spinka C Ring 17mm 6

42 Spinka C Ring 25mm  3

43 Podkładka Falista 17mm 12

44 Śruba z Łbem Kulistym 5/16" × 13/4" 2

45 Nakrętka Kontrująca 5/16" - 7t 2

46 Nakrętka Kontrująca M6 - 6t 2

47 Nakrętka Kontrująca M8 - 7t 1

48 Śruba z Łbem Walcowym M5 × 0.8 - 12mm 4

49 Śruba z Łbem Walcowym M5 × 0.8 - 20mm 1

50 Śruba z Łbem Walcowym M6 × 1.0 - 20mm 12

51 Śruba z Łbem Walcowym M6 × 1.0 - 25mm 1



52 Śruba z Łbem Walcowym M6 × 1.0 - 50mm 1

53 Śruba z Łbem Walcowym M8 × 1.25 - 12mm 6

54 Śruba z Łbem Walcowym M8 × 1.25 - 15mm 5

56 Śruba z Łbem Walcowym M8 × 1.25 - 35mm 2

57 Śruba z Łbem Walcowym M8 × 1.25 - 70mm  1

58 Śruba z Łbem Walcowym M10 × 1.5 - 20mm (stal nierdzewna)    6

59 Śruba Phillipsa M5 × 0.8 - 10mm 39

61 Śruba Phillipsa M6 × 1.0 - 10mm (stal nierdzewna) 8

62 Podkładka Sprężysta M5 4

63 Podkładka Sprężysta M6 12

64 Podkładka Sprężysta M8 3

65 Podkładka Sprężysta M10 (stal nierdzewna) 8

66 Nut M5 - 4t 1

72 Śruba z Łbem Płaskim M4 × 10mm (Stainless steel) 2

73 Śruba regulacyjna koła pośredniego M10 × 1.5 × 220L 1

74 Rygiel 14mm M10 x 38mm 2

76 Śruba 13mm ×- M10 × 1.5 4

77 Klucz Woodruff ( 7 × 7 × 23L ) 2

78 Okrągła obudowa boczna 2

79 Koło transportowe (65mm dia ) 2

80 Obudowa boczna (L) 1

81 Obudowa boczna (P) 1

82 Kwadratowa Zatyczka ( □50 ) 2

83 Owalna zatyczka 6

84 Zatyczka M8 4

85 Zatyczka M10 2

86 Pedał (L) 1

87 Pedał (P) 1

88 Zespół Konsoli 1

88-1 Górna Pokrywa Konsoli 1

88-2 Dolna Pokrywa Konsoli 1

88-3 Pokrywa Baterii 1

88-4 Wyświetlacz konsoli 1

88-5 Mocowanie baterii 1

88-6 Bateria (3 × AA) 3

88-7 Odbiornik 1

88-8 Śruba obwodu ST2.3 × 6mm ) 12

88-9 Śruby mocujące baterię (ST3.0 × 10mm) 2

88-10 Śruba pokrywy ( M4 × 0.7 - 15mm ) 4

89 Magnes Prędkości 1

90 Płytka mocowania czujnika prędkości 1

91 Czujnik prędkości z przewodem 950mm × 24AWG 1

92 Przewód Łączeniowy Czujnika Prędkości (Upper) 1150mm 1



94 Podkładka Nylonowa ( 5/16" × 25 × 3t ) 2

95 Pokrywa koła ślizgowego, czarny 2

96 Zatyczka z Łbem Kulistym 2

97 Dźwignia hamulca ręcznego 1

98 Uchwyt na butelkę 2

99 Zespół hamulca ręcznego 1

99-1 Bloczek hamulca 2

100 Zespół pokrętła oporu 1

101 Linka hamulcowa 1

102 Koło ślizgowe (PU 72mm dia ) 4

103 Sprężyna hamulca (52 x 3.5 x 50L) 1

104 Magnes Hamulca N35 ( 25 x 10L ) 2

105 Uchwyty 4

106 Rurka odpływu PCV Ø1/4 × 1.5-450m/m 2

110 Nakrętka kontrująca M10 - 8t 2

111 Śruba samogwintująca M4 x 12mm, Black 6

113 Podkładka płaska M5 4

115 Śrubokręt Phillipsa 1

116 Klucz inbusowy 8th L 1

117 Kombinacja klucza 17m/m_ 1

118 Klucz inbusowy12th L 1

119 Klucz inbusowy 5th L 1

120 Klucz 13.14m/m 1

124 Koło pośrednie 2

127 Obręcz 35 2

128 Śruba z Łbem Walcowym M10 × 1.5 - 80mm   1

129 Śruba z Łbem Walcowym  M10 × 1.5 - 25mm (stal nierdzewna)    4

131 Koło Zamachowe 1

132 Koło zębate Ø174 2

133 Oś napędu 1

134 Koło zębate Ø60 1

135 Oś koła pośredniego  (L) 1

136 Oś koła pośredniego (P) 1

137 Podkładka płaska Ø8 × 35 × 3.0T 1

138 Pas napędowy Poly V, 6PK 1000mm 2

139 Podwójny okrągły klucz 6 × 6 × 16L 1

140 Wewnętrzna pokrywa osi rączek TPR 2

141 Wkręt z rowkiem M8-10m/m 1

144 Podkładka płaska Ø6 × Ø19 × 3.0T 12

145 Podkładka falista Ø25 3

146 6005_Bearing(2RS/B10+2M5) 3

147 Nakrętka M14 × P1.5 × 11T 2

148 Tuleja 2
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