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Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o zachowanie niniejszej
instrukcji. Nie należy wykonywać żadnych modyfikacji sprzętu, a także 
podejmowania prób jego napraw lub konserwacji, które nie zostały 
uwzględnione w niniejszej instrukcji. 



WAŻNE INFORMACJE 
DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA!
Poniższy  rozdział  zawiera  informacje  na  temat  środków  ostrożności  oraz  przygotowania
kondycyjnego przed rozpoczęciem korzystania z wioślarza marki  SPIRIT FITNESS. Prosimy o
uważne zapoznanie się z instrukcją przed instalacją sprzętu. 

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
Poniższe  uwagi  są  skierowane  do  właściciela  Wioślarza  marki  Spirit  Fitness.  Prosimy  o
zaznajomienie z nimi wszystkich użytkowników sprzętu i/lub personel. 

DZIAŁANIA POŻĄDANE:
 Każdy użytkownik powinien skonsultować swój program treningowy z wykwalifikowanym

specjalistą. 
 Należy zakończyć trening w przypadku wystąpienia zawrotów głowy lub omdlenia. 
 Należy regularnie przeprowadzać konserwację urządzenia. 
 Rozpocznij trening spokojnie do czasu osiągnięcia komfortowego poziomu wysiłku. 
 DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:
 Nie należy udostępniać urządzenia dzieciom bez nadzoru. 
 Nie należy stosować urządzenia bez odpowiedniego obuwia sportowego. 
 Nie  należy  stosować  urządzenia  na  zewnątrz  podczas  deszczu  a  także  na  terenie

zamkniętego basenu. 
 Nie wkładaj żadnych przedmiotów, dłoni ani stóp w otwory urządzenia. 
 Nie próbuj samodzielnie usuwać pokryw urządzenia ani wprowadzać żadnych modyfikacji. 

UWAGA:

 Wioślarz marki SPIRIT FITNESS został zaprojektowany z myślą o użytku domowym oraz
komercyjnym. 

 Przed rozpoczęciem treningu skonsultuj się z lekarzem. 
 Nie obciążaj za mocno organizmu. W przypadku wystąpienia zawrotów głowy, omdlenia lub

wyczerpania, należy przerwać trening. Zachowaj zdrowy rozsądek. 
 Przed przystąpieniem do treningu zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. 
 Nie zastosowanie się do powyższych uwag może skutkować uszczerbkiem na zdrowiu lub

śmiercią. 

Znaki  SPIRIT FITNESS®   oraz logotyp  Spirit  Fitness są chronionymi  znakami  towarowymi  firmy
Dyaco International. 



NAKLEJKI INFORMACYJNE I OSTRZEGAWCZE

Poniższa grafika przedstawia naklejki ostrzegawcze i informacyjne umieszczone na urządzeniu w
procesie  produkcyjnym.  Ważne  by  użytkownicy  zachowali  lokalizację  tych  naklejek  oraz  nie
niszczyli  ich.  Jeżeli  zauważysz  brak  lub  uszkodzenie  którejkolwiek  z  nich,  skontaktuj  się  ze
sprzedawcą w celu uzyskania naklejki  zastępczej.  UWAGA: PRZY PREZENTACJI NAKLEJEK
NIE ZOSTAŁA ZACHOWANA SKALA. 

   Naklejka               Made in China
  z numerem 
   seryjnym

               

                           



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Poniższe środki ostrożności związane z użytkowaniem wioślarza marki SPIRIT FITNESS są skierowane do
nabywcy oraz użytkowników sprzętu. Właściciele klubów fitness mają obowiązek poinstruować klientów 
oraz personel do przestrzegania tychże instrukcji. Nie zastosowanie się do zaleceń może skutkować 
kontuzją lub poważnym uszczerbkiem zdrowia. 

 Nie stosuj sprzętu w sposób inny niż przewidziany przez producenta. W celu uniknięcia kontuzji 
konieczne jest właściwe stosowanie urządzenia. 

 Kontuzje mogą być skutkiem nieprawidłowej techniki lub zbyt intensywnego treningu. Zaleca się by 
każdy użytkownik przed rozpocząciem programu treningowego skonultował się z lekarzem. 

 Jeśli podczas treningu doznasz zawrotów głowy, omdlenia lub poczujesz ból, przerwij trening i zgłoś
się do lekarza. 

 W celu uniknięcia kontuzji, trzymaj dłonie, stopy, włosy, etc, a także elementy ubioru czy biżuterii z 
dala od ruchomych elementów urządzenia. 

 Stosuj się do załączonych w nieniejszej instrukcji zaleceń aby zapewnić właściwe ułożenie stóp 
oraz poprawną technikę wiosłowania. 

 Maksymalna waga użytkownika korzystającego z wioślarza nie może przekraczać 155 kg. 
 Nie korzystaj z urządzenia, które zostało uszkodzone, wyeksploatowane lub posiada zniszczone 

elementy, a także nie udostępniaj takiego sprzętu innym użytkownikom. W przypadku konieczności 
wymiany któregoś elementu, stosuj wyłącznie podzespoły z dystrybucji SPIRIT FITNESS.

 Nadwyrężone przewody i pasy stanowią ogromne zagrożenie. Niezwłocznie wymień przewód lub 
pas po zaobserwowaniu śladów zużycia (w przypadku niepewności skontaktuj się z producentem). 

 Stosowanie środków zapobiegawczych jest kluczem do bezproblemowego korzystania z wioślarza, 
a także zminimalizowania ryzyka. Urządzenie należy poddawać regularnym przeglądom 
technicznym. 

 Upewnij się, że każda osoba, która dokonuje regulacji, konserwacji czy czynności naprawczych ma 
do tego kwalifikacje. 

 Nie używaj ani nie podejmuj się próby naprawy akcesoriów dopuszczonych przez markę Spirit 
Fitness, które noszą ślady uszkodzenia lub zużycia.

 Regularnie sprawdzaj pasy, bloczki oraz przewody i w przypadku zaobserwowania zużycia, 
wymieniaj je. 

 Regularnie przeprowadzaj konserwację urządzenia zgodnie z niniejszą instrukcją. 
 Niezwłocznie wymieniaj uszkodzone podzespoły i nie korzystaj z urządzenia do czasu dokonania 

wszystkich koniecznych napraw. 
 Nie udostępniaj sprzętu dzieciom. Jeżeli urządzenie jest stosowane w obecności dziecka, jego 

rodzic lub opiekun jest zobowiązany go pilnować.  
 Nie dopuść by z urządzenia korzystały osoby w luźnych ubraniach lub noszący biżuterię. 

Użytkownikom o długich włosach zaleca się także związywanie lub upinanie włosów w celu 
uniknięcia kontaktu z ruchomymi częściami urządzenia. 

 Osoby postronne nie powinny zbliżać się do użytkowników, ruchomych elementów, i dołączonych 
akcesoriów podczas działania wioślarza. 

 W celu zapewnienia łatwego dostępu oraz bezpieczeństwa, rekomendujemy zachowanie co 
najmniej 60 cm odległości wokół urządzenia. 

UWAGA!
Nie umieszczaj palców w zbiorniku. 
UWAGA!
Po zakończeniu treningu pozostaw urządzenie na 5 minut w pozycji leżącej przed złożeniem go i 
schowaniem. 
UWAGA!
Nie napełniaj zbiornika powyżej poziomu oznaczonego naklejką kalibracyjną. W przeciwnym 
wypadku może dojść do wycieku płynu. 
UWAGA! 
Nigdy nie korzystaj z wioślarza bez uprzedniego zamocowania stóp w strzemionach ani bez 
zablokowania ruchomej części płytki pod stopę. 
Pamiętaj: Wioślarz nie jest przeznaczony do celów terapeutycznych. 



PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU

W celu rozpakowania i montażu wioślarza marki SPirit Fitness, należy zastosować poniższą 
procedurę:

1. Ustaw karton ze sprzętem cięższą stroną w kierunku podłoża. 
2. Rozetnij pasy, po czym unieś karton, odsłaniając urządzenie. Rozpakuj je. Usuń pianki 
ochronne oraz wyjmij z kartonu podzespoły, a następnie zweryfikuj listę podzespołów by upewnić 
się, że sprzęt jest kompletny. 
3. Zlokalizuj paczkę z głównymi podzespołami. Są one podzielone na poszczególne kroki. 
Najpierw wyjmij narzędzia. W celu uniknięcia nieporozumień wyjmuj podzespoły partiami, dla 
każdego kroku. W instrukcji montażu każda liczba zapisana w nawiasach kwadratowych [ ] odnosi 
się do odpowiedniego podzespołu przedstawionego na rysunku montażowym. 

UWAGA: Wszystkie narzędzia niezbędne do złożenia urządzenia zostały dołączone w komplecie. 
UWAGA: Jeśli któregoś z wymienionych podzespołów brakuje, ponownie sprawdź opakowanie i 
wnętrze kartonu. Istnieje możliwość, że coś zostało pominięte. 

Jeśli nie jesteś w stanie zlokalizować któregoś z podzespołów lub napotkałeś inny problem 
związany ze sprzętem, skontaktuj się z serwisem Fitness Spirit lub dystrybutorem. Na odwrocie 
niniejszej instrukcji znajdziesz listę autoryzowanych dystrybutorów.

UWAGA: Standardowa gwarancja Spirit Fitness nie obejmuje uszkodzeń urządzenia powstałych 
podczas jego montażu. Uważaj by nie upuścić urządzenia ani nie stawiać go na boku. Ostrożnie 
ustaw wioślarza w prawidłowej pozycji na stabilnej powierzchni aby nie przewrócił się podczas 
montażu. 

 



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 
WIOŚLARZ CRW800H2O

1 Rama główna
2 Tylny stabilizator
3R/L Szyna ślizgowa (prawa/lewa)
38 Zespół siodełka
54 Zespół komputera
52 Lejek
53 Syfon 

Tabletka do oczyszczania wody
Instrukcja obsługi
Podzespoły
4 Baterie AA

UWAGA: Powyższe podzespoły są niezbędne do złożenia urządzenia. 
Przed rozpoczęciem montażu, sprawdź opakowanie i upewnij się, że niczego 
nie brakuje.





1 SZYNY ŚLIZGOWE I TYLNY STABILIZATOR

1. Połóż Szynę ślizgową (3) jak na powyższej ilustracji. Przymocuj Rolki 
siodełka (39) do szyny ślizgowej w taki sposób by płytka dotykała rolek. Szyny 
weszły pomiędzy rolki, należy wsunąć je pod kątem a następnie obrócić 
zgodnie z ilustracją.

2. Przymocuj Tylny Stabilizator (2) do Szyn Ślizgowych (3) za pomocą 2 śrub 
(63) oraz podkładek (74) po obu stronach.



2 ŁĄCZENIE SZYNY ŚLIZGOWEJ DO GŁÓWNEJ RAMY

1. Ten krok łatwiej wykonać w dwie osoby. Uważaj na ruchome siodełko (38), 
które będzie się zsuwać jeśli będzie umieszczone na górze. 
2. Ustaw główną ramę (1) w pozycji pionowej i przyłącz do niej szyny ślizgowe 
(3) za pomocą 4 długich śrub (99, 2 krótkich śrub (77), oraz 6 śrub (65)
3. Dokręć śruby przy używciu klucza inbusowego (93) oraz klucza (94).



3 ŁĄCZENIE KONSOLI Z RAMIENIEM KONSOLI

1. Połącz ze sobą przewody konsoli (96)
2. Usuń 4 śruby z tylnej części konsoli (54). Ustaw otwory w konsoli (54) 
naprzeciw otworów w płytce mocującej (11), a następnie połącz elementy za 
pomocą śrub.



4 PRZYMOCOWANIE KONSOLI

1. Umieść 4 baterie AA w konsoli (54)
2. Ustaw główną ramę (1) pionowo. Połącz przewód czujnika (56) z 
przewodem łączeniowym (96). Uważaj by nie uszkodzić przewodów. Nadmiar 
przewodów należy umieścić wewnątrz ramy głównej. 
3. Nałóż pokrywę dekoracyjną (26) na ramę główną (1).
4. Przymocuj konsolę (54) do ramy głównej za pomocą 4 krótkich śrub (68).



JAK NAPEŁNIAĆ I OPRÓŻNIAĆ ZBIORNIK

1. Usuń korek (50) z górnego zbiornika (24).
2. W celu napełnienia zbiornika wodą spójrz na ilustrację Fig. A. Wsuń lejek (52) do 
zbiornika a następnie za pomocą kubka lub pompki (53) oraz wiaderka napełnij 
zbiornik. Na boku zbiornika znajdziesz wskaźnik poziomu wody, który pomoże ci 
uzyskać pożądaną ilość wody w zbiorniku. 
3. W celu opróżnienia zbiornika spójrz na ilustrację Fig. B. Umieść przy wioślarzu 
wiadro, a następnie za pomocą pomki (53) wypompuj wodę ze zbiornika do wiadra. 
4. Umieść w górnym zbiorniku (24) korek (50), a następnie usuń pozostałości wody 
z ramy głównej. 

UWAGA: Zbiornik należy wypełniać wyłącznie wodą z kranu z dodatkiem 1 tabletki 
oczyszczającej. Nigdy nie stosuj chloru ani wybielacza. Może to skutkować 
uszkodzeniem urządzenia i spowoduje utratę gwarancji. 

- Tabletkę oczyszczającą należy dodawać co sześć miesięcy lub w razie 
konieczności. 
- Woda ze zbiornika nie nadaje się do spożycia. Wodę usuniętą ze zbiornika należy 
wylać. 

POZIOM WODY
- Na ilustracji Fig A. widać umieszczony na boku zbiornika wskaźnik poziomu wody. 
Nigdy nie przekraczaj wskazanego limitu, ponieważ będzie to skutkowało utratą 
gwarancji. 
- opór jest uzależniony od poziomu wody w zbiorniku. Poziom 1 oznaca minimalny 
opór, a poziom 6 - maksymalny.



REGULACJA

Paski pedałów są regulowane i można je dostosować do rozmiaru stopy 
użytkownika. W celu dostosowania długości paska odłącz koniec z rzepami 
pociągając go w górę i w bok. Następnie możesz zmienić długość paska 
przesuwając gąbkę wyżej. 
Aby zacisnąć pasek, pociągnij końcówkę z rzepem w górę, a następnie w dół i 
połącz z gąbką. 

Regulacja równowagi

Jeśli urządzenie nie utrzymuje właściwej równowagi, należy wyregulować tylne 
nóżki. 

UWAGA!

Ruchome elementy takie jak siodełko mogą przyciąć palce, dlatego zawsze należy 
trzymać dłonie z dala od szyn ślizgowych. 



PRZECHOWYWANIE

W celu przemieszczenia urządzenia, unieś tylny stabilizator aż kółka transportowe z 
przodu dotkną ziemi. W takiej pozycji można z łatwością przesunąć wioślarza w 
pożądane miejsce. 

Uwaga!

Najpierw przesuń siodełko (38) na przednią część szyny ślizgowej (3). W 
przeciwnym wypadku siodełko samo ześlizgnie się na dół po podniesieniu 
wioślarza!

Uwaga! 

Zachowaj ostrożność przy podnoszeniu urządzenia, ponieważ możesz uderzyć 
głową w tylny stabilizator (2)

Uwaga!
Jeśli nie korzystasz z urządzenia, możesz zaoszczędzić miejsce poprzez 
przechowywanie go w pozycji pionowej. Unieś urządzenie trzymając za tylny 
stabilizator i ustaw pionowo. Jeśli nie zamierzasz korzystać z wioślarza dłużej niż 
miesiąc, należy opróżnić zbiornik z wodą. 



KONSOLA 

CRW800H2O   



PRZYCISKI KONSOLI



WYŚWIETLACZ KONSOLI

TRYBY DOCELOWEGO CZASU, DYSTANSU, KALORII
W zależności od wybranego trybu docelowego, przy określonym panelu pojawi się 

symbol , wskazując, że aktywny jest dany tryb docelowy. 
TIME - wskazanie czasu treningu / czasu pozostałego do końca treningu.
DISTANCE - wskazanie dystansu docelowego lub odliczanie dystansu w metrach.
CALORIES - wskazanie kalorii spalonych podczas treningu.
STROKES - wskazanie liczbę pociągnięć wykonanych podczas treningu.
TOTAL STROKES - wskazanie całkowitej liczby pociągnięć.
WYŚWIETLACZ ODCINKA 500M / ŚREDNIA
TIME/500m oznacza czas na pokonanie 500 metrów 
AVERAGE oznacza średni czas 500-metrowych odcinków podczas treningu.
SPM / WATTS
Wartości SPM oraz WATTS będą wyświetlane w każdym z trybów.
SPM oznacza liczbę pociągnięć na minutę.
WATTS wskazuje jaką pracę wykonało urządzenie w danej jednostce czasowej.



WYŚWIETLACZ PULSU
Ten panel wskazuje dane odczytu pulsu każdego użytkownika. Po wykryciu przez 
konsolę sygnału z bezprzewodowego czujnika, w okienku BPM (uderzenia na 
minutę) wyświetli się duże trzycyfrowe pole i zacznie migać ikona serca. W 
przypadku braku wykrycia sygnału, zamiast cyfr wyświetlą się trzy kreski ---, 
oznaczające brak czujnika pulsu. 

W trybie docelowego pulsu (TARGET HEART RATE), konsola pomaga 
użytkownikowi utrzymywać pożądany zakres BPM w celu wzmacniania 
wytrzymałości sercowo-naczyniowej. . Symbole strzałek w górę i w dół będą migać, 
wskazując czy do uzyskania docelowej wartości należy zwiększyć czy też 
zmniejszyć prędkość treningu. Jeśli puls użytkownika mieści się w zakresie 

docelowym, ikony  będą podświetlone.
W celu wykrycia pulsu, należy zainstalować czujnik pulsu oraz pas piersiowy (należy
dokupić oddzielnie). 



USTAWIENIA KONSOLI

INSTALACJA BATERII
Konsola jest zasilana 4 bateriami AA. Komora baterii znajduje się w tylnej części 
konsoli.

PRZYCISK POZIOMU WODY
Po napełnieniu zbiornika wodą do poziomu oporu od 1 do 6, możesz wcisnąć 
przycisk LEVEL aby zapisać poziom oporu w pamięci konsoli. Za pomocą 
przycisków strzałek ustaw poziom między L1 a L6, a następnie zatwiedź 
przyciskiem ENTER. Domyślny poziom to L1.

TRYBY PRACY KONSOLI

TRYB UŚPIENIA
Po 60 sekundach nieaktywności konsola przejdzie w tryb oszczędzania energii. 
Wyświetlacz się wyłączy. Po naciśnięciu któregokolwiek z przycisków lub 
pociągnięciu za rączkę, konsola przejdzie w tryb gotowości.

TRYB GOTOWOŚCI
W tym trybie konsola informuje użytkownika, że urządzenie jest włączone i gotowe 
do wyboru treningu. Po 60 sekundach nieaktywności konsola przejdzie w tryb 
uśpienia. 

TRYB ZATRZYMANIA
Wciśnij przycisk RESET aby przejść w tryb zatrzymania. Po czterech minutach 
bezczynności, konsola automatycznie przechodzi w tryb zatrzymania. W tym trybie 
na wszystkich segmentach wyświetlacza pojawi się napis STOP, W oknie TIME 
pojawi się całkowity czas treningu, w oknie DISTANCE całkowity dystans, w oknie 
CALORIES suma spalonych kalorii, w oknie TOTAL STROKES całkowita liczba 
pociągnięć. Okno odcinka 500m będzie przez minutę wskazywać na zmianę czas 
na pokonanie 500m oraz średni czas 500-metrowych odcinków. Jeśli aktywny jest 
czujnik pulsu, po wejściu w tryb zatrzymania konsola wskaże aktualny odczyt pulsu. 
Jeśli nie korzystasz z dodatkowego pulsomierza, nie wyświetli się żadna wartość. 

PODSUMOWANIE TRENINGU
Po zakończeniu treningu, na konsoli wyświetli się krótkie podsumowanie jednostki 
treningowej, składające się z następujących danych: Całkowity czas, dystans oraz 
wykonanej pracy. 

RESETOWANIE
W celu zresetowania ustawień, wciśnij przycisk RESET i przytrzymaj go przez 2 
sekundy. 



PROGRAMY KONSOLI
SZYBKI START
Po wykryciu ruchu, konsola natychmiast uruchomi tryb szybkiego startu. Wartości 
parametrów takich jak czas, dystans, kalorie, pociągnięcia na minutę, praca, 
pociągnięcia oraz suma pociągnięć (TIME, DISTANCE, CALORIES, SPM, WATTS, 
STROKES oraz TOTAL STROKES) zaczną się zmieniać. Co 5 sekund będzie się 
wyświetlać na zmianę czas na pokonanie 500m oraz średni czas 500-metrowego 
odcinka. Po wykryciu przez konsolę sygnału z bezprzewodowego pulsomierza, 
ikona będzie się świecić, a ikona ♥ będzie migać. W przypadku braku wykrycia 
sygnału, zamiast cyfr wyświetlą się trzy kreski ---, oznaczające brak czujnika pulsu. 

PROGRAMY DOCELOWEGO CZASU, DYSTANSU, KALORII ORAZ POCIĄGNIĘĆ
Programy te pozwalają na własne ustawienie docelowej wartości danego parametru.
 
Uruchomienie: Wciśnij wybrany przycisk celu (TIME, DISTANCE, CALORIES< 
STROKES).
Ustawienia: W czasie trwania programu docelowego (po zresetowaniu konsoli) 
użytkownik wprowadza docelową wartość danego parametru. Ustaw pożądaną 
wartość za pomocą przycisków strzałek w górę i w dół, a następnie zatwierdź 
przyciskiem ENTER. Jeśli nie wprowadzisz żadnej wartości, konsola nie rozpocznie 
odliczania. 
Start: Następnie podświetli się kolejno każde z pól programów i rozpocznie się 
odliczanie. 
Koniec: Program zakończy się po osiągnięciu wartości docelowej. Innym sposobem 
na zakończenie programu w dowolnym momencie jest naciśnięcie przycisku 
RESET. Po osiągnięciu celu lub wciśnięciu RESET wyświetli się podsumowanie 
treningu. 



TRYB ZAAWANSOWANY
Aby wejść w tryb zaawansowany konsoli wciśnij jednocześnie przyciski Reset oraz 
Enter i przytrzymaj przez 2 sekundy. Konsola wyda dźwięk długości jednej sekundy. 
Najpierw zamiga napis DISTANCE. Za pomocą strzałek wybierz pożądane 
ustawienia (Sound - ODO - Sound) (Dźwięk - Licznik - Dźwięk)

Jeśli korzystając z trybu zaawansowanego nastąpi brak aktywności trwający 30 
sekund, konsola przełączy się w tryb czuwania. Po naciśnięciu przycisku RESET 
konsola opuści tryb zaawansowany. Tryb ten nie skutkuje zresetowaniem ustawień 
konsoli ani licznika. Dopiero wyjęcie baterii z konsoli spowoduje przywrócenie 
ustawień fabrycznych oraz wyzerowanie licznika. 

AUDIO ON/OFF
- W trybie zaawansowanym wejdź w opcje Audio ON/OFF. Zacznie migać napis 
SOUND. Zatwierdź przyciskiem ENTER. 
- Następnie konsola wyświetli napis ON (dźwięk włączony) lub OFF (dźwięk 
wyłączony). 
- Zatwierdź przyciskiem Enter i wyjdź z trybu zaawansowanego. 
- Jeśli w tym menu konsola nie zarejestruje aktywności przez 30 sekund lub 
wciśniesz przycisk RESET, konsola przejdzie w tryb czuwania. 

LICZNIK (ODO)
Funkcja ta wyświetla całkowity czas pracy urządzenia w formacie H:M:S (godziny, 
minuty, sekundy). Po osiągnięciu wartości 2 godzin, licznik zacznie wyświetlać czas 
w jednogodzinnych odstępach. Na przykład 3H oznacza 3 godziny całkowitej pracy. 
- W trybie zaawansowanym przejdź do ustawienia ODO.
- Jeśli całkowity czas treningów przekroczy 1:59:59, na ekranie LCD przy symbolu H
(godzina) wyświetli się liczba. 
- Aby wyjść, wciśnij przyciski strzałek by przejść do innego ustawienia trybu 
zaawansowanego. 
- Jeśli w tym menu konsola nie zarejestruje aktywności przez 30 sekund lub 
wciśniesz przycisk RESET, konsola przejdzie w tryb czuwania. 



OGÓLNE ZASADY EKSPLOATACJI
Regularny przegląd techniczny i stosowanie środków zapobiegawczych zapewnią, że twój 
sprzęt będzie pracował w optymalny sposób i gwarantował wysoką jakość treningów. 
Zasady eksploatacji można podzielić na codzienne, cotygodniowe i comiesięczne. 
Wszystkie środki zapobiegawcze należy stosować w regularnych odstępach czasowych. 
Takie działania pomagają w bezpiecznym i bezproblemowym użytkowaniu sprzętu marki 
Spirit Fitness. Firma nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia użytkownika związane z 
nieprawidłową eksploatacją i konserwacją urządzenia. Upewnij się, że personel 
odpowiedzialny za sprzęt treningowy został odpowiednio przeszkolony, a ewentualne 
wypadki są rejestrowane i odnotowywane. 

Element Częstotliwość Instrukcje UWAGI

Siodełko i mocowanie Raz na tydzień Wyczyść elementy niestrzępiącą
 się ściereczką 

Rama Raz na tydzień Wyczyść ramę niestrzępiącą
 się ściereczką 

Zbiornik i jego
zawartość

od 1 roku do 2 lat Wykonaj czynności związane z
oczyszczaniem wody zawarte w niniejszej

instrukcji

Pas Co każde 100 godzin
sprawdzaj czy napięcie
jest właściwe oraz czy
nie ma śladów zużycia 

Pas wioślarza powinien zapewnić wiele
lat bezproblemowej pracy. Jeśli wystąpi

konieczność wymiany pasa, skontaktuj się
z serwisem. 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Problem Prawdopodobna przyczyna Zalecenia

Woda zmienia kolor
lub mętnieje

Wioślarz stoi bezpośrednio na
słońcu lub woda w zbiorniku

nie została oczyszczona. Woda z
kranu jest złej jakości.

Zmień położenie urządzenia aby zmniejszyć ekspozycję na słońce.
Oczyść wodę lub wymień wodę w zbiorniku zogdnie z

instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji. Możesz rozważyć
zastosowanie również wody destylowanej. 

Nieregularne
odczyty czasu 500

metrowych
odcinków oraz SPM

Problem z odległością od
czujnika

Uszkodzony czujnik
Zmiana pozycji czujnika

Problem z wiązką przewodów

Za pomocą tylnej pokrywy komputera sprawdź odległość
pomiędzy głowicą czujnika a pierścieniem magnetycznym bądź

sprawdź czy głowica się przesunęła. 

Konsola nie świeci
po zainstalowaniu

baterii 

Nieprawidłowo umieszczone
baterie lub należy je wymienić

Upewnij się, że baterie zostały prawidłowo włożone. Jeśli ekran
LCD nie podświetla się, spróbuj delikatnie obrócić baterie. W

razie niepowodzenia skontaktuj się z serwisem. 

Konsola podświetla
się, ale nie rejestruje

treningu

Niedokładne lub błędne
połączenie

Zbyt duża odległość czujnika

Sprawdź czy przewód komputera został prawidłowo podłączony.
Sprawdź odległość od czujnika. W razie niepowodzenia 

skontaktuj się z serwisem. 

Problemy z oporem Ustawienia VR 1. Przytrzymaj przyciski ENTER oraz obie strzałki przez 2
sekundy. Po wejściu w tryb VR konsola zagra dźwięk 

przez 1 sekundę. 
2. Na wyświetlaczu pokaże się symbol VR. 

W oknie TIME pojawi się symbol L
3. Ustaw najmniejszy skok wartości VR i zatwierdź ENTER.

4. W oknie TIME pojawi się symbol H. Ustaw najwyższy skok i
zatwierdź ENTER

5. Po ustawieniu najmniejszego i największego skoku oporu
konsola przechodzi w tryb gotowości.

6. Skonfigurowany zakres VR zostanie automatycznie podzielony
na 10 równych skoków.


