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UWAGA
Trenażer 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
Stosując urządzenie elektryczne zawsze należy zachowywać podstawowe środki 

ostrożności, między innymi poniższe:

NIEBEZPIECZEŃSTWO: W celu ograniczenia ryzyka porażenia prądem zawsze odłączaj 

urządzenie od gniazdka po użyciu oraz przed jego czyszczeniem. 

UWAGA – w celu zminimalizowania ryzyka pożaru, poparzenia prądem lub uszkodzenia ciała:

1. Urządzenie podpięte do źródła zasilania nigdy nie powinno być zostawione bez 
nadzoru. Nie używane urządzenie powinno zostać odłączone, również przed 
podłączeniem i odłączeniem jego części.

2. Urządzenie  nie  powinno  być  używane  pod  kocem  lub  poduszką.  W  takim
wypadku może dojść do nadmiernego nagrzania urządzenia a wskutek tego do
pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia ciała. 

3. W przypadku gdy urządzenie jest używane przez lub w obecności dzieci  lub
osób niepełnosprawnych niezbędny jest ich ścisły nadzór.

4. Urządzenie  może  być  stosowane  wyłącznie  w  sposób  opisany  w  niniejszej
instrukcji. Nie należy stosować dodatków nie zalecanych przez producenta.

5. Nigdy nie stosuj urządzenia jeżeli jego kabel lub wtyczka są uszkodzone, jeżeli
nie  działa  prawidłowo,  po  upadku  czy  awarii  bądź  zalaniu  wodą.  W  takim
wypadku oddaj urządzenie do serwisu w celu zbadania i naprawy.

6. Nie przenoś urządzenia trzymając za jego kabel zasilający.
7. Trzymaj kabel z dala od rozgrzanych powierzchni.
8. Nigdy  nie  używaj  urządzenia  jeśli  jego  wyloty  powietrza  są  zablokowane.

Dopilnuj by wyloty powietrza były wolne od włosów, kłaczków itp.
9. Nigdy nie wrzucaj żadnych przedmiotów do wylotów powietrza.
10.Nie stosuj urządzenia na zewnątrz.
11. Nie stosuj urządzenia w miejscach gdzie używane są aerozole lub gdzie podaje

się tlen.
12.Podłączaj urządzenie tylko do właściwie uziemionego gniazdka.
13.Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.

Instrukcje dotyczące bezpiecznego stosowania sprzętu treningowego
Przed odłączeniem przełącz wszystkie kontrolki w pozycję „off”, a następnie wyciągnij 
wtyczkę z gniazdka. 

 Nie używaj urządzenia na grubym wyściełanym, pluszowym lub włochatym 
dywanie. Może to skutkować uszkodzeniem zarówno dywanu jak i urządzenia.

 Przed rozpoczęciem dowolnego programu treningowego, skonsultuj się z lekarzem.
Jest to szczególnie ważne w przypadku osób powyżej 35 roku życia lub osób z 
istniejącymi chorobami.

 Nie próbuj stosować urządzenia w celach innych niż te opisane.
 Nie zbliżaj dłoni do ruchowych elementów urządzenia.
 Czujniki pulsu nie są urządzeniami medycznymi. Na dokładność odczytów może 

wpłynąć wiele różnych czynników takich jak ruch użytkownika. Czujniki pulsu służą 
tylko jako pomoce treningowe pozwalające określić ogólne trendy w zmianie pulsu.

 Trenuj w odpowiednich butach. Wysokie obcasy, pantofle, czy sandały nie nadają 
się do użytku na tym urządzeniu. W celu uniknięcia zmęczenia stóp zaleca się 
stosowanie wysokiej jakości obuwia treningowego.

W przypadku nie zastosowania się do wszystkich wytycznych efektywność ćwiczeń może 
być niższa, ryzyko odniesienia kontuzji (u Ciebie lub innych osób) może wzrosnąć, a 
żywotność urządzenia może zostać obniżona.

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ – PAMIĘTAJ O BEZPIECZEŃSTWIE!



Przed rozpoczęciem użytkowania

Dziękujemy za zakup rewolucyjnego składanego roweru treningowego Xterra FB150. 
Chodzenie to skuteczne ćwiczenie poprawiające wydolność sercowo-naczyniową, 
wytrzymałość oraz modelujące sylwetkę. Nasz składany rower treningowy oferuje 
imponującą liczbę funkcji gwarantujących, że Twoje domowe treningi staną się nie tylko 
skuteczne, ale i przyjemne. Zalecamy staranną lekturę tej instrukcji przed rozpoczęciem 
użytkowania trenażera. Aby uzyskać jak najlepszą pomoc, przed kontaktem z nami zapisz 
sobie numer modelu oraz numer seryjny produktu. Na początek zapoznaj się z 
podzespołami wyszczególnionymi na poniższym rysunku. 
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Skompletuj podzespoły do montażu

Nr Części Opis Szt.
1/2 Główna Rama 1
3 Tubus Wspierający Siodełko 1
4 Tubus Rączek 1
5 Przedni Stabilizator 1
6 Tylni Stabilizator 1
7 Siodełko 1
8 Konsola 1
9 Pedał (L/P) 1/1
10 Woreczek z narzędziami 1
11 Podręcznik 1
12 Gałka 1
13 Klucz inbusowy 1
14 Klucz sześciokątny 1

Pamiętaj: 
Powyższe części stanowią komplet podzespołów niezbędnych do zmontowania trenażera.
Przed rozpoczęciem montażu, upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie 
podzespoły 



Instrukcja montażu trenażera FB150 

Krok 1
Stabilizator przedni i tylni. 

1. Wyciągnij sworzeń blokujący (11) z głównej ramy (01), po czym ustaw 
główną ramę (01) w odpowiedniej pozycji i zamocuj sworzeń blokujący (11) 
aby zabezpieczyć pozycję ramy.
2. Przyłącz tubus przedniego stabilizatora (05) do głównej ramy (01), a 
następnie zamocuj za pomocą 2 podkładek zakrzywionych (13) oraz 2 
nakrętek wypukłych (14).
3. Powtórz czynności dla tubusa tylniego stablizatora (06).

Podzespoły do Kroku 1

Zainstalowane na Głównej Ramie:
1 Sworzeń blokujący (11)
Zainstalowane na stabilizatorach:
4 Podkładki zakrzywione (13)
4 Nakrętki wypukłe (14)



Krok 2
Pedały

1. Połącz lewy i prawy pedał (09L i 09P) do odpowiednich ramion korby (15L i
15P). Prawy pedał znajduje się po prawej stronie trenażera kiedy na nim 
siadasz.
2. Pamiętaj, że prawy pedał (09P) należy nakręcić zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara, a lewy pedał (09L), w przeciwną stronę.



Krok 3
Siodełko

1. Odkręć 3 podkładki płaskie (16) oraz 3 nakrętki kontrujące (17) od tylnej 
części siodełka (07) . Przymocuj siodełko (07) do tubusa siodełka (03) i 
dokręć za pomocą 3 podkładek płaskich (16) oraz 3 nakrętek konktrujących 
(17).
2. Wsuń tubus siodełka (03) w główną ramę, a następnie dokręć gałką (10).

Podzespoły do Kroku 3

1 Gałka (10)
Zainstalowane na siodełku
3 Podkładki Płaskie (16)
3 Nakrętki Kontrujące (17) 



Krok 4
Rączki 

1. Odkręć 2 śruby inbusowe (12) z tubusa przedniego stabilizatora (01). 
Przymocuj rączki (04) do głównej ramy (01) i dokręć za pomocą 2 śrub 
inbusowych (12).

Podzespoły do Kroku 4

Zainstalowane na głównej ramie:
2 Śruby inbusowe (12)



Krok 5
Konsola

1. Nasuń konsolę (08) na rączki (04), połącz środkowy przewód czujnika (19) 
z konsolą (08) i wepnij przewód pulsomierza (18) w gniazdo na tyle konsoli 
(08).



Stosowanie Konsoli FB 150

GŁÓWNE FUNKCJE

PRZYCISKI FUNKCJI:
MODE – Wciśnij aby wybrać funkcję.
Wciśniej i przytrzymaj przez 4 sekundy aby zresetować wartości czasu, 
dystansu, kalorii i pulsu.

FUNKCJE i USTAWIENIA
1: SCAN: Naciskaj przycisk MODE aż wskaźnik pojawi się przy napisie 
SCAN. Na monitorze będą się wyświetlać nazwy kolejnych fukcji: speed 
(prędkość), distance (dystans), time (czas), calorie (kalorie), ODO (licznik 
kilometrów) oraz pulse (puls). Każda funkcja będzie się wyświetlała przez 4 
sekundy. 
2. TIME (czas): Pokazuje czas trwania treningu do 99:59. Po ustawieniu 
wartości czasu, nastąpi odliczanie czasu treningu do zera.
3. SPEED (prędkość): Wskazuje aktualną prędkość. Wartość maksymalna to 
999,9 km/h
4. DISTANCE (dystans): Odlicza przebyty dystans od początku do końca 
treningu. Wartość maksymalna to 999,9 km / mil.
5. CALORIE (kalorie): Pokazuje liczbę spalonych kalorii od rozpoczącie do 
zakończenia treningu. Wartość maksymalna to 999,9.
6. ODOMETER (licznik kilometrów): Wyświetlacz pokaże całkowity pokonany 
dystans. Wartość maksymalna wynosi 999,9 km / mil.
7. PULS RATE (puls): Naciskaj przycisk MODE aż wskaźnik pojawi się przy 
napisie PULSE. Przed zmierzeniem wartości pulsu, umieść obie dłonie na 
specjalnych poduszkach, a po około 6-7 sekundach na panelu LCD wyświetli 
się aktualna wartość pulsu w uderzeniach na minutę (BPM).

UWAGA: Podczas tego procesu wskazywana wartość pulsu przez ok 2-3 
sekundy może być wyższa od rzeczywistej, a następnie wróci do zwykłego 
poziomu. Mierzone wartości nie należy traktować jako wskazań o charakterze
medycznym. 



UWAGA:
1. Jeżeli ekran jest niewyraźny lub nie wyświetlają się na nim liczby, należy 
wymienić baterie.
2. Monitor wyłączy się automatycznie jeżeli przez 4 minuty nie otrzyma 
żadnego sygnału.
3. Monitor włączy się automatycznie po rozpoczęciu treningu lub wciśnięciu 
przycisku.
4. Monitor zacznie automatycznie liczyć dane treningowe po rozpoczęciu 
treningu, a przestanie po 4 sekundach od jego zakończenia.

Wskazania dla użytkownika
JAK PRZENOSIĆ SKŁADANY ROWER
Aby przemieścić trenażer, chwyć za tylni stabilizator i ostrożnie unieś 
urządzenie do pozycji, w której będziesz mógł go przesunąć z 
wykorzystaniem przednich kółek. Ostrożnie przetransportuj trenażer w 
wybrane miejsce, a następie opuść go. 

Eksploatacja
Bezpieczne użytkowanie sprzętu gwarantuje tylko regularne serwisowanie. 
Większość czynności wystarczy przeprowadzać raz w tygodniu, jednak 
niektóre należy wykonywać przed każdym treningiem. Należą do nich:

- Sprawdzenie śrub mocujących siodełko. Przed każdym treningiem.
- Sprawdzenie mocowania pedałów, które z czasem mogą się obluzować.
- Sprawdzenie śrub stabilizatorów. Przed każdym treningiem.
- Sprawdzenie mocowania rączek. Jeśli nie jest odpowiednio zamocowana, 
należy ją dokręcić. Przed każdym treningiem.
- W przypadku uszkodzenia któregoś z podzespołów, należy go natychmiast 
wymienić. Nie korzystaj z trenażera do czasu wykonania naprawy.

Czyszczenie
Większość powierzchi tego modelu można czyścić wilgotną szmatką. Uważaj 
by nie zamoczyć monitora. W razie potrzeby, można dodać mydła w płynie. 



Lista Podzespołów

Lp. Opis Szt.
01 Tubus przedniego stabilizatora 1
02 Tubus tylnego stabilizatora 1
03 Tubus siodełka 1
04 Tubus rączek 1
05 Przedni stabilizator 1
06 Tylni stabilizator 1
07 Siodełko  1
08 Konsola 1

09L/09R Pedał ( L & P ) 1*1
10 Gałka 1
11 Sworzeń blokujący 1
12 Śruba inbusowa M8x35L 2
13 Pokdładka zakrzywiona φ8.3 xφ22 4
14 Śruba wypukła M8 4

15L / 15R Korba ( L & P ) 1*1
16 Podkładka Płaska φ8.3xφ17.5 3
17 Nakrętka kontrująca M8 3
18 Przewód czujnika pulsu 1
19 Środkowy przewód czujnika 1
20 Podkładka płaska φ4.3xφ12 2
21 Mocowanie czujnika 1
22 Śruba inbusowa M8 2
23 Zatyczka rączek 2
24 Poduszka 1
25 Czujnik pulsu 2
26 Piankowy uchwyt rączek 2
27 Dolny przewód czujnika 1
28 Śruba M5x20L 1
29 Podkładka płaska φ10.3xφ25 1
30 Śruba samogwintująca M4x10L 1
31 Śruba samogwintująca ST4.2x12L 2
32 Śruba samogwintująca ST4.2x20L 11
33 Zespół magnesu 1
34 Oś głównej ramy 1
35 Podkładka płaska φ5.2xφ18 1
36 Napęd 1
37 Plastikowa podkładka φ6.5 xφ13 1
38 Nakrętka kontrująca M10 1
39 Koło zamachowe 1
40 Oś napędu 1
41 Koło pośrednie 1
42 Płytka mocująca 2



43 Śruba z łbem sześciokątnym M10 2
44 Śruba z łbem sześciokątnym M6 1
45 Nakrętka M10 1
46 Śruba M6x10L 6
47 Pokrętło oporu 1
48 Pierścień wzmacniający 1
49 Nakrętka kołnierzowa M10 2
50 Śruba z łbem sześciokątnym M6x30L   1
51 Klips 6
52 Podkładka falista 1
53 Regulator koła zamachowego 2
54 Sprężyna 1
55 Podkładka płaska φ8.3xφ25 2
56 Łożysko 2
57 Zatyczka korby 2
58 Osłona wspornika siodełka 1
59 Śruba M5x10L 1
60 Napęd 1
61 Mocowanie łożyska 2
62 Guma ochronna 1
63 Tuleja 6
64 Plastikowa Podkładka φ14 xφ10.3 1
65 Pas 2
66 Pierścień wzmacniający 4
67 Zatyczka tylnego stabilizatora 2
68 Zatyczka przedniego stabilizatora 2
69 Osłona łańcucha ( L ) 1
70 Osłona łańcucha ( P ) 1
71 Przednia osłona łańcucha 1
72 Klucz inbusowy 1
73 Klucz sześciokątny 1



SCHEMAT BUDOWY


