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INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Trebuie respectate întotdeauna precauțiile de bază, inclusiv următoarele instrucțiuni de siguranță atunci când 
utilizați acest echipament: 

 Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest echipament.
1. Citiți toate instrucțiunile din acest manual și efectuați exerciții de încălzire înainte de a utiliza acest echipament.
2. Înainte de a efectua exerciții, pentru a evita rănirea mușchilor, este necesar un exercițiu de încălzire a �ecărei 
poziții a corpului. Consultați pagina Exerciții de încălzire și de relaxare. După exerciții �zice, sunt sugerate exercițiile 
de relaxare pentru revenirea corpului la o stare normală.
3. Vă rugăm să vă asigurați că nici o piesă nu este deteriorată și că toate piesele sunt �xate bine înainte de utilizare. 
Acest echipament trebuie așezat pe o suprafață plană atunci când îl folosiți. Se recomandă utilizarea unui covor 
sau a altor materiale care acoperă pardoseala.
4. Vă rugăm să purtați haine și încălțăminte corespunzătoare atunci când utilizați acest echipament; nu purtați 
haine care s-ar putea prinde în vreo piesă a echipamentului.
5. Nu încercați să efectuați nici o întreținere și nici ajustări, altele decât cele descrise în acest manual. În cazul 
apariției unor probleme, întrerupeți utilizarea și consultați un reprezentant al unui service autorizat.
6. Nu folosiți echipamentul în aer liber.
7. Acest echipament este doar pentru uz casnic.
8. Doar o persoană ar trebui să �e pe echipament în timpul utilizării.
9. Țineți copiii și animalele de companie la distanță de echipament în timpul utilizării. Acest aparat este conceput 
doar pentru adulți. Spațiul liber minim necesar pentru o utilizare sigură nu este de cel puțin doi metri.
10. Dacă simțiți dureri în piept, greață, amețeli sau di�cultăți de respirație, trebuie să încetați imediat efectuarea 
exercițiilor și să vă adresați medicului înainte de a continua.
11. Capacitatea maximă de greutate pentru acest produs este de 110 kg.

AVERTISMENT:
Înainte de a începe vreun program de exerciții, consultați-vă cu medicul dumneavoastră.
Acest lucru este deosebit de important pentru persoanele care au peste 35 de ani sau care au probleme de 
sănătate preexistente. Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza orice echipament de �tness.
ATENȚIE: 
Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest produs. Păstrați acest manual al proprietarului 
pentru referințe viitoare.
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INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

 

 

 

1. Instalați știftul cu cap sferic

Trageți știftul pentru a extinde cadrul principal, apoi blocați cadrul cu știftul
Șurub

2. Instalați stabilizatoarele din față și din spate.

Slăbiți șuruburile din stabilizator și introduceți-le în canelurile 
corespunzătoare și strângeți-le în �ecare stabilizator.

3. Instalați ghidonul și panoul de control

Așezați ghidonul pe canelurile corespunzătoare din cadrul principal,
 strângeți-l cu șuruburi și garnituri (A). Conectați cablurile cu fantele 
corespunzătoare, apoi așezați panoul de control pe cadrul principal și �xați-l.
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(D)

4. Instalați pedala stângă și pedala dreaptă

Atașați pedala stângă / dreapta pe axele corespunzătoare 
(pedala stângă cu �let pe stânga, pedala dreaptă cu �let pe dreapta).

5. Instalați ghidonul din spate și perna scaunului.

Slăbiți piulița și șaiba de nailon, așezați ghidonul din spate pe 
placa triunghiulară și strângeți.
Așezați perna scaunului pe placă și �xați-o.
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INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

 

Instruc iuni de 
depozitare în siguran  

Depozita i-v  bicicleta X-
BIKE într-un spa iu uscat 
care nu este la îndemâna 
copiilor i ferit de trafic 
intens.

ATEN IE: 
Nu regla i în l imea tijei scaunului peste marcajul 
„STOP” de pe tija scaunului. 
În caz contrar v  pune i într-o situa ie periculoas .
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HOW TO FOLD THE BIKE
 

 

 

                     
 

 

1. Scoateți știftul cu cap sferic și introduceți-l 
înapoi după pliere.
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INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE CONSOLĂ
 

INSTRUC IUNI DE UTILIZARE CONSOL

BUTOANE

MODE (MOD) Pentru a confirma toate set rile

JOGGLE WHEEL- UP (BUTON 
ROTATIV – ÎN SUS)

Roti i la dreapta (sau ap sa i-l) pentru a selecta modul de antrenament 
i pentru a regla valoarea func iei în sus. Roti i rapid pentru a cre te 

valoarea rapid

JOGGLE WHEEL – DOWN 
(BUTON ROTATIV – ÎN JOS)

Roti i la stânga (sau ap sa i-l) pentru a selecta modul de antrenament 
i pentru a regla valoarea func iei în jos. Roti i rapid pentru a reduce 

valoarea rapid

RESET (RESETARE) Pentru a terge valoarea set rii. Ap sa i tasta RESET i ine i ap sat 
timp de 2 secunde pentru a reseta toate cifrele func iei

TOTAL RESET (RESETARE 
TOTAL )

Pentru a reporni consola

RECOVERY (RECUPERARE) Pentru a testa starea de recuperare a ritmului cardiac

BODY FAT (GR SIME 
CORPORAL )

Pentru a începe sau a opri testarea gr simii corporale

FUNC II:

SCAN (SCANARE) Afi eaz  toate func iile TIMP  DISTAN   CALORII  PULSE  RPM / 
VITEZ  succesiv

RPM Afi eaz  rota ia de pedalare pe minut. RPM i SPEED (VITEZ ) vor trece la un 
alt afi aj la fiecare 6 secunde dup  începerea exerci iului

SPEED (VITEZ ) Displays the user’s exercise speed

TIME (TIMP) 1. Pute i utiliza butonul rotativ pentru a seta timpul int  între 0:00 i 99:00 pentru 
func ia de num r toare invers . 
2. Poate fi configurat de utilizator sau acumulat automat pentru func ia de 
num rare.

DISTAN 1. Pute i utiliza butonul rotativ pentru a seta distan a int  între 0:00 i 99:50 
pentru func ia de num r toare invers . 
2. Poate fi configurat de utilizator sau acumulat automat pentru func ia de 
num rare.

GR SIME 
CORPORAL

În modul STOP, ap sa i butonul BODY FAT (GR SIME CORPORAL ) pentru 
a începe m surarea gr simii corporale. În timpul m sur rii, utilizatorul trebuie s  
in  ambele mâini pe mâner. Iar ecranul LCD va afi a „-” „--”„---” „----“ timp de 

8 secunde pân  când computerul termin  de m surat. LCD va afi a BMI(IMC),% 
(FAT) GR SIME la rândul s u, la fiecare 3 secunde.
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1. Introduceți 2 bucăți de baterii de 1,5V # 3, apoi ecranul se va a�șa următoarele „Figura A” și va emite sunetul 
„Bi” în același timp, apoi intrați în setarea datelor personale și apăsați butonul „MODE” pentru con�rmare. 
După aceea, trece la pasul următor al meniului principal ca „Figura B”.

2. Obțineți acces la modul de con�gurare TIME / DISTANCE / CALORIES / PULSE (TIMP/ DISTANȚĂ / CALORII / PULS). 
Când vă a�ați în �ecare mod de con�gurare, de exemplu în modul de con�gurare a timpului, valoarea timpului 
este a�șată intermitent, puteți utiliza butonul rotativ pentru a regla valoarea și apăsați „MODE” pentru con�rmare. 
La fel se procedează și pentru setarea DISTANȚEI, CALORII ȘI PULS.
3. Odată ce orice semnal a fost transmis în monitor, valoarea TIME (TIMP), DISTANCE (DISTANȚĂ), 
CALORIES(CALORII) începe să se contorizeze, așa cum se observă în Figura C. Când există o funcție care a fost 
presetată țintă (TIME (TIMP) sau DISTANCE (DISTANȚĂ) sau CALORIES(CALORII)), funcția va număra invers de la 
presetare la zero în timp ce începe antrenamentul. Odată ce ținta ajunge la zero, monitorul începe să emită un 
semnal sonor timp de 8 secunde, iar funcția va număra crescător direct de la zero dacă antrenamentul este în 
desfășurare. Apăsați butonul „MODE” (MOD) pentru con�rmare și treceți la următoarea con�gurare.
4. În modul SCAN (SCANARE) prezentat at ca „Figura C”. RPM / SPEED / TM / DIST / CAL / PULSE se vor schimba 
pe ecran la �ecare 6 secunde. Ordinea este următoarea.

5. De asemenea, puteți apăsa butonul „MODE” pentru a selecta a�șarea unei singure funcții, cu excepția funcției 
RPM & SPEED(VITEZĂ). Funcția RPM & SPEED(VITEZĂ) va comuta pe a�șaj.
6. RECUPERARE:
(1) Când utilizatorul apasă butonul „RECOVERY”( RECUPERARE) , funcția RECOVERY (RECUPERARE) este activă.
 În acest moment funcționează doar PULSE (PULS) și TIME (TIMP), alte funcții nu vor � a�șate și datele senzorului 
nu sunt disponibile. TIME (TIMP) începe să numere invers de la „0: 60”, semnalul de impuls va � a�șat intermitent 
în funcție de ritmul cardiac al utilizatorului BPM. Când TIME numără invers până la „0”, va a�șa F1 ~ F6 (F1 este cel 
mai bun, F6 este cel mai rău).

(2) Ecranul LCD are următorul a�șaj: (RECUPERARE începere condiție & încheiat condiție).

(3) Dacă acțiunea de numărare inversă până la 0:00 nu este �nalizată și nu există semnal de impuls, acțiunea de 
numărare inversă trebuie efectuată și a�șată F6.
(4) Dacă apăsați butonul RECOVERY (RECUPERARE) înainte de numărătoarea inversă până la 0:00, acesta se 
va încheia și va reveni la meniul principal.

Figura A Figura B

  

Figura C
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Exerciții de încălzire
 

 
Un program de exerciții de succes constă într-o încălzire, un exercițiu aerobic și o sesiune de exerciții de relaxare.
Faceți întregul program de cel puțin două și de preferință de trei ori pe săptămână, cu o zi de odihnă între 
antrenamente. După câteva luni, vă puteți mări numărul de antrenamente la patru sau cinci ori pe 
săptămână.

Încălzirea este o parte importantă a antrenamentului dvs. și ar trebui să înceapă �ecare sesiune. 
Vă pregătește corpul pentru exerciții �zice mai intense, încălzind și întinzând mușchii, vă crește circulația și a 
pulsul și furnizează mai mult oxigen mușchilor. La sfârșitul antrenamentului, repetați aceste exerciții pentru a 
preveni durerile musculare.

Exerci ii de stretching  pentru coapsa interioar  

A eza i-v  cu t lpile picioarelor împreunate iar genunchii 
îndrepta i spre exterior. Trage- i picioarele cât mai aproape de 
zona inghinal . Împinge i u or genunchii spre podea. Men ine i 
pozi ia în timp ce num ra i pân  la 15. 

Exerci ii de stretching pentru mu chii femurali 
Sta i cu piciorul drept întins. A eza i talpa piciorului stâng pe 
coapsa interioar  dreapt . Întinde i-v  spre degetul de la picioare 
cât mai mult posibil. Men ine i pozi ia în timp ce num ra i pân  la 
15.. Relaxa i-v  i apoi repeta i cu piciorul stâng întins

Rotiri de cap 
Roti i capul spre dreapta timp de o secund , sim ind întinderea în 
partea stâng  a gâtului. Apoi, roti i capul înapoi timp de o 
secund , întinzându-v  b rbia pân  ajunge i cu privirea spre 
tavan i l sând gura deschis . Roti i capul spre stânga timp de o 
secund  i, în cele din urm , l sa i b rbia în jos spre piept timp de 
o secund . 

Ridic ri de um r 
Ridica i um rul drept în sus spre ureche timp de o secund . Apoi ridica i 
um rul stâng în sus pentru o secund  în timp ce coborâ i um rul drept. 
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Exerci iu de stretching gamb -tendonul lui Ahile 
Sprijini i-v  de un perete cu piciorul stâng în fa a celui drept i 
bra e sprijinite în fa . Men ine i piciorul drept întins i talpa 
piciorului stâng pe pardoseal ; apoi îndoia i piciorul stâng i 
apleca i-v  înainte mi cându-v  oldurile c tre perete. Men ine i 
în timp ce num ra i pân  la 15, i apoi repeta i pentru cel lalt 
picior. 

Atingerea vârfurilor 
Apleca i-v  u or înainte din talie, l sând umerii i spatele s  se relaxeze 
în timp ce v  întinde i c tre degete de la picioare. Întinde i-v  cât de 
mult pute i i men ine i pozi ia în timp ce num ra i pân  la 15. 

Exerci iu de stretching lateral 
Întinde i bra ele în lateral i continua i s  le ridica i pân  când 
acestea sunt deasupra capului. Întinde i bra ul drept cât de sus 
pute i, spre tavan, timp de o secund . Sim i i întinderea în partea 
dreapt . Repeta i acest exerci iu cu bra ul stâng. 
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Problem Poten ial  cauz Remediere

Baza este instabil . 1. Podeaua nu este plan  sau exist  un 
obiect mic sub stabilizatorul din fa  sau 
din spate. 
 2. Picioru ele stabilizatorului din spate nu 
au fost nivelate la reglare.

1. Îndep rta i obiectul 
2. Regla i picioru ele stabilizatorului 
din spate.

Ghidonul tremur . uruburile sunt sl bite. Strânge i uruburile.

Zgomot puternic de la 
piesele mobile.

Intervalul pieselor este strâns 
necorespunz tor.

Deschide i carcasa pentru a le regla.

Nu se simte nici un fel de 
rezisten  atunci când se 
utilizeaz  bicicleta.

Intervalul rezisten ei magnetice cre te. 
Butonul de control al tensiunii este 
deteriorat. 
Curele alunec . 
Setul de rulmen i este deteriorat.

Deschide i carcasa pentru a le regla. 
Schimba i butonul de control al 
tensiunii. 
Deschide i carcasa pentru a le regla. 
Schimba i setul de rulmen i.

GHID DE DEPANARE
1. Veri�cați aparatul pentru a vă asigura că toate șuruburile și piulițele sunt �xate bine, iar piesele rotative 
se rotesc în mod liber fără componente deteriorate.
2. Curățați echipamentul numai cu săpun și cu o lavetă ușor umedă. Vă rugăm să nu utilizați solvent 
pentru a curăța echipamentul.

SPECIFICAȚII PRODUS
Model: XF1000 
Masa netă/Masa brută: 16,5/19KG
Greutatea maxima a utilizatorului: 110KGS 
Fabricat în China
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Basic precautions should always be followed, including the following safety instructions when using this 
equipment: 
-Read all instructions before using this equipment.
-Read all the instructions in this manual and do warm up exercises before using this equipment.
-Before exercise, in order to avoid injuring the muscle, warm-up exercise of every position of the body is necessary.
-Refer to Warm Up and Cool Down Routine page. After exercise, relaxation of the body is suggested for 
cool-down.
-Please make sure all parts are not damaged and �xed well before use. 
-This equipment should be placed on a  �at surface when using. 
-Using a mat or other covering material on the ground is recommended.
-Please wear proper clothes and shoes when using this equipment; do not wear clothes that might catch any 
part of the equipment.
-Do not attempt any maintenance or adjustments other than those described in this manual. Should any 
problems arise, discontinue use and consult an Authorized Service Representative.
-Do not use the equipment outdoors.
-This equipment is for household use only.
-Only one person should be on the equipment while in use.
-Keep children and pets away from the equipment while in use. 
-This machine is designed for adults only. 
-The minimum free space required for safe operation is not less than two meters.
-If you feel any chest pains, nausea, dizziness, or short of breath, you should stop exercising immediately and 
consult your physician before continuing.
-The maximum weight capacity for this product is 110kgs.

WARNING: Before beginning any exercise program consult your physician. This is especially important for the 
persons who are over 35 years old or who have pre-existing health problems. 
Read all instructions before using any �tness equipment.

CAUTION: Read all instructions carefully before operating this product. 
Retain this Owner’s Manual for future reference.
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MAIN PARTS LIST

HARDWARE PACKING LIST

 

Console Panel

Handle Bar

Main Frame

Tension Adjustment Knob

Seat Post

Height Adjustment Knob

Ball Pin

Pedal

Stabliizer

 

A                                B 

 

 

Spanner 
 
 
M8*40
 
TheRear stabilizer (8)  

 

Allen wrench  
 
 

M8*40

 
TheRear stabilizer (8)  

 

1. Socket head cap screw      
2. Curved gasket  
 

M8*40

 
TheRear stabilizer (8)  

 
C 

 
 

M8*40

 
TheRear stabilizer (8)  

 

D

Screw
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS

 

 

 
1. Install the Ball Pin.  
Pull the ball pin out to expand the main frame, and then
lock the frame by the ball pin.

 

2. Install the Front and Rear Stabilizers. 
Loose the screws in the stabilizer, and insert them into the 
corresponding grooves and tighten in each stabilizer.  

3. Install the Handlebar and Control Panel 

Place the handlebar onto the corresponding grooves in the 
main frame, tighten it with bolts and gaskets(A). Connect the 
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4. Install the Left and Right Pedals. 

Attach the left/right pedal onto corresponding axles (left 
pedal with left-hand thread, right pedal with right-hand 
thread). 

5. Install the Back Handlebar and Seat Cushion. 

Loose the nylon nut and washer, place the back handlebar 
onto the triangle plate and tighten. 

Place the seat cushion onto the plate and tighten. 

(D)
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OPERATING INSTRUCTIONS

 

 

 
SAFE Storage 
Instructions  
Store your X-BIKE in 
a dry area away from 
children and high 
traffic areas. be sure 
it is secure and cannot fall forward onto small animals or children.  

TENSION ADJUSTMENT 
For tension adjustment, simply use the tension adjustment knob 

(18) found beneath the Computer. To increase tension, turn 

clockwise (+), to decrease tension, turn anti-clockwise (-). 
It sets the lowest magnetic force on the level 1 
It sets the highest magnetic force on the level 

 
A. Loose the knob off. 
 
 
 
B. Adjust to the required 
height. 
 
 
 
C. Finally tighten the knob 

L

ORTNOCNOISNET
HIGHLOW

8765432

1

+-

 

HOW TO ADJUST THE SEAT’S HEIGHT:  

CAUTION:
Don't adjust the height of the seat post over 
the "STOP" marking shown on the seat post. 
Or it is dangerous.

A

B

C
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HOW TO FOLD THE BIKE
 

 

 

                     
 

1. Pull out the ball pin, and insert it 
back after folded. 
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CONSOLE INSTURCTION
 

MODE To confirm all settings

JOGGLE WHEEL 
- 
UP

Rotate right (or press it) to select training mode and adjust function value 
up. Rapidly rotate to increase the value fast

JOGGLE WHEEL 
- DOWN

Rotate left (or press it) to select training mode and adjust function 
value down. Rapidly rotate to decrease the value fast

RESET To clear the set-up value. Press RESET key and hold for 2 seconds to 
reset all function figures

TOTAL RESET To power on the console again

RECOVERY To test heart rate recovery status

BODY FAT To start or stop body fat testing

BUTTONS:

SCAN Displays all function TIME DISTANCE CALORIES PULSE  
RPM/SPEED in sequence

RPM Displays the pedaling Rotation Per Minute. The RPM and SPEED will 
switch to another display in every 6 seconds after exercise starts

SPEED Displays the user’s exercise speed

TIME 1.You can use joggle wheel to set target time between 0:00 to 99:00 
for count down function. 

2. It can be set up by the user or accumulated automatically for count up 
function.

DISTANCE 1.Your can use joggle wheel to set target distance between 0.00 to 
99.50 for count down function. 

2. It can be set up by the user or accumulated automatically for count up 
function.

BODY FAT In STOP mode, press the BODY FAT button to start body fat 
measurement. During measuring, user has to hold both hands on 
the handgrip. And the LCD will display “-” “--““---” “ “ for 8 seconds 
until 
computer finish measuring. LCD will display BMI, FAT% by turn every 3 
seconds.

FUNCTIONS：
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OPERATION PROCEDURE
 

1. Installs 2 pieces of 1.5V #3 batteries, then the screen will display as following “Drawing A” and
have “Bi” sound at the same time, then enter to the personal data setting and press “MODE”
button for confirmation. After that, it goes to the next step to the main menu as “Drawing B”.

2. Get access to the set-up mode of TIME/DISTANCE/CALORIES/PULSE. When you are in each
set- up mode, for example in the time set-up mode, time value is blinking, you can use joggle
wheel to adjust the value and press “MODE” for confirmation. The set-up of DISTANCE,
CALORIES & PULSE is the same.

3. With any signal been transmitted into the monitor, the value of TIME, DISTANCE, CALORIES
start to count up as Drawing C. When there is any function has been preset the target (TIME or
DISTANCE or CALORIES), the function will be counting down from the preset to zero while the
training starts. Once the target is achieved to zero, the monitor start to beep for 8 seconds, and
the function will be counting up from zero directly if the training is going. Press “MODE” button for
confirmation and skip to next set-up.

4. In SCAN mode shown as “Drawing C”. RPM/SPEED/TM/DIST/CAL/PULSE will skip to display in
every 6 seconds. The order is as follows.

5. You can also press “MODE” button to select single function display except RPM & SPEED
function. The RPM & SPEED function will switch display.

6. RECOVERY：
(1) When the user presses “RECOVERY” button, the RECOVERY function is active. At this time

only PULSE and TIME is working, other functions will not be displayed, and the Sensor Input is
not available. TIME starts to count down from ”0：60”, Pulse signal will be blinking according
user’s heart rate BPM. When Time counts down to “0”, it will show F1~F6 (F1 is the best, F6 is
the worst).

(2) LCD display as follows: (RECOVERY start condition & end condition).

(3) If the count down action to 0:00 is not completed and there is no pulse signal, the count down
action has to be done and shown F6.

(4) If you press the RECOVERY button prior to count down to 0:00, it will be end and return to the
main menu.

Drawing A Drawing B

Drawing C
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WARM UP EXERCISES
 

 

A successful exercise program consists of a warm-up, aerobic exercise, and a cool-down. 
Do the entire program at least two and preferably three times a week, resting for a day 
between workouts. After several months, you can increase your workouts to four or five 
times per week. 
Warming up is an important part of your workout, and should begin every session. It 
prepares your body for more strenuous exercise by heating up and stretching out your 
muscles, increasing your circulation and pulse rate, and delivering more oxygen to your 
muscles. At the end of your workout, repeat these exercises to reduce sore muscle problems. 
We suggest the following warm-up and cool-down exercises: 

Inner Thigh Stretch 
Sit with the soles of your feet together with your knees pointing 
outward. Pull your feet as close into your groin as possible. 
Gently push your knees towards the floor. Hold for 15 counts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ead Roll 
Rotate your head to the right for one count, feeling 
the stretch up the left side of your neck. Next, rotate 
your head back for one count, stretching your chin to  
the ceiling and letting your mouth open. Rotate your  
head to the left for one count, and finally, drop your  
head to your chest for one count. 

 

Shoulder Lift 
 

Lift your right shoulder up toward your ear for one count. Then 
lift your left shoulder up for one count as you lower your right 
shoulder. 

Hamstring Stretch 
Sit with your right leg extended. Rest the sole of your left foot 
against your right inner thigh. Stretch toward your toe as far as 
possible. Hold for 15 counts. Relax and then repeat with left leg 
extended. 
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Calf-Achilles Stretch 
 

Lean against a wall with your left leg in front of the right 
and your arms forward. Keep your right leg straight and 
the left foot on the floor; then bend the left leg and lean 
forward by moving your hips toward the wall. Hold, then 
repeat on the other side for 15 counts. 

Toe Touch 
 

Slowly bend forward from your waist, letting your 
back and shoulders relax as you stretch toward your 
toes. Reach down as far as you can and hold for 15 
counts. 

Side Stretch 
 
Open your arms to the side and continue lifting them 
until they are over your head. Reach your right arm 
as far upward toward the ceiling as you can for one 
count. Feel the stretch up your right side. Repeat this 
action with your left arm. 
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TROUBLE SHOOTING GUIDE 
1. Verify that all the bolts and nuts are locked properly and the turning parts should be 

turned freely without damaged parts. 
2. Clean the equipment with soap and slightly damp cloth only.  Please do not use any 

solvent to clean the equipment. 

 

PRODUCT SPECIFICATION
Model: XF1000  
N.W/G.W:16.5/19KG 
Max User Weight: 110KGS 
Made In China

Problem Potential Cause Corrections 

Base is unstable.

  
1. Floor is not flat or there is small 

object under the front or rear 
stabilizer. 

2. The rear stabilizer end caps 
have not been leveled when 
adjusting. 

1. Remove the object. 
 
 
2. Adjust the rear stabilizer 

end caps. 

Handlebar is shaking. The Bolts are loose. Tighten the Bolts. 

Loud noise from the 
moving parts. 

The interval of the parts is improper 
tighten. 

Open the covers to adjust. 

No resistance when 
riding the bike. 

1. The interval of the magnetic 
resistance increases. 

2. Tension control knob is damaged. 
3. Belt slips. 
4. The bearing set is damaged. 

1. Open the covers to adjust. 
2. Change the tension control 

knob. 
3. Open the covers to adjust. 
4. Change the bearing set. 
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                                                                   CERTIFICAT DE GARANȚIE 

Stimaţi cumpărători, 
Vă rugăm să veri�cați dacă certi�catul de garanţie a fost completat corespunzător !
Vă rugăm să păstraţi certi�catul şi după expirarea termenului de garanţie !

Stimate client
Vă mulţumim că aţi achiziţionat acest/e echipament/e United Network SRL şi suntem siguri că 
veţi � mulţumit de el/e. În cazul în care aparatul dumneavoastră are nevoie de reparaţii care sunt 
suportate de acest certi�cat de garanţie, vă rugăm să contactați unitatea specializată de service a 
United Network SRL, unic distribuitor autorizat United Network SRL în România.
Pentru a evita orice defecțiune, vă rugăm să respectați instrucțiunile de montaj și utilizare.

Garanţia Dumneavoastră
Prin acest certi�cat, vânzătorul garantează că produsul nu are nici un defect �zic sau de fabricaţie, 
iar această garanţie este valabilă din momentul cumpărării (dovedită prin factură și/sau chitanta) 
până la expirarea perioadei de garanţie speci�cată mai jos. Dacă în timpul acestei perioade, 
produsul se dovedeşte a � defect datorită unor probleme din fabricaţie, vânzătorul sau 
service-ul autorizat, vor înlocui complet sau parţial piesele fără niciun cost, dacă defecţiunea 
se înscrie în termenele și condiţiile de mai jos.

Drepturile consumatorului conform L 449/2003 modi�cată, OUG 174/2008 si OG21/1992 
republicată şi modi�cată

1. Garanția acordată nu afectează drepturile conferite prin legea consumatorilor. Vânzătorul care 
comercializează bunuri de folosință îndelungată are obligația să explice clientului modul de 
întreținere și utilizare.
2. Produsele cumpărate sunt însoțite de instrucțiuni de utilizare și instalare în limba română care 
trebuie citite și respectate în mod obligatoriu înainte de montare, apoi la utilizarea și întreținerea 
produsului.
3. În cazul lipsei conformității, consumatorul are dreptul să i se aducă produsul la conformitate, fără 
plată, prin reparare sau înlocuire, în funcție de opțiunea consumatorului, conform art. 11 din 
L 449/2003, sau sa bene�cieze de reducerea corespunzătoare a prețului ori de rezoluțiunea 
contractului privind acele produse, în condițiile art. 13 și 14 din L 449/2003.
4. În cadrul termenului de garanție, producătorul repară, înlocuiește sau restituie contravaloarea 
produsului, în această ordine, după caz, în conformitate cu prevederile legale, fără costuri din 
partea cumpărătorului. Reparația se va efectua într-o perioadă de maxim 15 zile calendaristice 
de la data la care cumpărătorul a adus la cunoştinţă vânzătorului lipsa de conformitate a 
produsului.
 



Vânzătorul este răspunzător față de cumpărător pentru orice lipsă a conformității existentă în momentul 
livrării produsului.
Consumatorul trebuie să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate a produsului, în termen de 
2 luni de la data constatării acesteia.
Durata medie de utilizare a echipamentelor �tness este de 5 ani. În această perioadă, cumpărătorul 
bene�ciază în afara perioadei de garanție, de service specializat, post garanție, contra cost, cu piese 
originale.
Durata medie de utilizare a accesoriilor �tness este de 2 ani. În această perioadă, cumpărătorul 
bene�ciază în afara perioadei de garanție, de service specializat, post garanție, contra cost, cu piese 
originale.
Termenul de garanție începe cu data cumpărării și se prelungește cu timpul scurs de la data la care 
consumatorul a reclamat neconformitatea produsului și până la data remedierii acesteia și predării 
produsului către consumator.
Deteriorările de genul zgarieturilor (desprinderi mecanice de email sau vopsea), șocurilor sau 
rupturilor elementelor demontabile sau nedemontabile ce nu au fost aduse spre cunoștința vânzătorului 
în momentul achiziționării, nu fac obiectul garanției.
Service-ul aparatului în perioada de garanție se asigură de către unitatea service autorizată. Intervențiile 
service în garanție vor � soluționate în maxim 15 zile de la înregistrarea aparatului defect conform 
O.U.G 174/2008.
Drepturile cumpărătorului sunt prevăzute de O.G. nr. 21/1992 actualizată si de Legea 449/2003 
modi�cată și completată prin O.U.G.174/2008. Orice nouă prevedere în domeniu va modi�ca certi�catul 
de garanție dupa noile reglementări.

Condiţii
Aceasta garanţie va � onorată numai dacă produsul defect, este prezentat cu chitanţa sau documentul 
de vânzare pe care se găsesc numele, prenumele şi ştampila vânzătorului. 
Toate de�ciențele/defectele de preluare și transport ce pot sa apară în lipsa ambalajului original 
complet, sunt riscuri care cad în responsabilitatea clientului. Protecția produsului față de șocuri și 
vibrații la transport este asigurată de ambalajul original.
În cazul în care această chitanță sau documentul de garanție prezintă ștersături sau modi�cări, ori lipsesc 
sau sunt deteriorate în aşa fel încât este imposibil de descifrat conținutul acestora, garanţia nu va � acordată. 
Societatea noastra îsi declină orice responsabilitate pentru orice daune provocate direct sau indirect unor 
persoane, lucruri sau animale care rezulta din nerespectarea oricareia dintre instrucțiunile din manualul 
dedicat, în special a avertismentelor despre instalarea, întreținerea și utilizarea echipamentelor. 
Garanția acordată de fabricant, de la data livrării înscrisă pe factură de cumpărare a produsului și pe 
certi�catul de garanție, este de 24 luni pentru echipamente sau de 12 luni pentru accesorii. 
Clientul nu va avea nici un drept de despăgubire, indiferent de împrejurare sau de pagubă, �nalizată 
prin pierderea de pro�t ca urmare a imposibilității folosirii echipamentului, precum și pentru orice alte 
drepturi pretinse de către terte parti.

Se pierde garanţia pentru produsele defectate în perioada de garanție în următoarele situații:
Neprezentarea în cazul solicitării unei măsuri reparatorii, a facturii originale de cumpărare a produsului și a 
certi�catului de garanție, având toate rubricile completate.
Nerespectarea de către cumpărator, a condiţiilor de transport, manipulare, instalare, utilizare și întreținere 
precizate în prospectele și în instrucțiunile ce însoțesc produsul la livrare și de care cumpărătorul a luat 
cunoștință.



Nerespectarea parametrilor de alimentare/utilizare speci�cate în instrucțiunile de întreținere și utilizare 
(tensiune electrică, temperatura mediului ambiant, umiditate, etc.)
Plasarea echipamentelor in medii non domestice pentru activități publice, în centre de �tness sau medii 
similare.
Introducerea echipamentelor sau componentelor electronice în medii umede sau cu modi�cări bruște de 
temperatura, în medii corozive sau cu praf.
În cazul reparaţiilor executate de persoane neautorizate.
În cazul schimbării stării originale a aparatului sau a păstrării lui în condiții improprii.
Modi�carea datelor înscrise în certi�catul de garanție.
Dacă produsul prezintă orice modi�cări sau adaptări pentru a putea � folosit în altă ţară decât ţara pentru 
care a fost conceput, precum și orice defecțiune care poate să rezulte în urma acestor modi�cări
Daune provocate din cauza neglijenței și a neatenției în utilizare. Schimbarea stării originale a produsului, 
păstrarea în condiții improprii, expunerea la intemperii, variații mari de temperatură, acțiunea substanțelor 
chimice, foc sau șocuri mecanice (lovire, cădere, zgarieturi), fulger, precum și alți factori distructivi.
Nerespectarea de către cumpărator a instrucțiunilor de instalare, utilizare, întreținere, manipulare, transport, 
depozitare prevăzute în manualul cu instrucțiunile de folosire atașate și de care cumpărătorul a 
luat cunoștință.
 
În următoarele situații United Network SRL poate sa asigure service contra cost, în conformitate cu tarifele 
practicate la data solicitării intervenție sau stipulate contractual
Reparații care nu sunt acoperite de garanție: părțile consumabile – garniturile, cablurile, stecherele, 
accesoriile; defectele cauzate de uzură părților consumabile. 
Solicitarea nefondată de reparație către centrul de service.
 
Prevederi obligatorii pentru cumparator:
Cumparatorul trebuie sa veri�ce dacă datele din certi�catul de garanție sunt corecte și complete.
Cumparatorul declara ca accepta toate clauzele din prezentul certi�cate de garanție, ca va respecta în 
întregime instrucțiunile de montaj și utilizare a echipamentului, că a constatat că echipamentul corespunde 
cu datele din factura, ca la cumparare aparatul era complet și se a�a în stare buna și că a luat cunostinta de 
recomandările producătorului, și că va respecta instrucțiunile și procedura stabilita de către vanzator 
pentru a  bene�cia de garantia comerciala acordata de acesta.





                                                                           JÓTÁLLÁSI TANÚSÍTVÁNY
                                                                                    Kedves vásárló!
                            Kérjük, ellenőrizze, hogy a kezességi tanúsítvány megfelelően van kitöltve!
                                Kérjük, hogy a tanúsítványt a jótállási idő lejárta után is őrizze meg!

Kedves ügyfél
Köszönjük, hogy a jelen, United Network SRL (KFT) készüléket megvásárolta, és biztosak vagyunk benne, 
hogy örülni fog neki. Amennyiben a készülék olyan javításra szorul, amelyet ez a jótállási tanúsítvány 
támogat, kérjük, forduljon a United Network SRL szakszerviz egységhez, amely a jelen termék, illetve a 
United Network SRL áruk egyetlen hivatalos forgalmazója Romániában.
Bármely meghibásodás elkerülése érdekében kérjük, kövesse az összeszerelési és használati utasításokat.

A szavatosság
Jelen tanúsítvánnyal az eladó szavatolja, hogy a termék �zikai vagy gyártási sérülésektől mentes, és ez a 
jótállás a vásárlás (számlával és / vagy nyugtával igazolt) időpontjától az alábbiakban meghatározott 
szavatossági idő lejártáig érvényes.Amennyiben ebben az időszakban a termék gyártási problémák miatt 
hibásnak bizonyul, az engedélyezett eladó vagy szerviz teljes egészükben vagy részben kicseréli az 
alkatrészeket költségmentesen, ha az említett meghibásodás az alábbi feltételekhez sorolható.

Az utólag módosított, számú törvény, a 449/2003. (VIII. 27) számú Sürgősségi Kormányrendelet és a 
21 / 1992 számú, újraközölt és módosított Kormányrendelet szerinti fogyasztói jogok

A vállalt szavatosság nem érinti a fogyasztói jogról szóló és ez által biztosított jogokat. A tartós javakat 
értékesítő eladónak kötelessége megmagyarázni az ügyfélnek a termék karbantartására és használatára 
vonatkozó utasításokat.
A megvásárolt termékekhez román nyelvű használati és összeszerelési utasítások tartoznak, amelyeket az 
összeszerelés előtt, illetve a termék használata és karbantartása során el kell olvasni és be kell tartani.
A megfelelőség hiányában a fogyasztónak joga van a terméket ingyenesen a megfelelőségi szintre hozatni, 
javítással vagy cserével, a fogyasztó választásától függően, a 449/2003 számú törvény 11. cikkelye 
értelmében, vagy joga van részesülni a megfelelő árcsökkentésben, illetve az e termékekre vonatkozó 
szerződés felmondására, a 449/2003 számú törvény 13. és 14. cikkelyei szerint.

A jótállási időn belül a gyártó megjavítja, kicseréli vagy visszaszolgáltatja a vevőnek a termék ellenértékét, 
ebben a sorrendben, az adott eset szerint, a jogszabályi előírásoknak megfelelően, költség nélkül.A javítást 
legfeljebb 15 naptári napon belül végzik el attól a naptól számítva, amikor a vevő tájékoztatta az eladót a 
termék megfelelőségi állapotának hiányáról.
Az eladó felelős a vevővel szemben a termék kézbesítésekor felmerülő esetleges megfelelési hiányokért.
A fogyasztónak a nem megfelelés megállapítása napjától számított 2 hónapon belül tájékoztatnia kell az 
eladót a termék nem megfelelő voltáról.
A �tnesz felszerelések átlagos használatának időtartama 5 év. Ebben az időszakban a vevő a jótállási időt 

követően, szavatosság utáni szakszerviz szolgáltatást vehet igénybe, díjazás ellenében, eredeti 
alkatrészekkel.
A �tnesz felszerelések tartozékai átlagos használatának időtartama 2 év.Ebben az időszakban a vevő a 
jótállási időt követően, szavatosság utáni szakszerviz szolgáltatást vehet igénybe, díjazás ellenében, 
eredeti alkatrészekkel.
A jótállási időszak a vásárlás időpontjával kezdődik, és azzal az idővel hosszabbodik, amely eltelt attól a 
naptól, amikor a fogyasztó panaszt tett a termék nem megfelelőségéért, annak javításáig és a termék 
fogyasztóhoz történő visszajuttatásáig.



A jótállás nem vonatkozik olyan sérülésekre, mint a karcolások (a zománc vagy a festék leválása), az 
eltávolítható vagy nem eltávolítható elemek rongálódásai vagy repedései, amelyeket, a vásárlás 
időpontjában nem hoztak az eladó tudomására.
A készüléket az arra felhatalmazott szervizegység szervizeli a jótállási időszakban. A jótállási 
szolgáltatással kapcsolatos beavatkozásokat a hibás eszköz nyilvántartásba vételétől számított 15 napon 
belül kell megoldani, a 174/2008 számú Sürgősségi Kormányrendelet rendelkezései szerint.
A vevő jogait a 21/1992 számú, módosított Kormányrendelet tartalmazza, valamint a 174 / 2008 számú 
Sürgősségi Kormányrendelettel módosított és újraközölt 449/2003 számú törvény. A szakterület bármely 
új rendelkezése módosítja a jótállási tanúsítványt az új előírásoknak megfelelően.

Feltételek
A jelen jótállás csak akkor teljesíthető, ha a meghibásodott terméket az értékesítési bizonylattal vagy 
nyugtával együtt mutatják be, amelyen megtalálható az eladó család- és személyneve, és bélyegzője.
Az átvétel és szállítás minden hiányossága / hibája, amely a teljes eredeti csomagolás hiányában fordulhat 
elő, az ügyfél felelőssége. A termék szállítás közbeni ütésektől és rezgésektől való védelmét az eredeti 
csomagolás biztosítja.
Amennyiben a nyugta vagy jótállási dokumentum törléseket vagy módosításokat mutat, illetve hiányzik 
vagy oly módon megsérült , hogy lehetetlen megfejteni ezek tartalmát, a jótállás nem tekinthető 
érvényesnek.
Cégünk nem vállal felelősséget semmilyen károsodásért, amelyet közvetlenül vagy közvetve személyek, 
tárgyak vagy állatok okoztak, illetve amelyek a termék kézikönyvének utasításai, különösen a felszereléssel, 
karbantartással és használattal kapcsolatos �gyelmeztetések be nem tartásából erednek.
A gyártó által a termék vásárlására vonatkozó számlán és a jótállási bizonylaton történő kézbesítés napjától 
számított jótállás időtartama 24 hónap a �tnesz felszerelésre, és 12 hónap a tartozékokra.
Az ügyfél semmilyen kártérítési joggal nem rendelkezik, függetlenül a körülményektől vagy károktól, 
amely az elmaradt haszonért, a felszerelés használatának lehetetlensége eredményeként, valamint a 
harmadik felek által igényelt egyéb jogok miatt.

A hibás termékekre vonatkozó jótállás megszűnik a jótállási idő alatt a következő esetekben:
Javítási intézkedés iránti kérelem esetén az eredeti vásárlási számla/nyugta, valamint az összes rovattal 
megfelelően kitöltött jótállási tanúsítvány bemutatásának elmulasztása.
A terméket kísérő tájékoztatókban és utasításokban meghatározott szállítási, kezelési, felszerelési, 
használati és karbantartási feltételek, amelyekről a vevő a leszállítás időpontjában tudomást szerzett, 
vevő általi be nem tartása.
A karbantartási és használati utasításban meghatározott tápellátási / használati paraméterek (feszültség, 
környezeti hőmérséklet, páratartalom stb.) be nem tartása.
A felszerelés elhelyezése nem otthoni környezetben, nyilvános tevékenységek céljából, �tneszközpontokban 
vagy hasonló környezetben.
Elektronikus berendezések vagy alkatrészek behelyezése nedves, vagy hirtelen változó hőmérsékletű 
környezetbe, illetve korrozív vagy poros környezetbe.
Illetéktelen személyek által végzett javítások esetén.
Ha a készülék eredeti állapotát megváltoztatják vagy nem megfelelő körülmények között tárolják.
A jótállási tanúsítványban szereplő adatok módosítása esetén.
 
Ha a terméken olyan módosításokat vagy átalakításokat hajtanak végre, amelyek nem a tervezett országban 
való használatra alkalmazhatók, valamint az ilyen módosítások eredményeként keletkező meghibásodások.
A gondatlanság és �gyelmetlenség, a termék eredeti állapotának megváltoztatása, nem megfelelő 
körülmények között való tárolása, az időjárásnak való kitettség, a nagy hőmérséklet-ingadozások, a vegyi 
anyagok, tűz vagy mechanikai sokkok (ütés, leesés, karcolások), villámlás és egyéb pusztító tényezők hatása 
okozta károk a használat során.



Ha a vevő nem tartja be a kézikönyvben a termékhez mellékelt kézikönyv által előírt összeszerelési, 
használati, karbantartási, kezelési, szállítási, tárolási utasításokat, amelyekről a vevő a vásárláskor tudomást 
szerzett.
 
Az alább felsorolt esetekben a United Network SRL, díjazás ellenében szervíz-szolgáltatást nyújthat a 
beavatkozás kérelmének napján alkalmazott, vagy a szerződéses tarifáknak megfelelően.
A jótállás hatálya alá nem tartozó javítások: fogyóeszközök - tömítések, kábelek, dugók, kiegészítők; 
fogyó alkatrészek kopása okozta hibák.
A szervizközponthoz benyújtott alaptalan javítási igény esetén.
 
Kötelező rendelkezések a vásárló számára:
A vevőnek ellenőriznie kell, hogy a jótállási tanúsítványban szereplő információk helyesek és teljesek.
A vevő kijelenti, hogy elfogadja a jelen jótállási tanúsítvány összes feltételét, hogy teljes mértékben 
betartja a berendezés összeszerelésére és használatára vonatkozó utasításokat, hogy megállapította, 
hogy a felszerelés megfelel a számlán szereplő adatoknak, hogy a készülék teljes és jó állapotban volt 
és hogy tudomásul vette a gyártó ajánlásait, és követni fogja az eladó által meghatározott utasításokat 
és eljárásokat annak érdekében, hogy igénybe vehesse az utóbbi által nyújtott kereskedelmi jótállást.





                                                                                   WARRANTY CERTIFICATE
                                                                                               Dear buyers,
                                          Please check that the warranty certi�cate has been completed correctly!
                                      Please keep the certi�cate even after the expiration of the warranty period!

Dear customer,
Thank you for purchasing the equipment(s) from United Network SRL and we are sure you will be satis�ed with the 
transaction. If your device needs repairs that are supported by this warranty certi�cate, please contact the specialized 
service unit of United Network SRL, the only authorized distributor of United Network SRL. To avoid any malfunction, 
please follow the installation and operating instructions.

Your warranty
By this certi�cate, the seller warrants that the product has no physical or manufacturing defects, and this warranty is 
valid from the time of purchase (proven by invoice and / or receipt) until the expiration of the warranty period 
speci�ed below. If during this period the product proves to be defective due to manufacturing problems, the 
authorized seller or service will replace the parts completely or partially at no cost, if the defect is within the terms 
and conditions below.

The warranty granted shall not a�ect the rights conferred by consumer law.
The seller who sells durable goods has an obligation to explain to the customer how to maintain and use the products.
The purchased products are accompanied by instructions for use and installation which must be read and observed 
before installation, then for the use and maintenance of the product.
In the event of non-compliance, the consumer has the right to have the product brought to compliance, free of 
charge, by repair or replacement, as per what the consumer wants, or to bene�t from the reduction of the 
corresponding price or the termination of the contract for those products, under the conditions.
Within the warranty period, the manufacturer shall repair, replace or refund the value of the product, in that order, 
as appropriate, in accordance with legal provisions, without costs on the part of the buyer. The repair will be 
performed within a maximum period of 15 calendar days from the date on which the buyer has informed the seller 
of the lack of conformity of product. The seller is liable to the buyer for any lack of conformity existing at the time of 
delivery of the product.
The consumer must inform the seller of the lack of conformity of product, within 2 months from the date of its �nding.
The average time of use of �tness equipment is 5 years. During this period, the buyer bene�ts outside the warranty 
period of specialized service, for a fee, with original parts.
The average duration of use of �tness accessories is 2 years. During this period, the buyer bene�ts outside the 
warranty period of specialized service, for a fee, with original parts.
The warranty period starts with the date of purchase and extends from the time the consumer complains of the 
non-conformity of the product until the date of its repair and delivery of the product to the consumer.
Damage such as scratches (mechanical detachments of enamel or paint), shocks or ruptures of removable or 
non-removable elements that were not brought to the knowledge of the seller at the time of purchase, are not 
covered by the warranty.
The service of the appliance during the warranty period is provided by the service unit authorized. Warranty service 
interventions will be resolved within a maximum of 15 days from the registration of the defective device.



Terms
This warranty will be honored only if the defective product is presented with the receipt or sales document on which 
the name, surname and stamp of the seller are found.
All de�ciencies / defects of pick-up and transport that may occur in the absence of the complete original packaging, 
are risks that fall under the responsibility of the customer. The protection of the product against shocks and vibrations 
during transport is provided by the original packaging.
If this receipt or guarantee document is erased or changed, or is missing or damaged in such a way that it is 
impossible to decipher thei contents, the warranty will not be granted.
Our company declines all responsibility for any damages caused directly or indirectly to persons, things or animals 
resulting from non-compliance with any of the instructions in the dedicated manual, in particular a warning about 
equipment installation, maintenance and use.
Warranty by the manufacturer from the date of delivery on the invoice and purchase of the product and on the 
warranty certi�cate, is 24 months for equipment or 12 months for accessories.
The customer will have no right to compensation, regardless of the circumstance or
damage, resulting in loss of pro�t due to impossibility of use equipment, as well as for any other rights claimed 
by third parties.

The warranty for defective products is voided during the warranty period in the following situations:

Failure to present, in the event of a request for remedial action, the original invoice for the purchase of the product 
and the warranty certi�cate, with all �elds �lled in.
Failure of the buyer to comply with the conditions of carriage, handling, installation, use and maintenance speci�ed 
in the lea�ets and instructions accompanying the product on delivery and of which the buyer has become aware.
Failure to comply with the power supply / use parameters speci�ed in the maintenance and use instructions 
(voltage, ambient temperature, humidity, etc.)
Placing equipment in non-domestic environments for public activities, in �tness centers or similar environments.
Introduction of electronic equipment or components in humid or sudden temperature changes, in corrosive or 
dusty environments.
In case of repairs performed by unauthorized persons.
In the event of a change in the original condition of the appliance or its improper condition.
Modi�cation of the data entered in the guarantee certi�cate.
If the product has any modi�cations or adaptations to be used in a country other than the country for which it was 
designed, as well as any defects that may result from such modi�cations.
Damage caused by negligence and carelessness in use. Changing the original condition of the product, keeping it in 
improper condition, exposure to the weather, large temperature variations, the action of chemicals, �re or mechanical 
shocks (impact, falling, scratches), lightning, and other destructive factors.
Non-compliance by the buyer with the instructions for installation, use, maintenance, handling, transport, storage 
provided in the manual with the instructions for use attached and of which the buyer became aware.

In the following situations, United Network SRL may provide paid service, in accordance with the tari�s applied at 
the date of requesting intervention or stipulated in the contract.

Repairs not covered by the warranty: consumables - gaskets, cables, plugs, accessories; defects caused by wear of 
the parts supplies.

Unfounded request for repair to the service center.



Mandatory provisions for the buyer:

The purchaser must verify that the information in the guarantee certi�cate is 
correct and complete.
The buyer declares that he accepts all the clauses of this warranty certi�cate, 
that he will fully comply with the instructions for installation and use of the 
equipment, that he has found that the equipment corresponds to the data 
in the invoice, that the device was complete and in good condition. and that it 
has read the manufacturer's recommendations, and that it will follow the 
instructions and the procedure established by the seller in order to bene�t from 
the commercial guarantee granted by him.





ELECTRIC TREADMILL

Android:
Descărcați aplicația preferată din Google PlayStore.

iPad / iPhone:
Descărcați aplicația preferată din AppStore.

Veri�cați dacă dispozitivul dvs. mobil con�rmă cerințele aplicației. Cerințele 
�ecărei aplicații sunt a�șate în Google PlayStore sau AppStore.

MODUL DE FOLOSIRE:

Activați funcția Bluetooth a dispozitivului dvs. mobil. 
2. Deschideți aplicația pe dispozitivul dumneavoastră
3. Faceți clic pe butonul „Interior” din meniul principal pentru a căuta dispozitivele disponibile.
4. Alegeți dispozitivul de a�șare din listă pentru a-l asocia.
Odată ce dispozitivul este asociat, puteți începe să utilizați aplicația în diferite categorii:

Quick Run Map Mode Target Mode
Vă rugăm să înțelegeți că în acest manual nu vă putem oferi un ghid complet de utilizare a aplicației, deoarece 
aplicația este periodic actualizată. Acest proces poate aduce modi�cări de utilizare și design ale aplicației.
Consultați instrucțiunile din magazinul speci�c de descărcare a aplicației sau contactați-ne.

SCANATI CODUL QR PENTRU A ACCESA PAGINA
NOASTRA DE APLICATII : KINOMAP, ZWIFT SI FIT SHOW

www.beprogressive.ro/pages/contact

CONTACT:

Puteti accesa canalul nostru de youtube pentru a va indruma 

in conectarea benzii de alergare cu aplicatiile compatibile.

ATENTIE: NU TREBUIE SA CONECTATI DISPOZITIVUL DUMNEAVOASTRA DIRECT LA BANDA DE ALERGAT PRIN BLUETOOTH, 

CONECTAREA SE VA FACE DIRECT DIN APLICATII! 

( URMARESTE GHIDURILE VIDEO DE CONECTARE DIRECT DE PE CANALUL NOSTRU DE YOUTUBE )



ELECTRIC TREADMILL



ELECTRIC TREADMILL

SCAN THE QR CODE TO ACCESS THE PAGE
OUR APPLICATIONS: KINOMAP, ZWIFT AND FIT SHOW

www.beprogressive.ro/pages/contact

CONTACT:

You can access our youtube channel to guide you

in connecting the treadmill with compatible applications.

WARNING: YOU DO NOT NEED TO CONNECT YOUR DEVICE DIRECTLY TO THE BLUETOOTH TREADMILL,

THE CONNECTION WILL BE MADE DIRECTLY FROM THE APPLICATIONS!

(WATCH THE VIDEO GUIDES FOR CONNECTING DIRECTLY FROM OUR YOUTUBE CHANNEL)

Android:
Download your favorite application from the Google PlayStore.
iPad/iPhone:
Download your favorite application from the AppStore.
Check if your mobile device con�rms the requirements for the application.
The requirements of each application are shown in the Google PlayStore or AppStore.
Android:
Download your favorite application from the Google PlayStore.
iPad/iPhone:
Download your favorite application from the AppStore.
Check if your mobile device con�rms the requirements for the application.The requirements of each application 
are shown in the Google PlayStore or AppStore.
1.Turn on the Bluetooth function of your mobile device.
2.Open the application on your device.
3.Click on in the main menu on the button,,Indoor “ to Search for available devices. 4.Choose the show device from 
the list to pair it.
Once the device is paired you can start using the application in di�rernt categories:
Quick Run Map Mode Target Mode
Please understand that we are not able to o�er you a complete operation guide of application inside this manual, as 
the app will be updated from time. This process can make changes to the operation or the design
of the application.
Please refer to the instructions inside the speci�c app download store or contact us.
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