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  Orbitrek  EL 300 

 

Części 

Nr OPIS 
1 Komputer 

2 Kabel Komputera 8P+1050L 

3 Śruba z łbem krzyżowa M5x10L 

4 Przednia osłona drążka kierownicy 

5 Nasadka 

6L/R Nieruchomy drążek kierownicy 

8 Tylna osłona drążka kierownicy 

9 Śruba z łbem krzyżowa M3x20L 

12L/R Ruchomy drążek kierownicy 

15 Przewód miernika pulsu 

16 Śruba z łbem krzyżowa M8x16L 

17 Śruba M8x1.25x16L 

18 Podkładka wygięta 

19 Nakrętka nylonowa M8 

20 Lewa tylna osłona drążka kierownicy 

21 Lewa przednia osłona drążka kierownicy 

22 Mocowanie ruchomego drążka kierownicy 

23 Podkładka nylonowa ∅8 

24 Podkładka sprężysta 

25 Śruba sześciokątna M8x20 

26 Nasadka 

28 Podkładka wygięta  ∅15.5x∅25x0.3mm 

29 Stojak kierownicy 

33 Prawa tylna osłona drążka kierownicy 

34 Prawa przednia osłona drążka kierownicy 

61 Śruba ST2.9x30mm 

62 Śruba M5x16 

63 Lewa osłona mocowania pedała 

64 Prawa osłona mocowania pedała 

65 Śruba M8x76L 

66 Mocowanie pedałów 

67 Podkładka ∅6.5x∅16x2 

68 Gałka nakrętki 

69 Zestaw pedałów (L/P) 

70 Śruba M6x43L 

99 Śruba M8x1.25x88L 

100 Tylny stabilizator 

101 Nakryta nakrętka M8 

107 Główna rama 

108 Kabel komputera 1200L 

109 Osłona rozgałęzienia stojaka kierownicy 

111 Przedni stabilizator 

113 Śruba M8x1.25x72L 

120 Klucz do wkrętów 

121 Klucz do wkrętów sześciokątnych 
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 Orbitrek  EL 300 

Części 

 

#65 śruba sześciokątna M8*76mm  #17 śruba sześciokątna M8*38mm  #113 śruba sześciokątna M8*72mm 
 (2 sztuki)  (4 sztuki)  (2 sztuki) 

 

#99 śruba podsadzana M8*88mm (2 szt.) #23 podkładka ∅8 (2 sztuki) #18 podkładka półokrągła ∅8 (8 szt.) 

 

#19 nakrętka lotnicza M8 (6 szt.) #101 nakrętka kapturkowa do śruby M8 (2 szt.) Imbus (6 mm)  

 

klucz 

Montaż 
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 Regulowane pedały: 3 pozycje Nóżka regulacyjna 
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 Orbitrek  EL 300 

Drogi kliencie, 
Dziękujemy za zaufanie którym zostaliśmy obdarzeni podczas zakupu tego produktu. 
Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed użyciem produktu oraz o zachowanie jej do późniejszego wglądu. 
Jeśli po przeczytaniu niniejszej instrukcji pojawią się jakieś wątpliwości prosimy o kontakt: www.halleyfitness.com 

 
WAŻNE 

• Niniejszy produkt został stworzony i przetestowany 
do domowego użytku wyłącznie zgodnie z WE 957-
1/5 HB. Gwarancja oraz odpowiedzialność 
producenta nie obejmuje uszkodzeń produktu 
spowodowanych innym użyciem.  

• Czujnik pulsu nie jest urządzeniem medycznym. Z 
różnych powodów jest możliwe, że wskazywany puls 
nie odpowiada faktycznemu pulsowi. Pomiar pulsu 
wskazywany na wyświetlaczu ma na celu wyłącznie 
wspomaganie ćwiczenia.   

• Pamiętaj, że możesz zmniejszać i zwiększać 
intensywność ćwiczenia używając komputera (patrz 
instrukcja komputera). 

KONSERWACJA 

• Regularnie dokonuj przeglądu urządzenia w celu 
wykrycia ewentualnych usterek lub zużycia. 

• Zwróć szczególną uwagę na części szczególnie 
podatne na zużycie. 

• Bezzwłocznie wymień zepsutą część i nie używaj 
urządzenia dopóki znów nie jest w idealnym stanie. 

• Zalecamy sporadyczne smarowanie ruchomych 
części w celu uniknięcia przedwczesnego zużycia. 

• Regularnie sprawdzaj czy śruby i nakrętki są 
właściwie dokręcone.  

• Pamiętaj że pot ma właściwości korozyjne. 
Zapobiegaj kontaktowi potu ze sprzętem. 

• Do czyszczenia urządzenia używaj nawilżonej gąbki. 
• Bezpieczeństwo urządzenia może zostać zachowane 

wyłącznie jeśli jest ono regularnie sprawdzane. 

BHP  

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ryzyko 
obrażeń wynikające z użytkowania sprzętu. Ryzyko to 
można zminimalizować przestrzegając następujących 
zasad: 
• Zainstaluj urządzenie na czystej, płaskiej 

powierzchni, zostawiając co najmniej 1 metr wolnej 
przestrzeni do około. Nie używaj urządzenia w 
pobliżu wody lub na powietrzu. 

• Nie dopuszczaj do urządzenia dzieci i zwierząt. Nigdy 
nie zostawiaj dzieci w pobliżu urządzenia bez 
nadzoru dorosłych. 

• Sprzęt nie jest przystosowany do obciążeń większych 
niż 120kg. 

• Zawsze używaj odpowiedniej odzieży i obuwia 
sportowego. 

• Niniejszy sprzęt nie jest przystosowany do celów 
rehabilitacyjnych 

• Niniejszy sprzęt jest przeznaczony do użytku 
domowego, a producent nie ponosi 
odpowiedzialności za użytkowanie niezgodne z 
przeznaczeniem (siłownia, kluby sportowe itd.). 

 
 
 
 
 
 

• W przypadku zawrotów głowy, mdłości, bólu w klatce 
piersiowej lub jakichkolwiek innych objawów, 
bezzwłocznie przerwij ćwiczenie i skonsultuj się z 
lekarzem. 

• Nigdy nie wstrzymuj oddechu podczas ćwiczeń. 
 

• Nigdy nie rozpoczynaj programu ćwiczeń bez 
konsultacji z lekarzem jeśli cierpisz lub cierpiałeś na 
przypadłości fizyczne. 

• Nie ćwicz krócej niż 30-60 minut przed ani po posiłku. 
• Ważne jest aby przed rozpoczęciem jakiegokolwiek 

programu ćwiczeń wziąć pod uwagę swój wiek i 
poziom kondycji. Jeśli prowadzisz osiadły tryb życia, 
należy skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia 
właściwej intensywności ćwiczeń. Nie oczekuj, że 
osiągniesz maksymalny poziom treningu w ciągu 
kilku pierwszych sesji. Powinieneś rozpocząć każdą 
sesję treningową od 3-5 minutowej stopniowej 
rozgrzewki. Jest to szczególnie zalecane jeśli jesteś 
starszy niż 50 lat. Rozpocznij od stopniowej 
rozgrzewki i zmniejszaj intensywność. Jeśli 
rozpoczniesz sesję w szybkim rytmie, narażasz się 
na ryzyko szybkiego zmęczenia i odniesienie 
kontuzji. 

• Osoby niepełnosprawne nie powinny używać 
urządzenia bez nadzoru wykwalifikowanego 
specjalisty lub lekarza. 

• Osoby odpowiedzialne za dzieci powinny w 
szczególności zdawać sobie sprawę z zagrożenia, 
gdyż naturalny instynkt dzieci do zabawy i 
eksperymentowania może prowadzić do działań do 
których niniejszy sprzęt nie jest przystosowany.  

• Jeśli pozwala się dzieciom na używanie urządzenia 
należy wziąć pod uwagę ich stan psychiczny i 
fizyczny jak również ich temperament. Należy je 
pilnować i pouczać o właściwym użytkowaniu 
urządzenia. Niniejszy sprzęt w żadnym wypadku nie 
jest zabawką dla dzieci. 

W dążeniu do ciągłego udoskonalania, producent 
zastrzega sobie prawo do dokonywania jakichkolwiek 
zmian w sprzęcie i instrukcji. 

UWAGA    

Nie pozwalaj dzieciom na wkładanie r ąk w 
ruchome cz ęści sprz ętu. Przeczytaj instrukcj ę w 
celu unikni ęcia wypadków 
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CECHY 

1. Termometr: wyświetlacz wskazuje temperaturę w 

trybie czuwania. 

2. Dane użytkownika: możesz zarejestrować na 

komputerze maksymalnie do 4 użytkowników. Aby 

dokonać wpisu musisz wprowadzić następujące dane: 

ilość użytkowników (U1 do 

U4)/płeć/wiek/wzrost/wagę. 

3. U0: bez ustawień użytkownika. 

4.  Szybki start: Wciśnij przycisk „Szybki Start” (Quick 

Start) aby rozpocząć trening w trybie manualnym. 

Podczas treningu można dostosowywać poziom oporu. 

5. Manualny: W funkcji manualnej możesz ustawić 

poziom, dystans, czas, kalorie i puls. 

6. Program: komputer ma 12 gotowych programów o 

różnych profilach treningowych. Aby rozpocząć trening 

musisz wybrać program i ustawić czas treningu. 

7. Stała Watt: ustaw stałą Watt (od 10 do 350) dla 

treningu i ustaw czas, następnie możesz rozpocząć 

trening.. 

8. Osobisty: Użytkownik może stworzyć swój własny 

profil treningowy. Możesz ustawić poziom oporu dla 

każdej sekcji. Po ustawieniu profilu wprowadź czas 

treningu a następnie rozpocznij trening. W przypadku 

zarejestrowanych użytkowników programy osobiste 

mogą zostać zapisane do późniejszego użytku. 

Użytkownik U0 może stworzyć program osobisty ale 

nie może go zapisać. 

9. Regulacja oporu przez puls użytkownika: wybierz 

wartość procentową  55%-75%-90% lub dowolną 

wybraną przez użytkownika. Ustaw czas treningu a 

następnie rozpocznij ćwiczenie.  Kiedy ustawiona 

wartość zostanie osiągnięta, na wyświetlaczu zacznie 

migać napis PULSE. 

10.   Odpoczynek: Po zakończeniu treningu naciśnij 

przycisk RECOVERY i chwyć drążek w miejscu pomiaru 

pulsu (pomiar pulsu jest konieczny w tym programie). 

Zacznie się odliczanie 1 minuty. Po zakończeniu 

odliczania wyświetlacz pokaże F1, F2,…F6 w zależności 

od poziomu kondycji użytkownika. 

 

PRZYCISKI 

• Enter: naciśnij aby wybrać i potwierdzić. 

• Góra/dół: przekręć zgodnie lub przeciwnie do ruch 

wskazówek zegara aby ustawić żądaną wartość. 

• Reset: naciśnij aby przywrócić ustawienia domyślne na 

ekranie. 

• Start/Stop: naciśnij aby rozpocząć/zakończyć trening. 

• Recovery: naciśnij aby rozpocząć program odpoczynku 

• Quick Start: naciśnij aby rozpocząć trening 

FUNKCJE 

• Scan: wyświetla na przemian Watt/Kalorie/obroty na 

minutę w odstępie 6 sekund 

• RPM: wyświetla prędkość ćwiczenia w wartościach od 

0 do 99,9 km/h. 

• Time: Wyświetla czas treningu od 00:00 do 99:59 jeśli 

nie został ustawiony czas treningu. Jeśli czas treningu 

został ustawiony, odliczanie rozpocznie się od wartości 

0:00. 

• Distance: wyświetla dystans treningu od 0.00 do 99.99 

km jeśli nie został ustawiony dystans treningu 

• Calories: wyświetla kalorie spalone podczas ćwiczenia 

w wartościach od 0 do 999 jeśli nie ustawiono wartości 

spalania kalorii. Jeśli wartość ta była ustawiona, 

odliczanie rozpocznie się od wartości 0. 

• Watts: wyświetla dane treningu. 

• Pulse: wyświetla puls użytkownika podczas treningu. 

Puls jest mierzony kiedy symbol serca miga na 

wyświetlaczu.    
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 Orbitrek  EL 300 

 

 

TABELA WYNIKÓW 

Kondycja WYNIK % Puls 

Doskonała F1 > 50 

Dobra F2 40-49 

Średnia F3 30-39 

Nie najgorsza F4 20-29 

Słaba F5 10-19 

Bardzo słaba F6 <10 

 

 

 

 

 

Uwagi: 

1. Podczas działania programu odpoczynku nie wyświetlane będą żadne inne dane. 

 2. Monitor wymaga zasilacza prądu zmiennego/stałego 6V, 1A. 

 

 

 

CZAS  PRĘDKOŚĆ  DYSTANS 

TRYB 

KONTROLI 

 

 

 

PROFIL 

PROGRAMU 

UŻYTKOWNIK 

PULS 

KALORIE 
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PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAC WARUNKI GWARANCJI 

Halley Fitness dziękuje za zaufanie jakim obdarzyli nas Państwo przy zakupie produktu. Przedmiot który państwo zakupili 

został zaprojektowany i wyprodukowany WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO i pozwala regularnie dbać o kondycję 

fizyczną bez wychodzenia z domu. 

 niniejszy produkt przeszedł ścisłą kontrolę jakości. W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z Działem 

Obsługi Klienta. 

ZAKRES I CZA TRWANIA GWARANCJI 

Niniejszy przedmiot posiada gwarancję na defekty produkcyjne i materiałowe na okres 2 lat od daty zakupu. 

 Aby niniejsza gwarancja była ważna należy przedstawić fakturę lub paragon lub wcześniej zarejestrować produkt na 

stronie internetowej Halley Fitness (www.halleyfitness.com). 

Gwarancja obejmuje: 

• Urządzenia sprzedane i zainstalowane w kraju gdzie zostały zakupione. 

• Darmową dostawę części zamiennych dla wadliwych części. 

• Darmową naprawę usterek wynikających z winy producenta. 

• Jeśli naprawa nie jest satysfakcjonująca i nie przywraca urządzenia do optymalnego stanu, posiadacz gwarancji 

ma prawo do wymiany sprzętu na sprzęt o takich samych cechach. 

Gwarancja NIE obejmuje: 

• Uszkodzeń spowodowanych przez użytkowanie inne niż domowe. Użytkowanie produktu w siłowniach, 

ośrodkach sportowych, miejscach publicznych itd. unieważnia gwarancję. 

• Niewłaściwego montażu lub instalacji, produktów zmodyfikowanych, niewłaściwego użytkowania. 

• Uszkodzonych części z powodu niewłaściwego użytkowania, zużycia, uderzeń lub niewłaściwego obchodzenia się 

ze sprzętem oraz innych uszkodzeń nie związanych z defektami produkcyjnymi lub materiałowymi. 

• Uszkodzeń spowodowanych wodą, ogniem lub innymi żywiołami. 

OBSLUGA KLIENTA  

Naszym celem jest zaspokojenie potrzeb naszych klientów. Posiadamy Dział Obsługi Klienta, w którym nasi 

wykwalifikowani pracownicy odpowiedzą na Państwa pytania dotyczące produktu. 

Web:  www.halleyfitness.pl 
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W przypadku pytań konieczne jest aby mieć w pobliżu 

następujące informacje: NUMER SERYJNY, KOD PRODUKTU, 

MODEL, DATĘ ZAKUPU oraz MIEJSCE ZAKUPU. 

 

 

Kod i model: A0XXXX 

Numer Seryjny: 

XXX-XXX-X-XX 
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 Orbitrek  EL 300 

CZĘŚCI 

Nr OPIS 
1 Komputer 

2 Kabel Komputera 8P+1050L 

3 Śruba z łbem krzyżowa M5x10L 

4 Przednia osłona drążka kierownicy 

5 Nasadka 

6L/R Nieruchomy drążek kierownicy 

7 Miernik pulsu 

8 Tylna osłona drążka kierownicy 

9 Śruba z łbem krzyżowa M3x20L 

10 Śruba z łbem krzyżowa ST3.5x20L 

11 Uchwyt z pianką nieruchomego drążka 
kierownicy 

12L/R Ruchomy drążek kierownicy 

13 Nasadka 

14 Uchwyt z pianką ruchomego drążka kierownicy 

15 Przewód miernika pulsu 

16 Śruba z łbem krzyżowa M8x16L 

17 Śruba M8x1.25x16L 

18 Podkładka wygięta 

19 Nakrętka nylonowa M8 

20 Lewa tylna osłona drążka kierownicy 

21 Lewa przednia osłona drążka kierownicy 

22 Mocowanie ruchomego drążka kierownicy 

23 Podkładka nylonowa ∅8 

24 Podkładka sprężysta 

25 Śruba sześciokątna M8x20 

26 Nasadka 

27 Łożysko 6002 ZZ  

28 Podkładka wygięta  ∅15.5x∅25x0.3mm 

29 Stojak kierownicy 

30 Tylna osłona stojaka kierownicy 

31 Przednia osłona stojaka kierownicy 

32 Śruba z łbem krzyżowa M5x12L  

33 Prawa tylna osłona drążka kierownicy 

34 Prawa przednia osłona drążka kierownicy 

35 Podkładka nylonowa ∅6.5x19x1.5T 

36 Przekładka stalowa ∅12x60L 

37 Łożysko 6001 ZZ 

38 Podkładka wygięta ∅12 

39 Pierścień Seegera ∅12 

40 Złączka wkrętna 

41 Nakrętka 3/8” -26x4.5T 

42 Oś koła zamachowego 

43 Łożysko 6000 2SR 

44 Koło zamachowe 

45 Łożysko 6300 

46 Przekładka stalowa ∅10x∅14x12L 

47 Nakrętka 3/8” – 26 

48 Przewód hamulcowy 330L 

49 Nakrętka nylonowa M6 

50 Nakrętka sześciokątna M6 

51 Nakrętka nylonowa M10 

52 Łańcuch prosty M10 

53 Przekładka stalowa ∅10x∅14x9L 

54 Śruba z łbem sześciokątnym M8x25L 

55 Śruba z łbem sześciokątnym M3x14L 

56 Koło pośredniczące 

57 Łożysko 6900 2ZZ 

58 Uchwyt 

59 Podkładka ∅8x∅16x1T 

60 Śruba z łbem sześciokątnym M8x20L 

61 Śruba ST2.9x30mm 

62 Śruba M5x16 

63 Lewa osłona mocowania pedała 

64 Prawa osłona mocowania pedała 

65 Śruba M8x76L 

66 Mocowanie pedałów 

67 Podkładka ∅6.5x∅16x2 

68 Gałka nakrętki 

69 Zestaw pedałów (L/P) 

70 Śruba M6x43L 

71 Osłona osi pedałów 

72 Podkładka plastikowa ∅8x∅22x2T 

73 Łożysko 2230  

74 Pierścień Seegera ∅40x65mm 

75 Złączka wkrętna plastikowa  

76 Osłona osi 

77 Nakrętka M10xP1.25x10T 

78 Osłona prawej korby 

79 Magnes wykrywacza 

80 Śruba ST3.9x10L 

81 Pas 500 J6 

82 Prawa korba 

83 Śruba 3/16” (#10)x5/8” 

84 Podkładka ∅5.5x∅16x1.5T 

85 Śruba M5 x16L 

86L Lewa osłona 

86R Prawa osłona 

87 Pierścień Seegera ∅20 

88 Podkładka sprężysta ∅20.3x∅25x0.3T 

89 Podkładka ∅20.3x∅25x0.3T 

90 Drążek kierowniczy plastikowy 

91 Oś 

92 Łożysko 6004ZZ 

93 Śruba z łbem sześciokątna M4x12L 

94 Silnik 

95 Uchwyt wykrywacza 

96 Śruba M5x10L 

97 Stópka poziomująca ∅76 

98 Śruba z łbem sześciokątna 3/16x3/4” 

99 Śruba M8x1.25x88L 

100 Tylny stabilizator 

101 Nakryta nakrętka M8 

102 Sprężyna 

103 Śruba z łbem sześciokątnym M8x45L 

104 Zestaw magnesów 

105 Podkładka ∅6.5∅14x1T 
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CZĘŚCI 

106 Śruba z łbem sześciokątnym M6x55 

107 Główna rama 

108 Kabel komputera 1200L 

109 Osłona rozgałęzienia stojaka kierownicy 

110  

111 Przedni stabilizator 

112 Śruba z łbem sześciokątna ST 3.9x50L 

113 Śruba M8x1.25x72L 

114 Śruba z łbem sześciokątna M3x8L 

115 Lewa korba 

116 Osłona lewej korby 

117 Przewód wykrywacza 100L 

118 Przewód prądu stałego 200L 

119 Zasilacz prądu zmiennego/stałego 1800L 

120 Klucz do wkrętów 

121 Klucz do wkrętów sześciokątnych 
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Orbitrek  EL 300 
(I – 6133 – 00) 

 

RECYCLING 

Niniejsze urządzenie jest oznaczone symbolem „wybiórczego sortowania” związanym z sortowaniem 

domowych odpadów elektrycznych i elektronicznych. Oznacza to, że produkt musi zostać poddany 

specjalnemu systemowi sortowania/odbioru zgodnemu z dyrektywą Unijną 2002/96/WE w celu 

zminimalizowania negatywnego działania na środowisko. W celu uzyskania dokładniejszych informacji 

prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami administracyjnymi. Produkty elektroniczne nie 

przechodzące przez specjalny system odbioru są potencjalnym zagrożeniem dla środowiska i zdrowia ludzi 

ze względu na niebezpieczne substancje. 


