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OSTRZEŻENIA OGÓLNE
Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek bezpieczeństwa może spowodować obrażenia ciała, które nie 
będą sprzyjały powrotowi do zdrowia lub inne urazy.

Ostrzeżenie:
1. Nie stawać na pedałach.
2. Podczas ćwiczeń należy siedzieć na krześle, kanapie lub łóżku.
3. Przed użyciem produktu należy upewnić się, że wszystkie śruby, wkręty, pokrętła, ramy i wsporniki zostały 
zamocowane.
4. Pacjenci, osoby niepełnosprawne i starsze muszą z niego korzystać w towarzystwie innej osoby.
5. Osoby cierpiące na choroby serca lub mające zakaz wykonywania forsownych ćwiczeń powinny stosować się 
do zaleceń lekarza i wykonywać odpowiednie ćwiczenia.
6. Niniejszego produktu nie powinny stosować osoby z niewyleczonymi urazami.
7. Należy sprawować ścisły nadzór nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi podczas korzystania przez nich z 
urządzenia.
8. Ten produkt jest specjalnie zaprojektowany do użytku rodzinnego.
9. W celu uniknięcia urazów w trakcie transportu urządzenia należy zwracać szczególną uwagę na kwestie 
bezpieczeństwa.
10. Przed użyciem produktu należy wykonać odpowiednie ćwiczenia rozciągające, aby zapobiec urazom ciała 
podczas ćwiczeń.

UWAGA: Należy sprawdzić wszystkie części pod kątem uszkodzeń powstałych podczas przewozu. W przypadku 
zauważenia takich uszkodzeń, NIE WOLNO używać produktu. Więcej informacji u wytwórcy.
UWAGA: Każdy poważny incydent związany w wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi 
państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.
UWAGA: Podczas użytkowania i obsługi produktu oraz podczas jego składania i regulowania mechanizmów może 
zaistnieć niebezpieczeństwo uwięźnięcia i/lub ściśnięcia części ciała użytkownika/osoby towarzyszącej w otworach/
szczelinach pomiędzy elementami. Należy wykonywać te czynności szczególnie ostrożnie. Po zakończeniu regulacji 
ustabilizować pozycję poprzez dokładne dokręcenie nakrętek/śrub.
UWAGA: Zabronione jest użytkowanie produktu w sposób inny niż zgodnie z jego przeznaczeniem!

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.
Przed użyciem rotora lub jakiegokolwiek innego urządzenia do ćwiczeń należy skonsultować się z  lekarzem. 
Zwłaszcza, jeśli cierpisz na któreś z poniższych schorzeń:

1. Nowotwór.
2. Rekonwalescencja po niedawnym zabiegu chirurgicznym.
3. Udokumentowane problemy z sercem.
4. Problemy z biodrami.
5. Zakrzepica.
6. Złamane kości.
7. Epilepsja.
8. NIE STOSOWAĆ w czasie ciąży.

UWAGA:
Należy okresowo sprawdzać, czy wszystkie elementy mocujące są należycie dokręcone i prawidłowo połączone. Co 
trzy miesiące należy sprawdzić i dokręcić wszystkie części urządzenia.
W razie wątpliwości co do jakichkolwiek części maszyny należy skontaktować się ze sprzedawcą.
Zalecamy, aby wymieniać zużyte elementy na oryginalne części. Użycie innych części zamiennych może spowodować 
obrażenia ciała lub wpłynąć na działanie maszyny.

INSTRUKCJE OGÓLNE
Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać określonych środków ostrożności, w tym 
poniższych.
Obejmują one ważne informacje na temat bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji.
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PRZEZNACZENIE
Rotor rehabilitacyjny to kompaktowy rower do ćwiczeń, który można z łatwością przechowywać, gdy zajdzie 
taka potrzeba. Rotor stosuje się głównie przy rehabilitacji osób z niedowładem kończyn spowodowanym m.in. 
wypadkiem bądź udarem. Używany regularnie pobudza krążenie krwi i zwiększa siłę mięśniową. To świetny sposób 
na umiarkowane ćwiczenia układu sercowo-naczyniowego.

OBSŁUGA
Podłączyć wtyczkę zasilacza do źródła prądu stałego i wcisnąć czerwony przycisk pod pilotem zdalnego sterowania, 
ustawiając go w pozycji I. Po wciśnięciu przycisku (1) urządzenie będzie pracowało z prędkością na poziomie 
1 i czasem ustawionym na 5 min. Wyświetlacz będzie pokazywał losowo dane: prędkość, czas, dystans, kalorie 
(skanowanie).
Naciskając przycisk (2) Time (Czas), można ustawić czas od 1 do 15 minut. W celu szybszej regulacji można 
przytrzymać przycisk (2) aż do wyświetlenia żądanego czasu.
Urządzenie wyłącza się automatycznie po upływie ustawionego czasu.
Aby zwiększyć prędkość, należy nacisnąć przycisk (4) Speed+ (Prędkość+). Aby zmniejszyć prędkość, należy nacisnąć 
przycisk (3) Speed- (Prędkość-). W celu szybszej regulacji można przytrzymać przycisk (4) lub (3) aż do uzyskania 
żądanego poziomu prędkości.
Za pomocą przycisku (5) Reverse (Wsteczny) można zmienić kierunek obrotu pedałów.
Należy wcisnąć (6) MODE (TRYB) co najmniej jeden raz, aby wyświetlić dane prędkości (Speed), czasu (Time), 
odległości (Dist.) i kalorii (Cal.). Aby wyświetlić losowe parametry, należy kilkukrotnie nacisnąć przycisk do momentu, 
aż pod literami Scan pojawi się czerwona lampka. Aby wyłączyć, należy wcisnąć (1). Po zakończeniu należy wcisnąć 
czerwony przycisk poniżej wspornika pilota, ustawiając go w pozycji 0, aby całkowicie wyłączyć urządzenie.

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Zaleca się rozpoczęcie od krótkich sesji ćwiczeń, trwających od 3 do 6 minut, z niską prędkością, dwa razy dziennie.
Należy stopniowo zwiększać czas trwania sesji do maksymalnie 15 minut na sesję, dwa razy dziennie. Gdy użytkownik 
będzie czuł się komfortowo podczas ćwiczeń, może spróbować wyższych prędkości. Zalecamy jednak wcześniejszą 
konsultację z lekarzem.

UWAGA! Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem:
Należy odłączyć urządzenie od gniazdka sieciowego natychmiast po użyciu i przed przystąpieniem do czyszczenia.
Należy dokładnie zapoznać się z instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie. Zawiera on ważne informacje na 
temat bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji bieżni.
1. Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się, że napięcie zasilania jest odpowiednie dla maszyny (220 V), 

Rys.5. Napięcie zasilania musi być zgodne z podanym na tabliczce znamionowej, a otwory w gniazdku ściennym 
muszą odpowiadać konfiguracji bolców wtyczki urządzenia. Jeśli nie jest to możliwe, należy skonsultować się ze 
sprzedawcą.

2. To urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie do użytku domowego.
3. Nie wolno zostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do prądu. Po każdej sesji ćwiczeń należy 

odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego.
4. Należy umieścić urządzenie na płaskiej powierzchni, zachowując co najmniej 0,5 metra wolnej przestrzeni z tyłu.
5. Rodzice i/lub opiekunowie dzieci muszą być zawsze świadomi ich ciekawskiej natury i tego, że może ona często 

prowadzić do niebezpiecznych sytuacji i zachowań, które mogą być przyczyną wypadków. Dlatego należy je 
zawsze nadzorować. W żadnym wypadku urządzenie nie może być używane jako zabawka.

6. Należy trzymać ręce z dala od ruchomych części.
7. Należy stosować odpowiednią odzież i obuwie. Upewnić się, że wszystkie sznurówki/sznurki są prawidłowo 

zawiązane.
8. Nie zaleca się przechowywania urządzenia w wilgotnym miejscu przez dłuższy czas, ponieważ będzie ono 

podatne na rdzewienie.
9. Nie należy używać urządzenia w przypadku uszkodzenia lub zużycia przewodu zasilającego.
10. Przewód zasilający należy trzymać z dala od gorących powierzchni.
11. Nie wolno używać maszyny na zewnątrz.
12. Aby odłączyć urządzenie od zasilania, należy najpierw należy wyłączyć zasilanie przyciskiem, a następnie wyjąć 

wtyczkę z gniazdka ściennego.

PARAMETRY
Waga: 5kg
Szerokość: 30cm
Długość : 50cm
Wysokość: 28cm
Maksymalna waga użytkownika: 120kg  TEN ZNAK OZNACZA MAKSYMALNĄ WAGĘ UŻYTKOWNIKA.
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INSTRUKCJA MONTAŻU
Należy wyjąć urządzenie z pudełka i położyć je na podłodze, jak pokazano na Rys. 1.

Przy pracach montażowych wskazana jest pomoc drugiej osoby.

Zakres dostawy:
(A) Korpus główny; (C-L) Lewy pedał (C-R) Prawy pedał; (B) Drążek stabilizujący; (Bl) Drążek stabilizujący tylny; (D) 
Śruba M-4x25; (E) Podkładka zabezpieczająca M-4; Klucz do łączenia pedałów.

1.MONTAŻ STABILIZATORÓW.
Należy wziąć stabilizator (B) oznaczony literą (A) i umieścić go z przodu urządzenia oznaczonego literą (A), jak 
pokazano na Rys. 2, a następnie włożyć śruby M-4x25 (D) wraz z podkładkami zabezpieczającymi (E).
Następnie należy wziąć stabilizator tylny (B1) oznaczony literą (B) i przeprowadzić taką samą procedurę montażu, jak 
w przypadku stabilizatora przedniego, Rys.3,

2.MOCOWANIE PEDAŁÓW.
Prawy i lewy odnoszą się do pozycji, którą użytkownik przyjmuje podczas wykonywania ćwiczeń.
Włożyć prawy pedał (C-R), oznaczony literą (R), na prawą korbę, również oznaczoną literą (R). Następnie Rys.4.
Włożyć lewy pedał (C-L), oznaczony literą (L), na lewą korbę, również oznaczoną literą (L), Rys.4.

3.PRZYŁĄCZE SIECIOWE.
Podłączyć urządzenie do wtyczki z uziemieniem (220 V). Ustawić przełącznik (L) w pozycji [1] Rys.5.

INSTRUKCJA MONTAŻU 
Należy wyjąć urządzenie z pudełka i położyć je na podłodze, jak pokazano na Rys. 1. 

Przy pracach montażowych wskazana jest pomoc drugiej osoby. 
 
Zakres dostawy: 
(A) Korpus główny; (C-L) Lewy pedał (C-R) Prawy pedał; (B) Drążek stabilizujący; (Bl) Drążek stabilizujący tylny; (D) Śruba M-4x25; 
(E) Podkładka zabezpieczająca M-4; Klucz do łączenia pedałów. 

1.MONTAŻ STABILIZATORÓW. 
Należy wziąć stabilizator (B) oznaczony literą (A) i umieścić go z przodu urządzenia oznaczonego literą (A), jak pokazano na Rys. 2, 
a następnie włożyć śruby M-4x25 (D) wraz z podkładkami zabezpieczającymi (E).  
Następnie należy wziąć stabilizator tylny (B1) oznaczony literą (B) i przeprowadzić taką samą procedurę montażu, jak w przypadku 
stabilizatora przedniego, Rys.3, 

2.MOCOWANIE PEDAŁÓW. 
Prawy i lewy odnoszą się do pozycji, którą użytkownik przyjmuje podczas wykonywania ćwiczeń. 
Włożyć prawy pedał (C-R), oznaczony literą (R), na prawą korbę, również oznaczoną literą (R). Następnie Rys.4. 
Włożyć lewy pedał (C-L), oznaczony literą (L), na lewą korbę, również oznaczoną literą (L), Rys.4. 
 
3.PRZYŁĄCZE SIECIOWE. 
Podłączyć urządzenie do wtyczki z uziemieniem (220 V). Ustawić przełącznik (L) w pozycji [1] Rys.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Wskaźnik wyświetlacza: Speed (Prędkość), Time (Czas). Distance (Dystans pokonany w km), Calorie (Kalorie), Scan 
(Skanowanie) (losowa próbka danych wyświetla prędkość, czas, dystans, kalorie). 
 
1 - Zasilanie  
2 -  (Time) Przycisk wyboru czasu (1-15 min). 
3 - (Speed) Prędkość - przycisk wyboru zmniejszający prędkość (12 poziomów prędkości). 
4 - (Speed) Prędkość - przycisk wyboru zwiększający prędkość (12 poziomów prędkości). 
5 - (Reverse ) Do przodu/do tyłu - przycisk zmiany kierunku pedału 
6 -  (MODE) Przycisk wyboru trybu wyświetlania parametrów prędkości, czasu, odległości i kalorii 
 
 
 
 
 

                          PILOT ZDALNY 
 
  Skanowanie    Prędkość     Czas    Odległość   Kalorie 

CZYSZCZENIE/KONSERWACJA 
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód zasilający! 
Należy czyścić za pomocą delikatnie wilgotnej ściereczki z mydłem.  
Dla zachowania parametrów użytkowych wyrobu niezmiernie ważne jest utrzymanie wszelkich jego elementów w czystości, oraz sposób 
przechowywania. Składowanie w pomieszczeniach o bardzo wysokiej wilgotności (łaźnie, pralnie itp.), lub na wolnym powietrzu, w 
połączeniu z brakiem higieny spowoduje szybką utratę parametrów użytkowych i estetycznych.  
 
UWAGA: Nie wystawiaj produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, gdyż pewne elementy mogą zmienić kolor. 
  
 
UWAGA: Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane zaniedbaniem konserwacji, nieodpowiednim 
serwisowaniem bądź będące skutkiem nieprzestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. 
 
 
UTYLIZACJA 
Odpad elektryczny, prosimy zutylizować zgodnie z obowiązującymi warunkami utylizacji dla sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  
 
 

Rys. 1 

Rys. 4 Rys. 5 

Rys. 2 Rys. 3 
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Wskaźnik wyświetlacza: Speed (Prędkość), Time (Czas). Distance (Dystans pokonany w km), Calorie (Kalorie), 
Scan (Skanowanie) (losowa próbka danych wyświetla prędkość, czas, dystans, kalorie).
1 - Zasilanie
2 - (Time) Przycisk wyboru czasu (1-15 min).
3 - (Speed) Prędkość - przycisk wyboru zmniejszający prędkość (12 poziomów prędkości).
4 - (Speed) Prędkość - przycisk wyboru zwiększający prędkość (12 poziomów prędkości).
5 - (Reverse ) Do przodu/do tyłu - przycisk zmiany kierunku ruchu pedałów.
6 - (MODE) Przycisk wyboru trybu wyświetlania parametrów prędkości, czasu, odległości i kalorii

PILOT ZDALNY

          Skanowanie       Prędkość       Czas       Odległość      Kalorie

CZYSZCZENIE/KONSERWACJA
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód zasilający!
Należy czyścić za pomocą delikatnie wilgotnej ściereczki z mydłem.
Dla zachowania parametrów użytkowych wyrobu niezmiernie ważne jest utrzymanie wszelkich jego elementów 
w czystości, oraz sposób przechowywania. Składowanie w pomieszczeniach o bardzo wysokiej wilgotności (łaźnie, 
pralnie itp.), lub na wolnym powietrzu, w połączeniu z brakiem higieny spowoduje szybką utratę parametrów 
użytkowych i estetycznych.
UWAGA: Nie wystawiaj produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, gdyż pewne elementy mogą 
zmienić kolor.
UWAGA: Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane zaniedbaniem konserwacji, 
nieodpowiednim serwisowaniem bądź będące skutkiem nieprzestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji 
obsługi.

UTYLIZACJA
Odpad elektryczny, prosimy zutylizować zgodnie z obowiązującymi warunkami utylizacji dla sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego.

UWAGA:
W przypadku wystąpienia związanego w wyrobem „poważnego incydentu”, który bezpośrednio lub pośrednio 
doprowadził, mógł doprowadzić lub może doprowadzić do któregokolwiek z niżej wymienionych zdarzeń:
a) zgonu stanu zdrowia pacjenta, użytkownika lub innej osoby lub
b) czasowego lub trwałego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, użytkownika lub innej osoby lub
c) poważnego zagrożenia zdrowia publicznego
należy powyższy „poważny incydent” zgłosić producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, 
w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania. W przypadku Polski właściwym organem jest Urząd 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

UWAGA:
W przypadku wystąpienia bólu, reakcji alergicznych lub innych niepokojących, niejasnych dla użytkownika objawów 
związanych z użytkowaniem wyrobu medycznego należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia.
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ANTAR Sp. J. 
03-068 Warszawa, ul. Zawiślańska 43
Polska
Tel. 22 518 36 00, Fax 22 518 36 30
www.antar.net e-mail:antar@antar.net

v1-1 23.07.2021r.
Data wydania instrukcji: 23.07.2021

KARTA GWARANCYJNA

Model: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numer Seryjny: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pieczęć punktu sprzedaży 

i czytelny podpis Sprzedającego: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1) ANTAR Sp. J., 03-068 Warszawa, ul. Zawiślańska 43, niniejszym udziela 12-miesięcznej gwarancji 
na wyrób, począwszy od daty nabycia produktu przez Kupującego. Dla produktów, których zakup 
jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, okres gwarancji jest przedłużony i obejmuje 
połowę okresu użytkowania podanego w Rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych, 
pod warunkiem, że okres użytkowania został podany w Rozporządzeniu w miesiącach lub latach.

2) W okresie gwarancji ANTAR zobowiązuje się do wykonania napraw niezbędnych do przywrócenia 
odpowiedniego funkcjonowania produktu, w okresie 14 dni od daty otrzymania produktu przez 
serwis wraz z dowodem zakupu oraz kartą gwarancyjną.

3) ANTAR zastrzega sobie prawo do wymiany produktu w przypadku uznania, że koszty naprawy 
nie są opłacalne. Naprawa lub wymiana wadliwych produktów nie powoduje przedłużenia okresu 
gwarancji.

4) W przypadku stwierdzenia, że produkt działa nieprawidłowo, należy go niezwłocznie przesłać na 
adres ANTAR (podany w punkcie 1) lub skontaktować się z punktem sprzedaży.

5) Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie przeczytać instrukcję i postępować zgodnie 
z jej postanowieniami. Korzystanie z produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami 
powoduje nieodwołalną utratę gwarancji.

6) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zewnętrzną siłą mechaniczną, obciążeniem 
przekraczającym maksymalną dopuszczalną wagę użytkownika zgodnie z opisem w instrukcji, 
a także kontaktem produktu z alkoholem, tłustymi substancjami lub benzyną. Gwarancja nie 
obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu podczas użytkowania, takich jak łożysko, 
elementy gumowe i inne.

7) Produkt przekazywany do serwisu w związku z reklamacją nie może spowodować epidemii.
8) NINIEJSZA GWARANCJA JEST WAŻNA WYŁĄCZNIE WRAZ Z DOWODEM ZAKUPU (RACHUNEK, 

PARAGON, FAKTURA). W PRZYPADKU REKLAMACJI NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DOWÓD ZAKUPU. 
W CELU UZNANIA PRZEDŁUŻONEGO OKRESU GWARANCJI DLA PRODUKTÓW, KTÓRYCH 
ZAKUP BYŁ REFUNDOWANY PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA, NALEŻY ZAŁĄCZYĆ 
KOPIĘ ZLECENIA NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI 
ORTOPEDYCZNYMI I ŚRODKI POMOCNICZE.

9) Reklamacje złożone bez dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej z numerem seryjnym produktu nie 
będą uwzględniane.


