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WSTĘP 
 

Gratulujemy! 

 
Witamy w świecie NPG Ski. NPG Ski jest jednym z najlepszych i 
najbardziej wszechstronnych trenażerów narciarskich dostępnych na 
rynku.  

 

Urządzenie umożliwia wykonywanie ćwiczeń symulujących jazdę na 
nartach. Ponadto, oferuje kilka opcji dla regularnego lekkiego 
treningu siłowego.  

 
Wybierając NPG Ski, podejmujesz doskonałą decyzję, która poprawi 

zdrowie, kondycję oraz samopoczucie Twoje i całej Twojej rodziny. 
Czynniki te zwiększą poziom Waszej energii i zapewnią lepszą 
jakość życia. 

 

Ćwiczenia sercowo-naczyniowe powinny być wykonywane przez 
osoby w każdym wieku. Z NPG Ski trening ten będzie bardziej  
efektywny, przyniesie Ci lepsze wyniki i pomoże zrealizować swoje 

cele. 
 

Wszystko, co musisz zrobić, to przeznaczyć na trening od 15 do 30 
minut, trzy razy w tygodniu, aby zauważyć korzyści płynące z 
regularnego programu ćwiczeń na NPG Ski.  

 
Chcemy, abyś mógł/mogła w pełni korzystać ze swojego 

indywidualnego programu, dlatego zalecamy dokładne 
przeczytanie niniejszej instrukcji, dzięki której:  

 
• Będziesz mógł/mogła ćwiczyć bardziej wydajnie i, co za tym 

idzie, zaoszczędzić cenny czas. 
 

• Trening będzie bezpieczny i bardziej efektywny. 
 

• Nauczysz się prawidłowej techniki ćwiczenia. 
 

• Będziesz mógł/mogła lepiej zdefiniować swoje cele 
treningowe. 
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Ważne informacje dot. bezpieczeństwa 
Zalecamy dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi, aby 
dokładnie zapoznać się z maszyną przed użyciem.  

 
Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń skonsultuj się z 
lekarzem. Pomoże Ci on/ona ocenić Twój aktualny poziom sprawności i 
określić program ćwiczeń najbardziej odpowiedni dla Twojego wieku i 
kondycji fizycznej. Jeśli podczas treningu poczujesz ból lub ucisk w 
klatce piersiowej, doświadczysz nieregularnego bicia serca, duszności, 
omdlenia lub dziwnego dyskomfortu, wstrzymaj się od dalszych ćwiczeń i 
skonsultuj się z lekarzem.  
 

Maksymalny udźwig urządzenia to 145 kg (320 funtów). Nadzór osoby 

dorosłej jest wymagany przez cały czas, gdy z NPG Ski korzystają 

dzieci lub gdy znajdują się one w pobliżu maszyny. Dzieci nie 

znajdujące się pod nadzorem rodziców powinny być zawsze trzymane z 

daleka od urządzenia. 

 
Chroń palce i kończyny, luźne ubranie i włosy przed ruchomymi 
częściami urządzenia. 
 
Przed każdym treningiem zalecamy wykonanie przeglądu 
bezpieczeństwa. Cały sprzęt należy sprawdzić pod kątem zużycia i 
uszkodzeń. Jeśli zauważysz jakiekolwiek uszkodzenia lub wadliwe 

elementy, natychmiast zaprzestań używania NPG Ski i skontaktuj się ze 
sprzedawcą w celu uzyskania pomocy. Nie używaj urządzenia do czasu 
naprawy przez uprawnionego technika. 
Aby uniknąć kontuzji, zachowaj ostrożność podczas wchodzenia i 

schodzenia z NPG Ski. 
 

Noś wygodną, lekką, dobrze wentylowaną odzież, aby pot mógł 
odparowywać podczas ćwiczeń. Upewnij się, że Twoje buty są 
odpowiednio dopasowane i zapewniają prawidłową stabilizację na 
zewnętrz i po bokach stóp, aby zapobiec urazom kostki i kolana. Noś 
buty przeznaczone do treningu przekrojowego, chodzenia lub biegania. 
Pamiętaj o nawadnianiu organizmu. Twoje ciało potrzebuje wody 
traconej podczas ćwiczeń. 

 
Nie zapomnij o rozgrzewce i rozluźnieniu. Rozluźnienie i rozciągnięcie 
mięśni po wysiłku to ważne sposoby zapobiegania kontuzjom. Jeśli nie 
masz możliwości rozgrzania się przed użyciem NPG Ski, zalecamy, abyś 
w celu uniknięcia kontuzji ćwiczył/ćwiczyła powoli przez co najmniej pięć 
minut przed rozpoczęciem jakichkolwiek intensywnych programów.  
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KONSERWACJA 

NPG Ski jest wykonany z wysokiej jakości materiałów. Pomimo to, 

nadal ważne jest, abyś regularnie dbał/dbała o swoje urządzenie. 
NPG Ski jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach 
i nie powinien być używany ani przechowywany w wilgotnych 

miejscach. Wytrzyj maszynę z potu po każdym użyciu.  
Ze względów bezpieczeństwa regularnie sprawdzaj urządzenie. 
W przypadku użytkowania w domu zalecamy przegląd 
bezpieczeństwa i czyszczenie przed każdym użyciem. 

 

WSKAZÓWKI I SCHEMAT PROWADZENIA LINEK 

Linka ulega silnemu tarciu i może się łatwo strzępić. Cały czas 
sprawdzaj ją pod kątem ścierania. W przypadku uszkodzenia linki 
zalecamy jej samodzielną wymianę lub skontaktowanie się ze 
sprzedawcą w celu uzyskania pomocy. Wskazówki i schemat 
prawidłowego prowadzenia linek – patrz następne strony (6) i (7).   

 
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI LINKI 
Aby uniknąć łatwego strzępienia się linek, należy się z nimi dokładnie 

zapoznać, korzystając z instrukcji i wskazówek dotyczących 
konserwacji na następnych stronach (8 i 9).  

 
WSZYSTKIE ŁĄCZNIKI [nakrętki, śruby i wkręty] 

Na skutek wibracji z czasem niektóre elementy złączne mogą się 
poluzować. Zdecydowanie zalecamy okresowe sprawdzanie 

wszystkich widocznych elementów złącznych co najmniej raz w roku, 
aby upewnić się, że są dobrze osadzone. 

 
Jeśli NPG Ski jest zamontowany na ścianie, przed użyciem 
dokładnie sprawdź mocowania ścienne. 

 
 

OSTRZEŻENIE: Nie nakładaj oleju na żadne ruchome części, 
ponieważ zmyje on smar, uszkadzając NPG Ski. 

 
OSTRZEŻENIE: Używaj tylko akcesoriów zalecanych przez 
producenta. Nie próbuj modyfikować ani zmieniać swojego NPG Ski 
ponieważ może to spowodować kontuzję.  
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**WSKAZÓWKI I SCHEMAT PROWADZENIA LINEK**   
 

(1) Wskazówki i schemat powadzenia linki uchwytu (G04)  

 
Jak pokazano na rysunku, wokół szpuli (G13) powinno być 
wykonanych 15 owinięć białą linką uchwytu (G04).  
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**WSKAZÓWKI I SCHEMAT PROWADZENIA LINEK**   
 

(2) Wskazówki i schemat prowadzenia linki bungee (G24) 

 
Jak pokazano na rysunku, wokół szpuli (G13) powinny być 
wykonane 2 owinięcia linką bungee (G24). 

 

 



8  

****INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI LINEK****  

(1) Rozwiń linki 
Kiedy chwytasz za uchwyty, aby użyć NPG Ski, możesz nieumyślnie skręcić linki. 
Powoduje to dalsze skręcanie się linek wewnątrz urządzenia oraz ich plątanie się 
podczas pociągania uchwytów, co może skutkować przedwczesnym zużyciem.  
Aby tego uniknąć, regularnie sprawdzaj linki i odwijaj je w razie potrzeby. 
Będziesz mógł/mogła łatwo zauważyć skręcanie się linek; rozwiń je, obracając 
uchwyt w kierunku przeciwnym do skrętu, lub wyreguluj wykonując poniższe 

czynności: :  
1. Pociągnij oba uchwyty tak daleko, jak się da.  

2. Przytrzymaj linki na wsporniku montażowym, pozwalając uchwytom 
swobodnie zwisać i obracać się. 
3. Przeciągnij dłonią wzdłuż każdej linki, aby ją rozwinąć.  
4. Przywróć uchwyty do górnej pozycji. 
5. Powtórz proces co najmniej dwa razy, zaczynając od kroku 1. 

 

(2) Sprawdź linki (po około 50 godzinach użytkowania) 
Są dwie zwykłe linki i dwie linki bungee, które muszą być 
sprawdzane regularnie, po określonym okresie użytkowania.  

Ważne! Każda linka jest określonego typu i należy ją wymienić, jeśli zaobserwuje 
się znaczne zużycie lub uszkodzenie, zgodnie z następującymi wskazówkami:  

1.  Każda linka uchwytu to pojedynczy sznurek 
podłączony do obu uchwytów i można ją łatwo sprawdzić, 
wyciągając uchwyty do samego końca i wizualnie 
sprawdzając, czy linki nie są zużyte.  

 
2. Aby sprawdzić linki umieszczone wewnątrz ramy pionowej, 
należy zdemontować prawy panel (A05), w następujący sposób:  

 
 A • Zdejmij prawy panel (A05), odkręcając osiem 
wkrętów (B11). Odsłonisz w ten sposób linkę, który 
nawija się na koło zamachowe, linkę uchwytu, która 
nawija się na szpulę (jest to oddzielny sznurek od tego 
przymocowanego do uchwytów) oraz linkę bungee.  

 
 B • Poproś osobę asystującą o powolne wyciągnięcie 
uchwytów do samego końca i sprawdź stan linek.  
Wyciągnięcie uchwytów pozwoli Ci obejrzeć całą 
długość roboczą tych linek.  
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(3) Sprawdź linkę pod kątem zużycia/uszkodzenia: 
• Z biegiem czasu powierzchnia linek będzie wykazywać oznaki 
“puszenia się.” Jeżeli "puszenie się" stanie się wyjątkowo wyraźne 
w jednej części linki, należy ją wymienić (patrz zdjęcie). 

 
• Z biegiem czasu linka bungee zacznie się "puszyć", co jest całkowicie 
normalne. Jednak po odsłonięciu białych włókien linka powinna zostać 
natychmiast wymieniona. 
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  Instrukcje bezpiecznego użytkowania  
Rozciąganie powinno zostać włączone zarówno do ćwiczeń rozgrzewających, 

jak i rozluźniających, i powinno być wykonywane po 3-5 minutach ćwiczeń 
aerobowych o niskiej intensywności lub ćwiczeń typu kalistenicznego. Ruchy 
należy wykonywać powoli i płynnie, bez podskakiwania i szarpania. Kontynuuj 
rozciąganie, aż poczujesz lekkie napięcie w mięśniach, bez bólu, i przytrzymaj 
pozycję przez 20-30 sekund. Oddychanie powinno być powolne, rytmiczne i 
kontrolowane: uważaj, aby nigdy nie wstrzymywać oddechu.  

 

Krążenia głowy 

Obróć głowę w prawo odliczając 

do jednego, aż poczujesz 

rozciąganie lewej strony szyi.  

Następnie obróć głowę do tyłu: 

odlicz do jednego, wyciągając 

brodę do sufitu i otwierając usta.  

Obróć głowę w lewo – odlicz do 

jednego; na koniec opuść głowę 

na klatkę piersiową, ponownie 

odliczając do jednego.  

Skłony do przodu 

Powoli pochyl się do przodu 

w talii, rozluźniając plecy i 

ramiona oraz rozciągając się 

w kierunku palców u nóg. 

Sięgnij jak najdalej i 

przytrzymaj pozycję przez 

15 sekund. 

 
  

 
 
 

Rozciąganie mięśnia 
czworogłowego 

Opierając się jedną ręką o 

ścianę dla zachowania 

równowagi, sięgnij za siebie i 

podnieś prawą stopę. 

Zbliż piętę jak najbliżej 

pośladków. Odlicz do 15 i 

powtórz ćwiczenie na lewej 

stopie. 

 

 
Rozciąganie boków 

Rozłóż ramiona na bok i 

kontynuuj ich podnoszenie, 

aż znajdą się nad twoją 

głową. Wyciągnij prawą rękę 

tak wysoko w górę, w 

kierunku sufitu, jak to tylko 

możliwe, odliczając do 

jednego. Poczuj jak prawa 

strona się rozciąga. Powtórz 

ćwiczenie na lewym 

ramieniu. 

 
Rozciąganie mięśnia 
dwugłowego uda 

Usiądź z prawą nogą wyciągniętą 

prosto przed sobą. Wyprostuj 

nogę, próbując przytrzymać ją 

ręką. Rozpocznij z 

wyprostowanymi plecami. Powoli 

zrób wydech i spróbuj obniżyć 

klatkę piersiową do kolana 

wyciągniętej nogi. Przytrzymaj, a 

następnie powtórz na drugiej 

nodze przez 15 sekund.  
 

 

1 

3 

5 

7 

Unoszenie ramion 

Podnieś prawe ramię do 

góry, do ucha na jedno 

odliczenie. Następnie 

unieś lewe ramię do góry 

odliczając do jednego i 

obniżając prawe ramię.  



11  

Rozciąganie wewnętrznej 
partii ud 

Usiądź z podeszwami stóp 

oraz kolanami 

skierowanymi na 

zewnątrz. Przyciągnij 

stopy jak najbliżej kroku. 

Delikatnie popchnij 

kolana w kierunku 

podłogi. Odlicz do 15. 

 

 

Rozciąganie łydki/ścięgna 
Achillesa  

Oprzyj się o ścianę z lewą 

nogą przed prawą i rękami 

wyciągniętymi do przodu. 

Trzymaj prawą nogę prosto, a 

lewą stopę odłożoną na 

podłodze; następnie zegnij 

lewą nogę i pochyl się do 

przodu, kierując biodra w 

stronę ściany. Przytrzymaj, a 

następnie powtórz na drugiej 

nodze przez 15 sekund.  
 

  

4 
8 
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UŻYTKOWANIE ORAZ WSKAZÓWKI TRENINGOWE 
Maszyna NPG Ski oferuje wspaniałe ćwiczenia dla całego ciała. Każde 
pociągnięcie angażuje nogi, ręce, ramiona i rdzeń podczas wykonywania 
pionowego "brzuszka" w dół, wykorzystując ciężar ciała do przyspieszenia pracy 
uchwytów. Każde pociągnięcie kończy się wyciąganiem ramion w dół wzdłuż 
bioder na częściowo ugiętych kolanach. 

 

NPG Ski umożliwia Ci również trening z ruchem dwubiegunowym – jest to niezbędny 

element zarówno jazdy na łyżwach, jak i na nartach. Postępuj zgodnie z poniższymi 

wskazówkami:  

 

1. Wskazówki dotyczące ruchu dwubiegunowego  

WSKAZÓWKA 1 

Rozpocznij z dłońmi rozstawionymi na 
szerokość ramion. Ramiona muszą 
znajdować się mniej więcej na 
wysokości oczu. Powinny być zgięte,  a 
stopy rozstawione na szerokość barków. 

 
 
 

 
WSKAZÓWKA 2 

Pociągnij uchwyty w dół, angażując mięśnie 
brzucha i zginając kolana. Utrzymuj zgięte 
ramiona, aby uchwyty znajdowały się 
wystarczająco blisko Twojej twarzy. 
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UŻYTKOWANIE ORAZ WSKAZÓWKI TRENINGOWE 

1. Wskazówki dotyczące ruchu dwubiegunowego  

WSKAZÓWKA 3 

Zakończ ćwiczenie z lekko 
ugiętymi kolanami i 
ramionami wyciągniętymi 
wzdłuż ud. 

 
 
 

 

 

 
WSKAZÓWKA 4 

Podnieś ręce do góry i 
wyprostuj ciało, aby 
powrócić do pozycji 
wyjściowej. 

 

 
 
 

2. Wskazówki dot. użytkowania w trybie 
narciarstwa klasycznego (ramiona wyciągane 
naprzemiennie)  

Rozpocznij z jedną ręką: uniesioną i 
lekko zgiętą.  
Pociągnij uchwyt w dół, stopniowo 
podnosząc drugą rękę. Kontynuuj 
naprzemienne pociąganie uchwytów, 
zachowując zgięcie w ramieniu: jest 
to bardziej efektywna pozycja.  



INSTRUKCJA TRENINGU MIĘŚNI 
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Istnieją dwa typy mięśni, które współpracują ze sobą w sposób 
zsynchronizowany, aby wykonać ruch – jak pokazano poniżej na 
stronach 14 i 15 – z różnymi poziomami zaangażowania i zużywanej 
siły.  

 Mięśnie główne (czarny):  

Są to mięśnie, które kurczą się, aby wykonać pożądany ruch; zużywając do tego 
dużo siły.  

 

  Mięśnie pomocnicze (szary): 

Mięśnie te pełnią rolę wspierającą i stabilizującą postawę; charakteryzują się 
niską mocą wyjściową.  

 

(1) Na początku: 

• Mięśnie główne: triceps, czworoboczny, najszerszy grzbietu, łydki 

• Mięśnie pomocnicze: brzucha, prostowniki pleców, pośladki, 
dwugłowy uda, zginacze bioder, czworogłowe i goleni  

 

 
(2) W trakcie (podczas pociągania): 

• Mięśnie główne: triceps, najszerszy grzbietu, brzucha, zginacze 
bioder, golenie  

• Mięśnie pomocnicze: czworogłowe, prostowniki pleców, pośladki, 
dwugłowy uda, łydki 
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(3) Na końcu: 

• Mięśnie główne: triceps, brzucha, zginacze bioder, golenie  

• Mięśnie pomocnicze: czworogłowe, prostowniki pleców, pośladki, dwugłowy uda, łydki 

 

(4) Przy powrocie do pozycji wyjściowej: 

• Mięśnie główne: czworogłowe, pośladki, dwugłowe uda, prostowniki pleców, 
część przednia naramienna, część górna czworoboczna, część górna 
piersiowa, łydki 

• Mięśnie pomocnicze: brzucha, goleni, zginacze bioder  
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NAZWY CZĘŚCI – MASZYNA NPG Ski 
 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

1 Wspornik górny (#A06)X 1SZT 

2 Wspornik montażowy(#A07) X1SZT  

3 Lewe ramię (#A08) X 1SZT 

4 Prawe ramię (#A09)X1SZT 

5 ŚRUBA Z ŁBEM KULISTYM 1/4-20*5/8” (NIERDZEWNA) (B12) X6SZT 

6 ŚRUBA Z ŁBEM KULISTYM M6*P1.0*15L (NIERDZEWNA) (B14)X4SZT 

7 ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM 5/16 „*2” (SREBRNA) (B17)X6SZT   

8 PODKŁADKA PŁASKA ψ23*ψ8.0*2.0t  (SREBRNA) (D02) X6SZT 

9 ELEMENT DYSTANSOWY DO WSPORNIKA DOLNEGO (G27) X2SZT 

10 NARZĘDZIA (ŚRUBOKRĘT I KLUCZ) X1ZESTAW 



INSTRUKCJE MONTAŻU 
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1. 1. USUŃ WSZYSTKIE TAŚMY ZABEZPIECZAJĄCE I 

OPAKOWANIE PRZED ROZPOCZĘCIEM INSTALACJI. 

2.  

2.ABY UNIKNĄĆ OBRAŻEŃ CIAŁA I USZKODZENIA 

URZĄDZENIA PODCZAS PROCESU INSTALACJI, PROSIMY 

O UMIESZCZENIE PRODUKTU NA PŁASKIEJ PODŁODZE. 

 

3.NIE NALEŻY WYJMOWAĆ PAPIEROWYCH ROLEK 

MOCUJĄCYCH LINKĘ PRZED ZAKOŃCZENIEM 

INSTALACJI MASZYNY NA ŚCIANIE.  

 

**WAŻNA UWAGA: 
 

 

PAPIEROWE ROLKI 
MOCUJĄCE LINKĘ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



INSTRUKCJE MONTAŻU 

 

RYSUNEK 1 
 

Zamocuj lewe i prawe ramię (A08 i A09) na przednim panelu (A02) za 

pomocą śrub (B12X4 szt.), jak pokazano na rysunku.  

Uwaga: Uważaj, aby nie zaciskać linek.  
 

RYSUNEK 1 
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INSTRUKCJE MONTAŻU 

UMIEŚĆ PRODUKT NA PŁASKIEJ PODŁODZIE W CELU 

WYKONANIA MONTAŻU.  

2 

 

 

 

RYSUNEK 2 

Przymocuj wspornik górny (A06) do lewego i prawego ramienia (A08 

i A09) za pomocą śrub (B14X4szt.), jak pokazano na rysunku.  

 
RYSUNEK 2 

 



INSTRUKCJE MONTAŻU 

3 

 

 

UMIEŚĆ PRODUKT NA PŁASKIEJ PODŁODZIE W CELU WYKONANIA 
MONTAŻU.  

RYSUNEK 3 
 

Zamocuj lewe i prawe ramię (A08 i A09) na tylnym panelu (A03) za 
pomocą śrub (B12X4 szt.), jak pokazano na rysunku.  

 
RYSUNEK 3 
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RYSUNEK 4 

Zakończyłeś montaż głównych elementów NPG Ski.  

RYSUNEK 4 
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RYSUNEK 5 
Są dwa sposoby instalacji NPG Ski: 
Zamontuj NPG Ski na ścianie (A) lub na opcjonalnym stojaku 
podłogowym za pomocą elementu (B), jak pokazano na rysunku. 

 

 A.  Montowany na ścianie   B. Z opcjonalnym stojakiem podłogowym  

A. Montaż na ścianie   

NPG Ski musi być bezpiecznie i stabilnie przymocowany do solidnej ściany. 
Do NPG Ski jest dołączany osprzęt do przymocowania urządzenia do 
ściany w oparciu o poniższe dwie metody: 

(1) z 16" odstępami między drewnianymi kołkami  

– Zobacz strony 23 ~ 26, aby zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi 
montażu drewnianych kołków z odstępem 16" 
(2) z odstępem innym niż 16" 
– Zobacz strony 27 ~ 28, aby zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi 
montażu drewnianych kołków z odstępem innym niż 16" 

 
Uwaga: W przypadku montażu do innych typów konstrukcji ściennych 
(metal, beton itp.) należy skonsultować się z fachowcem budowlanym 

w celu wykonania bezpiecznego montażu. 

B. Z opcjonalnym stojakiem podłogowym 

Jeśli wybierzesz stojak podłogowy do zainstalowania NPG Ski, 
zapoznaj się z instrukcją MONTAŻU DO PODŁOGI. 
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RYSUNEK 6 
 
 

INSTRUKCJE MONTAŻU NA ŚCIANIE Z ODSTĘPAMI 16” POMIĘDZY KOŁKAMI 
 

 

NPG Ski musi zostać bezpiecznie przymocowany do stabilnej ściany. NPG 
Ski jest dostarczany z wstępnie wywierconymi otworami dla standardowej 

16-calowej instalacji na ścianie na kołku montażowym. 
Wkręty (B17) muszą zostać zamontowane pośrodku konstrukcji, zgodnie 
z 16-calowym odstępem pomiędzy drewnianymi kołkami, jak pokazano na 
ilustracji.  

 

 

UWAGA DOT. BEZPIECZEŃSTWA:   
Jeśli nie masz pewności, czy kołki są zainstalowane w odstępach 
16”, nie powinieneś kontynuować montażu, dopóki nie określisz ich 
rozstawu. 
Jeśli kołki są rozstawione w odległości innej niż 16”, należy 
postępować zgodnie z alternatywnymi instrukcjami montażu 
podanymi na stronach 27 ~ 28.  
Jeśli nadal nie masz pewności co do rozstawu kołków, nie 
kontynuuj instalacji, dopóki nie przygotujesz prawidłowego 
odstępu. W takiej sytuacji zalecamy także montaż na 
opcjonalnym stojaku podłogowym. 

 Ważne   Uwaga dotycząca instalacji maszyny na ścianie  
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UMIEŚĆ PRODUKT NA PŁASKIEJ PODŁODZIE W CELU WYKONANIA 
MONTAŻU.  

 

RYSUNEK 7 

INSTRUKCJE MONTAŻU NA ŚCIANIE Z ODSTĘPAMI 16” POMIĘDZY KOŁKAMI

Połóż NPG Ski na podłodze, z kołem zamachowym skierowanym do góry.  
Zainstaluj WSPORNIK MONTAŻOWY (A07) na górnym wsporniku NPG Ski 
(A06). Wpuść dwa wkręty (B12) 1/4”-20*5/8” przez górny wspornik NPG Ski 
(A06) i do dwóch zewnętrznych otworów WSPORNIKA MONTAŻOWEGO (A07), 
jak pokazano na rysunku.  
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INSTRUKCJE MONTAŻU NA ŚCIANIE Z ODSTĘPAMI 16” POMIĘDZY KOŁKAMI 

 

Gratulacje! Zakończyłeś montaż głównej jednostki NPG Ski. 

Teraz ostrożnie podnieś maszynę. 
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INSTRUKCJE MONTAŻU NA ŚCIANIE Z ODSTĘPAMI 16” POMIĘDZY KOŁKAMI 

Zainstaluj maszynę na ścianie 

Krok 1: Przyłóż NPG Ski do 
ściany. Dwa zewnętrzne 
otwory wspornika 
montażowego (A07) 
powinny być wyrównane z 

kołkami. Zaznacz lokalizację 
każdego z otworów. 
Zaznacz również położenie 
każdego otworu dolnego 
wspornika NPG Ski, aby 

wyrównać go ze ścianą (lewa i 
prawa strona). 

 

Następnie zamontuj podkładki 

(D02) na śrubach (B17) i wkręć 
je w każdy otwór, aż urządzenie 
będzie mocno dokręcone, jak 
pokazano na rysunku.  

 
Krok 2. Umieść czarny element 
dystansowy (G27) za każdym 

otworem montażowym w 
dolnym wsporniku NPG Ski. 
Zamontuj podkładki (D02) na 
śrubach (B17) i wkręć w każdy 
otwór montażowy, aż 

urządzenie będzie mocno 
dokręcone, jak pokazano na 
rysunku.  

 
 
 
 

UWAGA: UPEWNIJ SIĘ, ŻE WWIERCASZ SIĘ W SOLIDNY MATERIAŁ 

I ŻE URZĄDZENIE JEST PRAWIDŁOWO ZAMOCOWANE DO ŚCIANY, ABY 
UNIKNĄĆ OBRAŻEŃ! 

KROK 1 

KROK 2 
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Instrukcje montażu na ścianie z odstępem innym niż 16” 
Przed zamontowaniem NPG Ski na ścianie z odstępami innymi 
niż 16” 

Zainstaluj drewnianą płytę 
montażową do ściany, zgodnie z 
poniższymi krokami. Drewniana 
płyta powinna mieć grubość 1,5” 
i nadawać się do wkręcenia śrub 
(B17) (dostarczonych w torebce 
z częściami), które utrzymają 
NPG Ski. Należy przygotować 
śruby (B17) i podkładki (D02), 
aby wykonać montaż. 

1.  Określ położenie kołków 
w ścianie. Oznacz środek 
pomiędzy kołkami, mierząc 
odległość między nimi. 

2. Narysuj 4 oznaczenia na 
płycie drewnianej, 1” od góry i 1” 
od dołu, zgodnie z odstępami 
pomiędzy kołkami w ścianie. 

 
3. Wywierć otwory w każdym 
z tych miejsc. 

 

4. Zamontuj drewnianą płytę 
tak, aby środek górnej części 
znajdował się 87 cali nad 
podłogą, a dolna część 
spoczywała na podłodze. 
(Uwaga, jeśli występuje 
drewniana listwa 
przypodłogowa, możesz 
przymocować ją 
bezpośrednio do listwy 
przypodłogowej).   

5.  Możesz teraz wykonać kroki 
2–4 oraz instrukcje montażu   
NPG Ski podane na następnej 
stronie używając dostarczonych 
elementów montażowych. 

. 27 
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Instrukcje montażu na ścianie z odstępem innym niż 16” 

1. Przyłóż NPG Ski do ściany. Dwa 
zewnętrzne otwory wspornika 
montażowego (A07) powinny być 

wyrównane z kołkami. Zaznacz 
lokalizację każdego z otworów. 

Zaznacz również położenie 
każdego otworu dolnego 
wspornika NPG Ski, aby 

wyrównać go ze ścianą (lewa i 
prawa strona). Zamontuj podkładki 

(D02) na śrubach (B17) i wkręć w 
każdy otwór, aż urządzenie będzie 
mocno dokręcone, jak pokazano 

na rysunku.  

 
2. Umieść czarny element 

dystansowy (G27) za każdym 
otworem montażowym w dolnym 
wsporniku NPG Ski. Zamontuj 

podkładki (D02) na śrubach (B17) 
i wkręć w każdy otwór montażowy, 

aż urządzenie będzie mocno 
dokręcone, jak pokazano na 
rysunku.  
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Krok 1: 

 
Usuń papierowe rolki mocujące linkę. 

Krok 2: 

Zamocuj górną osłonę (G28) nad monitorem (H02), jak pokazano 
na rysunku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KROK1 Usuń papierowe 
rolki mocujące 
linkę. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KROK 2 
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RYSUNEK 13   
 

GRATULUJEMY! 
Zakończyłeś instalację swojego NPG Ski.  
 
 
 



14 

 

 

 

WIDOK ROZSTRZELONY 
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Lista części 
 

 

NR NAZWA CZĘŚĆI  ILOŚĆ 

A01 WSPORNIK DOLNY 1 

A02 PANEL PRZEDNI 1 

A03 PANEL TYLNY 1 

A04 PANEL LEWY 1 

A05 PANEL PRAWY 1 

A06 WSPORNIK GÓRNY 1 

A07 WSPORNIK MONTAŻOWY 1 

A08 LEWE RAMIĘ 1 

A09 PRAWE RAMIĘ 1 

A10 WYWARZONE KOŁO ZAMACHOWE 1 

   

B01 WKRĘT SAMOGWINTUJĄCY(10*1”) ψ8,0mm (NIERDZEWNY) 2 

B02 WKRĘT SAMOGWINTUJĄCY (10*3/4”) ψ8,0mm (NIERDZEWNY) 3 

B03 WKRĘT KRZYŻAKOWY (NIERDZEWNY) #6-32*2mm 1 

B04 ŚRUBA (SREBRNA) M4*P0.7*6L 9 

B05 ŚRUBA Z ŁBEM PŁASKIM (CZARNA) M5*8l 8 

B06 ŚRUBA (NIERDZEWNA) 3/8-16*3 1 

B07 ŚRUBA (NIERDZEWNA) 1/4-20*3-1/4” 2 

B08 ŚRUBA Z ŁBEM KULISTYM 1/4-20*1/2” (NIERDZEWNA) 5 

B09 ŚRUBA Z ŁBEM KULISTYM 1/4-20*1-1/4” (NIERDZEWNA) 4 

B10 ŚRUBA Z ŁBEM KULISTYM 1/4-20*3/4” (NIERDZEWNA) 12 

B11 ŚRUBA Z ŁBEM KULISTYM 1/4-20*3/8” (NIERDZEWNA) 20 

B12  ŚRUBA Z ŁBEM KULISTYM 1/4-20*5/8” (NIERDZEWNA) 12 

B13 ŚRUBA Z ŁBEM KULISTYM M4*P0.7*10L (NIERDZEWNA) 3 

B14 ŚRUBA Z ŁBEM KULISTYM M6*P1.0*15L (NIERDZEWNA) 4 

B15 WKRĘT KRZYŻAKOWY 1/8*1 (NIERDZEWNY)  4 

B16 ŚRUBA Z ŁBEM OKRĄGŁYM ψ9,3mm (NIERDZEWNA) 4 

B17 ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM 5/16 "*2" (SREBRNA) 6 

   

C01 #10 NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA (ROZMIAR KLUCZA ψ9,3mm)(NIERDZEWNA) 4 

C02 #6 NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA (ROZMIAR KLUCZA ψ8mm)(NIERDZEWNA) 1 

C03 NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA 1/4-20 (SREBRNA) 14 

C04 NAKRĘTKA ZABEZPIECZAJĄCA 1/4-20 (NIERDZEWNA) 6 
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C05 NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA 3/8-16 (NIERDZEWNA) 1 

   

D01 PODKŁADKA PŁASKA ψ16*ψ6.5*1.5t (CZARNA) 1 

D02 PODKŁADKA PŁASKA ψ23*ψ8.0*2.0t (SREBRNA) 6 

D03 PODKŁADKA PŁASKAψ30*ψ6*1.5t (CZARNA) 5 

D04 PODKŁADKA NIERDZEWNA ψ34.7*ψ20.1*0.5mm 2 

D05 PODKŁADKA FALISTA M26 (CZARNA) 1 

   

E01 PIERŚCIEN R-35 (CZARNA) 2 

E02 ELEMENT DYSTANSOWY (NIERDZEWNY)ψ10*ψ6.0*3.5t 8 

E03 OSŁONA KOŁA ZAMACHOWEGO 1 

E04 OŚ KOŁA ZAMACHOWEGO 1 

E05 ELEMENT DYSTANSOWY DO KOŁA ZAMACHOWEGO (WEW.) 2 

E06 ELEMENT DYSTANSOWY DO KOŁA ZAMACHOWEGO (ZEW.) 2 

E07 ŁOŻYSKO PRECYZYJNE Z 6001 6 

E08 ŁOŻYSKO SPRZĘGŁA 2 

E09 PRZELOTKA BATERII 1 

   

G01 OBUDOWA KOŁA PASOWEGO GÓRNEGO 2 

G02 NASADKA NA RAMĘ 1 

G03 ZATYCZKA TPR 2 

G04 LINKA UCHWYTU 2 

G05 ZŁĄCZE - NAKRĘTKA 1 

G06 ZŁĄCZE - WKRĘT 1 

G07 KOŁO ZAMACHOWE 1 

G08 POKRYWA PRZEDNIA KOŁA ZAMACHOWEGO 1 

G09 POKRYWA TYLNA KOŁA ZAMACHOWEGO 1 

G10 PIERŚCIEŃ AMORTYZATORA 1 

G11 AMORTYZATOR KOŁA ZAMACHOWEGO 1 

G12 ŚRODKOWA NASADKA 1 

G13 SZPULA LINKI 2 

G14 UCHWYT 2 

G15 KOŃCÓWKA UCHWYTU 2 

G16 PRZENDIA POKRYWA GENERATORA 1 

G17 TYLNA POKRYWA GENERATORA 1 

G18 NASADKA WAŁU 1 

G19 NASADKA GUMOWA ŁOŻYSKA 2 
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G20 KOŁO PASOWE LINKI 4 

G21 ELEMENT DYSTANSOWY KOŁA PASOWEGO 8 

G22 NASADKA NA BATERIĘ 1 

G23 NASADKA NA KÓŁKO 1 

G24 LINKA BUNGEE 2 

G25 KOŁO PASOWE LINKI BUNGEE 8 

G26 WSPORNIK MONITORA 1 

G27 ELEMENT DYSTANSOWY DLA WSPORNIKA DOLNEGO 2 

G28 OSŁONA MONITORA 1 

   

H01 LINKA GENERATORA 1 

H02 MONITOR 1 

H03 MAGNES 1 

H04 GENERATOR 1 
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Ustaw własny czas, dystans oraz interwał lub wybierz spośród wstępnie 
zaprogramowanych treningów – standardowych lub niestandardowych. 

Wiosłuj lub jeźdź na nartach bez wcześniej ustawionego dystansu lub 
czasu. PM 5 rozpocznie rejestrowanie danych treningowych po wykonaniu 
pierwszego pociągnięcia. Twoje wyniki zostaną zapisane, jeśli będziesz 
wiosłować/jeździć na nartach dłużej niż jedną minutę i naciśniesz przycisk 
MENU. 

Jest wiele ustawień, które możesz wypróbować; wprowadź dane, aby móc 
ustawiać jeszcze więcej ciekawych treningów. 

Uzyskaj dostęp do dodatkowych funkcji i 
informacji. 

Użyj tego menu, aby ustawić i sparować Bluetooth: możesz go 
użyć do połączenia z monitorem Kinomap HR i smartfonem. 

Użyj tego przycisku, aby ustawić Bluetooth: możesz go użyć do 

połączenia z aplikacją Kinomap lub urządzeniem do pomiaru tętna. 

Unit Display       Menu Uzyskaj dostęp do dodatkowych funkcji i informacji. 

Ustaw własny czas, dystans, kalorie oraz inne 
dane, aby urozmaicić swoje treningi. 

Wybierz jeden z wstępnie zaprogramowanych programów. 

Rozpocznij trening bez wcześniej ustawionego dystansu lub czasu. 

V2 rozpocznie rejestrowanie danych treningowych po wykonaniu pierwszego 

pociągnięcia. Twoje wyniki zostaną zapisane, jeśli będziesz 

wiosłować/jeździć na nartach dłużej niż jedną minutę i naciśniesz przycisk 

MENU. 

 Parowanie i wybór urządzeń 
Bluetooth. 

Main Menu 

Just Row 

Select 

Workout New 

Workout 

Bluetooth Set 

Więcej opcji 

INSTRUKCJE OBSŁUGI KONSOLI  

 
 

 

 

Podłączenie do pulsometru BLE: użyj Bluetooth Set w Menu: wejdź do Bluetooth Set; 
wyświetlacz pokaże Connect Heart Rate oraz Enable App Bluetooth. Wybierz Connect Heart Rate, a 
V2 znajdzie wszystkie pulsometry BLE i wyświetli je. Wybierz swoje urządzenie. Następnie urządzenia 
połączą się ze sobą. Jeśli nie możesz znaleźć swojego urządzenia, użyj Refresh, aby ponownie 
wyszukać wszystkie urządzenia BLE. 

 
Podłączenie do KinoMap: Włącz Bluetooth w smartfonie, użyj ustawienia systemowego, aby znaleźć 
Vmax XXXXX (numer seryjny BLE). Po znalezieniu VmaxXXXXX (numer seryjny BLE) na smartfonie, 
podłącz go, a będziesz mógł/mogła pracować na swoim telefonie. 
Trening pamięciowy: z Kinomap wszystkie treningi można zapisać w bazie danych treningów. 
Możesz ją przejrzeć w dowolnym momencie. 

Aby rozpocząć: 

Podstawy obsługi   
 

• Monitor V2 automatycznie wyświetli dane treningu, gdy zaczniesz trening na maszynie lub naciśniesz przycisk 
MENU/Dowolny przycisk, aby go włączyć. 

 

• Naciśnij przycisk MENU, aby wrócić do poprzedniego ekranu. 
 

• Użyj przycisku MENU, aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji. 

PRZEGLĄD MONITORA WYDAJNOŚCI (V2) 
Dla Dynamic Indoor Air Rower i NPG Ski 
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Uderzenia na minutę (s/m) 

Tempo (w czasie) na 500 m (obliczane dla 
każdego pociągnięcia) Twoje Tempo na 
podstawie czasu. Zajmuje to 500 m wiosłowania 
lub jazdy na nartach. Im mniej czasu, tym 
szybsza jazda. Tętno 
(opcjonalne). Wymaga dodatkowego 
pasa piersiowego. 

MENU. 
Naciśnij, aby włączyć PM. Wyświetl 
poprzednie menu lub zapisane wyniki 
treningu.  

Całkowity czas, 
który upłynął 

Wszystkie przejechane 
metry 

Mapa menu 
V2 

/ 500m  

Wymień baterię 
Otwórz pokrywę i użyj 
wyłącznie baterii litowo-

jonowej 186508 
Bateria litowo-jonowa  

Wejście USB  

Reset (aktualizacja oprogramowania) 
Pokrywa 
baterii Przewód 

czujnik-koło 
zamachoweg
o  

Oprogramowanie: Oprogramowanie jest wewnętrzne i obsługuje Monitor wydajności (V2). 

Twój V2 jest fabrycznie wyposażony w najnowsze oprogramowanie, jednak regularnie oferowane 
są nowe i ulepszone wersje. Producent regularnie publikuje aktualizacje. Darmowe 

oprogramowanie V2 ułatwia aktualizację do najnowszej wersji w dowolnym momencie. Gdy V2 
wykryje nośnik pamięci (USB) z najnowszą wersją oprogramowania, automatycznie je zaktualizuje.  

 
Uwaga: nie odłączaj pendrive'a (USB) przed zakończeniem aktualizacji. 

 
 
 

 

Całkowity czas, który 
upłynął 

 
Wszystkie przejechane metry 

 
Średnie tempo na 500m.  
Jest to średnia z całego 
treningu.   

 
Podział metrów 
Metry przejechane na określonym 

dystansie lub w określonym 

czasie. W trybie wiosłowania/jazdy 

na nartach czas jest dzielony na 5 

min. 

 
:17 23 s /  m 

2:23 
45m 120 

2: 33,8 avg 

split 
meters 

projects 
/m    30 :00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pociągnięcia na minutę (s/m).  

 
Tempo (w czasie) na 500 m (obliczane dla każdego 

pociągnięcia). Twoje tempo to czas potrzebny na 
pokonanie 500 m. Im mniej czasu, tym szybsza jazda. 

 

Tętno 
(Opcjonalne. Wymaga dodatkowego pasa 
piersiowego.) 

Przewidywane metry pokonane w 30 minut jeżeli 

aktualne średnie tempo jest utrzymywane.  

 

MENU 

Naciśnij, aby włączyć. Wyświetl poprzednie 

menu lub zapisane wyniki treningu. 

 
Jednostki: Przechodź dowolnie pomiędzy metrami (m), 

tempem (czas/500 m), watami i kaloriami (Cal).  

Wyświetl 
Naciśnij, aby przechodzić pomiędzy Wszystkimi danymi, Krzywą 
siły, Tempem wiosłowania/narciarza, Wykresem słupkowym i Dużą 

czcionką.
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FUNKCJA PRZYPOMINANIA O KONSERWACJI: 

Po długim treningu, gdy skumulowany dystans treningu przekracza 500 km (500 000 METRÓW)  

 – na ekranie Monitora  w prawym górnym rogu pojawi się napis KONSERWACJA: komunikat ten przypomni 

Ci o ogólnej konserwacji maszyny, wykonywanej wg poleceń podanych poniżej: 

* Konserwacja ogólna : 

Codziennie 

Po użyciu przetrzyj urządzenie szmatką lub nieścierną myjką. Możesz użyć wody z mydłem lub dowolnego środka do 

czyszczenia szkła. Nie używaj kwasów mineralnych, wybielaczy ani szorstkich materiałów ściernych. 

Co 500 km, co tydzień dla użytkowników instytucjonalnych: 

Nasmaruj łańcuch łyżeczką oczyszczonego oleju mineralnego, oleju 3-IN-ONE® lub oleju silnikowego 20 W. Nałóż olej 

na ręcznik papierowy i pocieraj nim całą długość łańcucha. Usuń nadmiar. Powtórz w razie potrzeby. Nie czyść 

łańcucha żadnym środkiem czyszczącym ani rozpuszczalnikiem, np. WD ‐ 40®. 

Co 2500 km, co miesiąc dla użytkowników instytucjonalnych: 

1. Sprawdź łańcuch pod kątem sztywnych ogniw. Jeśli zostaną znalezione sztywne ogniwa, a dokładne smarowanie 
nie pomoże, należy wymienić łańcuch. 

2. Skontroluj połączenie uchwytu i łańcucha pod kątem zużycia. Jeśli otwór uległ wydłużeniu lub śruba w 

kształcie litery U jest zużyta w połowie, należy wymienić całe połączenie. 

3. Dokręcić linkę amortyzatora, jeśli uchwyt nie wraca do końca do obudowy wentylatora. 

4. Sprawdź dokręcenie śrub, łącznie ze śrubami używanymi do montażu.  

5. W razie potrzeby poluzuj lub dokręć nakrętki na przegubach ramion monitora wydajności. 

6. Sprawdź, czy wewnątrz koła zamachowego nie osiadł pył, używając latarki. Odkurz, jeżeli to konieczne. 

Po zakończeniu ogólnej konserwacji maszyny, można wykonać poniższe kroki na monitorze, aby 

usunąć z ekranu komunikaty o „KONSERWACJI”.  

 

 

KROK 1. 

Kiedy pojawi 

się ekran 

Konserwacji. 

Naciśnij 

"Menu: aby 

wejść do 

menu 

głównego 

KROK 2. 

Naciśnij, aby 

przejść do 

"Więcej 

opcji"  

 
 
 

 

KROK 3. 

Naciśnij, 

aby przejść 

do 

"Podsumow

ania"  

 
 
 
 
 

KROK 4. 

Naciśnij i 

przytrzymaj 

przycisk 

"Reset" przez 

ponad 3 

sekundy, aby 

zresetować 

komunikaty o 

konserwacji 


