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 FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 
1.

Olvassa el az útmutatót még az összeszerelés és a gép használata előtt, aminek biztonságos 
használata függ a helyes összeszereléstől, karbantartástól és a termék helyes használatától. Az 
Ön kötelessége informálódni a a biztonságos használat elveiről.

2. Mielőtt elkezdi az edzést, kérdezze meg kezelőorvosát, hogy az eszköz megfelelő-e az Ön 
számára. Az edzés során előforduló esetleges sérülés veszélyeztetheti az Ön egészségi állapotát. 
A szakember tanácsa különösen fontos, ha már régóta gyógyszereket szed a pulzusszám,  
vérnyomás vagy a koleszterinszint szabályozására. 

3. Figyelje a testjeleket. A túlzott vagy a nem helyesen végzett edzés károsíthatják az Ön 
egészségét. Azonnal hagyja abba az edzést, ha a következő tünetek közül bármelyiket észlelné: 
mellkasi szorítás, szabálytalan pulzus, légszomj, koncentrációhiány vagy hányinger. Ha ezek közül 
a tünetek közül bármelyike előfordul, először konzultáljon orvosával, mielőtt folytatná az edzést.

4. Az eszköz felnőtteknek lett tervezve. Akadályozza meg, hogy gyermekek vagy állatok használják.

5. Az eszközt egyenes és szilárd felületre állítsa. Használjon védőszőnyeget a padlón vagy a 
szőnyegen. A nagyobb biztonság érdekében az eszköz köré ne helyezzen min. 0,6 m távolságban 
további tárgyat!   

6. Használat előtt ellenőrizze, hogy az összes csavar és anya megfelelően meg legyen húzva. 
Némelyik részek (pl. a pedálok) gyorsan elhasználódnak. Egyik állítható résznek sem szabad 
kiállnia, hogy korlátozza Önt a mozgásban. 

7. Az eszköz biztonsága csak akkor garantálható, ha a gép megfelelően van összeszerelve, és 
rendszeres karbantartást van rajta végezve. 

8. Az eszközt csak az útmutatóban leírtaknak megfelelően használja. Ha felfedezne kopott vagy 
sérült alkatrészt, vagy a gép  vydává különös hangot ad ki, ne használja, amíg a probléma nem 
lesz elhárítva.

9. Az edzés közben megfelelő ruházatot viseljen. Ne vegyen fel nyitott ruházatot, ami könnyen 
beakadhat, és korlátozhatja a mozgást. Az elején válasszon lassú tempót. Fogja erősen a 
biciklikormányt, és úgy üljön, hogy ne csússzon le a nyeregről. 

10. Az eszköz az EN957 szabványnak, HC osztálynak felel meg – otthoni használatra alkalmas. A 
maximális terhelés 100 kg. A fékezés független a sebességtől. 

11. Ez a gép nem terápiás segédeszköz. 

12. Az eszköz mozgatásakor fokozottan ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a gerince. Szükség 
esetén kérje egy másik személy segítségét. 

13. FIGYELMEZTETÉS! A pulzusszám-figyelő rendszer (ha a gép rendelkezik vele) nem 
mindenesetben pontos. A túlterhelés a tréning során súlyos sérüléseket vagy halált okozhat. Ha 
rosszullétet érez, azonnal fejezze be az edzést!  
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A KERÉKPÁR RÉSZEI 
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Lencsefejű csavar M8x50

Alátét (ø16 x ø8,3 x 1.5t)

Kalapos anya (M8)

Imbusz csavar M8x35

Csavar M4x12

Villás kulcs (13 – 15)

Villás kulcs (12 – 14)

Imbusz kulcs (5 mm)

Kézi csavar
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ALKATRÉSZLISTA

Szám Leírás Mennyiség Szám Leírás Mennyiség

1 Kormány 1 10 Csavar 1 

2 Nyeregcső 1 11 Süllyesztett fejű csavar 2 

3 Stabilizáló talp 2 12 Alátét 6 

4 Vezérlőpanel 1 13 Anyacsavar 4 

5 Nyereg 1 14 Süllyesztett fejű csavar 4 

6 Pedál (bal) 1 15 Alátét 2 

7 Pedál (jobb) 1 16 Alátét 3 

8 Kézi csavar 1 17 Anyacsavar 3 

9 
Vezérlőpanel tartó

1 18 Terhelésszabályozó 1 

19 Főváz 1 

20 Kábel 1 

AZ ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSEI
1. Lépés
Rögzítse a stabilizáló talpat (3) a fővázhoz (19). Használjon fel hozzá két anyacsavart (13), alátétet
(12) és csavart M8x50 mm (14).
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2. Lépés
Helyezze a nyerget (5) a nyeregcsőre (2), és állítsa be a dőlésszöget. Rögzítse három hatoldalú 
anyacsavar (17) és alátét (16) segítségével.

3. Lépés
Helyezze be a nyeregcsőt (2) a fővázba (19) úgy, hogy a nyílások fedjék egymást. A nyeregcsőt
rögzítje a kézi csavar (8) segítségével. A nyereg megfelelő magassága beállítható az eszköz végleges 
összeszerelése után.
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4. Lépés
Rögzítse a kormányt (1) a fővázhoz (19) két csavar (11) és két alátét (12, 15) segítségével.

5. Lépés
Rögzítse a vezérlőpanel tartóját (9) a kormányra egy csavar (10) segítségével, majd helyezze be a 
vezérlőpanelt (4) a tartóba (9), és csatlakoztassa a kábellel (20).
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6. Lépés
Az egyes pedálok (6 a 7) “L” (bal) és “R” (jobb) jelzéssel vannak ellátva. Szerelje fel őket a megfelelő 
hajtókarokra. A jobb hajtókar a jobb oldalon található az edző személy szemszögéből. A jobb pedált 
csavarja az óramutató járásával megegyező irányba, míg a bal az óramutató járásával ellentétes 
irányba. 

UTASÍTÁSOK AZ EDZÉSHEZ
Ennek az eszköznek a használatával javítja a fizikai kondíciót és erősíti az izomzatot. A szabályozott 

étrend mellett az edzés segíti Önt a fogyásban. 

1. A bemelegítő fázis
Ennek a fázisnak a célja a vérkeringés javítása és a helyes izomfunkció biztosítása. Csökkentenie kell 
a görcs vagy izomsérülés kockázatát. Ezért ajánlatos néhány, alább felsorolt bemelegítő gyakorlat 
elvégzése az edzés elején. Minden gyakorlatnak nagyjából 30 másodpercig kellene tartania. Az 
izmokat túlzottan ne terhelje. Ha fájdalmat érez, azonnal álljon meg!

Törzshajlítás
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Előrehajlás

Külső combizom nyújtás

Belső combizom nyújtás

Vádli és Achilles ín nyújtása

2. Aerob edzés
Ebben a fázisban történik az energialeadás. Helyes edzés esetén a lábizmoknak hamar meg kellene 
erősödniük. Eddzen saját lehetőségei szerint, de ügyeljen a tempó betartására. Az edzés során el kell 
érnie az optimális pulzusszámot az alábbi grafikon célzónája szerint. 
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Ez a fázis min. 12 percig kell, hogy tartson, bár sokan 15 - 20 perccel kezdenek. 

3. A levezetés fázisa
Ebben a fázisban kellene visszarendeződnie az izmoknak és visszaállnia a kardiovaszkuláris 
rendszernek. Ez alapvetően a bemelegítő fázis megismétlése – csökkentve a tempót körülbelül 5 
percig. A nyújtógyakorlatoknak kellene megismétlődni, de nem túlterhelve az izmokat. Idővel aztán 
többet és keményebben is edzhet. Javasolt min. hetente háromszor edzeni.

MEGJEGYZÉS: Ha az edzés során semmi sem jelenik meg a monitoron, ellenőrizze le, hogy a 
kábelek jól vannak-e csatlakoztatva. 

IZOMERŐSÍTÉS
A megfelelŖ izomerŖs²t®shez meg kell hat§rozni a gyakorlatok megfelelŖ neh®zs®g®t. Ez nagyobb 
terhelést jelent a lábai számára. Ezért előfordulhat, hogy nem lesz képes olyan sokáig edzeni, mint 
ahogy szeretett volna. Tehát a fizikai kondíció javítása érdekében módosítania kell az edzésprogramját. 
Végezzenek klasszikus bemelegítő gyakorlatokat, de az aerob fázis végén növelje a gyakorlatok 
nehézségét. A sebességet állítsa be úgy, hogy a célzónában tartsa a szívverését.  

TESTSÚLY CSÖKKENTÉS  
A döntő tényező az erőkifejtés. Hosszabb és összetettebb edzéssel több kategóriát éget el. 
Alapvetően ugyanaz, mintha a kondíció javítása érdekében edzene, csak a cél más. 

HASZNÁLAT 

A nyereg magassága beállítható a kézi csavar kioldásával és a nyeregcső leengedésével vagy 
emelésével. A nyeregcsőn 7 előfúrt nyílás található a különféle beállításokhoz. A megfelelő beállítás 
kiválasztása után ismét helyezze be a kézi csavart a megfelelő lyukba, és jól húzza be. A 
feszültségszabályozó csavar lehetővé teszi az ellenállás megváltoztatását. A magasabb szint 
nehezebb pedálozást jelent, míg az alacsonyabb könnyebb pedálozást. A legjobb eredmény elérése 
érdekében, szabályozza a nehézséget közvetlenül az edzés során. 

MONITOR 

SPECIFIKÁCIÓK 

00:00 - 99:59 MIN 
0,0 – 99,9 KM/H 

TIME (TMR)/IDŐ
SPEED (SPD)/SEBESSÉG 
DISTANCE (DST)/TÁVOLSÁG 0,00 – 999,9 KM 
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CALORIES (CAL)/ELÉGETETT KALÓRIA
PULSE (PUL)/PULZUSSZÁM 

0 - 9999 KCAL 
40 - 240 szívverés/min. (a 
modell szerint) 

A GOMBOK FUNKCIÓI 

MODE: Ezzel a gombbal választ funkciót.

RESET: Ezzel a gombbal nulláza le az értékeket. 

MŰKÖDÉS 

1. AUTO ON/OFF (Automatikus bekapcsolás és kikapcsolás )

 Bekapcsol a rendszer, ha bármelyik gombot megnyomja, vagy ha a sebességérzékelőtől 
impulzust kap.  

 Az eszköz automatikusan kikapcsol, ha 4 percig egyik gomb sem kerül megnyomásra, vagy ha  
ugyanennyi ideig a sebességérzékelő nem kap semilyen impulzust.  

2. CLEAR (Törlés)

Az eszköz az elemek cseréjével vagy a "RESET" gomb 3 másodperces lenyomásával 

újraindítható. 
3. TOVÁBBI FUNKCIÓK

TIME (IDŐ): Az edzés ideje. Nyomja meg a „MODE“ gombot, amíg meg nem jelenik a „TMR” felirat.
SPEED (SEBESSÉG): Az aktuális sebesség. Nyomja meg a „MODE“ gombot, amíg meg 
nem jelenik a „SPD” felirat.

DISTANCE (TÁVOLSÁG): Az aktuális távolság. Nyomja meg a „MODE“ gombot, amíg 
meg nem jelenik a „DST” felirat.

PULSE (PULZUSSZÁM) (a modell szerint): Az edző személy aktuális pulzusszáma. 
Percenkénti pulzusszámban (BPM) van megadva. Nyomja meg a „MODE“ gombot, amíg meg 
nem jelenik a „PULSE” felirat. Helyezze mindkét tenyerét mindkét érzékelőre úgy, hogy a 
pulzusszám-kiértékelés a lehető legpontosabb legyen.  
CALORIES (ELÉGETETT KALÓRIA): Elégetett kalória. Nyomja meg a „MODE“ gombot, 
amíg meg nem jelenik a „CAL” felirat.
SCAN: Az alábbi funkciók automatikus megjelenítése a következő sorrendben: 
TIME/IDŐ – SPEED/SEBESSÉG– DISTANCE/TÁVOLSÁG – PULSE/PULZUSSZÁM –
CALORIES/KALÓRIA (ismétlődik)

4. ELEMEK
A monitor működéséhez két „AA” vagy „AG” 13 elemre van szükség. Az elemeket a 
vezérlőpanel hátoldalán lehet kicserélni.




