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BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

• Tartsuk be az alapvető biztonsági szabályokat! Még a gép első használatba vétele előtt 
ismerkedjen meg az útmutató tartalmával, és őrizze megtovábbi használat céljából!

• Minden edzés előtt végezzen bemelegítő gyakorlatokat az izomgörcsök megelőzésére. Eddzen
ésszerűen, és ne erőltesse túl magát!

• Rendszeresen ellenőrizze az összes csavart és anyát, beleértve más alkatrészeket is! Jól meg
kell legyenek húzva. Rendszeresen ellenőrizze a termék esetleges sérülését vagy kopását! Ne
használjon sérült vagy kopott terméket!

• A terméket csak egyenes és tiszta felületre helyezze! A padlóburkolat védelmére használjon alátétet!

• A készülék köré ne helyezzen min. 0,6 m távolságban további tárgyat!

• Az edzéshez megfelelő sportruházatot és sportcipőt vegyen fel! Ne viseljen túlságosan nyitott
ruházatot, amely könnyen beakadhat!

• A terméket csak az útmutatónak megfelelően használja és tartsa karban! Ne végezzen
jogosulatlan módosításokat a terméken!

• Probléma esetén forduljon hivatalos szervizhez, és ne próbálja saját maga megjavítani a gépet!

• A terméket ne használja kint a szabadban!

• Csak egy személy edzhet a gépen egy adott időpontban!

• A terméket tartsa távol a gyerekektől és házi kedvenceitől! Ne hagyja őket felügyelet
nélkül,vagy közel a géphez. A termék kizárólag felnőtt felhasználóknak készült.

• Ha hányingert érez, vagy egészségügyi problémák lépnek fel, hagyja abba az edzés! Az
újrakezdés előtt konzultáljon kezelőorvosával! Bármely edzés megkezdése előtt először
konzultáljon orvosával! Ez különösen fontos a 35 év felettieknél és az egészségügyi
problémákkal küzdő emberek esetében.

• A termék összeszerelésében, javasoljuk, hogy legalább két felnőtt vegyen részt.
• Az edzés során tartsa egyenesen a hátát!
• A fogantyút biztonságosan fogja, különösen, ha magasabb intenzitású evezés van beállítva!
• A felhasználó max. súlya: 180 kg

• Kategória S (az EN 957 szabvány szerint) kereskedelmi felhasználásra
• FIGYELMEZTETÉS: A pulzusszám-figyelő rendszer nem mindenesetben pontos. A túlterhelés

az edzés során súlyos sérüléseket vagy halált okozhat. Ha rosszullétet érez, azonnal fejezze
be az edzést!

AZ ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA
Sz. Ábra Megnevezés Mennyiség

A01 Főváz 1 szett
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A02 Első támasz 1 szett

A03 Hátsó támasz 1 szett

A04/C07 Párnázott ülés 1 szett

A05 Ülősín 1 szett

A06/A19/D02 Számítógép tartó 1 szett

A07/A08/C15/C16 Bal/jobb pedál 2 szett

B22 Biztonsági csavar 62 mm 1 db

B23 Biztonsági csavar 75 mm 1 db
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A23 Pedál tengely 1 db

A09 Egykezes fogantyú 1 szett

A10 Evező fogantyú 1 szett

A11 Kajak evezéshez szolgáló 
fogantyú

1 szett

C10 2 db

C03 Lapát 1 szett

C04 Zárósapka ø4” 1 szett

D03 AC adapter 1 db

Biztonsági csavar
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RÖGZÍTŐELEMEK ÉS SZERSZÁMOK
Sz. Ábra Megnevezés Mennyiség

B29 Csavar M5x16 mm 4 db

B14 Csavar M4x8 mm 2 db

B27 Csavar M8*16 mm 4 db

B13 Alátét 5/16”*23*2.0T 4 db

- Kulcs 19 mm 1 db

- Imbusz kulcs M10 1 db

- Imbusz kulcs M5 1 db

- Kombinált kulcs 1 db
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A TERMÉK SZERKEZETI RAJZA
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AZ ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSEI
Az első támasz rögzítése

• Helyezze el a zárókupakokat (C04) az ábrán látható módon!

• Használjon polisztirolt a fő keret (A01) alátámasztásához az összeszerelés megkönnyítése érdekében!

• Rögzítse az első támaszt (A02) a fő vázhoz (A01) két csavar 3/8” (B26) és két alátét (B09)
segítségével!

• Használja a mellékelt szerszámokat, és húzza meg jól a csavarokat!

Hátsó támasz és ülősín
• A következő lépések elvégzéséhez legalább két emberre van szükség!
• Lazítsa ki az M12 csavart (B18), alátétet (B19) és az M12 nylon anyát (B10) az ülősín (A05)

hátsó részén!
• Rögzítse a hátsó támaszt (A03) az ülősín (A05) U-alakú hátsó részéhez az M12 csavarok

(B18), alátétek (B19) és az M12 nylon anya (B10) segítségével, amelyeket már előzőleg
kilazított! Rögzítse az ülősínt csavarral (B22) a csavart az óramutató járásával megegyező
irányba csavarva!

• Lazítsa ki az M12 csavart (B17), alátétet (B19) és az M12 nylon anyát ( B10) a fő váz (A01)
hátsó részén!

• Rögzítse az ülősínt (A05) a fő váz (A01) hátsó részéhez az M12 csavarral (B17), alátéttel (B19)
és az M12 nylon anyával (B10), amelyeket előzőleg kilazított! Az ülősínt rögzítse a biztonsági
csavarral (B23) a csavart az óramutató járásával megegyező irányba csavarva! Ezután dugja
be a hosszú kábeleket a fő váz (A01) bemenetébe!

• Használja az M10 imbuszkulcsot és a 19 mm-es hatoldalú kulcsot a csavarok teljes meghúzásához!

• FIGYELMEZTETÉS: A kábelek ne legyenek megtörve!
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Párnázott ülés felszerelése

• Rögzítse a párnázott ülést (A04) az ülősínhez (A05) két biztonsági csavar (C10) és két M4
csavar (B14) segítségével!

• A megfelelő, mellékelt szerszámok segítségével mindet jól húzza meg!

Számítógép tartó

• Vegye a számítógép tartót (A06), és csatlakoztassa a vezetékeket a kábelekhez, amelyek  a fő
váz (A01) nyílásaiból jönnek ki! Győződjön meg róla, hogy a kábelek az összeszerelés során
nem sérültek-e meg! Rögzítse a biztonsági csavarral úgy, hogy a csavart az óramutató
járásával megegyező irányba csavarja! A hosszú kábeleket helyezze vissza a fő vázon (A01)
lévő nyílásokba!

• Rögzítse a számítógép tartót (A06) két M8 csavar (B27) és két alátét (B13) segítségével!
• Húzza meg a csavarokat a mellékelt M5 imbuszkulccsal!
• FIGYELMEZTETÉS: A kábelek ne legyenek megtörve!
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A pedálok felszerelése

• Csúsztassa a pedál tengelyt (A23) a fő váz (A01) nyílásaiba! Rögzítse a pedálokat (A07/A08) a
tengelyhez két M8 csavar (B27) és két alátét (B13) segítségével!

• Húzza meg a csavarokat a mellékelt M5 imbuszkulccsal!

Pedálhossz beállítása

• Használja a beállító tiplit (C18) a kihúzható talpon (A22)! Vegye ki a tiplit, és  mozgassa a talp
kihúzható részét a kívánt pozícióba, majd a tipli segítségével rögzítse az adott helyzetbe!
Összesen hat nyílás található a talpméret beállításához.

• Állítsa be a lábak helyzetét a pedálszíjon található gyorskioldó csatok segítségével! Ezután
rögzítse az optimális helyzetben!
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A különböző fogantyúk beállításai 

• Rögzítse a kölünféle fogantyúk kampóját a heveder karabineréhez a különböző típusú
evezésekhez! (01-03. ábrák).

• Rögzítse a C03 alkatrészt a kajak evezéshez szolgáló fogantyúhoz (A11) két M5 csavarral
(B29)!

• A csavarokat jól húzza meg a mellékelt megfelelő szerszámokkal!

AZ EVEZŐPAD ÖSSZECSUKÁSA
• A gép összecsukásához két ember szükséges.

• Távolítsa el a B23 biztonsági csavart az A01 elülső részéről (01. ábra)!

• Csúsztassa előre az ülést! Ezután csukja fel az ülősínt (A05). Az ülősínt rögzítse felcsukott
pozícióban a biztonsági csavar óramutató járásával megegyező irányba csavarásával!

• Távolítsa el a biztonsági csavart (B22), ami a hátsó támaszt (A03) rögzíti! Hajtsa be a hátsó támaszt is!
A biztonsági csavar újbóli behúzásával a hátsó támaszt rögzítse összecsukott helyzetben!

01. ábra
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02. ábra

03. ábra

04. ábra

05. ábra
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06. ábra

ÚTMUTATÓ A HELYES EVEZÉSHEZ
HIBA: ELŐREHAJLÁS: A test túlzottan előrehajlik.  

MEGOLDÁS: A sípcsontnak függőleges helyzetben kell lennie. A test nagyobb nyomást gyakorol a 
lábakra. A karok  nyújtva vannak, de ugyanakkor lazák. A test enyhén előre hajlik. Ez a testhelyzet 
kellemes kell legyen a felhasználónak. 

Helytelen Helyes

HIBA: HAJLÍTOTT KAROK: A felhasználó a kar- és lábmozgás összehangolása nélkül indítja el az evezőcsapást. 

MEGOLDÁS: A felhasználónak az evezést azzal kell kezdenie, hogy a lábaival kilöki magát, ami által erősíti a 
háti szakaszt. A karoknak feszesnek kell lenniük, de nem túlzottan. 

Helytelen Helyes

HIBA: HAJLÍTOTT CSUKLÓ: A felhasználó túlságosan behajlítja a csuklóját  az evezőcsapás során.

MEGOLDÁS: Tartsa egyenesen a csuklóját az evezés teljes időtartama alatt!

Helytelen Helyes
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HIBA: A TEST TÚL KÖZEL VAN A FOGANTYÚHOZ: A felhasználó a végső fázisban túlzottan előre 
hajlik, ahelyett, hogy a fogantyút megfelelően a testhez húzná.

MEGOLDÁS: A végső fázisban a felhasználónak enyhén kell előre hajolnia a lábakat lenyomva, majd 
úgy húzni a testhez a fogantyút, hogy a felsőtestet használja ütközési felületként.

Helytelen Helyes

HIBA: KICSAPÓDÓ KÖNYÖKÖK: A könyökök túlzottan kicsapódnak, és a fogantyú a mellkas szintjén van. 
MEGOLDÁS: Úgy húzza a fogantyút a testhez, hogy a csukló egyenes maradjon, a könyökök pedig a test 
mellett mozogjanak hátrafelé addig, amíg a fogantyút a derékhoz nem húzza! 

Helytelen Helyes

HIBA: A TÉRD TÚLFESZÍTÉSE: Az evezőcsapás végső szakaszában a felhasználó túlfeszíti a lábait, 
és így túlterheli a térdét.
MEGOLDÁS: Mindig tartsa kissé behajlítva a lábát, viszont a térdek nem lehetnek túl közel a testhez! 

Helytelen Helyes
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MEGJEGYZÉS: Rögzítse a kölünféle fogantyúk kampóját a heveder karabineréhez a különböző típusú 
evezésekhez!

1. EGYKEZES HÚZÁSOK

A gép lehetővé teszi, hogy szimulálja az egy lapáttal történő evezést.

1. ábra

2. KLASSZIKUS EVEZÉS

A gép lehetővé teszi a klasszikus evezés által történő edzést is. 

2. ábra

3. KAJAK EVEZÉS

A termék lehetővé teszi a kajak evezéssel történő erősítést is. 

3. ábra
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A HELYES EDZÉS 
A helyes evezés fázisai a konkrét izmok erősítésének érdekében:

1. Húzás (alsó izomrészek edzése): Hajlítsa a térdét, és nyújtsa ki a karjait. Fogja meg a
fogantyút, és tartsa egyenesen a hátát (01. ábra)!

2. Központi izmok: A lábaival kilökve magát hajlítsa hátra törzsét, és egyenesítse ki a karjait! (02. ábra).

3. A felső test izmai: Húzza ki a hátát, és a lábát tartsa megfeszítve! Tartsa egyenesen a
csuklóját, és húzza meg a fogantyút! (03. ábra).

4. A négyfejű combizom edzése (04. ábra).

5. A karizmok edzése (05. ábra).

6. A hát- és hasi izmok edzése (06. ábra).

01. ábra 02. ábra 03. ábra

04. ábra 05. ábra 06. ábra

TALAJKIEGYENLÍTÉS
• Talpak beállítása

• Állítsa be a talpakat az első és a hátsó támaszon is úgy, hogy a gép sík helyzetben legyen.
• A helyes talajkiegyenlítéssel megelőzhető a negatív vibráció az edzés során.
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ADAPTER TELEPÍTÉSE

• Csatlakoztassa az AC adaptert (D03) a főváz (A01) hátoldalán levő aljzatba (D11)!

• A csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy a tápellátás megfelel a követelményeknek!

• Az adapter (D03) másik végét helyezze be egy elektromos aljzatba!

• A G verzió csak az akkumulátort feltöltésére szolgál.

PROBLÉMAMEGOLDÁS
PROBLÉMA MEGOLDÁS

A számítógép nem működik megfelelően. • Ellenőrizze, hogy a számítógép megfelelően
van-e csatlakoztatva!

• Ellenőrizze az adapter telepítését!
A gép vibrál az edzés során. • Fordítsa el a kart a fővázon! Állítsa be az

első és hátsó támaszt a kívánt helyzetbe!

Szokatlan hangok az edzés során. • Ellenőrizze, hogy a csavarok nincsenek-e
kilazulva! Szükség esetén húzza meg őket!

Rossz átvitel vagy rossz pulzusszámjelzés. • Mindig két kézzel fogja meg az érzékelőt,
ne csak eggyel!

• A pulzusérzékelőt fogja megfelelően erősen!
• Győződjön meg róla, hogy a pulzusérzékelő 

kábelezése megfelelően csatlakoztatva 
van-e!

KARBANTARTÁS
• Tisztítás: használjon puha rongyot és gyengéd tisztítószert a termék tisztításához!

• Ne használjon súrolószereket vagy oldószereket a műanyag részekre!

• Minden használat után törölje le a verejtékezést!

• Óvja a számítógépet a nedvességtől, hogy megakadályozza az elektronika károsodását!

• A gépet és a számítógépet védje a közvetlen napfénytől!
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• Ellenőrizze az összes csavart és a pedálok helyes meghúzását legalább hetente egyszer! Ha 
szükséges, húzza meg őket! 

• Tárolja száraz és tiszta helyen gyermekektől távol!

A SZÁMÍTÓGÉP MŰKÖDTETÉSE
1. Csapásszám

2. Percenkénti csapásszám

3. Idő

4. 500 m

5. Távolság

6. Ciklusok

7. Szint

8. Kalória

9. Kal./óra

10. Enter

11. Reset

12. Watt jelző

13. L/R (bal/jobb)

14. Összeg

15. Percenkénti csapásszám
összege

16. Edzés fázis
17. Pihenő fázis

18. Wattok

19. Watt átlag

20. Pulzusszám

21. Értékek növelése (UP)

22. Értékek csökkentése 
(DOWN)

Készenléti állapotban a számítógép három fő edzésmódot jelenít meg:

K – kajak evezés

R – klasszikus evezés

S – egykezes húzások

Nyomjon meg egy gombot (ENTER, UP, DOWN) a számítógép aktiválásához. Az UP vagy DOWN
gombok segítségével válasszon egyet a három felsorolt edzésmód közül! Választását erősítse meg az 
ENTER gombbal! A RESET gombbal tér vissza a főmenübe. Az egyes testrészek fényei akkor 
világítanak, amikor azon testrész izmait edzi. 
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A GOMBOK FUNKCIÓI
UP GOMB: Az edzésmód vagy program kiválasztására szolgál az edzés megkezdése előtt, vagy az 
intenzitás növelésére az edzés során.

DOWN GOMB: Az edzésmód vagy program kiválasztására szolgál az edzés megkezdése előtt, vagy 
az intenzitás csökkentésére az edzés során. 
A programok a következő sorrendben választhatók ki: K1-től K9-ig. Ezután a ciklus visszatér a K1-re. 
Az R és S módok sorrendje ugyanez. Mindent az ENTER gombbal erősít meg. Az UP és DOWN
gombokkal növeli vagy csökkenti a paraméterek értékét. Ha ezen gombok valamelyikét megnyomja, 
és nyomva tartja 2 másodpercig, a paraméterek folyamatosan fognak változni. Mindent erősítsen meg 
az ENTER gombbal!
ENTER: Ezzel a gombbal erősíti meg a módokat és a megadott paramétereket. 
RESET: Ezzel a gombbal tér vissza a főmenübe vagy az előző menübe. A program vagy a terhelés 
módosításának befejezése után ezzel a gombbal tér vissza a készenléti állapotba. Nyomja meg a
RESET gombot három másodpercig  bármelyik menüből a készenléti állapotba való visszatéréshez!

FUNKCIÓK LEÍRÁSA
WATT DIAGRAM

A wattokat csak kajak (K) vagy klasszikus evezés (R) edzésmódban jeleníti meg. Minél nagyobb 
teljesítményt ér el ezekben az edzésmódokban, annál több sáv fog világítani. 
L/R (bal/jobb)

A bal vagy a jobb oldali markolatot csak egykezes húzások edzésmódban (S) mutatja.

CSAPÁSSZÁM (STROKE)

Az edzés során megtett összes csapásszámot mutatja. A mutató kizárólag kajak vagy klasszikus 
evezésre (K és R edzésmódok) vonatkozik. A tartomány 0 és 999 között van. Az összes 
csapásszámról, vagy a percenkénti csapásszámról van szó. Az adatok az edzés minden 6 
másodpercében automatikusan megjelennek. 
PERCENKÉNTI CSAPÁSSZÁM (STROKE s/m)

Ez a mutató mutatja a percenkénti csapásszámot. A mutató kizárólag kajak vagy klasszikus evezésre  
(K és R edzésmódok) vonatkozik. A tartomány 0 és 999 között van. Az összes csapásszámról, vagy a 
percenkénti csapásszámról van szó. Az adatok az edzés minden 6 másodpercében automatikusan 
megjelennek. 
ÖSSZEG (COUNT)

Megjeleníti az értékek összértékeit. Csak egykezes húzások edzésmódban (S) működik 0 és 999 
közötti tartományban. A teljes összegek vagy a percenkénti teljes összegek 6 másodpercenként 
automatikusan megjelennek az edzés üzemmódban. 
ÖSSZEG percenkénti csapásszám (COUNT s/m)

Megjeleníti a percenkénti összegértékeket. Csak egykezes húzások edzésmódban (S) működik 0 és 
999 közötti tartományban. A teljes összegek vagy a percenkénti teljes összegek az edzés minden 6 
másodpercében automatikusan megjelennek. 
IDŐ (TIME)

Az idő ábrázolás tartománya 00:00-tól 99:59-ig van. Készenléti üzemmódban az idő 00:00 értéktől 
számítódik manuális üzemmódban ugyanúgy, mint gyors indításnál is. Az „500 m“-es idő vagy adat 6 
másodpercig megjelenik minden üzemmódban.
500m 

Ez a mutató megjeleníti az edzés során az 500 m távolság eléréséhez szükséges időt. Az „500 m“-es 
idő vagy adat 6 másodpercig megjelenik minden üzemmódban. 
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TÁVOLSÁG (DISTANCE)

Ez a mutató megjeleníti az edzés során megtett teljes távolságot 0~9999 m-től 999,9 km-ig tartományban.

CIKLUSOK (CYCLE)

Csak a K7, R7 és S7 edzésmódokra  vonatkozik mint a Tabata edzésmódok esetében. A 8 ciklus van 
beállítva a következő tartományban: 8-99.

SZINT (LEVEL)

A  terhelés szintjét mutatja 1-től 10-ig.

WATTOK (WATT)

Megjeleníti a wattok számát a 0 és 999 közötti tartományban. A watt érték vagy az átlagos watt érték 
automatikusan megjelenik 6 másodpercig az edzés során.

WATT ÁTLAG (WATT avg)

Megjeleníti az átlagos wattszámot 0-tól 999-ig tartományban. A watt érték vagy az átlagos watt érték 
automatikusan megjelenik 6 másodpercig az edzés során.

KALÓRIA (CAL.)

Megjeleníti az összes elégetett kalóriát 0 és 999 közötti tartományban. A kalóriaérték vagy óránkénti 
átlaga automatikusan megjelenik 6 másodpercig az edzés során.

KALÓRIA/ÓRA (CAL/hr)

Megjeleníti óránként az elégetett kalória mennyiségét 0 és 999 közötti tartományban. A óránként 
elégetett kalória automatikusan megjelenik 6 másodpercig az edzés során.

PULZUSSZÁM (PULSE)

Megjeleníti a pulzusszámot 40-től 220-ig terjedő tartományban. Ha nem rögzül pulzusszám, a "P" 
felirat jelenik meg. Ha érzékel pulzusszámot, villog a szív ikon.

PROGRAMOK LEÍRÁSA
ALVÓ ÜZEMMÓD (SLEEP MODE)

Ha nem fut program, vagy az edzés nem indul el két percen belül, a rendszer automatikusan alvó 
üzemmódba lép.
INDÍTÁS (POWER ON)

Ha megnyomja bármelyik gombot, vagy meghúzza az evezős fogantyút, hangos hangjelzés hallatszik, 
és a rendszer kilép az alvó üzemmódból. Három másodpercen belül megjelenik a kijelző. A 
számítógép készenléti üzemmódba lép, ha három másodpercig nem érzékel aktivitást a gombokon, 
vagy nincs meghúzva az evezős fogantyú. 
KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD (STANDBY MODE)

A számítógép három fő edzésmódot (K-kajak, R-klasszikus evezés, S-egykezes húzások) jelenít meg 
készenléti állapotban. Az ENTER, UP vagy DOWN gomb megnyomásával  aktiválja a számítógépet.
FIGYELMEZTETÉS: Készenléti állapotban nem aktív az eszköz a terhelési mechanizmus vezérlésére.
EDZÉS ÜZEMMÓD (EXERCISE MODE)

Az ENTER, UP vagy DOWN gomb megnyomásával aktiválja a számítógépet. Az UP és DOWN 
gombok segítségével választja ki a kívánt üzemmódot. Választását erősítse meg az ENTER gombbal!
Az UP és DOWN gombokkal választhat aztán al-üzemmódokat is. Ismét erősítse meg az ENTER 
gombbal választását! Az UP és DOWN gombokkal növelhetőek vagy csökkenthetőek a paraméterek 
értékei vagy a terhelés mértéke. Választását erősítse meg az ENTER gombbal!
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A TEVÉKENYSÉG MEGSZAKÍTÁSA (PAUSE MODE)

A számítógép Szünet üzemmódba (PAUSE) kapcsol, ha 5 másodpercig nincs elindítva semmilyen 
program. Az összes érték számlálása megszakad. Ha nem indul semmilyen program aktivitás 120 
másodpercen belül, a rendszer készenléti állapotba kapcsol.

EDZÉSMÓD BEFEJEZÉSE (END MODE)

Három hangjelzés hallható, és a rendszer leáll, ha eléri a kívánt paramétereket. A kijelzőn megjelenik 
az „END“ felirat. 30 másodperc elteltével a rendszer készenléti üzemmódba lép. 

MANUÁLIS ÜZEMMÓD (MANUAL MODE)

Nyomja meg valamelyiket az ENTER, UP/SELECT, DOWN/SELECT gombok közül a számítógép 
aktiválásához! Az UP és DOWN gombok segítségével válasszon egyet a fő edzésmódok (K, R, S) 
közül! Az ENTER gomb megnyomásával erősítse meg választását! Az UP vagy a DOWN gomb 
segítségével válassza ki a K1, R1 vagy S1 manuális üzemmódot! Erősítse meg az ENTER gombbal, 
vagy a RESET gombbal térjen vissza az előző lépéshez! A RESET segítségével tér vissza a 
főmenübe. Az UP és a DOWN gombokkal állítsa be a terhelési szintet! Nyomja meg, és tartsa 
lenyomva a RESET gombot három másodpercig az edzés üzemmód befejezéséhez!
CÉLIDŐ (GOAL TIME)

Nyomja meg valamelyiket az ENTER, UP/SELECT, DOWN/SELECT gombok közül a számítógép 
aktiválásához! Az UP és DOWN gombok segítségével válasszon egyet a fő edzésmódok (K, R, S) 
közül! Az ENTER gomb megnyomásával erősítse meg választását! Az UP vagy a DOWN gomb 
segítségével válassza ki a K2, R2 vagy S2 manuális üzemmódot! Az ENTER gombbal válassza ki az 
időt! Az UP és DOWN gombbal módosítsa az időpatamétert! Erősítse meg az ENTER gombbal, vagy 
a RESET gombbal térjen vissza az előző lépéshez! A RESET gomb három másodpercig tartó 
megnyomásával leállítja az edzésmódot. 
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CÉLTÁVOLSÁG (GOAL DISTANCE)

Nyomja meg valamelyiket az ENTER, UP/SELECT, DOWN/SELECT gombok közül a számítógép 
aktiválásához! Az UP és DOWN gombok segítségével válasszon egyet a fő edzésmódok (K, R, S) 
közül! Az ENTER gomb megnyomásával erősítse meg választását! Az UP vagy a DOWN gomb 
segítségével válassza ki a K3, R3 vagy S3 manuális üzemmódot! Az ENTER gombbal válassza ki a 
távolságot! Az UP és DOWN gombbal módosítsa a távolságpatamétert! Erősítse meg az ENTER 
gombbal, vagy a RESET gombbal térjen vissza az előző lépéshez! A RESET gomb három 
másodpercig tartó megnyomásával leállítja az edzésmódot.  
AZ ELÉGETETT KALÓRIÁK CÉLSZÁMA (GOAL CALORIES)

Nyomja meg valamelyiket az ENTER, UP/SELECT, DOWN/SELECT gombok közül a számítógép 
aktiválásához! Az UP és DOWN gombok segítségével válasszon egyet a fő edzésmódok (K, R, S) 
közül! Az ENTER gomb megnyomásával erősítse meg választását! Az UP vagy a DOWN gomb 
segítségével válassza ki a K4, R4 vagy S4 manuális üzemmódot! Az ENTER gombbal válassza a
kalóriát! Használja az UP és DOWN gombokat a kalóriamennyiség beállításához! Erősítse meg az 
ENTER gombbal, vagy a RESET gombbal térjen vissza az előző lépéshez! A RESET gomb három 
másodpercig tartó megnyomásával leállítja az edzésmódot.  
TABATA 1 Magas intenzitású edzés a K5, R5 és S5 programokban.
Minden edzés a Tabata üzemmódban mindössze négy percig tart. Ugyanakkor nagyon intenzív és 
megerőltető, igényes. A felépítése a következő: nagy intenzitású edzés 20 másodpercig, pihenés 10
másodpercig 8-szor ismételve.

TABATA 2 Kevésbé igényes edzés a K6, R6 és S6 programokban.
Minden edzés a Tabata üzemmódban mindössze négy percig tart. Ugyanakkor nagyon intenzív és 
megerőltető, igényes. A felépítése a következő: nagy intenzitású edzés 20 másodpercig, pihenés 10 
másodpercig 8-szor ismételve. 
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Nyomja meg valamelyiket az ENTER, UP/SELECT és a DOWN/SELECT gombok közül a számítógép 
aktiválásához! Az UP és DOWN gombok segítségével válasszon egyet a fő edzésmódok (K, R, S) 
közül! Az ENTER gomb megnyomásával erősítse meg választását! Az UP és a DOWN gombokkal 
válassza ki a K5, R5 vagy S5 módot a magas intenzitású Tabata edzéshez. Az UP és a DOWN 
gombokkal válassza ki a K6, R6 vagy S6 módot a kevésbé igényes Tabata edzéshez. Az ENTER 
gombbal válassza ki a terhelési szintet! Használja az UP és a DOWN gombot a szint módosításához! 
Erősítse meg az ENTER gombbal, vagy a RESET gombbal térjen vissza az előző lépéshez! Az utolsó 
három másodperces edzés ciklust visszaszámlálás és hangjelzés jelzi minden másodpercben. Az 
utolsó három másodperces pihenési ciklust visszaszámlálás és hangjelzés jelzi minden 
másodpercben. A RESET gomb három másodpercig tartó megnyomásával leállítja az edzést szükség 
esetén.
A TABATA ÜZEMMÓD FELHASZNÁLÓI BEÁLLÍTÁSA (TABATA USER)

Ebben az üzemmódban a felhasználó megváltoztathatja a kívánt edzésidőt, a pihenőidőt vagy a 
ciklusokat. Nyomja meg valamelyiket az ENTER, UP/SELECT és a DOWN/SELECT gombok közül a 
számítógép aktiválásához! Az UP és DOWN gombok segítségével válasszon egyet a fő edzésmódok 
(K, R, S) közül! Az ENTER gomb megnyomásával erősítse meg választását! Az UP és a DOWN 
gombokkal válassza ki a K7, R7 vagy S7 manuális üzemmódot a magas intenzitású Tabata edzéshez. 
Az ENTER gombbal válassza ki a ciklikus edzésidőt. Az UP és a DOWN gombokkal tudja az értéket 
módosítani. Erősítse meg az ENTER gombbal, vagy a RESET gombbal térjen vissza az előző 
lépéshez! Az ENTER gombbal válassza ki a ciklikus pihenőidőt! Az UP/SELECT UP vagy DOWN/
SELECT DOWN gombokkal módosítsa a pihenőidő értékét! Erősítse meg az ENTER gombbal, vagy a 
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RESET gombbal térjen vissza az előző lépéshez! Az ENTER gombbal válassza ki az edzésciklust! Az 
UP és DOWN gombokkal módosítsa a ciklust! Erősítse meg az ENTER gombbal, vagy a RESET 
gombbal térjen vissza az előző lépéshez! Az utolsó három másodperces edzésciklust visszaszámlálás 
és egy hangjelzés másodpercenként jelzi. A RESET gomb három másodpercig tartó megnyomásával 
leállítja az edzésmódot szükség esetén.
EDZÉS TEREPEN (FIELD TRAINING)

Az edzés terepen üzemmód egy különböző szintekkel és időváltozatokkal rendelkező program. Nyomja 
meg valamelyiket az ENTER, UP/SELECT és a DOWN/SELECT gombok közül a számítógép 
aktiválásához! Az UP és DOWN gombok segítségével válasszon egyet a fő edzésmódok (K, R, S) 
közül! Az ENTER gomb megnyomásával erősítse meg választását! Az UP/SELECT UP vagy DOWN/
SELECT DOWN gombokkal válassza ki a K8, R8 vagy S8 manuális üzemmódot a terepen való 
edzéshez. Az ENTER gombbal válassza ki az edzésidőt! Az UP és DOWN gombokkal növelheti vagy 
csökkentheti az időt. Erősítse meg az ENTER gombbal, vagy a RESET gombbal térjen vissza az előző 
lépéshez! Az UP/SELECT UP vagy DOWN/SELECT DOWN gombok megnyomásával módosítja az 
edzés szintjét az edzés folyamán. A RESET gomb három másodpercig tartó megnyomásával leállítja 
az edzésmódot szükség esetén.

CSÚCS EDZÉS (PEAK TRAINING)

A csúcs edzés egy olyan edzésmód, amely különböző szinteket és változó összegtartományokat 
tartalmaz. Nyomja meg valamelyiket az ENTER, UP/SELECT és a DOWN/SELECT gombok közül a 
számítógép aktiválásához! Az UP és DOWN gombok segítségével válasszon egyet a fő edzésmódok 
(K, R, S) közül! Az ENTER gomb megnyomásával erősítse meg választását! Az UP/SELECT UP vagy 
DOWN/SELECT DOWN gombokkal válassza ki a K9, R9 vagy S9 üzemmódot a terepen való 
edzéshez. A kijelölt távolság a K9 és R9-ben 3000 és 9900 méter közötti tartományban van. Az előre  
beállított távolság 5000 méter 100 méterenként. Az összegtartomány a S9-ben 300-990-ig terjedő 
tartományban van. Az ENTER gombbal válassza ki vagy a távolságot, vagy a mennyiséget! Ezeket az 
értékeket a továbbiakban az UP/SELECT UP vagy DOWN/SELECT DOWN gombokkal módosíthatja.
Erősítse meg az ENTER gombbal, vagy a RESET gombbal térjen vissza az előző lépéshez! A RESET 
gomb három másodpercig tartó megnyomásával leállítja az edzésmódot szükség esetén.
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BLUETOOTH FUNKCIÓ (CSAK NÉMELYIK TÍPUSNÁL)

Lehetőség van Bluetooth modult beszerelni a számítógép Fit Hi Way alkalmazáshoz történő 
csatlakoztatására. Először keresse meg a kódot a számítógép hátlapján! Csatlakoztassa a Bluetooth-t 
iOS vagy Android készülékéhez! Ha az alkalmazás sikeresen csatlakozik, a kijelző kikapcsol. A szintet 
ezután megváltoztatható az alkalmazás segítségével. Ha megtörténik az alkalmazás leválasztása, a 
kijelző újra bekapcsol. 
Rendszerkövetelmények:

Bluetooth 3.0 és 4.0 szabványt támogató Android 4.3 és újabb verzió 

Bluetooth 3.0 és 4.0 szabványt támogató iOS 9 vagy újabb verzió

Alkalmazás telepítése:

Az Android rendszerhez keresse ki a “Fit Hi Way”-t a „Googleplay“-n!

Az iOS rendszerhez keresse ki “Fit Hi Way”-t az „Appstore“-ban!

GYORSKEZELŐ GOMBOK

Funkciók

LEVEL UP 

LEVEL DOWN 

A LEVEL UP gomb növeli a terhelés mértékét.

A LEVEL DOWN gomb csökkenti a terhelés mértékét.

A gyorskezelő gombok kizárólag kajak evezésnél (K edzésmód) használhatók. A giroszkóp képes 
megmutatni a lapát dőlésszögét ebben az edzésmódban. A gyorskezelő gombok alvó üzemmódba 
kapcsolnak, ha egyetlen program sem fut 5 percig. Bármelyik gomb megnyomásával újra aktiválja 
őket. Ha elkezd világítani a piros fény (alacsony akkumulátor feszültség), a gombok 15 másodperc 
múlva alvó üzemmódba kapcsolnak. A mobiltelefon USB kábelével töltheti fel őket újra. Töltés közben 
világít a piros fény. Ha az akkumulátor feltöltődött, a zöld fény világít.

HIBAÜZENETEK
EEPROM hiba: E-1 kódjelzés

Motorhiba: E-2 kódjelzés

Memória vagy periféria hiba.

Átviteli hiba.
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BEMELEGÍTŐ GYAKORLATOK

A négyfejű combizom nyújtása
Támaszkodjon bal kezével a falnak az egyensúly megtartása 
érdekében! Nyúljon hátra jobb kezével, amivel fogja meg behajlított 
jobb lábát, és húzza a fenekéhez! Tartsa meg 15 másodpercig, és 
ismételje meg a másik lábával is!

A comb belső része
Üljön le úgy, hogy a talpak összezárnak, a térdek pedig kifelé néznek. 
Húzza az összezárt lábfejeket az ágyék felé. Könyökével nyomja le 
mérsékelten a térdeket a föld felé! Tartsa meg 10 másodpercig!

Lábujjérintés ráhajlással
Hajoljon előre lassan úgy, hogy a háta és a karjai lazák! Próbálja meg 
megérinteni ujjaival a lábát, amennyire csak tudja! Tartsa meg 15 
másodpercig!

Vádlinyújtás
Üljön le, és nyújtsa ki jobb lábát! A térdét kifelé hajtva húzza fel a bal 
lábát, talpát a jobb combjához érintve! Jobb kezével a jobb lába ujjait 
megfogva hajoljon rá a jobb lábára, amennyire csak tud. Tartsa meg kb. 
15 másodpercig, és ismételje meg a másik lábával is!




