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BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Ezt a gépet otthoni használatra tervezték, és a 150 kg-nál nehezebb személyeknek nem alkalmas. 

1. Pontosan kövesse a felsorolt lépéseket az összeszerelés során!

2. Csak a géphez mellékelt eredeti alkatrészeket használja!

3. A gépet egyenes és csúszásmentes felületre helyezze. Nem javasoljuk, hogy a gépet
nedves környezetben használja vagy tárolja, mivel egyes részek korrodálódhatnak.

4. Az összeszerelés megkezdése előtt ellenőrizze a mellékelt lista alapján, hogy minden alkatrész megvan-e.
5. Az összeszerelés során megfelelő szerszámokat használjon, szükség esetén kérje másik személy

segítségét!

6. Az első használat előtt, majd havonta vagy kéthavonta ellenőrizze az összes rögzítőelem és
alkatrész állapotát – hogy az összes csavar és anya megfelelően meg van-e húzva, ill. minden
alkatrész teljesen működőképes-e.

7. Valamelyik alkatrész károsodása esetén hagyja abba a készülék használatát mindaddig, amíg
nem lesz megjavítva és újra teljesen működőképes.

8. A javításhoz csak eredeti pótalkatrészeket használjon!
9. A javítás módjáról konzultáljon az eladóval!
10. Győződjön meg róla, hogy a gépet nem használták a sikeres összeszerelés és a gép

állapotának ellenőrzése előtt!

11. Nézze át, hogy minden állítható alkatrész rögzítve lett-e!

12. A gépen csak a felnőttek edzhetnek. Gyerekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a 
gépet.

13. Ismertesse meg a gép közvetlen közelében mozgó személyeket a kockázatokkal!

14. Figyelmeztetés: a helytelenül végzett vagy túlzott edzés károsíthatja az egészségét.

15. Tartsa be a "Zsírégetés" fejezetben ismertetett ajánlásokat!

16. Kérjük, konzultáljon kezelőorvosával bármilyen edzésprogram megkezdése előtt, aki megfelelő
típusú edzést és az edzés megfelelő intenzitását tudja Önnek javasolni.

17. A használati útmutatót őrizze meg további szükség esetére!
18. Az eladó nem vállal garanciát arra, hogy nem fordul elő fordítási hiba, vagy nem változik a

termék műszaki specifikációja.
19. A mért adatok csak tájékoztató jellegűek, és nem szolgálnak a felhasználó egészségi állapotának

értékelésére.
20. Biztonsági okokból a gép köré ne helyezzen min. 0,6 m távolságban további tárgyakat!
21. FIGYELMEZTETÉS! A pulzusszám-figyelő rendszer nem mindenesetben pontos. A túlterhelés

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

22. A szobakerékpár kategóriája: HA osztály (a ČSN EN ISO 20957 szabvány szerint) otthoni használatra
alkalmas.

23. Maximális felhasználói súly: 150 kg
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A KERÉKPÁR RÉSZEI
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AZ ALKATRÉSZEK LISTÁJA
* L = hossza
* M= külső átmérő
* P = menetemelkedés
* t = vastagság

Megjelölés Alkatrész megnevezése Darabszám

A,A-1 Számítógép, csavarok 1 készlet

B-1 Hatoldalú csavarok M8xP1.25x12Lx5t 3 db

B-2 Csiga 1 db

B-3 Távolságtartó 1 db

B-4 Középső tengely 1 db

C-1,C-3~C-13 Lendkerék 1 készlet

C-2 Anyacsavar 3/8"-26x4.5t 5 db

D-1~D-4,D-7~D9 Görgő 1 készlet

D-5 Hatoldalú csavar M8xP1.25x20L 1 db

D-6 Lapos alátét Ø8.5xØ25x1t 1 db

E-1 Lapos alátét Ø8*Ø19*2T 2 db

E-2 Imbuszcsavar M8*P1.25*16L 4 db

E-3 Hajlított alátét Ø8xØ19x2t 2 db

F Mágneses pofa 1 db

F-1 Hatoldalú csavar M6xP1.0*16L 2 db

F-2 Rugós alátét Ø6 2 db

F-3 Lapos alátét Ø6xØ13x1t 2 db

G-1 A fő váz jobb oldali borítása 1 db

G-2 Jobb oldali hajtókar 1 db

G-3 Galléros csavar M8xP1.0x20L 2 db

G-4R, G-4L Pedál (R+L) 1/1 db

G-5 Csavar M4x50L 5 db

G-6 Csavar M5x16L 6 db

G-7 A fő váz bal oldali borítása 1 db

G-8 Nyeregcső szűkítő betét 1 db

G-9 DC kábel 1 db

G-10 Fő váz 1 db

G-11 Nyereg 1 db

G-12 Adapter 1 db

G-13 Csapágy 2 db

G-14 Hullámos alátét Ø17.5xØ25x0.3t 1 db

G-15 Lapos alátét Ø17.5xØ25x0.3t 1 db

G-16 Seeger alátét 1 db
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G-17 Szíj 1 db

G-18 Palacktartó 1 db

G-19 Biztonsági csavar 1 db

G-21 Csavar M4x10L 1 db

G-22 Szenzor 1 db

G-23 Szenzor tartó 1 db

G-24 Fő váz takaró 1 db

G-25 Bal oldali hajtókar 1 db

H-1 Csatlakozó kábel 1 db

H-2 Csavar M5xP0.8x20L 2 db

H-3 Elülső oszlop 1 db

I-1 A stabilizáló talp zárósapkája 4 db 

I-2 Beállító láb 4 db 

I-3 Hátsó stabilizáló talp 1 db 

J-1 Szállító kerék 2 db 

J-2 Csavar M5x12L 4 db

J-3 Első stabilizáló talp 1 db 

K,G-20 Hajtóműrendszer (teljes) 1 készlet 

L-1 Ketrec anya 1 db 

L-2 Nyeregtartó sapka 2 db 

L-3 Lapos alátét Ø14.3xØ25x2.0t 1 db

L-4 Kézi csavar 1 db 

L-5 Nyeregtartó 1 db 

L-6 Nyeregcső 1 db

L-7 Nyeregtartó borítás – bal rész 1 db 

L-8 Nyeregtartó borítás – jobb rész 1 db 

L-9 Csavar M5x6L 4 db

M-1 Hab fogantyú 2 db

M-2 Pulzusmérő 2 db 

M-3 Kormány zárósapkája 2 db 

M-4 Pulzusmérő kábele 1 db 

M-5 Csavar M4x20L 2 db

M-6 Kormány 1 db

N-1~N-4,N-6~N-8 Rögzítőelemek és szerszám készlet 1 készlet

N-5 Kormány takaró 1 db 
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RÖGZÍTŐELEMEK ÉS SZERSZÁMOK 

N-2 Csavar M8x55L 4db N-1 Önzáró anya M8 4db N-3 Alátét Ø8xØ19x2t 

4db 

N-6 Multikulcs + 

csavarhúzó 1db

N-7 Imbuszcsavar 

1db 

N-4 Kézi csavar M8x69L 

1db 

N-8 Dugókulcs + csavarhúzó 

1db 

RÖGZÍTENDŐ ALKATRÉSZEK A DOBOZBAN  
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ÖSSZESZERELÉS 

1. LÉPÉS 

1. Szerelje fel az első stabilizáló talpat (J-3) a 2 csavar (N-2), 2 lapos alátét (N-3) és két anya 
(N-1) segítségével! Húzza meg a rögzítőelemeket a mellékelt dugókulccsal!

2. Szerelje fel a hátsó stabilizáló talpat (I-3) a 2 csavar (N-2), 2 lapos alátét (N-3) és két anya 
(N-1) segítségével! Húzza meg a rögzítőelemeket a mellékelt dugókulccsal!
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2. LÉPÉS 

1. Rögzítse a pedálszíjat a pedálokhoz (lásd az ábrát)! Állítsa be a szíj hosszát a lábfeje 
kerületének megfelelően! 

2. Rögzítse a pedálokat (G-4R/L) a hajtókarokhoz (G-25, G-26) a mellékelt csavarhúzó / 
dugókulcs segítségével!

3. Szerelje fel a nyerget (G-11) a nyeregtartóra: Először rögzítse a nyerget a nyeregcsőhöz (L-6) 
az alátétek és a kézi csavar (L-4) segítségével!

4. A nyeregcsőt (L-6) rögzítse a fő vázhoz, állítsa a nyerget a kívánt magasságra, és rögzítse azt 
a biztonsági csavar segítségével (G19). Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a biztonsági 
csavar megfelelően meg van-e húzva. Megjegyzés: A nyerget mindig úgy állítsa be, hogy a 
biztonsági csavar „illeszkedjen“ a nyeregcsőbe.
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3. LÉPÉS 

1. Csavarja ki a fő vázból (G-10) az imbuszcsavarokat (E-2), hajlított alátéteket (E-3) és lapos 
alátéteket (E-1)!

2. Csúsztassa rá az elülső oszlopra (H-3) a fő váz takarót (G-24).

3. Helyezze az elülső oszlopot (H-3) a fő vázra (G-10), és rögzítse a 2 lapos alátét (E-1), a 2 
hajlított alátét (E-3) és a 4 imbuszcsavar (E-2) segítségével!

Megjegyzés: Az egyes imbuszcsavarokat ne húzza meg azonnal teljesen. Az oszlop helyes 
pozícióját könnyebb megtalálni, ha először enyhén csavarja be az összes csavart, és csak 
utána húzza meg őket.
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4. LÉPÉS 

1. Húzza ki a pulzusmérő kábelét (M-4) a kormányból.

2. Helyezze a kormányt (M6) az elülső oszlopon található tartóra!

3. Rögzítse a kormányt (M-6) az elülső oszlophoz a kormány takaró (N-5) és a kézi csavar (N-4) 
segítségével. A kézi csavart jól húzza meg!

5. LÉPÉS 

1. Csatlakoztassa a csatlakozó kábelt (H-1) a pulzusmérő kábelhez (M-4)!

2. Csavarja ki a számítógépből (A) a csavarokat (A-1)! Ezután rögzítse a számítógépet (A) az 
elülső oszlophoz a kicsavarozott csavarok (A-1) segítségével!

3. Csavarja ki az elülső oszlopból a csavarokat (H-2), és használja őket a palacktartó (G-18) felszereléséhez!
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A TUNELINC KÁBEL CSATLAKOZTATÁSA
Csatlakoztassa a Tunelinc kábelt a mobiltelefon vagy más mobileszköz audioportjához (lásd az 

ábrán).
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A SZÁMÍTÓGÉP KEZELÉSE

GOMBOK

Up ▲ 

Az edzés közben: a terhelés és a teljesítmény mértékének növelése / egység 

hozzáadása a kiválasztott funkcióhoz. A funkció beállítása vagy kiválasztása

Down ▼ 

Az edzés közben: a terhelés és a teljesítmény mértékének csökkentése /

egység levonása a kiválasztott funkcióból.
A funkció beállítása vagy kiválasztása 

Mode 
A beállítás / választás megerősítése. 

MANUAL üzemmódban: a megjelenített funkció kiválasztása.

Reset 

A gomb 2 másodpercig történő lenyomásával újraindul a számítógép. 
Az edzés paramétereinek beállítása közben és STOP üzemmódban a gomb 
megnyomásával tud a fő képernyőre lépni.

Start / Stop Az edzés indítása / leállítása.

Recovery Állapot kiértékelése.

FUNKCIÓK

SPEED Mutatja az aktuális sebességet

Mérték: 0.0 – 99.9

RPM Percenkénti fordulatszám

Mérték 0 -999

TIME Mutatja az edzés aktuális hosszát

Mérték: 0:00 – 99:59

DISTANCE Mutatja az edzés során megtett távolságot 

Mérték: 0.0 – 99.9
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CALORIES Mutatja az elégetett kalóriát

Mérték: 0 – 999

WATT Mutatja az aktuális teljesítményt 

Mérték: 0 – 350

PULSE Mutatja az aktuális pulzusszámot 

A beállított értéket túllépése esetén, megszólal a riasztás  

Mérték: 0-30 – 230. 

MANUAL Manuális program

PROGRAM Előre beállított programok: összesen 12 program

H.R.C Pulzus ellenőrző program

WATTS Teljesítmény ellenőrző program

USER Felhasználói program: a felhasználó maga állítja be a pálya profilját 

KEZELÉS
BEKAPCSOLÁS
A számítógép bekapcsol a gép elektromos hálózathoz való csatlakoztatásakor (vagy a RESET gomb 
megnyomásával). A bekapcsolást a kijelző összes szegmensének 2 másodperces megjelenítése és 
hangjelzés kíséri (1. ábra).
Ezután a SPEED mezőben 1 másodpercig megjelenik a lendkerék beállított átmérője (2). Ezt követően 
a számítógép a beállítások menüpontba lép (3. ábra).

4 perc inaktivitás után a számítógép alvó üzemmódra vált.

A kijelző újraaktiválásához nyomjon meg egy tetszőleges gombot. 

1. ábra 2. ábra

EDZÉSPROGRAM KIVÁLASZTÁSA
Az alapértelmezett nézet a MANUAL program (Hz egység). Az UP és DOWN gombok segítségével 
tudja váltogatni a programokat a következő sorrendben: M (Manual) (3. ábra)  P (1-12 program) (4. 
ábra)       (H.R.C) (5. ábra)  W (WATTS) (6. ábra)  U (User) (7. ábra) ---- a kiválasztott prgramba 
való belépéshez nyomja meg a MODE gombot!
3. ábra 4. ábra 5. ábra
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6. ábra 7. ábra

MANUÁLIS PROGRAM

A manuális programban való edzéshez nyomja meg a START gombot a főmenü üzemmódban. 

1. Az UP és DOWN gombok segítségével válassza ki az M edzésprogramot, és megerősítéséhez 
nyomja meg a MODE gombot. 

2.
Az UP és DOWN gombok segítségével állítsa be a nehézségi fokozatot (8. ábra), az előre 
beállított érték az: 1. Az egység hozzáadása/levonása a min. és max. értéknél megáll.

3.
Az UP és DOWN gombok segítségével beállíthatja a kívánt IDŐT (9. ábra), TÁVOLSÁGOT
(10. ábra), KALORIÁT (11. ábra), PULZUSSZÁMOT (12. ábra) --- a megerősítéséhez 
nyomja meg a MODE gombot. A maximális/minimális érték túllépése esetén a paraméter a 
számsor másik végétől kezd hozzáadni/levonni.

4. Az edzés megkezdéséhez nyomja meg a START/STOP gombot (13. ábra). A rendszer
lehetővé teszi a terhelés szabályozását edzés közben 1-16 skálán az UP és DOWN gombok
segítségével. Ha a terhelés 3 másodpercnél hosszabb ideig nem változik, az aktuális
teljesítmény WATT jelenik meg.

5. Az edzés megállításához nyomja meg a START/STOP gombot. Az összes edzési adat automatikusan
elmentődik a számítógép memóriájába. A főmenübe való visszatéréshez nyomja meg a RESET gombot.

8. ábra 9. ábra 10. ábra

11. ábra 12. ábra 13. ábra

ELŐRE BEÁLLÍTOTT PROGRAMOK

1. Az UP és DOWN gombok segítségével válasszon egyet az előre beállított programok P01-P12
közül (14. ábra), és a megerősítéshez nyomja meg a MODE gombot. (A programprofil 1Hz
frekvencián fog villogni.)

2.
A kijelzőn felvillan a nehézségi fokozat (kiinduló érték: 1). Az UP és DOWN gombok
segítségével állítsa be a kívánt nehézségi fokozatot (15. ábra), és erősítse meg a beállítást a
MODE gomb segítségével. Az egység hozzáadása/levonása a min. és max. értéknél megáll.

3. Az UP és DOWN gombok segítségével állítsa be az IDŐT (16. ábra).

4. Az edzés megkezdéséhez nyomja meg a START/STOP gombot. Az edzés közben az UP és
DOWN gombok segítségével 1-8 skálán szabályozható a terhelés. Az aktuális nehézségi
fokozat a WATT mezőben látható. Ha a terhelés 3 másodpercnél hosszabb ideig nem változik,
az aktuális teljesítmény WATT jelenik meg.
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5.

Az edzés megállításához nyomja meg a START/STOP gombot. Az összes edzési adat 
automatikusan elmentődik a számítógép memóriájába. A főmenübe való visszatéréshez 
nyomja meg a RESET gombot.

14. ábra 15. ábra 16. ábra

PULZUS ELLENŐRZŐ PROGRAM

1. Az UP és DOWN gombok segítségével válassza ki a pulzus ellenőrző programot (17. ábra), és
a megerősítéshez nyomja meg a MODE gombot. Állítsa be ÉLETKORÁT, és a megerősítéshez 
nyomja meg a MODE gombot. (18. ábra).

2. Az UP és DOWN gombok segítségével válasszon egyet az 55%, 75%, 90% paraméterek
közül, vagy a TAG-ot (TARGET / célpulzus, kiinduló érték: 100) (19-22. ábrák). A beállított
életkor alapján kiszámítódik a célérték, amely a PULSE mezőben jelenik meg. A TAG
paraméter választásakor felvillan a 100-as kiinduló érték, amelyet az UP és DOWN gombok
segítségével átállíthat 30-230 tartományban.

3. Az UP és DOWN gombok segítségével állítsa be az IDŐT (23. ábra).

4. Az edzés megkezdéséhez nyomja meg a START/STOP gombot. A főmenübe való 
visszatéréshez nyomja meg a RESET gombot. 

17. ábra 18. ábra 19. ábra

20. ábra 21. ábra 22. ábra

23. ábra

TELJESÍTMÉNY ELLENŐRZŐ PROGRAM

1. Az UP és DOWN gombok segítségével válassza ki a W programot (24. ábra), és a megerősítéshez
nyomja meg a MODE gombot.

2. Az UP és DOWN gombok segítségével állítsa be a kívánt teljesítményt (kiinduló érték: 120 watt - 25. ábra),
és a megerősítéshez nyomja meg a MODE gombot.

3. Az UP és DOWN gombok segítségével állítsa be az IDŐT (26. ábra).
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4. Az edzés megkezdéséhez nyomja meg a START/STOP gombot. Az edzés közben a terhelés
automatikusan változik a felhasználó aktuális teljesítményétől függően. A Watt érték
szabályozható az UP és DOWN gombok segítségével.

5. Az edzés megállításához nyomja meg a START/STOP gombot. A főmenübe való
visszatéréshez nyomja meg a RESET gombot.

24. ábra 25. ábra 26. ábra

FELHASZNÁLÓI PROGRAM

1. Az UP és DOWN gombok segítségével válassza ki az U programot (27. ábra), és a megerősítéshez
nyomja meg a MODE gombot.

2. Az UP és DOWN gombok segítségével állítsa be a nehézségi fokozatot (28. ábra). Összesen 8
terhelési szint áll rendelkezésre – minden szint beállítását erősítse meg a MODE gombbal. A
MODE gomb 2 másodpercig történő lenyomásával lép ki a beállításokból.

3. Az UP és DOWN gombok segítségével állítja be az IDŐT (29. ábra).

4. Az edzés megkezdéséhez nyomja meg a START/STOP gombot. A rendszer lehetővé teszi a 
terhelés szabályozását edzés közben 1-16 skálán az UP és DOWN gombok segítségével.   

5. Az edzés megállításához nyomja meg a START/STOP gombot. A főmenübe való
visszatéréshez nyomja meg a RESET gombot.

27. ábra 28. ábra 29. ábra

ÁLLAPOT KIÉRTÉKELÉSE 

Az edzés után nyomja meg a RECOVERY gombot, és fogja meg a szívritmusérzékelőt (vagy
használjon mellkasi övet). Minden számítógép funkció megáll kivéve a 60 másodperces 
visszaszámlálást. (30. ábra). Ezen időtartam elteltével a kijelzőn megjelenik a mérési eredmény F1-F6 
skálán (31. ábra). F1 a lehető legjobb eredmény, F6 a legrosszabb. A rendszeres edzés 
kulcsfontosságú tényező a kondíció javításában. 
(A RECOVERY gomb újbóli megnyomásával visszatér a főmenübe.)

30. ábra 31. ábra
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1.0 Nagyszerű kondíció

1.0 <  F < 2.0 Átlag feletti
kondíció

2.0 <  F < 2.9 Jó kondíció

3.0 <  F < 3.9 Átlagos kondíció

4.0 <  F < 5.9 Átlag alatti
kondíció

6.0 Rossz kondíció

AZ ELŐRE BEÁLLÍTOTT PROGRAMOK PROFILJAI:

Fit Hi Way APP (ALKALMAZÁS)

Kapcsolja be a Bluetooth-t a táblagépen, keresse meg a konzolt, és csatlakozzon hozzá.

Futassa a Fit Hi Way alkalmazást a táblagépen, és kezdjen el vele dolgozni. 

Az útmutató idővel frissül. A felhasználó letöltheti a legfrissebb verziót QR kód beolvasásával vagy 
internetes hivatkozásról. 
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Fit Hi Way instrukciók:

MEGJEGYZÉS:

1. Miután a panel Bluetooth kapcsolaton keresztül csatlakozik a táblagéphez, a panel magától kikapcsol.

2. Futassa a Fit Hi Way alkalmazást, és kapcsolja ki a Bluetooth-t is az okos eszközön. A
konzol újra elindul.

UTASÍTÁSOK AZ EDZÉSHEZ
A szobakerékpáron való edzés jótékony hatással van az egészségére, javítja a fizikai kondíciót, 

formálja az izmokat, és kiegyensúlyozott étrenddel kombinálva fogyáshoz vezet. 

1. BEMELEGÍTŐ FÁZIS
Ez a fázis arra szolgál, hogy az egész test vérkeringése javuljon, az izmok bemelegedjenek, 
csökkenjen a görcsök és az izom sérülések kockázata. Javasoljuk elvégezni az alábbi nyújtó 
gyakorlatokat. Nyújtáskor kb. 30 másodpercig tartsa a pozíciókat, ne végezzen szaggatott 
mozgásokat, és ne mozogjon.

2. AEROB EDZÉS
Ez a fázis fizikailag a legnehezebb. Rendszeres edzés esetén megerősödnek a lábizmok. A tempót 
meghatározhatja magának, de nagyon fontos, hogy állandó legyen az edzés során. A pulzusszámnak 
a célzónában kell mozognia (lásd az ábrát alul).  
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Ennek a fázisnak minimum 12 percig kell tartani. Az emberek többségénél ez a fázis 15-20 percig tart.
3. LEVEZETÉS AZ EDZÉS UTÁN 
Ez a fázis csökkenti a szívverést, és kiegyenlíti a vérkeringést, illetve az izmok lazítására szolgál. 
Körülbelül 5 percig kellene tartania. Megismételheti a bemelegítő gyakorlatokat, vagy folytatja az 
edzést lassú ütemben. Az edzés után rendkívül fontos az izmok nyújtása – ismét kerülje a szaggatott 
mozgásokat és a vibrációt!  

Ha javul a kondíciója, meghosszabbíthatja a hosszát, és növelheti a gyakorlatok intenzitását. Eddzen 
rendszeresen, legalább hetente háromszor. 

IZOMFORMÁLÁS 

Az izomformáláshoz fontos a magas terhelési szint beállítása. Ez nagyobb terhelést jelent az alsó 
végtagok izmainak, ami azt okozhatja, hogy nem lesz képes olyan sokáig edzeni, mint ahogy szeretett 
volna. Ha ugyanakkor a kondíciója javítására törekszik, az edzést ahhoz kell igazítani. Az edzés 
bemelegítő és levezető fázisa során eddzen a szokásos módon, de az aerob fázis végén növelje a gép 
ellenállását! Valószínűleg lassítania kell majd, hogy a célzónában tartsa a szívverését. 

TESTSÚLY CSÖKKENTÉS 

Az elégetett kalóriák mennyisége csak a edzés hosszától és intenzitásától függ. Alapvetően ugyanaz, 
mintha a kondíció javítása érdekében edzene, csak a cél más.




