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BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

• Olvassa el az útmutatót figyelmesen még az első használat előtt, és őrizze meg
továbbihasználat céljából. Tanulmányozza át az összes figyelmeztető címkét. A termék kissé
eltérhet a felhasznált ábrákon láthatótól.

• Tartson be minden biztonsági előírást és minden figyelmeztetést beleértve az összeszerelés
előírt menetét is! A terméket csak a meghatározott célra használja.

• Az összeszerelésnek a leírt eljárást kell követnie. Tájékoztassa az összes többi felhasználót a 
biztonsági irányelvekről.

• A terméket tartsa távol a gyerekektől és házi kedvenceitől. Ne hagyja őket felügyelet nélkül,
vagy közel a készülékhez. Csak felnőtt szerelheti össze és használhatja a gépet. 

• A gyakorlatok megkezdése előtt előbb konzultáljon orvosával. Ez különösen akkor hasznos,ha
egészségügyi problémái vannak, vagy olyan kezelésen esik át, amely befolyásolja a
szívműködést, a vérnyomást vagy a koleszterinszintet.

• Figyelje a testjeleket. Amennyiben nem érzi jól magát, vagy más komplikációk lépnek fel
(mellkasi szorítás, szabálytalan pulzus, légszomj vagy hányinger), azonnal hagyja abba az
edzést. A nem helyesen végzett edzés komoly szövődményeket vagy sérüléseket okozhat.

• A terméket egy egyenes, tiszta és száraz felületre helyezze. A készülék köré ne helyezzen
min. 0,6 m távolságban további tárgyat! A padlóburkolat védelmére használhat alátétet.

• Megfelelő sportruházatot vegyen fel beleértve a sportcipőt is. Ne vegyen fel túlságosan nyitott ruházatot.

• A terméket ne használja kint a szabadban.

• Minden használat előtt ellenőrizze a termék esetleges sérülését vagy kopását. Rendszeresen
ellenőrizze, hogy az összes csavar és anya megfelelően meg van-e húzva. Szükség esetén
húzza meg. Sose használjon sérült vagy kopott terméket.

• Ha éles szélek jelennek meg, ne használja a terméket.

• Ne használja az evezőpadot, ha szokatlan hangokat ad ki.

• Semelyik állítható résznek nem szabad kiállnia, és korlátoznia a felhasználó a mozgásban. A
terméket egyidőben csak egy személy használhatja.

• A gép mozgatásakor fokozottan ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a gerince. Csak az
ajánlott eljárást használja erre, és szükség esetén kérje egy másik személy segítségét.

• Ne végezzen jogosulatlan módosításokat a terméken. Ha javítást igényel, lépjen kapcsolatba a
szakszervizzel.

• Terhelhetőség: 110 kg

• Kategória: HC (az EN 957 szabvány szerint) otthoni használatra alkalmas.
• FIGYELMEZTETÉS: A pulzusszám-figyelő rendszer (ha a gép el van vele látva) nem minden

esetben pontos. A túlterhelés az edzés során súlyos sérüléseket vagy halált okozhat. Ha
rosszullétet érez, azonnal fejezze be az edzést!
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A TERMÉK LEÍRÁSA 

1) Komputer

2) Első állvány

3) Elülső takaró

4) Jobb fogantyú

5) Nyereg

6) Hosszabbító kar

7) Ülősín

8) Hátsó tartórúd

9) Stabilizáló talp

10) Lengéscsillapító

11) Forgócsatlakozó

12) Hosszabbító kar

13) Bal fogantyú

14) Elülső támasz

15) Bal támasz sapka

16) Pedál

17) Pedálszíj

18) Komputer tartó

19) Figyelmeztető címke
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Szerelőeszközök:

Imbuszkulcs (5 mm)

Imbuszkulcs (5 mm)

Kulcs (13 mm)

FIGYELMEZTETÉS: Mielőtt elkezdi használni a terméket,  olvassa el a címkéken található összes 
figyelmeztetést, és tartsa be őket!

RÖGZÍTŐELEMEK AZONOSÍTÓ LISTÁJA
Ezt a listát használhatja a rögzítőelemek beazonosításához az összeszerelés során. Az alátéteket 
vagy a csavar fejét illessze az ellenőrzött átmérőjű körökhöz. A kis vonalzót használja a csavarok 
hosszának ellenőrzéséhez. 
MEGJEGYZÉS: Az összes csavar hossza, kivéve az egyenes hornyú csavarokat, a fej aljától a szár 
végéig mérendő. Az egyenes hornyú csavarok a fej tetejétől a szár végéig mérendőek.

MEGJEGYZÉS: Kicsomagolás után ellenőrizze, hogy minden alkatrész meg van-e és sértetlen-e. 
Ellenőrizze, hogy megvannak-e a szükséges szerelőeszközök. 
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Szám Kinézet Leírás Db

49 Kerekfejű csavar (M5x0.8x12 mm) 2 

51 Csavar (M8x1.25x15 mm) 8 

53 Csavar (M8x1.25x25 mm) 2 

36 Nagy alátét (M8) 2 

59 Alátét (M8) 8 

62 Nylon anya (M8x1.25) 2 

AZ ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSEI
1. LÉPÉS
Helyezze a fő vázat a padlóra az ábra szerint! Az A. ábra szerint győződjön meg arról, hogy a 
stabilizáló talp (5) foga beleilleszkedik-e a hátsó tartórúd (4) hornyába. Ezután a talpat nyomja bele a 
hátsó tartórúdba (4). A vázat fordítsa normál helyzetbe, és győződjön meg róla, hogy a stabilizáló talp
alja (6) teljesen rögzítve van-e a stabilizáló talphoz (5).
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2. LÉPÉS
Helyezze az elülső támaszt (28) az első állványba (26). Rögzítse a komputer tartót (31) az elülső 
támaszhoz (28), majd  csavarozza össze a komputer tartót (31), első állványt (26) és elülső támaszt
(28) a csavar M8x1.25x15 mm (51) és alátét M8 (59) felhasználásával. Egyik csavart se húzza be 
teljesen, amíg nem lesz mind a 6 csavar becsavarozva. 

MEGJEGYZÉS: Különös figyelmet szenteljen arra, hogy a komputer tartó (31) felszerelésekor ne 
tegyen kárt a hosszabbító kábelben (39).

3. LÉPÉS
Csatlakoztassa a hosszabbító kábelt (39) a szenzorkábelhez (40).

4. LÉPÉS
Nyomja a pedál tengelyt (32) a komputer tartón (31) lévő lyukakon keresztül. Helyezze az elosztóvasat 
(33) és a pedált (34) a pedál tengely (32) mindkét végére, és csúsztassa a komputer tartóhoz (31). 
Ezután a pedálokat (34) rögzítse a csavarok M8x1.25x15 mm (51) és a nagy alátétek M8 (36)
segítségével a pedál tengely (32) mindkét végére. Szükség lesz a két imbuszkulcsra a csavarok 
M8x1.25x15 mm (51) egyidejű meghúzásához a pedál tengely (32) mindkét végén.

5. LÉPÉS
Távolítsa el a biztonsági csavarokat (13) a forgócsatlakozóból (10).
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6. LÉPÉS
Húzza ki a fogantyúkat (17, 18) és hosszabbító karokat (14) az ábra alapján. A hosszabbító karokat 
(14) rögzítse a forgócsatlakozóhoz (10) a biztonsági csavarokkal (13).

7. LÉPÉS
A komputerbe (37) helyezzen egy AA elemet. A telepítéséről részletesebben a következő oldalon 
olvashat. Csatlakoztassa a hosszabbító kábelt (39) a komputerhez (37). A komputert (37) rögzítse a 
komputer tartóhoz (31) a csavar M5x0.8x12 mm (49) segítségével.

8. LÉPÉS
Csúsztassa a nyeregrészeket (42 és 43) az ülősínre (1). Rögzítse a nyeregütközőket (3) az ülősín (1) 
hátsó végéhez a csavar M8x1.25x25 mm (53) segítségével. Ellenőrizze, hogy az ütközők (3)  az ülősín  
(1) elülső részén gyárilag megfelelően vannak-e elhelyezve. 

9. LÉPÉS
Illessze a sínvéget (2) az ülősín (1) hátsó végére.
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KOMPUTER

A KOMPUTER HASZNÁLATA

BEKAPCSOLÁS: A komputer bekapcsol, amint a nyereg megmozdul vagy a gombot megnyomja.  

KIKAPCSOLÁS: A komputer automatikusan kikapcsol 4 perc inaktivitás után.

MODE: Nyomja meg a gombot a kijelölt funkció kiválasztásához: SCAN, TIME, TOTAL COUNT,
COUNT, CALORIES. Tartsa lenyomva 2 másodpercig az összes funció lenullázásához kivéve a 
TOTAL COUNT funkciót.  

FUNKCIÓK
SCAN: Automatikusan frissíti az egyes TIME (IDŐ), TOTAL COUNT (A HÚZÁSOK ÖSSZES 
SZÁMA), COUNT (A HÚZÁSOK AKTUÁLIS SZÁMA) ÉS CALORIES (KALORIÁK) funkciókat 
minden 6 másodpercben.
TIME: Az eltelt időt 00:01 és 99:59 között mutatja (perc: másodperc) 

TOTAL COUNT: A húzások összes számát mutatja 0-tól 9999 húzásig. A szám a komputer 
kikapcsolása során mentésre kerül.

COUNT: A húzások aktuális számát mutatja 0-tól 9999 húzásig.

CALORIES: Az elégetett kalóriák számát mutatja 0-tól 9999 Kcal-ig. A kalóriák egy átlagos testsúlyú 
emberre vannak kalibrálva, és csak az egyes gyakorlatok során összehasonlíthatók.

MEGJEGYZÉS: a TOTAL COUNT lenullázódik az elemcsere során. 

AZ ELEMEK BEHELYEZÉSE, CSERÉJE

1. Nyissa fel az elemtartó fedelét a komputer hátulján.

2. A komputer egy AA elemmel működik. Az elemek a csomagolás részét képezik. Az elem 
cseréjéhez lásd az ábrát.

MEGJEGYZÉS: Csak alkáli elemeket használjon. 

Tölthető elemek használata nem ajánlott.

Ne dobja az elemeket tűzbe. 
Miután az elemek élettartama eltelik, környezetbarát módon és a helyi 
törvények illetve előírások szerint semmisítse meg.
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INSTRUKCIÓK A MŰKÖDTETÉSHEZ

A TERHELÉS BEÁLLÍTÁSA 

A terhelést a lengéscsillapító tetején lévő szabályozó gomb elforgatásával lehet beállítani. A terhelés 
1-től (legalacsonyabb ellenállás) 12-ig (legmagasabb ellenállás)  állítható.  
FIGYELMEZTETÉS: A lengéscsillapító néhány perc használat után felforrósodik. 

A PEDÁLSZÍJ BEÁLLÍTÁSA

Módosíthatja a pedálszíj (35) helyzetét, ahogy azt az ábra mutatja. Tolja a pedálszíjat (35) a pedál (34) 
alján lévő lyukon át, majd csúsztassa a pedálszíjat (35) az acélgyűrűn keresztül. Húzza ki elöl a 
pedálszíj (35) végét a pedál (34) másik oldalán található lyukon (34) át, ahogy az ábra mutatja, majd 
csatolja a pedálszíj (35) végét a hosszbeállító csatba. 

KARBANTARTÁS
1. A gép biztonsága csak a készülék rendszeres karbantartásával biztosítható. Rendszeresen

ellenőrizze, hogy az alkatrészek nem sérültek vagy kopottak-e. Különös figyelmet szenteljen: 

2. Húzza meg a fogantyúkat (17, 18), és ellenőrizze, hogy a lengéscsillapító (22) fejt-e ki ellenállást.
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3. Tisztítsa meg az ülősínt (1) egy ronggyal.

4. Ellenőrizze, hogy az összes csavar és anya megfelelően meg legyen húzva. A hiányzó
alkatrészeket azonnal pótolja. Húzza meg az összes megengedett anyát és csavart.

5. A felhasználó felelőssége az alapvető karbantartás elvégzése.

6. A kopott és sérült alkatrészeket azonnal ki kell cserélni. Ne használja a gépet, ha probléma
van vele.

7. Csak eredeti alkatrészeket használjon a javítás és karbantartás során.

8. Tisztítsa meg a gépet minden használat után.

TÁROLÁS
1. Az evezőpadot száraz és tiszta helyen tárolja!

2. Ne mozgassa az evezőpadot a nyeregnél fogva! Az emeléséhez használja a hátsó és első
tartórudat. A mozgó nyereg megsértheti a kezét vagy az ujjait. 

3. Az elektronika károsodásának elkerülése érdekében, kérem, vegye ki a gépből az elemet, ha
több mint 1 évig nem használja.

A GÉP ÖSSZECSUKÁSA

A gép összecsukásához kövesse a következő a lépéseket, ahogy az az ábrán látható!

A. Mozgassa a nyerget (42) az ülősín (1) elejére. Távolítsa el a biztonsági csavarokat (13) a forgó- 

B. Fordítsa hátra a jobb és a bal fogantyút (17, 18). Ezután hajtsa előre a hosszabbító karokat (14).

csatlakozóból (10).

C. A biztonsági csavart (13) a forgócsatlakozóba (10) csavarva rögzítse a fogantyúkat behajtott helyzetbe. 
Ezután helyezze az evezőpadot a szükséges helyre.

D. Az evezőpadot felállíthatja a D ábra szerint.

MEGJEGYZÉS: Vigyázzon az ujjaira a szét- és összecsukás során.
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BEMELEGÍTÉS ÉS LEVEZETÉS

BEMELEGÍTÉS
A bemelegítő gyakorlatok felkészítik a szervezetét a terhelésre, és csökkentik a sérülésveszélyt az 
edzés során. Javasolt a 2-5 percig tartó bemelegítés, mielőtt elkezdené az erősítést. Olyan 
gyakorlatokat végezzen, amelyek felgyorsítják a szívverést és a terhelendő izmok bemelegítését 
szolgálják. Ezek lehetnek például gyors séta, jogging stb.

NYÚJTÁS
Nyújtsa le izmait a bemelegítést követően. Az izmok jobban nyúlnak a bemelegített izmoknak 
köszönhetően, ami csökkenti a sérülés kockázatát. Az izmok nyújtásának 15-30 másodpercig kellene 
tartania. 

MEGJEGYZÉS: BÁRMILYEN EDZÉSPROGRAM MEGKEZDÉSE ELŐTT KONZULTÁLJON 
KEZELŐORVOSÁVAL.

Az alsó test nyújtása 

A hátsó testrészek nyújtása 

Nyújtás a padlón 

Ráhajlás a térdre 

LEVEZETÉS 

A levezetés jelentősége lenyugtatni a testét. A megfelelő levezetés lassan csökkenti a szívverést, és 
kiegyenlíti a vérkeringést. 
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A TERMÉK SZERKEZETI RAJZA    
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ALKATRÉSZ LISTA 

Szám Megnevezés darab Szám Megnevezés darab 

1 Ülősín 1 35 Pedálszíj 2 

2 Sínvég 1 36 Nagy alátét (M8) 2 

3 Nyeregütközők 4 37 Komputer 1 

4 Hátsó tartórúd 1 38 Közcsavar 1 

5 Stabilizáló talp 1 39 Hosszabbító kábel 1 

6 A stabilizáló talp alja 1 40 Szenzorkábelhez 1 

7 Tartó lemezek 3 41 Mágnes 1 

8 Rögzítő lemez 1 42 Nyereg 1 

9 Szenzor lemez 1 43 Nyeregtartó csúszó elem 1 

10 Forgócsatlakozó 1 44 Henger 4 

11 Forgó csavarház 2 45 Kerek takaró (25 mm) 2 

12 Dugó csavar 2 46 Anyacsavar (M10) 2 

13 Biztonsági csavar 2 47 Csavar (M2.9x10mm) 4 

14 Hosszabbító kar 2 48 Hullámos alátét (⌀20 x ⌀23.5 x 0.5 
mm) 

4 

15 Hosszabító kar csavarháza 4 49 Csavar (M5 x 0.8 x 12 mm) 4 

16 Nagy alátét (M12) 2 50 Csavar (M6 x 1 x 15 mm) 4 

17 Bal fogantyú 1 51 Csavar (M8 x 1.25 x 15 mm) 8 

18 Jobb fogantyú 1 52 Csavar (M8 x 1.25 x 20 mm) 8 

19 Záró sapka 2 53 Csavar (M8 x 1.25 x 25 mm) 6 

20 Habszivacs markolat 2 54 Csavar (M8 x 1.25 x 50 mm) 2 

21 Fogantyú záró sapkája 2 55 Csavar (M8 x 1.25 x 30 mm) 4 

22 Lengéscsillapító 1 56 Csavar (M8 x 1.25 x 41 mm) 2 

23 Alaplemez 1 57 Csavar (M10 x 1.5 x 120 mm) 1 

24 Elülső takaró 1 58 Alátét (M6) 4 

25 Ház 1 59 Alátét (M8) 26 

26 Első állvány 1 60 Alátét (M10) 2 

27 Gyűrű 1 61 Rugalmas alátét (M8) 10 

28 Elülső támasz 1 62 Nylon anya (M8 x 1.25) 10 

29 Bal támasz sapka 1 63 Nylon anya (M10 x 1.5) 3 

30 Jobb támasz sapka 1 64 Imbuszkulcs (5 mm) 2 

31 Komputer tartó 1 65 Kulcs (13 mm) 1 

32 Pedál tengely 1 66 Használati utasítás 1 

33 Elosztóvas 2 67 Figyelmeztetés 1 

34 Pedál 2 68 Csavar (M3.5 x 15 mm) 5 




