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BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

• A maximális biztonság biztosítása érdekében végezzen rendszeres ellenőrzéseket, hogy az
alkatrészek nem sérültek vagy kopottak-e!

• Ha egy másik személy szintén használni fogja a gépet, fontos, hogy megismerje az ebben az 
útmutatóban szereplő összes utasítást.

• A gépen egy embernél több egyszerre nem edzhet.

• A gép használata előtt ellenőrizze, hogy minden csavar és anya megfelelően meg van-e húzva,
és minden csuklós csatlakozó jó állapotban van-e!

• Az edzés megkezdése előtt a gép környezetéből távolítson el  minden, éles szélekkel
rendelkező veszélyes tárgyat!

• A gépet csak akkor használja, ha teljesen rendben van, és működőképes!

• A sérült, kopott vagy hibás alkatrészeket a lehető leghamarabb cserélni kell egy újra. Az
elliptikus trénert ne használja, amíg nem lesz ismét teljes mértékben rendben!

• A gyermekek kíváncsisága okán és a játék örömében előfordulhatnak veszélyes helyzetek,
amikor az elliptikus tréner helytelenül van használva - a gyermekek biztonságáért a szülők
vagy más felügyelők felelősek.

• Mielőtt a gyermekeket engedné a gépen edzeni, mérlegelje szellemi és fizikai állapotukat. A
gyerekek csak felnőtt személy felügyelete mellett edzhetnek, aki felügyeli a gép helyes
használatát. Az elliptikus trénert sose szabad gyermekeknek játékként használni.

• Biztonsági okokból biztosítson a gép körül legalább 0,6 méter szabad területet!

• Minimalizálja a sérülések kockázatát, és ne engedje, hogy gyermekek felnőtt felügyelete nélkül
használják a gépet! Természetes kíváncsiságuk és a játék iránti szenvedélyük miatt fennáll a
gép nem megfelelő használatának veszélye.

• Tudatosítsa, hogy a helytelenül végzett vagy túlzott edzés egészségkárosodást okozhat!

• A termék használata előtt a beállító lábak segítségével biztosítani kell a nem kívánt mozgás ellen.

• A gépet egyenes felületre helyezze, és biztosítsa stabilitását!

• Az edzéshez használjon alkalmas ruházatot és cipőt! Ne eddzen olyan ruhában, amely
beakadhat a gépbe (pl. túl hosszú vagy laza ruházat)! Javasoljuk csúszásmentes talppal
ellátott erős sportcipő viselését.

• Bármilyen edzésprogram megkezdése előtt konzultáljon orvosával! Orvosa javasolhat Önnek 
megfelelő edzésprogramot és megfelelő étrendet.  

• Maximális teherbírás: 150 kg

• 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!

• Kategória: HC otthoni használatra

FONTOS INFORMÁCIÓK
• A terméket az útmutató utasításai szerint szerelje össze, és csak a kiszállított eredeti

alkatrészeket használja. Az összeszerelés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy az
alkatrészlistán szereplő minden alkatrész kiszállításra került-e!

• A gépet száraz és egyenes felületre helyezze, és védje a nedvességtől! Ha szükséges, tegyen
csúszásmentes szőnyeget a gép alá. Ezzel elejét veheti a gép alatti felület sérülésének.
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• Szükséges tudatosítani, hogy a kardio gépek és tartozékaik nem játékok. Ezért az elliptikus
trénert csak olyan személyek használhatják, akik megismerték annak megfelelő használatát.

• Azonnal hagyja abba az edzést, ha szédülést, hányingert, mellkasi fájdalmat vagy bármely más 
panasza van. A következő edzésről konzultáljon orvosával!

• A gyermekek és a fogyatékossággal élők csak olyan személy felügyelete mellett edzhetnek a
gépen, aki felügyeli az edzés megfelelő menetét.

• Az edzés közben kerülje el a csuklós csatlakozókkal való érintkezést!

• Ne eddzen közvetlenül étkezés után!

ALKATRÉSZ LISTA

A Fő váz

B Középső oszlop

C Hátsó tartó

D Első tartó

E Konzol 

F1/F2 Markolatok (bal/jobb)
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G1/G2 Fogantyúk (bal/jobb)

H1/H2 Pedál (bal/jobb)

H3 Tartó vasból

H4 Gomb

H5 Adapter

H6 Vizes palack

H7 Palacktartó

J1 Csavar M9 x 90

J9 Alátét M6

J11 Alátét M6

J13 Alátét M10

J14 Alátét M10

Szerszámok
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ÖSSZESZERELÉS
1. LÉPÉS
Távolítsa el az előre felszerelt alátéteket (C2), rugalmas alátéteket (C3) és anyákat (C4) a hátsó 
tartóból (C)!

2 csavar (C1), alátét (C2), rugalmas alátét (C3) és anya (C4) segítségével rögzítse a hátsó tartót (C) a 
fő vázhoz (A)!

2. LÉPÉS
Rögzítse az első tartót (D) a fő vázhoz (A) két csavar (J1), rugalmas alátét (J13) és alátét (J14) 
segítségével!
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3. LÉPÉS
Távolítsa el a csavarokat (J1), a rugalmas alátéteket (J2) és alátéteket (J3) a fő vázból (A)!
Csatlakoztassa a kábeleket (A1) és (B1), majd rögzítse a középső oszlopot (B) a fő vázhoz (A)
csavarok (J1), rugalmas alátétek (J2) és alátétek (J3) segítségével!

Ügyeljen a kábelekre, ne szorítsa őket a váz és az oszlop közé!

4. LÉPÉS
Rögzítse a fogantyúkat (G1 a G2) a középső oszlophoz (B) csavarok (J5 és J6) segítségével!
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5. LÉPÉS
Távolítsa el az előre felszerelt csavarokat (J7), rugalmas alátéteket (J2) és alátéteket (J3)!

Rögzítse a vasból készült tartót (H3) a pedál jobb fogantyújához csavarok (J7), rugalmas alátétek
(J2) és alátétek (J3) segítségével!

Ismételje meg a bal oldalon is! 

Rögzítse a pedálrudakhoz a bal és a jobb fogantyúkat (G1 és G2)!
A magasságot állítsa be az állítható nyílások segítségével, és jól rögzítse a gombokat (G3)
ugyanabban a magasságban mindkét fogantyún!

6. LÉPÉS
Rögzítse a jobb pedált (H2) az alátétek (J9), rugalmas alátétek (J11) és gombok (H4) segítségével!
3 pedálpozíció közül választhat.

Ismételje meg a bal oldalon!

Győződjön meg róla, hogy a pedálok ugyanabban a pozícióban vannak-e, és a gombok (H4) jól meg vannak-e 
húzva!
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7. LÉPÉS
Csatlakoztassa a kábeleket (B1 és B2) a konzolhoz (E), és rögzítse a konzolt!
Rögzítse a markolatokat (F1 és F2) a középső oszlophoz csavarok (J10), a vasból készült tartó (F3) és
csavarok (J12) segítségével!

Csavarozza ki az előre felszerelt csavarokat (B4)! Rögzítse a palacktartót a középső oszlophoz (B)
csavarok (B4) segítségével!

Vigyázzon, hogy ne szorítsa meg a kábeleket! 
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ÁTHELYEZÉS
Az első tartó beépített kerekekkel rendelkezik. A gépet döntse az első kerekekre, és lassan helyezze át!

ADAPTER CSATLAKOZTATÁSA
A tápnyílás a váz hátoldalán található. 
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KONZOL 

GOMBOK

START/STOP Az edzés indítása vagy leállítása 

RECOVERY Szívműködés teszt

+ Érték kiválasztására vagy hozzáadására szolgáló gomb 

- Érték kiválasztására vagy kivonására szolgáló gomb  

RESET A program leállításakor a menübe való visszatérésre szolgál 

QUCIK KEY Gyorsindító gomb

MODE Megerősítés

USB Csak tablet/mobil töltésére 
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BEKAPCSOLÁS
Az elektromos hálózathoz való csatlakoztatás után vagy a RESET gomb 3 másodpercig tartó 
lenyomva tartásával az LCD kijelző bekapcsol. Megjelenik az összes adat, és hangjelzés hallható. 
Megjelenik az adat "78". (1. és 2. ábra)

A +/- gombok segítségével kiválaszthatja a felhasználói profilt 0-4, majd erősítse meg választását a 
MODE gombbal! (3. és 4. ábra)

Ezután állítsa be az információkat a nemet, kort, súlyt és magasságot illetően! Az adatokat a +/- gomb 
segítségével módosíthatja. (5-8. ábrák)

FELHASZNÁLÓI PROFIL

Nem Férfi/nő

Kor 10-99 

Magasság 100-200 

Súly 20-150 
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PROGRAMVÁLASZTÁS
A profil beállítása után nyomja meg a MODE gombot, és a +/- gombok segítségével válassza:
MANUAL (manuális program) – PROGRAM – FITNESS – WATT – USER PROGRAM (felhasználói
program) – HRC 

TIME (IDŐ) 0:00 – 99:00 

SPEED (SEBESSÉG) 0.0 – 99.9 

DISTANCE (TÁVOLSÁG) 0.00 – 99.95 

CALORIES (KALÓRIÁK) 0 – 990 

PULSE (PULZUS) 60 – 220 

RPM (PERCENKÉNTI FORDULATSZÁM) 15 – 999 

WATT (TELJESÍTMÉNY) 10 – 350 

LOAD (TERHELÉS) 1-16 
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PROGRAMOK

MANUAL PROGRAM (MANUÁLIS PROGRAM)
Nyomja meg, és tartsa lenyomva a RESET gombot 3 másodpercig, válassza ki a profilt, és állítsa 
be az adatokat, vagy csak nyomja meg a RESET gombot!

Válassza ki a MANUAL lehetőséget a +/- gombok segítségével, és erősítse meg választását a MODE 
gombbal! (8. ábra)
Állítsa be a terhelést, és erősítse meg választását a MODE gombbal! (9. ábra) 
Állítsa be az idő, távolság, kalória és célpulzus értékeket! (10-13. ábra)
A START/STOP gomb segítségével indítsa el a programot! A +/- gombok segítségével módosíthatja a 
terhelést! (14. ábra) A START/STOP gomb ismételt megnyomásával leállítja a programot! 
A RESET gomb megnyomásával visszetér a beállításokba. 
A RESET gomb 3 másodpercig tartó lenyomva tartásával visszatér a főmenübe (15. ábra).
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A PROGRAM KIVÁLASZTÁSA 
Nyomja meg és tartsa lenyomva a RESET gombot 3 másodpercig, válassza ki a profilt állítsa be az 
adatokat vagy nyomja meg a RESET gombot. 

Válassza ki a PROGRAMot a +/- gombok segítségével, és erősítse meg választását a MODE gombbal! (16.ábra) 

A +/- gombok segítségével válasszon programon 1-12 és erősítse meg választását a MODE gombbal 
(17.ábra), vagy válassza ki a programot a gyorsgombokkal P1-P12 (18.ábra)
Állítsa be a terhelést és erősítse meg választását a MODE gombbal! (19.ábra) 

Állítsa be az idő, távolság, kalória és célpulzus értékeket! (20-23. ábra)

A START/STOP gomb segítségével indítsa el a programot! A +/- gombok segítségével módosíthatja a terhelést.

A START/STOP gomb ismételt megnyomásával leállítja a programot. 

A RESET gomb megnyomásával visszatér a beállításokba.

A RESET gomb 3 másodpercig tartó lenyomva tartásával visszatér a főmenübe. 
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FITNESS MODE 
Nyomja meg és tartsa lenyomva a RESET gombot 3 másodpercig, válassza ki a profilt állítsa be az 
adatokat vagy nyomja meg a RESET gombot. 
Válassza ki a PROGRAMOT a +/- gombok segítségével, és erősítse meg választását a MODE 
gombbal! (16.ábra)
A START/STOP gombok segítségével elindítja a programot. A +/- gombokkal beállítja a terhelést.  
12 perc elteltével megjelennek az edzés eredményei. 
A START/STOP gombok ismételt megnyomásával leállítja a programot. 
A RESET gomb megnyomásával visszatér a beállításokba.
A RESET gomb 3 másodpercig tartó lenyomva tartásával elindul a készenléti üzemmód. 
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WATT MODE 
Nyomja meg és tartsa lenyomva a RESET gombot 3 másodpercig, válassza ki a profilt állítsa be az 
adatokat vagy nyomja meg a RESET gombot. 
Válassza ki a WATT módot a +/- gombok segítségével, és erősítse meg választását a MODE 
gombbal! (26.ábra)
A +/- gombok segítségével válassza ki az értéket, és erősítse meg választását a MODE gombbal! 
(27.ábra) 
Állítsa be az idő, távolság, kalória és célpulzus értékeket! (28-31. ábra)
A START/STOP gombok segítségével elindítja a programot. A +/- gombokkal beállítja a terhelést. 
A START/STOP gombok ismételt megnyomásával leállítja a programot. 
A RESET gomb megnyomásával visszatér a beállításokba. 
A RESET gomb 3 másodpercig tartó lenyomva tartásával elindul a készenléti üzemmód. 
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USER MODE (FELHASZNÁLÓI ÜZEMMÓD) 
Nyomja meg és tartsa lenyomva a RESET gombot 3 másodpercig, válassza ki a profilt állítsa be az 
adatokat vagy nyomja meg a RESET gombot! 
Válassza ki a USER módot a +/- gombok segítségével és erősítse meg választását a MODE gombbal. (32.ábra) 
A +/- gombok segítségével válassza ki a terhelést minden oszlophoz és erősítse meg választását és 
állítsa be a következő oszlopot. A MODE gomb 3 másodpercig tartó lenyomva tartásával megerősíti a 
választását. (33.ábra) 
Állítsa be az idő, távolság, kalória és célpulzus értékeket. (34-37. ábra)

A START/STOP gombok segítségével elindítja a programot. A +/- gombokkal beállítja a terhelést.  A 

START/STOP gombok ismételt megnyomásával leállítja a programot. 
A RESET gomb megnyomásával visszatér a beállításokba. 
A RESET gomb 3 másodpercig tartó lenyomva tartásával elindul a készenléti üzemmód. 



23 

HRC PROGRAM 
Nyomja meg és tartsa lenyomva a RESET gombot 3 másodpercig, válassza ki a profilt állítsa be az 
adatokat vagy nyomja meg a RESET gombot. 

Válassza ki a USER módot a +/- gombok segítségével és erősítse meg választását a MODE gombbal. 
(38.ábra)
Válassza ki a célpulzust 55%, 75% és 90% értékekben vagy állítsa be a +/- gombok segítségével. 
(39-42.kép). Az érték a felhasználó korától függ.  
Ha kiválasztotta a célt (TARGET), beállíthatja a cél értéket a +/- gombok segítségével.

Állítsa be az idő, távolság, kalória és célpulzus értékeket. (43-45. ábra) 
A START/STOP gombok segítségével elindítja a programot. A +/- gombokkal beállítja a terhelést.  

A START/STOP gombok ismételt megnyomásával leállítja a programot.  

A RESET gomb megnyomásával visszatér a beállításokba.

A RESET gomb 3 másodpercig tartó lenyomva tartásával elindul a készenléti üzemmód.
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RECOVERY 
Az edzés végeztével fogja meg a markolatot és nyomja meg a RECOVERY gombot. A kijelző összes 
funkciója eltűnik és elindul a visszaszámlálás 00:60 -tól.(46. ábra) A visszaszámlás után megjelenik az 
eredmény (47. ábra)

A RECOVERY gomb ismételt megnyomásával visszatér a fő menübe. 

Ha nem érzékeli a pulzust, a képernyőn az Er (error) jelzés jelenik meg. (48. ábra).
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AZ ELLIPTIKUS TRÉNER HASZNÁLATA 
Az elliptikus tréner egy nagyon népszerű fittnesz gép, az egyik legújabb és leghatékonyabb 
fittneszgépek egyike otthoni használatra. 

Edzés közben a lábak elliptikus kört írnak le. 

Az elliptikus tréner gyakran helyettesíti a taposópadokat és futópadokat, mert ez a szerkezet sokkal 
kíméletesebb az ízületeihez. Köszönhetően a markolatoknak, és fogantyúknak átmozgatja a 
felsőtestet is. 
Edzés során egyik lábáról a másikra helyezi át testsúlyát. Próbálja megőrizni természetes és egyenes 
testtartását, amiben nagy segítségére lesznek a markolatok. Találja meg a legmegfelelőbb pozíciót és 
mozogjon a lehető legtermészetesebben.

KARBANTARTÁS 
• Használjon puha rongyot és tisztítószert.

• A műanya részeket ne tisztítsa oldószerekkel vagy más maró hatású készítményekkel.

• Minden használat után törölje le az izzadtságot.

• Védje a fittnesz gépet nedvességtől és extrém hőmérsékletektől.

• Védje a fittnesz gépet, számítógépet és a konzolt a napsugárzástól.

• Rendszeresen ellenőrizze, hogy a csavarok megfelelően vannak- e behúzva. 

• Tárolja száraz és tiszta helyen. Gyermekektől távol tartandó. 

KÖRNYEZETVÉDELEM 
A gép élettartamának lejátra után, vagy abban az esetben, ha a javítás nem kifizetődő, szabaduljon 
meg a berendezéstől a helyi előírásoknak megfelelően a környezetet óvva és vigye a gépet a 
legközelebbi gyűjtőhelyre. 

Az előírások szerinti likvidálással értékes természeti erőforrásokat véd meg, óvja a környezetet és 
megelőzi az egészségre ártalmas hatások kialakulását. Ha nem biztos a likvidálás menetét illetően, 
annak érdekében, hogy ne szegjen meg semmilyen előírást, konzultáljon az illetékes felelős 
közigazgatási szervekkel. 

Az elemeket ne dobja a háztartási hulladék közé, adja le az erre kijelölt gyűjtőhelyeken. 




