
 

 
 

Atlanta White 
Magyar használati útmutató 

 



 

Biztonsági el ıírások  
   

 
    

• A gép biztonságos használata érdekében 
rendszeresen ellenırizze az alkatrészeket! 
 
 
•  Ha Önön kívül más is használja a gépet, 
bizonyosodjon meg róla, hogy a másik személy is 
tisztában van a biztonsági elıírásokkal! 

 
• Egyszerre csak egy személy használhatja a gépet! 
  
• Az elsı használat elıtt és azt követıen 
rendszeresen ellenırizze, hogy a csavarok és egyéb 
alkatrészek jól illeszkednek-e! 

 
• Az edzés megkezdése elıtt távolítson el minden 
éles tárgyat a gép közelébıl! 

 
• Csak akkor használja a gépet, ha mőködése 
egyenletes! 

   
• A törött és/vagy meghibásodott alkatrészeket 
azonnal ki kell cserélni. A gépet csak a javítás után 
használja újra!  

  
• A gép nem gyerekjáték. Ezért a szülık és más 
felügyelı személyek óvják a gyermeket a gép 
veszélyeitıl! 

 
• Gyermekek csak szülıi felügyelet mellet 
használhatják a gépet, mentális és fizikai 
fejlettségüktıl függı intenzitással és idıtartamban!  

 
• A felállításnál gondoskodjon arról, hogy a gép körül 
elegendı tér legyen! 

  
• A gyermekek természetes játékösztöne és 
kísérletezési vágy miatt soha ne hagyja gyermekét 
felügyelet nélkül a gép közelében, így elkerülheti az 
esetleges baleseteket! 

 
• A túlzásba vitt és megerıltetı edzés károsíthatja 
egészségét! 

 
• Ügyeljen arra, hogy az egyes alkatrészek ne 
akadályozzák a mozgást az edzés folyamán! 

   
 •A gép felállításakor bizonyosodjon meg róla, hogy az szilárd, sima felületre kerül! 
 
 •Az edzés során viseljen kényelmes, biztonságos edzıruhát és edzıcipıt! 
Ne viseljen olyan öltözéket, melynek részei 

beakadhatnak a gép alkatrészeibe, vagy 

akadályozhatják az egyenletes mozgást!  
 
 • Bármilyen edzésprogram megkezdése elıtt 

kérje ki orvosa véleményét. Hasznos 
tanácsokkal láthatja el Önt az étkezéssel és a 
gyakorlatokkal kapcsolatban! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fontos tanácsok  
 
• A gépet a megadott módon szerelje össze, az adott alkatrészeket csak 
a megfelelı helyen alkalmazza! A szállítást követıen a lista alapján 
ellenırizze az alkatrészek mennyiségét és épségét!  

 
• A gépet száraz és sima felületen állítsa fel és óvja a nedvességtıl! Ha 
a felületet szeretné megvédeni a gép nyomaitól, használjon 
csúszásgátló matt alátétet.  

 
• Általános szabály, hogy a gép nem játék, ezért csak a megadott és 
elıirt módon használja! 

     
• Ha szédülést, mellkasi fájdalmat vagy egyéb nehézséget észlel, 
azonnal hagyja abba az edzést és forduljon orvosához! 

 
• Gyermekek és sérült felnıttek csak felügyelet mellett használhatják a 
gépet! 

 
• Ügyeljen arra, hogy testrészei ne kerüljenek közel a mozgó részekhez 
a gép mőködése közben.  

 
• Az összeszerelésnél vegye figyelembe az útmutatóban elıirt 
utasításokat, ellenırizze, hogy az alkatrészek jól illeszkednek-e!  

  
• Ne kezdjen edzeni közvetlenül evés után! 
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Alkatrészek 
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Alkatrészek listája 
 

No. leírás specifikáció db 
1 Fıváz  1 

2 Stabilizáló D76x1.5Tx480L 1 

3 Tartócsavar M8x1.25x90L  4 

4 Állitható lábtakaró (D76) D76*86 2 

5L Szállitóláb-takaró bal(D76) D76*120L 1 

5R Szállitóláb-takaró jobb(D76) D76*120L 1 

6 Görbe alátét D22xD8.5x1.5T 12 

7 Rugós alátét D15.4*D8.2*2.0T 10 

8 Domború anyacsavar M8x1.25x15L  6 

9 Csavar M8x1.25x20L  4+4 

10 Tartópillér  1 

11 pedálrügzitı  2 

12L Bal lengıkar  1 

12R Jobb lengıkar  1 

13 Elülsı lábtakarı (külsı) 100x54x27 2 

14 Elülsı lábtakaró (belsı) 100x54x24 2 

15 Hátsó végtakaró D1"*17.5L 2 

16 Csavar M8x1.25x100L  2 

17 Bal felsı lábtakaró 80*55*87 2 

18 nylon csavar M10*1.5*10T 3 

19 Stabilizáló D76x1.5Tx480L 1 

20 Tartócsavar M6*1*45L 4 

21L\R Pedálok 345x150x45 1 

22 Csavartakaró D30*17(M12) 2 

23 Csavar M10*1.5*66L 2 

24 Lapos alátét D24*D13.5*2.5T 2 

25 Kerek keresztcsavar ST4.2x1.4x20L 4 

26 c győrő S-16(1T) 2 

27 X X X 

28 X X X 

29 Számitógép kábele (felsı) 1000L 1 

30 Számitógép kábele (alsó) 1250L 1 

31 Csapágypersely D29*D11.9*9T 4 

32 Hegesztett peálcsapágy  2 

33 Hegesztett forgattyú  2 

34 Csiga D310x19 1 

35 Mőszaki szij 1321  PJ6 1 

36L Bal lánctakaró  1 

36R Jobb lánctakaró  1 

37 Mágnesrendszer D274*138L 1 

38 Jobb felsı lábtakaró 80*50*87 2 

39 Oldalsó takaró D36*14 2 

40 Csavar M8x1.25x20 4 

41 Csavartakaró D35*8 2 

42 Kerek tárcsa  2 

43 Csapágy #6004ZZ 2 

44 Kerek keresztcsavar ST4x1.41x15L 24 

45 Rögzitıcsavar 3/8"-26UNFx6.5T 2 

46 FE lapos alátét D30*D10*4.1T 1 

47 Lapos alátét D50*D10*2T 1 

48 Domború anyacsavar M8*1.25*8T 2 

49 Tömítıgyőrő D10*D14*3T 1 

50 Lapos alátét D20*D11*2T 2 

51 Mőanyag lapos alátét D50*D10*1.0T 2 

52 Lengıkar-rögzítı  2 

53 Hab D30x7Tx550L 2 

54 Hab D23x7Tx530L 2 
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55 Kupak D1 1/4"*45 L 2 

56 Rugó D4.0xD20x82L 1 

57 nylon csavar M6x1.0x6T 4 

58 Csavar M6x1.0x15L  4 

59 Csavartakaró D28*17(M10) 2 

60 Lapos alátét D26*D21*1.5T 1 

61 Hegesztett forgattyú  1 

62 Kerek mágnes M02  1 

63 Hullámos alátét D27*D21*0.3T 1 

64 Számítógép SM-5900-71 1 

65 Jobb takaró 115x95x43 2 

66 Bal takaró 115x95x43 2 

67 c győrő S-16(1T) 2 

68 Hullámos alátét D21xD16x0.3T 2 

69 Csapágy #99502ZZ 12 

70 Rögzített lemez  1 

71 Elülsı pedáltengely D15.85x63.2L 2 

72L Bal kapaszkodó  1 

72R Jobb kapaszkodó  1 

73 Lapos alátét D14xD6.5x0.8T 4 

74 Csavar D23.8*D38*24 1 

75 Pulzusmérı WP1007-09B 2 

 Pulzusmérı kábele 500L 2 

76 Rögzítı csavar M10*1.25*10T 2 

77L Bal elsı lánctakaró  1 

77R Jobb elsı lánctakaró  1 

78 Felsı takaró  1 

79 Lapos alátét D23*D17*1.2T 4 

80 Lapos alátét D21*D8.5*1.5T 2 

81 Felsı általános borító 125*90*39 2 

82 Alsó általános borító 125*90*39 2 

83 Kerek keresztcsavar ST4x1.41x15L 2 

84 Elülsı számitógépalapzat 380*150*50 1 

85 Hátsó számitógépalapzat 340*150*50 1 

86 Gomb  4 

87 Kerek keresztcsavar M5*0,8*10L 2 

88 Belsı D17,5*100L 1 

89 Elektromos kábel (felsı) 610L 1 

90 Elektromos kábel (alsó) 500L 1 

91 Lapos alátét D25*D8.5*2T 1 

92 Kerek keresztcsavar ST4x1.41x10.L 1 
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A CSOMAG TARTALMAZZA:  
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1. LÉPÉS 
 
 

(x4)A

(x4)B
D14*D6.5*0.8T

M6*1*45L

D40*M6*12L

M8*1.25*90L

 
 
1) A görbe alátét (6), a rugós alátét (7) és a domború anyacsavar (8) segítségével 

rögzítse az elülsı (2) és a hátsó (19) stabilizálót a fıvázhoz (1).  
2) A hátsó lábtakarón található (4) kerék segítségével állítsa be a megfelelı 

magasságot.  
3) A tartócsavar (20), a lapos alátét (73), és a gomb (86) segítségével rögzítse a bal és 

a jobb pedált ( 21L/R) a rögzítı rúdhoz (11).  
4) A pedálok 3 lehetséges pozícióba állíthatók.   
 



 9

 
2.LÉPÉS 

(x8)C
M8*1.25*20L

89
90

(a)
(b)

(c)
(d)

B-1

B-2

B-3

B-4

 
 

1) Ehhez a lépéshez két személy szükséges. 
2) Elsıként emelje fel a kapaszkodóoszlop (78) fedelét, ahogyan azt az a (a) ábra 

mutatja, majd csatlakoztassa a számítógép (29) és a motor ( 30) kábelét, ahogy a b, 
c ábrák mutatják.  

3) Illessze be a kapaszkodóoszlopot (10) a fıvázba és rögzítse (d ábra) a görbe alátét 
(6), a rugós alátét és az Allen csavar (9) segítségével.  Vegye le a 
kapaszkodóoszlop fedelét (78) és rögzítse a fıvázhoz.  

4) Rögzítse a jobb és a bal lengıkart (12R/L) a lengıkar-tartóhoz (52), a kisebb 
állítógomb segítségével (e ábra).   

5) A lengıkarok magasságát a gomb segítségével állíthatja be. 
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3. LÉPÉS 
 

(x2)B

 
 

 
Rögzítse a bal és jobb kapaszkodót (72 L/R) a kapaszkodótartó oszlophoz (10) az 
Allen csavar (16), a görbe alátét (6), a rugós alátét (7) és a domború csavar 
segítségével (48).  
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4. LÉPÉS 
 

M12

M10

(x4)E
M5*10L

 
1) Csatlakoztassa a számítógéphez (64) a számítógép kábelét (29) és a 

pulzusérzékelı kábelét (75), majd csavarok segítségével rögzítse a számítógépet a 
tartópillérhez (10).  

2) A csavarokra helyezze rá a takarókat (22,59).  
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5. LÉPÉS 
 

F (x6)ST4*15L

M5*10L(x2)

 
 
 

1) Csavar (83) segítségével helyezze rá a fedıket (81,82) az univerzális sarokvasra 
(32) 

2) Csavarok (83, 87) segítségével rögzítse a tartópillér takaróit (84,85).  
3) Helyezze be az adaptert a váz aljzatába és kezdhet edzeni.  
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Magyar útmutató -  B11072 
Kijelzı:  

 
Edzés elıtti tudnivalók  
Óra mód:  

a. Az óra mód bekapcsol, ha 4 percen belül nem ad meg külsı utasítást, vagy nem nyom meg semmilyen 
gombot. Az ENTER gomb lenyomásával kapcsolhatja be az órát és a hımérsékletet az óra módban, és 
bármely más gomb megnyomásával kikapcsolhatja az óra módot. 

b.  Az ENTER gomb 2 másodpercig történı lenyomása után az UP vagy DOWN gombok segítségével 
beállíthatja az idıt.  

c. A sebesség nélküli módban az ENTER és UP gombok együttes nyomásával válthatja a kijelzın a 
sebesség nélküli módot óra módra.  

 
Funkciók:  
1. ÓRA: az aktuális idıt mutatja órában és percben kifejezve.  
2. HİMÉRSÉKLET: az aktuális hımérsékletet mutatja.  
3. IDİ: a gépen eltöltött idıt mutatja percben és másodpercben kifejezve. A számítógép automatikusan számol 

0.00 és 99.59 között egy másodperces intervallumonként. Ugyan úgy lehetséges visszaszámlálás beállítása is. 
Az idıt az UP és DOWN gombok segítségével adhatja meg. A visszaszámlálás leteltével a gép sípoló hangot ad 
ki, ezzel jelzi, hogy az Ön által megadott idı letelt.    

4. SEBESSÉG: Az Ön haladási sebességét mutatja km/órában. Ha a gép nem észlel sebességet vagy 
gombnyomást, automatikusan óra módba kapcsol.  

5. TÁVOLSÁG: Az edzés alatt megtett távolságot mutatja (maximum 99.9 km). 
6. KALÓRIASZÁMLÁLÓ: az edzés alatt elégetett kalóriamennyiséget mutatja.  
7. PULZUS: az edzés alatti pulzusszámot mutatja (ütés/perc). 
8. RPM: A pedálok lenyomásának számát mutatja. 
 

Gombok funkciói:  
A három gomb funkciója és leírása a következı:  
1. UP (felfelé): A beállítási módban ezzel növelheti az idı, távolság, RPM és a kalória értéket. Az óra módban 

ezzel a gombbal állíthatja be az idıt.  
2. DOWN (lefelé) gomb:  A beállítási módban ezzel csökkentheti az idı, távolság, RPM és a kalória értéket. Az óra 

módban ezzel a gombbal állíthatja be az idıt.  
Megjegyzés : A beállítási módban az UP és DOWN gombok együttes nyomásával a már beállított értékek 
kitörlıdnek. 
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3. ENTER/RESET gomb: a. A beállításoknál ezzel a gombbal hagyja jóvá a megadott utasításokat.  
                      b. Sebesség nélküli módban e gomb 2 másodpercig történı lenyomásával újra elindítja a 

számítógépet.   

 
Hibajelzés:  
E: 999.9 km/h sebesség felett a kijelzın az “E” jelenik meg.  
 

Elemek cseréje:  
Távolítsa el az elemeket takaró fedelet, majd cserélje ki az elemeket. (lásd alsó ábra) 

    
 
 
 
 
Jótállási feltételek: 
1. a termékre 5 év garancia érvényes. 
2. a jótállási idı alatt az összes gyártással kapcsolatos hiba meg lesz javítva. 
3. a jótállás a következı esetekben érvényét veszti: 

• mechanikai meghibásodás 
• természeti csapás 
• nem hozzáértı kezelés 
• egyes részek elhasználódása a rendszeres használat miatt 
• nem megfelelı elhelyezés, nagyon alacsony vagy magas hımérséklet, víz által okozott károk, nagy 

nyomás vagy ütés, megváltoztatott design, forma vagy méret  
4. a reklamációt írásban kell beadni  a megvásárlás helyén. 
5. a reklamációt csak a megvásárlás helyén léptetheti érvénybe. 

 
 

Eladás dátuma     eladó aláírása és pecsétje 
 
 

www.insportline.hu 
 
 
 
 


