
 
 

ATLANTA BLACK 
Magyar 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 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 Elektromos kébel 700L 1 

28 Érzékelı kábele 700L 1 

29 Felsı számitógépkábel 1000L 1 

30 Motor  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 Rögzitett győrő D38*D26.5*7 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 Kis alátét D10*D14*3T 1 

49 Csatlakozódugasz D31.8xD28.5x82L 2 

50 Lapos alátét D20*D11*2T 2 

51 Mőanyag lapos alátét D50*D10*1.0T 2 

52 Lengıkar-rögzitı  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 Számitógép 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 Rögzitett lemez  1 

71 Elülsı pedáltengely D15.85x63.2L 2 

72L Bal kapaszkodó  1 

72R Jobb kapszkodó  1 

73 Lapos alátét D14xD6.5x0.8T 4 

74 Csavar D23.8*D38*24 1 

75 Pulzusmérı WP1007-09B 2 

 Pulzusmérı kébele 500L 2 

76 Rögzitıcsavar 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 boritó 125*90*39 2 

82 Alsó általános boritó 125*90*39 2 

83 Kis állitógomb D38xM16x1.5xD8x23 2 

84 Elülsı számitógépalapzat 380*150*50 1 

85 Hátsó számitógépalapzat 340*150*50 1 

86 Adapter  1 

87 Kerek keresztcsavar ST4x1.41x15L 2 

88 Ütközı D62*1.5T*19 2 

89 Gomb D40xM6x12L 4 

90 Kerek keresztcsavar ST4*1.41*20L 8 

91 Kerek keresztcsavar ST4x1.41x10.L 2 
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A CSOMAG TARTALMA: 

 

M6*1*45L

1

X1

10

21L&R

2

19

64

M8*1.25*90L D22*D8.5*1.5T D15.4*D8.2*2T

M8*1.25*15LM8*1.25*20L

D14*D6.5*0.8T

3 X4 6 X12 7 X10
9 X4 8 X6 20 X4

73 X4

X4

8981&82

ST4*15L44 X6

M5*0.8*10L87 X2

X1

X1 X1

X1

X1
X1

X1

X2
X2 X2

86

X1

72L&R

84&8578
M12

M10

X2

22

59

M8*1.25*100L16 X2

x1 x1
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1. LÉPÉS 
 
 

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

M6*1*45L 21R

21R

21L

11

89

(x4)A

3
19

8
7
62

4

5L

5R

1

11

20

73

21L

 
 
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 (89) segítségével rögzítse a bal és 

a jobb pedált ( 21L/R) a rögzítı rúdhoz (11).  
4) A pedálok 3 lehetséges pozíciója.  
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2. LÉPÉS 

������������

������������

(x4)C

6
7
9

78

1012L

12R

52
1

29
30

������������

������������

1/3

������������

 
 
 

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

16

6
10

72L

72R

8
7

 
 

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 (8).  
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4. LÉPÉS 
 

22

59

10

(x4)D

86

64

29
75

64

75
29

10

M12

M10

 
 
 

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 
 

E (x8)

82
81

44

32

82

81
44

87
85

84

10

(x6)ST4*15L

M5*10L(x2)

87

44

 
 
1) Csavar (44) segítségével helyezze rá a fedıket (81,82) az univerzális sarokvasra 

(32) 
2) Csavarok (44, 87) segítségével rögzítse a tartópillér takaróit (84,85).  
3) Helyezze be az adaptert a váz aljzatába és kezdhet edzeni.  
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SM5900 Monitor –használati útmutató 
Gombok funkciója : 
▲/▼ : az összes funkció beállítására.  
MODE : belépés a funkciók beállításához   
TEST MENU : a naptár, óra és a háttérfény élességének beállítására. 
ODO: kijelzı és a „vissza a gyakorlathoz” funkció kiválasztására.  

START (P ) : az edzés elindítására   
STOP (  P) : az edzés leállítására  

FUNKCIÓK:  
IDİ Számolás: az edzés kezdetétıl méri a gépen eltöltött idıt 00.00-tól 99.59 percig. 
 Visszaszámolás: ha az edzés elkezdıdik, a monitor a megadott idıtıl számol vissza 00.00-ig. 
SEBESSÉG Az edzés jelenlegi sebességét mutatja.  
RPM Azedzés során az egy percre esı fordulatok számát mutatja. 
TÁVOLSÁG Számolás: az edzés kezdetétıl méri a megtett távolságot 0.0-tól 99.9-ig 0,1 kilométerenként. 
 Visszaszámolás: ha az edzés elkezdıdik, a monitor a megadott távolságtól számol vissza 0.0-ig 0,1 

kilométerenként.  
KALÓRIA Számolás: az elégetett kalóriák számát mutatja 0-tól 999-ig 
 Visszaszámolás: A monitor a megadott kalóriszámtól számol vissza 0-ig az edzés folyamán.  
WATT Ábra mutatja az edzés során kifejtett energiát. 
PULZUS A monitor a jelenlegi pulzust mutatja. Ha megérinti a kapaszkodón a pulzusérzékelıt, a pulzus jelzése 

villogni kezd, majd mutatja a szívverések számát.  
SZIVVERÉS 
VISSZAÁLLÁSA 

A RECOVERY funkcióból megtudhatja, milyen gyorsan áll vissza szívverése normális állapotba. Az 
edzés után nyomja meg a STOP gombot. A monitoromn leáll az összes funkció és 60 másodpercig 
visszaszámol. A 00.00 elérése után a monitoron az F1, F2, F3….F6 látható, amely a szivverés 
visszaállásának státuszát mutatja. Az F1 a legjobb, az F6 a legrosszabb. Rendszeres edzéssel jobb 
eredményt érhet el. (a teszt pontossága érdekében mindkét kezével fogja a kapaszkodót) 

ANIMÁCIÓ A bekapcsolás után az üdvözlıszöveg jobbról balra halad.  
NAPTÁR Készenléti állapotban a kijelzın az év, hónap, nap látható a középsı vonalban. 
ÓRA Készenléti állapotban a fı kijelzın az aktuális idı látható. 
HİMÉRSÉKLET Készenléti állapotban a szobahımérséklet látható az alsó vonalon.  
RENDSZERNAPRÁR/ÓRA: Ez a funkció az elemek behelyezésekor mőködik,és automatikusan beállítja a napot és az idıt 
akkor is, ha az adapter ki van húzva. Ha a DC adaptert visszahelyezi, az összes beállítás kitörlıdik, kivéve a 
rendszernaptárt/órát.  
HÁTTÉRFÉNY BEÁLLITÁSA: Beállíthatja az LCD kijelzı fényének erısségét.  
HR-CHART Az edzés alatti szívverés átlagszámát mutatja.  
WT-CHART Az edzés folyamán kifejtett energiaátlagot mutatja.  
SP-CHART Az edzés alatti átlagsebességet mutatja.  

 
A MONITOR BEKAPCSOLÁSA:  
1. Helyezze be a DC adaptert.  
2. A kijelzı bekapcsoláskor sípoló hangot ad ki, majd az üdvözlıszöveg jobbról balra halad az alsó vonalon, majd beállítási 

módba kapcsol. 
3 Nyomja a meg a TEXT MENU-t és állítsa be az idıt, napot és a háttérfény erısségét.  

Válassza ki az ODO és a „Vissza a gyakorlathoz” funkciót a START (P )/STOP (P ) megnyomásával, majd a 
MODE-ot a beállításhoz.  

3-1. ÓRA/NAP:a használó beállíthatja az évet, hónapot, napot, órát a ▲/▼ gombok segítségével, majd a MODE 
gombbal rögzíti a változást.  

3-2. HÁTTÉRFÉNY: a használó a ▲/▼ gombok segítségével beállíthatja a kijelzı fényének erıısségét 1-5-ig , majd a 
MODE gombbal rögzíti a változást  

3-3. ODO: a használó megnézheti a gép üzembe helyezésétıl fogva megtett távolságot. A MODE gomb 
megnyomásával visszalép a beállításokhoz.  

3-4. „VISSZA A GYAKORLATHOT” a kijelzı visszalép a beállításokhoz, majd válassza ki az edzés módot.  
4 “U0” villog a kijelzın, a használó a MODE gomb megnyomása után a beállításoknál választhat az edzésfajták között.  

 
 

5. U0 KÜLÖNBÖZİ EDZÉSMÓDOK:  
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 5-1. MANUÁLIS GYORS START 

  A beállításoknál a MANUÁLIS GYORS START az alsó sorban található, a használó a START gomb 
megnyomásával azonnal elkezdheti az edzést. Minden funkció mérıje nullától kezdi a számolást. Az összes 
funkcióbeálltásra szolgáló gombot használhatja az edzés folyamán, bıvebben errıl a FUNKCIÓGOMBOK AZ 
EDZÉS FOLYAMÁN-ban 

 5-2. MANUÁLIS BEÁLLITÁS  

 5-2-1 A kezdımódban a ▲/▼segítségével válassza ki a MANUÁLIS edzésmódot, és a START gomb 
megnyomásával indítsa el az edzést. Minden mérı a nullától kezdi a számolást.  

 5-2-2 A MANUÁLIS módban a MODE megnyomását követıen a ▲/▼ gombokkal beállíthatja az egyes 
funkciókban a kívánt értékeket (IDİ, TÁVOLSÁG, KALÓRIA, PULZUS), majd a MODE gombbal rögzítheti 
a változásokat. A beállítások után a START gombbal indítsa el az edzést, a funkciók mérıi a beállított 
értékektıl számolnak nulláig . A monitor jelzi, ha  teljesítette a megadott értékek valamelyikét.  

 5-2-3 Az összes funkcióbeálltásra szolgáló gombot használhatja az edzés folyamán, bıvebben errıl a 
FUNKCIÓGOMBOK AZ EDZÉS FOLYAMÁN-ban 

  
 5-3. PROGRAM 
 5-3-1 A kezdımódban a ▲/▼segítségével válassza ki a PROGRAM edzésmódot, és a START gomb 

megnyomásával indítsa el az edzést. Minden mérı a nullától kezdi a számolást 
 5-3-2 A PROGRAM módban a MODE megnyomását követıen válassza ki a kívánt programot P1-P12-ig és a ▲/▼ 

gombokkal beállíthatja az egyes funkciókban a kívánt értékeket (SZINT 1-8, IDİ, TÁVOLSÁG, KALÓRIA, 
PULZUS), majd a MODE gombbal rögzítheti a változásokat. A beállítások után a START gombbal indítsa el az 
edzést, a funkciók mérıi a beállított értékektıl számolnak nulláig . A monitor jelzi, ha  teljesítette a megadott 
értékek valamelyikét. 

 5-3-3 Az összes funkcióbeálltásra szolgáló gombot használhatja az edzés folyamán, bıvebben errıl a 
FUNKCIÓGOMBOK AZ EDZÉS FOLYAMÁN-ban 

 5-4. WATT MÉRİ 
 5-4-1 A kezdımódban a ▲/▼segítségével válassza ki a WATTMÉRİ edzésmódot, és a START gomb 

megnyomásával indítsa el az edzést. Minden mérı a nullától kezdi a számolást 
 5-4-2 A WATTMÉRİ módban a MODE megnyomását követıen a ▲/▼ gombokkal beállíthatja az egyes 

funkciókban a kívánt értékeket (WATT, IDİ, TÁVOLSÁG, KALÓRIA, PULZUS), majd a MODE gombbal 
rögzítheti a változásokat. A beállítások után a START gombbal indítsa el az edzést, a funkciók mérıi a 
beállított értékektıl számolnak nulláig . A monitor jelzi, ha  teljesítette a megadott értékek valamelyikét. 

 5-4-3 Az összes funkcióbeálltásra szolgáló gombot használhatja az edzés folyamán, bıvebben errıl a 
FUNKCIÓGOMBOK AZ EDZÉS FOLYAMÁN-ban 

6. „TÖBB KÜLÖNBÖZ İ FELHASZNÁLÓ” EDZÉSMÓD 
 6-1 Miután a monitor bekapcsolt a U0 villog az alsó sorban, a használó a  ▲/▼gombok segítségével kiválaszthatja 

a U1-U4 és a MODE megnyomásával rögzítheti a változást.  
 6-2 Ezután a ▲/▼ és a MODE gombok segítségével beállíthatja személyes adatait: NÉV, NEM, ÉLETKOR, 

MAGASSÁG, SÚLY.  
 6-3 A személyes adatok beállítása után megjelennek a különbözı edzésmódok. A MANUÁLIS GYORS START az 

alsó sorban található, a START gomb megnyomásával azonnal elkezdhetı az edzés. Vagy a ▲/▼ és MODE 
gombok segítségével válasszon az edzésmódok közül: MANUÁLIS, PROGRAM, WATTMÉRİ, FITNESS 
TESZT, PULZUSMÉRİ, FELHASZNÁLÓ PROGRAM, SZEMÉLYRE SZABOTT EDZÉS. 

 6-4 MANUÁLIS GYORS START  

.  A használó a START gomb megnyomásával azonnal elkezdheti az edzést. Minden funkció mérıje nullától 
kezdi a számolást. Az összes funkcióbeálltásra szolgáló gombot használhatja az edzés folyamán, bıvebben 
errıl a FUNKCIÓGOMBOK AZ EDZÉS FOLYAMÁN-ban 

 6-5 MANUÁLIS BEÁLLITÁS  

 6-5-1 A START gomb megnyomásával indítsa el az edzést. Minden mérı a nullától kezdi a számolást. 

 6-5-2 A MODE megnyomását követıen a ▲/▼ gombokkal beállíthatja az egyes funkciókban a kívánt értékeket 
(IDİ, TÁVOLSÁG, KALÓRIA, PULZUS), majd a MODE gombbal rögzítheti a változásokat. A beállítások 
után a START gombbal indítsa el az edzést, a funkciók mérıi a beállított értékektıl számolnak nulláig . A 
monitor jelzi, ha  teljesítette a megadott értékek valamelyikét. 
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 6-5-3 Az összes funkcióbeálltásra szolgáló gombot használhatja az edzés folyamán, bıvebben errıl a 
FUNKCIÓGOMBOK AZ EDZÉS FOLYAMÁN-ban 

 6-6 PROGRAM  
 6-6-1 A START gomb megnyomásával indítsa el az edzést. Minden mérı a nullától kezdi a számolást 
 6-6-2 A PROGRAM módban a MODE megnyomását követıen válassza ki a kívánt programot P1-P12-ig és a ▲/▼ 

gombokkal beállíthatja az egyes funkciókban a kívánt értékeket (SZINT 1-8, IDİ, TÁVOLSÁG, KALÓRIA, 
PULZUS), majd a MODE gombbal rögzítheti a változásokat. A beállítások után a START gombbal indítsa el az 
edzést, a funkciók mérıi a beállított értékektıl számolnak nulláig . A monitor jelzi, ha  teljesítette a megadott 
értékek valamelyikét. 

 6-6-3 Az összes funkcióbeálltásra szolgáló gombot használhatja az edzés folyamán, bıvebben errıl a 
FUNKCIÓGOMBOK AZ EDZÉS FOLYAMÁN-ban 

 6-7 WATTMÉRİ 
 6-7-1 A START gomb megnyomásával indítsa el az edzést. Minden mérı a nullától kezdi a számolást 
 6-7-2 A WATTMÉRİ módban a MODE megnyomását követıen a ▲/▼ gombokkal beállíthatja az egyes 

funkciókban a kívánt értékeket (WATT, IDİ, TÁVOLSÁG, KALÓRIA, PULZUS), majd a MODE gombbal 
rögzítheti a változásokat. A beállítások után a START gombbal indítsa el az edzést, a funkciók mérıi a 
beállított értékektıl számolnak nulláig . A monitor jelzi, ha  teljesítette a megadott értékek valamelyikét. 

 6-8 PULZUSMÉRİ 
 6-8-1 A START gomb megnyomásával indítsa el az edzést. Minden mérı a nullától kezdi a számolást 
 6-8-2 A MODE megnyomását követıen a ▲/▼ gombokkal állítsa be a pulzus kívánt százalékát (50%, 75%, 90%, 

100%),  és az IDİ, TÁVOLSÁG, KALÓRIA értékeit. A beállítások után a START gombbal indítsa el az 
edzést, a funkciók mérıi a beállított értékektıl számolnak nulláig . A monitor jelzi, ha  teljesítette a megadott 
értékek valamelyikét. 

 6-9 FELHASZNÁLÓ PROGRAM  
 6-9-1 A START gomb megnyomásával indítsa el az edzést. Minden mérı a nullától kezdi a számolást. A használó a 

villogó cellákban a ▲/▼ gombok megnyomásával beállíthatja a kívánt értéket 
 6-9-2 Nyomja meg a MODE gombot és állítsa be saját edzéstervét a ▲/▼gombokkal, majd tartsa lenyomva a 

MODE gombot 2 másodpercig a változások mentéséhez.  
 6-9-3 Az IDİ, TÁVOLSÁG, KALÓRIA és PULZUS értékeit a ▲/▼gombok segítségével állíthatja be, majd a 

MODE gombbal mentheti a változásokat.   
 6-9-4 A beállítások után a START gombbal indítsa el az edzést, a funkciók mérıi a beállított értékektıl számolnak 

nulláig. A monitor jelzi, ha  teljesítette a megadott értékek valamelyikét. 
 6-9-5 Az összes funkcióbeálltásra szolgáló gombot használhatja az edzés folyamán, bıvebben errıl a 

FUNKCIÓGOMBOK AZ EDZÉS FOLYAMÁN-ban 
   
FUNKCIÓGOMBOK AZ EDZÉS FOLYAMÁN:  
▲/▼: A használó az edzés folyamán ezen gombok segítségével változtathatja a TERHELÉST, SZINTET és a 

WATTOT 

MODE A használó kiválaszthatja, hogy melyik mutató jelenjen meg a kijelzın: KARIKA, PULZUSMÉRİ, 
WATTMÉRİ, SEBESSÉGMÉRİ.  

TEXT MENU: Ha ezt a gombot nyomja meg, a kijelzı alsó sorában a használó aktuális edzésmódja jelenik meg 3 
másodpercig.  
 
START Elindítja az edzést.  

STOP (A) Leállítja az edzést, a monitor alsó sorában a PULSE RECOVERY (szivverés visszaállása) jelenik meg. 
Ekkor nyomja meg a MODE gombot a szívverés visszaállásának tesztelésére. ( bıvebben: a SZIVVERÉS 
VISSZAÁLLÁSA részben)  

 (B) A STOP módban a MODE megnyomása után a felhasználó beállithatja az idıt, távolságot, kalóriát, pulzust, 
és a START gombbal újra elindíthatja az edzést.  Vagy a TEXT MENU megnyomása után választhat a 
funkciókból: PULZUS, VISSZAÁLLÁS, ÚJ START, VISSZA A GYAKORLATHOZ, GYAKORLAT 
VISSZAHIVÁS, GYAKORLAT MENTÉSE. A START/STOP és a MODE megnyomásával mentheti a 
változást.  

   (B-1) Válassza ki a PULZUS VISSZAÁLLÁS-t, amivel ellenırizheti szívverésének visszaállását.  
   (B-2) Az edzésmódok választásához válassza ki az ÚJ START-ot 
   (B-3) A VISSZA A GYAKORLATHOZ kiválasztásával az elızıleg beállított értékekkel folytathatja sz 

edzést.  
   (B-4) GYAKORLAT VISSZAHIVÁSA: Megtekintheti a mentett edzési rekordokat. 
   (B-5) GYAKORLAT MENTÉSE: A legújabb edzési rekordok mentésére.   
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Megjegyzés :  
1. Ha az edzés befejezését követıen semmilyen gombot nem nyom meg perceken keresztül, a kijelezı automatikusan 

kikapcsol és bekapcsol a naptár, óra, hımérséklet. Az elızıleg beállított adatokat a gép menti. Bármelyik gomb 
megnyomásával vagy az edzés újrakezdésével bekapcsolhatja a kijelzıt.  

2. A MODE gomb hosszú lenyomásával az összes bealított adat törlıdik.   
3. Ha a monitor nem mőködik jól, kapcsolja ki, majd újra be.  
4. A monitornak összeköttetésben kell lennie a DC adapterrel (9V 1A). Két AA (C méret) elemre van szükség a kapcsolat 

fenntartására, amelyeket  a monitor hátoldalán található elemfülkébe kell behelyezni. 
 
 
 
 
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. 
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