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BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ 
• Rendszeresen ellenőrizze, nincs-e sérülés vagy kopás a terméken. Soha ne használjon sérült 

vagy kopott terméket  

• Ha átengedi a termék használatát egy másik személynek, akkor ellenőrizze, hogy ez a személy 
ismeri-e a jelen útmutatóban szereplő tartalmat és utasításokat. 

• Egy időben csak egy ember használhatja a kerékpárt. 

• Rendszeresen ellenőrizze az összes csavart és csatlakozást. Mindet jól meg kell húzni 
használat előtt. Ha szükségesnek tartja, húzza meg újra. Rendszeresen ellenőrizze, nincs-e 
sérülés vagy kopás a terméken. Soha ne használjon sérült vagy kopott terméket. 

• Az edzés megkezdése előtt távolítsa el a kerékpár körül levő minden éles tárgyat. 

• Csak akkor használja a fitness kerékpárt, ha az hibátlanul működik. 

• Törött, kopott vagy hibás alkatrészeket azonnal ki kell cserélni, és csak addig szabad használni a 
terméket, amíg azokat megfelelően karbantartják és javítják.  

• A szülőknek felelőségük tudatában kell lenniük olyan helyzetekben, amelyek felmerülhetnek, ha 
a gyermekek közelében hagyják a terméket. A gyerekek természetes játék ösztöne és a 
kísérletező kedvük miatt balesetveszélyes helyzet adódhat. 

• Ha megengedi, hogy gyermekek használják ezt a fitness kerékpárt, akkor mindenképpen vegye 
figyelembe a fizikai állapotukat. A gyermekek kizárólag felnőtt felügyelete mellett használhatják 
az edzőgépet, és utasítást kell kapniuk a helyes és megfelelő használatáról. A kerékpár nem 
játék. 

• Saját biztonsága érdekében mindig ellenőrizze, hogy legalább 0,6 méter szabad hely legyen a 
termék körül. 

• • A lehetséges balesetek elkerülése érdekében ne engedje, hogy a gyermekek felügyelet nélkül 
megközelítsék a terméket, mert esetleg olyan célra használhatják, amelyre nem szánják. 

• Felhívjuk figyelmét, hogy a nem megfelelő és túlzott edzés egészségre ártalmas lehet. 

• A bicikli felállításakor ügyeljen arra, hogy a termék stabilan álljon és a talaj esetleges 
egyenetlenségei ki legyenek egyenesítve. 

• Sportoláskor mindig viseljen megfelelő csúszásmentes cipőt és ruhát. Kerülje a bő ruhákat mert 
azok könnyen beleakadhatnak a gép mozgó részeibe. 

• Konzultáljon orvosával, mielőtt bármilyen edzési programot megkezdene. Megfelelő tippeket és 
tanácsokat adhat az edzés és az ésszerű étkezési szokások vonatkozásában. 

• A fitnesz kerékpárnak nincs szabad kereke. A pedálok mozognak, ha a lendkerék forog. 

• Ha nem használja a kerékpárt, növelje meg a maximális ellenállást, hogy megakadályozza a 
lendkerék mozgását. 

• Maximális terhelhetőség: 150 kg 

• Kategória: SC professzionális használatra EN 957 alapján. 

• Tanúsítványok: EN ISO 20957-1:2013, EN 957-10:2005 
 
FONTOS TUDNIVALÓK 

 
• Szerelje össze a fitness biciklit az összeszerelési útmutató szerint, és ügyeljen arra, hogy csak 

az eredetileg mellékelt és ehhez tervezett elemeket használja. Az összeszerelés előtt 
ellenőrizze, hogy a szállítmány teljes-e, a szerelési és üzemeltetési utasítások alkatrészlistájára 
hivatkozva. 

• Ügyeljen arra, hogy a terméket száraz és egyenletes alapra állítsa be, és mindig óvja a 
nedvességtől. Védje a szennyeződéstől. A talaj védelméért javasoljuk, hogy tegyen megfelelő, 
csúszásmentes szőnyeget a termék alá. 
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• Általános szabály, hogy fitness kerékpár nem játék. Ezért ezeket csak megfelelően tájékoztatott 
személyek használhatják. 

• Szédülés, hányinger, mellkasi fájdalom vagy egyéb fizikai tünetek esetén azonnal hagyja abba 
az edzést. Szükség esetén keresse fel orvosát. 

• Gyerekek, fogyatékkal élők csak felügyelet mellett használhatják a terméket, aki támogatást és 
hasznos utasításokat adhat. 

• Ügyeljen arra, hogy teste és más személyek testrészei használat közben soha ne legyenek közel 
a szobabicikli mozgó részeihez. 

• Az állítható alkatrészek beállításakor ellenőrizze, hogy megfelelően vannak-e beállítva, és vegye 
figyelembe a megjelölt, maximális beállítási helyzetet, például a nyeregtartót. 

• Ne eddzen közvetlen étkezés után 

• FIGYELMEZTETÉS: A pulzusszám frekvencia monitorozása lehet, hogy nem teljesen pontos. 
Az edzés során a túlzott terhelés súlyos sérülésekhez vagy akár halálhoz is vezethet. Ha ájulás 
kerülgeti, azonnal hagyja abba a testmozgást. 

 
ALKATRÉSZ LISTA 

 
NO. Név Db. Leírás/méret 

1 L/R Pedál (L- bal, R – jobb) 1  
2 Záró sapka 3 4 120*40*35 

3 Csavar 1 4 M10*30 

4 Hátsó stabilizátor 1  
5 Lapos alátét 4 Φ10 

6 Első takaró 2 160*128*3 

7 Csavar 1 4 ST4.8*19 

8 Csavar 2 2 M8*40 

9 Csapágy 4 60ZZ 

10 Ülés oszlop 1  
11 Lapos alátét 4 1 Φ12 

12 Ülés csúszka 1  
13 Ülés 1  
14 Lábrész 4 M16*25 

15 Első stabilizátor 1  
16 Fő váz 1  
17 Markolat borítás 1  
18 Markolat 1  
19 Műanyag ház 2 80*40*1,5 

20 Biztosító szög 2  
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21 Csavar 2 M6*54 

22 Anya 3 M6 

23 Tömítés 2 Φ16* Φ6 

24 L alakú gomb 1 M10*25 

25 Lapos alátét 1 2 M8*16 

26 L alakú gomb 2 M12*1,25 

27 Csavar 3 4 M8*16 

28 Anya 4 M12*1,25 

29 Forgattyú végsapka 2 Φ28*6,5 

30 Gomb 1 1 M16*35 

31 Anya 6 M8 

32 Ház 2 Φ10* Φ6,2*8,5 

33 Bal forgattyú 1 170*15 

34 Csavar 4 4 M3*6 

35 Csapágy 4 6004ZZ 

36 Jobb forgattyú 1 170*15 

37 Rugós alátét 1 2 Φ5 

38 Anya 2 M20*1,0 

39 Lendkerék 1 Φ453*29 (20 kg) 

40 Lendkerék tengely 1 Φ25*170 

41 Csavar 1 12 ST4,2*19 

42 Csavar 2 5 ST4,,2*19 

43 Csavar 5 2 ST4,8*19 

44 Külső láncfedél 1 945*515*96,5 

45 Belső láncfedél 1 15*8,2*1320 

46 Tengely 1 Φ20*172 

47 Hosszú rögzítő rúd 1 Φ25* Φ20,2*41,2 

48 Rövid rögzítő rúd 1 Φ25* Φ20,5*9 

49 Belső láncfedél 1 945*515*107 

50 Öv 1 5PK51 

51 Öv kerék 1 Φ235*21 

52 Szállító kerekek 2 Φ69*23 

53 Feszítő kábel 1 P= 250 

54 Rugó 1 Φ1,2*50 

55 Felső csúszka 1 60*26*60 

56 Alsó csúszka 1 26*18*100 

57 Rugós alátét 2 2 Φ6 

58 Lapos alátét 4 4 Φ5 
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59 Csavar 10 3 M6*20 

60 Fékrendszer 1  
61 Mágnes 6 28*20*3 

62 Rögzítő rúd 1 Φ25* Φ20,2*48,2 

63 Ház 1 45*25*9 

64 Zárósapka 1 100*50*2 

65 Anya 1 1 M20*1,0 

66 Fogódzkodó 1  
67 Konzol 1 SM2531 

68 Csavar 3 4 M5*8 

69 Szenzor 1 P=350 

70 Kábel 1 1 L=850 mm, 9P 

71 Lapos alátét 3 2 Φ6 

72 Kábel 3 1 L= 950 mm, 9 P 

73 Motor kábel 1 L= 150 mm, 9P 

74 Csavar 3 4 M5*10 

75 Csavar 6 2 M3*10 

76 Felső takaró 1 90*33*6 

77 Alsó takaró 1 90*33*7,5 
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RAJZ 
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ÖSSZESZERELÉS 
• Ügyeljen arra, hogy elegendő szabad hely legyen az összeszereléshez. 

• Győződjön meg arról, hogy minden szükséges eszközzel rendelkezik. 

• Ellenőrizze, hogy minden alkatrész megvan-e. 

1. LÉPÉS 

Rögzítse az első stabilizátort (15) a főkerethez (16) 2 alátéttel (5) és 2 csavarral (3). 

Rögzítse a hátsó stabilizátort (4) a főkerethez (16) 2 alátéttel (5) és 2 csavarral (3). 

 
2. LÉPÉS 

Rögzítse az ülésoszlopot (10) a főkerethez (16). Ezután rögzítse a nyeregcsúszkát (12) a 
nyeregoszlophoz (10), és rögzítse az alátéttel (25) és a gombbal (26). Állítsa be az ülés magasságát a 
csavarral (30). A megfelelő magasságot csak a kerékpáron edző személy felszállása után állítsa be. 
Rögzítse az ülést (13) az üléstartóhoz (12) az ülés alatti csavarokkal. 
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3. LÉPÉS 

Lazítsa meg a gombot (24), és rögzítse a kormánykart (17) a főkerethez (16), és rögzítse a gombbal 
(24). Ezután rögzítse a kormányt (18) a kormánykaron a csavarokkal (26) és a gombbal (19). 

FIGYELMEZTETÉS: Húzza meg megfelelően a kormányt. 

Rögzítse a konzolt (67) a konzoltartóhoz (18) 4 csavarral (68) és csatlakoztassa a kábeleket (A1, A2, 
A3, A4) 
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4. LÉPÉS 

Csatlakoztassa a pedálokat (1L és 1R) L - balra, R - jobbra. Helyezze a jobb pedált a jobb oldali 
hajtókarra az óramutató járásával megegyező irányban, a bal oldali pedált pedig a bal oldali hajtókarhoz 
az óramutató járásával ellentétes irányban. 

 
Az eszköz ellenállását a konzol segítségével állíthatja be 

 
KONZOL 

Kijelző 
 

TIME /IDŐ Edzési idő 

Kijelző: 0:00 – 99:59 

SPEED /SEBESSÉG Sebesség 

Kijelző: 0.0 – 99.9 

DISTANCE /TÁVOLSÁG Megtett távolság 

Kijelző: 0.0 – 99.9 

CALORIES /KALÓRIA Elégetett kalória 

Kijelző: 0 – 999 

PULSE /PULZUS Pulzus 

Hangjelzés, amikor eléri a célt 

RPM Percek 

Kijelző: 0 - 999 

MANUAL /MANUÁLIS PROGRAM Manuális program 
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PROGRAM X4 kezdő X4 haladó és X4 sport 
programválasztás 

CARDIO/KARDIÓ Célzott pulzusszám 

 
GOMBOK 

 

UP /FEL Növelés 

Navigáció beállítás 

  DOWN /LE Csökkentés 

Navigáció beállítás 

 MODE /MÓD Megerősítés 

RESET /ÚJRA Teljes visszaállítás: tartsa lenyomva 2 másodpercig, a 

konzol újraindul. Vissza: Visszatérés a főmenübe 
START / STOP Start / Stop program 

RECOVERY  Szívritmus teszt 

 
BEKAPCSOLÁS 

Bekapcsoláskor az összes adat 2 másodpercig megjelenik (1. kép). Ezután a kerék átmérője és az 
egység jelenik meg (2. kép). Ezután a konzol készenléti üzemmódba vált. 

 

  
Kép 1 Kép 2 



12  

PROGRAM VÁLASZTÁS 

Készenléti állapotban Az UP és DOWN gombokkal válassza ki a következőket: Kézi - Kezdő - Előre - 
Sport - Kardió. Ha a START nélkül megnyomja a beállítást, a konzol elindul, és elkezdi a számlálást. 

MANUALIS MÓD 

Az UP és DOWN gombbal válassza ki a Kézi menüpontot, majd nyomja meg a MODE gombot a 

megerősítéshez. 

Az UP és DOWN gombbal állítsa be az IDŐ, TÁVOLSÁG, KALÓRIA, PULZUS beállítást, és erősítse 

meg a MODE gombbal. 

A program bekapcsolásához nyomja meg a START / STOP gombot. Az UP és DOWN gombbal 

állítsa be a terhelést (1-13 szint). A program leállításához nyomja meg a START / STOP gombot. A 

RESET gombbal térjen vissza a főmenübe. 

    
Kép 3 Kép 4 Kép 5 Kép 6 

 

KEZDŐ MÓD 

Az UP és DOWN gombbal válassza ki a BEGGINER MODE menüpontot, majd nyomja meg a MODE 
gombot a megerősítéshez. 

Az UP és DOWN gombbal válassza ki a BEGGINER 1-4 menüpontot (7. ábra), majd nyomja meg a 
MODE gombot a megerősítéshez. 

A UP és DOWN gombbal állítsa be az időt és indítsa el a programot a START / STOP gombbal. Az UP 
és DOWN gombokkal állítsa be a terhelést. 

A program leállításához nyomja meg a START / STOP gombot. A RESET gombbal térjen vissza a 
főmenübe. 
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Kép 7 Kép 8 
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HALADÓ MÓD 

Az UP és DOWN gombbal válassza ki az ADVANCE MODE menüpontot, majd nyomja meg a MODE 
gombot a megerősítéshez. 

Az UP és DOWN gombbal válassza ki az ADVANCE MODE 1-4 (8. ábra) lehetőséget, és erősítse meg 
a MODE gombbal. 

Az UP és DOWN gombbal állítsa be az időt és indítsa el a programot a START / STOP gombbal. Az UP 
és DOWN gombokkal állítsa be a terhelést. 

A program leállításához nyomja meg a START / STOP gombot. A RESET gombbal térjen vissza a 
főmenübe. 
SPORT MÓD 

Az UP és DOWN gombbal válassza ki a SPORTS MODE menüpontot, és erősítse meg a MODE 
gombbal. 

Az UP és DOWN gombbal válassza ki a SPORTS MODE 1-4 menüpontot (9. ábra), majd nyomja meg a 
MODE gombot a megerősítéshez. 

Az UP és DOWN gombbal állítsa be az időt és indítsa el a programot a START / STOP gombbal. Az UP 
és DOWN gombokkal állítsa be a terhelést. 

A program leállításához nyomja meg a START / STOP gombot. A RESET gombbal térjen vissza a 
főmenübe. 

  
Kép 9 Kép 10 

 
KARDIÓ MÓD 

Az UP és DOWN gombbal válassza ki a CARDIO menüpontot, és erősítse meg a 

MODE gombbal. (10. kép) 

Az UP és DOWN gombokkal állítsa be az AGE-t (kor), majd válassza az 55%, 75%, 

90% értéket, vagy állítsa be a saját értékét, majd erősítse meg a MODE gombbal. 

Az UP és DOWN gombbal állítsa be az Időt és erősítse meg a MODE gombbal. A 

program leállításához nyomja meg a START / STOP gombot. A RESET gombbal 

térjen vissza a főmenübe. Ha 6 másodpercig nem érzékel pulzust, akkor a kijelzőn 

a PULSE INPUT felirat jelenik meg. 
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SZÍVRITMUS MÉRŐ MÓD 

Edzés után fogja meg a pulzusmérőt, vagy használjon mellkasi övet. Miután észlelte a pulzust a 
készülék, nyomja meg a RECOVERY gombot. A TIME kivételével az összes funkció leáll. A 
visszaszámlálás 00:60 és 00:00 között kezdődik (11. kép). A visszaszámlálás befejezése után az 
eredmény F1-től F6-ig jelenik meg. F1 a legjobb eredmény, F6 a legrosszabb eredmény. A menübe 
való visszatéréshez nyomja meg ismét a RECOVERY gombot. 

 
 

  
Kép 11 Kép 12 
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USB CSATLAKOZÁS 

A konzolnak van egy USB-csatlakozója, amely a telefon feltöltésére lhasználható. 

iCONSOLE APPLIKÁCIÓ 

A konzol tartalmaz egy beépített Bluetooth modult. 

Töltse le az iCONSOLE + alkalmazást mobiljára vagy táblagépére az App Store 

vagy a Google Play alkalmazásból. Kapcsolja be az okos eszközön a Bluetooth-ot, 

és párosítsa a konzollal. Jelszó: 0000 

HANGJELZÉSEK 

Hangjelzés – egy rövid A működés megerősítése 

Hangjelzés – két rövid Hibás működés 

Hangjelzés – két rövid másodpercenként A célérték elérése 

Hangjelzés – 6 rövid CARDIO program, a program ki van kapcsolva 

Hangjelzés – két rövid másodpercenként Ha a PULSE meghaladja az értéket 

 
MEGJEGYZÉS: 
• Ha a konzol nem működik, próbálja újraindítani. 

• Ha a konzolt Bluetooth-on keresztül csatlakoztatja, a konzol kijelzője kikapcsolhat  

• Kapcsolja ki a Bluetooth-ot, és indítsa újra a konzolt a képernyő bekapcsolásához 

• A konzol 9 V 1.3 A vagy annál magasabb okoseszközöket tölthet. 

 
HASZNÁLAT 
A fitness kerékpáron végzett testmozgás nagyon egyszerű mozgásokon alapszik, de biztosan 
beleszeret használata során. A spinning kerékpáron végzett gyakorlatok és annak egyszerűségének 
köszönhetően idős emberek is használhatják. Az edzés előtt mindenképp be kell állítani a nyereg 
magasságát. Fontos, hogy kényelmesen üljön. A kerékpár-nyereget úgy kell beállítani, hogy ülésén az 
ergonómikus alakú fogantyúkat meg tudja tartani. Nem szabad teljesen kinyújtott kézzel ülnie, mert az 
károsíthatja az izmait. 

A kényelmes testmozgás érdekében tegye a lábát a pedálra. Manapság minden modern pedál fel van 
szerelve szíjakkal a láb rögzítéséhez és stabilizálásához. Fontos, hogy a lábai stabilan és 
biztonságosan legyenek elhelyezve edzés közben.



17  

A fitness kerékpáros testmozgás alapja az, hogy a lábak egy meghatározott elliptikus úton mozognak. 
Ez a mozgás nagyon hasonló a normál kerékpározáshoz. Amikor ezen a kerékpáron kezd mozogni, 
csak üljön a megfelelő magasságú nyeregre, tartsa a lábát szorosan a pedálokban, tartsa az 
ergonómikusan kialakított fogantyúkat és kezdjen tekerni. 

Az elején tanácsos alacsonyabb terhelést választani. Ha rendszeres időközönként edz a fitness 
kerékpáron, fokozatosan növelheti a terhelést. A terhelést fokozatosan növelheti egy vagy két hét 
alatt. A magas terhelés kiválasztása az edzés megkezdésekor gyors fáradtsághoz és 
izomkárosodáshoz vezethet. 

Gyakorlás közben fontos a megfelelő terhelés és a megfelelő tempó kiválasztása. Próbálja ezt stabilan 
megtartani az egész edzés alatt. Nem javasoljuk, hogy a kezdetektől magas tempót válasszon. 
Növelje a tempót kb. egy hét rendszeres testmozgás után. A magas tempó nem egyenlő a gyorsabb 
kalória égetéssel. A helyes kalóriaégetés egy megfelelő és rendszeres testmozgásban tükröződik. Az 
edzés elején kevésnek tűnhet az elégetett kalória száma, de a legjobb eredmények elérése 
szempontjából kulcsfontosságú a rendszeres és megfelelő testmozgás. 

A fitness kerékpáron végzett testmozgás izmok megjelenéséhez is vezet. Főleg a comb és a vádli 
izmainak erősítésére használják. A kerékpáros edzés közben a fenékét is mozgatja. 

Ha helyesen szeretne testmozgást végezni, ne felejtse el megfelelő módon történő lélegzést. A 
testmozgás során ajánlott a megfelelő és rendszeres légzés. Fontos, hogy rendszeresen mélyen 
belélegezzünk és kilélegezzünk. A fitness kerékpáron végzett rendszeres és megfelelő légzés 
gyakorlás során a hasi izmok intenzív testmozgással járnak. Ajánlott 30-35 percet várni étkezés után. 
Ennek elmulasztása esetén kevesebb kalóriát égethet el, és idősebb korban emésztési problémákhoz 
is vezethet. 

A legjobb eredmény elérése érdekében figyelembe kell vennie étrendjét. Javasoljuk, hogy kezdje el az 
édes ételek, sütemények kerülését és kalóriaszegényebben étkezni. Ebédre ajánlott csak 
kalóriadúsabb ételt enni. Ne felejtse el a levest. Estére a könnyű ételek ajánlottak. Ha javítani szeretné 
vitalitását, akkor nem csak a rendszeres testmozgásra kell figyelni, hanem az egész étrendjére is. 

A fitness kerékpáron történő testmozgás hatékony minden elfoglalt ember számára. A fitness 
kerékpáron végzett testmozgás hatékonyan erősíti az izmokat, különösen a combokat, vádlikat és a 
fenék izmokat. A rendszeres testmozgás karcsúbb alakhoz vezet. Az edzés nem csak a kerékpárosok 
téli edzéseként ajánlott, hanem azok számára is, akik több kalóriát akarnak elégetni. Rendszeres 
testmozgás, ésszerű tempó, megfelelő légzés, rendszeres és kiegyensúlyozott étrend vezethet a 
kívánt eredményhez. 

 
HELYES TESTTARTÁS 

Edzés közben tartsa a testét függőlegesen, tartsa a kezét az alkarján. A pedálozás során a lábait nem 
szabad teljesen kinyújtani. A pedál teljes lenyomásakor térdét kissé meg kell hajlítani. Tartsa a fejét 
egyenesen a gerincével egy vonalban, hogy minimalizálja a nyaki és a hát felső izmainak esetleges 
fáradságát, fájdalmát. Mindig egyenletesen és ritmikusan eddzen. 

 
GYAKORLATOK 
A sikeres edzés bemelegítő gyakorlatokkal kezdődik, és lehűlési (pihentető) gyakorlatokkal fejeződik 
be. A bemelegítő gyakorlatoknak a test bemelegítését kell szolgálniuk. A lehűlési szakasznak meg kell 
védenie izmait a sérülésektől és a görcsöktől. Végezzen bemelegítési és pihentető- nyújtó 
gyakorlatokat az alábbi táblázat szerint. 

 
 

 

Lábujj érintés 

Lassan hajoljon le. Tartsa könnyedén a hátát és a karjait, miközben 
lefelé nyújtja az ujjait. Olyan mélyre hajoljon amennyire csak képes, és 
tartsa 15 másodpercig a pozíciót. Hajlítsa kissé térdét 
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Comb alsó nyújtás 

Az egyik kezével támaszkodjon a falnak. Nyúljon le maga mögött. 
Emelje fel a jobb vagy bal lábát a fenekéhez, amennyire csak 
lehetséges. Tartsa 30 másodpercig, és ismételje meg kétszer. 
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Térdnyújtás 

Ülő helyzetben nyújtsa ki a jobb lábát. Helyezze szorosan a bal talpát a 
jobb lába belső oldalára. Nyújtsa ki a jobb karját a jobb lába mentén, 
amennyire csak tudja. Tartsa 15 másodpercig, és pihenjen. Ismételje meg 
bal lábbal és bal karral. 

 

 
 

 
Comb felső nyújtás 

Földön ülve tegye össze a lábait. A térd kifelé mutat. Húzza a lábát a lehető 
legközelebb az ágyékhoz. Óvatosan nyomja le térdét. Tartsa ezt a pozíciót 
30–40 másodpercig, ha lehetséges 

 

 
 

 
Vádli és Achilles inak nyújtása 

Dőljön egy falnak úgy, hogy bal lába a jobb előtt legyen, és karjaival előre   
nézzen. Nyújtsa ki a jobb lábát, és tartsa bal lábát a padlón. Hajlítsa be a bal 
lábát és hajoljon előre úgy, hogy a jobb csípőjétt a fal irányába mozgatja. 
Tartsa 30–40 másodpercig. Feszítse meg a lábát, és ismételje meg a 
testmozgást másik lábával is. 

Gyakorlati szakasz. A rendszeres testmozgás erősebbé teszi az izmokat. Az edzés alatt tartsa a 
diagramnak megfelelő tempót. Az edzésnek legalább 12 percig kell tartania. 

 
Ezután hagyja, hogy az izmok megnyugodjanak, kb. 5 perc. Ezután hajtsa végre a bemelegítő 
gyakorlatokat. Eddzen rendszeresen, hetente legalább háromszor. 

 
KARBANTARTÁS 
• Összeszereléskor húzza meg az összes csavart és állítsa a kerékpárt vízszintes helyzetbe. 

• 10 órás használat után ellenőrizze a csavarokat. 

• Az edzés után törölje le az izzadságot. Tisztítsa meg az eszközt ruhával és finom tisztítószerrel. Ne 
használjon oldószert vagy erős tisztítószert a műanyag alkatrészekre. 

• Ha a zaj mértéke növekszik, ellenőrizni kell, hogy az összes csavar és csukló megfelelően meg van-
e húzva. 

• Helyezze a terméket tiszta, szellőztetett és száraz helyiségbe. 

• Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek.
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TÁROLÁS 
Tartsa tiszta és száraz környezetben. Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló ki van-e kapcsolva, és a kerékpár 
nincs bedugva a hálózati aljzatba. 

 
FONTOS MEGJEGYZÉSEK 

• Ez a termék a szabványos biztonsági előírásokkal rendelkezik. Bármely más felhasználás tilos 
és veszélyes lehet a felhasználóra nézve. Nem vállalunk felelősséget a gép nem megfelelő és 
tiltott használata által okozott sérülésekért 

• Forduljon orvoshoz, mielőtt elkezd edzeni a szobakerékpáron. Orvosának fel kell mérnie, hogy 
fizikailag alkalmas-e a gép használatára, és mekkora erőfeszítést képes megtenni. A helytelen 
testmozgás károsíthatja az egészségét. 

• Figyelmesen olvassa el a következő tippeket és gyakorlatokat. Ha fájdalmat, émelygést, 
légzési nehézséget vagy más egészségügyi problémát tapasztal edzés közben, azonnal 
hagyja abba az edzést. Ha a fájdalom továbbra is fennáll, azonnal forduljon orvoshoz. 

• Ez a fitneszkerékpár nem alkalmas terápiás vagy orvosi célokra. Ezenkívül gyógyászati 
célokra sem használható. 

• A pulzusmérő nem orvosi eszköz. Csak hozzávetőleges információt nyújt az átlagos 
pulzusáról, és az összes javasolt pulzus csak ajánlás. A mentett adatok nem mindig pontosak 
az ellenőrizhetetlen emberi és környezeti tényezők miatt. 

 
KÖRNYEZETVÉDELEM 
Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi 
törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja ki a legközelebbi szemétlerakóba. 

A megfelelő megsemmisítés révén megóvja a környezetet. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi 
egészség védelméhez. Ha nem biztos a helyes megsemmisítésben, kérje ki a helyi hatóságok 
véleményét, hogy elkerülje az esetleges a törvényszegést vagy szankciókat. 
Ne tegye az elemeket, akkumulátorokat a háztartási hulladék közé, hanem vigye el az 
újrahasznosítási pontra. 
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