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2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 65.

www.insportline.hu
 tel./fax: 0633-313-242

Gratulálunk a RIVER evezőgép megvásárlásához. Ezt a terméket arra tervezték és fejlesztették, hogy az enyhén kommersz  
felhasználásnak megfeleljen. 
Kérjük, figyelmesen olvassa el a mellékelt instrukciókat még a berendezés összeszerelése és használata előtt.
Őrizze meg a használati útmutatót az esetleges utólagos visszajelzések vagy további karbantartás érdekében. 

Bármilyen további kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot. Sok sikert és örömöt kívánunk az edzéshez.
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GRATULÁLUNK

Üdvözöljük az első osztályú evezőgép világában. Az evezőgép az egyik legjobb, legkomplexebb elérhető 
berendezés. Tudjuk ezt, mivel hasonló berendezéseket tervezünk már több, mint tíz éve. 
Ennek  az  evezőgépnek  a  kiválasztásával  olyan  döntést  hozott,  mely  javítja  családja  egészségét, 
teljesítőképességét és jó érzést biztosít. Az egészség- és erőnlét érzet növeli energiáját és életminőségét. 
A szív- és érrendszert erősítő edzés fontos valamennyi korcsoport számára, az evező gép hatékonyabb 
edzést  biztosít, javítja ez eredményeket és arra ösztönöz, hogy elérje erőnléti céljait és mindíg áhított 
testalkatát. 
Csupán 15 - 30 percet szükséges edzenie heti három alkalommal, hogy felfedezze a RIVER evezőgépen 
végzett rendszeres edzésprogram eredményét. 
Javasoljuk, hogy alaposan olvassa végig ezt a használati útmutatót. Amennyiben ezt megteszi:  

Hosszútávon drága idejét spórolja meg. 

Biztonságosabban és hatékonyabban edzhet.

Megtanulja a helyes technikákat. 

Megtanulja jobban meghatározni erőnléti céljait. 

FONTOS INFORMÁCIÓK – KÉREM OLVASSA EL!
*Az alábbi biztonsági instrukciók elolvasásának elmulasztása komoly balesetekhez vezethet. 

Egészség / Biztonság
Olvassa el részletesen ezt a használati útmutatót és ismerkedjen meg a RIVER evezőgéppel még annak használata 
előtt.
Bármilyen edzésprogram megkezdése előtt konzultáljon orvosával. Orvosa segítségére lehet erőnléte értékelésében 
és az ahhoz és korához legmegfelelőbb edzésprogram kiválasztásában. 
Bármilyen fájdalmat érez, nyomást a mellkasán, rendszertelen szívritmust, légszomjat, gyengeséget vagy szokatlan 
kellemetlen értzést észlel edzés közben, hagyja abba az edzést és konzultáljon orvosával. 
Mindíg szükséges felnőtt jelenléte, ha a RIVER evezőgép közül gyermekeke tartózkodnak. Felügyelet hiányában a 
gyermekek tartózkodjanak a berendezéstől távolabb. 
Ujjait, végtagjait, laza öltözékét, haját tartsa távol a berendezés mozgó részeitől. 
Evezőgépe minden használata előtt javosljuk, hogy végezzen megfelőző biztonsági ellenőrzést. Valamennyi 
berendezést ellenőrizze az elhasználódás és meghibásodás kiküszöbölése érdekében. Amennyiben bármilyen 
sérülést vagy hibás alkatrészt észlel, azonnal fejezze be a gép használatát. Cserélje ki azonnal a hibás alkatrészeket 
és ne használja a gépet, míg meg nem lesz javítva. A javításokkal kapcsolatos segítségért nézzen bele az általános 
információkba. 
A gépre fel/gépről le szállásnál vigyázzon. Kövesse a használati útmutató valamennyi instrukcióját.Viseljen 
kényelmes, könnyű jól szellőző öltözéket segítve a verejték párolgását. Bizonyosodjon meg róla, hogy lábbelije jól 
fekszik lábain, és helyes belső stabilitást biztosít, hogy meggátolja a boka és térdek sérülését. Viseljen edző cipőt, 
gyalogló- vagy futó cipőt. 
Nagyon fontos, hogy pótolja a folyadékveszteséget. Edzés során a test folyadékot veszít. 
Ne felejtsen el edzés előtt bemelegíteni, majd lazítani. 
A hideg izmok bemelegítése és edzés utáni lehűtése fontos a sérülések elkerülések megelőzése miatt. 
Csak a gyártó által javasolt tartozékokat használjon.  NE PRÓBÁLJA javítani, vagy módosítani RIVER 
evezőgépét, ez balesetekhez vezethet.



Gondozás és Karbantartás
A RIVER evezőgép a legjobbb minőségű anyagokból készült, fontos, hogy a gépet redszeresen gondozza.  
A gép csak otthoni használatra szolgál, ne használja vagy tárolja nedves környezetben. Minden használat után 
törölje le a gépről az összes verejtéket.
Biztonsági okokból rendszeresen ellenőrizze a gépet. Amennyiben a gépet enyhén kommersz környezetben 
használják, naponta ellenőrizze és tisztítsa. Otthoni használat esetén ellenőrizze és tisztítsa minden használat előtt 
és után. 

Az elhasználódásra legérzékenyebb komponensek

NYEREG HENGEREK – ALUMÍNIUM SÍN [# 001, 118 részek]
Ezek az alkatrészek hajlamosak a por és szennyeződés által meghibásodni, ezért javasolt a rendszeres tisztításuk. A 
NYEREG HENGEREK [118] rejtettek, így amit megtehet, hogy letisztítja az ALUMÍNIUM SÍNT  [001]. Különös 
figyelmet szenteljen a belső éleknek. Ellenőrizze és távolítsa el a fekete foltokat.

HÚZÓ SZÍJ[# 709 alkatrész]
A HÚZÓ SZÍJ [709] nagyon jó minőségű nylon hálóból készült, mely extrém erősségű, szinte eltörhetetlen. Ennek 
ellenére fontos  a HÚZÓ SZÍJ [709] elhasználódásának ellenőrzése. Ellenőrizze, nem keletkeztek e rajta 
bevágások, melyek gyengíthetik az integritást. Továbbá ellenőrizze, hogy a varratok a markolat végénél 
sérülésmentesek e. Amennyiben a fent említett hiányosságok valamelyikét felfedezi, azonnal hagyja abba a gép 
használatát és forduljon a HÚZÓ SZÍJ [709] pótalkatrész értékesítőjéhez. 

LÁB TÁMASZ SZETT
[ # 014, 126, 127, 128, 300, 306, 710 alkatrészek]
A LÁBTÁMASZ SZETT több mozgó alkatrészből áll. Elengedhetetlen, hogy ezek az alkatrészek mindíg jó 
állapotban legyenek.  Ellenőrizze, hogy a LÁBRÖGZÍTŐ PÁNT HEVEDER stabilan tartja a LÁBRÖGZÍTŐ 
PÁNTOT. Ellenőrizze, hogy az HÁTSÓ TÁMASZ [126] bepattintós rendszere helyesen működik. Bizonyosodjon 
meg róla, hogy valamennyi csavar elégségesen be van e húzva. Amennyiben bármilyen hibát észlel, hagyja abba a 
gép használatát és forduljon a pótalkatrész értékesítőjéhez.

KÖTŐELEMEK [Anyák, Csavarok, Önvályó csavarok]
Az alkatrészek többsége a felhasználó által kerül összecsavarozásra, ezért a csavarozásokat rendszeresen 
ellenőrizze. Bizonyosodjon meg róla, valamennyi csavar és anya megfelelően be van húzva. 

Az evezőgép csak enyhén kommersz használatra alkalmas, teljes kommersz haszálatra, terapeutikus vagy 
egészségügyi környezetbe nem alkalmas. 

A hivatalos maximális terhelés 150 kg. A RIVER evezőgép EN 957-1/A1 és EN 957-9 szabványok szerint lett 
tanúsítva, S.A osztályban.

A fékrendszer sebességfüggő. 
Kicsi a valószínűsége, de ha mégis karbantartásra, javításra, lenne szüksége, valamelyik alkatrész eltörött, vagy 
hiányzik, a lehető leghamarabb forduljon az eladóhoz. Az eladónak azonnal segítséget kellene nyújtania 
valamennyi probléma megoldásában. Amennyiben valamilyen oknál fogva nem elégedett a szolgáltatás vagy az 
együttműködés színvonalával, azonnal a gyártóhoz fordulhat:

SEVEN SPORT s.r.o.
Dělnická 957, Vítkov 749 01
Info@insportline.cz
Tel./fax: 556 770 191

Fontos, hogy őrizze meg a vásárlást igazoló blokkot! Ez szükséges a garancia igazolásához. A garanciális 
feltételeket az eladó biztosítja.

Ne próbálja egyedül javítani RIVER evezőgépét. Ez manipulációnak számít és így garancialevele érvényét veszti.

mailto:Info@insportline.cz


Olvassa tovább részletesen a használati útmutató valamennyi biztonsági útmutatását, hogy még használata előtt 
megismerkedhessen evezőgépével.

TERVEZŐI MEGJEGYZÉS: 
A gép visszatérő rugói a lehető legkissebb erőre lettek tervezve. Több mint elegendő feszültséggel rendelkezik 
ahhoz, hogy a húzó pánt alkatrészkészlet a kiinduló helyzetbe visszatérjen [# 709 alkatrész], függetlenül a markolat 
visszatérő sebességétől. 
A rugó könnyű visszatérő képessége a felhasználó számára magasabb teljesítményszintet és a hátsó comb 
izomcsoporjai erősítésében jobb eredményt biztosít. Ez az izomcsoport akkor kerül előtérbe, mikor a felhasználó az 
üléssel előre mozog. 
Hűen másoltuk a normális vízi evezést normális körülmények között, aholis nem áll fenn annak veszélye, hogy a 
felhasználó meghúzza imait. 

RIVER Evezőgép – ALKATRÉSZEK ÁLTALÁNOS 
MEGHATÁROZÁSA 
Ez a gép több, mint tíz év kutatását és fejlesztését képviseli, a legmodernebb technológiák és a vevői igények 
hozzáadásával. 

- TELJESEN AUTOMATIKUS ELLENŐRZÉSŰ MÁGNESES ELLENÁLÁS RENDSZER 

- FERDE LÁBTÁMASZ KIFORGATHATÓ HÁTSÓ TÁMASSZAL

- TELJES TEMPÓ MAGAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE 

- FELÚJÍTOTT ERGONÓMIKUSAN TERVEZETT MARKOLAT 

- ERŐS, STABIL, JÓL MEGTERVEZETT VÁZ

- BEÉPÍTETT MELLKASPÁNT PERSELY  

   -  TÜV GERMAN GS JÓVÁHAGYÁS

   - 15 SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAM

   - ÁLLÍTHATÓ SZELLŐZTETŐ NYÍLÁSOK

   - KIALAKÍTOTT BARÁZDÁK AZ ADATHORDOZÓ SZÁMÁRA



A RIVER evezőgép BEÁLLÍTÁSA

FONTOS: Tisztítsa meg az 1 x 2,5 m munkaterületet a RIVER evezőgép összeszerelésének megkezdése előtt. Bizonyosodjon 
meg róla, hogy a felület stabil.
A kicsomagoláshoz és előkészülethez két személy szükséges.  Egyikük tartja az ALUMÍNIUM VÁZT [001] , míg másikuk 
kilazítja a ZÁRÓKART [125], lásd a képeken lent.

    

1) Az összecsukott helyzetben lévő evezőgép  ZÁRÓKARJÁT [125] fordítsa el az óramutatóval ellenkező irányba 
öt-hétszer.



2) Míg az egyik személy tartja az ALUMÍNIUM VÁZT [001], a másik személy benyomja lefelé a ZÁRÓKART 
[125], ezzel kilazul a zár, mellyel szétnyílik az ALUMÍNIUM VÁZ [001]. 

3) A vízszintes helyzetben levő evezőgépen fordítsa el a ZÁRÓKART [125] az óramutatóval megegyező irányba és 
erősen húzza be.

Biztonságos elhelyezkedés
A biztonságos felülés egyszerű művelet. Legyen óvatos, hogy az ÜLÉS közvetlenül ön alatt helyezkedjen el, 
mielőtt leülne.

  
1) Nyissa szét az ALUMÍNIUM VÁZT [001].
2) Állítsa be maga alatt megfelelően az ÜLÉST [119].
3) Üljön rá és bizonyosodjon meg róla, hogy az ÜLÉS [119] nem mozog és stabil.

A sarok támasz alapbeállítása
Íme a sarok támasz tíz világosan megjelölt beállítása. Az edzés megkezdése előtt állítsa be a sarok támaszt [#126] 
az egyes számra.

  1. sz. kép

  2. sz. kép

1) Nyomja le a sarok támaszt, hogy a záró mechanizmus kilazuljon (1. sz. kép).
2) Mozdítsa a sarok támasz karját [126] az egyes számra (2. sz. kép).



3) Lazítsa ki a Sarok támasz kart a mechanizmus lezárásához.

Lábrögzítő pántok beállítása 
A LÁBRÖGZÍTŐ PÁNTOK [710] helyes elhelyezkedése a lábfejen rögtön a lábujjak fölött van, körülbelül a lábujjak 
izületei környékén. Bizonyosodjon meg arról, hogy a lábrögzítő pánt [710] be van feszítve. 

      

1) Az egyes számra beállított saroktámasszal [126] tolja lábait a LÁBRÖGZÍTŐ PÁNT [710] alá.
2) A LÁBRÖGZÍTŐ PÁNT [710] helyes pozíciója a lábfejen keresztül közvetlenül az ujjak fölött, esetlegesen az ujjak izületei 
fölött van.
3) Feszítse meg erősen a LÁBRÖGZÍTŐ PÁNTOT [710], lásd a képeken fent.
4

Saroktámasz beállítása

A saroktámasz [126] rugós zárórendszerrel rendelkezik az egyszerű beállítás érdekében. Egyszerűen tolja le a sarkával, hogy  
meggátolja annak tétlenségét. A későbbiekre nézve érdemes megjegyezni a beállítás önnek leginkább megfelelő számjelét. 

   

1) A LÁBRÖGZÍTŐ PÁNTTAL [710] erősen biztosított lábaival erősen nyomja meg a saroktámaszt [126] a sarkáig a 
meglazulásig, ahogy az a fenti képeken látható.
2) A későbbiekre nézve érdemes megjegyezni a beállítás önnek leginkább megfelelő számjelét.

A számláló szögének beállítása
A SZÁMLÁLÓ [714] és SZÁMLÁLÓ KAR [015] úgy lett megtervezve, hogy forgathatóak legyenek és a tengely 
lehetővé tegye az ön számára legmegfelelőbb magasság és szög beállítását. 

MEGJEGYZÉS: Biztonsági okokból edzés során kerülje,hogy a HÚZÓ PÁNT [709] érintkezzen a SZÁMLÁLÓVAL 
[714].



      

1) Mindkét kezével fogja meg a SZÁMLÁLÓT [714] ahogy az a fenti képen látható. Fordítsa el a SZÁMLÁLÓT [714] a 
kívánt magasságba és szögbe.
Biztonsági okokból ügyeljen arra, hogy a HÚZÓ PÁNT [ 7 0 9 ] ne érintkezzen a SZÁMLÁLÓVAL. Hajlítsa szét az 
ALUMÍNIUM VÁZT [001].

Szellőztető nyílások beállítása 
Az evezőgép lendkerekes ventillátora levegőáramlatot képez, melyet a szellőztető nyílások beállításával irányíthat.
Forgassa el a BEÁLLÍTÓ GOMBOT a levegőáramlat irányának beállításához. A levegőáramlat teljes 
megszüntetéséhez forgassa a gombot teljesen le.

   

1) Forgassa el a LEVEGŐ ÁRAMLAT ELLENŐRZŐ GOMBOT a levegőáramlat irányának beállításához .
2) A levegőáramlat teljes megszüntetéséhez forgassa a LEVEGŐ ÁRAMLAT ELLENŐRZŐ GOMBOT teljesen le.

Első markolat rögzítői

Az edzés befejezése után ne feledje a markolatot a MARKOLAT RÖGZÍTŐBE [108] visszahelyezni. 

   

1) Az edzés befejztével helyezze a Markolatot a Markolat rögzítőbe [108] ahogy az a fenti képen látható. 



Lábrögzítő pánt kilazítása

A pánt kilazítása könnyen elvégezhető a bilincs gyors kilazításával. 

   

1) Hüvelykujjával emelje meg a Lábrögzítő pánt csatját, ahogy az a fenti képen látható.

Összecsukás / szétnyitás

A gép összecsukása a szétnyitási folyamat fordítottja.

FIGYELMEZTETÉS:  A RIVER  evezőgép  szétnyitása  vagy  összecsukása  során  ujjait  tartsa  távol  a  záródó 
fordítható részektől, hogy elkerülje a sérüléseket. 

   

1) Az összecsukott evezőgépen fordítsa el a ZÁRÓKART [125] az óramutatóval ellentétes irányba öt- hétszer.

2)  Az egyik személy tartsa meg az ALUMÍNIUM VÁZAT [001], míg a másik személy lefelé húzza a ZÁRÓKART 
[125], ezzel kilazítja a biztosító szöget, ami lehetővé teszi az ALUMÍNIUM VÁZ [001] lefektetését. 

3) A lefektetetthelyzetben levő evezőgépen fordítsa el a ZÁRÓKART [125] az óra mutatóval megegyező irányba le, 
és jól húzza be. 

Szállítás és tárolás

Az evezőgép SZÁLLÍTÓ KEREKEKKEL van felszerelve, így aránylag egyszerűen egy személy is elmozdíthatja 



egyedül. Az evezőgép nagy és a súlya 44 kg (96 libra), ezért lehet, hogy segítségre lesz szüksége a mozgatáshoz, 
nagyságtól és erőtől függően. 

 1. sz kép    2. sz. kép

1) Álljon a géphez az 1. sz. képen látható módon. Mindkét kezével fogja meg az evezőgépet. Saját súlya 
segítségével a gépet óvatosan döntse előre, miközben egyaránt el is tolja saját súlyával.
2) Azután, hogy a gépet egyensúlyban van, már könnyű az elmozdítása, a speciális puha PVC gumi kerekek 
segítségével, melyek védik padlóját vagy szőnyegét a megrongálástól.
3) Az evezőgép talajra helyezése során kövesse a folyamatokat az első lépéstől (lásd az 1. sz. képen).

ÚTMUTATÁS A HELYES EVEZÉSHEZ 

Előrehajlás
HIBA
Teste túlságosan előre feszül. Lábszára eltér a függőleges helyzettől. A fejek és a vállak a láb felé hajolhatnak. Görnyedt 
pozíció (1. sz. kép)

 1. sz. kép       2. sz. kép.

MEGOLDÁS
Lábszára függőleges helyzetben van. Testét nyomja a lábai felé. Vállai teljesen ki vannak egyenesítve és lazák, teste előre dől.  
Ez a testhelyzet kellemes edzést biztosít. ( 2. sz.kép)

Evezés széthúzott vállakkal
HIBA
A felhasználó a tempót a vállai széthúzásával kezdi, nem pedig a lábak előretolásával. (1. sz. kép).



 1. sz kép     2. sz. kép

MEGOLDÁS
A felhasználó a lábai előrenyomásával és háta kiegyenesítésével kezd, vállai teljesen leengedve, lazán.

Hajlított csukló
HIBA
A felhasználó húzáskor behajlítja a csuklóját. (1. sz. kép).

 1. sz kép   2. sz. kép

MEGOLDÁS
Mindíg evezzen feszes csuklóval, az egész evezés alatt.

Test hozzányomása a markolathoz
HIBA
A húzás végén a felhasználó ahelyett, hogy a markolatot húzná a teste felé, a testét tolja a markolat felé. ( 1. sz. kép) 

 1. sz. kép     2. sz. kép

MEGOLDÁS
A húzás végén a felhasználó enyhén hátradől,lábait megtartja lent és a markolatot teste felé húzza felső teste segítségével.

Szálló könyökök
HIBA
A felhasználó könyökei kifelé állnak a húzás végén és a markolat a mellkas magasságában van (1. sz. kép).



 1. sz. kép     2. sz. kép

MEGOLDÁS
Húzza a markolatot maga felé. Csuklói lazák és könyökei a test melless. A könyökei a test felé kerülnek, ahogy a markolattal 
közeledik maga felé.

Zárt térdek
HIBA
A felhasználó az evezés végén térdeit teljesen egymáshoz helyezi, és kiegyenesíti lábait (1. sz. kép).

 1. sz.kép     2. sz. kép

MEGOLDÁS
Lábai mindíg legyenek behajlítva, egymástól távol, edzés közben ne érintse egymáshoz térdeit.

INSTRUKCIÓK A SZÁMLÁLÓHOZ
Funkciók meghatározásai



INSTRUKCIÓK A SZÁMLÁLÓHOZ
Teljesítmény funkciók
A RIVER evezőgép 2 választható számláló lehetsőget kínál:

MEGVILÁGÍTOTT KIJELZŐ: A szövek kék háttérvilágítással jelenik meg. Ez a számláló adapterre kötött, nem lehetséges 
elemekkel működtetni, mivel a háttérvilágítás teljesítménye túl nagy az elemeknek.

STANDARD KIJELZŐ: Fekete szöveg zöld háttérvilágítással, Ez a számláló elemekkel, vagy adapterrel működtethető. 
Vagy adapterrel, vagy elemekkel árusítjuk, az eladó preferenciáitól függően.

ADAPTER: Miután RIVER evező gépét teljesen összeszerelte, dugja be az adaptert, ahogy az a lenti képen látható. 

   

FIGYELMEZTETÉS: Amennyiben tervezi, hogy hoszabb időre nem fogja a gépet használni, fontos, hogy kivegye az 
elemeket, hogy elkerülje a számláló meghibásodását.

ELEMEK: Távolítsa el az elemfedelet, ahogy az a lenti képen látható és helyezze be a négy darab R14UG * SUM2 * SIZE 
“C” * 1.5V elemet. Győződjön meg róla, hogy az elemeket helyesen elhelyezte és a rugókkal megfelelően érintkeznek. Zárja le 
az elem fedelet és győződjön meg róla, hogy helyesen be van zárva.

MEGJ.: A számláló meghibásodása elkerülése érdekében javasoljuk legalább hat hónaponként kicserélni az elemeket. 
SOHA ne keverje a régi elemeket újakkal. SOHA ne keverje az elem márkákat sem. 



Az elemek élettartama normális felhasználás esetén körülbelül három hónap.

   

„LOW BATERY“ kijelzés: Villogva jelenik meg, ami többnyire azt jelenti, hogy az elem lemerülőben van, cserére van 
szükség.

AUTOMATIKUS BEKAPCSOLÁS: Automatikusan bekapcsol a számláló az evezőgép használatakor, vagy bármelyik gomb 
nyomásával.

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS: Automatikusan kikapcsola a számláló, ha az evezőgépet nem használják. 256 
másodperc (4 perc) után először az LCD kijelző kapcsol ki, ezt első kikapcsolásnak is nevezzük. 10 perc után a számláló 
teljesen kikapcsol, ez a második szint, a kikapcsolás. 

LCD Kijelző: Amennyiben a kijelző nem olvasható, vagy csak részben jelennek meg az adatok, indítsa újra a számlálót. 
Áramtalanítsa körülbelül 15 másodpercre az elemek kivételével vagy az adapter kihúzásával.

Nyomógombok kulcsfunkciói
A számlálón négy nyomógomb áll rendelkezésre. Mindegyiken fel van tüntetve annak funkciója. Enyhe nyomással 
nyomja meg a gombot. A nyomógombokat ne nyomja túl erősen, ez kárt tehet a számlálóban.

Kiválasztó görgető gomb: Forgassa a kiválasztó görgetőgombot jobbra, vagy balra, hogy az egyes lehetőségek 
között választhasson. A görgetőgomb akkor működik a legjobban, ha lassan görgeti. 

ENTER: Nyomja meg az ENTER gombot a kiválasztás jóváhagyásához.

START/STOP: Nyomja meg a START/STOP gombot a kiválasztott edzésprogram megkezdéséhez. Nyomja meg 
újra  az  edzés  megállításához.  Míg  edzésprogramja  a  STOP  módban  van,  valamennyi  adatai  10  percig  a 
memóriában  maradnak.  256  másodperc  (4  perc)  után  auutomatikusan  kikapcsolódik  a  LCD  kijelző,  az  ön 
edzésprogramja  azonban  további  6  percig  megmarad.  Nyomja  meg  a  START/STOP  gombot  az  edzés 
folytatásához. Ez hasznos információ abban az esetben, ha meg kell szakítania az edzésprogramot, de folytatni 
szeretné. Lehetővé teszi, hogy újraprogramozás nélkül folytatni tudja a kiválasztott edzésprogramját. 

Felhasználó kulcs: Nyomja meg a felhasználó kulcsot , és válassza ki a négy felhasználó közül az egyiket, majd adja meg a 
felhasználó adatait (pl. Magasság, súly, kor és nem). További információkhoz olvassa el a használati útmutató Felhasználói 
adatok-ra vonatkozó részét. 

RECOVERY / megújítás: Nyomja meg a RECOVERY gombot a Megújítás program aktiválásához, mely automatikusan 
kiértékeli fitness szintjét. További információhoz olvassa el a használati útmutató Megújítás program-ra vonatkozó részét.

Evezés megkezdése
A kikapcsolás második fázisából (lásd. AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS az előző oldalon) úgy jut tovább, hogy egyszerűen 
csak elkezd evezni és a számláló automatikusan bekapcsol és manuális programmal elindul. Ez hasznos információ, mely 
lehetővé teszi, hogy az evezőgép beállítása nélkül evezni kezdhessen. 

Program kiválasztása
15 program áll rendelkezésre, de három módja van, hogy beállításukhoz juthasson saját választása szerint.

PROGRAM MENU: Ha a számláló be van kapcsolva, mégpedig STOP módban, görgesse a kiválasztó görgető gombot és 
nézze át a 11 program lehetőséget. 



FELHASZNÁLÓI PROFI: Nyomja meg a Felhasználói gombot. Válasszon a négy felhasználó közül a számok görgetésével.
Nyomja meg az ENTER gombot a választás jóváhagyásához. Nyomja meg a START gombot. Válassza ki a felhasználói profilt 
a számok görgetésével. További információhoz olvassa el a használati útmutató P7  Felhasználói profill programok-ra 
vonatkozó részét.

RECOVERY /megújítás: Nyomja meg a RECOVERY gombot a Megújítás program aktiválásához, mely automatikusan 
kiértékeli fitness szintjét. További információhoz olvassa el a használati útmutató Megújítás program-ra vonatkozó részét.

P1 – Manuális program
A manuális program egyszerű program, mely egyszerű profilú és alapbeállítottan a 6. szinten van. 

1) A számláló a stop módban vam bekapcsolva. Forgassa a kiválasztó görgető gombot és válassza ki a 
manuális programot. 

MEGJEGYZÉS: Gyors indításhoz elég megnyomni a start gombot és a számláló 0-tól felfelé kezd számolni.

2) Ha meg szeretné adni a célértékeket, ne nyomja meg a START gombot, ehelyett nyomja meg az ENTER-t. 
További információhoz olvassa el a használati útmutató célértékekre vonatkozó részét a 14. oldalon. 

3) Válassza ki a célértékeket a görgető gomb segítségével, majd a kiválasztás jóváhagyásához nyomja meg 
az ENTER-t. Ha módosítani szeretné a megadott célértékeket, nyomja meg és tartsa az ENTER gombot, míg 
vissza nem tér a célértékhez, melyet módosítani szeretne. 

4) Amint elégedett a célértékekkel, nyomja meg a start gombot és kezdje el az edzést. 

MEGJEGYZÉS: Edzés során állíthat az elennállás szintjén a kiválasztó görgető gomb segítségével.

 P2~P3 Alapbeállított profil programok
Ez a két alapbeállított program lehetővé teszi a profil kiválasztását az alábbi, a képeken ábrázolt módon:

A számláló automatikusan beállítja az ellenállás szintjét az ön által kiválasztott profil program szeritn. Edzés közben az 
ellenállást a számok forgatásával módosíthatja.

1) A számláló STOP módban van bekapcsolva – forgassa a számsorokat és lépjen a vadvíz vagy emelkedő programhoz. 

MEGJEGYZÉS:: Gyors indításhoz elég megnyomni a start gombot és a számláló 0-tó felfelé kezd számolni.
.

2) A kívánt adatok megadása után ne a START gombot nyomja meg, hanem az ENTER-t. További információkért olvassa el a 
használati útmutató célértékekre vonatkozó részét.

3) Válassza ki a célértékeket a számsor forgatásával, majd kiválasztása jóváhagyásául nyomja meg az ENTER gombot. Ha 
módosítani szeretné a megadott célértékeket, nyomja meg és tartsa az ENTER gombot, míg vissza nem tér a célértékhet, 
melyet módosítani szeretne

4) Amint elégedett  a célértékekkel, nyomja meg a start gombot és kezdje el az edzést.

MEGJEGYZÉS: Létezik még további négy elérhető profil program, mely a P7-Felhasználói programprofilok segítségével 
érhető el. További információkért olvassa el a használati útmutató Felhasználói adatok megadására vonatkozó részét.



P4 – Sport vezető program
Ez a program a legközkedveltebb és egyben legismertebb evező program. Lehetővé teszi  egy vezető csónak 
melletti edzést, mely segíti tempóját az edzés során. Más edzésprogramban választhatja másik csónakkal való 
versenyzés lehetőségét is. 

1) A számláló STOP módban van bekapcsolva. Forgassa a kiválasztó görgető gombot és válassza ki a vezető 
programot. Kiválasztása jóváhagyásához nyomja meg az ENTER gombot.

MEGJEGYZÉS: Gyorsindításhoz nyomja meg a START gombot, kiinduló távolságnak a számláló 5000 métert ad 
meg 30 perc időtartmra. 

2) Ha meg szeretné adni a célértékeket,  ne nyomja meg a START gombot, ehelyett nyomja meg az ENTER-t. 
További információhoz olvassa el a használati útmutató célértékekre vonatkozó részét a 14. oldalon.

3) Válassza ki a távolságot a görgető gomb segítségével,  majd a kiválasztás jóváhagyásához nyomja meg az 
ENTER-t.

4) Válassza  ki  az  időt  is  a  görgető  gomb segítségével,  majd  a  kiválasztás  jóváhagyásához  nyomja  meg  az 
ENTER-t. Ha módosítani szeretné a megadott célértékeket, nyomja meg és tartsa az ENTER gombot, míg vissza 
nem tér a célértékhez, melyet módosítani szeretne.

5) Amint elégedett a célértékekkel, nyomja meg a start gombot és kezdje el az edzést. 

MEGJEGYZÉS: Általában a vezető programot az 1-es szinten kell végezni, de amennyiben szeretné az ellenállást 
növelni, megteheti azt az edzés során a görgetőgomb segítségével. 

P5~P6 Intervallum programok
Két intervallum program létezik, a távolság és idő intervallum. A kettő közötti különbség abban rejlik, milyen módon 
választja ki az intervallumot. A távolság intervallum programban a munkatávolságot választja ki, az idő intervallum 
programban pedig a munkaidőt. 

Kiváló edzésprogramok rövid intenzív, fázisokban történő evezésre,ezt pihenés követi, mely során erőt gyűjt és újra 
fojtathatja az edzést.  Válassza ki saját munkaintervallumát, majd válasszaki pihenőidejét, mindezt maximum 10 
intervallumig. Amennyiben az ön számára 10 intervallum nem elegendő, csak nyomja meg a START gombot és a 
program újra ismétlődik. 

1) A számláló STOP módban van bekapcsolva.. Forgassa a kiválasztó görgető gombot és válassza ki a távolság 
intervallum programot. Kiválasztása jóváhagyásához nyomja meg az ENTER gombot. 

MEGJEGYZÉS:  Gyorsindításhoz nyomja meg a START gombot, kiinduló távolságnak a számláló 100 métert ad 
meg. 

2) Ha meg szeretné adni a célértékeket,  ne nyomja meg a START gombot, ehelyett nyomja meg az ENTER-t. 
További információhoz olvassa el a használati útmutató célértékekre vonatkozó részét.

3) Válassza  ki  a  munka  távolságot  és  a  munkaidőt a  görgető  gomb  segítségével,  majd  a  kiválasztás 
jóváhagyásához nyomja meg az ENTER-t. 

4) Válassza ki a pihenő időt a görgető gomb segítségével, majd a kiválasztás jóváhagyásához nyomja meg az 
ENTER-t.

5) Válassza ki az intervallumok számát görgető gomb segítségével, majd a kiválasztás jóváhagyásához nyomja 
meg az ENTER-t. Ha módosítani szeretné a megadott célértékeket, nyomja meg és tartsa az ENTER gombot, míg 
vissza nem tér a célértékhez, melyet módosítani szeretne. 

6) Amint elégedett a célértékekkel, nyomja meg a start gombot és kezdje el az edzést.



P7 – Felhasználói profil program
Négy felhasználói profil program áll rendelkezésre.  Ezek a programok speciálisan a felhasználók számára lettek 
fejlesztve.  A számláló  egy programot  tud elmenteni  egy felhasználói  profilhoz,  és négy felhasználó  választási 
lehetőséget kínál. További információért olvassa a használati útmutató Kiválasztás program és Felhasználói adatok 
bevitele részét. 

Ez  a  négy  felhasználói  profil  program  nagyon  hasznos,  mivel  lehetővé  teszi  a  a  program  profiljának  saját 
elképzeléseink szerinti beállítását, és végtelen lehetőséget nyújt, mely segít megőrizni motivációnkat. 

A számláló automatikusan módosítja az ellenállás szintjét a saját tervezésű profil programunk szerint. Edzés során 
állíthat az ellenállás szintjén a görgető gomb segítségével.

1) A számláló  STOP  módban  van  bekapcsolva. Forgassa  a  kiválasztó  görgető  gombot  és  válassza  ki  a 
felhasználói profilok programot. 

MEGJEGYZÉS: Gyorsindításhoz nyomja meg a START gombot, a számláló 0-tól felefelé fog számolni. 

2) Ha meg szeretné adni a célértékeket,  ne nyomja meg a START gombot, ehelyett nyomja meg az ENTER-t. 
További információhoz olvassa el a használati útmutató célértékekre vonatkozó részét.

3) Válassza ki  célértékeket a  görgető gomb segítségével,  majd a kiválasztás jóváhagyásához nyomja meg az 
ENTER-t. Ha módosítani szeretné a megadott célértékeket, nyomja meg és tartsa az ENTER gombot, míg vissza 
nem tér a célértékhez, melyet módosítani szeretne. 

4) Amint elégedett a célértékekkel, nyomja meg a start gombot és kezdje el az edzést.

MEGJEGYZÉS: Edzés során állíthat az ellenállás szintjén a görgető gomb segítségével. 

P8 – Teljesítmény ellenőrző program
A teljesítmény  ellenőrző  program  úgy  lett  tervezve,  hogy  az  ön  munkateljesítménye  az  ön  által  kiválasztott 
konstans szinten tartsa magát. 

1) A számláló  STOP módban van bekapcsolva. Forgassa  a  kiválasztó  görgető  gombot  és válassza ki  a  watt 
ellenőrző programot.

MEGJEGYZÉS: Gyorsindításhoz nyomja meg a START gombot, a számláló alapbeállításnak100 wattot állít be. 

2) Ha meg szeretné adni a célértékeket,  ne nyomja meg a START gombot, ehelyett nyomja meg az ENTER-t. 
További információhoz olvassa el a használati útmutató célértékekre vonatkozó részét. 

3) Válassza ki  célértékeket a  görgető gomb segítségével,  majd a kiválasztás jóváhagyásához nyomja meg az 
ENTER-t. Ha módosítani szeretné a megadott célértékeket, nyomja meg és tartsa az ENTER gombot, míg vissza 
nem tér a célértékhez, melyet módosítani szeretne. 

4) Amint elégedett a célértékekkel, nyomja meg a start gombot és kezdje el az edzést.

MEGJEGYZÉS:  Edzés során  nem állíthat  az  ellenállás  szintjét,  mivel  a  watt  ellenőrző  program az ellenállás 
szintjét automatikusan módosítja. 

P9~P11  Pulzus frekvencia ellenőrző program 
Három pulzus  frekvencia  ellenőrző  program áll  rendelkezésre,  60%   75%   85%.  Úgy  lettek  tervezve,  hogy 
pulzusfrekvenciája  konstans  szinten  maradjon.  A  számláló  minden  20  másodpercben  ellenőrzi  az  ön  által 
kiválasztott  pulzus  frekvencia  célértéket,  tekintettel  az  ön  pulzusára  és  az  eredmény  alapján  módosítja  az 
ellenállás szintjét. 

Ezek a pulzus frekvencia ellenőrző programok kiváló kardio edző programok. A hatékony eredmény eléréséhez 



végezzen kardio edzést edzészónája keretén belül ( lásd pulzusfrekvencia számítás a következő oldalon). 

FIGYELMEZTETÉS:  Szívfrekvenciájának  növelése  fontos  része  edzésének,  de  az  is  fontos,  hogy 
pulzusfrekvenciája  ne  legyen  túl  magas.  Hogy  biztos  legyen,  javasoljuk  az  edzést  60%-on  kezdeni.  Ahogy 
növekedik erőnléte is, lassan emelje szívrekvencia szintjét, ahogy növekedik erőnléte is. 

A számláló automatikusan kiszámolja az ön cél pulzusfrekvenciáját az ön által a kiválasztott U1-U4 felhasználónál 
a felhasználói adatonál elmentett pulzusfrekvencia ellenőrző program alapján (további információért olvassa el a 
felhasználói adatok bevitele részt). Valamenyi célérték beeállítható. 

Szívfrekvenciáját a számláló csak akkor fogja érzékelni, ha kompatibilis mellkaspántot visel (további információk 
lásd mellkas pánt). 

1) A számláló STOP módban van bekapcsolva. Forgassa a kiválasztó görgető gombot és válassza ki az önnek 
leginkább megfelelő pulzus frekvencia ellenőrző programot. Nézze meg a cél szívfrekvencia számítást ezen az 
oldalon. 

MEGJEGYZÉS: Gyorsindításhoz nyomja meg a START gombot, a számláló alapbeállítja a felhasználói adatokat. 

2) Ha meg szeretné adni a célértékeket,  ne nyomja meg a START gombot, ehelyett nyomja meg az ENTER-t. 
(További információhoz olvassa el a használati útmutató célértékekre vonatkozó részét). 

3) Válassza ki  célértékeket a  görgető gomb segítségével,  majd a kiválasztás jóváhagyásához nyomja meg az 
ENTER-t. Ha módosítani szeretné a megadott célértékeket, nyomja meg és tartsa az ENTER gombot, míg vissza 
nem tér a célértékhez, melyet módosítani szeretne. 

4) Amint elégedett a célértékekkel, nyomja meg a start gombot és kezdje el az edzést.

MEGJEGYZÉS: Edzés során állíthat az ellenállás szintjén a görgető gomb segítségével. 

Megújítás program
A megújítás program automatikusan kiértékeli fizikai erőnlétét. A számlálónak ehhez pulzus jelre van szüksége, 
ezért viseljen kompatibilis mellkas pántot. (további információk lásd mellkas pánt). 

1) A számláló STOP módban van bekapcsolva. Nyomja meg a megújítás gombot. 

2) A számláló analizálja az ön pulzusfrekvenciáját egy perc alatt és az alábbi módon jeleníti meg az eredményt:

F1.0 ~ 1.9: SUPER FIT
F2.0 ~ 2.9: KITŰNŐ ERŐNLÉT 
F3.0 ~ 3.9: JÓ ERŐNLÉT
F4.0 ~ 4.9: GYENGE
F5.0 ~ 5.9: ELÉGSÉGES ERŐNLÉT
F6.0: ELÉGTELEN ERŐNLÉT

Cél pulzus frekvencia kiszámítása
Az  ön  optimális  szívfrekvencia  terjedelme  edzés  során  mint  edzés  zóna  van  feltüntetve.  Effektív  eredmény 
eléréséhez végezzen kardioedzést saját edzési zónájában. Tekintse meg a cél pulzus frekvencia grafikont a THR 
számításához  60 %-on, 70 % és 85 %-on, ezek javasolt edzési zónái. Szintén javasoljuk, hogy kezdje az edzést 
60%-on, és THR%-át akkor emelje, ha emelkedik erőnléte is. 

CÉL PULZUS FREKVENCIA KÉPLET: 220 - KOR x T.H.R%   (pl. 220 - 30 év x 60% = T.H.R 114)



 TARGET HEART RATE táblázat

Felhasználó kiválasztása
A számláló négy fájl személyes felhasználói adatot képes tárolni. Ezek a tárolt információk a P7 - felhasználói profil 
programok és P9-P11 pulzusfrekvencia ellenőrző programokkal összefüggesben kerülnek felhasználásra.

1) A számláló STOP üzemmódban van bekapcsolva. Nyomja meg a felhasználói kulcsot. 

2) Válasszon  ki  egyet  a  négy  felhasználó  közül  a  kiválasztó  görgető  gomb segítségével,  majd  befejezéshez 
nyomja meg a START/STOP gombot.

Felhasználói adatok rögzítése 
A számláló négy fájl személyes felhasználói adatot képes tárolni. Ezek a tárolt információk a P7 - felhasználói profil 
programok és P9-P11 pulzusfrekvencia ellenőrző programokkal összefüggésben kerülnek felhasználásra. 

1) A számláló STOP üzemmódban van bekapcsolva. Nyomja meg a felhasználói kulcsot. 

2) Válasszon  ki  egyet  a  négy  felhasználó  közül  a  kiválasztó  görgető  gomb segítségével,  majd  befejezéshez 
nyomja meg a START/STOP gombot. 

3) Válassza  ki  a  magasságot  a  görgető  gomb  segítségével.  Nyomja  meg  az  ENTER-t  a  kiválasztás 
jóváhagyásához.  

4) Válassza ki a súlyt a görgető gomb segítségével. Nyomja meg az ENTER-t a kiválasztás jóváhagyásához. 

5) Válassza ki a kort a görgető gomb segítségével. Nyomja meg az ENTER-t a kiválasztás jóváhagyásához. 

6) Válassza ki a nemet a görgető gomb segítségével. Nyomja meg az ENTER-t a kiválasztás jóváhagyásához. 



MEGEGYZÉS: Amennyiben módosítani szeretné megadott célértékeit, nyomja meg és tartsa lenyomva az ENTER 
gombot, míg vissza nem tér a módosítani kívánt célértékekhez. 

7) Amint elégedett a célértékekkel, nyomja meg a start gombot és kezdje el az edzést.

Mérés kiválasztása – METRIKUS VAGY IMPERIÁLIS MÉRTÉKEGYSÉG
A felhasználói adatok rögzítésekor választhat a mertikus és az imperiális mértékegység között. 

1) A számláló STOP üzemmódban van bekapcsolva. Nyomja meg és tartsa az ENTER és  START/STOP három 
másodpercig. gombot. 

2) Válassza  ki  a  metrikus,  vagy  imperiális  mértékegységet  a  görgető  gomb  segítségével,  majd  választása 
jóváhagyásául nyomja meg az ENTER gombot. 

FIGYELMEZTETÉS: A mértékrendszer módisításával valamennyi felhasználói adat és megadott felhasználói profit 
törlődik. 

Célértékek
A távolság és idő választható célértékek. Ha ezek az értékek nullára vannak állítva, a számláló felfelé fog számolni. 
Amennyiben az egyik, vagy mindkét lehetőséghez választ célértéket, a számláló a célértéktől fog visszaszámolni. 

A számláló megáll és jelző hangot ad, amint elérte az első célértékeket. 
A  Wattoknak  és  a  szívfrekvencia  ellenőrző  programnak  csak  olyan  célértékei  vannak,  melyek  csak 
visszaszámolnak. 

TÁVOLSÁG:  100 - 99,900  METERS 100 méterenként számolva 
IDŐ:  01:00 - 99:00  MINUTES percenként számolva 
WATTOK:  30 - 300  10 wattonként számolva

KOR 10 - 99 ÉV évenként számolva

CÉL PULZUSFREKVENCIA:  60 - 220 bpm (pulzus /perc) egyedenként számolva

Alapbeállított értékek
Ami a célérték kiválasztását  illeti,  a  számlálót  úgy tervezték,  hogy segítse Önt  a beállított  kiinduló  adatokkal. 
Megértjük, hogy ezek a kiinduló adatok nem mindíg hasznosak, de általánosságban sokkal hasznosabbak, mintha 
nem volnának. 

TÁVOLSÁG:  5000  MÉTER

IDŐ:  30  PERC

MUNKAIDŐ:  1  PERC

PIHENŐ IDŐ :  30  MÁSODPERC

INTERVALLUMOK SZÁMA:  10

MAGASSÁG:  175cm   

SÚLY:  70kg  / 154libra

KOR:  30

NEM: F / N

Hibajelentés
Ha a számláló valamilyen hibát észlel, megjelenik az ERROR 1 vagy ERROR 2 felirat. 

ERROR 1 (HIBA 1):  A számláló nem észleli  a motort,  amely  az ellenállás rendszerét  hajtja.  A gond vagy a 
motorral, vagy a motorhoz vezető kábellel van.



ERROR  2 (HIBA 2):  Softwer hiba. Aszámláló nem talál kapcsolatot az IC chippel. 

Megoldás:  Mindkét hiba esetén próbálja meg a számláló újraindítását. Húzza ki az adaptert  vagy vegye ki az 
elemeket 15 másodpercre. Ha ez a megoldás nem segít, forduljon az eladóhoz és kérjen segítséget.

Mellkas pánt
Az evezőgép egy beépített mellkas pánt vevővel rendelkezik, mely a nemzetközi szabvány szerinti  5 kHz –n 
működik. A számláló csak akkor fogja észlelni, ha Ön viseli a kompatibilis mellkaspántot. Amennyiben nem biztos 
abban, hogy az Ön mellkaspántja kompatibilis e, ennek megbizonyosodásához lépjen kapcsolatba az eladóval. 

BEVEZETÉS AZ ÖSSZESZERELÉSI INSTRUKCIÓKHOZ

Olvassa el részletesen a csatolt használati útmutatót még az összeszerelés és az első használat előtt.
Őrizze meg ezt az útmutatót a késsőbbi szükség esetére.

Bármilyen további kérdés esetén, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. Sok sikert és sok örömöt kívánunk az 
edzésekhez.

Ellenőrző lista 
AMENNYIBEN BÁRMELYIK, A LISTÁN SZEREPLŐ ALKATRÉSZ HIÁNYZIK , AZONNAL LÉPJEN 
KAPCSOLATBA AZ ELADÓJÁVAL.

ÖSSZESZERELÉSI  INSTRUKIÓK

1. LÉPÉS
Készítsen elő 2 m x2.5 m tiszta munkaterületet és csomagolja ki RIVER evezőgépét. 



2.LÉPÉS
Nyissa ki a dobozt a lenti képen ábrázoltak alapján.

MEGJEGYÉS: Hogy evezőgépét védje szerelés közben, javasoljuk, hogy a csomagoló anyagot mindaddig ne vegye le a 
gépről, míg nem elengedhetetlen.

3. LÉPÉS
a) Helyezze a FŐ VÁZT [002] a karton fedélre, ahogy az a lenti képen látható.
b) Húzza ki a négy CSAVART [300] a FŐ VÁZBÓL [002] a mellékelt SZERSZÁMMAL.
c) Szerelje fel az ELSŐ RÖGZÍTŐ LÁBAKAT [005] ugyanazzal a 4 csavarral [300] és szorosan húzza be azokat.

4. LÉPÉS
a) Emelje ki a részben összeszerelt evezőgépet a karton dobozból és helyezze el a helyes oldalára , ahogy az a lenti képen is  
létható. 
b) Távolítsa ez a VÉDŐ RÖGZÍTŐ SZALAGOT és tegye el. Rögzítse a MARKOLATOT a tartójába.
c) Húzza ki a 4 csavart [300] a FŐ VÁZBÓL [002] a mellékelt SZERSZÁMAL.
d) Szerelje fel a 2 LÁBTÁMASZT [013 & 014] ugyanezen 4 csavar [300]  segítségével és szorosan húzza be. Mindkét 
lábtámasz JOBB „J“ és BAL „B“matricákkal van megjelölve. 



5. LÉPÉS
a) Távolítsa el az alumínium vezető sínt [001] a dobozból  és helyezze a kartondoboz tetejére, a lenti képen látható módon.
b) Húzza ki a 4 csavart [300] az alumíniun vezetősínből [001] és a 2 csavart [302] az ELSŐ RÖGZÍTŐ LÁBAKAT [006]  a 
mellékelt SZERSZÁMAL.
c) Szerelje össze az első RÖGZÍTŐ LÁBAKAT [006] a 4 egyforma csavar [300] segítségével és erőssen húzza be azokat.
d) Szerelje össze az ALUMÍNIUM SÍNZÁRÓKAT [116] a 2 csavar [302] segítségével és szorosan húzza be akokat. 

6. LÉPÉS
a) Távolítsa el a 8 csavart [300] a nyomás tengelyből [003] a 
mellékelt SZERSZÁMAL.
b) Szerelje össze az ALUMÍNIUM VEZETŐ SÍNT [001] ugyanazon 
8 csavar segítségével.



7 LÉPÉS

a) Távolítsa el a 4 csavart [300] a NYEREGBŐL [119]a mellékelt SZERSZÁM segítségével.
b) Szerelje fel a NYERGET [119] ugyanazon 4 csavar [300] segítségével.

8 LÉPÉS

a) Távolítsa el a 4 csavart [303] az alvázról a mellékelt SZERSZÁM segítségével.
b) Szerelje össze a 2  db NYEREG ALÁTÉT BURKOLATOKAT [117] ugyanazon 4 csavar [303] segítségével és 
szorosan húzza be azokat.
MEGJ: Győződjön meg róla, hogy a a 2 db NYEREG ALÁTÉT BURKOLAT [117] helyesen illeszkednek egymásba, 
úgy, ahogy az a képen látható.

Távolítsa el az összes védő csomagoló anyagot és dobja ki. 



KOMPLETIZÁLÁS
Fontos, hogy elolvassa a teljes használati útmutatót, még az összeszerelés és használat előtt, hogy tökéletesen 
megismerkedhessen evezőgépével. 

    AZ EVEZŐDÉP SÉMATIKUS RAJZA 



        

A RIVER EVEZŐGÉP RÉSZLETES ALKATRÉSZLISTÁJA



Alk. 
szám leírás db

Alk. 
szám leírás db

001 ALUMÍNIUM VEZETŐ SÍN 1 121 SZÍJ CSAT BORÍTÁS – ALSÓ RÉSZ 1
002 FŐ FÁZ 1 122 DUGALJ 2
003 NYOMÁS TENGELY 1 123 ZSIVACSOS MARKOLAT 1
004 NYOMÁS TENGELY TARTÓ 1 124 NYEREG ALVÁZ VEZETŐ VÁJAT 1
005 ELSŐ TÁMASZ 1 125 BILINCS HAJTÓKAR 1
006 HÁTSÓ TÁMASZ 1 126 HÁTSÓ TÁMAS – SZETT 2
007 HÁTSÓ TÁMASZ 1 127 HÁTSÓ TÁMASZ – VÁLYAT 4
008 ELSŐ MARKOLAT 1 128 HÁTSÓ TENGELY SZETT 4
009 ÜLÉS ALVÁZ – OLDAL RÖGZÍTŐ 2 129 BORÍTÁS – SZELEP 1
010 ÜLÉS ALVÁZ -  TARTÓ 2 130 LAPOS  - ALUMÍNIUM 1
011 VEZETŐ HENGER – CSAVAR 2 131 LAPOS – FOGLALAT 2
012 VEZETŐ HENGER – LAP 2 132 SZÍJ NYÍLÁS 1
013 LÁBTÁMASZ – JOBB 1 133 ELEM FEDÉL 1
014 LÁBTÁMASZ – BAL 1 134 MŰANYAG HAJTÓ SZÍJ 1
015 SZÁMLÁLÓ VÁZ 1 135 HAJTÓ KERÉK 1
016 FESZÍTŐ KERÉK SZETT 1 136 SZÍJ DOB 1
017 TENGELYKAPCSOLÓ TENGELY 1 137 VISSZATÉRŐ RUGÓ – DOB 1
018 VISSZATÉRŐ RUGÓ 1 138 VISSZATÉRŐ RUGÓ – FEDÉL 1
019 VEZETŐ HENGER – ROZPĚRNÁ VLOŽKA 2 139 VISSZATÉRŐ RUGÓ – TARTÓ 1
100 LAPOS -  CSÚSZÓ 1 140 MÁGNESES LENDKERÉK 1

101 LAPOS – CSÚSZÓ GÖRGŐ 1 141
FESZÜLTSÉG ÁLLÍTÓ KERÉK – 
TÁVOLSÁGI TESTECSKE 1

102 LAPOS – KÁBEL VEZETÉK 3 142 VEZETŐ HENGER 2
103 SZÁMLÁLÓ VÁZ – ÉK 2 143 TÁBTÁMASZ TAPOSÓ 2
104 SZÁMLÁLÓ VÁZ – TENGELY 2 200 CSAVAR 9
105 SZÁMLÁLÓ VÁZ – ÉK FEDÉL 2 201 CSAVAR 2
106 SZÁMLÁLÓ ANYA TAKARÓ 2 202 CSAVAR 1
107 SZÁMLÁLÓ VÁZ – TÁMASZTÓ BETÉT 2 203 CSAVAR 1
108 ELSŐ MARKOLAT TARTÓ 1 204 CSAVAR 1
109 BURKOLAT  - ELSŐ 1 300 ANYA 24
110 BURKOLAT – CSŐ TORKOLAT 2 301 ANYA 1
111 BURKOLAT – FŐ 2 302 ANYA 2
112 DOB LAP 1 303 ANYA 4
113 KERÉK BURKOLAT - BAL 1 304 ANYA 2
114 KERÉK BURKOLAT – JOBB 1 305 ANYA 2
115 NORMÁLIS BURKOLAT 2 306 ANYA 8
116 ALUMÍNIUM TARTÓ RÁZÓFEDÉL 1 307 ANYA 1
117 NYEREG ALVÁZ – BURKOLAT 2 308 ANYA 1
118 NYEREG ALVÁZ - HENGER 4 309 ANYA 1
119 NYEREG 1 310 ANYA 1
120 SZÍJ CSAT BORÍTÁS – FELSŐ RÉSZ 1 311 ANYA 1

Alk. 
szám leírás db

Alk. 
szám leírás db

312 ANYA 1 703 SZÁMLÁLÓ KÁBEL – 6 x CSAPSZEG 1
313 ANYA 2 704 SZÁMLÁLÓ KÁBEL – 9 x CSAPSZEG 1
314 ANYA 2 705 LAPOS KÁBEL 1
400 ALÁTÉT 1 706 LAPOS LEDKERÉK TARTÓ 1
401 ALÁTÉT 8 707 LAPOS RUGÓ 1
402 ALÁTÉT 2 708 ÉRZÉKELŐ MÁGNES 1
403 ALÁTÉT 4 709 VEZÉRLŐ SZÍJ 1
404 ALÁTÉT 4 710 LÁBTÁMASZ – PÁNT 2
500 CSAVAR 1 711 MELLKASPÁNT SZEKRÉNY 1
501 CSAVAR 34 712 VÁLTÓ ÁRAM ADAPTER 1
502 CSAVAR 8 713 ELEM FEDÉL ÉS KÁBEL 1
503 CSAVAR 5 714 SZÁMLÁLÓ 1
504 CSAVAR 2 715 VÁLTÓÁRAM ADAPTER 1
505 CSAVAR 5 800 CSAPÁGY 2
600 RÖGZÍTŐ KARIKA 1 801 CSAPÁGY 1
700 FESZÜLTSÉG KÁBEL  1 802 CSAPÁGY 2
701 MOTOR ÉS KÁBEL 1 803 CSAPÁGY 1
702 MOTOR KÁBEL ÉRZÉKELŐ 1 804 CSATLAKOZÓ 1



GARANCIA LEVÉL
Ezzel garantáljuk, hogy a RIVER evezőgép mint anyagában mint kivitelezésében hibák nélkül készült. Egyben 
garantáljuk, hogy a vásárlástól számított egy évig térítésmentesen kicseréljük, vagy megjavítjuk a hibás 
alkatrészeket.

A garancia csak az alábbi feltételek betartásánál érvényes:

1) A RIVER evezőgépre a garancia abban az esetben vonatkozik, ha az az eredeti, a termék megvásárlását 
igazoló számlát felmutató tulajdonosnál marad. 
2) A garancia a berendezés félig üzemszerű használata esetén érvényes. Amennyiben a termék üzemszerűen 
használt, a garancia rá nem vonatkozik. 
3) A RIVER evezőgép helytelen használata, szervizelése, vagy szakszerűtlen javítása esetén a garancia 
érvénytelen. 
4) Ez a garancialevél közvetve vagy közvetlenül leírja valamennyi garanciát és/vagy a gyártó/forgalmazó egyéb 
felelősségét. Ezzel a RIVER evezőgép megvásárlásával kapcsolatos bármilyen további kötelezettsétől és 
felelősségtől elzárkózik. Ezzel a garancia levéllel semmi esetre sem vállalunk automatikusan felelősséget 
egészségi vagy anyagi károkért, vagy egyéb közvetett, véletlenszerű vagy másodlagos kárért, mely a RIVER 
evezőgép helytelen használata során keletkezett.

Garanciális feltételek:
A termékre a vásálónak a vásárlás napjától számított 24 hónapos garanciát nyújtunk.
A jótállás időtartama alatt   a termék valamennyi gyártási-, vagy anyaghibából származó hibáját eltávolítjuk úgy, 
hogy a berendezés rendeltetésszerűen használható legyen

A garancia nem vonatkozik a következő módon keletkezett károkra:
1. A felhasználó által okozott kár, pl. szakszerűtlen összeszeillesztéssel, szereléssel, a nyeregrúd nem 

megfelelő beillesztése a keretbe, a pedálok nem elegendő behúzása a forgatókarba és a forgató karok 
hiányos behúzása a középtengelybe

2. Helytelen karbantartással
3. Mechanikus károkkal
4. Alkatrészek  elhasználódása  hagyományos  felhasználás  során  (pl  gumi  és  műanyag  alkatrészek, 

mozgó mechanizmusok, stb.)
5. Visszafordíthatatlan esemény, természeti katasztrófa által
6. Szakszerűtlen bavatkozások által
7. Helytelen használat, helytelen elhelyezés, alacsony, vagy magas hőmérséklet következtében, víz által, 

túlzott nyomás vagy ütés, szándékor design, alak vagy méret módosítás következtében

Az eladó erre a termékre az alábbi garanciákat biztosítja:
- Az acélkeretre az első tulajdonos számára 60 hónapos garancia az eladás napjától számítva.
- A számlálóra és az elektromos berendezésekre 60 hónapos garancia az eladás napjától számítva.
- A többi alkatrészre a garancia 24 hónap az eladás napjától.
Figyelmeztetés:

1. A jótállás időtartama alatt  a termék valamennyi gyártási-, vagy anyaghibából származó hibáját eltávolítjuk úgy, 
hogy a berendezés rendeltetésszerűen használható legyen. 

2. Reklamáció csakis írásban, a hiba pontos leírásával, leigazolt vásárlást igazoló szelvénnyel érvényesíthető.
3. Reklamáció csak az eladónál érvényesíthető 

Eladás dátuma: Eladó bélyegzője és aláírása:

Forgalmazó:
Insportline Hungary Kft.

2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 65.
www.insportline.hu

tel./fax: 0633-313-242

http://www.insportline.hu/

