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FONTOS! 

Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. 

 

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ 

Kérjük őrizze meg a használati útmutatót. 
 
 

1. Összeszerelés és első használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Ha Önön 
kívül más felhasználó is igénybe veszi a berendezést, fontos, hogy ismertesse vele a használati 
útmutatóban szereplő utasításokat.  
 

2. Egyszerre csak egy személy használhatja. 
 

3. A maximális biztonság érdekében végezzen rendszeres ellenőrzést, nem történt e sérülés, 
alkatrész elhasználódás a berendezésen  

 
4. Edzés előtt távolítsa el a berendezés körül lévő éles tárgyakat.  

 
5. A berendezést csak teljesen hibátlan állapotban használja  

 
6. Sérült, elhasználódott vagy rossz alkatrésszel tilos a berendzést használni. A meghibásodott 

részeket azonnal cseréljük ki.  
 

7. Gyermekek csak felnőtt felügyelet mellett használhatják a berendezést. 
 

8. Az egész berendezés körül biztosítson elég szabad teret. 
 

9. A  helytelenül végzett, vagy túlzásba vitt edzés egészségkárosodáshoz vezethet. 
 

10. A használat előtt be kell állítani az elmozdulás ellen az állítható lábak segítségével. 
 

11. A berendezést egyenes, száraz, nedvességtől mentes felületre helyezze. Szükség esetén 
használjon csúszásmentes alátétet a berendezés alá, így elkerülhető a talaj sérülése. 

 
12. Az edzéshez használjon megfelelő öltözéket. Ne hordjon bő szabású ruhát, mely beakadhat. 

Hordjon gumitalpú sportcipőt.  
 

13. Bármilyen edzésprogram elkezdése előtt kérje ki orvosa véleményét. Különösen fontos az orvosi 
konzultáció ha olyan gyógyszereket szed, amelyek befolyásolhatják pulzusszámát, vérnyomását. 

 
14. A helytelen karbantartás és a túlzott edzés balesetveszélyes lehet, valamint káros az 

egészségre. 
 

15. Csak eredeti, a gyártó által forgalmazott alkatrészeket használjon. Soha ne használja  más 
gyártó alkatrészeit. 

 
16. Használat előtt ellenőrizze a csavarok állapotát, csuklók összekötését A berendezés 

használatakor ne tartózkodjon a közelben gyermek, vagy háziállat  
 

17. Amennyiben az edzés során mellkasi fájdalmat észlel, légzési zavar, vagy más rendellenésség 
lép fel, azonnal hagyja abba az edzést és a további lépésekről konzultáljon orvosával  

 
18. Gyermekek és fogyatékkal élők csak felnőtt felügyelet mellett használhatják a berendezést.  
19. Ne tegye a kezét a csuklós részekhez. 

 
20. Minden állítható alkatrésznek a megfelelő pozícióban kell lennie. 

 
21. Közvetlenül étkezés után ne tornázzon. 
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22. A szobakerékpár megfelel a szigorú EN957-1 szabványnak. Otthoni használatra alkalmas. 
 
 

23. Maximális terhelhetősége: 100 kg 
 
 

24. Bármilyen szállításhoz, a készülék emeléséhez két személy szükséges.
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ALKATRÉSZEK 

* L=hossz 
* OD = külső átmérő 
* ID= belső átmérő 
* T = vastagság 

 

Označení Název dílu Počet kusů 

01 Hátsó váz 1 

02 Középső talprész 1 

03 Ülés tartó 1 

04 Háttámla keret 1 

05 U-tartórúd 1 

06 Alsó főváz 1 

06A Első talprész 1 

07 Első tartó oszlop 1 

08 Középső távtartó 1 

09 Fejtámla keret 1 

10 Fejtámla tengely 1 

11 Bal kapaszkodó 1 

12 Jobb kapaszkodó 1 

13 Rugó beakasztó 1 

14 Lendkerék tartó 1 

15 Féktartó 1 

16 Távtartó lemez 1 

17 Fogantyúk 1 

18 Imbusz csavar  M10*140L 3 

19 Dugó 1 

20 Imbusz csavar M8*40L 2 

21 Imbusz csavar M8*55L 2 

22 Imbuz csavar M8*15L 4 

23 Imbusz csavar M6*25L 2 

24 Imbusz csavar M6*15L 6 

25 Alátét OD20*ID10.3 9 

26 Alátét OD17*ID8.3 6 

27 Alátét OD13*ID6.1 4 

28 Íves alátét OD22*ID8.3 2 

29 Anyacsavar M10 3 

30 Anyacsavar M8 4 

31 Körrugós biztosítás 2 
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32 Távtartó 4 

33 Rugós biztosíték 2 

34 Rugó 2 

35 Philips csavar  M4*20L 8 

35A Philips csavar M3*10L 6 

36 Philips csavar  M5*10L 8 

37 Philips csavar  M4*6L 3 

38 Philips csavar  M5*30L 1 

39 Philips csavar  M3*30L 2 

40 Anyacsavar  M5 1 

41 Anyacsavar  M3 2 

42 Rugó 1 

43 Philips csavarhúzó + kulcs, méret 13-15-17 1 

44 Imbuszkulcs, méret 6 1 

44A Hengeres távtartó 1 

45 Vezérlő M8*67L 1 

46 Kézi beállító csavarM10*65 1 

47 Biztonsági szeg 3 

48 Kézi anya 1 

48A Kézi anya M10 1 

49 Szár 6 

50 Vezető betét 2 

51 Vezető betét 1 

52 Vezető betét 1 

53 Fogantyú végzáró 2 

54 Végzáró - szögletes 2 

55 Szivacshenger végzáró 6 

56 Alátét 2 

57 Alátét 20 

58 Csúszásgátló 1 

59 Habszivacs fejtámla henger 1 

60 Hosszú habszivacshenger 2 

61 Habszivacs fejtámlahenger 4 

62 Bal oldali borítás 1 

63 Jobb oldali borítás 1 

64 Műanyag karima 2 

65 Fék 1 

66 Szalag 1 
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67 Ülés 1 

68 Habszivacs fogantyú 2 

69 Habszivacs fejtámla 1 

70 Habszivacs henger - hosszabb 2 

71 Habszivacs henger - rövidebb 4 

72 rugó 2 

73 Számítógép 1 

74 Érzékelő 1 

75 Mágnes 1 

76 Bal pedál 1 

77 Jobb pedál 1 

 

SZERKEZETI RAJZ 
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ALKATRÉSZEK A SZERELÉSHEZ 
 

* PC/PCS = darabszám 
* L = hossz 
* OD = külső átmérő 
* ID = belső átmérő 
* T = vastagság 
* S = méret 
* L/R = bal/jobb
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SZERELÉSI ÚTMUTATÓ 
 

1. lépés: 
 

 



12 
 

2. lépés: 
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3. lépés: 
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4. lépés: 
 



15 
 

5. lépés: 
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6. lépés: 
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7. lépés: 
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1. A fejtámla 3 pozícióba állítható. 

2. 6 pozícióba állítható a 
szobakerékpár. 

3. 3 pozícióba dönthető a főváz. 

4. A tréner hossza 7 pozícióba 
állítható. 

 

SZOBAKERÉKPÁR HASZNÁLATA 

A szobakerékpárral a kar- és lábizom egyaránt erősíthető. (Lásd az alábbi ábrát.) Mielőtt elkezdené a 
gyakorlatokat, győződjön meg róla, hogy az ülés megfelelően rögzítve van e (31. ábra) 

 

 

 

A magasság beállításánál ügyeljen a csapszeggel való gondos rögzítésre(47) 
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Az ülés távolságát állítsa be a rögzítőcsapszeg segítségével. (47) 

 

Biztonsági szeg (45): 

 

Az edzés megkönnyítése érdekében a főváz 3 pozícióba dönthető. 
 

 

 

Az alsó hátizom és hasizom erősítésére is alkalmas a szobakerékpár. 

Az ülés beállításakor gondosan rögzítse a vázat a rögzítő csapszeggel. (31.) 
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A fejtámla magasságának beállítása rögzítő csapszeggel (47) 
 

Az ellenállás kézzel beállítható(48). Az óramutató járásával megegyezően tudja növelni az ellenállást, 
ellentétes irányban pedig csökkenteni. 

 

 

SZÁMÍTÓGÉP KIJELZŐ 
 

Funkciók kijelzése 

TIME 00:00-99:59 MIN 

CALORIES 0.0-999.9 / 0-9999 KCAL 

CNT 0-9999 

REPS/MIN  (STEP/MIN) 0-9999 
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GOMBOK 

MODE: A gomb megnyomásával válassza ki a kívánt funkciót. 

RESET: Tartsa lenyomva a gombot az értékek kimutatása érdekében 

HASZNÁLAT 

1. AUTO ON/OFF: Egy tetszőleges gomb megnyomásával vagy a pedal 

tekerésével bekapcsol a rendszer. 4 perc semmittevés után a számítógép 

automatikusan leáll. 

2. RESET: A MODE gomb 3 másodperces nyomásával vagy az elemek cseréjével az adatok 
kinullázódnak. 

3. MODE: Ezzel a gombbal válthat a kívánt paraméterre vagy aktiválhatja a SCAN-t. 

FUNKCIÓK 

 TIME: A MODE gomb megnyomásával tud a TIME funkcióba lépni. Az edzéshossz mérésére 
szolgál. 

 COUNT: Nyomja meg a MODE gombot a COUNT funkcióba lépéshez. Az ismétlések száma 
jelenik meg a kijelzőn. 

 CALORIE: Nyomja meg a MODE gombot a CAL funkcióba lépéshez. Az edzés alatt elégetett 
kalóriát jelzi ki. 

 STEP/MIN (JE-LI FUNKCE DOSTUPNÁ): Nyomja meg a MODE gombot a STEP/MIN 
funkcióba lépéshez. A kijelző mutatja az aktuális tempót. 

 SCAN: Automatikus átkapcsolás az egyes paraméterek között 4 másodperces 
intervallumokban. 

 
ELEMEK: Ha a számítógép kijelzője nem működik, akkor cserélje ki az elemeket (LR44 – 1ks). 

 

NYÚJTÓ ÉS LAZÍTÓ GYAKORLATOK AZ EDZÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT ÉS 
UTÁN 

Minden edzés előtt és után javasolt nyújtó és lazító gyakorlatok végzése a hatékonyabb edzés és a 
sérülések elkerülése érdekében. Kezdetben heti 2-3 edzés ajánlott, a köztes időben pihenjen. Később 
az edzések számát heti 4-5 alkalomra is lehet emelni.  

A bemelegítés minden edzés előtt nagyon fontos. Ezzel elekerülhetők a sérülések, javítható az izom 
oxigénellátása és jótékony hatással van az ízületekre is. 

Ismételje ugyanezeket a gyakorlatokat az edzés után is az izmok lelazítása érdekében. 

GYAKORLATOK: 

Belső combizom nyújtása 

Üljön le és hajlítsa be térdeit. Talpait érintse egymáshoz és térdeit óvatosan nyomja a fold felé apró 
mozdulatokkal. Ismételje a gyakorlatot 15 másodpercig. 

 

Térdszalagok nyújtása 

Üljön le és nyújtsa ki a jobb lábát. Bal lábát húzza a behajlítva a belső combjához. Dőljön előre és és 
próbálja megérinteni a job lábfeját a kezével. Tartsa meg a pozíciót 15 másodpercig, majd ismételjük a 
gyakorlatot mindkét lábon. 
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Nyakizmok lazítása 

A fejét döntse a job válla irányába, a bal oldali nyakizmok megfeszülnek. Ismételje a gyakorlatot az 
ellenkező irányban is. Majd döntse előre és hátra a nyakát óvatosan. 

 

Vállizmok lazítása 

Emelje fel vállait felváltva, minden vállemelést tartson meg 1 másodpercig. 
 

Vádli és az Achilles-ín nyújtása 
 

 

 

Nyújtott karral dőljön a falnak, jobb lábát hajlítsa be enyhén, bal lábát nyújtsa hátra úgy hogy teljes 
talppal álljon a földön. Tartsa meg ezt a pozíciót 15 másodpercig, majd ismételje a gyakorlatot váltott 
lábbal.  
 

 

 

 

 

 

Oldalsó nyújtás 

Emelje fel kezeit a feje fölé, majd jobb karjával nyújtózkodjon ameddig csak bír. Tartsa meg a pozíciót 
1 másodpercig. Ismételje a gyakorlatot váltott kézzel is.
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Láb-és alsó hátizom nyújtása 
 

Lassan dőljön előre nyújtott karral. Ügyeljen arra, hogy lábai végig teljesen egyenes, nyújtott pozícióban 

legyenek. Próbálja ujjaival megérinteni a talajt. Tartsa meg a pozíciót 15 másodpercig. 

 

 

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK, REKLAMÁCIÓ 

Jótállás 

Az eladó 24 hónapos garanciát nyújt a vevőnek, kivéve ha a jótállási számlán, vagy 
egyéb dokumentumon más garanciális idő szerepel. A kötelező jótállás időtartama nem 
érinti a vevőt. 

Az eladó garanciát vállal a minőségre, ha az eladott termék a normál célnak 
megfelelően van felhasználva, és megtartja a szerződésben elfogadottakat.  

A garanciális feltételek nem érvényesek a következő esetekben: 

 a felhasználó által okozott károk, pl. nem szakszerű szerelés, az áru 
megrongálása helytelen javítással 

 helytelen karbantartás 
 mechanikai károsodás 
 elhasználódott alkatrészek a mindennapi használat során (pl. gumi és műanyag 

alkatrészek, mozgó mechanizmusok, stb.) 
 elkerülhetetlen esemény, természeti katasztrófa  
 szakszerűtlen beavatkozás  
 szakszerűtlen kezelés, helytelen elhelyezés, magas illetve alacsony hőfokhatás, 

víz, aránytalan nyomás, szándékosan átalakított alak és nagyság változtatás 

Reklamáció igénylés 

Reklamációkérelem eljárása  
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A vevő köteles az eladó által eladott árut mihamarabb átnézni. A vevő az ellenőrzést 
lehetőleg úgy végezze, hogy az esetleges hibákat észrevegye. 

Reklamáció esetén a vevőnek be kell mutatni a vásárlást igazoló dokumentumot a 
gyártási számmal. Amennyiben az igazolószelvény hiányos, az eladónak jogában áll 
elutasítani a reklamációs kérelmet.  

Amennyiben a vevő olyan hibabejelentést tesz, melyre nem vonatkozik a jótállás (pl. 
nem teljesítették a garanciális feltételeket, a hiba tévedésből lett jelentve, stb.) az eladó 
jogosult a költségtérítésre. A szerelési költség az érvényben lévő árlista alapján lesz 
elszámolva. 

Ha az eladó a tesztelés során nem találja hibásnak az árut, jogában áll a reklamációt 
érvénytelennek tekinteni, és jogosult az érvénytelen reklamációkor felmerülő költségek 
visszatérítésére. 

Amennyiben a vevő olyan hibabejelentést tesz, melyre vonatkozik a jótállás, az 
eladónak kötelessége a hibát elhárítani, esetlegesen új árut adni. Az eladó a vevő 
beleegyezésével más termékre is cserélheti a hibás árut. A kártérítés rendezése e 
bekezdés alapján az eladóra vonatkozik. 

Az eladó a reklamációt az áru kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon belül 
rendezi, amennyiben nincs más idő megegyezve. Az érvényes nap az eladó által 
eladott, de cserére kerülő termék eladásánál feltüntetett nap. Amennyiben az eladó 
nem tudja elrendezni a reklamációkérelmet, megegyezik a vevővel más alternatív 
lehetőségben. Ha ilyen megegyezés nem jön létre, az eladó köteles anyagi kártérítést 
fizetni a vevőnek. 

 

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/
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