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Bevezető 
 

Köszönjük, hogy az inCONDI  ET30m ellipszis trénert választotta. Első használat előtt kérjük olvassa el 

figyelmesen az utasításokat és őrizze meg a használati útmutatót a későbbiekre is. 

 

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS 

A készüléket otthoni használatra tervezték, maximális teherbírása 110 kg. 

 

 Csak a csomagban mellékelt alkatrészeket használja fel a szereléshez. Figyelmesen kövesse a szerelési 

útmutatót.  

 A maximális biztonság érdekében végezzen rendszeres ellenőrzést, nem történt e sérülés, 

alkatrészelhasználódás a berendezésen.  

 Ha Önön kívül más felhasználó is használni fogja a berendezést, fontos, hogy ismertesse vele a használati 

útmutatóban szereplő utasításokat.  

 A berendezésen egyszerre csak egy felhasználó edzhet. 

 Használat előtt ellenőrizze a csavarok állapotát, csuklók összekötését. 

 Edzés előtt távolítsa el az ellipszis körül lévő éles tárgyakat.  

 A berendezést csak teljesen hibátlan állapotban használja.  

 Sérült, elhasználódott vagy rossz alkatrésszel tilos a berendzést használni és a meghibásodott részeket 

azonnal cseréljük ki.  

 Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a berendezést. Az elliptikus tréner nem játék.  

 Az egész berendezés körül biztosítson elég szabad teret. 

 A helytelenül végzett, vagy túlzásba vitt edzés egészségkárosodáshoz vezethet. 

 Az elliptikus trénert használat előtt be kell állítani az elmozdulás ellen az állítható lábakkal.  

 Edzéshez használjon megfelelő öltözéket és cipőt. A nagyon hosszú, bő ruha beakadhat. Csúszásmentes 

talpú cipőt ajánlunk.  

 Bárminemű edzésprogram elkezdése előtt konzultáljon orvosával. Közvetlenül étkezés után ne tornázzon!  

 A berendezést egyenes, száraz, nedvességtől mentes felületre helyezze. Szükség esetén használjon 

csúszásmentes alátétet a berendezés alá, így elkerülhető a talaj sérülése.  

 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.  

 Gyermekek és fogyatékkal élők csak felnőtt felügyelet mellett használhatják a berendezést.  

 Használat közben ne közelítsen a berendezés mozgó részeihez.  

 Minden beállítható alkatrésznek a megfelelő pozícióban kell lennie. Minden használat előtt ellenőrizze a 

csavarok, kötőelemek és alkatrészek állapotát. 
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KÖTŐELEMEK ÉS SZERSZÁMOK 
 

 

alátét M4 
(71) 2x 

 

alátét M5 
(77) 1x 

 

rugós 
alátét M8 

(63) 9x 

 

alátét M8 
(55) 21x 

 

alátét M8 
(72) 2x 

 

műanyag 
alátét (27) 2x 

 

rugós alátét M10 
(78) 4x 

 

kúpos alátét M10 
(80) 4x 

 

nylon alátét 
(73) 4x 

 

alátét M10 
(62) 4x 

 

hullámos alátét 
(74) 4x 

 

önzáró anya M8 
(58) 12x 

 

keskeny önzáró 
anya (86) 2x (levá) 

 

keskeny önzáró 
anya (36) 2x (pravá) 

 

önzáró anya M10 
(53) 2x 

 

csavar  ST4.2x12mm 

(66) 12x 

 

csavar ST4.2x20mm 
(68) 2x 

 

hatlapfejű csavar 
M5x20mm (76) 1x 

 

imbusz csavar 
M8x20mm (54) 3x 

 

imbusz csavar 
M8x20mm (57) 2x 

 

hatlapfejű csavar M8x16mm 
(52) 4x 

 

hatlapfejű csavar M8x40mm 
(56) 4x 

 

hatlapfejű csavar M8x55mm 
(61) 2x 

 

imbusz csavar M8x60mm (87) 2x 

 

imbusz csavar M8x80mm (51) 4x 

 

hatlapfejű csavar M10x70mm (60) 2x 

• Győzödjön meg, hogy minden alkatrészt tartalmaz a csomag. 

• Összeszerelés után győzödjön meg, hogy minden csavar és kötőelem megvan húzva és rögzítve van. 
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RAJZ (A) 
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RAJZ (B) 
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ALKATRÉSZLISTA 
 

 Alkatrész neve db 

1 főváz 1 

2 első távtartó 1 

3 bal összekötő rúd 1 

4 jobb összekötő rúd 1 

5 bal kar 1 

6 jobb kar 1 

7 vezető görgő 1 

8 szivacs markolat 2 

9 rugó 1 

10 első oszlop 1 

11 bal pedál kar 1 

12 jobb pedál kar 1 

13 pedál 2 

14 végzáró 4 

15 bal oldali hajtókar tengely 1 

16 jobb oldali hajtókar tengely 1 

17 lendkerék 1 

18 fogantyú (szett) 1 

19 ékszíj 1 

20 középcsapágy 1 

21 elülső opszlop rögzítő borítás 2 

22 belső gömb borítás 2 

23 kijelző 1 

24 külső gömb borítás 2 

25 vezérlő kábel 1 

26 távtartó gyűrű 2 

27 műanyag alátét 2 

28 hátsó oszlop 1 

29 nagy lendkerék csapágy 1 

30 ---- - 

31 csatlakozó kábel 1 

32 lánckerék 1 

33 hátsó oszlop rögzítő borítás 2 

34 szabályozó csavar 1 

35 mágnesfék 1 
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36 jobb hajtókar 2 

37 kis lendkerék csapágy 1 

38 lendkerék tengely 1 

39 anyacsavar  M5 2 

40 távtartó 4 

41 hajtókar persely 4 

42 alsó kábel 1 

43 anyacsavar - nagy 3 

44 pedál alátét 2 

45 mágnes 2 

46 anyacsavar - kicsi 3 

47 érzékelő + kábel 1 

48 anyák 6 

49 alátét 2 

50 lendkerék távtartó 1 

51 imbusz csavar M8x80mm 4 

52 hatlapfejű csavar M8x16mm 4 

53 önzáró anya M10 4 

54 imbusz csavar M8x20mm 7 

55 alátét M8 24 

56 hatlapfejű csavar M8x40mm 4 

57 imbusz csavar M8x20mm 2 

58 önzáró anya M8 14 

59 imbusz csavar M10x55 2 

60 hatlapfejű csavar M10x70mm 2 

61 hatlapfejű csavar M8x55mm 2 

62 alátét M10 6 

63 rugós alátét M8 11 

64 összekötő rúd 2 

65 távtartó gyűrű 4 

66 csavar ST4.2x12mm 20 

67 végzáró sapka 4 

68 csavar ST4.2x20mm 5 

69 kulacs tartó 1 

70 anyacsavar M10 1 

71 alátét  M4 2 

72 nagy alátét M8 2 

73 nylon alátét 4 
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74 hullámos alátét 4 

75 távtartó gyűrű 2 

76 hatlapfejű csavar M5x20mm 1 

77 alátét M5 1 

78 rugós alátét M10 4 

79 csavar M6x60mm 1 

80 csavaros alátét M10 4 

81 csavar ST2.9x8mm 2 

82 anyacsavar 1 

83 csavar M5x80mm 1 

84 henger fejű csavar M8x40mm 1 

85 anyacsavar M6 3 

86 bal oldali hajtókar anya 2 

87 imbusz csavar M8x60mm 2 

88 kapaszkodó 1 

89 imbusz csavar 2 

90 ---- - 

91 pulzusérzékelő kábel 1 

92 szivacsmarkolat 2 

93 pulzusérzékelő 2 

94 végsapka markolathoz 2 

95 ---- - 

 

ÖSSZESZERELÉS 

1. LÉPÉS 

A szerelést jelentősen megkönnyítik az alábbi szerszámok. 
 

 

Philips csavarhúzó 

 

állítható csavarkulcs 

 

fogó 

 

A szerelés két személyt igényel. Az egyik személy megemeli a fővázat (1), a másik személy pedig rögzíti a fő 

vázhoz az első oszlopot (10) két imbuszcsavar M8x80mm (51), két rugós alátét (M8) és két alátét M8 (55) 

segítségével. 
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2. LÉPÉS 

 

Helyezze be a vezérlő kábelt (25) az első távtartó 

oszlopba (2) a kép alapján. Majd csatlakoztassa a 

vezérlő kábelt (25) az első távtartó oszlophoz M5 

x 20mm csavar (76) és egy M5 alátét (77) 

segítségével.  

Amíg a másik személy tartja az első távtartó 

oszlopot (2) a fő vázhoz közel (1), csatlakoztassa 

a csatlakozó kábelt (31) az érzékelő kábelhez 

(47). 

Majd csatlakoztassa a vezérlő kábelt (25) az alsó 

kábelhez (42) a következő módon. 

Lásd az A mellékletet. Húzza felfelé a fém tartón  

az alsó kábelen (42), és akassza be a vezérlő 

kábel csúcsát (25). 

Lásd a B mellékletet. Óvatosan húzza a vezérlő 

kábelt (25) és óvatosan csúsztassa le a fém 

vázban az alsó kábelhez (42) a kép alapján. 

Lásd a C mellékletet. Fogót használva nyomja 

össze a fém váz felső végén. 

 

 

3. LÉPÉS 

Rögzítse az elülső távtartót (2) a kapaszkodóval (88) két imbuszcsavar M8x35mm  (89), kér rugós alátét M8 

(63) és két lapos alátét M8 (55) segítségével. 

4.  LÉPÉS 
 

Csúsztassa az elülső távtartót (2) a fővázba(1). 

Erősítse meg az elülső távtartót (2) három 

imbuszcsavar M8x20mm (54), három M8 rugós alátét 

(63) és három M8 alátét (55) segítségével. Ezután 

húzza meg a csavarokat kézzel. 

Majd rögzítse az elülső távtartót (2) két imbuszcsavar 

M8x60mm (87), négy M8 alátét (55) és két önzáró 

anya M8 (58) segítségével. Húzza meg a csavarokat 

kézzel. 



11  

5.  LÉPÉS 
 

* Hex Holes = lyuk a csavaroknak 
 

Rögzítse az elülső távtartóhoz (2) a kulacstartót (69) két csavar ST4.2x20mm (68) és két alátét M4 (71) 

segítségével. 

Készüljön fel a jobb kar felszereléséhez (6), R betűvel jelezve (lásd az ábrán). 

Készítsük elő az összekötő rúdat (64) a furatokkal felfelé (lásd az ábrát). 

Tolja a jobb kart (6) az összekötő rúdba (64) és rögzítse két önzáró anya M8 (58), két alátét M8 (55) és két 

hatszögletű csavar M8x40 (56) segítségével. 

Győzödjön meg, hogy alaposan rögzítette a kart a csavarokkal. 

Ugyanezt a műveletet végezze el a bal karral (5) és a másik összekötő rúddal (64). 

6. LÉPÉS 
 

* Grease = zsírozza 
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A zsírozáshoz használjon kesztyűt vagy zacskot, hogy ne piszkolja be a kezét. Az első távtartót (2) és hullámos 

alátétet(74) kenje be a mellékelt kenőanyaggal. 

Rögzítse egymáshoz az első távtartót (2) a távtartó gyűrűt (26), a belső gömbborítást 

(22) és a jobb kart (6). (lásd az ábra szerint) 

Erősítse a jobb kart (6) egy imbuszcsavar M8x20mm (57), rugós alátét M8 (63), M8 alátét (72) és műanyag alátét 

(27) segítségével. 

Ugyanezt a műveletet végezze el a bal karnál is (5). 

Rögzítse a külső gömb borítást (24) a belső gömb borításhoz (22) a jobb és bal karhoz (6 a 5) négy csavar 

ST4.2x12mm (66) segítségével. 

7. LÉPÉS 
 

 

Keresse meg a jobb pedál kart (12),(matricával jelölve). Helyezze a 

jobb pedál karra az egyik pedált (13) a kép alapján. 

Rögzítse a pedált (13) a jobb pedálkarhoz (12) két M8 x 16mm 

hatlapfejű csavar (52), M8 x 55mm hatlapfejű csavar (61), három  

M8 alátét (55) és három M8 önzáró anya (58) segítségével. 

Rögzítse a másik pedált (13) a bal pedál karhoz (11) ugyanezen a 

módon. 
 

 
* Grease = zsírozza be 

Keresse meg a jobb hajtókar tengelyt (16), ami egy “R” betűvel van 

jelezve. 

Helyezzen kenőanyagot a jobb hajtókar tengelyhez (16) a jobb pedál 

tengely alátétéhez (44). Majd csúsztassa a hullámos alátétet (74) és a 

távtartó gyűrűt (75) a jobb tengelyre. 

Óvatosan szorítsa rá a jobb távtartó tengelyt (16) az óramutató 

járásával megegyezően  (18). Majd a két jobb hajtókart (36) 

óvatosan húzza meg az óramutató járásával megegyezően a jobb 

távtartó tengelyre. 

Ismételje meg ezeket a műveleteket az ellipszis tréner bal oldalán is. 

Figyelmeztetés: A bal távtartó tengelyt és a bal hajtókart az 

óramutató járásával ellentétesen rögzítse! 
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8. LÉPÉS 
 

* Grease = zsírozza 
 

Helyezzünk zsírt egy M10x70mm csavarra (60). Erősítse fel a jobb pedál kart (12) az összekötő rúdra (64) egy 

M10x70mm hatlapfejű csavar (60), két M10 csavaros alátét (80), két M10 rugós alátét (78), két M10 alátét (62), 

két nylon alátét (73) és egy önzáró anya M10 (53) segítségével az ábra alapján. Győződjön meg róla, hogy a 

nylon alátétek az ábra alapján helyezkednek el a jobb pedálon. 

A belső kép alapján finoman nyomja a végzárót (14) – minden egyes M10 csavaros alátétre (80). 

Ugyanezen a módon rögzítse a bal pedál kart (11) az összekötőrúdra (64). 

9. LÉPÉS 
 

 

* Battery Compartment – elemtartó 

A kijelző (23) négy AA elemmel működik (a csomag nem 

tartalmazza az elemeket). Alkáli elemek ajánlottak. 

Ne használjon vegyesen egyszerre régi és új elemet, valamint alkali, 

standard és újratölthető elemet. 

FIGYELMEZTETÉS: Ha a kijelző hidegnek van kitéve, hagyja 

szobahőmérsékleten felmelegedni mielőtt a beletenné az elemeket. 

Ellenkező esetben kárt okozhat a kijelzőben vagy egyéb elektronikai 

alkatrészben. 

 

Vegye le az elemtartó fedelét a kijelző (23) hátuljáról és helyezze be 

az elemeket az elemtartóba. Győzödjön meg róla, hogy az elemek a 

megfelelő pozícióban vannak, majd helyezze vissza az elemtartó 

fedelét. 

Amíg a kijelzőt (23) az első távtartó (2) mellett tartja, kösse össze a 

kijelzőt a 3,5 mm csatlakozó kábellel (31). A maradék vezetéket 

helyezze a kijelzőbe (23) vagy az első távtartó oszlopba (2). 

Tipp: Legyen óvatos és ügyeljen arra, hogy ne csípje el vagy szorítsa 

össze a kábeleket. 

Csatlakoztassa a kijelzőt (23) az első távtartó oszlophoz (2) négy 

ST4.2x12mm csavar (66) segítségével. 

A 4. lépés alapján húzza meg az M8x20mm imbuszcsavart 

(54) és az M8 önzáró anyát(58). 
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AZ ELLIPSZIS TRÉNER ÁTHELYEZÉSE 
 

 

TERHELÉS SZABÁLYOZÁSA 
 

 

RÖGZÍTÉS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Upright = első távtartó / Wheel = transzport kerekek 

Ahhoz, hogy el tudja mozgatni az ellipszis trénert, először álljon szembe 

a szerkezettel, tartsa az első távtartó oszlopot és helyezze az egyik lábát 

az egyik kerékkel szemben. Majd húzza az első távtartót addig, amíg az 

ellipszis tréner elkezd gurulni a kerekeken.  

Óvatosan helyezze az elliptikus trénert a kívánt helyre, majd engedja 

vissza a padlóra lassan. 

* Resistance knob = terhelés szabályozó 

Az edzés nehézségi fokozata beállítható a terhelés szabályozó 

segítségével. Ha növelni szeretné az ellenállást, tekerje a szabályozó 

gombot az óramutató járásával megegyező irányba. 

Ha csökkenteni szeretné, akkor pedig tekerje az óramutató járásával 

ellentétes irányba a szabályozó gombot. 

 

Ha az elliptikus tréner billeg használat közben, a hátsó talprészen található 

végzáró/szintező sapkák segítségével beállíthatja a megfelelő pozícióba. 

(Szükség szerint csak az egyik vagy mindkét végzáró/szintező sapka 

eltekerhető.) 
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VEZÉRLŐPANEL 
 

FUNKCIÓK 

SCAN 

Funkciók sorrendje a kijelzőn: TMR – SPD – DST – CAL – ODO – PULSE 

• A SCAN funkcióban nyomja meg a  MODE gombot más funkció választása érdekében. 

• automatikusan minden módot ellenőriz 6 másodpercenként. 
 

SEBESSÉG (SPD) 

• Az aktuális edzési sebességet mutatja a kijelző. A kezdő sebesség „0.0“. 
 

IDŐ (TMR) 

• Ha nincs célérték az idő automatikusan hozzáadódik. 

• Ha be van állítva célidő, akkor elkezd visszaszámolni, amint eléri a 0-t, jelző hangot fog adni. 

• 4 másodperc semmittevés után az idő számlálása leáll. 

• Edzéshossz mérése: 0:00 – 99:59 
 

TÁVOLSÁG (DST) 

• Célérték beállítása nélkül az adott távolságot kezdi el számolni. 

• Célérték beállításakor a megtett távolságot kezdi visszaszámolni a célértékben egészen 0-ig. A kitűzött 

távolság elérésekor jelző hangot ad. 

• Célérték: 0.0-999.9 KM  

KALÓRIA (CAL) 
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• Célérték beállítása nélkül az adott elégetett kalóriát kezdi számolni. 

• Beállított célértéknél az elégetett kalória a kitűzött kalóriaszámból kezd visszaszámlálódni egészen 0-ig. 

A kitűzött elégetett kalória elérésekor jelző hangot ad. 

• Célérték: 0.0-9999 Cals 

• A kijelzőn mutatott kalóriaérték csak tájékoztató jellegű. A hatékony kalóriaégetéssel kapcsolatban 

kérjen segítséget orvosától vagy dietetikustól. 

ODO 

• A teljes edzés alatt megtett távolság összértékét mutatja. Ez az adat kinullázódik az elemek cseréje 

esetén.  
 

PULZUS 

Ha az érzékelő megfelelő jelzést kap, akkor az aktuális pulzus 6 másodpercen belül megjelenik. 

• Ha nem kap jelet, akkor 6 másodpercen belül megjelenik a „P“ jel a kijelzőn. 

• Ha az aktuális pulzusszám nagyobb, mint a beállított érték jelző hangot ad. 

• Céltartomány: 0-40 – 230 BPM (tepů/min) 
 

GOMBOK 

RESET 

• A RESET gomb megnyomásával az adott funkcióból visszaléphet a főmenübe új funkció 

kiválasztásához. 

• A gombot tartsa 2 másodpercig lenyomva, eközben sípoló hangot ad. 

SET 

• Minden egyes érték hozzáadaásánál nyomja meg a gombot egyszer. Ha megnyomja a gombot és 

hosszan lenyomva tartja, akkor gyorsabban tudja növelni az értékeket.  

• TMR beállítási tartomány: 0:00-99:00  

• CAL beállítási tartomány: 0-9990  

• DST beállítási tartomány: 0.0-999.0  

MODE 

• Minden funkció a MODE gombbal választható ki 

• A MODE gomb 2 másodperces megnyomásával a parameter értékek visszaállnak. 
  

KI-/BEKAPCSOLÁS 

Bekapcsolás: Bekapcsoláskor az LCD kijelző megjelenít minden funkciót (A ábra). 

Kikapcsolás: 4 perc semmittevés után a számítógép alvó üzemmódba kapcsol. 

 

VEZÉRLÉS 

1. Amikor a számítógép be van kapcsolva (vagy nyomja meg a MODE/RESET gombot és tartsa lenyomva 

3 másodpercig), az LCD kijelzőn 1 másodpercig megjeleníti a funkciókat hangjelzés kíséretében, majd 

lépjen a SCAN módba ( B ábra). 

2. Megadott értékek nélkül a TMR, DST a CAL az adott értéket fogja számolni (C ábra). 

3. 4 perc semmittevés után a számítógép alvó üzemmódba kapcsol. 

 

HIBAELHÁRÍTÁS 
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• Ha a D ábrán látható jelzés látható, az az elemek cseréjét jelenti. 

•  Ha taposás közben ne mutat semmit a számítógép, ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van e 

csatlakoztatva. 
 

 
A ábra 

 
B ábra 

 
C ábra 

 
D ábra 

 

 

iBIKING+ applikáció 

Az iBiking+ használatához először csatlakoztatnia kell a számítógéphez a telefont 3,5 mm kábel segítségével. 

Majd töltse le az iBiking+ applikációt a Google Play vagy App Store áruházból. 

 

Kompatibilis iOS és Android rendszerrel. 

A számítógép és a mobil eszköz Tunelinc segítségével csatlakoztatható, egyszeri 

kapcsolódás, a kijelző ki lesz kapcsolva. 

Hagyja abba az edzést 4 percre, a kijelző kikapcsol. 

Ha a kijelző rendellenesen jeleníti meg az adatokat, cserélje ki az elemeket és 

próbálja újra. 

Elem típus: 1.5V UM-3 / AA (4 db) 

 

Töltse le az iBiking+ applikációt a Google play áruházból: 

rendszer követelmények: 480*800, 720*1280, 1280*800 Android 2.2  vagy újabb 

Az alábbi Android készülékekkel csatlakoztatható: Samsung Galaxy Note 1~4, Samsung 

Galaxy S2~5, HTC NEW ONE, HTC D316d, HTC M8, SONY Z ULTRA 

Töltse le az iBiking+ applikációt az App Store áruházból: 

rendszer követelmények: iOS 5.1.1 vagy újabb 

Az alábbi iOS készülékekkel csatlakoztatható: iPhone4s, iPhone5,  iPhone5s, iPhone6, 

iPhone6+. 
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iBIKING+ elindítása 
 

1. lépés 
 

 

2. lépés 
 

 

3. lépés 
 

 

• belépés az applikációba 

• Nyomja meg a 

„Tunelinic“ ikont 

• A kapcsolódás nem 

sikeres még: 
 

 

• Nyomja meg újból 
a „Tunelinc“ ikont 

• Sikeres kapcsolódás: 
 

 
 

 

 

 

 

iBIKING+ fő funkciói: 

1. edzésterv 

2. útvonalterv 

3. beállítás 

4. információ 
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EDZÉSTERV 

Fő funkciói: 1. cél 2. quick start 3. pulzusszám 

1.   A 3 alábbi céltartomány látható: 1. Idő (Time), 2. Távolság (Distance), 3. Kalória (Calories) 
 

 

*1 „x“ törlés 

*2 „Done“ parancs megerősítés 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

• A célértékek beállítása után elkezd visszaszámolni az edzés alatt. 

2.    „Quick start“ megmutatja az idő, a távolság, a sebesség és a pulzusszám értékét az edzés 

alatt. 
 

Főképernyő 
 

 

Edzés összegzése 
 

 

Megosztás 
 

 
 

 

• A „Pause“ gomb megnyomásával a felhasználó bármikor megállíthatja/szüneteltetheti az edzést. 

• Az edzés végén az eredményekete megoszthatja barátaival a Facebookon, Twitteren vagy Weibon. 

3.    2 értéket állíthat be: 1. pulzusszám / 2. idő 

Kijelző: 
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*1 „x“ törlés 

*2 „Done“ parancs megerősítése 

 
 

 

 

 

 

 

A pulzusszám 

céltartományának túllépése 

esetén a felhasználó 

figyelmeztetést kap. 

 

ÚTVONALTERV 

A Google Map-pel kombinálva beállítja és mutatja az utat edzés közben.  

 

Saját útvonal megtervezése 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

A felhasználó beállíthatja 

a kiindulópontot és a 

célállomást. 

 

* A felhasználó által kiválasztott 

útvonalak elmenthetők a 

“kedvencek” mappába“ 

 

1. Kedvencek 
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5 alapértelmezett útvonal található a “Kedvencek” mappában, A felhasználó által választott útvonalak is 

elmenthetők a kedvencek közé. 

Kijelző: 
 

 

Válassza ki a megjelenítési módot 

 

Mutatja az útvonal 

magasságát és hosszát 

 

Mutatja az edzés információit: 

idő, távolság, kalória, sebesség, 

pulzusszám 

 

2. MapMyFitness 

Alkalmazás használata: 
 

1.Lépés 

A saját profilba lépéskor nyomja meg a 

„MapMyFITNESS“ feliratú ikont. 

2. Lépés 

Az iBiking+ és a MapMyFitness alkalmazás 
csatlakoztatása érdekében kattintson az 
“AUTHORIZE”-re. 
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BEÁLLÍTÁS 

Jelentkezzen be Google / Facebook felhasználóként vagy hozzon létre egy új fiókot. 

   

 

INFORMÁCIÓ 

A teljes edzési történet megjelenik. 
 

3. Lépés 

Nyomja meg a „MapMyFitness“-t 

4. Lépés 

Használja az útvonal adatbázist a  
MapMyFitness-ből 
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ZSÍRÉGETÉS 
 

 

Abban az esetben ha kapcsolódáskor nem érkezik válasz és nem talál jelet, 

várjon tovább a jóváhagyásra. Tizenöt másodperc múlva a Tunelinc átvált 

"offline" módba és a felhasználónak kell majd beállítania a kapcsolatot (úgy 

mint a bejövő hívásokat, üzeneteket vagy bármilyen audio interferenciát. 15 

másodperc lejárta után a felhasználónak újra be kell állítania.) 

A Tunelink audio kábele 4 tüskés és max. 50 cm hosszú. 

Mindig eredeti, gyári Tunelink audio kábelt használjon minőségi jelátvitel 

érdekében. Ha nem eredeti, más gyártóktól származó audio kábelt használ, az 

gyenge jelátvitelt és komoly problémákat okozhat, amelyekben nem tudunk 

segíteni. 

Miután csatlakoztatta az audio kábelt, ne próbálja forgatni, valamint ügyeljen 

arra, hogy a kábel ne tekeredjen, csavarodjon meg a gyenge jelátvitel elkerülése 

érdekében. 

A Tunelinc használatával egyidőben ne töltsön, alkalmazzon más eszközt, a jel 

gyengüléséhez vezethet. 

A Tunelinc audio kábel csatlakozót óvja a nedvességtől. 

Az iBiking+ applikáció működése során szükséges a hangerő növelés a 

figyelmeztető hangüzenetek érkezése érdekében. A felhasználó általi 

megerősítést igénylik a további funkciók és műveletek alkalmazása miatt.  

A test a maximális pulzusszám 65%-nál kezd el zsírt égetni. 

A hatékony zsírégetés érdekében érdemes a pulzusszámot a  maximális pulzusszám 70%-80%-a 

között tartani. Hatékony eredmény eléréséért ajánlott 30 percet edzeni heti 3 

alkalommal. 

 

52 éves kezdő: 

Maximális pulzusszám= 220 – 52(kor) = 168 ütés/perc Minimális 

pulzusszám = 160 * 0,7 = 117 ütés/perc 

Legmagasabb érték (85%) = 168 * 0,85 = 143 ütés/perc. 

Az edzés kezdetén az első hetekben az ajánlott pulzusszám 117. A későbbiekben lehet 

növelni a pulzusszámot 143-ra. 

Az állóképesség fejlesztése után  az edzés intenzitását lehet növelni, ezzel 

párhuzamosan a pulzusszámot a maximális pulzusszám 70-85%-ára emelni. 
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Pulzusszám táblázat: 
 

KOR MAX 60% 65% 70% 75% 80% 85% 

20 200 120 130 140 150 160 170 

25 195 117 127 137 146 156 166 

30 190 114 124 133 143 152 162 

35 185 111 120 130 139 148 157 

40 180 108 117 126 135 144 153 

45 175 105 114 123 131 140 149 

50 170 102 111 119 128 136 145 

55 165 99 107 116 124 132 140 

60 160 96 104 112 120 128 136 

65 155 93 101 109 116 124 132 

70 150 90 98 105 113 110 128 

 

SIKER 

Rendszeres edzéssel egy kis idő múlva tapasztalni fogja, hogy növelnie kell az ellipszis ellenállását ahhoz hogy 

elérje az optimális pulzusszámát. 

Egyre könnyebben fogja elvégezni a gyakorlatokat és a mindennapokban is jobb lesz a közérzete. 

Eredmény elérése érdekében fontos a rendszeres testmozgás. Próbáljon rendszert vinni az edzésébe és ne vigyük 

túlzásba a testmozgást a kezdetekben. Mindenki a saját kondíciójának megfelelő edzésprogramot állítson össze. 

Van egy népszerű mondás a sportolók körében: 

"Csak elkezdeni a legnehezebb az edzést." 

 

Sok örömöt és sikert kívánunk az edzéshez! 
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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  

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/

