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FIGYELEM: Első használat előtt konzultáljon orvosával. Mindenki a saját kondíciójának megfelelő 

edzésprogramot állítson össze, ne vigye túlzásba az edzést. A kijelző által mutatott értékek nem orvosi 

pontosságúak.  

FONTOS: Használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót. Őrizze meg a kezelési útmutatót. A kép csak 

illusztráció, egyes részleteiben eltérések lehetnek. 

FIGYELEM: A gép maximális terhelhetősége 130 kg. 

 

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ 

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Fontos számunkra a minőség és megbízhatóság, azonban előfordulhat, 

hogy szállítás közben a gép egyes részei hiányoznak vagy sérültek. Ebben az esetben lépjen kapcsolatba velünk, 

és mi készséggel állunk a rendelkezésére. 

A szobakerékpár kizárólag otthoni használatra alkalmas. Ha közüzemi használat során sérül a gép, a garanciális 

javítás nem érvényes. 

A szobakerékpár pontos és precíz tervezésének köszönhetően használata biztonságos.Ugyanakkor mindig be kell 

tartani a biztonsági előírásokat. Az összeszerelés és az első használat előtt figyelmesen olvassa el a használati 

útmutatót. 

Kérjük tartsa be az alábbi biztonsági útmutatót: 

1. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót  a szobakerékpár első használata előtt. 

2. A gépet csak a kézikönyvben leírtak alapján, rendeltetésszerűen lehet használni. 

3. Ellenőrizze és húzza meg a mozgó részeket, mielőtt a gépet használná. 

4. Ne nyúljon a mozgó részekhez. 

5. Tartsa távol a géptől a gyerekeket és háziállatokat. Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül a 

készülék közelében. 

6. Minden edzés előtt végezzen bemelegítő gyakorlatokat. 

7. Minden egyes használat előtt győződjön meg arról, hogy minden csatlakozó rész megfelelően rögzítve 

van. 

8. A gépet egyszerre csak egy felhasználó veheti igénybe. 

9. Azonnal hagyja abba az edzést, ha szédülést, hányingert, mellkasi fájdalmat vagy egyéb fizikai 

rosszullétet tapasztal. Tüneteivel forduljon orvoshoz. 

10. A szobakerékpárt tiszta, sima felületre helyezze. Kinti használatra nem alkalmas, tartsa távol nedves 

környezettől. 

11. Viseljen megfelelő sportruházatot edzés közben. Ne viseljen nagyon laza ruházatot, amely beleakadhat 

a készülék mozgó részeibe. Viseljen sportcipőt edzés közben. 

12. Távolítson el minden éles tárgyat a szobakerékpár közeléből. 

13. Fogyatékkal élők csak felnőtt személy felügyelete mellett használhatják a gépet. 

14. A szobakerékpár nem használható ha bármely része vagy alkatrésze sérült. 

15. A sérült vagy elhasználódott alkatrészek cseréjéhez mindig csak eredeti alkatrészeket használjon. 

16. A karbantartáshoz és tisztításhoz ne használjon erős, maró hatású oldószereket. 

17. A csomagoló anyagot és egyéb már nem használható alkatrészeket az arra kijelölt megfelelő 

gyűjtőhelyeken semmisítsék meg. 

18. A nyeregcső magasságának beállításakor csak a nyeregcsövön található “max” jelzésig húzza ki a 

későbbi balesetek elkerülése miatt. 

19. A számítógép által jelzett adatok nem alkalmasak az egészségi állapot felmérésére. 
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20. Biztonsági okokból a szobakerékpár körül biztosítson 0,6 m szabad helyet. 

 

21. FIGYELEM! A pulzusmérő mutathat nem teljesen pontos értékeket. A túlzásba vitt, intenzív 

edzés súlyos sérüléseket vagy akár halált is okozhat. Ha nem érzi jól magát, azonnal hagyja abba 

az edzést. 

 

FIGYELEM! Az edzésprogram megkezdése előtt konzultáljon orvosával. Ez különösen fontos, ha egészségügyi 

problémákkal küzd. Eladó nem vállal felelősséget az eszköz használata során keletkezett személyi sérülés vagy 

anyagi kár miatt. 

KARBANTARTÁS 

A hosszú élettartam és a zavarmentes működés érdekében szükséges a berendezés rendszeres ellenőrzése – 

kötőelemek és alkatrészek meghúzása. A sérült részeket azonnal ki kell cserélni. A készülék újra használható 

javítás után. 

 
FONTOS INFORMÁCIÓK 

a. A készülék megfelel az EN 957-1 / A1 és az EN 957-5 osztály HC előírásoknak. 

(A készülék otthoni használatra alkalmas). A maximális terhelhetőség 130 kg. 

b. A berendezés nem játékszer, fontos, hogy a szülők ne hagyják, hogy gyerekek játsszanak a készülékkel. 

Balesethez vagy a gép megrongálódásához vezethet. 

c. Csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a gyerekek a gépet. Fontos, hogy minden felhasználóval 

ismertessék a gép használatával kapcsolatos fontos tudnivalókat. 
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CSOMAG TARTALMA 
 

Alkatrész 

szám 

Megnevezés 
db 

Rajz 

 

 

1/15/17 

 

Főváz / 

oldalburkolat/ 

markolat 

 

 

1szett 

 

 

 
 

 

 
36/51/35 

 
kormány / 

szivacs 

markolat / 

pulzusérzékelő 

 

 
1szett 

 
 

23/27/64/24 

nyeregcső / 

konzol / alátét 

/ gomb 

 
 

1szett 

 

 
  

 
 

70/32/53 

elülső oszlop / 

terhelés 

vezérlő / csavar 

 
 

1set 

 

28/41/46 

nyereg / 

lapos alátét 

/ műanyag 

anya 

 

1szett 

 

 

 

 
 

 

38 

elülső 

borítás 

 

1 

 

34/55 
számítógép / 

csavar 

 

1szett 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
6/3 

első tartó 

borítás / hátsó 

tartó borítás 

 

 
1szett 

 

2/4 

hátsó stabilizáló 

talp 

 

1szett 

 

 

 

 

 

5/7 

első talp  

1szett 

18R/26L 
jobb / bal 

pedál 
1szett 

 

 

 

 
19 biztonsági 

gomb 

1 
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SZERSZÁMOK 
 

Alkatrész 

szám 

Megnevezés 
db 

Rajz 

40 csavar M8x55 4  

 
 

 

 
 

41 
lapos 

alátét 
4 

50 
csavar M4x15 

6  

 
  

31/33 burkolat 1szett 

29 szárnyas csavar 1 
 

 

 

 
30 

távtartó 

henger 
1 

48 
csavar M4x20 

2  

 

 

 

 
 

52 
lapos alátét 

10x5 
2 

 imbuszkulcs 

+ 

csavarhúzó 

 
1 

 
 

 

 
 

 csavarkulcs 1 
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SZERKEZETI RAJZ 
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RÉSZLETES SZERKEZETI RAJZ 
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ALKATRÉSZ LISTA 
 

NO. LEÍRÁS DB 

1 főváz 1 

2 hátsó stabilizáló talp 1 

3 hátsó tartó oszlop borítás 1 

4 stabilizáló talp 2 

5 első talp 1 

6 első tartó oszlop borítás 1 

7 első talp 1szett 

8 hajtókerék 1 

9 tengely 1 

10 szíj 2 

11 szíj 1 

12 vezetőgörgő tartó 1 

13 vezetőgörgő 1 

14 lendkerék 1 

15 láncvédő (R-jobb / L-bal) 1szett 

16 hajtómű burkolat 2 

17  hajtókar (R-jobb / L-bal) 1szett 

18 jobb pedál 1 

19 biztonsági gomb 1 

20 nyeregcsőbetét 1 

21 hátsó borítás 1 

22 első borítás (R-jobb / L-bal) 1szett 

23 nyeregcső 1 

24 kézi csavar 1 

25 végzáró 2 

26 bal pedál 1 

27 nyereg tartó 1 

28 nyereg 1 

29 szárnyas csavar 1 

30 távtartó henger 1 

31 kormány takaró (hátsó) 1 

32 terhelés szabályozó 1 
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33 kormány takaró (első) 1 

34 számítógép 1 

35 pulzusérzékelő 2 

36 kormány 1 

37 kormány végzáró 2 

38 elülső borító 1 

39 csavar a pulzusérzékelőhöz 2 

40 csavar M8X55 4 

41 lapos alátét 18/8.5X1.5 10 

42 peremes anya 2 

43 lapos alátét 20/10X2 2 

44 állítható csavar M6x36 2 

45 vezetőgörgő tartó csavar 1 

46 önzáró anya 2 

47 “C” gyűrű 2 

48 csavar M4X20 14 

49 csavar M4X20 4 

50 csavar M4X15 10 

51 habszivacs markolat 2 

52 lapos alátét 10/5 2 

53 terhelésszabályozó csavar 1 

54 terhelésszabályozó csavar alátét 1 

55 csavar 2 

56 peremes anya 2 

57 csavar M8X15 6 

58 hullámos alátét 20/8.5X1.5 2 

59 csatlakozó kábel 1 

60 pulzusérzékelő kábel 1 

61 terhelésszabályozó bowden 1 

62 bowden 1 

63 hullámos alátét 1 

64 lapos alátét 22/8.5X1.5 1 

65 markolat végzáró 2 

66 rugó 1 

67 érzékelő 1 
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68 sebesség érzékelő tartó 1 

69 csavar 2 

70 első oszlop 1 

71 mágnes 1 

 

ÖSSZESZERELÉS 

Általános információ: Vegye ki a szobakerékpár minden alkatrészét a csomagolásból és óvatosan helyezzen 

mindent a padlóra. A szobakerékpár összeszerelése egyszerű, csak kövesse az utasításokat és maximum 15-20 

percet vesz igénybe. 

1. LÉPÉS: Talpak rögzítése 

Rögzítse a fővázat (1) a hátsó stabilizáló talphoz (2) két lapos alátét (41) és két csavar segítségével (40). 

Rögzítse a fővázat (1) az első talphoz (5) két lapos alátét (41) és két csavar segítségével (40). Rögzítse az első 

tartóoszlop borítást (6) két csavar segítségével (50). 

Rögzítse a hátsó tartóoszlop borítást (3) két csavar segítségével (50). 
 



12 
 

2. LÉPÉS: Nyereg és nyeregcső rögzítése 

Vegye le az ülés alsó részéről (28) az önzáró anyát (46) és a lapos alátétet (41). Erősítse a nyerget (28) a 

nyeregtartóhoz (27) önzáró anya (46) és lapos alátét (41) segítségével. 

Vegyük le az alsó nyeregtartóról (27) az M10 kézi csavart (24) és a lapos alátétet (64). Rögzítse a nyeregtartót 

(27) a nyeregcsőhöz (23) az eltávolított kézi csavar (24) és lapos alátét (64) segítségével. 

Helyezze a nyeregcsövet (23) a fővázba (1) és rögzítse a megfelelő pozícióba a biztonsági gomb (19) 

segítségével. 

MEGJEGYZÉS: Ne húzza ki a nyeregcsövet a figyelmeztető  „MAX“ jelzésnél tovább. 

Pedálok rögzítése (18R/18L). A jobb pedált (“R” betűvel jelezve) be kell csavarni a jobb hajtókarba az 

óramutató járásával megegyező irányban. A bal pedált (“L” betűvel jelezve) csavarja be a bal hajtókarba az 

óramutató járásával ellentétes irányban. 

Rögzítse a pedál szíjakat a pedálokhoz. 

MEGJEGYZÉS: A szíjak négy pontban beállíthatók a láb/cipő méretéhez. 
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3. LÉPÉS: Rögzítse az elülső oszlopot 

Csavarja ki a fővázból (1) a 4 csavart (57),  két hullámos alátétet (58)  és két lapos alátétet (41). 

Csatlakoztassa biztonságosan az érzékelőkábelt az első oszlop (70) csatlakozókábellel. 

Csatlakoztassa a terhelésszabályozó bowdent (61) bowdennel (62) – az A, B, C ábra szerint. Rögzítse az első 

oszlopot (70) és az elülső borítást (38) a fővázhoz (1) négy csavar (57), két hullámos alátét (58) és egy lapos 

alátét (41) segítségével.  

FIGYELMEZTETÉS: Rögzítéskor a csavarokat először csak kézzel húzza meg finoman, majd az összes 

alkatrész rögzítése után húzza meg a csavarokat erősen csavarkulccsal.  
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4. LÉPÉS: Kormány és a számítógép kijelző rögzítése 

Rögzítse a kormányt (36) a két pulzusérzékelővel (35) és szivacsmarkolatokkal (51) az első oszlop (70) 

kormánytakarójához (31) és rögzítse távtartó henger (30) és szárnyas csavar segítségével (29). 

Rögzítse az első oszlophoz (70) a kormánytakarót (33) csavar (50), csavar (48) és lapos alátét (52) segítségével. 

Csavarja ki a két csavart (55) a számítógép (34) hátsó részéből. Csatlakoztassa a kábelt (59) a számítógép 

aljzatába (34). Helyezze a számítógépet (34) az első oszlopra (70) és rögzítse két csavar (55) segítségével. Dugja 

be a számítógépbe (34) pulzusérzékelő kábelt. 
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SZÁMÍTÓGÉP HASZNÁLATA 
 

Funkce: 
 

Funkció Parancsikon intervallum Funkció Parancsiko

n 

intervallum 

TIME (IDŐ) TIME 00:00-99:00 ODOMETER 
*csak egyes 

modelleknél 

ODO 0.0-999.9 km/ml 

SPEED 

(SEBESSÉG) 

SPEED 0.0-99.9 km/h PULSE 
* csak egyes 

modelleknél 

PULSE 40-240 BPM 

(ütés/perc) 

DISTANCE 

(TÁVOLSÁG) 

DIST 0.00-999.9 km CALORIES CAL 0-9999 KCAL 

 

GOMBOK 
 

MODE: A kívánt funkció kiválasztható és rögzíthető. 

PAUSE: Az adott funkció újra indításához vagy pillanatnyi megállításához szükséges. (Nem minden modellen 

található ez a gomb.) 

SET: Célértékek kiválasztása az alábbi funkciókban: TIME (IDŐ), DIST (TÁVOLSÁG), CAL (KALÓRIA), 

PULSE (PULZUSMÉRŐ). A SPEED (sebesség) és ODO  (távolság) nem állítható be. 

RESET: A gomb megnyomásával törölheti az aktuálisan beállított paraméter értékeket. Ha 3 másodpercig 

lenyomva tartja a gombot, akkor az összes beállított paraméter törlődik – alapértelmezett értékek láthatók.  

 

Számítógép kezelése 
 

1. Auto ON/OFF (Automatikus be/ki kapcsolás) 

 A számítógép bekapcsol, amikor megnyom egy gombot, vagy a pedált. 

 A számítógép automatikusan kikapcsol négy perc semmittevés után. 

2. Reset 

A számítógép visszaáll az eredeti állapotba (az alap paramétereket mutatja) az elemek cseréje vagy a 

MODE gomb 3 másodperces folyamatos nyomása esetén.
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3. Paraméterek beállítása – TIME (IDÓ), DIST (TÁVOLSÁG), ODO (ODOMETR), PULSE 

(PULZUS), CAL (ELÉGETETT KALÓRIA) 

Nyomja meg a MODE gombot, amíg a beállítani kívánt funkció elkezd villogni. 

Nyomja meg a MODE gombot egyszer és a villogás megszűnik. 

Ezután válassza ki a kívánt értéket SET gomb segítségével. 

Amint a sebesség érzékelő jelet kap, a számítógép elkezd visszaszámolni. 

4 másodperces jelzőhangot ad a beállított edzési értékek teljesítésekor. Nyomjon meg egy tetszőleges 

gombot és a jelzőhang abbamarad.  

4. Funkció 

TIME: Az edzés hosszát mutatja. A MODE gomb megnyomásával választható ki. 

SPEED: Az aktuális sebességet mutatja, a MODE gombbal választható ki. 

DIST: A megtett távolságot mutatja. A MODE gomb megnyomásával választható ki 

ODO: Nyomja meg a MODE gombot az ODO funkcióhoz, a kijelzőn megjelenik a teljes táv. 

*Ez a funkció csak egyes modelleknél szerepel. 

PULSE: Nyomja meg a MODE gombot, válassza ki a PULSE funkciót - a kijelzőn megjelenik az 

aktuális pulzusszám (egység: ütés / perc). A pontos mérés érdekében fontos, hogy a pulzusérzékelőn 

tartsa a kezét 30 másodpercig * Ez a funkció csak egyes modelleknél szerepel. 

CAL: Nyomja meg a MODE gombot CAL funkcióhoz - a kijelzőn megjelenik az edzés során elégetett 

kalóriák száma 

SCAN: A számítógép automatikusan kijelzi a funkciókat az alábbi sorrendben: 

TIME-SPEED-DIST-CAL-*ODO-*PULSE / TIME-SPEED-DIST-*ODO-*PULSE-CAL  

ELEMEK 

A számítógép két elemmel működik. Ha az értékek nem jól láthatók, kérjük cserélje ki az elemeket. 

 

GYAKORLATOK 

PULZUSÉRTÉK GRAFIKON 
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NYÚJTÓ GYAKORLATOK 

Az eredményes edzéshez szükséges a gyakorlatok előtt bemelegíteni, majd a végén lelazítani a megfeszült 

izmokat. Heti 2-3 alkalommal ajánlott edzeni, a köztes időben pedig pihenni. Néhány hónap múlva az edzések 

számát növelheti heti négy-öt alkalomra. 

A bemelegítés rendkívül fontos, minden edzést ezzel kell kezdeni. Ezek a gyakorlatok segítenek bemelegíteni az 

izmokat, javítani a vérkeringést és több oxigént szállítani az izmokba. Ezáltal könnyebben tudjuk elvégezni a 

későbbi tornagyakorlatokat. Az edzés végén ismételje meg ezeket a gyakorlatokat a későbbi izomláz enyhítése 

érdekében.  
 

Belső combizom nyújtás 

 

Üljön le a földre, hajlítsa be térdeit és próbálja lábfejét minél közelebb húzni 

magához. A térdét óvatosan nyomja a föld felé. Tartsa ezt a pozíciót 15 

másodpercig. 

 

Térdszalagok nyújtása 

Üljön le a földre, és nyújtsa ki a jobb lábát. A bal lábát hajlítsa be és lábfejét húzza 

a jobb belső combjához. Próbálja meg megérinteni jobb lábfejét. Tartsa meg a 

pozíciót 15 másodpercig. Ismételjük meg a gyakorlatot mindkét lábbal. 

 

Fejkörzés 

A fejét döntse a jobb váll irányába, éreznie kell a nyak bal oldalán az izmok 

húzódását. Ismételje meg a másik irányban is a gyakorlatot. Majd döntse fejét 

óvatosan előre és hátra.  

 

Vállak emelése 

Emelje fel a jobb vállát a füle irányába. Ismételje a gyakorlatot a bal vállával is. 

 

Vádli és Achilles ín nyújtása 

Támaszkodjon meg kezeivel a falnál, a jobb lábát nyújtsa hátra, a bal lába legyen a 

falhoz közelebb, térdét enyhén hajlítsa be. A csípőjét próbálja a fal felé közelíteni 

és tartsa meg a pozíciót 15 másodpercig. Majd cseréljen és ismételje a gyakorlatot 

az ellenkező lábbal is. 
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Lábujjak megérintése 

Óvatosan és lassan dőljön előre, próbáljon a föld felé közelíteni és a lábujjait 

megérinteni. Tartsa mega  pozíciót 15 másodpercig. 

 

Oldalnyújtás 

Emeljük fel a karunkat a fejünk fölé. A jobb karunkkal nyújtózkodjunk a plafon 

felé, amíg nem érezzük az izmok feszülését. Ismételje a gyakorlatot a bal kézzel is. 

 

 

 

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. 
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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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