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BEVEZETÉS 

Használat előtt olvassa el a használati útmutatót. A használati útmutatót őrizze meg, a későbbiekben 
szüksége lehet rá. 

A termék részletekben eltérhet a használati útmutatóban szereplőktől. Minden jogot fenntartunk a 
termék változtatásával kapcsolatban mindenféle előzetes bejelentés nélkül. 

Az összeszerelés előtt minden alkatrészt vegyen ki a dobozból és ellenőrizze, hogy minden meg van-
e. Az összeszerelés lépéseit az alábbiakban olvashatja. 

 

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

A TERMÉK ÖSSZESZERELÉSE ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI 
ÚTMUTATÓT. 

1. Első használat előtt ellenőrizzen minden csavart, anyát és egyéb összekötő elemeket. 
Győződjön meg róla, hogy a termék biztonságos. 

2. A gépet, száraz, egyenes, stabil padlóra állítsa. Víztől, nedves helytől távol tartandó. 

3. Összeszerelésnél ügyeljen arra, hogy a padló ne szennyeződjön, ne károsodjon (pl. 
használjon gumis alátétet). 

4. Az elliptikus tréner környezetében biztosítson legalább 0,6 m szabad teret. 

5. A karbantartáshoz ne haszáljon tisztítószereket. A karbantartáshoz és javításhoz csak a 
mellékelt szerszámokat használja. Minden használat után törölje meg a gépet az izzadtságtól 
és a szennyeződésektől. 

6. A túlzott és a helytelen edzésforma egészségügyi problémákat okozhat. Edzés előtt 
konzultáljon orvosával. Az orvos meghatározhatja a maximális terhelést (pulzusszámra, 
teljesítményre való tekintettel, stb.) A készülék nem alkalmas gyógyászati célokra. 

7. A gépet rendeltetésszerűen használja. Karbantartásnál csak a gyártó által beszállított 
alkatrészt használja. 

8. A gépet egyszerre csak egy személy használhatja. 

9. Az edzéshez megfelelő ruházatot és sportcipőt viseljen.  

10. Semmilyen rész ne álljon ki, akadályozhatja a mozgásban.  

11. Ha edzés közben nem érzi jól magát, azonnal hagyja abba a tornázást és konzultáljon 
orvosával. 

12. Gyerekek és fogyatékkal élő személyek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a gépet. 
Gyermekeket ne engedjen a gép közelébe. 

13. A teljesítmény arányosan nő a testmozgással és fordítva. A gép terhelés szabályozóval van 
ellátva. A terhelést csökkenti, ha a szabályozót az 1 helyzetbe állítja. Ha a szabályozót a 8 
helyzetbe állítja, növeli a terhelést.  

FIGYELMEZTETÉS: EDZÉS ELŐTT KONZULTÁLJON ORVOSÁVAL, KÜLÖNÖSEN, HA 35 
ÉVNÉL IDŐSEBB, VAGY EGÉSZSÉGÜGYI PROBLÉMÁVAL RENDELKEZIK. HASZNÁLAT 
ELŐTT OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓT. 

FIGYELMEZTETÉS! A pulzusmérő nem feltétlen mér pontos adatot. A túlterhelt edzésforma 

sérüléseket, halált okozhat. 

14. Kategória: HC – otthoni hasznlatra, EN 957 norma szerint. Teherbírás: 120 kg. 
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TECHNIKAI ADATOK 
 

Méret (hossz/szélesség/magasság) 135 x 67 x 166 cm 

Súly 51,5 kg 

Pedálok közötti távolság 23,5 cm 

Lendkerék súlya 7 kg 

Teherbírás 120 kg 

Felhasználó max. testmagassága 190 – 195 cm 

Terhelés regulációs rendszer magnetický, ručný 

Terhelésfokozat 8 

Csapágyak Kettős 

  Transzportkerekek igen 

Pulzusérzékelő a markolatban igen 

Standard EN ISO 20957, EN957-9 

 

SZERSZÁMOK 
 

 

1. Imbuszkulcs – 2 db 

2. Multikulcs – 1 db 

3. Multikulcs csavarhúzóval – 1 db 

4. Hatszögletű csavar – 6 db 

5. Pan csavar – 4 db 

6. Hatszögletű csavar részleges menettel – 
2 db 
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SZERKEZETI RAJZ 
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ALKATRÉSZ LISTA 
 

Szám Megnevezés db Szám Megnevezés db 

1 Fő vázszerkezet 1 32 Oszlop védő burkolat 1 

2 Hátsó tartórúd védő 
burkolat 

2 33 Csavar 1 

3 Hátsó tartórúd 1 34 Íves alátét 1 

4 Imbuszcsavar M8×90 2 35 Hullámos alátét 4 

5 Lapos alátét D10×⌀20×2 4 36 Csavar M8×45 4 

6 Önbiztosító anya M10 4 37 Hatszögletű csavar M8×45 6 

7 
Műanyag elkülönítő 

alátét ⌀28×16×⌀16.1 
4 38 Hatszögletű csavar M10×55 2 

8 
Elkülönítő alátét(ötvözet) 

⌀18×⌀10×11 
4 39L/R Bal/Jobb fellépő csukló Po 1 ks 

9 D alakú alátét 4 40 
Stabil markolat burkolat 

2 

10 Imbuszcsavar M10x20 4 41 Habszivacs markolat 2 

11 Rugós alátét d10 4 42 Stabil markolat 1 

12 Lapos alátét D8×⌀16×1.5 10 43 
Pulzusérzékelő kábel 

2 

13 Önbiztosító anya M8 10 44 Rugós alátét D8 8 

14L/R Bal/Jobb fellépőlap Po 1 ks 45 Imbuszcsavar M8x16 8 

15L/R Bal/Jobb fellépő Po 1 ks 46 Első oszlop 1 

16 Csavar M5x10 4 47 Oszlop védő burkolat 1 

17L/R Fellépő csukló védő burkolat Po 2 ks 48 Terhelés szabályozó 1 

18 
Hatszögletű csavar 

⌀12×M10×80 
2 49 Első oszlop burkolat 1 

19 
Elkülönítő alátét tengely 

3⌀12×⌀32×15 
4 50 Összekötő kábel 1 

20 
Elkülönítő alátét 

D8×⌀19×1.5×R30 
6 51 

 
Felső szabályozó kábel 

 
1 

21 Imbuszcsavar M8×72 2 52 Alsó szabályozó kábel 1 

22 
Első tartórúd védő 

burkolat 
2 53 

 

Sebességérzékelő kábel 
 

1 

23 Első tartórúd 1 54a/b 
Pedál hátsó védő 

burkolata 
Po 2 ks 

24L/R Bal/Jobb összekötő rúd Po 1 ks 55a/b 
Jobb kar védő burkolat 

Po 1 ks 

25 
Elkülönítő alátét tengely 

4⌀16×⌀31×23 
6 

 
56L/R 

Bal/Jobb kilincs 
 

Po 1 ks 

26a/b Bal kar védő burkolat Po 1 ks 57 Csavar 4 

27 
 

Csavar ST3.5×13 
4 58 

Íves alátét 

D8×2×⌀25×R39 
2 
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28L/R Bal/Jobb kar Po 1 ks 59 Csavar ST4.2×18 10 

29 Habszivacs markolat 2 60 
Lapos alátét 

D12×⌀24×2 
2 

30 Kar védő burkolat 2 61 Összekötő rúd tengely 1 

31 Vezérlő panel 1 62 
Lapos alátét 

D10×⌀20×2 
4 

 

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ 

MEGJEGYZÉS: A legtöbb alkatrész egyenként van csomagolva, de az egyes részek a géphez vannak 
erősítve. Szükség esetén szerelje szét és újból szerelje össze az útmutató szerint. 

 

Előkészítés 
 

Az összeszerelés előtt győződjön meg róla, hogy elég hellyel rendelkezik-e. Csak a csomagban 
mellékelt szerszámokat használjon. Összeszerelés előtt ellenőrizze, hogy minden alkatrész 
rendelkezésére áll-e. 

A gépet 2 vagy több személy szerelje össze, így elkerülheti a felesleges sérüléseket. 

 

Összeszerelés lépései 
 

1. lépés 

Az első tartórudat (23) erősítse a fő vázszerkezethez (1) imbuszcsavarok (21) és az elkülönítő 
alátétek (20) segítségével, majd az imbuszkulcsok (4) és az íves alátétek (58) segítségével erősítse a 
fő vázszerkezethez (1) a hátsó tartórudat (3). Lásd alábbi kép. 

2. lépés 

1. Helyezze rá a védő borítást (49)  az első oszlopra (46). 
2. Csatlakoztassa az összekötő kábelt (50) a sebességérzékelő kábellel (53). A szabályozó felső 

kábelt (51) csatlakoztassa az alsó szabályozó kábel rugós horoghoz (52)  - lásd  A kép. 

3. Az első oszlopot (46) erősítse a fő vázszerkezethez (1) az imbuszkulcsok (45), a rugós 
alátétek (44) és a lapos alátétek (12) segítségével. 

4. Az első oszlop borítását (49) illessze a helyes pozícióba. 
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3. lépés 

1. Vezesse át a pulzusérzékelő kábelt (43) az első oszlopon (46) keresztül és húzza ki a vezérlő 
panel tartó felső nyílásán. 

2. Erősítse a stabil markolatot (42) az oszlophoz (46) imbuszcsavarok (45) és rugós alátétek (44) 
segítségével. 

4.lépés 

1. Erősítse a bal és a jobb összekötő rudat (24 L/R) a mozgó rúd tengelyhez (61), majd 
mindkettőt az első oszlophoz (46). Használjon imbuszcsavarokat (10), rugós alátéteket (11), 
lapos alátéteket (62), D alakú alátéteket (9) és hullámos alátéteket (35). A csavarokat ne 
húzza meg teljesen mindaddig, míg az összeszerelést nem fejezte be teljesen. 
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2. Erősítse a bal és a jobb pedál csuklót (39 L/R) a hozzá tartozó kilincshez (56 L/R) 
imbuszcsavarok (10), rugós alátétek (11), D alakú alátétek (9), lapos alátétek (62) és hullámos 
alátétek (35) segítségével. A csavarokat ne húzza meg teljesen mindaddig, míg az 
összeszerelést nem fejezte be teljesen. 

3. Erősítse a bal és a jobb összekötő rúdhoz (24 L/R) a fellépőlapokat (15 L/R). Használjon 
hatszögletű csavart (18), lapos alátéteket (5 és 60) és önbiztosító anyákat (6). A megnevezett 
csavarokat erősen húzza meg imbuszcsavarokkal (10), hatszögletű csavarokkal (18) és az 
önbiztosító anyákkal (6) együtt. 

4. Erősítse a bal és a jobb kart (28 L/R) az összekötő rúdhoz (24 L/R) csavarok (36), elkülönítő 
alátétek (20) és az önbiztosító anyák segítségével (13). 
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5.lépés  

Erősítse a bal és a jobb fellépőlapot (14 L/R) a fellépőhöz (15 L/R) hatszögletű csavarok (37), lapos 
alátétek (12) és önbiztosító anyák segítségével (13). 

Megjegyzés: A bal fellépőlap L, a jobb fellépőlap R betűvel van jelölve. 



11  

6. lépés 

Helyezze a karok összetételére (28 L/R) és a rúdra (24 L/R) a védő burkolatokat (26 a/b és 55 a/b) és 
erősítse oda a csavarokkal (27). 

Erősítse a fellépőhöz  (15 L/R) a védő burkolatot (17 L/R és 54 a/b) a csavarok (59) és a fellépő 
csuklóhoz (39 L/R) a csavarok (16) segítségével. 
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7.lépés 

Az összekötő kábelt (50) és a pulzusérzékelő kábelt (43) csatlakoztassa a vezérlő panel kábelhez, 
majd a vezérlő panelt (31) erősítse az első oszlop tartójához (46) a csavarok (57) segítségével. 

Helyezze fel a védő burkolatot (32/47) az első oszlopra (46) a csavarok (59) segítségével. 

 

VEZÉRLŐ PANEL 
 
Felhasználói adatok 

Edzés előtt a felhasználó beviheti a saját adatait. Nyomja meg a BODY FAT gombot és lépjen az 
adatokhoz: nem, életkor, testmagasság és testsúly. A számítógép addig raktározza az adatokat, amíg 
az elem eltávolításra nem kerül. 

A. Óra megjelenítő funkció (CLOCK MODE): 

a. A számítógép óra megjelenítő funkcióba lép, ha 4 perc elteltével nem kap jelet, vagy egyik 
nyomógomb sincs használatban. Az ENTER gomb megnyomásával mutatja az órát, 
takarékos üzemmódban pedig a hőmérsékletet. Bármelyik gomb megnyomásásval kilép a 
funkcióból. 

b. Az óra funkcióban beállíthatja az időt (TIME) vagy az ébresztőt (ALARM). Több, mint 2 
másodpercig nyomja meg az ENTER gombot, majd állítsa be az UP és DOWN gombok 
megnyomásával. 

 

FUNKCIÓ LEÍRÁS 
 

1. CLOCK (óra): Mutatja az időt (óra/perc/másodperc). 

2. ALARM (figyelmeztetés/ébresztő): Beállíthatja az idő figyelmeztetőt. A kívánt idő eltelte után 
sípolással figyelmeztet. 

3. TEMPERATURE (hőmérséklet): Mutatja az aktuális hőmérsékletet. 
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4. TIME (idő): 0:00 - 99:59 értéktartomány között mutatja az edzési időt (perc/másodperc). A 

visszaszámlálási funkció is beállítható az UP és DOWN gombokkal 0:00 – 99:00 
értéktartomány között. A 0:00 idő elérése következtében sípol és resetel. 

5. SPEED (sebesség): Mutatja az edzési sebességet – km/h vagy mérföld/h. 

6. DISTANCE  (távolság): Mutatja az edzés alatt megtett távolságot 99,9 km/mérföldig. 

7. CALORIES (elégetett kalóriák): Mutatja az edzés alatt elégetett kalóriák számát. 

8. AGE (életkor): 10 - 99 év között beállítható a felhasználó életkora. Ha nem állítja be, a 
rendszer automatikusan az előre beállított 35 évet választja. 

9. PULSE (pulzus): Mutatja a felhasználó pulzusszámát (ütés/perc). 

10. RPM: Percenkénti fordulatszám – pedál lépésszám. 

11. SCAN: Edzési módban nyomja meg a MODE gombot, amíg a kijelzőn nem jelenik meg a 
SCAN felirat. A számítógép az alábbi funkciók közül egyet mutat: TIME, DISTANCE, 
CALORIE, RPM, PULSE, SPEED. 6 másodpercenként mutatja az egyes funkciókat. 

12. PULSE RECOVERY (fitnesz pulzusszám mérés): A START fázisban mindkét kezével fogja 
meg a markolatot, majd nyomja meg a PULSE RECOVERY gombot. A TIME (idő) funkción 
kívül a többi funkció nem működik. Egy perc eltelte után a rendszer mutatja a pulzusszámot   
F1.0 – F6.0 értéktartomány között – jelentése az alábbi táblázatban: 

 

1.0 Kiváló 

1.0 < F < 2.0 Nagyon jó 

2.0 ≤ F ≤ 2.9 Jó 

3.0 ≤ F ≤ 3.9 Átlagos 

4.0 ≤ F ≤ 5.9 Átlagon aluli 

6.0 Rossz 

 

Megjegyzés: Ha a számítógép nem mér, a kijelzőn a PULSE ablakban megjelenik a “P” hibakód. Ha 
az “Err” hibakód jelenik meg, nyomja meg a PULSE RECOVERY gombot. Bizonyosodjon meg róla, 
hogy megfelelően markolja-e a pulzusérzékelővel ellátott markolatot.  

FIGYELMEZTETÉS! A pulzusérzékelő nem feltétlen mutat pontos adatokat. A túlterhelt edzés 
sérülésekhez, halálhoz vezethet. Ha rosszul érzi magát, azonnal hagyja abba az edzést. 

 

NYOMÓGOMB FUNKCIÓK 
 

A gépen 6 gomb található az alábbi funkciókkal: 

1. UP: A Time (idő), Distance (távolság), Calories (kalória), Age (életkor), Weight (testsúly), Height 
(testmagasság) elemeknél a gomb megnyomásával növelheti az értékeket, valamint kiválaszthatja 
a kívánt nemet és a CLOCK (óra) funkcióban beállíthatja az időt és az ébresztőt. 

2. DOWN: A Time (idő), Distance (távolság), Calories (kalória), Age (életkor), Weight (testsúly), 
Height (testmagasság) elemeknél a gomb megnyomásával csökkentheti az értékeket, valamint 
kiválaszthatja a kívánt nemet és a CLOCK (óra) funkcióban beállíthatja az időt és az ébresztőt. 

3. ENTER/RESET: a) A gomb megnyomásával megerősíti az aktuális beállításokat. 

b) Ha az egyes funkciókban 3 másodpercnél tovább nyomja a gombot, 
sebesség (speed) módon kívül, a gép újra indul. 
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4. BODY FAT (testzsír): A testzsír mérés előtt a gomb megnyomásával beállíthatja a személyes 
adatokat. 

5. MEASURE: A gomb megnyomásával mérheti a testzsírt (BMI a BMR). 

a. FAT%: Százalékos testzsír mérés. 

b. BMI (Body Mass Index): A testmagasság és a testsúly alapján számolja nemek szerint. 

c. BMR (Basal Metabolic Rate): Azt a kalóriamennyiséget muttja, amennyire a szervezetnek 
szüksége van az alap életfunkciókhoz (szív- és tüdő működése, testhőmérséklet…). A 
test nyugalmi állapotában (nem alávás közben) és normal szobahőmérsékleten értékeli. 

6. PULSE RECOVERY: A gomb megnyomásával méri a felhasználó edzés alatti pulzusszámát. 

Elem: Ha a kijelző nem jól működik, először próbálja meg kicserélni az elemet. 

 

HASZNÁLAT 

 Óvatosan lépjen fel mindkét pedálra. Stabilan fogja meg a markolatot és kezdjen el tornázni. 

 Állítsa be az ellenállási szint szabályozást. Magasabb ellenállás érdekében a szabályozót 
fordítsa el az óramutatóval megegyező irányba, az alacsonyabb ellenállás érdekében az 
ellenkező irányba. Az ellenállás nem függ a taposás gyorsaságától. A kijelzőn az aktuálisan 
mért értékek láthatók. 

 Az edzés befejeztével óvatosan először az egyik lábbal lépjen le a taposóról, majd a másikkal. 

 

BEMELEGÍTÉS, LEVEZETÉS 

Az effektív edzés bemelegítésből, aerob tornából és levezetésből áll. Heti kétszeri edés ajánlott. 
Ideális azonban a heti háromszori edzés. Minden edzés között hagyjon ki egy pihenő napot. Néhány 
hónap rendszeres edzés követketzében az edzési számot heti négyre, vagy ötre is emelheti. 

 

Bemelegítés 
 

A bemelegítés célja a test előkéaszítése a terhelésre, így megelőzve a sérüléseket. Edzés előtt 
melegítsen be, melynek időtartama legalább 2-5 perc legyen. Olyan gyakorlatokat válasszon, melyek 
növelik a pulzusát és bemelegítik az izmait, pl. gyors séta, jogging, ugrókötelezés, helybenfutás. 

 

Nyújtás 
 

Bemelegítés után végezzen el néhány nyújtó gyakorlatot. Az egyes pozíciókat 15-30 másodpercig 
tartsa. Ne rugózzon! 
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Edzés előtt konzultáljon orvosával. 

 

Levezetés 
 

Minden edzés befejeztével végezze levezető gyakorlatokat, melyek célja a szervezet visszaállítása a 
nyugalmi állapotba  - pulzusérték normába való visszaállítása. 
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GARANCIÁLIS FELTÉTELEK, REKLAMÁCIÓ 

 
Garanciális feltételek  

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 használat, amely ellentétes a termék besorolásával (HC, HA – otthoni használatra, SC,S – 

edzőtermi használatra) 

-  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 
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