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BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ 

Használat előtt olvassa el figyelmesen a teljes használati útmutatót és őrizze meg azt.  

 Első használat előtt konzultáljon orvosával. A berendezés által mért értékek pontosak, de nem 
orvosi pontosságúak.  

 Bizonyosodjon meg, hogy minden csavar szorosan meg van húzva, valamint nincs sérült vagy 
elhasználódott alkatrész.  

 Összeszerelés előtt ellenőrizze az alkatrész listát és a doboz tartalmát, hogy minden alkatrész 
hiánytalanul meg van.  

 Csak eredeti alkatrészeket használjon.  

 Gyermekektől tartsa távol a készüléket. Gyermekek nem használhatják a gépet. Bekapcsolt 
állapotban gyerekek felnőtt felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak a gép közelében. 

 Ne viseljen laza ruhát edzés közben - beakadhatnak a gép mozgó részeibe.  

 Mindig viseljen gumitalpú sportcipőt. 

 Helyezze a gépet sima, egyenes felületre. Nem ajánlott a gép használata vagy tárolása 
nedves környezetben. A gép néhány része rozsdásodhat.  

 Hagyjon legalább 0.6 m szabad helyet a gép körül. 

 Rendszeresen ellenőrizze a gép állapotát a biztonságos használat érdekében.  

 Terápiás célokra nem alkalmas a szerkezet. 

 Edzés közben ne szálljon le a nyeregről. Csak ülve pedálozzon. 

 A fékrendszer az edzés sebességétől függ. 

 Mindig győződjön meg, hogy a fék megfelelően működik. 

 Maximális terhelhetőség: 150 kg 

 Kategória: HA (az EN957 szabvány alapján) otthoni használatra alkalmas 

 FIGYELEM! A pulzusérzékelő nem feltétlenül pontos értékeket mutat. A túlzásba vitt edzés 
sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Ha szédülést érez, azonnal hagyja abba az edzést.  

 

PARAMÉTEREK 
 

Méretek összeszerelés után 101 x 51 x 128 cm 

Súly 25.8 kg 

Lendkerék súlya 6 kg 

Teljes edzési terület 98 x 65 x 180 cm 

Maximális terhelhetőség 150 kg 
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ÖSSZESZERELÉS 
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Csomag tartalma 
 

Szerszámok: 
 

csavar M8*16L (4) 
M-4 

zárt anya M8 csavarhoz 

(2) M-2 
hajlított alátét 

Φ8*Φ19*2T (2) M-3 

altét Φ12*Φ19*1T 
(4) M-5 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

csavar M8*75L (2) M-1 imbuszkulcs (1) 

 

 

 
 

csőkulcs (1) csavarhúzó (1) 
 

 
 

 

 

 
Részek: 

 

D 

 

B  

 
 

főváz markolat 

C  

 
 

O 

 

markolat tartó 
oszlop 

nyereg 

I 

 

J 

 

első talp hátsó talp 



6  

K 

 

E  

 
 

nyeregcső kulacstartó 

A 

 

D-30  

 

 
számítógép Pedálok 

M 

 

N  

 
 

szerszámok adapter 

 

Összeszerelés 
 

1. lépés 

1. Rögzítse az első talpat (I) a fővázhoz (D) két csavar és alátét (M-4, M-5) segítségével. 

2. Rögzítse  a hátsó talpat (J) a fővázhoz (D) két csavar és alátét (M-4, M-5) segítségével. 

2. lépés 

Csavarozza a pedálokat (D-30L + D-30R) a tengelyekre (D-13L, D-14R) egy csavarhúzóval. 
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MEGJEGYZÉS: A bal pedált az óramutató járásával ellentétesen, a jobb pedált pedig az óramutató 

járásával megegyező irányba csavarozza.  

3. lépés 

1. Helyezze az ülést (O) a nyeregtartóra. Különböző szögekbe állítható a nyeregtartó. Húzza 
meg a csavarokat az ülés alatt csavarhúzóval. Ezenkívül a nyeregtartó vízszintesen is 
beállítható a beállítócsavar segítségével (D-2). 

2. Helyezze a nyeregcsövet (K) a fővázba (D), állítsa be a kívánt pozíciót és húzza meg a 
beállítócsavart (D-2). Mindig bizonyosodjon,meg, hogy a beállítócsavar szorosan meg van 
húzva. 



8  

MEGJEGYZÉS: Állítsa be a nyereg magasságát úgy, hogy a beállítócsavar beakadjon a 

nyeregcsövön található lyukba. Ha meglazítja a beállítócsavart és a nyeregcsövet fel és lemozgatja, a 
nyeregcsövön lévő lyukba be kell akadnia a beállítócsvaranak. A maximálisan beállítható magasság 
jelölve van a nyeregcsövön. A nyeregmagasságot ne állítsa be a jelölésen túl. 
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4. lépés 

1. Csatlakoztassa az also és felső érzékelőt. (C-1, D-23). 

2. Helyezze be a markolat tartó oszlopot (C-3) a fővázba csavarok (D-24) és alátétek (D-25) 
segítségével.Használjon csavarkulcsot. 
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5. lépés 

1. Vezesse át a lyukon a pulzusérzékelő kábelt (B-3). 

2. Rögzítse a markolatot (B) a markolat tartó oszlopra (C-3) csavarok (M-1), anyák (M-2) és 
alátétek segítségével (M-3). 
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6. lépés 

Dugja át a kábelt (B-3 & C-1) és rögzítse a számítógépet (A) 4 csavar segítségével (A-1). 
Használjon csőkulcsot. 
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7. lépés 

1. Rögzítse a kulacstartót (E) csavarok (C-2) segítségével. 

2. Dugja be az adaptert (N) a csatlakozóba a kép alapján. 

 

SZÁMÍTÓGÉP 

Kijelző funkciók 
 

Funkció Leírás 

TIME/IDŐ Az edzés időtartamát jelzi.  

Tartomány: 0:00 ~ 99:59 min 

SPEED/SEBESSÉG A sebességet jelzi az edzés során. 

Tartomány: 0.0 ~ 99.9 km/h 

DISTANCE/TÁVOLSÁG Az edzés során megtett távolságot jelzi. 

Tartomány: 0.0 ~ 99.9 km 
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CALORIES/KALÓRIA Kijelzi az edzés során elégett kalóriát. 

Tartomány: 0 ~ 999 cal 

PULSE/PULZUS A percenkénti szívverést jelzi ki. 

Jelzőhang figyelmeztet, hogy a pulzusszám elérte a célfrekvenciát. 

RPM A percenkénti fordulatszámot jeleníti 

meg. Tartomány: 0 ~ 999 rpm 

WATTS Megjeleníti az energiafelhasználást 

edzés során. Tartomány: 0 ~ 350 W 

MANUAL/KÉZI Kézi beállítás. 

PROGRAM 12 program választék 

USER/FELHASZNÁLÓ Felhasználó által beállítható terhelési fokozat 

H.R.C. Cél pulzusszám 

WATT Watt állandó edzés módban 

 

Gombok 
 
 

funkció leírás 

Up ellenállási szint növelése 

Down ellenállási szint csökkentése 

Mode megerősíti a beállítást vagy választást 

Reset 
Tartsa lenyomva 2 másodpercig és a számítógép újraindul, valamint elindul a 

felhasználói beállításokból. Visszalépés a főmenube az értékek beállításakor vagy  

stop módban. 

Start/Stop edzés elindítása vagy megállítása 

Recovery a pulzusszám visszaállítását ellenőrzi 

 

Használat 
 

POWER ON/BEKAPCSOLÁS 

Dugja be a gépet a csatlakozóba. A számítógép bekapcsol és kijelzi az összes adatot 2 másodpercig. 
4 perc semmittevés után  a számítógép energiatakarékos módba kapcsol. 

Nyomjon meg egy tetszőleges gombot és a kijelzőn újra megjelennek az adatok. 
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MANUAL MODE/Manuális mód 

1. Nyomja meg a START-ot a főmenüben az edzés elindításához a manuális módban. 

2. Nyomja meg az UP vagy DOWN gombot edzési program kiválasztásához, válassza a “Manual”-t, 
és nyomja meg a MODE gombot a belépéshez. 

3. Nyomja meg az UP vagy DOWN gombot az idő, távolság, kalória és pulzus beállításához és 
nyomja meg a MODE gombot a megerősítéshez.  

4. Nyomja meg a START/STOP gombot az edzés megkezdéséhez. Nyomja meg az UP vagy 
DOWN gombot a terhelési fokozat beállításához.  

5. Nyomja meg a START/STOP gombot az edzés megállításához. Nyomja meg a RESET gombot a 
főmenübe való visszatéréshez. 

PROGRAM MODE/Program mód 

1. Nyomja meg az UP vagy DOWN gombot edzési program kiválasztsához, válassza ki a 
“Program”-ot, és nyomja meg a MODE gombot a belépéshez.  

2. Nyomja meg az UP vagy DOWN gombot az edzési idő beállításához. 

3. Nyomja meg a START/STOP gombot az edzés megkezdéséhez. Nyomja meg az UP vagy 
DOWNgombot a terhelési fokozat beállításához.  

4. Nyomja meg a START/STOP gombot az edzés megállításához. Nyomja meg a RESET gombot a 
főmenübe való visszatéréshez. 

  

USER PROGRAM MODE/Felhasználói program mód 

1. Nyomja meg az UP vagy DOWN gombot az edzés program kiválasztása érdekében, válassza a 
“User”/Felhasználó kulcsszót, és nyomja meg a MODE gombot a belépéshez. 

2. Nyomja meg az UP vagy DOWN gombot a terhelési fokozat beállítása érdekében, majd nyomja 
meg a MODE gombot a következő oszlop beállításához (20 oszlop van). 

3. Tartsa lenyomva a MODE gombot a beállítások befejezése érdekében.  

4. Nyomja meg az UP vagy DOWN gombot az edzési idő beállításához.  

5. Nyomja meg a START/STOP gombot az edzés elindításához. Nyomja meg az UP vagy DOWN 
to gombot a terhelési fokozat beállításához. 

6. Nyomja meg a START/STOP gombot az edzés megállításához. Nyomja meg a RESET gombot a 
főmenübe valóvisszatéréshez.  
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 MODE (PULZUSSZÁM ELLENŐRZÉS) 

1. Nyomja meg az UP vagy DOWN gombot az edzési program kiválasztásához, válassza a “H.R.C.” 
programot és nyomja meg a MODE gombot a belépéshez. 

2. Nyomja meg az UP vagy DOWN gombot hogy az alábbi értékek közül válasszon: 55%, 75%, 
90% vagy a TAG módot (cél pulzusszám; alapértelmezett érték = 100 bpm). 

3. Nyomja meg az UP vagy DOWN gombot az edzési idő beállításához.  

4. Nyomja meg a START/STOP gombot az edzés elindításához vagy megállításához. Nyomja 
meg a RESET gombot a főmenübe való visszatéréshez.  

WATT MODE 

1. Nyomja meg az UP vagy DOWN gombot az edzési program kiválasztásához, állítsa be a 
“WATT” módot és nyomja meg a MODE gombot a belépéshez. 

2. Nyomja meg az UP vagy DOWN gombot a cél WATT érték beállítása érdekében 
(alapértelmezett érték: 120 W). 

3. Nyomja meg az UP vagy DOWN gombot az edzési idő beállításához. 

4. Nyomja meg a START/STOP gombot az edzés elindításához vagy megállításához. Nyomja meg a 
RESET gombot a főmenübe való visszatéréshez. 

RECOVERY 

1. Mialatt a pulzusszámot megjeleníti a számítógép (fogja a markolatokat vagy viselje a 
mellkasövet), nyomja le a RECOVERY gombot. 

2. Egy perctől számlál vissza a TIME/IDŐ  ablakban. 

3. Visszaszámlálás után a kijelzőn megjelenik a pulzusszámának kiértékelése F1 – F6 tartomány 
között. 

 

1.0 KIEMELKEDŐ 

1.0 < F < 2.0 KIVÁLÓ 

2.0 < F < 2.9 JÓ 

3.0 < F < 3.9 ÁTLAGOS 

4.0 < F < 5.9 ÁTLAGON ALULI 

6.0 GYENGE 
 

MEGJEGYZÉS: 

1. 4 perc semmittevés után a számítógép energiatakarékos módba vált. Minden beállítás és 
érték el lesz mentve az edzés újabb megkezdéséig.  

2. Ha a számítógép rendellenesen reagál, húzza ki az adapter, majd dugja be újra.  

MEGFELELŐ TESTTARTÁS EDZÉS KÖZBEN 

Az edzést végezheti egyenes háttal vagy előre dőlve a karokat a markolaton pihentetve. Pedálozás 
közben a lábat ne nyújtsa ki teljesen, enyhén behajlított térddel végezze az edzést. Mindig próbáljon 
egyenletesen tekerni. 
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SZERKEZETI RAJZ 
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ALKATRÉSZ LISTA 
 

No. Megnevezés db No. Megnevezés Pcs 

A konzol 1 F-4 csiga 1 

A-1 csavar M5*P0.8*10L 4 F-5 Bearing 6900RS 1 

B markolat szett 1 F-6 csapágy 6003RS 1 

B-1 szivacsmarkolat 2 F-7 csapágy 6203 1 

B-2 pulzusérzékelő 2 F-8 csapágy 6300RS 1 

B-3 pulzusérzékelő kábel 1 F-9 lapos alátét 1 

B-4 csavar M4*20L 2 F-10 csillag alátét 2 

B-5 végzáró 2 F-11 lendkerék csapágy 1 

B-6 markolat 1 F-12 lendkerék csapágy 1 

C markolat tartó oszlop 1 F-13 lendkerék 1 

C-1 érzékelő kábel (felső) 1 G rugó szett 1 

C-2 csavar M5*P0.8*20L 2 G-1 rugós kerék 1 

C-3 markolat tartó 1 G-2 anyacsavar M8 1 

D főváz szett 1 G-3 lapos alátét 1 

D-1 alátét M8*P1.0*20L 2 G-4 
hatszögletű 

csavar 
M8*P1.25*18L 

1 

D-2 beállítócsavar 1 G-5 hullámos alátét 2 

D-3 érzékelő kábel 1 G-6 lapos alátét 1 

D-4 DC kábel 1 G-7 hatszögletű csavar 
M6*P1.0*12L 

1 

D-5 csavar M4*10L 1 G-8 rugó 1 

D-6 érzékelő rögzítő alátét 1 G-9 rugó 1 

D-7 lapos alátét 1 H mágnes szett 1 

D-8 hullámos alátét 1 H-1 lapos alátét 2 

D-9 lapos alátét 1 H-2 hatszögletű csavar M6*P1.0*16L 2 

D-10 C clip 1 H-3 rugós alátét 2 

D-11 csapágy 6203 2 H-4 mágnes 1 

D-12 ülés a nyeregcsőhöz 1 I első talpazat szett 1 

D-13 bal hajtókar 1 I-1 első talpazat betét 1 

D-14 job hajtókar 1 I-2 első talpazat betét 1 

D-15 szíj 1 I-3 csavar 3/16' 2 

D-16 bal lánc burkolat (felső) 1 I-4 első talpazat 1 

D-17 job lánc burkolat (alsó) 1 J hátsó talpazat szett 1 

D-18 hajtókar sapka 2 J-1 kis beállító betét 2 

D-19 csavar M5*16 4 J-2 talpazat végzáró 2 

D-20 csavar M4*50L 6 J-3 csavar 3/16' 4 

D-21 markolat tartó alátéte 2 J-4 hátsó talpazat 1 
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D-22 szervo motor szet 1 K Seat postnyeregcső 1 

D-23 motor kábel 1 L nyereg szett 1 

D-24 csavar M8*P1.25*20L 4 L-1 rögzítő csavar 1 

D-25 alátét 4 L-2 nyereg beállítócsavar 1 

D-26 tengely 1 L-3 lapos alátét 1 

D-27 
hatszögletű csavar 

M8*P1.25*12L 
3 L-4 végzáró 2 

D-28 csiga 1 L-5 nyeregcső 1 

D-29 csapágy 1 M szerszám szett 1 

D-30 pedál szett 1 M-1 csavar M8*P1.25*75L 2 

D-31 markolat sapka 1 M-2 anyacsavar M8 2 

D-32 főváz 1 M-3 alátét 2 

E kulacstartó 1 M-4 csavar M8*16 4 

F lendkerék szett 1 M-5 lapos alátét 4 

F-1 anyacsavar 3/8' 5 N kapcsoló adapter 1 

F-2 lendkerék tengely 1 O nyereg 1 

F-3 kerék 1  

 
 
 

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 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 
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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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