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BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ 

Első használat előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Fordítson figyelmet minden 
felhívásra és figyelmeztetésre a sérülések elkerülése érdekében.  

FIGYELMEZTETÉS: Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében mindig húzza ki a készüléket 
az elektromos csatlakozóaljzatból, közvetlenül a használat után és a tisztítás előtt. A biztonságos 
használat érdekében tartsa be az alábbiakat: 

1. Vigyázzon mikor a dugót a konnektorba helyezi. 

2. Először lépjen a gépre, mielőtt elindítja. Ha nem használja, először húzza ki a csatlakozóból. 

3. Tartsa távol a gyerekeket és a háziállatokat a készüléktől. Felnőtt felügyelete nélkül ne 
tartózkodjanak a gép közelében. Ne hagyja, hogy fogyatékkal élő személyek felügyelet nélkül 
használják az eszközt. 
 

4. Szellemi vagy fizikai fogyatékkal élő személyek számára nem alkalmas a gép használata. 

5. A helytelen használat súlyos sérülést okozhat. 

6. A készüléket csak kézikönyv szerint használja. Csak eredeti tartozékokat és alkatrészeket 
használjon a géphez. Ne végezzen a gépen az előírtaknak nem megfelelő karbantartást. 

7. Ne használja, ha a kábel vagy dugó sérült, illetve ha látja, hogy nem működik megfelelően. 

8. Ne érje víz a készüléket. 

9. Csak szakember cserélje ki a tápkábelt, és tartsa távol forró felülettől. 

10. Az akkumulátort legalább havonta egyszer töltse fel. 

11. A szellőzőnyílásokat mindig tartsa szabadon. Tartsa távol a kezét, lábát és haját a 
szellőzőnyílásoktól és a mozgó részektől. 

12. Soha ne dobjon semmilyen tárgyat a nyílásokba. Az állítható rész nem akadályozhatja a 
felhasználó mozgását. 

13. Ezt a készüléket csak beltéren használja. Tartsa távol víztől, portól vagy nedvességtől. 

14. Tegye ezt az eszközt sík és tiszta felületre. A biztonság kedvéért hagyjon min. 0,6 m szabad 
helyet a gép körül. 

15. Ne használja, ha sok aeroszol (permet) van a levegőben, vagy ha a szellőzés nem megfelelő. 

16. Mielőtt kikapcsolná a gépet, kapcsolja le a számítógépet, majd húzza ki az eszközt az elektromos 
csatlakozóból. 

17. A készüléket csak megfelelően földelt csatlakozóhoz csatlakoztassa. 

18. Használat előtt ellenőrizze az összes csavaranyát és csavart, hogy elég szorosan meg vannak e 
húzva. A sérült vagy kopott alkatrészeket azonnal ki kell cserélni. Rendszeresen ellenőrizze a gépet 
az elhasználódott és kopott alkatrészek kicserélése érdekében. 

19. A fékrendszert a WATTS üzemmódban lévő sebesség szabályozza. Más módban a fék nem függ 
a sebességtől. 

20. Az akkumulátort legalább havonta egyszer töltse fel. 

21. A lendkerék súlya: 8,1 kg. 

22. Maximális terhelhetőség: 140 kg 

23. Kategória: SA (az EN957 szabvány szerint) professzionális és / vagy kereskedelmi használatra 
alkalmas. 

24. FIGYELEM! A pulzusérzékelő nem feltétlenül mutat pontos értéket. A túlzásba vitt edzés komoly 
sérüléseket, akár halált okozhat. Ha rosszul érzi magát, haladéktalanul hagyja abba a gyakorlatot. 
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ALKATRÉSZEK 
 

 

 
 
 

 
A.   számítógép szett 

 

 
 
 
 

B.   főváz szett 

 

 
 

 
C.   első talp szett 

 

 
 

 
D.   hátsó talp szett 

 

 
 

E.   markolat szett 

 

 
 

 
F.   háttámla 

 

 
 

G.  nyereg 
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H.   számítógép burkolat (B/J) 

 

 
 
 

I. bal és jobb pedál szett 

 

 
 
 
 

J.  számítógép szett (LED) 

 

 

 
K.   kulacstartó 

 

 

L.   mobil tartó 

 

 

 
M.  számítógép elülső  dekorációs burkolat 
(B/J) 

 

 

 
N.   számítógép alsó dekorációs burkolat 
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SZERSZÁM LISTA 
 

sorszám megnevezés db sorszám megnevezés db 

K01 belső rögzítő hatszög csavar M8xP1.25x25 4 K13 belső rögzítő hatszög csavar M8xP1.25x20 4 

K02 rugós alátét M8 4 K14 rugós alátét M8 4 

K03 alátét Φ8xΦ16x1.5t 4 K15 lapos alátét ∮8x∮16x1.0t 4 

K04 
CKS hatszög csavar M8xP1.25x20 4 

K16 keresztcsavar M4xP0.7x12 2 

K05 alátét ∮8x∮12x1.0t 4 K17 keresztcsavar M5xP0.8x10 4 

K06 belső rögzítő hatszög csavar M8xP1.25x40 4 K18 keresztcsavar M5xP0.8x12 2 

K07 alátét Φ8xΦ16x1.5t 8 K19 Truss cross self-tappiΦ4x10 2 

K08 Nylon anyacsavar M8xP1.25 4 K20 rozsdamentes keresztcsavar Φ4x20 3 

K09 
CKS hatszög csavar M8xP1.25x20 4 

K21 rozsdamentes keresztcsavar Φ4x16 4 

K10 rugós alátét M8 4 
K22 

L-alakú hatszögletű kulcs-keresztnyitó 5 
mm 

1 

K11 lapos alátét ∮8x∮16x1.0t 8 K23 nyitó kulcs 13mm+15mm 1 

K12 Nylon anyacsavar M8xP1.25 4 
K24 

L-alakú hatszögletű kulcs-keresztnyitó - 6 
mm 

1 
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SZERKEZETI RAJZ 
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ALKATRÉSZ LISTA 
 

No. név db 

1 főváz 1 

2 csapágy 2 

3 ütirányú csapágypersely 1 

4 érzékelő rügzítő ülés 1 

5 keresztcsavar M4xP0.7x10 1 

6 sín 1 

7 szíj 2.5x160mm (fekete) 2 

9 hátsó sín rögzítőlemez 4 

10 süllyesztett fejű csavar M8xP1.25x15 8 

15 ülés váz 2 

16 belső rögzítő hatszög csavar M8xP1.25x15 8 

17 főváz oldalburkolat (bal) 1 

18 főváz oldalburkolat (jobb) 1 

19 lökéscsillapító cső 4 

20 főváz elülső oldalburkolat (bal) 1 

21 főváz elülső oldalburkolat (jobb) 1 

22 önmetsző csavar Φ4x16 22 

23 középső burkolat 1 

24 sín elülső burkolat 1 

25 sín hátsó burkolat 1 

26 keresztcsavar M4xP0.7x15 6 

27 függesztés 1 

28 szíj kerék 1 

29 lapos alátét ∮8x∮16x1.0t 4 

30 rugós alátét M8 4 

31 hatszög csavar M8xP1.25x15 4 

32 mégneses érzékelő 1 

33 szigetelő cső 1 

34 hatszög anyacsavar M20xP1.0x6t 1 

35 bal és jobb hajtóműtengely 2 

36 bal és jobb pedál szett 1 

37 lemez alakú alátét ∮10.2X∮20X1.0t 2 

38 alátét csavar M8XP1.25X25 2 

39 hajtómú tengely csavaros borítás 2 

40 dugó vaslemez 1 

41 DC Jack porvédő fedél fekete 1 

42 lendkerék 1 

43 hatszög anyacsavar 3/8"-26 2 

44 anyacsavar 3/8"-26 2 

45 közlőkerék 1 

46 csapágy 2 

47 C csat Φ15 tengelyhez 1 

48 alátét Φ8xΦ16x1.5t 1 

49 alátét Φ8xΦ19x3.0t 1 

50 hatszög csavar M8xP1.25x25 1 

51 Nylon anyacsavar M8xP1.25 1 

52 rugó A 1 

53 rugós beállító horog 1 

54 anyacsavar M6xP1.0 2 
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55 öv -52"x6 horony 1 

56 kis dinamós vasrögzítő 1 

57 imbuszcsavar M4xP0.7x10 4 

58 dinamó 1 

60 alátét Φ6xΦ19x1.5t 1 

61 imbuszcsavar M6xP1.0x12 1 

62 szíj 350" J2 1 

63 kis motor 1 

64 kábel 1 

65 Nylon anyacsvar M5xP0.8 4 

66 imbuszcsavar M5xP0.8x40 4 

67 EMS also szabályozó 1 

68 keresztcsavar M4xP0.7x10 2 

69 akkumulátor 6V 2.3Ah 1 

70 csat-F 38X50 1 

71 csat-M 38X50 1 

72 szíj 2.5x160mm (fekete) 5 

73 vezérlő kábel (alsó) 1 

74 kerék vezérlő kábel 1 

75 sebességérzéklő kábel 1 

76 tápkábel 1 

77 akkumulátor tápkábel 1 

78 huzalvezeték 1 

79 első stabilizáló cső 1 

80 ovális cső 50x100x2.0t 2 

81 hatszög anyacsavar M8xP1.25 2 

82 állítható lábtámasz M8X25mm 2 

83 első stabilizáló cső 1 

84 ovális cső 50x100x2.0t 2 

85 görgő #032 2 

86 Nylon anyacsavar M8xP1.25 2 

87 hatszög csavar M8xP1.25x40 2 

88 hatszög anyacsavar M8xP1.25 2 

89 állítható lábtámasz M8X25mm 2 

90 vezérlőcső 1 

91 végzáró -Φ1-1/4" 2 

92 HDR belső habszivacs ∮28x3tx400mm 2 

93 középső vezeték 1 

94 markolat csatlakozó kábel 1 

95 háttámlarögzítő cső 1 

96 háttámla 1 

97 keresztfejű Φ4x20 6 

98 lapos cső belső sapka φ1-1/8" X1.5t 4 

99 nyereg rögzítés 1 

100 gördülő kerékcsapágy 4 

101 
POM gördülőkerék 6 

csapágy 6 

103 görgős tengely 2 

104 Nylon anyacsavar M12xP1.75 2 

105 imbuszcsavarM8xP1.25x35 4 

106 alátét Φ8xΦ16x1.5t 8 

107 Nylon anyacsavar M8xP1.25 6 



10 
 

108 beállító tengely 1 

109 ülésfék szett 1 

110 alátét ψ5xψ12x1.0t 1 

111 keresztfejű csavar M4xP0.7x8 1 

112 gyűrűs persely 1 

113 markolat PU 1 

114 Nylon anyacsavar M12xP1.75 1 

115 kábel rögzítő gomb UC-0.5 1 

116 keresztcsavar M4xP0.7x10 1 

117 feszítőrugó 1 

118 alátét Φ6xΦ19x1.5t 1 

119 hatszög csavar M6xP1.0x15 1 

120 rézpersely 1 

121 alátét Φ8xΦ20x1.5t 1 

122 rugós alátét M8 1 

123 hatszög csavar M8xP1.25x15 1 

124 kormány 1 

125 
markolat pulzusérzékelő burkolat (hosszú) 2 

pulzusérzékelő lemez rozsdamentes acéllemez 2 

127 
markolat pulzusérzékelő burkolat (rövid) 2 

pulzusérzékelő lemez rozsdamentes acéllemez 2 

129 membrán kormánykulcs  2 

130 kerek fejű önmetsző csavar Φ2x6 2 

131 keresztcsavar M3xP0.5x25 4 

132 membrán gomb - bal 2-gomb <STOP&START> 1 

133 membrán gomb - jobb 2-gomb <LEVEL> 1 

134 markolat csatlakozó kábel (alsó) bal 1 

135 markolat csatlakozó kábel (alsó) jobb 1 

136 HDR belső szivacs ∮27x5tx245mm 2 

137 TPR markolat 2 

138  hatszög csavar M4xP0.7x8 2 

139 számítógép szett (led) 1 

139-1 TPR számítógép kijelző tartó 1 

139-2 ABS számítógép kijelző tartó 1 

139-3 számítógép alsó burkolat 1 

139-4 rozsdamentes önmetsző csavar Φ4x12 11 

139-5 számítógép felső burkolat 1 

139-6 Panel decal-LED 1 

139-7 membrán gomb 1 

139-8 kulcstartó 1 

139-9 membrán gomb csatlakozó kábel 1 

139-10 EVA csúszásgátló lemez 2 

139-11 kürt 2 

139-14 Multimédia lemez 1 

139-15 RJ45 porvédő sapka fekete 2 

139-16 USB porvédő sapka fekete 1 

139-17 önmetsző csavar Φ3x8 12 

139-18 kábel rögzítő csavar 1 

139-19 önmetsző csavar Φ4x12 1 

139-21 felső vezérlő lemez 1 

139-22 önmetsző csavar Φ2x6 6 

139-23 vezeték nélküli pulzusérzékelő 1 
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139-24 vezeték nélküli pulzusérzékelő lemez csatlakozó kábel 1 

139-25 multimédia lemez csatlakozó kábel 1 

139-26 vezeték (felső) 1 

139-27 markolat biztonsági gomb csatlakozó kábel (felső) 1 

140 számítógép tartó alsó dekorációs burkolat  1 

141 számítógép tartó elülső dekorációs burkolat (bal) 1 

142 számítógép tartó elülső dekorációs burkolat (jobb) 1 

143 rekesz 1 

144 kulacstartó 1 

145  vezérlőcső dekorációs burkolat (bal) 1 

146 vezérlőcső dekorációs burkolat (jobb) 1 

147 keresztfejű csavar M4xP0.7x12 2 

148 alátét ∮8x∮12x1.0t 4 

149 CKS hatszög csavar M8XP1.25X20 4 

150 keresztfejű csavar M5xP0.8x12 2 

151 keresztfejű csavar M5xP0.8x10 4 

152 önmetsző csavar Φ4x20 2 

153 önmetsző csavar Φ4x10 3 

154 alátét Φ8xΦ16x1.5t 4 

155 rugós alátét M8 4 

156 hatszög csavar M8xP1.25x20 4 

157 alátét Φ8xΦ16x1.5t 8 

158 Nylon anyacsavar M8xP1.25 4 

159 hatszög csavar M8xP1.25x40 4 

160 lapos alátét ∮8x∮16x1.0t 8 

161 Nylon anyacsavar M8xP1.25 4 

162 rugós alátét M8 4 

163 CKS hatszög csavar M8XP1.25X20 4 

164 önmetsző csavar Φ4x16 4 

165 lapos alátét∮8x∮16x1.0t 4 

166   rugós alátét M8 4 

167 hatszög csavar M8xP1.25x20 4 

168 L-alakú kulcs 6x40x120mm 1 

169 kulcs 13mm+15mm 1 

170 L-alakú hatszög kulcs 5mmx40mmx180mm 1 

171 tápegység DC 7.5V / 2.5A 1 

172 tápvezeték 1 

190 ülés lemez 1 

192 anyacsavar 4 
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ÖSSZESZERELÉS 

A készülék helyes összeszereléséhez kövesse az alábbi lépéseket: 

1.lépés 

• Rögzítse és húzza meg a főváz szettet (B), valamint az első és hátsó stabilizáló szettet (C, D) 
csavarok (K01), rugós alátétek (K02) és alátétek (K03) segítségével. 

• A kép alapján csatlakoztassa a vezetékeket. Majd rögzítse a számítógép tartó szettet (A) a 
fővázhoz (B) csavarok (K04), alátétek (K05) segítségével. Rögzítse és húzza meg őket 
szorosan. 

• Szerelje össze az ülés szettet (F) és rögzítse a fővázhoz (B) csavarok (K06) segítségével. A 
csavarok meghúzásához használjon alátétet (K07) és nylon anyacsavart (K08). 
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2. lépés 

• A kép alapján csatlakoztassa a kábeleket. 

• Ezután rögzítse a markolat szettet (E) a fővázhoz (B) csavarok (K09), alátétek (K10 és K11) 
és nylon anyacsavarok (K12) segítségével. Ne húzza meg őket szorosan. 

• Dugja be a maradék kábelt a fővázba és húzza meg szorosan a csavarokat (K09), alátéteket 
(K10 és K11) és anyacsavarokat (K12). 

• Ha minden lépést pontosan követett és az előírásoknak megfelelően elvégzett, rögzítheti az 
ülést (G) a fővázhoz csavarok (K13), alátétek (K14 és K15) segítségével a kép alapján. 

• Rögzítse a számítógép tartó dekorációs burkolatot (H) a fővázhoz csavarok segítségével (K16). 

• Szerelje fel a jobb és bal pedált (I). Különböztesse meg a bal és jobb pedált. A pedál alján 
találja a megkülönböztető jelet  “L” és “R”. 
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 3. lépés 

• Csatlakoztassa a számítógépet (J) a számítógép tartó kábeleihez. Rögzítse a számítógépet 
(J) csavarok segítségével (K17). 

• Majd rögzítse és húzza meg szorosan a számítógép elülső burkolatát (M) csavarok (K18 és 
K19) segítségével. 

• Rögzítse a tartót (L) csavarok (K19) segítségével. 

• Ezután rögzítse és húzza meg szorosan az alsó számítógép burkolatot (N) csavarok (K20) 
segítségével. 

• Rögzítse a kulacstartót (K) a fővázhoz csavarok (K16) segítségével. 
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SZÁMÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

KIJELZŐ BEMUTATÁSA 
 

Ez egy LED kijelzős számítógép, amely az alábbi funkciókat jelzi ki: RPM, SPEED/SEBESSÉG, 
TIME/IDŐ, CALORIES/KALÓRIA, DISTANCE/TÁVOLSÁG, WATTS, LEVEL/SZINT, pontmátrix 
megjelenítése a PROGRAM grafikonon. 

 

A KÉSZÜLÉK KEZDŐLAPJA 
 

1. Készenléti állapot 

Miután a konzol elkezd világítani, a pontmátrix metrikus vagy brit egységet mutat ("KM" vagy "ML") az 
U1 grafikonra. Választhatja az U1-U4-et. 

2. Alvó üzemmód 
 
Ha a számítógép be van kapcsolva és az RPM értéke 30-nál alacsonyabb, vagy 15 másodpercen belül 
semmilyen funkciót nem használnak, akkor a program 16 másodpercig a gyors módba lép (16 
hangjelzés után a számítógép alvó üzemmódba lép). Ha a 16 másodperc alatt az RPM 30-nál nagyobb 
vagy bármelyik gombot megnyomja, a 16 másodperces időzítési program törlődik. A számítógép 
visszatér készenléti állapotba. 
  
A beállító oldalon (Felhasználói beállítás, súlybeállítás és minden program beállítása), ha az RPM értéke 
30-nál kevesebb 10 másodpercig, akkor a program befejeződik, és visszatér készenléti állapotba. Ha az 
RPM még mindig alacsonyabb, mint 30, vagy 5 másodperc múlva semmittevés után, a program 16 
másodpercig gyors módba kapcsol(16 hangjelzés után a számítógép alvó módba lép). 16 másodperces 
időtartam alatt, ha az RPM 30-nál nagyobb vagy bármelyik billentyűt megnyomja, a 16 másodperces 
időzítési program törlődik, és a számítógép készenléti állapotba kapcsol. 
 
Ha minden program működki, és az RPM értéke nem érte el a 30 értéket: a pontmátrix kijelzője 5 
másodpercig megjeleníti az "RPM ↑" gördülő karakterláncot. Ezt követően, ha az RPM még mindig nem 
érte el a 30 értéket, a pontmátrix kijelzője 5 másodpercig megjeleníti a "PAUSE" gördülő 
karaktersorozatot. 
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GOMBOK 
 

START  : Nyomja meg a “START” gombot és a program elindul a“QUICK START” módban 
azonnal.  

RECOVERY  : A gyakorlat során tartsa lenyomva a kézimpulzusérzékelőt, amíg a PULSE 
ablakban a pulzusszámot nem mutatja, majd nyomja meg a "RECOVERY" gombot. A kijelzők leállnak, 
és a TIME ablak 60 másodpercig visszaszámlál. Miután az idő visszaszámlálása "0" -ig, a kijelzőn 
megjelenik a pulzusszám helyreállásának eredménye F1 ~ F6 intervallumba sorolva. Az F1 a legjobb 
pulzusszám értéket jelenti. 

 
 
 

PAUSE : Ha megnyomja ezt a gombot gyakorlat közben, a program azonnal elindítja a 
"PAUSE" műveletet. Ha megnyomja a program beállítása alatt, akkor visszatérhet a kiválasztott 
programozott oldalra.  

 

STOP : Nyomja meg a “STOP” gombot a program leállításához. Az "ENTER" gombbal a 
képernyőn a következő sorrendben válthat: "SPEED - TIME - DISTANCE / RPM - CALORIES - 
WATTS". 

ENTER : Nyomja meg az ENTER gombot a programbeállítás során a megerősítéshez és a 
következő oldalra lépéshez. 

DIRECTION   ,  ,  ,  ,  ,  : Ezekkela gombokkal növelheti vagy 
csökkentheti az értékeket (SÚLY, MAGASSÁG, KOR, NEM, PULZUS, IDŐ…), módok (WATT, HRP, 
USER, PROGRAM, MANUAL. Az ellenállást is növelheti vagy csökkentheti. 
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PROGRAMOK 
 

Program mode: PROGRAMS P1~P12 

1. Nyomja meg a nyilakat és válasszon a P1P12 PROGRAM-ok közül. 

2. Nyomja meg az Enter gombot a célérték beállítása érdekében.  

3. Miután megnyomta az “ENTER” gombot, az “TIME”/IDŐ elkezd világítani a kijelzőn. A “TIME” 
/IDŐ kezdő értéke “0:00”. Nyomja meg a nyilakat a “TIME”/IDŐ beállításához. 

4. A “TIME”/IDŐ beállítása után nyomja meg az “ENTER”-t, a DISTANCE/TÁVOLSÁG  világítani 
kezd a kijelzőn. A “DISTANCE”/TÁVOLSÁG kezdeti értéke “0.0”. Nyomja meg a nyilakat a 
“DISTANCE”/TÁVOLSÁG beállításához. 

5. A “DISTANCE”/TÁVOLSÁG beállítása után nyomja meg az “ENTER”-t, a CALORIES/KALÓRIA  
világítani kezd a kijelzőn. A “CALORIES”/KALÓRIA kezdeti értéke “0”. Nyomja meg a nyilakat a 
“CALORIES/KALÓRIA beállításához. 

 

6. A TIME/IDŐ, DISTANCE/TÁVOLSÁG és CALORIES/KALÓRIA célértékeinek beállítása után 
nyomja meg a “START” gombot.A kiválasztott mód elindul. 

Ha megnyomja az "ENTER" -t a gyakorlat során, a képernyőn a következő sorrendben válthat:: 
“SPEED - TIME – DISTANCE / RPM - CALORIES - WATTS”. 

Nyomja meg a "PAUSE" gombot gyakorlás közben, és a program szünetel. A TIME / DISTANCE / 
CALORIES adatok jelennek meg a kijelzőn. Ha folytatni szeretné az előző edzést, nyomja meg a 
"START" gombot, és a program folytatja a szünet előtti idő, távolság és kalória adatokkal a számlálást. 

Nyomja meg a “STOP” gombot és megállítja a programot. Nyomja meg újra és törli az edzés adatait 
és visszajut a MANUAL/PROGRAM/USER/HRC/WATTS főmenübe. 

Pontmátrixban megjelenített üzenetek a gyakorlat során: 

Ha az RPM edzés közben nem éri el 30-at, a képernyő 5 másodpercig megjeleníti az "RPM ↑" 
karakterláncot. Az üzenet után, ha az RPM még mindig nem érte el a kívánt értéket (30), akkor a 
képernyőn kétszer megjelenik a "PAUSE" gördülő karakterlánc (5 másodpercig). 
 
 
 
Kézi üzemmód 

1. Nyomja meg a nyilakat a  “MANUAL”/”KÉZI” kiválasztásához. 

2. Nyomja meg az “ENTER”-t a célérték beállításhoz. 

3. Ezután nyomja meg az “ENTER”-t, a TIME jelzőfény kigyullad. A "TIME" kezdeti értéke "0:00". A 
"TIME" beállításához nyomja meg a nyilakat. 

4. A  TIME beállítása után nyomjameg az “ENTER”-t, a DISTANCE jelzőfény kigyullad. A 
“DISTANCE” kezdeti értéke “0.0”.  

 

5. Nyomja meg a nyilakat a  “DISTANCE” beállításához. 
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6. A DISTANCE/"TÁVOLSÁG" beállítása után nyomja meg az "ENTER" gombot, megjelenik a 
CALORIES/KALÓRIA jelzőfény. A "CALORIES"/KALÓRIA kezdeti értéke "0". Nyomja meg a 
"CALORIES" /KALÓRIA beállításához. 

 

7. A TIME/IDŐ, DISTANCE/TÁVOLSÁG és CALORIES/KALÓRIA célérték beállítása után nyomja 
meg a “START”gombot.  

Ha megnyomja az “ENTER”-t az edzés során, a képernyőn az alábbi sorrendben válthat: “SPEED - 
TIME – DISTANCE / RPM - CALORIES - WATTS”. 

Nyomja meg a “PAUSE” gombot az edzés során és a program szünetel. A 
TIME/DISTANCE/CALORIES adatok megjelennek a képernyőn. Az edzés folytatásához nyomja meg 
a “START” gombot és a program folytatja a szünet előtti értékek számlálását.  

Nyomja meg a "STOP" gombot, és leállítja a programot. Nyomja meg újra és törölje az edzés adatait, 
majd vissza fog térni a MANUAL / PROGRAM / USER / HRC / WATTS főprogram kiválasztási 
oldalához.  

Pontmátrixban megjelenített üzenetek a gyakorlat során: 

Ha az RPM edzés közben nem éri el 30-at, a képernyő 5 másodpercig megjeleníti az "RPM ↑" 
karakterláncot. Az üzenet után, ha az RPM még mindig nem érte el a kívánt értéket (30), akkor a 
képernyőn kétszer megjelenik a "PAUSE" gördülő karakterlánc (5 másodpercig). 
 

Felhasználó mód 

1. Nyomja meg a nyilat a “USER”/FELHASZNÁLÓ kiválasztásához. 

2. Nyomja meg az “ENTER”-t a célérték beállításához.  

3. Ezután nyomja meg az “ENTER”-t, a TIME jelzőfény kigyullad. A "TIME" kezdeti értéke "0:00". A 
"TIME" beállításához nyomja meg a nyilakat. 

4. A  TIME beállítása után nyomja meg az “ENTER”-t, a DISTANCE jelzőfény kigyullad. A 
“DISTANCE” kezdeti értéke “0.0”. Nyomja meg a nyilakat a  “DISTANCE” beállításához. 

5. A DISTANCE/"TÁVOLSÁG" beállítása után nyomja meg az "ENTER" gombot, megjelenik a 
CALORIES/KALÓRIA jelzőfény. A "CALORIES"/KALÓRIA kezdeti értéke "0". Nyomja meg a 
nyilakat "CALORIES" /KALÓRIA beállításához. 

6. A TIME, DISTANCE és CALORIES célértékek beállítása után nyomja meg a “START” gombot.  

Ha a felhasználó a felhasználói programot akarja használni: 

1. Lépjen be a “USER”/FELHASZNÁLÓ programba, a TIME kigyullad a kijelzőn. A “TIME” kezdeti 
értéke“0:00”. 

2. A szerkesztéshez 3 másodpercig nyomja “ENTER” gombot, majd az első sor a pontmátrixban 
felvillan. A TIME ablakban megjelenik az S-1 kód a szerkesztéshez. 

3. Nyomja meg a DIRECTION gombot a “LEVEL”/SZINT beállításához. A teljes beállítás rögzítése 
után nyomja meg az “ENTER” gombot a LEVEL/SZINT program beállításához a következő 
sorban.  

4. Amikor a LEVEL beállítást választja, de a beállítást nem sikerül elvégezni, a felhasználó 
megnyomhatja az "ENTER" -t és átvált a következő műveleti beállítási programra. Az "S-1 ~ S-
16" beállítása után a gép átvált a “TIME” program beállítására. 

Ha megnyomja az “ENTER” gombot az edzés alatt, a képernyőn az alábbi sorrendben válthat: 
“SPEED - TIME – DISTANCE / RPM - CALORIES - WATTS”. 

Nyomja meg a “PAUSE” gombot az edzés során és a program szünetel. A 
TIME/DISTANCE/CALORIES adatok megjelennek a képernyőn. Az edzés folytatásához nyomja meg a 
“START” gombot és a program folytatja a szünet előtti értékek számlálását.  
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Nyomja meg a "STOP" gombot, és leállítja a programot. Nyomja meg újra és törölje az edzés adatait, 
majd vissza fog térni a MANUAL / PROGRAM / USER / HRC / WATTS főprogram kiválasztási 
oldalához.  

Pontmátrixban megjelenített üzenetek a gyakorlat során: 

Ha az RPM edzés közben nem éri el 30-at, a képernyő 5 másodpercig megjeleníti az "RPM ↑" 
karakterláncot. Az üzenet után, ha az RPM még mindig nem érte el a kívánt értéket (30), akkor a 
képernyőn kétszer megjelenik a "PAUSE" gördülő karakterlánc (5 másodpercig). 

HRP mód  

1 Nyomja meg a nyilakat a  “HRP” kiválasztásához. 

2 Nyomja meg az “ENTER” –t a célérték beállításához. 

3 Az “ENTER” megnyomása után, a “HEIGHT”/MAGASSÁG kivillan, a pontmátrixban megjelenik a  
“HEIGHT”/MAGASSÁG. A “HEIGHT”/MAGASSÁG kiindulási értéke “170”. Nyomja meg a nyilakat 
a  “HEIGHT”/MAGASSÁG beállításához. 

4 A HEIGHT/MAGASSÁG beállítása után, nyomja meg az “ENTER”-t, az “AGE”/ÉLETKOR kivillan 
és a pontmátrixban megjeleink az “AGE”/ÉLETKOR. A kezdeti érték “30”. Nyomja meg a nyilakat 
az életkor beállításához. 

5 Az AGE/ÉLETKOR beállítása után, nyomja meg az “ENTER”-t, a “SEX”/NEM kivillan és a 
pontmátrixban megjeleink az “SEX”/NEM. Az “M”  a férfit jelenti, az “F” nőt. Nyomja meg a 
nyilakat a nem beállításához. 

6 A SEX/NEM beállítása után, nyomja meg az “ENTER”-t, a “TARGET, 90%, 75%, 55%” kivillan és 
a “PULSE”/PULZUS kijelzőn megjelenik a kezdeti érték. A cél kiválasztásához nyomja meg a 
nyilakat. A TARGET/CÉL lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a nyilakkal beállítsa a cél 
pulzus értéket. A 90%, 75% és 55% kezdeti érték a magasság, kor és nem beállításoktól függ. 

7 A "PULSE" /PULZUS beállítása után nyomja meg az "ENTER" gombot, a TIME jelzőfény 
kigyullad. A "TIME" kezdeti értéke "0:00". A "TIME"/IDŐ beállításához nyomja meg a nyilakat.  

8 A  TIME beállítása után nyomja meg az “ENTER”-t, a DISTANCE jelzőfény kigyullad. A 
“DISTANCE” kezdeti értéke “0.0”. Nyomja meg a nyilakat a “DISTANCE”/TÁVOLSÁG 
beállításához. 

9 A DISTANCE/"TÁVOLSÁG" beállítása után nyomja meg az "ENTER" gombot, megjelenik a 
CALORIES/KALÓRIA jelzőfény. A "CALORIES"/KALÓRIA kezdeti értéke "0". Nyomja meg a 
nyilakat "CALORIES" /KALÓRIA beállításához. 

10 A TIME, DISTANCE és CALORIES célértékek beállítása után nyomja meg a “START” gombot.  

Ha megnyomja az “ENTER” gombot az edzés alatt, a képernyőn az alábbi sorrendben válthat: 
“SPEED - TIME – DISTANCE / RPM - CALORIES - WATTS”. 

Nyomja meg a “PAUSE” gombot az edzés során és a program szünetel. A 
TIME/DISTANCE/CALORIES adatok megjelennek a képernyőn. Az edzés folytatásához nyomja meg a 
“START” gombot és a program folytatja a szünet előtti értékek számlálását.  

Nyomja meg a "STOP" gombot, és leállítja a programot. Nyomja meg újra és törölje az edzés adatait, 
majd vissza fog térni a MANUAL / PROGRAM / USER / HRC / WATTS főprogram kiválasztási 
oldalához.  

A) “WARM-UP”/BEMELEGíTÉS  funkció használata 

1) Az ellenállás az 1. szintre van beállítva, és a  “Heart Rate Control” /”Pulzus ellenőrző” funkció 
automatikusan elindul 1 perc után. 

2) A felhasználók a nyilakkal növelhetik vagy csökkenthetik az ellenállást.  
 

B) “HEART RATE CONTROL” /PULZUSSZÁM SZABÁLYOZÁS” program használata 

1) A programban a "tényleges pulzusszám" és az "előre beállított pulzusszám (55% / 75% / 90% 
/ TARGET)" közötti összehasonlítást 10 másodpercenként végzi.  

2) Ha a program nem érzékeli a "tényleges pulzusszámot", akkor a program szünetel, és az 
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ellenállás nem növekszik. A PULSE kijelzőn a "P" felirat jelenik meg. 

3) A felhasználók a nyilakkal növelhetik vagy csökkenthetik az ellenállást. 

4) Ha a "tényleges pulzusszám" alacsonyabb, mint a 4-es "előre beállított pulzusszám", a 
program automatikusan növeli az ellenállást. Minden alkalommal 1 szintet emelkedik; a 
maximális érték a 16. szint.  

5) Ha a "tényleges pulzusszám" magasabb, mint a 4-es "előre beállított pulzusszám", akkor a 
program automatikusan csökkenti az ellenállást. Minden alkalommal 1 szintet csökken; a 
legalacsonyabb az 1. szint.  

C) Ha a tényleges pulzusszám elérte a beállított pulzusszámot egymást követő 3 percig, vagy ha 
az előre beállított idő lejárt, a program automatikusan leállítja a "szívritmusszabályozás" 
funkciót, és belép a "COOL DOWN" fázisba.  

D) “COOL DOWN”/LAZÍTÁS  egy percig a “Heart rate control”/pulzusszabályozás után 

1) Amikor az "1-perc COOL DOWN" funkció elindul, a program hosszú hangjelzést ad, és a 
pontmátrix kijelzőn a "COOL" felirat jelenik meg. A TIME kijelző elkezd számolni (1 perc). 

2) A COOL DOWN funkcióban az ellenállás az 1. szinten lesz. Minden adatot az előző 
"Pulzusszabályzás" funkció folytatásaként fognak használni.  

3) A COOL DOWN funkcióban csak a  “STOP/ RESET” gombokat használhatja. 

Watts mód 

1 Nyomja meg a nyilakat a  “WATTS” kiválasztásához. 

2 Nyomja meg az “ENTER” –t a célérték beállításához. 

3 Az "ENTER" megnyomása után a WATTS kivillan a kijelzőn. A "WATTS" kezdeti értéke "120". 
Nyomja meg a nyilakat a "WATTS" beállításához. 

4 A WATTS beállítása után nyomja meg az "ENTER" gombot, a TIME kivillan a kijelzőn. A "TIME" 
kezdeti értéke "0:00". A "TIME" beállításához nyomja meg a nyilakat.  

5 A "TIME" beállítása után nyomja meg az "ENTER" gombot, a DISTANCE kivillan a kijelzőn. A 
"DISTANCE" kezdeti értéke "0.0". Nyomja meg a nyilakat a "DISTANCE" beállításához. 

6 A "DISTANCE" beállítása után nyomja meg az "ENTER" gombot, a CALORIES kivillan a kijelzőn. 
A "CALORIES" kezdeti értéke "0". Nyomja meg a nyilakat a "CALORIES" beállításához. 

7 A TIME, DISTANCE és CALORIES célértékek beállítása után nyomja meg a “START” gombot.  

Ha megnyomja az “ENTER” gombot az edzés alatt, a képernyőn az alábbi sorrendben válthat: 
“SPEED - TIME – DISTANCE / RPM - CALORIES - WATTS”. 

Nyomja meg a “PAUSE” gombot az edzés során és a program szünetel. A 
TIME/DISTANCE/CALORIES adatok megjelennek a képernyőn. Az edzés folytatásához nyomja meg a 
“START” gombot és a program folytatja a szünet előtti értékek számlálását.  

Nyomja meg a "STOP" gombot, és leállítja a programot. Nyomja meg újra és törölje az edzés adatait, 
majd vissza fog térni a MANUAL / PROGRAM / USER / HRC / WATTS főprogram kiválasztási 
oldalához.  
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Pontmátrixban megjelenített üzenetek a gyakorlat során: 

Ha az RPM edzés közben nem éri el 30-at, a képernyő 5 másodpercig megjeleníti az "RPM ↑" 
karakterláncot. Az üzenet után, ha az RPM még mindig nem érte el a kívánt értéket (30), akkor a 
képernyőn kétszer megjelenik a "PAUSE" gördülő karakterlánc (5 másodpercig). 

 
PROGRAM  
 

   

Manual HRC WATT 



22 
 

 


