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ELŐSZÓ 

Az összeszerelés és az első használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. 

FIGYELEM:  
A gép maximális terhelhetősége 120 kg. Csak otthoni használatra alkalmas az ellipszis 
tréner. 

 

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ 
 

Az ellipszis tréner kizárólag otthoni használatra alkalmas. Ha közüzemi használat során sérül 
a gép, a garanciális javítás nem érvényes. 

 

Kérjük tartsa be az alábbi biztonsági útmutatót: 

1. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót az elliptikus tréner első 
használata előtt. 

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

3. Összeszerelésnél kövesse a használati útmutató leírásait.  

4. Csak a mellékelt alkatrészeket használja. 

5. Az első használat előtt, valamint onnantól kezdve 1-2 havonta ellenőrizze és 
húzza meg a mozgó részeket. 

6. Ne nyúljon a mozgó részekhez. 

7. Tartsa távol a géptől a gyerekeket és háziállatokat. Soha ne hagyja gyermekét 
felügyelet nélkül a készülék közelében. 

8. Minden edzés előtt végezzen bemelegítő gyakorlatokat. 

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

10. A gépet egyszerre csak egy felhasználó veheti igénybe. 

11. Azonnal hagyja abba az edzést, ha szédülést, hányingert, mellkasi fájdalmat 
vagy egyéb fizikai rosszullétet tapasztal. Tüneteivel forduljon orvoshoz. 

12. Az ellipszis trénert tiszta, sima felületre helyezze. Kinti használatra nem 
alkalmas, tartsa távol nedves környezettől. 

13. Viseljen megfelelő sportruházatot edzés közben. Ne viseljen nagyon laza 
ruházatot, amely beleakadhat a készülék mozgó részeibe. Viseljen sportcipőt 
edzés közben. 

14. Távolítson el minden éles tárgyat az elliptikus tréner közeléből. 

15. Használat során bizonyosodjon meg, hogy a gép mozgó alkatrészeivel senkit 
nem sért meg. 

16. Hagyjon legalább 0,6m szabad helyet a gép körül az Ön és környezete 
biztonsága érdekében. 

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

18. Az ellipszis tréner nem használható ha bármely része vagy alkatrésze sérült. 
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19. A sérült vagy elhasználódott alkatrészek cseréjéhez mindig csak eredeti 
alkatrészeket használjon. 

20. Bármilyen csere esetén kérjük forduljon segítségért eladójához. 

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

22. A csomagoló anyagot és egyéb már nem használható alkatrészeket az arra 
kijelölt megfelelő gyűjtőhelyeken semmisítsék meg. 

23. A számítógép által jelzett adatok nem alkalmasak az egészségi állapot 
felmérésére. 

24. FIGYELEM! A számítógép által jelzett adatok nem orvosi pontosságúak. A 
túlzásba vitt edzés súlyos sérülést vagy halált okozhat. Ha rosszul érzi magát, 
azonnal hagyja abba az edzést! 

25. HC osztály, Otthoni használatra alkalmas az ellipszis tréner. Megfelel az 
EN957előírásoknak. 

26. Terápiás célokra nem alkalmas. 
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SZERSZÁMOK ÉS ALKATRÉSZEK 

 

M12 rugós alátét (57)-2 

 

M8 alátét (63)-11 

 

M8 alátét (55)-21 

 

M8 nagy alátét (72)-2 

 

Műanyag alátét (27)-2 

 

Hullámos alátét (74)-4 

 

M8 hajlított alátét (30)-2 

 

M10 speciális alátét (80)-4 

 

Bal hajtókar tengely (15)-1 

 

Jobb hajtókar tengely (16)-1 

 

Bal vékony záróanya (86)-1 
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Jobb vékony záróanya (36)-1 

 

M10 záróanya (53)-2 

 

M8 záróanya (58)-12 

 
ST4.2x12 mm önmetsző csavar (66)-8 

 

M8x20 mm gomb csavar (54)-5 

 

M8*25 mm Allen bolt (89)-2 

 

M8x16 mm csavar (52)-4 

 

M8x40 mm csavar (56)-4 

 

M8x55 mm csavar (61)-2 

 

M8x60 mm gomb csavar (87)-2 

 

M8x80 mm gomb csavar (51)-4 

 

M10x70 mm csavar (60)-2 

 

• Kérjük, ellenőrizze, hogy hiányzik-e valamilyen alkatrész. 

• Kérjük, először a csavarokat helyezze el a megfelelő helyre. 

• Miután minden alkatrész a helyére került, győződjön meg róla, hogy minden csavar erősen 
meg van húzva. 
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SZERKEZETI RAJZ (A) 
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SZERKEZETI RAJZ (B) 
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ALKATRÉSZ LISTA 

No Megnevezés Qty. 

1 Váz 1 

2 Függőleges váz 1 

3 Bal burkolat 1 

4 Jobb burkolat 1 

5 Bal felső kar 1 

6 Jobb felső kar 1 

7 Csiga 1 

8 Szivacs markolat 2 

9 Rugó  1 

10 Első stabilizáló 1 

11 Bal pedál kar 1 

12 Jobb pedál kar 1 

13 Pedál  2 

14 Kúpos sapka 4 

15 Bal hajtókar tengely 1 

16 Jobb hajtókar tengely 1 

17 Lendkerék  1 

18 hajtókar 1 

19 szíj 1 

20 Hajtókar csapágy 1 

21 Első stabilizáló talp 2 

22 Belső borítás 2 

23 számítógép 1 

24 Külső borítás 2 

25 Terhelésszabályozó kábel 1 

26 Felső távtartó 2 

27 Műanyag alátét 2 

28 Hátsó stabilizáló 1 

29 Nagy lendkerék csapágy 1 

30 M8 hajlított alátét 2 

31 Csatlakozó kábel 1 

32 Csiga  1 

33 Szintkiegyenlítő sapka 2 

34 Ütközésszabályozó csavar 1 

35 C mágnes 1 



10 

 

36 Jobb vékony záróanya 1 

37 Kis lendkerék csapágy 1 

38 Lendkerék tengely 1 

39 M5 anya 2 

40 Felső test 4 

41 Pedál kar persely 4 

42 Alsó kábel 1 

43 Nagy lendkerék tengelycsavar 3 

44 Pedálkar tartó 2 

45 Mágnes 2 

46 Kis lendkerék tengelycsavar 3 

47 Érzékelő kábel 1 

48 csavaranya 6 

49 tartólemez 2 

50 Lendkerék távtartó 1 

51 M8x80 mm csavar 4 

52 M8x16 mm csavar 4 

53 M10 záróanya 4 

54 M8x20 mm csavar 5 

55 M8 alátét 22 

56 M8x40 mm csavar 4 

57 M12 rugós alátét 2 

58 M8 záróanya 14 

59 M10x55 mm csavar 2 

60 M10x70 mm csavar 2 

61 M8x55 mm csavar 2 

62 M5x10 mm csavar 2 

63 M8 alátét  11 

64 Felső kar 2 

65 Ufelső láb persely 4 

66 ST4.2x12 mm önmetsző csavar 16 

67 Felső kupak 4 

68 ST4.2x20 mm önmetsző csavar 5 

69 Kulacstartó  1 

70 M10 anya 1 

71 n/a - 

72 M8 nagy alátét 2 

73 Nylon alátét 4 
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74 Hullámos alátét 4 

75 n/a - 

76 M5x20 mm csavar 1 

77 M5 alátét 1 

78 n/a - 

79 M6x60 mm csavar 1 

80 M10 speciális alátét 4 

81 ST2.9x8 mm csavar 2 

82 anyacsavar 1 

83 M5x80 mm csavar 1 

84 M8x40 mm csavar 1 

85 M6 anya 3 

86 Bal vékony záróanya 1 

87 M8x60 mm csavar 2 

88 markolat 1 

89 csavar 2 

90 n/a - 

91 Pulzusérzékelő kábel 2 

92 Markolat szivacs 2 

93 Pulzusérzékelő tartó 2 

94 végzáró 2 

95 n/a - 
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ÖSSZESZERELÉS 

1. LÉPÉS 

 
 

 

Philips csavarhúzó Állítható csavarkulcs Fogó  

 

A szerelés a következő eszközök segítségével könnyebbé válik: Philips csavarhúzó, állítható 
csavarkulcs, fogó 

 

 

Mialatt valaki megemeli váz (1) elülső részét, csatlakoztassa az elülső stabilizátort (10) a vázhoz két 
M8 x 80 mm csavarral (51), két M8 alátéttel (63) és két M8 alátéttel (55) . 
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2. LÉPÉS 

 

Vezesse végig a terhelésszabályozó kábelt 
(25) az elülső tartóoszlopon (2) az ábrán 
látható módon. Ezután egy M5 x 20 mm 
csavarral (76) és egy M5 alátéttel (77) 
rögzítsük a kábelt (25). 

Mialatt egy második személy a főváz (1) 
közelében állva tartja az elülső oszlopot (2), 
csatlakoztassa a csatlakozó kábelt (31) az 
érzékelőkábelhez (47). 

Ezután csatlakoztassa a terhelésszabályozó 
kábelt (25) az alsó kábelhez (42) az alábbi 
módon. 

Lásd az A. ábrát Húzza ki az alsó kábel (42) 
fémtartóján és helyezze be a 
terhelésszabályozó kábel (25) végét a fém 
tartón lévő horogba. 

Lásd a B. ábrát. Határozottan húzza meg a 
terhelésszabályozó kábelt (25), és csúsztassa 
az alsó kábel (42) fémtartójába az ábra szerint. 

Lásd a C. rajzot. Fogó segítségével nyomja 
össze a fémlemez felső végét. 

3. LÉPÉS 

Rögzítse a markolatot (88) a felső markolathoz (2): 

2x M8 x 25 mm csavar(89) 

2x M8 rugós alátét (63) 

2x M8 hajlított alátét (30) segítségével 

4. LÉPÉS 

 

Csúsztassa az elülső tartóoszlopot (2) a vázra 
(1). 

Csatlakoztassa az elülső tartóoszlopot (2) három 
M8 x 20mm csavarral (54), három M8 alátéttel 
(63) és három M8 alátéttel (55). Még ne húzza 
meg a csavarokat. 

Ezután rögzítse az elülső tartóoszlopot (2) két M8 
x 60 mm csavarral (87), négy M8 alátéttel (55) és 
két M8 záróanyával (58). 

Ne húzza meg még a záróanyákat. 
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5. LÉPÉS 

 

Csatlakoztassa a kulacstartót (69) a függőleges vázra (2) két ST4.2 x 20 mm önmetsző csavarral (68). 

Keresse meg a jobb felső kart (6), amely egy matricával van jelölve, és az ábrán látható módon 
helyezze el. 

Ezután irányítsa a felső lábat (64) úgy, hogy a hatszögletű lyukak a mellékelt képen látható módon 
helyezkedjenek el. 

Helyezze be a jobb felső kart (6) a felső lábba (64). Csatlakoztassa a jobb felső kart két M8 záróanya 
(58), két M8 alátét (55) és két M8x40mm csavar (56) segítségével. 

Győződjön meg róla, hogy a csavarfejek a hatszögletű lyuk belsejében vannak. 

Csatlakoztassa a bal felső kart (5) a másik felső lábhoz (64) ugyanezen a módon. 

6. LÉPÉS 
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• Kezének tisztán tartása érdekében használjon gumikesztyűt, helyezze a mellékelt zsír nagy 
részét a felső váz (2) job tengelyére és a hullamos alátétre (74). 

• Ezután helyezze el a felső távtartót (26) az ábrán látható módon. Csúsztassa a belső borítást 
(22) és a jobb felső kart (6) a tartóoszlop jobb tengelyére (2). 

• Csatlakoztassa a jobb felső kart (6) M8 x 20 mm csavarokkal (54), M8 alátéttel (63), M8 
nagyméretű alátéttel (72) és műanyag alátéttel (27) a kép alapján. 

• Csatlakoztassa a bal felső kart (5) ugyanezen a módon. 

• Csatlakoztassa a külső burkolatot (24) a belső burkolathoz (22) a jobb felső karon (6) és a bal 
felső karon (5) négy ST4.2 x 12mm önmetsző csavar (66) segítségével. 

7. LÉPÉS 

 

Fogja meg a jobb pedálkart (12), amely matricával van 
jelölve. A jobb oldali pedálkart és az egyik pedált (13) 
helyezze pozícióba a képen látható módon. 

Csatlakoztassa a pedált (13) a jobb pedálkarhoz (12) két 
M8 x 16 mm csavarral (52), M8 x 55 mm csavarral (61), 
három M8 alátéttel (55) és három M8 záróanyával (58). 

Csatlakoztassa a másik pedált (13) a bal pedálkarhoz (11) 
ugyanezen a módon. 

 

Keresse meg a jobb hajtókar tengelyt (16), amely “R.” 
betűvel jelölt. 

Zsírozza be a jobb hajtókar tengelyt (16) és a jobb 
pedálkar tartót (44). Ezután tolja a rugós alátétet (57) és a 
hullámos alátétet (74) a jobb hajtókar tengelyre. 

Erősen húzza meg a jobb hajtókar tengelyt (16) az 
óramutató járásával megegyező irányban a jobb 
hajtókarba (18). Ezután szorosan húzza meg a jobb oldali 
záróanyákat (36) az óramutató járásával megegyező 
irányban a jobb hajtókar tengelyen. 

Ismételje meg a lépéseket az elliptikus tréner bal oldalán. 

Megjegyzés: A bal hajtókar tengelyt és a bal záróanyákat 
az óramutató járásával ellentétesen kell meghúzni. 
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 8. LÉPÉS 

 

Vigyen fel zsírt az M10 x 70mm csavarra (60). Csatlakoztassa a jobb pedálkart (12) jobb felső karhoz 
(64) M10 x 70mm csavar (60), két M10 speciális alátét (80), két Nylon alátét (73) és egy M10 
anyacsavar (53) segítségével. Győződjön meg róla, hogy a nylon alátétek a felső kar és a jobb 
pedálkar tartója között vannak. 

A rajz alapján szorosan nyomja a kúpos sapkát (14) az M10 anyacsavarra (53) és az M10x70 mm 
csavarra (60). A kúpos alátét rápattan a speciális alátétre. 

Csatlakoztassa a bal pedálkart a bal felső karhoz (64) ugyanezen a módon. 

9. LÉPÉS 

 

A számítógép (23) működéséhez négy AA elem (nem tartozék) 
szükséges; alkáli elemeket ajánlunk. 

Ne használjon régi és új elemeket, illetve lúgos, normál és 
újratölthető elemeket. 

FONTOS: Ha a számítógép hideg hőmérsékletnek volt kitéve, 
hagyja szobahőmérsékletre melegedni, mielőtt az elemeket 
behelyezné. 

Ellenkező esetben károsíthatja a számítógépet vagy egyéb 
elektronikus alkatrészeket. 

 

 

 

Távolítsa el az elemtartó fedelét a számítógép hátulján (23), és 
tegye be az elemeket az elemtartóba. Győződjön meg róla, 
hogy az elemeket az elemtartó belsejében lévő ábrának 
megfelelően helyezi be. Ezután tegye vissza az 
akkumulátorfedelet. 

Miközben a számítógépet (23) a függőleges váz (2) közelében 
tartja, csatlakoztassa a számítógépet a 3,5 mm-es vezetékhez 
(31). Helyezze a felesleges vezetéket a számítógépbe (23) 
vagy a tartóoszlopba (2). 

Tipp: Vigyázzon, nehogy becsípje a vezetékeket. 

Csatlakoztassa a számítógépet (23) a tartóoszlophoz (2) két 
M5x10 mm csavarral (62). 

Lásd a 4. lépést. Húzza meg a három M8 x 20 mm csavart 
(54) és a két M8 záróanyát (58). 
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HOGYAN KELL ELMOZDÍTANI AZ ELLIPTIKUS TRÉNERT 

 

Az elliptikus tréner elmozdításához először álljon szembe a 
géppel, tartsa a tartóoszlopot és a lábát helyezze az egyik 
kerékhez. Majd húzza meg a tartóoszlopot amíg a kerekek el nem 
kezdenek gurulni.  

Óvatosan mozgassa az ellipszist a kívánt pozícióba, majd engedje 
le a padlóra. 

HOGYAN KELL AZ ELLENÁLLÁST BEÁLLíTANI 

 

Az edzés intenzitásának változtatásához beállíthatja az ellenállás 
mértékét. Az ellenállás növeléséhez fordítsa el a 
terhelésszabályozó gombot az óramutató járásával megegyező 
irányba. Az ellenállás csökkentése érdekében forgassa el a 
terhelésszabályozó gombot az óramutató járásával ellentétes 
irányba. 

AZ ELLIPTIKUS TRÉNER TALAJKIEGYENLÍTŐ RENDSZERE 

 

ha az elliptikus tréner kicsit billeg használat közben, fordítsa el az 
egyik vagy mindkét szintező sapkát a hátsó stabilizátoron, amíg a 
billegés megszűnik. 
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SZÁMíTÓGÉP HASZNÁLATA 

FUNKCIÓ 

TIME/IDŐ 0:00-99:59 (min.) 

SPEED/SEBESSÉG 0.0-999.9 (km/h) 

DISTANCE/TÁVOLSÁG 0.0-999.9 (km) 

ODOMETER/TELJES TÁV 0-9999 (km) 

CALORIES/KALÓRIA 0.0-9999 (cal) 

PULSE/PULZUSSZÁM 30-230 (bpm) 

 

 

1. Kijelző 

2. Teljes táv 

3. Kalória 

4. Pulzusszám 

5. Mód 

6. Idő 

7. Távolság 

8. Sebesség 

9. Scan 

FUNKCIÓK 

MODE Válasszon egy funkciót 

SCAN Automatikus váltás a funkciók között 4 másodpercenként 

TIME Edzés idő 

SPEED Aktuális sebesség 

DISTANCE Edzés során megtett táv 

CALORIES Elégetett kalória 

ODOMETER Teljes táv 

PULSE Aktuális pulzusszám 

 

MEGJEGYZÉS: 

• Kompatibilis az IOS és az Android rendszerrel. 

• A számítógép és a mobilkészülékek közötti kapcsolat Bluetooth-on keresztül (4.0). A 
csatlakoztatás után a kijelző 4 perc elteltével kikapcsol. 

• Ha a kijelző abnormálisan jeleníti meg az adatokat, próbálja meg eltávolítani az elemeket, 
majd tegye vissza őket. 

• Akkumulátor-specifikáció: 1,5 V UM-3 vagy AA (4 db) 
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BEKAPCSOLÁS/KIKAPCSOLÁS 

BEKAPCSOLÁS: Minden ablak a LED kijelzőn kivillan (A ábra). 

KIKAPCSOLÁS: A számítógép 4 perc semmittevés után automatikusan kikapcsol. 

HASZNÁLAT 

 Amikor a számítógép bekapcsol (vagy ha 3 másodpercig tartja a MODE / RESET gombot 
lenyomva), az LCD kijelző minden ablakot megjelenít és egy másodpercig hangot ad ki. 
Ezután belép a SCAN üzemmódba (B ábra). 

 Miután a számítógép elkezdi fogadni az adatokat, a TMR, a DST és a CAL értékek 
számlálásra kerülnek (C ábra). 

 A számítógép 4 perc semmittevés után automatikusan kikapcsol. 

HIBAELHÁRÍTÁS 

• Ha a kijelző 'error'-t mutat ( D ábra), az jelenti hogy ki kell cserélni az elemeket. 

• Ha nincs jel pedálozás közben, ellenőrizze a kábeleket. 

    

A ábra B ábra C ábra D ábra 

FIT HI WAY APP HASZNÁLATA 

• Kapcsolja be a Bluetooth-t az Ön készülékén. Keresse meg a számjtógépet, majd nyomja 
meg a “connect”/ csatlakozást. 

• Kapcsolja be a Fit Hi Way App-ot a készüléken és eddzen vele. 

Fit Hi Way letöltés: 

 

Fit Hi Way használat: 

A használata időről időre frissül. A felhasználó a legfrissebb verziót szerezheti meg a QR-kód 
beolvasásával vagy a linkre kattintással. 
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MEGJEGYZÉS:  

1. Ha a számítógép Bluetooth-on keresztül csatlakozik a tablethez, a számítógép kikapcsol. 

2. Lépjen ki a Fit Hi Way alkalmazásból és kapcsolja ki a Bluetooth-t. A számítógép ezután újra 
bekapcsol. 

ZSÍRÉGETÉS 

 

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.  

Példa:  

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.  



 

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! 

 
 
 

 

 

 


