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BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ 

• Olvassa el a használati útmutatót figyelmessen első használat előtt. 

• Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében mindig húzza ki a készüléket az elektromos 
csatlakozóaljzatból, használat után és tisztítás vagy karbantartás előtt. 

• A biztonságos használat érdekében tartson be minden előírást és figyemeztetést. Csak 
rendeltetésszerűen használja a készüléket. 

• Ha nem használja a gépet kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból. 

• A sérülések elkerülése érdekében mindig melegítsen be edzés előtt. 

• Ne végezzen átalakításokat a gépen. Ha elromlik vegye fel a kapcsolatot a szervízzel.   

• 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. Ha a gép bármely része elhasználódott vagy sérült, ne használja addig a 
szerkezetet míg ki nem cseréli azt. 

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

• Csak eredeti alkatrészeket használjon.  

• A kábelt tartsa távol a tűztől és forró talajtól. 

• Ne használja, ha szellőzők nem működnek megfelelően. tartsa őket távol a hajtól, portól. 

• Csak megfelelően földelt aljzatot 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. 

• Az edzés megkezdése előtt mindig végezzen bemelegítő gyakorlatokat. 

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

• Jól szellőztethető helyen tárolja a gépet. 

• Hagyjon legalább 0.6 m szabad helyet a gép körül. 

• Rendszeresen ellenőrizze a gép állapotát a biztonságos használat érdekében.  

• A fékrendszer a watt üzemmódban a sebesség szabályozza. Más módban nem függ a sebességtől. 

• Az elemet havonta kell cserélni. 

• Terápiás célokra nem alkalmas a szerkezet.. 

• Kültéri használatra nem alkalmas a gép. 

• Az edzésprogram megkezdése előtt konzultáljon orvosával. Ez különösen akkor szükséges, ha 35 évnél 
idősebb vagy ha valamilyen egészségügyi problámája van. Figyelje testének reakcióit. Ha rosszul érzi 
magát, hagyja abba az edzést. Ne erőltesse meg magát. 

• Lendkerék súly: 8.1 kg 

• Maximális terhelhetőség: 140 kg 

• kategória: SA (EN957 norma szerint) kereskedelmi használatra is alkalmas. 

• FIGYELEM! A pulzusmérő által mért értékek nem orvosi pontosságúak. Ha szédül vagy bármilyen más 
rosszullétet érez, azonnal hagyja abba az edzést.  
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ALKATRÉSZ LISTA 
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SZERSZÁMOK 
 

sorszám név db 

K01 hatlapfejű csavar M8xP1.25x25 4 

K02 rugós alátét M8 4 

K03 alátét ø8xø16x1.5t 4 

K04 CKS csavar M8xP1.25x20 4 

K05 alátét ø8xø12x1.0t 4 

K06 CKS csavar M8xP1.25x20 4 

K07 rugós alátét M8 4 

K08 keresztfejű csavar M5xP0.8x10 4 

K09 keresztfejű csavar M5xP0.8x12 2 

K10 önmetsző csavar ø4x10 2 

K11 önmetsző csavar ø4x20 3 

K12 önmetsző csavar ø4x16 12 

K13 L-alakú csavarkulcs 5 mm 1 

K14 csavarkulcs 13 mm + 15 mm 1 

K15 L-alakú csavarkulcs 6 mm 1 
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ÖSSZESZERELÉS 

1. lépés 

• Csavarokkal (K01), rugós alátéttel (K02) és alátéttel (K03) rögzítse a fővázat (K) és az első, 
valamint a hátsó stabilizátort (F, G). 

• Csatlakoztassa a vezetékeket a képen látható módon, és rögzítse a számítógép tartó oszlopot 
(A) a fővázhoz (K) csavar (K04), alátét (K05) segítségével. Ne nyomja meg a kábeleket. 

•  Vegye le a csavar anyát és alátétet az ülésről(M). Ezután rögzítse a nyerget (M) a 
nyeregcsőhöz (L). Rögzítse a csavaranyával és alátéttel, melyeket korábban eltávolított.  

• Helyezze be az ülést (L) a fővázba, és szerelje össze a bal és a jobb pedált (O). A jobb és bal 
pedált az L-bal és R-jobb jelzés különbözteti meg egymástól. 
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2. lépés 

• Húzza keresztül a kormány vezetékeit (J) a számítógép tartó oszlopon, és kösse be a 
vezetékeket (J) valamint a csövet csavar (K06) és alátét (K07) segítségével. Ne nyomja meg 
a kábeleket. 
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3. lépés 

• Csatlakoztassa a számítógépet (B) a számítógép tartóoszlop vezetékeivel. Ezután csavarokkal 
rögzítse (K08). 

• Rögzítse a számítógép elülső burkolatát (E) a csavarral (K09), majd rögzítse a kiegészítő tartót 
(D) csavarral (K10). Ezután szerelje fel az alsó burkolatot (C) csavarral (K11). 

• Ezután rögzítse a főváz elülső burkolatát (H) a fővázhoz csavarral (K12). Ezután szerelje fel a 
számítógép tartóoszlop burkolatát (I) csavarral (K12). 
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HASZNÁLAT 

KIJELZŐ 
 

Ez a számítógép LED kijelzős. Az alábbi funkciókat tartalmazza: RPM, SPEED, TIME, CALORIES, 
DISTANCE, WATTS, LEVEL. Pontmátrixban megjelenik a PROGRAM grafikon. 

 

KIJELZŐ 
 

   KÉSZENLÉTI MÓD 

 

    Miután a számítógép kijelző kivillan, a pontmátrix megjeleníti a KM-t (vagy ML-t) az U1 grafikához. U1-U4    
választható. 

 
ALVÓ ÜZEMMÓD 

 
Ha a számítógép készenléti állapotban van és az RPM értéke 30-nál alacsonyabb, vagy 15 
másodpercig nem történik semmilyen művelet, a program 16 másodpercig a gyors módba lép. 16 
hangjelzés után az alvó üzemmódba lép. Ha a 16 másodperces időtartam alatt az RPM 30-nál 
nagyobb, vagy ha valamelyik gombot megnyomja, az időzítő program (16 másodperc) törlődik és a 
számítógép készenléti állapotba kerül. 

 
      A beállítási oldalon (felhasználói beállítás, súlybeállítás és programbeállítás), ha az RPM 30-nál 
kevesebb 10 másodpercig, akkor a program leáll és visszatér készenléti állapotba. Ha az RPM még 
mindig kevesebb, mint 30 vagy nem érzékel semmilyen műveletet 5 másodpercig, akkor a program 
gyors módba lép 16 másodpercig, 16 hangjelzés után pedig alvó üzemmódba lép. Ha a 16 
másodperces időtartam alatt az RPM 30-nál nagyobb, vagy ha valamelyik gombot megnyomja, az 
időzítő program (16 másodperc) törlődik és a számítógép készenléti állapotba kerül. 

 
Ha az összes programot működtetjük, ha az RPM értéke nem éri el a 30-at, a pontmátrix kijelzője 5 
másodperces RPM ↑ gördülő karakterláncot mutat. Ezt követően, ha az RPM még mindig nem 30, 
akkor a pontmátrix a PAUSE gördülő karakterláncot mutatja 5 másodpercig. 

 

GOMBOK 
 

 

 
START • Nyomja meg a gombot, és a program elindítja a 

QUICK START funkciót. 

 
 
 

 

 
 

RECOVERY 

• Az edzés során tartsa a kezét a pulzusérzékelőn 
addig, amíg a PULSE ablakban a pulzusszámot 
nem mutatja. Ezután nyomja meg a RECOVERY 
gombot. Majd az IDŐ ablak 60 másodpercig elkezd 
visszaszámolni. Miután elérte a nulla értéket, 
megjeleníti a pulzusszámának eredményét (F1-F6). 
Az F1 tartomány a legideálisabb pulzusszámot 
jelöli. 

 

 

 

PAUSE 

• Az edzés szüneteltetése érdekében nyomja meg a  
PAUSE gombot. 

 

 

 
STOP 

• Ha a programbeállítás során nyomja meg a STOP 
gombot, akkor a programválasztó oldalra tér vissza. 

• Nyomja meg a STOP gombot a leállításához. 
 

 
ENTER Az ENTER gombbal válthat a kijelzőn: SPEED-TIME- 

DISTANCE / RPM-CALORIES-WATTS. 
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DIRECTION 

• Ezek a gombok különböző értékek (tömeg, 
magasság, életkor, nem, pulzusszám, idő) 
növelésére vagy csökkentésére, valamint a 
funkcionális módok (watt, HRC, felhasználó, 
program, kézi) kiválasztására és a 
terhelésszabályozásra szolgál. 

 

PROGRAMOK 

PROGRAM MÓD (P1~P12 PROGRAM) 
 

• Nyomja meg a nyíl gombot a P1-P12 program kiválasztásához. 

• Az ENTER gombbal lépjen be a célérték beállítási oldalra. 

• Az ENTER megnyomása után a TIME jelzőfény kivillan a kijelzőn. A TIME kezdeti értéke: 
0:00. Használja a nyíl gombokat a TIME beállításához. 

• A TIME beállítás után nyomja meg az ENTER gombot. A DISTANCE jelzőfény kivillan a 
kijelzőn. A kezdeti távolság értéke: 0.0. Használja a nyíl gombokat a DISTANCE 
beállításához. 

• A DISTANCE beállítása után nyomja meg az ENTER gombot. A CALORIES jelzőfény kivillan 
a kijelzőn. A kezdeti kalóriaérték: 0. Használja a nyíl gombokat a CALORIES beállításához. 

• TIME-DISTANCE-CALORIES beállítható egy ciklusban. Miután beállította az idő, a távolság 
és a kalória célértékét, a műveletek elindításához nyomja meg a START gombot. 

• Az edzés során nyomja meg az ENTER gombot a SPEED-TIME-DISTANCE / RPM-
CALORIES-WATTS képernyő kapcsolásához, rögzítéséhez és megjelenítéséhez. 

• Az edzés során yomja meg a PAUSE gombot a program szüneteltetéséhez.  

• Ha folytatni szeretné az edzést, nyomja meg a START gombot, és a program folytatja az 
edzést a korábbi adatokkal. 

•  Nyomja meg a STOP gombot a program leállításához. Nyomja meg újra az adatok törléséhez 
és a főmenübe való visszalépéshez 

 

PONT MÁTRIX ÜZENET 

A gyakorlat során, ha az RPM nem éri el a 30-at, akkor a képernyő kétszer gördülő karakterláncot 
jelenít meg ↑ 5 másodpercig. Ezután ha az RPM még mindig nem éri el az értéket, a program 
szünetel, és a képernyő kétszer gördülő PAUSE jelet jelenít meg 5 másodpercig. 

 

MANUÁLIS MÓD 
 
• Nyomja meg a nyíl gombokat, és válassza ki a MANUAL módot. 
• Nyomja meg az ENTER gombot a célérték beállításához. 
• Az ENTER megnyomása után a TIME jelzőfény kivillan. A TIME/IDŐ kezdeti értéke: 0:00. Használja a 
nyilakat a TIME beállításához. 
• A TIME beállítás után nyomja meg az ENTER gombot. A DISTANCE/TÁV jelzőfény kivillan. A kezdeti 
távolság értéke: 0.0. Használja a nyilakat a DISTANCE beállításához.
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• A DISTANCE beállítása után nyomja meg az ENTER gombot. A CALORIES jelzőfény kivillan 
a kijelzőn. A kezdeti kalóriaérték: 0. Használja a nyíl gombokat a CALORIES beállításához. 

• TIME-DISTANCE-CALORIES beállítható egy ciklusban. Miután beállította az idő, a távolság 
és a kalória célértékét, a műveletek elindításához nyomja meg a START gombot. 

• Az edzés során nyomja meg az ENTER gombot a SPEED-TIME-DISTANCE / RPM-
CALORIES-WATTS képernyő kapcsolásához, rögzítéséhez és megjelenítéséhez. 

• Az edzés során nyomja meg a PAUSE gombot a program szüneteltetéséhez.  

• Ha folytatni szeretné az edzést, nyomja meg a START gombot, és a program folytatja az 
edzést a korábbi adatokkal. 

• Nyomja meg a STOP gombot a program leállításához. Nyomja meg újra az adatok törléséhez 
és a főmenübe való visszalépéshez (MANUAL/PROGRAM/USER/HRC/WATTS). 

 

PONT MÁTRIX ÜZENET: 

A gyakorlat során, ha az RPM nem éri el a 30-at, akkor a képernyő kétszer gördülő karakterláncot 
jelenít meg ↑ 5 másodpercig. Ezután ha az RPM még mindig nem éri el az értéket, a program 
szünetel, és a képernyő kétszer gördülő PAUSE jelet jelenít meg 5 másodpercig. 

 
 
FELHASZNÁLÓ MÓD 

 

• Nyomja meg a nyíl gombokat a USER/FELHASZNÁLÓ programba lépéshez. 
Nyomja meg az ENTER gombot a célértékek beálításához. 

• Az ENTER megnyomása után a TIME jelzőfény kivillan. A TIME/IDŐ kezdeti értéke: 0:00. 
Használja a nyilakat a TIME beállításához. 

• A TIME beállítás után nyomja meg az ENTER gombot. A DISTANCE/TÁV jelzőfény kivillan. A 
DISTANCE/TÁVOLSÁG kezdeti értéke: 0:00. Használja a nyilakat a TIME beállításához. 

• A DISTANCE beállítása után nyomja meg az ENTER gombot. A CALORIES jelzőfény kivillan 
a kijelzőn. A kezdeti kalóriaérték: 0. Használja a nyíl gombokat a CALORIES beállításához. 

• TIME-DISTANCE-CALORIES beállítható egy ciklusban. Miután beállította az idő, a távolság 
és a kalória célértékét, a műveletek elindításához nyomja meg a START gombot. 

 
Ha a felhasználó grafikus szerkesztési programot szeretne alkalmazni: 

• Lépjen be a USER/FELHASZNÁLÓ programba. A TIME jelzőfény kivillan. A TIME kezdeti 
értéke: 0:00. 

• Grafikus szerkesztéshez nyomja meg az ENTER gombot és tartsa lenyomva 3 másodpercig. 
Ezután a pontmátrix első sora villogni fog. A TIME ablakban megjelenik az S-1 kód a 
szerkesztés megjelenítéséhez. 

• Nyomja meg anyilakat a LEVEL/SZINT beállításához. A teljes beállítás megerősítése után 
nyomja meg az ENTER gombot a programsorozat következő sorba történő beállításához. 

• Ha a SZINT beállítását nem sikerül végrehajtani, a felhasználó megnyomhatja az ENTER 
gombot és átvált a következő műveleti beállítási programra. A beállításhoz összesen S-1 ~ S-
16 lehetőség van összesen.  

• Az edzés során nyomja meg az ENTER gombot a SPEED-TIME-DISTANCE / RPM-
CALORIES-WATTS közti váltáshoz, rögzítéséhez és megjelenítéséhez. 

• Az edzés során nyomja meg a PAUSE gombot a program szüneteltetéséhez.  

• Ha folytatni szeretné az edzést, nyomja meg a START gombot, és a program folytatja az 
edzést a korábbi adatokkal. 

• Nyomja meg a STOP gombot a program leállításához. Nyomja meg újra az adatok törléséhez 
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és a főmenübe való visszalépéshez (MANUAL/PROGRAM/USER/HRC/WATTS). 

 

PONT MÁTRIX ÜZENET: 

A gyakorlat során, ha az RPM nem éri el a 30-at, akkor a képernyő kétszer gördülő karakterláncot 
jelenít meg ↑ 5 másodpercig. Ezután ha az RPM még mindig nem éri el az értéket, a program 
szünetel, és a képernyő kétszer gördülő PAUSE jelet jelenít meg 5 másodpercig. 

 

HRC MODE 
 

• Nyomja meg a nyíl gombokat a HRC kiválasztásához. 

• Nyomja meg az ENTER gombot a célértékek beállításához. 

• Az ENTER megnyomása után a HEIGHT/MAGASSÁG jelzőfény kivillan és a pontmátrix 
megjeleníti az AGE/KOR értéket. Az alapértelmezett érték: 170. Használja a nyíl gombokat a 
magasság beállításához. 

• A magasság beállítása után nyomja meg az ENTER gombot, és az AGE/KOR jelzőfény 
kivillan és a pontmátrix megjeleníti az AGE/KOR értéket. Az alapértelmezett érték: 30. 
Használja a nyíl gombokat az életkor beállításához. 

• Az AGE beállítása után nyomja meg az ENTER gombot, és a SEX/NEM jelzőfény kivillan és a 
pontmátrix megjeleníti az értéket. Az alapértelmezett nem: M, mint férfi (F, mint nő). Használja 
a nyíl gombokat a nem beállításához. 

• A SEX/NEM beállítása után nyomja meg az ENTER-t és a TARGET/CÉL 90%, 75%, 55% -os 
jelzőfény kivillan, majd megjelenik az alapértelmezett PULSE/PULZUS érték. Használja a nyíl 
gombokat a célérték kiválasztásához. A TARGET lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy 
az irány gombokkal állítsa be a kívánt szívritmus értéket. A 90%, 75% és 55% kezdeti érték a 
magasság, az életkor és a nem beállításától függ. 

• A pulzus beállítása után nyomja meg ENTER gombot. Az ENTER megnyomása után a TIME 
jelzőfény kivillan. A TIME/IDŐ kezdeti értéke: 0:00. Használja a nyilakat a TIME beállításához. 

• A TIME beállítás után nyomja meg az ENTER gombot. A DISTANCE/TÁV jelzőfény kivillan. A 
DISTANCE/TÁVOLSÁG kezdeti értéke: 0:00. Használja a nyilakat a TIME beállításához. 

• A DISTANCE beállítása után nyomja meg az ENTER gombot. A CALORIES jelzőfény kivillan 
a kijelzőn. A kezdeti kalóriaérték: 0. Használja a nyíl gombokat a CALORIES beállításához. 

• TIME-DISTANCE-CALORIES beállítható egy ciklusban. Miután beállította az idő, a távolság 
és a kalória célértékét, a műveletek elindításához nyomja meg a START gombot. 

• Az edzés során nyomja meg az ENTER gombot a SPEED-TIME-DISTANCE / RPM-
CALORIES-WATTS közti váltáshoz, rögzítéséhez és megjelenítéséhez. 

• Az edzés során nyomja meg a PAUSE gombot a program szüneteltetéséhez.  

• Ha folytatni szeretné az edzést, nyomja meg a START gombot, és a program folytatja az 
edzést a korábbi adatokkal. 

• Nyomja meg a STOP gombot a program leállításához. Nyomja meg újra az adatok törléséhez 
és a főmenübe való visszalépéshez (MANUAL/PROGRAM/USER/HRC/WATTS). 

 

A. BEMELEGíTŐ FUNKCIÓ HASZNÁLATA 

• Az ellenállás alapértelmezett szintje 1. A Szívritmusszabályozó funkció automatikusan 
működik 1 perc után. 

• A nyíl gombok segítségével változtathatja az ellenállás szintjét 

 

 
B. SZÍVRITMUSSZABÁLYOZÓ FUNKCIÓ HASZNÁLATA 
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• A programban a tényleges pulzusszám és az előre beállított pulzusszám (55%, 75%, 90% / 
TARGET) közötti összehasonlítás 10 másodpercenként történik. 
• Ha a program nem érzékeli a tényleges pulzusszámot, a program szünetel, és az ellenállás nem 
növekszik. A PULSE kijelzőn megjelenik a "P" felirat. 
• A felhasználó a nyíl gombokkal növelheti vagy csökkentheti az ellenállást. 
• Ha a tényleges pulzusszám 4 percen keresztül alacsonyabb, mint az előre beállított 
pulzusszám, a program automatikusan növeli az ellenállást. Minden egyes alkalommal 1 szinttel 
növeli az ellenállást. 16 a maximális szint. 
• Ha a tényleges pulzusszám 4 percen keresztül nagyobb, mint az előre beállított pulzusszám, a 
program automatikusan csökkenti az ellenállást. Minden egyes alkalommal 1 szintet csökkent. A 
legalacsonyabb szint az 1. szint. 
• Ha a tényleges pulzusszám 3 percen keresztül elérte az előre beállított pulzusértéket, vagy az 
előre beállított idő lejárt, a program automatikusan leállítja a szívritmusszabályozó funkciót  és 
belép a COOL DOWN (LAZÍTÁS) funkcióba. 
 
 

C. COOL DOWN (Egy percig a Szívritmusszabályozás után) 

 

• Az 1 perces lazító funkció kezdetekor a program hangjelzést ad és a pontmátrix 

kijelzőjén megjelenik a COOL felirat. Az 1 perces visszaszámlálás megkezdődik a kijelzőn. 

• A COOL DOWN funkcióban az ellenállás az 1. szinten van. 

• Ebben a funkcióban csak a STOP / RESET gomb használható. 

 

 

WATTS MÓD 
 

• A nyilak segítségével válassza ki a WATTS módot. 
Nyomja meg az ENTER-t a célérték beállítása érdekében.   

• Az ENTER megnyomása után a WATTS jelzőfény kivillan a kijelzőn. A WATTS kezdeti értéke: 
120. Használja a nyíl gombokat a WATTS beállításához. 

• A WATTS beállítása után nyomja meg az ENTER-t, majd a TIME jelzőfény kivillan. A 
TIME/IDŐ kezdeti értéke: 0:00. Használja a nyilakat a TIME beállításához. 

• A TIME beállítás után nyomja meg az ENTER gombot. A DISTANCE/TÁV jelzőfény kivillan. A 
DISTANCE/TÁVOLSÁG kezdeti értéke: 0:00. Használja a nyilakat a TIME beállításához. 

• A DISTANCE beállítása után nyomja meg az ENTER gombot. A CALORIES jelzőfény kivillan 
a kijelzőn. A kezdeti kalóriaérték: 0. Használja a nyíl gombokat a CALORIES beállításához. 

• TIME-DISTANCE-CALORIES beállítható egy ciklusban. Miután beállította az idő, a távolság 
és a kalória célértékét, a műveletek elindításához nyomja meg a START gombot. 

• Az edzés során nyomja meg az ENTER gombot a SPEED-TIME-DISTANCE / RPM-
CALORIES-WATTS képernyő kapcsolásához, rögzítéséhez és megjelenítéséhez. 

• Az edzés során nyomja meg a PAUSE gombot a program szüneteltetéséhez.  

• Ha folytatni szeretné az edzést, nyomja meg a START gombot, és a program folytatja az 
edzést a korábbi adatokkal. 

• Nyomja meg a STOP gombot a program leállításához. Nyomja meg újra az adatok törléséhez 
és a főmenübe való visszalépéshez (MANUAL/PROGRAM/USER/HRC/WATTS). 
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PONT MÁTRIX ÜZENET: 

A gyakorlat során, ha az RPM nem éri el a 30-at, akkor a képernyő kétszer gördülő karakterláncot 
jelenít meg ↑ 5 másodpercig. Ezután ha az RPM még mindig nem éri el az értéket, a program 
szünetel, és a képernyő kétszer gördülő PAUSE jelet jelenít meg 5 másodpercig. 

 
 

PROGRAM GRAFIKON 
 

   

MANUAL HRC WATT 
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