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Használati útmutató - HU 

IN 1966 - SEG 3296 Szobakerékpár 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

     

 

 

 

 

 

 

 

   

                    

Figyelmeztetés: 
A balesetek vagy a gép sérüléséseinek elkerülése érdekében kövessék a következő szabályokat: 

 

1. Olvassa el a berendezésen feltüntetett valemennyi figyelmeztetést.  

2. Figyelmesen olvassa el a jelen használati útmutatót, és kövesse azt, mielőtt a berendezésen edzeni kezdene. Használata 

előtt ellenőrizze, hogy minden megfelelően lett összeszerelve és behúzva. 

3. A berenedezés összeszereléséhez két személy jelenlétét javasoljuk.  

4. Tartsa távol a gyerekeket a berendezéstől. Ne engedjék a gyerekeknek, hogy a gépen játsszanak. Mikor 

használja a gépet, más személyek, gyerekek, állatok ne tartózkodjanak a közelében.  

5. Javasoljuk a berendezést alátétre helyezni. 

6. Állítsa a berendezést stabil egyenes felületre és így használja. Ne helyezze szabadon a szőnyegre vagy egyenetlen 

felületre.  

7. Ellenőrizze a berendezés elhasználódott vagy kilazult alkatrészeit.  

8. Húzza be/cserélje ki a kilazult vagy elhasználódott alkatrészeket.  

9. Az edzés megkezdése előtt konzultáljon egészségi állapotáról háziorvosával. Amennyiben edzés közben 

gyengeséget, szédülést, fájdalmat érez, azonnal függessze fel az edzést és konzultáljon egészségügyi 

állapotáról háziorvosával. 

10. Edzésprogramja összeállításánál kövesse az orvosi javaslatokat.  

11. Mindíg olyan programot válasszon, mely leginkább megfelel testi adottságainak és flexibilitásának. 

Tudatosítsa saját határait és saját lehetőségeihez mérten edzzen. Edzés közben használja józan eszét.  

12. Az edzés megkezdése előtt végeztessen orvosával általános felmérést.  

13. Edzéshez ne viseljen laza öltözéket.  

14. Ne edzzen mezítláb vagy zokniban, mindíg viseljen megfelelő lábbelit, pl. futócipőt.. 

15. Edzés, fellépés, lelépés közben vagy szerelésénél ügyeljen a stabilitásra, a stabilitás elvesztése eséssel, 

ezzel komoly fizikai sérüléssel járhat. 

16. Edzés közben talpát tartsa stabilan és biztonságosan a pedálon.  

17. Ne használja a berendezést 136 kg-nál nehezebb személy. 

18.A berendezést egyszerre csak egy személy használja.  

19. A szereléshez két személy szükséges.  

20. Karbantartás: Azonnal cserélje ki a hibás alkatrészeket és/vagy ne használja a berendezést, amíg azt meg nem javítják. 

21. Ellenőrizze, hogy elegendő terület áll rendelkezésre a berendezés megközelítésére és körülötte, tartson legalább 1 m 

távolságot minden objektumtól, ami útban lehet az edzés során. 

 

FIGYELMEZTETÉS: Mielőtt elkezdené ezt,vagy akármilyen más edzésprogramot, konzultáljon 

Az edzés egészségi kockázattal járhat. Az edzésprogram megkezdése előtt konzultáljon egészségi 

állapotáról háziorvosával. 

Amennyiben gyengeséget vagy émelygést érez, azonnal szakítsa meg az edzést. Amennyiben a 

berendezés nem megfelelően van összeszerelve, vagy nem megfelelően követik az utasításokat, 

az súlyos sérülésekhez vezethet. 
A berendezés használata közben a közelében más személyek vagy házi állatok ne tartózkodjanak. 
Mindíg bizonyosodjon meg arról, hogy valamennyi csavar és anya erősen be legyen húzva.  
Kövesse a jelen használati utasítás valamennyi útmutatását.   
 
FIGYELMEZTETÉS: A BERENDEZÉS MAXIMÁLIS TEHERBÍRÁSA 136 KG. 
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háziorvosával egészségi állapotáról, nem szükséges e teljeskörű kivizsgálás. Különösen fontos ez a 35 év 

fölötti, azelőtt nem edző, terhes vagy meglévő egészségügyi problémával rendelkező személyeknél.  

  

OLVASSA EL ÉS KÖVESSE A KÖVETKEZŐ BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKET. EZEK BE 

NEM TARTÁSA KOMOLY SÉRÜLÉSEKHEZ VEZETHET. 

. 

 

“ALKATRÉSZEK”  
Csomagolja ki a dobozt egy tágas területen. A lista alapján ellenőrizze, hogy a doboz valamennyi alkotóelemet 
tartalmazza e, győződjön meg róla, hogy azok rendben vannak e. íne dobja ki a csomagolóanyagot, amíg a 
szobakerékpárt össze nem szerelte. A termékhez kötőelem készlet is tartozik, mely a csomagolás részét 
képezi.. 
 
 

Vezérlő pult felső 

burkolata 

Vezérlő pult alsó 

burkolata 
Vezérlő pult tok Kapaszkodó oszlop összeállítás 

   

 

Kapaszkodók 
Kapaszkodó oszlop 

burkolat 
 Fő váz összeállítás 

 

 

 

 
Első talpazat Hátsó talpazat Pedál  
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“ÖSSZESZERELÉSHEZ SZÜKSÉGES KÉSZLET RAJR” 
A dobozt csomagolja ki egy tágas területen. Használja a szerelő készlet listát, mely segít az egyes kötőelemek 
azonosításában. A méretek azonosításához helyezze az alátéteket és csavarvégeket a képre. A csavarok 
hosszának ellenőrzéséhez használja a lenti mérőeszközt. Me dobja ki a csomagoló anyagot, amíg az 
összeszerelést be nem fejezte. 
 

FIGYELMEZTETÉS: Valamennyi csavar és kötőelem hosszát – kivéve a 
lapos fejűekeét – a csavar vagy kötőelem hegyétől a fej alsó 
részéig mérjük. A lapos fejű csavarok és kötőelemek hosszát a 
hegyétől a fej tetejéig mérjük.  
 
 

A berendezés kicsomagolását követően ellenőrizze, hogy a csomagolás tartalmazza az összes következő tételt. 

Megjegyzés: Néhány kisebb elem a szállítás miatt már előzetesen összeszerelésre került. Amennyiben 

valamelyik alkatrészt nem találja s csomagolásban, ellenőrizze, nem lett e előzetesen felszerelve.  

 Szám és leírás Mennyiség 

 

65  Rugós alátét (M8) 9  db 

 

66  Alátét (8x16x2.0t) 9  db 

 

72  Hengerfejű csavar (M5xp0.8x25mm) 
 
 

4  db 

 

73  Félkör fejű csavar (M5xp0.8x15mm) 4  db 

 

81  Csavar, imbusz fejű (M6xp1.0x15mm) 
82  Csavar, imbusz fejű (M8xp1.25x16mm) 
83  Csavar, imbusz fejű (M8xp1.25x45mm) 
84  Csavar, imbusz fejű (M8xp1.25x90mm) 

4  db 
4  db 
1  db 
4  db 

 

A SZERELÉSHEZ SZÜKSÉGES, MELLÉKELT SZERSZÁMOK:  

 

 

 

 

 

 

 

 

MULTIFUNKCIÓS 
KULCS/ 
KERESZTFEJŰ 
CSAVARHÚZÓ (13 & 

15mm) 

INBUSZ KULCS 

(5 & 6 mm) 
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“MIELŐTT ELKEZDENÉ   

Köszönjük, hogy inSPORTline SEG 3296. szobakerékpárunkat megvásárolta. Reméljük, hogy 

berendezésünkön nagyon sok edzésidőt töltt majd el, melynek következtében javul külalakja, 

hangulata és jobban tudja majd élvezni az életet. A rohanó életvitelnek köszönhetően az 

embereknek kevés idejük marad a testedzésre. A edzés ezen a berendezésen könnyű, 

alakformálásra alkalmas és hozzásegít a boldogabb, egészségesebb életstílushoz. Ismerkedjen 

meg a képen feltüntetett alkatrészekkel, még mielőtt a használati útmutatót tovább olvasná. A 

berendezés első használata előtt figyelmesen olvassa el a teljes használati útmutatót.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vezérlő pult 

Kapaszkodók 

Vezérlő pult tok 

Kapaszkodó oszlop 

Kapaszkodó oszlop 

burkolat 

Nyereg 
Pulzus érzékelő 

Szabályzó 

kar 

Fő váz 

Első talpazat 

Nyereg rúd 

Nyereg rúd 

burkolat 

Pedál 

Hátsó talpazat Hátsó talpazat szabályzó záróeleme 
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SZERELÉSI ÚTMUTATÓ” 

 
 

 

1 LÉPÉS – Talpazat összeszerelése 

a. Az első talpazaton (2) levő „R“ jel segítségével határozza mega a talpazat megfelelő helyzetét. 

b. Helyezze az első talpazatot (2) a fő vázhoz (1) és rögzítse két biztonsági alátét (M8)(65), két alátét 

(8x16x2.0t)(66) és két Imbusz fejű csavar (M8xp1.25x90mm)(84) segítségével. 

 

 

 

 

 

 

 

c.  Húzza be erősen a két rugós alátétet (M8)(100), két alátétet (8x16x2.0t)(101) és a két imbusz fejű 

csavart (M8xp1.25x70mm)(126), melyeket az első támaszhoz (2) és a fő vázhoz (1) helyezett. 

d.  A hátsó támasz (3) felszerelésénél játrjon el a b. pont szerint. Rögzítse a támaszt a fő vázhoz (1) két   

rugós alátét (M8)(65), két alátét (8x16x2.0t)(66) és a két imbusz fejű csavar (M8xp1.25x90mm)(84) 

segítségével.  

 

 

 

 

 

 

 

MEGJEGYZÉS: “Javaslat: Valamennyi csavart és anyát helyezze a szerelni kívánt elemhez, mielőtt elkezdené azokat 

behúzni." Az első talpazat (2) könnyeb rögzítéséhez a fő vázhoz (1), javasoljuk, hogy először helyezze fel a két rugós 

alátétet (M8)(100), a két alátétet (8x16x2.0t)(101) és a két imbusz fejű csavart (M8xp1.25x70mm)(126) az első 

talpazathoz (2) és a fő vázhoz (1) majd csak ezután húzza be azokat.  

** A csavarokat ne húzza be, míg nem ellenőrizte, hogy valamennyit az első talpazat és a fő váz  megfelelő nyílásaiba 

helyezte be.** 
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“SZERELÉSI ÚTMUTATÓ” 

 

 
 

2 LÉPÉS – Kapaszkodó oszlop összeszerelése 

a. Helyezze fel a kapaszkodó oszlop burkolatot (26) a kapaszkodó oszlopra (5).  Ügyeljen arra, hogy 

ne csípje be a kábeleket. 

b. Rögzítse a kapaszkodó oszlopot (5) a fő vázhoz (1) négy alátét (8x16x2.0t)(66), négy rugós alátét 

(M8)(65) és négy imbusz fejű csavar (M8xp1.25x16mm)(82) segítségével. 

 

 

 

 

 

 

c. Stabilan rögzítse a négy alátétet (8x16x2.0t)(66),  

MEGJEGYZÉS: “Javaslat: Helyezze valamennyi csavart és 

alátétet a berendezés összeszerelni kívánt elemeihez, mielőtt 

elkezdené azok behúzását." Ne húzza be a csavarokat, amíg 

meg nem győződik arról, hogy a 4 db alátét, rugós alátétés 

imbusz fejű csavar a kapaszkodó oszlop megfelelő nyílásaiba 

lettek behelyezve.  
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négy rugós alátétet (M8)(65) és a négy imbusz fejű csavart (M8xp1.25x16mm)(82), melyet  

a kapaszkodó oszlophoz (5) és fő vázhoz (1) illesztett.  

d. Csatlakoztassa a hátsó csatlakozó kábelt (95A) a motor kábelhez (98). Ügyeljen arra, hogy ne csípje 

be a kábeleket. 

e. Csatlakoztassa a hátsó csatlakozó kábelt (95B) az adapter cstlakozó kábeléhez (96). Ügyeljen arra, 

hogy ne csípje be a kábeleket. 

f. Csatlakoztassa a hátsó csatlakozó kábelt (95C) az érzékelő kábeléhez (99). Ügyeljen arra, hogy ne 

csípje be a kábeleket. 

 

 

 

 
g. A kapaszkodó oszlop burkolatát (26) tolja le úgy, hogy ráüljön a fő vázra (1). 

KROK 3 LÉPÉS – Kapaszkodó összeszerelése 

a. Vegye ki a négy alátétet (8x16x2.0t)(66), négy rugós alátétet (M8)(65) és a négy kerek fejű csavart 

(M8xp1.25x16mm)(79) a kapaszokdó (6) oldaláról. 

b. Helyezze a kapaszkodót (6) a kapaszkodó oszlophoz (5) és rögzítse öt alátéttel (8x16x2.0t)(66), öt 

rugós alátéttel (M8)(65), négy kerek fejű csavarral (M8xp1.25x16mm)(79) és egy imbusz fejű 

csavarral (M8xp1.25x45mm)(83). MEGJEGYZÉS: Az egy alátét (8x16x2.0t)(66), egy rugós alátét 

(M8)(65), egy imbusz fejű csavar (M8xp1.25x45mm)(83) a mellékelt kötőelem készlet része. 

 

 

 

 

c.  Stabilan rögzítse az öt alátétet (8x16x2.0t)(66), öt rugós alátétet (M8)(65), négy kerek fejű csavart 

(M8xp1.25x16mm)(79) és az egy imbusz fejű csavart (M8xp1.25x45mm)(83), melyet a kapaszkodóhoz (6) 

és fő vázhoz (1) rögzített. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEGJEGYZÉS: “Javaslat: Helyezze valamennyi csavart és alátétet a berendezés összeszerelni kívánt elemeihez, mielőtt 

elkezdené azok behúzását." ** Ne húzza be a csavarokat, amíg meg nem győződik arról, hogy a kapaszkodó oszlop 

megfelelő nyílásaiba lettek behelyezve.** 

MEGJEGYZÉS: Miután csatlakoztatta a vezetékeket, lazán húzza meg 

azokat, hogy meggyőzöödhessen arról, hogy a drótok helyesen csatlakoztatva 

lettek. 
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“SZERELÉSI ÚTMUTATÓ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 LÉPÉS – Vezérlő pult rögzítése  

a. Az 1 Kép(FIG.1) alapján rögzítse a vezélő 

pult alsó burkolatát (33) a vezérlő pult 

felső burkolatához (32) négy íves henger 

fejű csavar (M5xp0.8x25mm)(72) 

segítségével. 

b. Helyezze a vezérlő pult egységet (32, 33) a 

kapaszkodó oszlop egység (5) fém 

lemezéhez és rögzítse négy imbusz fejű csavar (M6xp1.0x15mm)(81) segítségével. 

 

 

 

 

c. Erősen csavarozza be a négy imbusz fejű csavart (M6xp1.0x15mm)(81), mellyel a vezérlő pult 

egységet (32, 33) és a kapaszkodó oszlop egységet (5) összekötötte. 

d. Csatlakoztassa az első csatlakozó kábelt (94) a hátsó csatlakozó kábellel (95). Ügyeljen arra, hogy ne 

csípje be a kábeleket. 

e. Csatlakoztassa a pulzus érzékelő első csatlakozó kábelét (100) a pulzusérzékelő hátsó kábelével (101). 

Ügyeljen arra, hogy ne csípje be a kábeleket. 

 

 

 

 

 

 

MEGJEGYZÉS: Miután csatlakoztatta a vezetékeket, gyengén könnyen húzza meg azokat, hogy meggyőződhessen arról, 

hogy a drótok helyesen csatlakoztatva lettek. 

 

MEGJEGYZÉS: “Javaslat: Helyezze valamennyi csavart és alátétet a berendezés összeszerelni kívánt elemeihez, 

mielőtt elkezdené azok behúzását." ** Ne húzza be a csavarokat, amíg meg nem győződik arról, hogy a kapaszkodó 

oszlop egység  megfelelő nyílásaiba lettek behelyezve.** 
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“SZERELÉSI ÚTMUTATÓ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 LÉPÉS – Vezérlő pult tok összeszerelése 

a. Helyezze a vezérlő pult jobb tokját (35) a kapaszkodő oszlop jobb 

oldalához (5). MEGJEGYZÉS: Ellenőrize, hogy a Vezérlő pult jobb 

tokja (35) hozzáilleszkedik e a kapaszkodó oszlophoz (5), a Vezérlő 

pult alsó burkolatának (33) legalsó redőjéhez, a kapaszkodó (6) jobb 

oldalához a bal oldali kép alapján. 

b. Ezután csavarozza oda a vezérlő pult 

jobb tokját (35) a kapaszkodó 

oszlophoz (5) két félkörfejű csavar 

(M5xp0.8x15mm)(73) segítségével. 

c. Ismételje ezt a folyamatot a bal 

oldalon és csatlakoztassa a vezérlő 

pult bal oldalát (34) a kapaszkodó oszlophoz (5). 

MEGJEGYZÉS: Ellenőrize, hogy a Vezérlő pult bal 

tokja (34) hozzáilleszkedik e a kapaszkodó 

oszlophoz (5), a Vezérlő pult alsó burkolatának (33) legalsó 

redőjéhez, a kapaszkodó (6) bal oldalához a bal oldali kép 

alapján. 

” 
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                                              6.LÉPÉS – Pedálok szerelése 

 
a) Helyezze fel a Jobb pedált (11) a Fő váz (1) jobb 

pedálkarjára. Az óramutatóval megegyező 

mozgással rögzítse a Jobb pedált (11) a jobb 

pedálkarhoz és a lehető legszorosabban húzza be. 

b) Helyeze fel a Bal pedált (10) a Fő váz (1) bal 

pedálkarjára. Az óramutatóval ellentétes irányú 

mozgással rögzítse a Bal pedált (10) a bal 

pedálkarhoz és a lehető legszorosabban húzza be. 

c) Felyezze be a szerelést. Mielőtt a berendezést 

használni kezdené, ellenőrizze, hogy valamennyi 

alkotórész megfelelően rögzítve van e. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 LÉPÉS– Váltakozó áramú adapter 

a. Csatlapkoztassa az Adaptert (97) a Fő váz (1) hátsó részén levő konnektorba. 

b. Csatlakoztassa az Adaptert (97) az elektromos hálózatba, hogy felvillanjon a vezérlő pult. 

 

 
 

 

“HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ”  

HOGYAN ÁLLÍTSUK BE A HÁTSÓ TÁMASZ SZINTBEÁLLÍTÓ 

GOMJÁT 
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a. Miután a berendezést elhelyezte a kívánt helyen, ellenőrizze annak stabilitását. 

b. A berendezés szintezéséhez használja a Hátsó támasz szintbeállító gombját (21) a hátsó támasz (3) 

hátsó részén. A berendezés stabilitásának eléréséhez forgassa az egyik, vagy mindkét szabályzó gombot 

(21) az óramutatóval megegyező, vagy ellentétes irányba amíg a berendezés stabilan nem áll a padlón  

 

 

 

 

HOGYAN ÁLLÍTSUK BE A VEZÉRLŐ PULT SZÖGÉT 

A vezérlő pult legmegfelelőbb szögének beállításához fogja meg a vezérlő pult 

alsó részét mindkét kezével és enyhén fordítsa el a kívánt pozícióba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOGYAN ÁLLÍTSUK BE A NYEREG MAGASSÁGOT 

a. A nyereg magasság beállításához húzza ki a beállító kart (25). 

b. Amint beállította a nyerget a kívánt magasságba, mozgassa a beállító kart 

(25), amíg kattanást nem hall. 
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 COMPUTER KEZELÉSE 

 
 

  
Power ON (BEKAPCSOLVA) 

a. Ellenőrizze, hogy az adapter be van dugva a hálózatba. 

b. A vezérlő pultot a pedálok taposásával, vagy bármely tetszőleges billentyű megnyomásával indíthatja el. A 

kijelző felvillan és halk sípolás hallatszik, mely a kijelző bekapcsolását jelzi. 

 

Power Off (KIKAPCSOLVA) 

A vezérlő pult 4 perc tétlenség után automatikusan kikapcsol. 
 
Program lista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Szánjon néhány percet a  

vezérlő pult elrendezésének. 
Lent megtalálja a vezérlő pult 
tulajdonságainak és 
funkcióinak áttekintését  

 Javasoljuk a vezérlő pult 

használatát. Segít az 
edzésprogramok válozatossá 
tételében és az edzési célok 
eléréséhez szükséges 
érdeklődésének 
megőrzésében. A vezérlő pult 
motivációja és érdeklődése 
fontos forrása lehet, mely 
segít a siker felé vezető úton. 
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P1   KÉZI 

BEÁLLÍTÁS 

P2  HULLÁMZÓ 

TEREP 

PROGRAM  

P3  VÖLGY 

PROGRAM 

P4   ZSÍRÉGETŐ 

PROGRAM 

P5   DŐLT TEREP 

PROGRAM  

P6   FITNESS TESZT 

PROGRAM  

P7   VÉLETLEN 

SZERŰ 

PROGRAM  

P8  TEST ZSÍR 

PROGRAM  

P9   CÉL PULZUS 

FREKVENCIA 

PROGRAM 

P10  PULZUS 

FREKVENCIA 

60%-A 

PROGRAM  

P11  PULZUS 

FREKVENCIA 

75%-A 

PROGRAM 

P12  PULZUS 

FREKVENCIA 

85%-A 

PROGRAM 

P13  SZEMÉLYES 

BEÁLLÍTÁSOK 

1 

P14  SZEMÉLYES 

BEÁLLÍTÁSOK 

2 

P15  SZEMÉLYES 

BEÁLLÍTÁSOK 

3 

P16  SZEMÉLYES 

BEÁLLÍTÁSOK 

4 

  

 

Vezérlő pult nyomógombok 
 

 

a. A START/PAUSE megnyomásával elkezdi az edzést. 

b. A START/PAUSE ismételt megnyomásával megállítja vagy szünetelteti az adott 

edzésprogram valamennyi funkcióját. A kijelzőn valamennnyi adat megáll. 

c. A START/PAUSE ismételt megnyomásával a program újra elindul és valamennyi 

adat újra megjelenik.  

d. HOLD TO RESET (NULLÁZÁS) funció: A START/PAUSE gomb ismételt 

megnyomásával valamennyi adat 0-ra vált és a vezérlő pult POWER ON 

(BEKAPCSOLT) állapotra áll. 

 

Az ENTER gomb megnyomásával jóváhagyja a program funkciókat (PROGRAM - 

program, TIME - idő, HEIGHT - magasság, WEIGHT - súly, DISTANCE - 

távolság, CALORIES - kalória, AGE - életkor, GENDER - nem, TARGET H.R. – 

cél pulzus frekvencia és TORQUE/RESISTANCE LEVEL – forgató nyomaték / az 

adott időintervallumok ellenállás szintje) 

 

 

Nyomja meg az UP (FEL) gombot a funkció értékek növeléséhez (PROGRAM - 

program, TIME - idő, HEIGHT - magasság, WEIGHT - testsúly, DISTANCE - 

távolság, CALORIES - kalória, AGE - életkor, GENDER - nem, TARGET H.R. – 

cél pulzus frekvencia és TORQUE/RESISTANCE LEVEL – forgató nyomaték / az 

adott időintervallumok ellenállás szintje).  
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Nyomja meg a DOWN (LE) gombot a funkció értékek csökkentéséhez (PROGRAM - 

program, TIME - idő, HEIGHT - magasság, WEIGHT - testsúly, DISTANCE - 

távolság, CALORIES - kalória, AGE - életkor, GENDER - nem, TARGET H.R. – 

cél pulzus frekvencia és TORQUE/RESISTANCE LEVEL – forgató nyomaték / az 

adott időintervallumok ellenállás szintje). 

 
 

 
 

 

Az edzés alatt (miután megnyomta a START/PAUSE gombot) megnyomhatja a MODE 

(KÍNÁLAT) gombot SPEED - sebesség, DISTANCE – távolság és CALORIES - kalória,  

 

 

 

 

 

 

 

vagy RPM – percenkénti fordulat, ODO (Odometer) – kilométer számláló és WATT 

funkciók kiválasztáshoz. 

A RPM, ODO, WATT funkciók egyszerre jelennek meg.    

A SPEED, DISTANCE, CAL. funkciók egyszerre jelennek meg.  

Információk a DISTANCE (TÁVOLSÁG) és ODO (ODOMÉTER) (Kilométer számláló) 

funkciókról: 

 DISTANCE (TÁVOLSÁG):  

a.  A távolságot méri 0 - 999 km/mérf. terjedelemben.  

b. Miután megnyomta a START/PAUSE gombot, megkezdődik a DISTANCE 

beolvasás. A START/PAUSE gomb ismételt megnyomásával megállítja az összes 

funkciót és a DISTANCE értéket az edzés alatt. 

c. A START/PAUSE gomb ismtelt megnyomásával a program újra elundul és a 

DISTANCE értékek tovább számlálódnak, míg a program be nem fejeződik.  

d. A vezérlő pult 4 perc tétlenség után automatikusan kikapcsol. A DISTANCE 

értékek újra 0-tól kezdenek számlálni, amint taposni kezdi a pedálokat, vagy 

megnyom egy tetszőleges gombot. 

 ODO (ODOMÉTER) (KILOMÉTER SZÁMLÁLÓ): Az ODO és DISTANCE 

funkciók hasonlóak, az egy edzésen belül megtett teljes 

távolságot számolják. Amennyiben szeretné kinullázni a 

kilométer számlálót, nyomja meg egyszerre az UP, MODE, 

DOWN és ENTER gombokat, és a computer nullára állítja az 

értékeket. 
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a. A PULSE RECOVERY (PULZUS VISSZAÁLLÁS) gomb azt méri, hogy a pulzus 

frekvencia mennyi idő alatt tér vissza a normális szintre. Ezt a funkciót segítségül annak 

mérésére is használhatja, milyen gyorsan kerül kondícióba.  

b. A vezérlő pult figyelemmel kíséri pulzusát 60 mp-en 

keresztül és ezután kiszámolja a HEART RATE 

RECOVERY értéket F1.0 -től F6.0-ig. F1.0 a legjobb; 

F6.0 a legrosszabb érték (csak összehasonlításul). 

c. Ezt az értéket csak az egyes edzések összehasonlításául 

értelmezze. Javasoljuk az aerób, vagy bármilyen edzés 

után közvetlenül elvégezni. Mielőtt elkezdené az érték mérését, hagyja abba az edzést. 

d. Pulzusa néhány másodperccel a “ ” szimbólum megjelenése után megjelenik.  
 
MEGEGYZÉS: 

Amennyiben nem helyezte mindkét kezét a PULZUS FREKVENCIA ÉRZÉKELŐKRE, a 

HEART RATE (PULZUS FREKVENCIA) a kijelzőn "0" 

értéket mutat és a kijelzőn a visszaszámlálást követően 

megelenik a “F6.0”, ami azt jelenti, hogy a PULZUS 

FREKVENCIA ÉRZÉKELŐ nem tudott megfelelő jelet 

kapni. Nyomjon meg egy tetszőleges gombot, hogy 

megállítsa a sípolást, majd ismét nyomja meg a PULS 

RECOVERY gombot, és az új visszaszámlálásnál ellenőrizze, hogy ezúttal mindkét kezét 

helyesen helyezte el a PULZUS FREKVENCIA ÉRZÉKELŐKÖN.   

 

 

 

Kijelző funkciók 

 

 

PROGRAM: 

 A vezérlő pult 16 alap beállított programot kínál fel. 

 Beállításkor a P1 –P16 programokat kínálja fel a kiválasztáshoz.  

 Edzés alatt kijelzi a kiválasztott programot.  

LEVEL (SZINT): 

 Megjeleníti az aktuális program forgató nyomatékát/ ellenállási szintjét, 

forgató nyomaték szint 1 - 16 terjedelemben, növekedési érték 1 szint 

 

TIME (IDŐ): 

 Idő számlálás: Amennyiben nincs beállítva a tervezett edzés idő, a TIME 

funkció számolni fogja az időt 00:00-tól max. 99:59 percig 

 Idő visszaszámlálás: Amennyiben a tervezett edzés idő be van állítva, a 

kijelzőn az visszaszámol 0-ig. 

HEIGHT (MAGASSÁG): 

 Terjedelem: 

110 – 250 cm; növelési érték 0,5 cm; a berendezés nem alkalmas 

gyermemek számára 

WEIGHT (SÚLY): 

 Terjedelem: 

10 – 200 kg; növelési érték 0,2 kg; a berendezés nem alkalmas gyermemek 

számára 
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DISTANCE (TÁVOLSÁG): 

 Távolság számlálása: Amennyiben nem lett beállítva a tevezett távolság, a 

DISTANCE funkció számolni fogja a teljes megtett távolságot 0:00 - 999 

km/mérf. terjedelemben. 

 Távolság visszaszámlálása: Amennyiben be lett állítva a tervezett távolság, a 

kijelzőn a távolság visszaszámol 0-ig. 

 A program elindítása után (a START/PAUSE gomb megnyomásával) 

megnyomhatja a MODE (KÍNÁLAT) gombot és kiválaszthatja a DISTANCE 

(TÁVOLSÁG) vagy ODO (kilométer számlálás) funkciót. 

 

ODO (KILOMÉTER SZÁMLÁLÁS): 

 Az ODO és DISTANCE funkciók hasonlóak, a teljes megtett távolságot 

számlálják.  

A DISTANCE & ODO FUNKCIÓK NULLÁZÁSÁNAK ELTÉRÉSE: 

 A DISTANCE (TÁVOLSÁG) adatok nullázása: 

A vezérlő pult 4 perc tétlenség után automatikusan kikapcsol. A DISTANCE  

     Értékek újra nullától számolnak, amint elkezdi a taposást, vagy a kijelzőn 

megnyom egy tetszőleges gombot. 

 AZ ODO (KILOMÉTER SZÁMLÁLÓ) ADATAINAK 

NULLÁZÁSA: 

A kilométer számláló nullázásához nyomja meg egyszerre a 

MODE, DOWN és ENTER gombokat, és a computer az 

adatokat nullára állítja.  

 

FAT% (% SZÁZALÉK):  

 A BODY FAT TEST (ZSÍR MÉRÉS) funkció bekapcsolásakor a kijelzőn 

megjelenik a test zsír százalék a BODY FAT PROGRAM (P8)-ban.  

 A megjelenített érték a testben levő zsír százalékát jelenti. 
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____________________________________________________________________ 

VEZÉRLŐ PULT HASZNÁLATI ÚTMUTATÁSA – PANEL FUNKCIÓK 
 
 

 

CALORIES (KALÓRIA): 

 Kalóriák számlálása: Amennyiben nem lett beállítva az elégetni kívánt kalóriák 

száma, a funkció számolni fogja az edzés alatt elégetett kalóriák számát. 

 Kalóriák visszaszámlálása: Amennyiben be lett állítva az elégetni kívánt 

kalóriák száma, kijelzőn az érték visszaszámlál nulláig. 

BMR (ALAPANYAGCSERE): 

 A BODY FAT TEST funkció bekapcsolásakor a kijelzőn megjelenik a BMR 

(AlAPANYAGCSERE) (P8) érték. 

 A BMR a test nyugalmi állapotban elégetett kalória mennyiségét mutatja. 

 WATT (JOUL): 

 Az edzés során elégetett aktuális joul értéket mutatja. 

 

TARGET H.R. (CÉL PULZUS FREKVENCIA): 

 Terjedelem:  

60 - 220 szívverés, növelési érték 1 ütés 

AGE (ÉLETKOR): 

 Terjedelem:  

10 - 99 év, növelési érték 1 év 

MEGEGYZÉS: Bár a vezérlő pult által felkínált legalacsonyabb életkor 

10 év, a berendezés nem alakalmas gyermekek számára. 

BMI (TEST TÖMEG IDEX): 

 A BODY FAT TEST funkció bekapcsolásakor a kijelzőn megjelenik a test 

tömeg index a BODY FAT PROGRAM (P8) programban. 

 A BMI a testsúly/magasság képletből kiszámított érték. A BMI alapján 

megállapíthatja, testsúlya túl alacsony e, normális, vagy túlsúlyos, esetleg 

obézis.. 

 

HEART RATE (PULZUS FREKVENCIA): 

 A pulzus frekvencia méréshez helyezze mindkét kezést a Kapaszkodón levő 

Pulzus frekvencia érzékelőkre. Pulzusa néhány másodperccel a “ ” 

szimbólum megjelenése után megjelenik a kijelzőn. 

 Amennyiben nem helyezi mindkét kezét az érzékelőkre, a vezérlő pult a 

néhény másodperc után kikapcsolja a PULZUS FREKVENCIA funkciót. Az 

érték helyes beolvasásához fogja meg mindkét kezével az érzékelőket.  

BODY TYPE (TEST TÍPUS): 

 A BODY FAT TEST funkció bekapcsolásakor a kijelzőn megjelenik a test 

típussal kapcsolatos információ a BODY FAT PROGRAM (P8) programban.  
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“VEZÉRLŐ PULT HASZNÁLATI ÚTMTATÓ – KÉZI BEÁLLÍTÁS (P1)”  

 
“1” Bevezető információk: Indítsa el a vezérlő pultot a pedálok taposásával, vagy a vezérlő pult bármely 

gombjának megnyomásával. 

a. Ellenőrizze, hogy az elektromos vezeték csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz.  

b. A vezérlő pult 4 perc tétlenség után automatikusak kikapcsol.  

c. A vezérlő pultot újra működésbe hozhatja a pedálok taposásával, vagy bármely gomb megnyomásával. 

A vezérlő pult kijelzője felvillan és rövid sípoló hang hallatszik azt jelezve, hogy a vezérlő pult 

elindult. 
“2” Bevezető információk: A ”HOLD TO RESET” (NULLÁZÁS) gomb az adatok legegyszerűbb 

nullázására szolgál, valamint tovább lépéshez a BEKAPCSOLVA módba.  

 

Néhány másodperc múlva nyomja meg a START/PAUSE gombot. Valamennyi adat 

nullázódik és a vezérlő pult átáll a BEKAPCSOLVA állapotba.  

 
 “3” A KÉZI BEÁLLÍTÁS (P1) program standard kezelési módja. 

 

“A.“A KÉZI BEÁLLÍTÁS PROGRAM ELINDÍTÁSA (P1)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
POWER ON (BEKAPCSOLVA) 

 

ENTER gomb: 

A kézi beállítás (P1) programot (P1)  

az ENTER gomb megnyomásával és a 

KÉZI BEÁLLÍTÁS (P1) program 
jóváhagyásával indítja el. 

a. START/PAUSE gomb:  

Amenyniben más programot (P2-P16) 

választott ki, a START/PAUSE gomb 

megnyomásával megállítja ezt a programot. 

b. UP vagy DOWN gombok: 

   Az UP vagy DOWN gombok segítségével 

válassza ki a KÉZI BEÁLLÍTÁS (P1) 
programot. 

c. ENTER gomb: 

Az ENTER gomb megnyomásával 

jóváhagyja a kiválasztást és belép a KÉZI 

BEÁLLÍTÁS (P1) programba. 

vagy 



 20 

 

KÉZI BEÁLLÍTÁS (P1)” 

 

“B. ÁLLÍTSA BE A KÍVÁNT IDŐT VAGY TÁVOLSÁGOT 

Hogy elkerüljük az IDŐ és TÁVOLSÁG értékek felcserélését egy program használatán belül, a 

rendszer egy programon belül csak vagy az IDŐ, vagy a TÁVOLSÁG kiválasztását teszi lehetővé. 

 

 

Amennyiben az IDŐ-t szeretné beállítani, nem 

pedig a TÁVOLSÁG-ot: 

 

UP vagy DOWN gomb: 

 
a. Az ENTER gomb megnyomásával belép a 

KÉZI BEÁLLÍTÁS (P1) programba. A kijelzőn 

megjelenik a TIME (IDŐ) funkció és evillogni 

kezd a “0:00” érték.  

b. Az UP vagy DOWN gomb segítségével állítsa be 

a kívánt időt 1:00 - 99:00 terjedelemben; 

növelési egység: 1 perc) 

 

MEGJEGYÉS A TIME FUNKCIÓHOZ:  

 Idő számolása: Amennyiben nincs beállítva a 

tervezett edzésidő, a TIME funkció az időt 

00:00 - max 99:59 percig fogja mérni, 

 Idő visszaszámlálása: Amennyiben be van 

állítva a kívánt edzésidő, a kijelzőn az idő 

visszaszámol nulláig. 

 

 

Amennyiben a TÁVOLSÁG-ot szeretné beállítani, 

nem az IDŐ-t: 

 

ENTER gomb, majd UP vagy DOWN gomb: 

 
1. Az ENTER gomb megnyomásával belép a 

KÉZI BEÁLLÍTÁS (P1) programba. A kijelzőn 

megjelenik a TIME (IDŐ) funkció és villogni 

kezd a “0:00” érték. 

2. Nyomja meg ismét az ENTER gombot és 

megjelenik a DISTANCE (TÁVOLSÁG) 

funkció és villogni kezd a “0.0” érték. Az UP 

vagy DOWN gombok segítségével állítsa be a 

kívánt távolságot (1 - 999 km/mérf; növelési 

egység 1 km/mérföld) 

 

MEGJEGYZÉS A DISTANCE FUNKCIÓHOZ: 

 Távolság számolása: Amennyiben nem lett 

beállítva a megtenni tervezett távolság, a 

DISTANCE funkció a teljes megtett távolságot 

0:00 - 999 km-ig/mérföldig fogja számolni. 

 Távolság visszaszámlálása: Amennyiben be lett 

állítva a megtenni kívánt távolság, a kijelzőn a 

távolság visszaszámol nulláig. 

 

 

 

KÉZI BEÁLLÍTÁS (P1)” 

 

“C. KÍVÁNT KALÓRIA ÉS ÉLETKOR BEÁLLÍTÁSA 

1. ENTER gomb, majd UP vagy DOWN gomb: 

a. Az ENTER gomb megnyomásával hagyja jóvá a TIME (IDŐ) vagy DISTANCE 

(TÁVOLSÁG) értékeket, majd lépjen be a CALORIES (KALÓRIA) beállításába. 

b. Az UP vagy DOWN gombok segítségével állítsa be a kívánt kalóriát (10 - 9990 

KCAL; NÖVELÉSI ÉRTÉK: 10 KCAL) 

MEGJEGYZÉS A CALORIES FUNKCIÓHOZ: 
 Kalória számlálása: Amennyiben nem lett megadva a cél érték, a CALORIES számolni fogja az edzés 
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alatt elégetettt kalóriákat. 

 Kalóriák visszaszámlálása: Amennyiben meg lett adva acél érték, a kijelzőn a kalóriák 

visszaszámlálódnak nulláig. 
 

2. ENTER gomb, majd UP vagy DOWN gomb. 

a. Az ENTER gomb megnyomásával hagyja jóvá a CALORIES értékeket, majd 

lépjen a AGE (KOR) beállításába. 

b. Az UP vagy DOWN gombok segítségével állítsa be saját életkorát (10 - 99 ÉV; 

NÖVELÉSI ÉRTÉK: 1 ÉV) 

 

MEGJEGYZÉS AZ AGE FUNKCIÓHOZ: 

MEGJEGYZÉS: Bár a vezérlő pult által felkínált legalacsonyabb életkor 10 év, a berendezés nem 

alkalmas gyermekek számnára. 

 

“D. KEZDJE EL AZ EDZÉST” 

START/ PAUSE gomb: Nyomja meg a START/ PAUSE gombot és kezdje el az edzést. A kijelzőn 

megjelenik a “START” felirat. 

 
 
 

“ E. AZ EDZÉS ALATT FIGYELJE AKTUÁLIS PULZUSFREKVENCIÁJÁT 

MEGJEGYZÉS A HEART RATE (PULZUS FREKVENCIA) FUNKCIÓHOZ: 

 A pulzusfrekvencia mérésnél helyezze mindkét kezét a Kapaszkodón levő Pulzus 

frekvencia érzékelőkre. Pulzusa néhány másodperccel a “ ” szimbólum 

megjelenése után megjelenik a kijelzőn.  

 Amennyiben nem helyezi mindkét kezét az érzékelőkre, a vezérlő pult a néhány másodperc után 

kikapcsolja a HEART RATE funkciót. Az érték helyes beolvasásához fogja meg mindkét kezével a 

Pulzus frekvencia érzékelőket.  

 

 

 

 

 

 

KÉZI BEÁLLÍTÁS (P1)” 
 
“F. AZ EDZÉS ALATT BÁRMIKOR KÖNNYEN MEGVÁLTOZTATHATJA A FORGATÓ 

NYOMATÉK/ELLENÁLLÁSI SZINT BEÁLLÍTÁSÁT  

 

UP vagy DOWN gomb: A forgató nyomaték/ellenállás beállítása (1-6 szint) bármikor 

módosítható az edzés alatt az UP vagy DOWN gombok segítségével. 
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 G. AZ EDZÉS ALATT SZENTELJEN FIGYELMET A CÉL  PULZUSFREKVENCIÁJÁNAK – EZ 

EGYSZERŰ MÓDJA A SZÍV-ÉS ÉRRENDSZER ERŐSÍTÉSÉNEK AZ EDZÉS ALATT” 

 

 A szív- és érrendszeri erőnlét javítása érdekében az életkor információk megadása 

után a beállításnál a kijelzőn automatikusan megjelenik a TARGET HEART 

RATE (CÉL PULZUS FREKVENCIA). 

 TARGET HEART RATE kiszámítása – a maximális pulzus frekvencia 85 %-át 

kell számolni. Pl. egy negyven éves embernél a pulzus frekvenciát a következőképpen számítjuk ki: 161 = 

(220-30) x 85%. 

 A vezérlő pult nyomon követi pulzusát és összehasonlítja ezt az értéket a cél pulzus frekvenciával. 

Amennyiben pulzusfrekvenciája eltér a TARGET HEART RATE értéktől, a HEART RATE (PULUS) 

funkció villogni kezd, figyelmeztetésül, hogy csökkentse, vagy növelje a forgató nyomaték/ellenálás 

szintjét. 

 

 H. HOGYAN TUDJUNK NYOMON KÖVETNI AZ EDZÉS ALATT A SPEED (SEBESSÉG), 

DISTANCE (TÁVOLSÁG), CALORIES (KALÓRIA), RPM (FORDULAT/PERC), ODO 

(KILOMÉTER SZÁMLÁLÓ) A WATT (JOUL) ÉRTÉKEKET” 

 

Az edzés alatt (a START/PAUSE gomb megnyomása után) megnyomhatja a MODE (BEÁLLÍTÁS) gombot 

és kiválaszthatja a SPEED, DISTANCE és CALORIES, vagy RPM, ODO (Odometer) és WATT 

funkciókat. 

 

 

 

 

 
 
 

A RPM, ODO, WATT funkció egyszerre jelenik meg.   A SPEED, DISTANCE, CAL. funkció 

egyszerre jelenik meg. 
 
 
 
 
ODO (ODOMETER) (KILOMÉTER SZÁMLÁLÓ): Az ODO és DISTANCE funkciók hasonlóak, az egy 

edzés alatt megtett teljes távolságot számolják. Amennyiben nullázni szeretné a kilométer számlálót, nyomja 

meg egyszerre az UP, MODE, DOWN és ENTER gombokat, és a computer nullára állítja az értékeket. 
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VEZÉRLŐ PULT HASZNÁLATI ÚTMUTATÁSA – PROGRAM (P2 - P7)”  
 

 
 

“1” Bevezető információk: Hozza működésbe a vezérő pultot a pedálok hajtásával, vagy a vezérlő pult 

tetszőleges gombjának megnyomásával. 

a. Ellenőrizze, hogy az elektromos vezeték csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz.  

b. A vezérlő pult 4 perc tétlenség után automatikusak kikapcsol.  

c. A vezérlő pultot újra működésbe hozhatja a pedálok taposásával, vagy bármely gomb megnyomásával. 

A vezérlő pult kijelzője felvillan és rövid sípoló hang hallatszik azt jelezve, hogy a vezérlő pult 

elindult. 

“2” Bevezető információk: A ”HOLD TO RESET” (NULLÁZÁS) gomb az adatok legegyszerűbb 

nullázására szolgál, valamint tovább lépéshez a BEKAPCSOLVA módba. 

 

Néhány másodperc múlva nyomja meg a START/PAUSE gombot. Valamennyi adat 

nullázódik és a vezérlő pult átáll a BEKAPCSOLVA állapotba.  

. 

 
 

 

PROGRAM (P2 - P7)”  

 
POWER ON (BEKAPCSOLVA) 
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 3” A PROGRAMU (P2-P7) általános vezérlési módja 

 

“A.“PROGRAM ELINDÍTÁSA (P2-P7)” 

a. START/PAUSE gomb:  

Amenyniben más programot (P1 vagy P8-P16) választott ki, a START/PAUSE gomb megnyomásával 

megállítja ezt a programot. 

a. UP vagy DOWN gombok: 

  Az UP vagy DOWN gombok segítségével válassza ki a PROGRAM (P2-P7) programot 

b. ENTER gomb: 

Az ENTER gomb megnyomásával hagyja jóvá a kiválasztást és lépjen a PROGRAM-ba (P2-P7). 

 

“B. ÁLLÍTSA BE A KÍVÁNT IDŐT VAGY TÁVOLSÁGOT 

Hogy elkerüljük az IDŐ és TÁVOLSÁG értékek felcserélését egy program használatán belül, a 

rendszer egy programon belül csak vagy az IDŐ, vagy a TÁVOLSÁG kiválasztását teszi lehetővé. 

 

 

Amennyiben az IDŐ-t szeretné beállítani, nem 

pedig a TÁVOLSÁG-ot: 

 

UP vagy DOWN gomb: 

 
c. Az ENTER gomb megnyomásával belép a KÉZI 

BEÁLLÍTÁS (P1) programba. A kijelzőn 

megjelenik a TIME (IDŐ) funkcióa és villogni 

kezd a “0:00” érték.  

d. Az UP vagy DOWN gomb segítségével állítsa be 

a kívánt időt 1:00 - 99:00 terjedelemben; 

növelési egység: 1 perc) 

 

MEGJEGYÉS A TIME FUNKCIÓHOZ:  

 Idő számolása: Amennyiben nincs beállítva a 

tervezett edzésidő, a TIME funkció az időt 

00:00 - max 99:59 percig fogja mérni, 

 Idő visszaszámlálása: Amennyiben be van 

állítva a kívánt edzésidő, a kijelzőn az idő 

visszaszámol nulláig. 

 

 

Amennyiben a TÁVOLSÁG-ot szeretné beállítani, 

nem az IDŐ-t: 

 

ENTER gomb, majd UP vagy DOWN gomb: 

 
1. Az ENTER gomb megnyomásával belép a KÉZI 

BEÁLLÍTÁS (P1) programba. A kijelzőn 

megjelenik a TIME (IDŐ) funkció és villogni 

kezd a “0:00” érték. 

2. Nyomja meg ismét az ENTER gombot és 

megjelenik a DISTANCE (TÁVOLSÁG) 

funkció és villogni kezd a “0.0” érték. Az UP 

vagy DOWN gombok segítségével állítsa be a 

kívánt távolságot (1 - 999 km/mérf; növelési 

egység 1 km/mérföld) 

 

MEGJEGYZÉS A DISTANCE FUNKCIÓHOZ: 

 Távolság számolása: Amennyiben nem lett 

beállítva a megtenni tervezett távolság, a 

DISTANCE funkció a teljes megtett távolságot 

0:00 - 999 km-ig/mérföldig fogja számolni. 

 Távolság visszaszámlálása: Amennyiben be lett 

állítva a megtenni kívánt távolság, a kijelzőn a 

távolság visszaszámol nulláig. 

 

 

                                                                             

VEZÉRLŐ PULT HASZNÁLATI ÚTMUTATÁSA – PROGRAM (P2 - P7)”  
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“C. KÍVÁNT KALÓRIA ÉS ÉLETKOR BEÁLLÍTÁSA 

1. ENTER gomb, majd UP vagy DOWN gomb: 

a. Az ENTER gomb megnyomásával hagyja jóvá a TIME (IDŐ) vagy DISTANCE 

(TÁVOLSÁG) értékeket, majd lépjen be a CALORIES (KALÓRIA) beállításába. 

b. Az UP vagy DOWN gombok segítségével állítsa be a kívánt kalóriát (10 - 9990 

KCAL; NÖVELÉSI ÉRTÉK: 10 KCAL) 

MEGJEGYZÉS A CALORIES FUNKCIÓHOZ: 
 Kalória számlálása: Amennyiben nem lett megadva a cél érték, a CALORIES számolni fogja az edzés 

alatt elégetett kalóriákat. 

 Kalóriák visszaszámlálása: Amennyiben meg lett adva acél érték, a kijelzőn a kalóriák 

visszaszámlálódnak nulláig. 

2. ENTER gomb, majd UP vagy DOWN gomb. 

a. ENTER gomb megnyomásával hagyja jóvá a CALORIES értékeket, majd lépjen a 

AGE (KOR) beállításába. 

b. Az UP vagy DOWN gombok segítségével állítsa be saját életkorát (10 - 99 ÉV; 

NÖVELÉSI ÉRTÉK: 1 ÉV) 

 

MEGJEGYZÉS AZ AGE FUNKCIÓHOZ: 

MEGJEGYZÉS: Bár a vezérlő pult által felkínált legalacsonyabb életkor 10 év, a berendezés nem 

alkalmas gyermekek számára. 
 
 

“D. KEZDJE EL AZ EDZÉST” 

START/ PAUSE gomb: Nyomja meg a START/ PAUSE gombot és kezdje el az edzést. A kijelzőn 

megjelenik a “START” felirat. 

 
 

“ E. AZ EDZÉS ALATT FIGYELJE AKTUÁLIS PULZUSFREKVENCIÁJÁT 

MEGJEGYZÉS A HEART RATE (PULZUS FREKVENCIA) FUNKCIÓHOZ: 

 A pulzusfrekvencia mérésnél helyezze mindkét kezét a Kapaszkodón levő Pulzus 

frekvencia érzékelőkre. Pulzusa néhány másodperccel a “ ” szimbólum 

megjelenése tán megjelenik a kijelzőn.  

 Amennyiben nem helyezi mindkét kezét az érzékelőkre, a vezérlő pult a néhány másodperc után 

kikapcsolja a HEART RATE funkciót. Az érték helyes beolvasásához fogja meg mindkét kezével a 

Pulzus frekvencia érzékelőket.  

 

 

 

 

 

 

                                                                              

VEZÉRLŐ PULT HASZNÁLATI ÚTMUTATÁSA – PROGRAM (P2 - P7)”  
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“F. AZ EDZÉS ALATT BÁRMIKOR KÖNNYEN MEGVÁLTOZTATHATJA A FORGATÓ 

NYOMATÉK/ELLENÁLLÁSI SZINT BEÁLLÍTÁSÁT  

 

UP vagy DOWN gomb: A forgató nyomaték/ellenállás beállítása (1-6 szint) bármikor 

módosítható az edzés alatt az UP vagy DOWN gombok segítségével. 

 

 

 

 

 

 
 
 G. AZ EDZÉS ALATT SZENTELJEN FIGYELMET A CÉL  PULZUSFREKVENCIÁJÁNAK – EZ 

EGYSZERŰ MÓDJA A SZÍV-ÉS ÉRRENDSZER ERŐSÍTÉSÉNEK AZ EDZÉS ALATT” 

 

 A szív- és érrendszeri erőnlét javítása érdekében az életkor információk megadása 

után a beállításnál a kijelzőn automatikusan megjelenik a TARGET HEART 

RATE (CÉL PULZUS FREKVENCIA). 

 TARGET HEART RATE kiszámítása – a maximális pulzus frekvencia 85 %-át 

kell számolni. Pl. egy negyven éves embernél a pulzus frekvenciát a következőképpen számítjuk ki: 161 = 

(220-30) x 85%. 

 A vezérlő pult nyomon követi pulzusát és összehasonlítja ezt az értéket a cél pulzus frekvenciával. 

Amennyiben pulzusfrekvenciája eltér a TARGET HEART RATE értéktől, a HEART RATE 

(PULZUS FREKVENCIA) funkció villogni kezd, figyelmeztetésül, hogy csökkentse, vagy növelje a 

forgató nyomaték/ellenállás szintjét. 

 

 H. HOGYAN TUDJUNK NYOMON KÖVETNI AZ EDZÉS ALATT A SPEED (SEBESSÉG), 

DISTANCE (TÁVOLSÁG), CALORIES (KALÓRIA), RPM (FORDULAT/PERC), ODO 

(KILOMÉTER SZÁMLÁLÓ) A WATT (JOUL) ÉRTÉKEKET 

 

Az edzés alatt (a START/PAUSE gomb megnyomása után) megnyomhatja a MODE (BEÁLLÍTÁS) gombot 

és kiválaszthatja a SPEED, DISTANCE és CALORIES, vagy RPM, ODO (Odométer) és WATT 

funkciókat. 

 

 

 

 

 
 
 

A RPM, ODO, WATT funkció egyszerre jelenik meg.   A SPEED, DISTANCE, CAL. funkció 

egyszerre jelenik meg. 
 
 
 
 
ODO (ODOMETER) (KILOMÉTER SZÁMLÁLÓ): Az ODO és DISTANCE funkciók hasonlóak, az egy 

edzés alatt megtett teljes távolságot számolják. Amennyiben nullázni szeretné a kilométer számlálót, nyomja 

meg egyszerre a z UP, MODE, DOWN és ENTER gombokat, és a computer nullára állítja az értékeket. 
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VEZÉRLŐ PULT HASZNÁLATI ÚTMUTATÁS – TEST ZSÍR PROGRAM (P8)”  

 
“1” Bevezető információk: Indítsa el a vezérlő pultot a pedálok taposásával, vagy a vezérlő pult bármely 

gombjának megnyomásával. 

a. Ellenőrizze, hogy az elektromos vezeték csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz.  

b. A vezérlő pult 4 perc tétlenség után automatikusak kikapcsol.  

c. A vezérlő pultot újra működésbe hozhatja a pedálok taposásával, vagy bármely gomb megnyomásával. 

A vezérlő pult kijelzője felvillan és rövid sípoló hang hallatszik azt jelezve, hogy a vezérlő pult 

elindult. 

 

“2” Bevezető információk: A ”HOLD TO RESET” (NULLÁZÁS) gomb az adatok legegyszerűbb 

nullázására szolgál, valamint tovább lépéshez a BEKAPCSOLVA módba.   

 

Néhány másodperc múlva nyomja meg a START/PAUSE gombot. Valamennyi adat 

nullázódik és a vezérlő pult átáll a BEKAPCSOLVA állapotba.  

 
“3” TEST ZSÍR PROGRAM (P8) standard kezelési módja 

 

“A.“PROGRAM ELINDÍTÁSA (P8)” 
 

a.  START/PAUSE gomb: 

    Amennyiben más programot (P1-P7, P9-P16) választott ki, a START/PAUSE gomb megnyomásával 

megállítja ezt a programot. 

b.  UP vagy DOWN gombok 

   Az UP vagy DOWN gombok segítségével válassza ki a TEST ZSÍR PROGRAM (P8) programot. 

 
POWER ON (BEKAPCSOLVA) 
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c.  ENTER gomb: 

   Az ENTER gomb megnyomásával jóváhagyja a kiválasztást és belép a TEST ZSÍR PROGRAM (P8) 

programba.  

 

                                                                              

VEZÉRLŐ PULT HASZNÁLATI ÚTMUTATÁS – TEST ZSÍR PROGRAM (P8)”  
 

“B. ADJA MEG A SZEMÉLYES ADATOKAT (GENDER (NEM), HEIGHT (MAGASSÁG) és AGE 

(KOR))” 

 

1. UP vagy DOWN gomb  

Az ENTER gomb megnyomásával megjelenik a GENDER funkció és a kijelzőn 

villogni kezd a “ ”. Az UP vagy DOWN gombok segítségével állítsa be a nemét.  

 
 

 

1. ENTER gomb, majd UP vagy DOWN: 

a. Az ENTER gomb megnyomásával hagyja jóvá a GENDER beállításokat, majd 

lépjen tovább a HEIGHT beállításához. 

b. Az UP vagy DOWN gombok segítségével állítsa be magasságát (110 – 250 cm; 

NÖVELÉSI ÉRTÉK 0,5 cm) 

 

 

MEGJEGYZÉS A HEIGHT FUNKCIÓHOZ: 

MEGJEGYZÉS: A berendezés nem alkalmas gyermekek számára. 

2. ENTER, gomb, majd UP vagy DOWN: 

a. Az ENTER gomb megnyomásával hagyja jóvá a HEIGHT beállításokat, majd 

lépjen tovább a WEIGHT beállításához. 

b. Az UP vagy DOWN gombok segítségével állítsa be súlyát (10 – 200 kg; 

NÖVELÉSI ÉRTÉK 0,2 kg) 

 

 

MEGJEGYZÉS A WEIGHT FUNKCIÓHOZ: 

MEGJEGYZÉS: A berendezés nem alkalmas gyermekek számára. 

3. ENTER, gomb, majd UP vagy DOWN: 

a. Az ENTER gomb megnyomásával hagyja jóvá a beállításokat, majd lépjen 

tovább az AGE beállításához. 

b. Az UP vagy DOWN gombok segítségével állítsa be életkorát (10 - 99 ÉV; 

NÖVELÉSI ÉRTÉK 1 ÉV) 

 
 

MEGJEGYZÉS A AGE FUNKCIÓHOZ: 

MEGJEGYZÉS: Bár a vezérlő pult által felkínált legalacsonyabb életkor 10 év, a berendezés nem 

alkalmas gyermekek számára. 

 

“C. INDÍTSA EL A TEST ZSÍR MÉRÉSÉT 

START/ PAUSE gomb: Nyomja meg a START/ PAUSE gombot és indítsa el a test zsír mérését. A mérés kb 

10 másodpercig tart. A használati útmutatás következő oldalán megtalálhatja a mérési eredmények 

magyarázatát. 
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VEZÉRLŐ PULT HASZNÁLATI ÚTMUTATÁSA – TEST ZSÍR PROGRAM (P8)”  
 
“D. INFORMÁCIÓK A TEST ZSÍR MÉRÉSI EREDMÉNYEIHEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1. BMI (TEST TÖMEG INDEX): 

A Body Mass Index magasság és testsúly aránya, melyet az egészséges táplálkozás- és diéta szakértők alkalmaznak. 

A BMI számból megállapíthatjuk, alultápláltak, normális testsúlyúak, vagy elhízottak vagyunk.  

 

Eredmény BMI ÉRTÉK 

Alultáplált 20 alatt (19 nőknél) 

Normális testsúly 20 és 24.99 között 

Túlsúly 25 és 29.99 között 

Obezitás 1 szint 30 és 34.99 között 

Obezitás 2 szint 35 és 39.99 között 

Extrém obezitás 40 és több 

 

 

2. BMR (BAZÁLIS METABLIKUS FELHASZNÁLÁS): 

A bazális metabolizmus az az érték, amennyi kalóriát a test az alap életfunkciókhoz felhasznál nyugalmi 

állapotban. A BMR a legelterjedtebb faktor, mely meghatározza a teljes anyagcsere szintet és hogy mennyi 

kalóriára van szüksége a szervezetnek a testsúly megtartásához, csökkentéséhez, vagy növeléséhez.  

 

Súlycsökkentéshez igyekezzen kevesebbet enni a saját kalória alapjától. Testsúly csökkentés esetén 

azonban ne csak a kalóriára ügyeljen. Nagyon fontos az edzés is.  

 

3. TEST ZSÍR %:  

A testzsír százalék a testben levő zsír mennyiséget jeleníti meg. Amennyiben az Ön súlya 70 kg, és testzsír 

százaléka 10%, ez azt jelenti, hogy az ön teste 7 kg zsírból áll, a többi 63 kg-ot a csontok, izmok, belső 

szevek, vér, stb teszi ki. 

 

 

A bal oldali kép illusztrációs példája annak, hogy 

jelenik meg az eredmény. A test zsír mennyisége 

minden embernek eltérő, egészségi állapotától 

függően.  

 

BMI a nemtől is függ. A 
táblázatban a standard 
megosztást találja.  
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VEZÉRLŐ PULT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – TEST ZSÍR PROGRAM (P8)”  
 
“D. INFORMÁCIÓK A TEST ZSÍR MÉRÉS EREDMÉYEIHEZ 

 

4. TEST TÍPUS: 

A következő lista alapján meghatározhatja saját testtípusát:  

 

1. típus 5% - 9%  

(% zsír) 

Alultáplált  2. típus 10% - 14%  

(% zsír) 

Első fokú 

karcsúság 

  
3. típus 15% - 19%  

(% zsír) 

Második fokú 

karcsúság 
4. típus 20% - 24%  

(% zsír) 

Harmadik fokú 

karcsúság 

  
5. típus 25% - 29%  

(% zsír) 

Standard 6. típus 30% - 34%  

(% zsír) 

Túlsúly 

  
7. típus 35% - 39%  

(% zsír) 

Első fokú 

obezitás 
8. típus 40% - 44%  

(% zsír) 

Második fokú 

obezitás 

  
9. típus 45% - 50%  

(% zsír) 

Súlyos obezitás  

 
 

5. HIBAJELENTÉSEK: 

Amennyiben nem helyezi mindkét kezét megfelelően a Pulzus 

érzékelőkre, az érzékelő nem tud jelet érzékelni. A kijelzőn ekkor 

megjelenik az“E3” hibajelentés. Az érték megfelelő beolvasásához 

helyezze mindkét kezét az érzékelőkre. 
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 VEZÉRLŐ PULT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – CÉL PULZUS FREKVENCIA PROGRAM (P9 –  

P12)”  

 

 
 
 
 
“1” Bevezető információk: Indítsa el a vezérlő pultot a pedálok taposásával, vagy a vezérlő pult bármely 

gombjának megnyomásával. 

a. Ellenőrizze, hogy az elektromos vezeték csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz.  

b. A vezérlő pult 4 perc tétlenség után automatikusak kikapcsol. 

c. A vezérlő pultot újra működésbe hozhatja a pedálok taposásával, vagy bármely gomb megnyomásával. 

A vezérlő pult kijelzője felvillan és rövid sípoló hang hallatszik azt jelezve, hogy a vezérlő pult 

elindult 

 
“2” Bevezető információk: A ”HOLD TO RESET” (NULLÁZÁS) gomb az adatok legegyszerűbb 

nullázására szolgál, valamint tovább lépéshez a BEKAPCSOLVA módba.  

 

Néhány másodperc múlva nyomja meg a START/PAUSE gombot. Valamennyi adat 

nullázódik és a vezérlő pult átáll a BEKAPCSOLVA állapotba.  

 
“3” CÉL PULZUS FREKVENCIE PROGRAM (P9-P12) standard kezelési módja 

 

“A.“ PROGRAM ELINDÍTÁSA (P9~P12)” 

a.  START/PAUSE gomb:  

    Amennyiben más programot (P1-P8, P13-P16) választott ki, a START/PAUSE gomb megnyomásával 

megállítja ezt a programot 

b.  UP vagy DOWN gombok:  

   Az UP vagy DOWN gombok segítségével válassza ki a CÉL PULZUS FREKVENCIA 

PROGRAMOT (P9-P12). 

 
POWER ON (BEKAPCSOLVA) 

 

CÉL PULZUS FREKVENCIA CÉL PULZUS FREKVENCIA 60%-A 

 CÉL PULZUS FREKVENCIA 75%-A  CÉL PULZUS FREKVENCIA 80%-A 
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c.  ENTER gomb: 

   Az ENTER gomb megnyomásával jóváhagyja a kiválasztást és belép a CÉL PULZUS FREKVENCIA 

PROGRAMBA (P9-P12). 

 

                                                                              

VEZÉRLŐ PULT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – CÉL PULZUS FREKVENCIA PROGRAM (P9 –  

P12)” 

 

“B. ÁLLÍTSA BE A KÍVÁNT IDŐT VAGY TÁVOLSÁGOT 

Hogy elkerüljük az IDŐ és TÁVOLSÁG értékek felcserélését egy program használatán belül, a 

rendszer egy programon belül csak vagy az IDŐ, vagy a TÁVOLSÁG kiválasztását teszi lehetővé. 

 

 

 

Amennyiben az IDŐ-t szeretné beállítani, nem 

pedig a TÁVOLSÁG-ot: 

 

UP vagy DOWN gomb: 

 
e. Az ENTER gomb megnyomásával belép a KÉZI 

BEÁLLÍTÁS (P1) programba. A kijelzőn 

megjelenik a TIME (IDŐ) funkcióa és evillogni 

kezd a “0:00” érték.  

f. Az UP vagy DOWN gomb segítségével állítsa be 

a kívánt időt 1:00 - 99:00 terjedelemben; 

növelési egység: 1 perc) 

 

MEGJEGYÉS A TIE FUNKCIÓHOZ:  

 Idő számolása: Amennyiben nincs beállítva a 

tervezett edzésidő, a TIME funkció az időt 

00:00 - max 99:59 percig fogja mérni, 

 Idő visszaszámlálása: Amennyiben be van 

állítva a kívánt edzésidő, a kijelzőn az idő 

visszaszámol nulláig. 

 

 

Amennyiben a TÁVOLSÁG-ot szeretné beállítani, 

nem az IDŐ-t: 

 

ENTER gomb, majd UP vagy DOWN gomb: 

 
1. Az ENTER gomb megnyomásával belép a KÉZI 

BEÁLLÍTÁS (P1) programba. A kijelzőn 

megjelenik a TIME (IDŐ) funkció és villogni 

kezd a “0:00” érték. 

2. Nyomja meg ismét az ENTER gombot és 

megjelenik a DISTANCE (TÁVOLSÁG) 

funkció és villogni kezd a “0.0” érték. Az UP 

vagy DOWN gombok segítségével állítsa be a 

kívánt távolságot (1 - 999 km/mérf; növelési 

egység 1 km/mérföld) 

 

MEGJEGYZÉS A DISTANCE FUNKCIÓHOZ: 

 Távolság számolása: Amennyiben nem lett 

beállítva a megtenni tervezett távolság, a 

DISTANCE funkció a teljes megtett távolságot 

0:00 - 999 km-ig/mérföldig fogja számolni. 

 Távolság visszaszámlálása: Amennyiben be lett 

állítva a megtenni kívánt távolság, a kijelzőn a 

távolság visszaszámol nulláig. 
 
 

“C. ÁLLÍTSA BE A KÍVÁNT KALÓRIÁT 

4. ENTER gomb, majd UP vagy DOWN gomb: 

a. Az ENTER gomb megnyomásával hagyja jóvá a TIME (IDŐ) vagy DISTANCE 

(TÁVOLSÁG) értékeket, majd lépjen be a CALORIES (KALÓRIA) beállításába. 

b. Az UP vagy DOWN gombok segítségével állítsa be a kívánt kalóriát (10 - 9990 
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KCAL; NÖVEKEDÉSI ÉRTÉK: 10 KCAL) 

MEGJEGYZÉS A CALORIES FUNKCIÓHOZ: 
 Kalória számlálása: Amennyiben nem lett megadva a cél érték, a CALORIES számolni fogja az edzés 

alatt elégetett kalóriákat. 

 Kalóriák visszaszámlálása: Amennyiben meg lett adva acél érték, a kijelzőn a kalóriák 

visszaszámlálódnak nulláig. 

 

 

                                                                              

VEZÉRLŐ PULT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – CÉL PULZUS FREKVENCIA PROGRAM (P9 –  

P12)” 

 

“D. ÁLLÍTSA BE CÉL PULZUS FREKVENCIÁJÁT VAGY ÉLETKORÁT 

 

Amennyiben a PROGRAM 9-et választotta, 

válassza ki a TARGET HEART RATE (CÉL 

PULZUS FREKVENCIA) funkciót: 

ENTER gomb, majd UP vagy DOWN gomb: 

 

 

 

 

a. Az ENTER gomb segítségével hagyja jóvá a 

CALORIES értékeket, majd lépjen a TARGET 

H.R. (CÉL PULZUS FREKVENCIA) 

beállításba. 

b. Majd az UP vagy DOWN gombok segítségével 

állítsa be a kívánt cél pulzus frekvenciát (60 - 220 

BPM (ÜTÉS/PERC) ; NÖVEKEDÉSI 

EGYSÉG: 1 ÜTÉS/PERC) 

Amennyiben a PROGRAM 10-12-t választotta, 

válassza ki az AGE (ÉLETKOR) funkciót: 

ENTER gomb, majd UP vagy DOWN gomb: 

: 

 

 

 

 

 

a. Az ENTER gomb segítségével hagyja jóvá a 

CALORIES értékeket, majd lépjen a AGE (KOR) 

beállításba. 

b. Majd az UP vagy DOWN gombok segítségével 

állítsa be saját életkorát  

  (10 - 99 ÉV; NÖVEKEDÉSI EGYSÉG: 1 ÉV) 

 

MEGJEGYZÉS AZ AGE FUNKCIÓHOZ: 

MEGEGYZÉS: Bár a vezérlő pult által felkínált 

legalacsonyabb életkor 10 év, a berendezés nem 

alkalmas gyermekek számára. 

 

 

“ E. FONTOS INFORMÁCIÓK A CÉL PULZUS 

FREKVENCIA PROGRAMHOZ 

 

a. AZ EGYSZERŰ SZÁMÍTÁS ÁTTEKINTÉSE  

KEZDŐ: maximális pulzusfrekvencia 60%-a; (220 – életkor) 

60%-a 

KÖZÉPHALADÓ: maximális pulzusfrekvencia 75%-a; 

(220 – életkor) 75%-a 

HALADÓ: maximális pulzusfrekvencia 85%-a ; (220 – 

életkor)-85%-a 

 

b. A VEZÉRLŐPULT NYOMON KÖVETI AKTUÁLIS 

 

 
TALÁLJA MEG SAJÁT PULZUSFREKVENCIÁJÁTI 
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PULZUSÁT 

 A vezérlő pult nyomon követi aktuális pulzusát és módosítja a forgató nyomaték/ellenállás szintjét 

úgy, hogy pulzusa a cél pulzus frekvencia zónában mozogjon.  

 Amennyiben az Ön aktuális pulzusa magasabb, mint a TARGET HEART RATE ± 5), a vezérlő pult 

automatikusan csökkenti a forgató nyomaték/ ellenállás szintjét egy fokkal.  

 Amennyiben az Ön aktuális pulzusa alacsonyabb, mint a TARGET HEART RATE ± 5), a vezérlő 

pult automatikusan növeli a forgató nyomaték/ ellenállás szintjét egy fokkal.  

 Pl Ön 30 éves, maximális pulzus frekvenciája 60%-a114. Az Ön HEART RATE ZONE (PULZUS 

FREKVENCIA ZÓNA) minimális értéke 109 (114 – 5), és maximális értéke 119 (114  5). Az Ön 

TARGET HEART RATE ZONE (CÉL PULZUS FREKVENCIA) ebbben az esetben a 109 – 119 

között mozog. A program nyomon követi az Ön pulzusát és automatikusan igazítja a forgató 

nyomaték/ ellenállás szintjét, úgy, hogy pulzusa a az edzés alatt a HEART RATE ZONE (109 

-119)-ban mozogjon.  

                                                                              

VEZÉRLŐ PULT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – CÉL PULZUS FREKVENCIA PROGRAM (P9 –  

P12)” 

 

“F. KEZDJE EL AZ EDZÉST” 

START/ PAUSE gomb: Nyomja meg a START/ PAUSE gombot és kezdje el az edzést. A kijelzőn 

megjelenik a “START” felirat. 

 

 

 

 

 
 

“ G. AZ EDZÉS ALATT FIGYELJE AKTUÁLIS PULZUSFREKVENCIÁJÁT 

 

MEGJEGYZÉS A HEART RATE (PULUS FREKVENCIA) rogramhoz: 

 A pulzusfrekvencia mérésnél helyezze mindkét kezét a Kapaszkodón levő Pulzus 

frekvencia érzékelőkre. Pulzusa néhány másodperccel a “ ” szimbólum 

megjelenése tán megjelenik a kijelzőn.  

 Amennyiben nem helyezi mindkét kezét az érzékelőkre, a vezérlő pult a néhány másodperc után 

kikapcsolja a HEART RATE funkciót. Az érték helyes beolvasásához fogja meg mindkét kezével a 

Pulzus frekvencia érzékelőket.  

   

“H. AZ EDZÉS ALATT BÁRMIKOR KÖNYNEN MEGVÁLTOZTATHATJA A FORGATÓ 

NYOMATÉK/ELLENÁLLÁSI SZINT BEÁLLÍTÁSÁT  

 

 

UP vagy DOWN gomb: A forgató nyomaték/ellenállás beállítása (1-6 szint) bármikor 

módosítható az edzés alatt az UP vagy DOWN gombok segítségével. 

 

 

 

 

 
 

 



 35 

 I. HOGYAN TUDJUK NYOMON KÖVETNI AZ EDZÉS ALATT A SPEED (SEBESSÉG), 

DISTANCE (TÁVOLSÁG), CALORIES (KALÓRIA), RPM (FORDULAT/PERC), ODO 

(KILOMÉTER SZÁMLÁLÓ) A WATT (JOUL) ÉRTÉKEKET” 
 
Az edzés alatt (a START/PAUSEgomb megnyomása után) megnyomhatja a MODE (BEÁLLÍTÁS) gombot 

és kiválaszthatja a SPEED, DISTANCE és CALORIES, vagy RPM, ODO (Odometer) és WATT 

funkciókat. 

 

 

 

 

 
 
 

A RPM, ODO, WATT funkció egyszerre jelenik meg.   A SPEED, DISTANCE, CAL. funkció 

egyszerre jelenik meg. 
 
ODO (ODOMETER) (KILOMÉTER SZÁMLÁLÓ): Az ODO és DISTANCE funkciók hasonlóak, az egy 

edzés alatt megtett teljes távolságot számolják. Amennyiben nullázni szeretné a kilométer számlálót, nyomja 

meg egyszerre a z UP, MODE, DOWN és ENTER gombokat, és a computer nullára állítja az értékeket. 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

VEZÉRLŐ PULT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – SZEMÉLYES BEÁLLÍTÁSOK (P13 – P16)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
“1” Bevezető információk: Indítsa el a vezérlő pultot a pedálok taposásával, vagy a vezérlő pult bármely 

gombjának megnyomásával. 

a. Ellenőrizze, hogy az elektromos vezeték csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz.  

b. A vezérlő pult 4 perc tétlenség után automatikusak kikapcsol.  

c. A vezérlő pultot újra működésbe hozhatja a pedálok taposásával, vagy bármely gomb megnyomásával. 
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A vezérlő pult kijelzője felvillan és rövid sípoló hang hallatszik azt jelezve, hogy a vezérlő pult 

elindult. 

 

“2” Bevezető információk: A ”HOLD TO RESET” (NULLÁZÁS) gomb az adatok legegyszerűbb 

nullázására szolgál, valamint tovább lépéshez a BEKAPCSOLVA módba.   

 

Néhány másodperc múlva nyomja meg a START/PAUSE gombot. Valamennyi adat 

nullázódik és a vezérlő pult átáll a BEKAPCSOLVA állapotba.  

 
“3” A SZEMÉLYES BEÁLLÍTÁSOK PROGRAM (P13-P16) standard kezelési módja 

 

“A.“ PROGRAM ELINDÍTÁSA (P13~P16)” 

a.  START/PAUSE gomb:  

   Amennyiben más programot (P1-P12) választott ki, a START/PAUSE gomb megnyomásával megállítja 

ezt a programot. 

b.  UP vagy DOWN gombok 

   Az UP vagy DOWN gombok segítségével válassza ki a SZEMÉLYES BEÁLLÍTÁS PROGRAMOT 

(P13-P16) 

c.  ENTER gomb: 

   Az ENTER gomb megnyomásával jóváhagyja a kiválasztást és belép a SZEMÉLYES BEÁLLÍTÁS 

PROGRAMBA (P13-P16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
POWER ON (BEKAPCSOLVA) 
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VEZÉRLŐ PULT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – SZEMÉLYES BEÁLLÍTÁSOK (P13 – P16)  

 

“B. ÁLLÍTSA BE A KÍVÁNT IDŐT VAGY TÁVOLSÁGOT 

Hogy elkerüljük az IDŐ és TÁVOLSÁG értékek felcserélését egy program használatán belül, a 

rendszer egy programon belül csak vagy az IDŐ, vagy a TÁVOLSÁG kiválasztását teszi lehetővé. 

 

Amennyiben az IDŐ-t szeretné beállítani, nem 

pedig a TÁVOLSÁG-ot: 

 

UP vagy DOWN gomb: 

 
g. Az ENTER gomb megnyomásával belép a KÉZI 

BEÁLLÍTÁS (P1) programba. A kijelzőn 

megjelenik a TIME (IDŐ) funkció és evillogni 

kezd a “0:00” érték.  

h. Az UP vagy DOWN gomb segítségével állítsa be 

a kívánt időt 1:00 - 99:00 terjedelemben; 

növelési egység: 1 perc) 

 

MEGJEGYZÉS A TIE FUNKCIÓHOZ:  

 Idő számolása: Amennyiben nincs beállítva a 

tervezett edzésidő, a TIME funkció az időt 

00:00 - max 99:59 percig fogja mérni, 

 Idő visszaszámlálása: Amennyiben be van 

állítva a kívánt edzésidő, a kijelzőn az idő 

visszaszámol nulláig. 

 

 

Amennyiben a TÁVOLSÁG-ot szeretné beállítani, 

nem az IDŐ-t: 

 

ENTER gomb, majd UP vagy DOWN gomb: 

 
1. Az ENTER gomb megnyomásával belép a KÉZI 

BEÁLLÍTÁS (P1) programba. A kijelzőn 

megjelenik a TIME (IDŐ) funkció és villogni 

kezd a “0:00” érték. 

2. Nyomja meg ismét az ENTER gombot és 

megjelenik a DISTANCE (TÁVOLSÁG) 

funkció és villogni kezd a “0.0” érték. Az UP 

vagy DOWN gombok segítségével állítsa be a 

kívánt távolságot (1 - 999 km/mérf; növelési 

egység 1 km/mérföld) 

 

MEGEGYZÉS A DISTANCE FUNKCIÓHOZ: 

 Távolság számolása: Amennyiben nem lett 

beállítva a megtenni tervezett távolság, a 

DISTANCE funkció az teljes megtett 

távolságot 0:00 - 999 km-ig/mérföldig fogja 

számolni. 

 Távolság visszaszámlálása: Amennyiben be lett 

állítva a megtenni kívánt távolság, a kijelzőn a 

távolság visszaszámol nulláig. 

 

 

 “C. KÍVÁNT KALÓRIA ÉS ÉLETKOR BEÁLLÍTÁSA 

3. ENTER gomb, majd UP vagy DOWN gomb: 

 

1 Az ENTER gomb megnyomásával hagyja jóvá a TIME (IDŐ) vagy DISTANCE (TÁVOLSÁG) értékeket, 

majd lépjen be a CALORIES (KALÓRIA) beállításába. 

b. Az UP vagy DOWN gombok segítségével állítsa be a kívánt kalóriát (10 - 9990 KCAL; NÖVELÉSI 

ÉRTÉK: 10 KCAL) 

MEGJEGYZÉS A CALORIES FUNKCIÓHOZ: 
 Kalória számlálása: Amennyiben nem lett megadva a cél érték, a CALORIES számolni fogja az edzés 

alatt elégetett kalóriákat. 

 Kalóriák visszaszámlálása: Amennyiben meg lett adva acél érték, a kijelzőn a kalóriák 

visszaszámlálódnak nulláig. 
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VEZÉRLŐ PULT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – SZEMÉLYES BEÁLLÍTÁSOK (P13 – P16)  
 

“D. KÍVÁNT KALÓRIA ÉS ÉLETKOR BEÁLLÍTÁSA 

 

4. ENTER gomb, majd UP vagy DOWN gomb: 

 

a. Az ENTER gomb megnyomásával hagyja jóvá a CALORIES értékeket, majd 

lépjen a AGE (KOR) beállításába. 

b. Az UP vagy DOWN gombok segítségével állítsa be saját életkorát (10 - 99 ÉV; 

NÖVELÉSI ÉRTÉK: 1 ÉV) 

 

MEGJEGYZÉS AZ AGE FUNKCIÓHOZ: 

MEGJEGYZÉS: Bár a vezérlő pult által felkínált legalacsonyabb életkor 10 év, a berendezés nem 

alkalmas gyermekek számára. 

 

“E. ÁLLÍTSA BE A FORGATÓ NYOMATÉK/ELLENÁLLÁS SZINTET” 

ENTER gomb, majd UP vagy DOWN gomb: 

a. A SZEMÉLYES BEÁLLÍTÁSOK PROGRAM lehetővé teszi a forgató 

nyomaték/ellenállás szint kézi beállítását. A vezérlő pulton megjelenik 10  

intervallum. A felhasználó igénye szerint a 10 intervallum fokozat forgató 

nyomaték/terhelési szint közül választhat.  

b. Nyomja meg az ENTER gombot az AGE (ÉLETKOR) érték jóváhagyásához és 

állítsa be a EACH TIME INTERVAL OF TORQUE/RESISTANCE LEVEL 

(FORGATÓ NYOMATÉK/ELLENÁLLÁS SZINT) (1 – 16 SZINT; 

NÖVEKEDÉSI ÉRTÉK: 1 SZINT FORGATÓ 

NYOMATÉK/ELLENÁLLÁS) és hagyja jóvá a kiválasztást az ENTER 

gombbal. 

c. Ily módon állítsa be a TORQUE/RESISTANCE LEVEL mind a 10 intervallumát. A program                                         

A beállítást követően mentésre kerül a memóriába. A profilt bármikor módosíthatja a STOP beállításban. 

 

“F. KEZDJE EL AZ EDZÉST” 

START/ PAUSE gomb: Nyomja meg a START/ PAUSE gombot és kezdje el az edzést. A kijelzőn 

megjelenik a “START” felirat. 

 

 

 

 

 

 

 
 

“G. AZ EDZÉS ALATT FIGYELJE AKTUÁLIS PULZUSFREKVENCIÁJÁT 

MEGJEGYZÉS A HEART RATE (PULZUS FREKVENCIA) FUNKCIÓHOZ: 

 A pulzusfrekvencia mérésnél helyezze mindkét kezét a Kapaszkodón levő Pulzus 

frekvencia érzékelőkre. Pulzusa néhány másodperccel a “ ” szimbólum 

megjelenése után megjelenik a kijelzőn.  

 Amennyiben nem helyezi mindkét kezét az érzékelőkre, a vezérlő pult a néhány másodperc után 
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kikapcsolja a HEART RATE funkciót. Az érték helyes beolvasásához fogja meg mindkét kezével a 

Pulzus frekvencia érzékelőket.  

 

 

 

  

______                                                               

VEZÉRLŐ PULT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – SZEMÉLYES BEÁLLÍTÁSOK (P13 – P16)  
 
 “H. AZ EDZÉS ALATT BÁRMIKOR KÖNNYEN MEGVÁLTOZTATHATJA A FORGATÓ 

NYOMATÉK/ELLENÁLLÁSI SZINT BEÁLLÍTÁSÁT  

 

UP vagy DOWN gomb: A forgató nyomaték/ellenállás beállítása (1-6 szint) bármikor 

módosítható az edzés alatt az UP vagy DOWN gombok segítségével. 

 

 

 

 

 

 
 
 I. AZ EDZÉS ALATT SZENTELJEN FIGYELMET A CÉL  PULZUSFREKVENCIÁJÁNAK – EZ 

EGYSZERŰ MÓDJA A SZÍV-ÉS ÉRRENDSZER ERŐSÍTÉSÉNEK AZ EDZÉS ALATT” 

 

 A szív- és érrendszeri erőnlét javítása érdekében az életkor információk megadása 

után beállításnál a kijelzőn automatikusan megjelenik a TARGET HEART RATE 

(CÉL PULZUS FREKVENCIA). 

 TARGET HEART RATE kiszámítása – a maximális pulzus frekvencia 85 %-át 

kell számolni. Pl. egy negyven éves embernél a pulzus frekvenciát a következőképpen számítjuk ki: 161 = 

(220-30) x 85%. 

 A vezérlő pult nyomon követi pulzusát és összehasonlítja ezt az értéket a cél pulzus frekvenciával. 

Amennyiben pulzusfrekvenciája eltér a TARGET HEART RATE értéktől, a HEART RATE (PULUS) 

funkció villogni kezd, figyelmeztetésül, hogy csökkentse, vagy növelje a forgató nyomaték/ellenállás 

szintjét. 

 

 

 J. HOGYAN TUDJUK NYOMON KÖVETNI AZ EDZÉS ALATT A SPEED (SEBESSÉG), 

DISTANCE (TÁVOLSÁG), CALORIES (KALÓRIA), RPM (FORDULAT/PERC), ODO 

(KILOMÉTER SZÁMLÁLÓ) A WATT (JOUL) ÉRTÉKEKET 

 

Az edzés alatt (a START/PAUSE gomb megnyomása után) megnyomhatja a MODE (BEÁLLÍTÁS) gombot 

és kiválaszthatja a SPEED, DISTANCE és CALORIES, vagy RPM, ODO (Odométer) és WATT 

funkciókat. 
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A RPM, ODO, WATT funkció egyszerre jelenik meg.   A SPEED, DISTANCE, CAL. funkció 

egyszerre jelenik meg. 
 
 
ODO (ODOMETER) (KILOMÉTER SZÁMLÁLÓ): Az ODO és DISTANCE funkciók hasonlóak, az egy 

edzés alatt megtett teljes távolságot számolják. Amennyiben nullázni szeretné a kilométer számlálót, nyomja 

meg egyszerre a z UP, MODE, DOWN és ENTER gombokat, és a computer nullára állítja az értékeket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A VEZÉRLŐ PULT PROBLÉMÁI MEGOLDÁSÁHOZ  

 
 

PROBLÉMA 
LEHETSÉGES 
OK 

MEGOLDÁS 

E1 Nincs sebesség jel. 

1) Nézze át ismételten a használati útmutatást és ellenőrizze, valamennyi dugó  
MEGFELELŐEN ileszkedik a megfelelő dugaljakba. 
2) Ellenőrizze, hogy a mágneses ellenállás berendezés megfelelően lett e 
beállítva és könnyen állítható. Ennek a hibának a jellegzetessége a motor 
szokatlan hangja és az ellenállás nehézkes szabályozhatósága. Ebben az esetben 
lehetséges, hogy a motor valamilyen akadály miatt meghibásodott. Az akadály 
eltávolítása után ellenőriztesse a motort.  
3) Motor hiba 
a. A hiba jellegzetessége a motor szokatlanul hangos hangja, amit a helytelenül 

illeszkedő fogaskerekék áttételek okozhatják. Próbálja megváltoztatni az 
ellenállási szintet.  

b. Amennyiben a meghajtó berendezés nem mozdul, vegye át a lehetséges 
megoldásokat egyiket a másik után.  
4) Amennyiben a problémát nem szünteti meg az egyik fent javasolt megoldás, 
cserélje ki a motort. 

E2 

A computer nem 
kapcsolódik az 
integrált áramkör 
chipjéhez.  

Húzza ki a adaptert a csatlakozóból,/vagy cserélje ki az elemeket. Ez a 
mozzanat restartolja az integrált áramkör chipjét, ami lehetővé teszi a chip 
összeköttetését a computerrel. 
Cserélje ki az integrált áramkör chipjét és helyezze vissza az egységbe. 
Amennyiben a fent feltüntetett megoldás nem oldja meg a problémát, cserélje 
ki az integrált áramkör chipjét.  

E3 

A test zsír 
beolvasás első 8 
mp-ében nem 
olvasta be a 
pulzust. 

Markolja meg erősen a markolatokat mindkét kezével. 

E5 
Nem működik a 
feszültség 
ellenőrzés.  

1) Ellenőrizze, hogy a mágneses ellenállás berendezés megfelelően lett e 
beállítva és könnyen szabályozható. Ennek a hibának a jellegzetessége a 
motor szokatlan hangja és az ellenállás nehézkes szabályozhatósága. Ebben 
az esetben lehetséges, hogy a motor valamilyen akadály miatt 
meghibásodott. Az akadály eltávolítása után ellenőriztesse a motort.  
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2) Motor hiba 
a. A hiba jellegzetessége a motor szokatlanul hangos hangja, amit a helytelenül 

illeszkedő fogaskerekék áttételek okozhatják. Próbálja megváltoztatni az 
ellenállási szintet.  

b. Amennyiben a meghajtó berendezés nem mozdul, vegye át a lehetséges 
megoldásokat egyiket a másik után. 

 
3) Amennyiben a problémát nem szünteti meg az egyik fent javasolt megoldás, 
cserélje ki a motort. 

Nincs kézi 
pulzus mérő 
jel, vagy nem 
megfelelően 
jelenik meg 

A computer nem 
olvassa be a 
pulzust. 

Ellenőrizze, hogy a pulzus mérő dugói MEGFELELŐEN illeszkednek e a 
dugaljakba.  

A computer csak 
gyenge, vagy 
szaggatott pulzus 
jelet fog.  

1) A pulzus érzékelő nem dolgozik helyesen, amennyiben az Ön kezei 
túlságosan szárazak. Nedvesítse be kezeit és indítsa el újra a mérést. 

2) A pulzus érzékelőket erősen kell fogni. Amennyiben az edzés alatt mozgatja 
kezeit, a computer a jelet szaggatottan veheti. Igyekezzen az edzés alatt 
nem mozogni kezeivel, és az érzékelőket erősen fogni. Miután leveszi 
kezeit az érzékelőkról, a computer néhány másodpercen belül újra leolvassa 
és megjeleníti az Ön aktuális pulzusát. 

3) Tisztítsa le a pulzus érzékelőket, hogy biztosítsa a teste és az érzékelő közti 
jó kontaktust.. 

4) Vegye le a pulzus érzékelőket és ellenőrizze, hogy az érintkező megfelelően 
rögzítve vannak e.  

Amennyiben a problémát nem szünteti meg az egyik fent javasolt megoldás, 
vegye fel a kapcsolatot az eladóval.. 

 
A computer nem 
működik  
 

Vegye fel a kapcsolatot az eladóval és kérje a computer cseréjét.  

                                                                            

“ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A VEZÉRLŐ PULT PROBLÉMÁI MEGOLDÁSÁHOZ  

 
 

PROBLÉMA 
LEHETSÉGES 
OK 

MEGOLDÁS 

A vezérlő 

pult LCD 

kijelzője 

nem 

működik 

 

 

Nem megfelelő 

adaptert, vagy 

elemet használ. 

Használjon a használati útmutatóban javasolt adaptert, vagy elemeket. 

A berendezés ki 

van kapcsolva. 

Győződjön meg, hogy a berendezés be van e kapcsolva és hogy elektromos 

áramot kap e. 

Az adapter nincs 

bekötve. 

Győződjön meg, hogy az adapter megfelelően van csatlakoztatva a dugaljba 

és csatlakoztatva van a computerhez.  

A berendezésbe 

nem lettek 

behelyezve az 

elemek. Az elemek 

fordítva lettek 

behelyezve 

Győződjön meg róla, hogy a berendezésbe be lettek helyezve az elemek. 

Ellenőrizze, hogy az elemek a helyes pólusukkal (+-) lettek behelyezve. 

A computer nem 

működik. 
Vegye fel a kapcsolatot az eladóval a computer kicserélésével kapcsolatban. 

A kijelzőn 

nem jelenik 

meg a 

sebesség 

A computer nem 

kap jelet a sebesség 

érzékelőtől. 

1) Ellenőrizze, hogy a mágnes heyesen lett felszerelve és igazodik az 

érzékelőhöz. 

2) Ellenőrizze, hogy a sebesség érzékelő és a mágnes között max 5 mm 

legyen. 

3) Ellenőrize, hogy a gudók HELYESEN csatlakoztatva vannak a dugaljakba.  
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4) Győződjön meg róla, hogy a computer vezetéke nem sérült. 

Nem működk az 

érzékelő. 

Amennyiben a problémát nem szünteti meg az egyik fent javasolt megoldás, 

cserélje ki a sebesség érzékelőt. 

A computer nem 

működik 

Vegye fel a kapcsolatot az eladóval a sebesség érzékelő kicserélésével 

kapcsolatban. 

Az LCD 

kijelzőn az 

adatok csak 

részben 

jelennek 

meg. 

Az LCD lap és a 

membrán között 

laza az illeszkedés. 

Enyhén nyomja 

meg az LCD 

képernyőt – 

amennyiben az 

adatok 

megjelennek, a 

probléma az 

illeszkedésnél van. 

Győződjön meg róla, hogy a lap jól rögzítve lett e a coputer burkolatához. 

Húzza be az összes csavart, de ügyeljen arra, ne húzza be túlságosan, nehogy 

kárt tegyen a lapban. Amint a csavarozás alatt ellenállást érez, azonnal hagyja 

abba a behúzást. 

 

Az LCD kijelző 

lapja és membránja 

között az 

illeszkedés nincs 

egy síkban. 

Amenyiben ebben 

van a probléma, 

láthatja, hogy az 

LCD kijelző 

enyhén meg van 

dőlve és nincs a 

burkolattal 

párhuzamosan 

összeszerelve.  

Nyissa fel a computer burkolatot és vegye ki a lapból a csavarokat. Óvatosan 

vegye ki a lapot, egyenesítse ki az LCD kijelzőt, vagy a membránt. Óvatosan 

helyezze vissza a lapot és helyezze vissza a csavarokat. Ügyeljen arra, hogy a 

membrán a csavarok behúzása előtt ne csússzon el ismét. 

Húzza be az összes csavart, de ügyeljen arra, hogy a túlzott behúzással ne 

tegyen kárt a lapban. Amint a csavarozás alatt ellenállást érez, azonnal hagyja 

abba a behúzást. 

 

A computer nem 

működik 
Vegye fel a kapcsolatot az eladóval a computer kicserélésével kapcsolatban. 

 

                                                                              

TANÁCSOK AZ ERŐNLÉT MEGŐRZÉSÉHEZ 

 

EDZÉSI ÚTMUTATÓ 
 

Hogy hogyan kezdi edzésprogramját, az Ön fizikai erőnlététől függ. Amennyiben Ön néhány évig nem volt 

aktív, vagy Ön túlsúlyos, fokozatosan emelje az edzésidő: edzésenként pár percet. 

 

Eleinte csak néhány percig lesz képes a target zónában (cél pulzus frekvencia) edzeni, azonban fizikai 

erőnléte 6-8 hét alatt javulni fog. Ne keseredjen el, amennyiben ez az idő tovább tartana. Fontos, hgy saját 

üteme szerint edzzen. Végül majd képes lesz egyhuzomban 30 percen keresztül edzeni. Minél jobb a fizikai 

erőnléte, annál nagyobb erőfeszítésébe fog kerülni, hogy a cél pulzus frekvenciáját elérje. Kérem, ne feledje 

az alábbi fontos elvárásokat:  
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˙ Konzultáljon orvosával edzésprogramját és diéta programját illetően.   

˙ Kezdje lazán, reális célokkal, melyeket orvosával közösen állítanak be. 

˙ Ellenőrizze pulzusát. Határozza meg saját cél pulzus frekvenciáját életkorának és erőnlétének megfelelően.  

˙ Állítsa a berendezést egyenes alátétre, legalább 3 lábra a faltól és bútoroktól.  

 

EDZÉS INTENZITÁSA 

 

Az edzés maximális hatékonyságának kihasználásához fontos, hogy megfelelő intenzitással edzzen.  A 

megfelelő intenzitást cél pulzus frekveciája alapján találhatja meg. A hatékony edzéshez tartsa pulzusát az Ön 

maximális pulzusa 70-80%-án. Ezzel jut saját célzónájába. Cél zónáját megtalálhatja a lenti táblázatban. A 

célzónák az edző és éppen edzeni kezdők számára is fel vannak tüntetve, életkor szerint elosztva. 

 

 Edzésprogramja első pár hónapjában tartsa 

szívfrekvenciáját a célzónája alsó határa 

közelében. Néhány hónap múlva a 

szívrekvenciát az edzés folyamán 

fokozatosan emelheti akár a célzóna közepe 

felé. 

 

Szívrekvenciája 

manuális 

méréséhez hagyja 

abba az edzést, de 

folytassa a 

lábmozgást. Két-három ujját helyezze csuklójára és hat másodpercen 

keresztül számolja pulzusát. Az eredményt szorozza meg tízzel szívfrekvenciája megállapításához. Például 

ha 6 másodperc alatt 14 pulzust számol, szívfekvenciája gyorsan csökken majd az edzés befejeztével. 

Igazítsa az edzés intenzitását, míg szívfrekvenciája nem kerül újra a helyes szintre 

 

                                                                              

“BEMELEGÍTÉS ÉS LAZÍTÁS   

 

Bemelegítés: A bemelegítés feladata felkészíteni testét az edzésre és ezzel minimalizálni a sérüléseket. A bemelegítés 

tartson kettő - öt percig erősítéssel vagy aerób gyakorlatokkal. Olyan tevékenységet végezzen, mely növeli 

szívfrekvenciáját és bemelegíti izmait. Lehet ez járás, futás, ugrálás, ugrókötelezés, helyben futás. 

 

Nyújtás: Az izomnyújtás a bemelegítést, valamint magát az edzést követően is nagyon fontos. A 

bemelegedett izmok könnyebben nyújthatóak, ami jelentősen csökkenti a sérülések kockázatát.A nyújtások 

tartsanak 15-30 mp-ig. Ne rugózzon. 

 

 

 

 

 

 

Életkor Cél zóna 
(max pulzus 55% ~ 
90%-a) 

Átlagos maximális 
pulzus érték 100% 

20 110-180 ütés/perc 200 ütés/perc 

25 107-175 ütés/perc 195 ütés/perc 

30 105-171 ütés/perc 190 ütés/perc 

35 102-166 ütés/perc 185 ütés/perc 

40 99-162 ütés/perc 180 ütés/perc 

45 97-157 ütés/perc 175 ütés/perc 

50 94-153 ütés/perc 170 ütés/perc 

55 91-148 ütés/perc 165 ütés/perc 

60 88-144 ütés/perc 160 ütés/perc 

65 85-139 ütés/perc 155 ütés/perc 

70 83-135 ütés/perc 150 ütés/perc 
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Javasolt nyújtó gyakorlatok 
 

 

Az alsó test nyújtása 

Álljon vállszélességű 

terpeszállásba és hajoljon 

előre. Tartson ki ebben a 

testhelyzetben 30 

másodpercig. Használja saját 

testsúlyát természetes 

nehezékként a hátsó 

combizmok nyújtásánál. NE 

RUGÓZZON! Fokozatosan 

igyekezzen minél mélyebbre 

kerülni. 

 

Nyújtás a talajon 

Üljön a talajra, tegye szét 

lábait amennyire csak bírja. 

Húzza felsőtestét a jobb 

térdéhez. Használja karjait 

mellkasa combjához 

húzásához. Ebben a 

helyzetben tartson ki 10-30 

másodpercet. NE 

RUGÓZZON! Ismételje 10x 

mindkét oldalon 

 

 

Belső combok nyújtása 

Üljön a talajra, tegye szét 

lábait, miközben az egyik 

lábát kiegyenesíti,másikat 

pedig térdben behajlítja. 

Húzza előre mellkasát, úgy, 

hogy érintse a behajlított lába 

combját és egyúttal forduljon 

ki derékban. Tartson ki ebben 

a helyzetben legalább 10 

másodpercig. Ismételje 10X 

mindkét oldalon. 

 

Nyújtott lábhoz 

húzódzkodás  

Álljon széles terpeszben és 

hajoljon előre, ahogy a 

képen látható. Karjai 

segítségével lazán húzza 

magát a jobb lábához. Fejét 

tartsa lehajtva. NE 

RUGÓZZON! Tartson ki 

ebben a helyzetben legalább 

10 másodpercig. Ismételje 

lassan néhányszor mindkét 

oldalon.. 
Bármilyen edzésprogram megkezdése előtt kérje ki kezelőorvosa véleménnyét egészségi állapotát 
illetően.  
Nyugalmi fázis A nyugalmi fázis célja a testet a normális állapotba vagy ahhoz közeli állapotba visszajuttatni 
minden egyes edzés után.. A helyes nyugalmi fázis lassan csökkenti szívfrekvenciáját és segíti a vér 
visszaáramlását a szívbe. Nyugalmi fázisa tartalmazza a fent említett stretchinget és ezzel fejezze be erősítő 
gyakorlatait is. 
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ALKATRÉSZ RAJZ”  
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”ALKATRÉSZ LISTA” 
 

Sz. Tétel db 

1 Fő váz 1 

2 Első talpazat 1 

3 Hátsó talpazat 1 

4 Nyereg oszlop 1 

5 Kapaszkodó oszlop 1 

6 Kapaszkodók 1 

7 Bal lánc burkolat 1 

8 Jobb lánc burkolat 1 

9 Pedálkar burkolat (B&J) 2 

10 Bal pedál 1 

11 Jobb pedál 1 

12 Nyomás tárcsa 1 

13 Csiga 1 

14 Mágnes 1 

15 Szíj 1 

16 Támasz 1 

17 Kapaszkodó oszlop foglalat 1 

18 Talpazat díszítő burkolata (B&J) 2 

19 Mozgató kerék (B&J) 2 

20 Első talpazat záróelem  2 

21 Hátsó talpazat szabályzó 2 

22 Nyereg 1 

23 Nyereg alsó rész burkolat 1 

24 Nyereg oszlop burkolat 1 

25 Beállító kar 1 

26 Kapaszkodó oszlop burkolat 1 

27 Szivacsos markolat (500 mm) 2 

28 Kerek dugó (31.8mm) 2 

29 Kapaszkodó díszítő burkolata 2 

30 
Tenyér pulzus érzékelő felső 

burkolata (L&P) 
2 

31 
Tenyér pulzus érzékelő alsó 

burkolata (L&P) 
2 

32 Vezérlő pult felső burkolata 1 

Sz. Tétel db 

33 Vezérlő pult alsó burkolata 1 

34 Vezérlő pult tok - bal 1 

35 Vezérlő pult tok - jobb 1 

36 Lendkerék 1 

37 Kábel 1 

38 Motor tartó 1 

39 Bal pedálkar 1 

40 Jobb pedálkar 1 

41 Csiga tengely 1 

42 Csiga vezető támasz 1 

43 Pneumatikus emelő 1 

44 U alakú támasz tengely 1 

45 Podpěra ve tvaru U 1 

46 Csúszóka 1 

47 Íves alátét 1 

48 Csúszóka kábel 1 

49 Nyereg beállító kar 1 

50 Nyereg beállító kar állvány 1 

51 Nyereg beállító kar távtartója 1 

52 Kapaszkodó oszlop burkolat (B&J) 2 

53 Pulzus érzékelő  4 

54 Csapágy 6004zz 2 

55 Szemes forgó csavar 3 

56 Rozpínací podpěra 2 

57 Foglalat (10.2x14x2mm) 1 

58 Foglalat (10.2x14x10mm) 1 

59 Vezető csiga rugó 1 

60 Kábel rugó 1 

61 U alakú támasz rugója 1 

62 E karika 1 

63 C karika 1 

64 Hullámos alátét 1 
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“ALKATRÉSZ LISTA” 

 

Sz Tétel Db 

65 Biztonsági alátét (M8) 18 

66 Alátét (8x16x2.0t) 13 

67 Alátét (10x23x2.0t) 2 

68 Alátét (21x30x1.0t) 2 

69 Önvájó ívelt fejű csavar (M3x25mm) 4 

70 
Önvájó lapos fejű csavar 

(M4x16mm) 
4 

71 
Önvájó lapos fejű csavar 

(M5x18mm) 
23 

72 
Íves hengerfejű csavar 

(M5xp0.8x25mm) 
4 

73 Félkör fejű csavar (M5xp0.8x15mm) 4 

74 Félkör fejű csavar (M6xp1.0x10mm) 4 

75 Félkör fejű csavar (M6xp1.0x25mm) 8 

76 Lapos fejű csavar (M5xp0.8x12mm) 4 

77 
Íves hengerfejű csavar 

(M8xp1.25x10mm) 
4 

78 
Íves hengerfejű csavar 

(M8xp1.25x20mm) 
2 

79 Imbusz csavar (M8xp1.25x16mm) 5 

80 Imbusz csavar (M8xp1.5x35mm) 1 

81 Imbusz csavar (M6xp1.0x15mm) 4 

82 Imbusz csavar (M8xp1.25x16mm) 4 

Sz. Tétel Db 

83 Imbusz csavar (M8xp1.25x45mm) 1 

84 Imbusz csavar (M8xp1.25x90mm) 4 

85 
Hatszögletű fejű csavar 

(M8xp1.25x16mm) 
4 

86 
Hatszögletű fejű csavar 

(M10xp1.5x50mm) 
1 

87 Anya (M6) 1 

88 Anya (M8) 1 

89 Anya (M6) 2 

90 Vékony anya (M8) 8 

91 Anya (M10) 2 

92 Szegélyes anya (M10) 2 

93 Szegélyes anya - fekete (M10) 2 

94 Első csatlekozó kábel 1 

95 Hátsó csatlekozó kábel 1 

96 Adapter csatlakozó kábelje 1 

97 Adapter 1 

98 Motor kábellel  1 

99 Érzékelő kábel állvánnyal 1 

100 Pulzus érzékelő első kábelje 1 

101 Pulzus érzékelő hátsó kábelje 1 

102 Távtartó (8x12x10mm) 2 

103 Biztosító alátét (M6) 2 

104 Önvájó csavar íves fejű (M4x16mm) 4 



 48 

Karbantartás 

Rendszeresen végezze el a berendezés általános karbantartását a berendezés igénybevétele függvényében, de legalább 20 óra 

üzemelést követően. 

A karbantartás megába foglalja: 

1. A berendezés alamennyi mozgó alkatrészek (tengelyek, mozgásátvivő fejek) kenésének ellenőrzése. Amennyiben nem 

elegendő, kenje meg. Javasoljuk a hagyományos kerékpárolajat, varrógépolataj vagy szilikonolajat.  

2. Alkatrészek –csavarok, anyák,- rendszeres ellenőrzése és rendszeres behúzása. 

3. Tisztaság karbantartásához csak szappan oldatot használjon, semmiképpen se abrasivumot tartalmazó tisztítószereket. 

4. Védje a számlálót a folyadékkal vagy izzadtsággal való érintkezéstől és esetleges megrongálódástól. 

5. A számláló, adapter, dugalj és az egész berendezés nem érintkezhet vízzel. 

6. A számlálót ne tegye ki napsugárzásnak és ellenőrizze az elemek működőképességét, hogy az elemek nehogy kifollyanak és 

ezzel megrongálhassák a számlálót. 

7. A berendezést tárolja száraz, meleg helyen. 

 

FIGYELMEZTETÉS 

A kerékpár legyen egyenes stabil szőnyeglapon elhelyezve. A helyes szintezést a stabilizáló rudak végén levő műanyag fedelek 

elforgatásával lehet beállítani. Minden használat előtt ellenőrizze a csavarokat, jól be vannak e húzva. 

 

Garanciális feltételek, reklamáció 

 

Garanciális idő 

 

Az eladó a termék minőségére 24 hónap garanciát biztosít, amennyiben a garancia levél, a termék számlája, szállítólevele, esetleg 

más egyéb, a termékhez tartozó dokumentum nem rendelkezik másképp. A törvényesen nyújtható garancia ezzel nincs megszegve.  

A minőségi garanciával az eladó felelősséget vállal arra, hogy egy meghatározott ideig alkalmas lesz az általános, esetleg 

szerződött célra történő használatra, és hogy megőrzi általános, esetleg szerződött tulajdonságait. 

A garancia nem vonatkozik a következő módon keletkező hibákra: 

Felhasználó által okozott hiba, avagy kártétel szakszerűtlen beavatkozás, szerelés, vagy karbantartás következtében, a nyeregrúd 

hiányosan behúzásával a fő rúdba, a pedálok hiányos behúzásával a pedálkarokba, a pedálkarok hiányos rögzítésével a tengelybe  

Helytelen karbantartás 

Mechanikus sérülés 

Alkatrészek elhasználódása a hagyományos használat során (pl gumi- vagy műanyag részek, mozgó alkatrészek, stb.) 

Visszafordíthatatlan esemény által, természeti katasztrófa 

Szakszerűtlen beavatkozás 

Helytelen használat, helytelen elhelyezés, alacsony vagy magas hőmérséklet, víz, túlzott nyomás vagy ütközés, szándékos design-, 

alak-, méret károsítás által  

 

Reklamációs eljárás 

A vevő köteles az eladótól megvásárolt terméket a termékfelelősségének átruházásától, avagy a megvételtől számított lehető 
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legrövidebb időn belül leellenőrizni. Az ellenőrzést úgy végezze, hogy valamennyi, egy mérsékelten szakszerű ellenőrzés során 

fellelhető hibát kiszűrje.  

A termék reklamációjakor a vevő köteles az eladó kérésére a vásárlást leigazolt, a termék sorozatszámával ellátott számlával vagy 

szállítólevéllel, esetleg más, a sorozatszámot nem feltüntető okmánnyal igazolni. Amennyiben a vevő nem tudja igazolni a 

reklamációra jogosultságát ezekkel az okmányokkal, az eladónak jogában áll a reklamációt elutasítani.  

Amennyiben a vevő olyan hibát jelent be, melyre a garancia nem vonatkozik (pl. nem voltak teljesítve a garancia feltételei, 

tévedésből bejelentett meghibásodás), az eladónak jogában áll a hiba elhárításával kapcsolatos összes költség megtéríttetésére. A 

szerviz beavatkozás kalkulációját ebben az esetben az akkori érvényes munkadíj jegyzék és az útiköltség fogja képezni. 

Amennyiben az eladó megállapítja (teszteléssel), hogy a reklamált termék nem hibás, a reklamációt jogtalanná nyilvánítja. Az 

eladó fenntartja magának a jogtalan reklamációval kapcsolatosan felmerülő költségeinek megtérítésére. 

Amennyiben a vásárló olyan hibát reklamál, amely az érvényes garanciális feltételek alapján a garancia tárgyát képezi, az eladó a 

hiba elhárítását javítás útján, illetve a hibás alkatrész cseréjével végzi el. Az eladó a vevő jóváhagyása esetén a hibás terméket 

kicserélheti egy másik működő, kompatibilis, legalább megegyező vagy jobb műszaki paraméterekkel bíró termékre. 

Az eladó köteles a reklamációt a termék átvételétől számított 30 napon belül elintézni, amennyiben a felek nem egyeztek meg más 

határidőben. Elintézettnek azt a napot tekintjük, melyen a javított terméket a vevő az eladótól átvette. Amennyiben az eladó a 

reklamációt a hiba jellegéből kifolyólag nem tudja a meghatározott határidőn belül rendezni, a vevővel tartalék megoldásban 

egyezik meg. Amennyiben erre nem kerül sor, az eladó köteles a vevőnek anyagi ellenszolgáltatást juttatni, jóváírás formájában. 

 

 

Eladás dátuma:                                        Eladó bélyegzője és aláírása: 
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