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Köszönjük, hogy termékünk megvásárlása mellett döntött. Annak ellenére, hogy igyekszünk
minden gyártással kapcsolatos hibát elhárítani, azok mégis lehetségesek. Abban az esetben,
ha bármi hibát észlel lépjen kapcsolatba az eladóval vagy a szervizzel. A gép kimondottan
otthoni  használatra  ajánlott.  Abban  az  esetben,  ha  ipari  célokra  használja  a  jótállás
automatikusan értékét veszti.

Fontos információk:

1. a  gép  kimondottan  otthoni  használatra  ajánlott.  Nem  felel  meg  ipari  célokra,  ne  tegye  ki  nagy

terhelésnek.

2. a helytelen használat károsíthatja egészségét. 

3. a torna megkezdése előtt konzultáljon orvosával 

4. a gyártó és az eladó nem vállal felelőssséget, a sérülésekért, amit  a gép helytelen összeszerelése

okoz

Biztonsági információk:

A balesetek elkerülése érdekében tartsa be a következő utasításokat:

 a gép maximális teherbírása 120 kg.

 A gép a HC osztályba tartozik. Csak otthoni használatra alkalmas 

 A gépet ne használja nem szellőző helységekben.

 Magas hőmérséklet, nedvesség és víz károsíthatja a gépet.

 A computer automatikusan megáll, ha abbahagyja a taposást.

 Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati  utasítást.

 A gépet egyenes és stabil felületen helyezze el 

 Ne álljon a nyeregere, sem a kormányra.

 A gép körül minden oldalról hagyjon 2 m szabad helyet. 

 Tartsa be a nyeregrúd minimális beállítását.

 A helytelen vagy a túlzásba vitt torna károsíthatja egészségét.

 Rendszeresen ellenőrizze egyes részeket. Abban az esetben, ha hibát észlel ne használja

tovább a gépet, amíg a hiba nincs elhárítva.

 Rendszeresen ellenőrizze a csavarokat és anyáket kellően meg vannak-e húzva

 Gyermekeket és háziállatokat ne hagyjon a gép közelében felügyelet nélkül.

 Ez a gép nem játék.

Fontos:

Bármilyen  edzésforma  megkezdése  előtt  kérje  ki  orvosa  véleményét.  Ez  a  figyelmeztetés  főleg  azon

személyekre érvényes, akiknél megállapítottak egészségügyi problémákat valamint, aki elmúlt 35 éves.

Használat előtt

Saját biztonsága érdekében figyelmesen olvassa el  az egész használati  utasítást.  A szobakerékpárt az

alábbi utasítások alapján szerelje össze.

Csomagolja ki az összes alkatrészt és ellenőrizze le, hogy minden megvan-e. ne dobja ki a csomagolást,

amíg a gép nincs teljesen összeszerelve.

Az egyszerübb összeszerelés érdekében vegye igénybe a mellékelt rajzokat.



(55) pin

(9)pedal gap bushing 2PCS

(43)flat washer

6MM spanner

sleeve spanner

OD22*ID8.5*2.0T 2PCS

(45)flat washer 

(47)M8 nut 2PCS

(46)M8 spring washer 2PCS

(39)screw M10*52 2PCS

multi-functional spanner

(48)flat washer

OD20*ID10.5*2.0T 2PCS OD22*ID13*2.0T 2PCS

(63)flat washer OD32*ID13.5*2.0T 1PCS
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A gép részeinek részletes rajza

Összeszerelés instrukciók

1.             Első stabilizáló szerelése  

Rögzítse  az  első  stabilizálót  (3)  a  fő  vázhoz,  csavarral  M10*52 （ 39 ） lapos  alátéttel

OD20*ID10.5*2.0T(48), a kép szerint.
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2. A nyereg szerelése  

Csavarozza ki a 4db M8*25 csavart (50) és a 4db ülés ütközőt (38), melyek a nyereg alatti vázba be vannak

csavarozva  (1). Csúsztassa  fel  a  nyerget  (15)  a  vázra  (1), helyezze  vissza  a  4db  ütközőt  (38) majd

biztosítsa 4db M8*25 csavarral (50), a kép szerint.

3. A nyeregrúd és a fő váz összecsatolása  

Csavarozza ki  az 1db 1/2*100  csavart  (42),2db lapos alátétet OD22*ID13*2.0T(43),  1db 1/2 nylon

anyát (44) és 1db 1/2 anya takarót (52), melyek a fő vázba vannak becsavarozva.  Csatlakoztassa a

szenzor felső részét (58) az alsó résszel (59). 

Helyezze a nyeregrudat  (1)  a fő vázba (2), csúsztassa be a rudat  (55)  a fő vázba és a nyeregrúdba

is(1), majd rögzítse 1db 1/2*100 csavarral (42), 2db lapos alátéttel OD22*ID13*2.0T(43), 1db 1/2 nylon

anyával (44) és 1db 1/2 anya takaróval (52).  Kösse össze a két vázat a fő csatlakoztatóval (21),

anyával M12*1.75 (51) és lapos alátéttel OD32*ID13.5*2.0T(63), a kép szerint
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4. Lábtámaszok szerelése  

Helyezze be a pedálok tengelyét (20) a fő vázba található nyílásba. Csúsztassa rá a két db tokot a

pedálokhoz  (9), 2db  lapos  alátétet  OD22*ID13*2.0T(43),  2db  lábtámaszt  (10-L/bal,10-R/jobb)  a

tengelyre (20), majd rögzítse 2db lapos alátéttel OD22*ID8.5*2.0T (45), 2db M8 alátéttel (46), 2db M8

anyával (47) , végül húzza be 6MM imbuszkulcssal. Rögzítse a szalagokat a (65) pedálokra.

5. Fém pedálok szerelése  

Vegye ki a pedálok csatlakoztatóit  (54), melyek az első stabilizálóban találhatók  (3),  helyezze a fém

pedálokat  (6) az  első  stabilizálón  található  U  alakú  részhez (3), csúsztassa  fel,  majd  rögzítse  a

csatlakoztatókkal (54).
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A gép részeinek listája

A karbantartás magába foglalja:

1. Minden mozgó rész ellenőrzése, hogy a kenés megfelelő-e. Abban az  esetben, ha a kenés nem
megfelelő azonnal kenje be, szilikonos olajjal esetleg a varrógépekhez használt olaj is megfelel.
2. Anyák és csavarok rendszeres ellenőrzése.
3. Tisztításhoz szappanosvizet használjon, ne használjon higítószereket.
4. A számlálót védje a nedvességtől és az izzadtságtól.
5. Üygeljen arra, hogy a számláló, a kábelek és az egész gép ne érintkezzen vízzel.

No. Leírás Db No. Leírás Db

1 Nyeregrúd 1 35 Lendkerék tengely 1

2 Fő váz 1 36 Lánc kerék 1

3 Első stabilizáló 1 37 Műanyag henger 2

4 Nyeregtartó 1 38 Ütköző 4

5 Markolat 1 39 Csavar 2

6 Fém pedál 2 40 Lapos alátét 4

7 Dekor rész 1 41 Csavar 10

8 Takaró 2 42 Csavar 1

9 Pedál tok 2 43 Lapos alátét 4

10 Bal és jobb pedál 2 44 Nylon anya 1

11 Bal takaró 1 45 Lapos alátét 2

12 Jobb takaró 1 46 Anya 2

13 Első stabilizáló balo oldali vége 1 47 Anya 2

14 Első stabilizáló jobb oldali vége 1 48 Alátét 5

15 Nyereg 1 49 Anya 2

16 Computer 1 50 Csavar 4

17 Sad TCD 1 51 Anya 1

18 Szivacs markolat 2 52 Nylon anya takaró 1

19 Markolat vége 2 53 Csavar 4

20 Pedál tengely 1 54 Pedál csatlakozó 2

21 Összekötő 1 55 Fő váz csatlakozója 1

22 Lendkerék 1 56 Lapos alátét 4

23 Kis hajtókerék 1 57 Lapos alátét 4

24 Csavar 2 58 Szenzor felső része 1

25 Rugók 1 59 Szenzor alsó része 1

26 Csavar 2 60 Csavar 4

27 Ékszíj 1 61 csavar 2

28 Belső mágnesek 1 62 Nylon anya 6

29 Nylon anya 4 63 Lapos alátét 1

30 Karika 1 64 Csavar 1

31 Műanyag henger 2 65 Biztonsági pedál szalag 2

32 Kerék 4 66 Nyeregrúd vége 1

33 Csavar 2 67 Hátsó stabilizáló 1

34 kerék 4 68  



6. A  számlálót  ne  hagyja  napon,  az  elemek  kifolyhatnak  és  ezzel  akár  az  egész  computer
tönkremehet
7. A gépet mindig meleg és száraz helyen tárolja.

COMPUTER

Gombok: “Mode”:
 a gomb megnyomásával az egyes értékek váltakozni fognak a kijelzőn
 abban az esetben, ha a gombot megtartja 2 másodpercre minden adatot törölhet

Funkciók:

1. Scan: automatikusan váltogat az egyes funkciók közt
2. Time: az edzéssel töltött idő hossza
3. Count: az edzés ideje alatt elért értékek
4. Total count: az összes edzés alatt elért értékek, csak az elem 

eltávolításával törölhető
5. RPM: fordulat percenként
6. Calories: az elégetett kalória mennyisége
7. Pulse: pillanatnyi pulzusszám

Megjegyzés:

1. abban az esetben, ha a gép nem érzékel jelet 4 percig, 
automatikusan kikapcsol

2. abban az esetben, ha a kijelző nem működik megfelelően cserélje ki
az elemeket ( 2x3AA elem)

Torna:
Ezen gép használatával jobb kondícióra tehet szert, ugyanakkor formálja az izmait is. Fogyókúra
esetén segít a súly csökkentésében.

5. Bemelegítő gyakorlatok
Biztosítják  a  megfelelő  vérkeringést.  Meggátolja  a  görcsöket  és  az  izomfájdalmat.  Minden
nyújtógyakorlatnak 30 másodpercig kéne tartani. Az izmokat csak addig nyújtsa, amíg a fájdalom
elfogadható. Ha a gyakorlat nagyon fáj, lazítson.

Az oldalsó hasizmok nyújtása          Comb hátsó része         Comb első része      Comb belső része           Vádli és Akhilleusz izom



6. Maga a torna
Edzés,  mely  közben  meg  kell  erőltetni  magát.  A  rendszeres  edzésnek  köszönhetően  a  lábai
hajlékonyabbak lesznek. Fontos a tempó megtartása. Az edzés akkor a legeffektívebb, ha a pulzusát
a grafikonon látható  maximumig emeli.
Ennek a résznek 12 percig kéne tartani.

7. Lazítógyakorlatok
Ezek a  gyarkorlatok  segítenek a  kardio-vaszkuláris  rendszernek  megnyugondi.  Ez  lényegében  a
bemelegítő gyakorlatok megismétlése. A tempó és terhelés csökkentése, majd folytassa 5 percig. A
nyújtógyakorlatokat  sem  szabad  abbahagyni.  Ne  feledkkezzen  meg  róla,  hogy  a  gyakorlatokat
lassan kell elvégezni. 3-szor ajánlott naponta tornázni.

Az izmok formázása
Az  izmok  formálásához  a  terhelés  növelése  szükséges.  A  bemelegítő  és  lazító  gyakorlatok
egyformák, csak az edzés végén növelje meg a terhelést. Időnként szabályozza a sebességet úgy,
hogy megtartsa optimális pulzusát.

Súly csökkenése
Az alap faktor a megerőltetés. Minél tovább és keményebben fog edzeni, annál több kalóriát éget el,

ugyanakkor jobb kondícióra is szert tehet

1.Használat
A nyereg magasság álllítható a beállítócsavar segítségével. Amikor megtalálta a megfelelő magasságot
hagyja  a  csavart  bepattani  a lyukba,  majd  húzza meg azt.  A terhelés beállítócsavar  segítségével  a
nehézségi szintet állíthatja be



Jótállási feltételek:

A vázra a megvásárlás napjától kezdve 5 év  garancia érvényes.
Az elektronikára és a kopó alkatrészekre (pl. csévelő rendszer) az eladás napjától kezdve 
24 hónap garancia érvényes.

A jótállás a következő esetkben nem érvényes:
1、nem megfelelő felhasználás,  helytelen összeszerelés, a nyeregrúd nem megfelelő 

elhelyezése, a pedálok nem megfelelő rögzítése
2、helytelen karbantartás
3、mechanikai károsodás
4、alkatrészek elhasználódása a mindennapi használat folyamán (pl a gumi vagy műanyag 

részek, mozgó részek stb.)
5、 természeti csapások
6、nem hozzáértő beavatkozások
7、nem megfelelő kezelés, rossz elhelyezés, túl magas vagy alacsony hőmérséklet, víz okozta 

károk, nagy nyomás ütés, megváltoztatott design, forma vagy  méret

Figyelmeztetés:
Az edzést kísérő hangok és súrlódás nem gátolják a gép működését és használatát, így ez nem lehet
reklamáció tárgya. Ezen jelenségeket általános karbantartással elkerülheti.

A reklamációt írásban kell beadni, a megvásárlás helyén.
A gyártó  és  forgalmazó nem vállal  semminemű felelőséget  a  sérülésekért  vagy a  termék  használatával  összefüggő
vagyoni károsodásért.

Eladás dátuma                                                                                          
pecsét és aláírás

Megvásárlás helye

Insportline Hungary kft.
Kossuth Lajos u. 65, 2500 Esztergom

Tel./Fax: +36 (33) 313242
Mobil: +36 (70) 211 8227
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