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BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ 

• A felhasználó nagyobb biztonsága érdekében rendszeresen ellenőrizze, hogy sérültek vagy 
kopottak e az alkatrészek. 

• Ha más személy is használja a terméket, ismertesse vele is a használati útmutatót a helyes 
használat érdekében. 

• Egyszerre csak egy ember használhatja a gépet. 

• Az első használat előtt rendszeresen ellenőrizze, hogy az összes csavar, és csatlakozás 
megfelelően meg van-e húzva és szorosan rögzítve. 

• Az edzés megkezdése előtt távolítsa el a gép környezetéből az éles tárgyakat. 

• Csak akkor használja a gépet, ha hibátlanul működik. 

• A törött, kopott vagy hibás alkatrészeket azonnal ki kell cserélni. 

• A gyerekek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhatnak a gép közelében. 

• A gyermekek kizárólag felnőtt felügyelete alatt használhatják a gépet. A felnőtt felelőssége, 
hogy a gyermek tájékoztatva legyen a termék helyes és megfelelő használatáról. A gép nem 
játék. 

• Ügyeljen arra, hogy legalább 0,6 m szabad hely legyen a gép körül. 

• A lehetséges balesetek elkerülése érdekében ne engedje, hogy a gyermekek felügyelet nélkül 
megközelítsék a kerékpárt, mivel esetleg nem rendeltetésszerűen használják azt. 

• Felhívjuk figyelmét, hogy a nem megfelelő és túlzott edzés egészségre ártalmas lehet. 

• A kerékpár összeszerelésekor ügyeljen arra, hogy a gép stabilan álljon, és hogy a padló 
esetleges egyenetlenségei kiegyenlítõdjenek. 

• Mindig viseljen az edzéshez megfelelő ruházatot és cipőt. Ne viseljen laza ruhát, ami esetleg 
beleakadhat a gép mozgó részeibe, valamint viseljen csúszásmentes talpú edzőcipőt. 

• Feltétlenül konzultáljon orvosával, mielőtt bármilyen edzési programot elkezdene. Megfelelő 
tippeket és tanácsokat adhat Önnek az edzéssel és az étkezéssel kapcsolatban. 

• A spinning kerékpár nem szabadonfutó. A pedálok mozognak, ha a lendkerék forog. 

• Ha nem használja a spinning kerékpárt, növelje meg a maximális ellenállást, hogy 
megakadályozza a lendkerék mozgását. 

• Kategória: HC otthoni használatra alkalmas a EN957 szabvány alapján 

• Maximális terhelhetőség: 113 kg. 

• A termék az alábbi szabványoknak felel meg: EN ISO 20957, EN 55014-1:2006 +A1:2009 
+A2:2011, EN 55014-2:2015 

 

FONTOS MEGJEGYZÉS 

• Szerelje össze a kerékpárt az összeszerelési útmutató szerint, és ügyeljen arra, hogy csak a 
mellékelt alkatrészeket használja fel. Az összeszerelés előtt ellenőrizze, hogy minden alkatrész 
hiánytalanul megvan. 

• Ügyeljen arra, hogy a gépet száraz és sík talajon szerelje össze. Mindig tartsa távol a nedvességtől. 
A talaj védelme érdekében javasoljuk csúszásmentes talajvédő szőnyeg használatát. 

• Csak megfelelően tájékozott személyek használhatják a gépet. 

• Szédülés, hányinger, mellkasi fájdalom vagy bármilyen más fizikai tünet esetén azonnal hagyja abba 
az edzést és azonnal keresse fel orvosát. 
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• Gyerekek, fogyatékkal élő személyek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a fitness 
kerékpárt. 

• Ellenőrizze hogy az állítható alkatrészek megfelelően vannak-e beállítva, és vegye figyelembe a 
megjelölt, maximális beállítási helyzetet, például a nyeregcsőnél. 

• Mindig hagyjon egy kis szünetet az étkezés és edzés között.  
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TERMÉK LEÍRÁS 

 

1. ellenállás 

2. nyereg 

3. nyereg magasság 
beállítás 

4. pedálok 

5. szintezés  

6. kormány 

7. kormány magasság 
beállítás 

8. lendkerék 

9. első stabilizáló 
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ALKATRÉSZ LISTA 

NO kép név db 

1 

 

főváz 1 

2 

 

hátsó stabilizáló 1 

3 

 

első stabilizáló 1 

4 

 

nyereg 1 

5 

 

nyeregcső 1 

6 

 

nyereg tartó 1 

7 

 

kormány 1 

8 

 

kormány rúd 1 
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9 

 

pedálok (R/L) 1 set 

10 

 

L alakú záró csapszeg 1 

11 

 

nagy alátét 1 

12 

 

kijelző tartó 1 

13 

 

kijelző 1 

14 

 

végzáró 4 

15 

 

kicsi alátét 8 

16 

 

csavar 4 

17 

 

imbuszkulcs 1 

18 

 

csavarkulcs 1 

19 

 

rögzítő/ beállító gomb 2 
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20 

 

telefontartó 1 

21 

 

csavar 4 

 

ÖSSZESZERELÉS 

Két felnőtt jelenléte szükséges az összeszereléshez.  

1. lépés 

Emelje fel a főváz hátsó részét (1) és csatlakoztassa a hátsó stabilizálóval (2) két csavar (16), két 
alátét (15) és két anyacsavar (14) segítségével. 

 

2. lépés 

Emelje meg a főváz első részét (1) és csatlakoztassa az első stabilizálóhoz (2) két csavar (16), két 
alátét (15) és két anyacsavar (14) segítségével. 
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3. lépés 

Helyezze el a nyeregcsövet (5) a kép alapján. Lazítsa meg a beállítócsavart majd húzza ki. Majd 
helyezze a nyeregcsövet (5) a fővázba (1). Majd állítsa be a kívánt magasságot. Majd csavarja vissza 
a beállítócsavart, ezáltal a nyeregcső (5) szorosan rögzítve van. 

 

4. lépés 

Rögzítse a nyeregtartót (6) a kép alapján. Biztosítsa a nyeregtámasztót (6) az L-alakú rögzítő 
csapszeggel (10) és nagy alátéttel (11). 
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5. lépés 

Rögzítse a nyerget (4) a nyeregtartóhoz (6). Rögzítse a nyerget két anyacsavar segítségével a nyereg 
alatt. 

 

6. lépés 

Lazítsa meg a beállítócsavart, majd húzza ki. Majd helyezze be a kormányrudat (8) a fővázba (1). 
Állítsa be a kívánt magasságot, és rögzítse a beállítócsavarral. 
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7. lépés 

Rögzítse a kormányt (7) a kormánycsőhöz (8) 4 csavar segítségével (21).  

 

 

8. lépés 

Rögzítse a kijelző tartót (12) a kormányhoz (7). 

 

 

9. lépés 

Rögzítse az LCD kijelzőt (13) a tartóhoz (12). 
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10. lépés 

Majd csatlakoztassa a 3 kábelt. 

 

11. lépés 

A jobb pedál (9 - R) R betűvel van jelölve. Rögzítse csavarkulccsal a pedált a hajtókarhoz az 
óramutató járásával megegyező irányban. A bal pedál (9 - L) L betűvel van jelölve. Rögzítse 

csavarkulccsal a pedált a hajtókarhoz az óramutató járásával ellentétes irányban 

 

12. lépés 

Győződjön meg róla hogy minden alkatrész szorosan rögzítve van. Összeszerelés után egyes 
alkatrészek megmaradhatnak. 
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SZÁMÍTÓGÉP 

 

Kijelző 

TIME/IDŐ 00,00 – 99,59 

SPEED/SEBESSÉG 0:0 – 99,9 km/h, mil/h 

DISTANCE/TÁVOLSÁG 0,00 – 999,9 km, mil 

ODOMETER/TELJES TÁV ha lehetséges 0 – 9999 km, mil 

PULSE/PULZUS -ha lehetséges 40 – 240 BPM 

CALORIES/KALÓRIA 0,0 – 9999 kcal 

 

Gombok 

Mód: A kijelző funkcióinak váltása 

1. Be/Kikapcsolás 

• A számítógép bekapcsol amikor megnyomja a MODE gombot vagy a számítógép jelet kap a 
sebességérzékelőtől. 

• A számítógép kikapcsol ha nem kap jelet 4 percen keresztül. 

2. Reset 

3. A számítógép visszaállítható, ha kicseréli az elemet, vagy három másodpercig lenyomva tartja 
a MODE gombot. 

4. Scan vagy zárolás  

• Választhatja a megjelenített funkciók szkennelését vagy zárolását. A MODE gombbal 
válassza ki a funkciót, és rögzítse a MODE megnyomásával. 

Funkciók 

Váltás a mód gomb megnyomásával. 

TIME – Az aktuális edzésidőt jeleníti meg. 

DISTANCE – Az aktuális megtett távolságot jeleníti meg.  

ODOMETER (ha lehetséges) – A teljes megtett távot jeleníti meg. 
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PULSE (ha lehetséges) – Helyezze mindkét kezét az érzékelőkre és várjon 30 másodpercet a pontos 
beolvasáshoz. 

CALORIES – Elégetett kalória.  

ELEMEK 

Ha a PULSE funkció elérhető, helyezzen be 2x AA elemet. Ha a PULSE nem érhető el, helyezzen be 
1x AA elemet.  

 

HASZNÁLAT 

A spinning kerékpáron végzett testmozgás nagyon egyszerű mozgáson alapszik, de garantáltan 
azonal beleszeret. Az egyszerű gyakorlatoknak köszönhetően a spinning kerékpáron végzett edzést 
idős emberek is végezhetik. Az edzés előtt be kell állítani a nyereg magasságát. Fontos, hogy 
kényelmesen üljön. A kerékpár-nyerget úgy kell beállítani, hogy tekerés közben meg tudja fogni az 
ergonomikus markolatokat. Nem szabad teljesen kinyújtott karral fogni a kormányt. Károsíthatja az 
izmokat.A kényelem és kényelmes edzés érdekében tegye a lábát a pedálra. Ma már szinte minden 
pedál fel van szerelve hevederekkel a láb rögzítéséhez és stabilizálásához. Fontos, hogy a lábai 
szilárdan és biztonságosan legyenek rögzítve edzés közben. 

A kerékpáros edzés alapja az, hogy a lábak egy meghatározott elliptikus úton mozognak. Ez a 
mozgás nagyon hasonló a kerékpározáshoz. Amikor spinning kerékpon edz, csak üljön a megfelelő 
magasságú nyergen, tartsa a lábait stabilan a pedálokon, fogja az ergonómikusan kialakított kormányt 
és kezdheti is az edzést. 

Az elején tanácsos alacsonyabb terhelést választani. Ha rendszeres időközönként edz, fokozatosan 
növelheti a terhelést. A terhelést fokozatosan növelheti egy vagy két hét alatt. A nagy terhelés 
kiválasztása az edzés megkezdésekor izomkárosodáshoz vezethet és hamarabb kifáradhat. 

Edzés közben fontos a megfelelő terhelés és a megfelelő tempó kiválasztása. Próbálja megtartani az 
egész edzés alatt. Nem javasoljuk, hogy a kezdetektől válasszon nagyobb sebességet. Növelje a 
tempót kb. egy hét rendszeres testmozgás után. A nagyobb tempóval nem érhető el a gyorsabb 
kalóriaégetés. A látványos kalóriaégetés a megfelelő és rendszeres testmozgással érhető el. Az 
edzésprogram elején lassúnak tűnhet az elégetett kalóriák száma, de a legjobb eredmény elérése 
szempontjából kulcsfontosságú a rendszeres és megfelelő testmozgás. A spinning kerékpáron végzett 
testmozgás az izmok látványos formázásához is vezethet. Főleg a comb és a vádli izmainak 
erősítésére használják. A kerékpáros edzés közben a fenék is látványosan formázható. 

Ha helyesen szeretne edzeni, ne felejtse el a megfelelő légzést. A testmozgás során fontos a 
megfelelő és rendszeres légzés. Fontos, hogy rendszeresen mély belégzést és kilégzést végezzen. A 
spinning kerékpáron végzett rendszeres és megfelelő légzés során a hasi izmok intenzív testmozgása 
érhető el. Ajánlott 30-35 perccel eves után megkezdeni az edzést. Ennek elmulasztása kevesebb 
kalóriaégéshez, idősebb korban pedig emésztési problémákhoz is vezethet. 

A legjobb eredmény elérése érdekében figyelembe kell vennie étrendjét. Javasoljuk, hogy kezdje a 
napot édes ételek vagy müzli tejjel való fogyasztását. Ebédre ajánlott kalóriagazdagabb ételt enni. Ne 
felejtsd el a levest. Este könnyű ételek ajánlottak. Ha javítani szeretné egészségét, akkor ez nem csak 
rendszeres testmozgással, hanem az egész étrend és életmód megváltoztatásával jár. 

A spinning kerékpáron végzett testmozgás hatékonyan erősíti az izmokat, különösen a comb, a vádli 
és fenékizmokat. A rendszeres testmozgás karcsúbb alakhoz vezethet. Az edzés nem csak a 
kerékpárosok téli edzéseként ajánlott, hanem azok számára is, akik kalóriát akarnak égetni. 
Rendszeres légzés, rendszeres testmozgás, ésszerű tempó és kiegyensúlyozott étrend vezethet a 
kívánt eredményhez. 

 

HELYES TESTTARTÁS 

Pedálozás közben a lábait nem szabad teljesen kinyújtani. A pedál teljes lenyomásakor térdét kissé 
be kell hajlítani. Tartsa a fejét egyenesen a gerincével együtt, hogy minimalizálja a nyaki és a hát felső 
izmainak fájdalmát. Mindig folyamatosan és ritmusosan edzen. 
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KARBANTARTÁS 

• Összeszereléskor húzza meg az összes csavart és állítsa a kerékpárt vízszintes helyzetbe. 

• 10 órás használat után ellenőrizze a csavarokat. 

• Az edzés után törölje le a verejtéket. Tisztítsa meg az eszközt ruhával és tisztítószerrel. Ne 
használjon oldószert vagy maró hatású tisztítószert a műanyag alkatrészekre. 

• Ha a zaj növekszik, ellenőrizni kell, hogy a csatlakozásoknál minden csavar megfelelően meg van-e 
húzva. 

• Helyezze a terméket tiszta, jól szellőzött és száraz helyiségbe. 

• Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek. 

 

TÁROLÁS 

Tartsa a kerékpárt tiszta és száraz helyen. Bizonyosodjon meg, hogy a főkapcsoló ki van-e kapcsolva, 
és a spinning kerékpár nincs-e bedugva a hálózati aljzatba. 

 

FONTOS MEGJEGYZÉS 

• Csak otthoni használatra alkalmas. Minden más jellegű felhasználása tilos és veszélyes lehet a 
felhasználókra. Nem vállalunk felelősséget a gép nem megfelelő és tiltott használata által okozott 
sérülésekért. 

• Forduljon orvosához, mielőtt megkezdi az edzést a spinning kerékpáron. Orvosának fel kell mérnie, 
hogy Ön fizikailag alkalmas-e a gép használatára. A helytelen edzés program káros lehet az 
egészségére. 

• Figyelmesen olvassa el a következő tippeket és gyakorlatokat. Ha fájdalmat, émelygést, légzési 
nehézséget vagy más egészségügyi problémát tapasztal edzés közben, azonnal hagyja abba azt. Ha 
a fájdalom továbbra is fennáll, azonnal forduljon orvosához. 

• Ez a termék nem alkalmas profi felhasználásra vagy orvosi célokra. Ezenkívül gyógyászati célokra 
sem használható. 

• A pulzusmérő nem orvosi eszköz. Csak tájékoztató jellegű információt nyújt az átlagos pulzusáról, és 
a javasolt pulzusszám nem orvosi szempontból ajánlott. A jelzett adatok nem mindig pontosak az 
előre nem látható emberi és környezeti tényezők tekintetében. 

 

KÖRNYEZETVÉDELEM 

Miután a termék élettartama lejárt, vagy ha a javítása költséges vagy nem lehetséges, a helyi 
törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi szemétlerakóba. Ne 
tegye az akkumulátort a háztartási hulladék közé. 

A megfelelő hulladék eltávolítással megóvja a környezetet és a természeti forrásokat. Ezenkívül 
hozzájárulhat az emberi egészség védelméhez. A törvényszegés vagy a szankciók elkerülése 
érdekében kérje a helyi hatóságok segítségét a helyes szemételtávolítást illetően, ha nem biztos a 
dolgában 


