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BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

A felhasználó a biztonsága érdekében rendszeresen ellenőrizze, hogy sérültek vagy kopottak -e az
alkatrészek.

Ha másik személy használja a gépet akkor bizonyosodjon meg róla, hogy tisztában van a gép helyes
használatával.

Egyszerre csak egy személy használhatja a gépet.

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

Az edzés megkezdése előtt távolítsa el az ellipszis körül minden éles tárgyat.

Csak akkor használja a gépet, ha hibátlanul működik.

A törött, kopott vagy hibás alkatrészeket azonnal ki kell cserélni és / vagy az edzőgépet nem szabad
addig használni, amíg azt megfelelően meg nem javítják.

Ha megengedi, hogy a gyermekek használják ezt a gépet, akkor mindenképpen vegye figyelembe és
értékelje  mentális  és  fizikai  állapotát,  fejlõdését  és  mindenekelõtt  temperamentumát.  A
gyermekek kizárólag felnőtt felügyelete mellett használhatják a gépet.  Az ellipszis tréner nem
játék.

Saját biztonsága érdekében mindig ellenőrizze, hogy edzés közben legalább 0,6 méter szabad hely
van a termék körül.A lehetséges balesetek elkerülése érdekében ne engedje, hogy a gyermekek
felügyelet  nélkül  megközelítsék  az  ellipszist,  mivel  fennállhat  a  veszélye  hogy  nem
rendeltetésszerűen használják a gépet.

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

Az ellipszis összeszerelésekor ügyeljen arra, hogy a gép stabilan álljon egyenes felületen. 

Mindig  viseljen  a  testmozgáshoz  megfelelő  ruházatot  és  cipőt.  Ne  viseljen  bő  ruhát,  amik
beleakadhatnak a gép mozgó részeibe, valamint csúszásmenets talpú sportcipőt viseljen.

Feltétlenül konzultáljon orvosával, mielőtt bármilyen edzési programot elkezdene. Megfelelő tippeket
és tanácsokat adhat Önnek az edzésről és az ésszerű étkezési szokásokról.

Terhelhetőség: 150 kg

FIGYELEM!  A  pulzusmérő  nem orvosi  pontosságú értékeket  mutat.  A  túlzásba vitt  edzés  súlyos
sérüléseket vagy halált okozhat. Ha rosszul érzi magát, azonnal hagyja abba az edzést!

Kategória: HC (EN957 szabvány) otthoni használatra

FONTOS MEGJEGYZÉS

Szerelje össze a gépet az összeszerelési útmutató szerint, és ügyeljen arra, hogy csak az ellipszishez

mellékelt és ehhez tervezett szerkezeti elemeket használja. Az összeszerelés előtt győződjön meg

arról, hogy minden szükséges alkatrészt tartalmaz a csomag.

Ügyeljen arra, hogy a gépet száraz helyen és egyenletes talajon állítsa fel. Mindig óvja a

nedvességtől. A talaj védelme érdekében helyezzen a gép alá csúszásmentes talajvédő szőnyeget.

Általános szabály, hogy az ellipszis tréner nem játék. Ezért ezeket csak megfelelően tájékoztatott vagy

személyek használhatják.
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• Szédülés, hányinger, mellkasi fájdalom vagy bármilyen más fizikai tünet esetén azonnal hagyja abba
az edzést és azonnal keresse fel orvosát.

•  Gyerekek,  fogyatékkal  élő  személyek csak a  felnőtt  felügyelet  mellett  használhatják  az  ellipszis
trénert.

• Ügyeljen arra, hogy senki ne legyen közel a gép mozgó részeihez.

• Az állítható alkatrészek beállításakor ellenőrizze, hogy megfelelően vannak-e beállítva, és vegye
figyelembe a megjelölt, maximális beállítási pontot.

• Ne eddzen közvetlenül étkezés után!
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DIAGRAM
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ALKATRÉSZ LISTA

NO. NÉV DB NO. NÉV DB

A1 főváz 1 A41 belső hajtókar tengely borítás (R) 1

A2

láncburkolat-L-bal

1 A42 külső hajtókar tengely borítás (R) 1

A3

láncburkolat-R-jobb

1 A43 C-clip R40 2

A4 dekorációs borítás 2 A44 BR-2203 2

A5 csavar 6 A45 csavar M12 x 73 mm 2

A6 kis lánc burkolat (L) 1 A46 BR-6001 4

A7 kis lánc burkolat (R) 1 A47 persely 4

A8 számítógép tartó (L) 1 A48 alátét Φ20XΦ35.5X3T 4

A9 számítógép tartó (R) 1 A49 persely Φ5/8"XΦ12.5X32 mm 2

A10 anyacsavar 2 A50 C-clip E36 4

A11 csavar M5 x 16 mm 2 A51 alátét M12X1.5TXΦ20 4

A12 alátét M5 2 A52 anyacsavar M12 6

A13 hajtókar 2 A53 elülső csatlakozó tengely 2

A14 C-clip 1 A54 csavar M12 x 53 mm 2

A15 alátét 1 A55 persely 4

A16 BR-6004 2 A56 BR-6202 2

A17 tengely 1 A57 C-clip 2

A18 csavar 4 A58 csavar 2

A19 kerék szíj 1 A59 BR-6002zz TPX 8

A20 csavar 6 A61 alátét M8 4

A21 rugós alátét 4 A62 rugós alátét 4

A22 anyacsavar 4 A63 csavar M8 x 16 mm 4

A24 lendkerék 1 A64

elülső pedál tartó cső - L

1

A25 csapágy 1 A65

elülső pedál tartó cső - R

1

A26 anyacsavar 6 A66 elülső pedál cső borítás A 2
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A27 csavar M5 x 8 mm 2 A67 elülső pedál cső borításB 2

A28 alátét 2 A68 alátét M12 2

A29 tengely 1 A69 BR-6204zz TPX 2

A30 csapágy 1 A70 C-clip R47 4

A31 persely 1 A71 BR-6005zz 2

A32 DC port 8 A72 külső pedál cső borítás (L) 1

A33 csavar 2 A73 belső pedál cső borítás (L) 1

A38 hajtókar tengely 1 A74 külső pedál cső borítás(P) 1

A39 külső hajtókar tengely borítás (L) 1 A75 belső pedál cső borítás(P) 1

A40 belső hajtókar tengely borítás (L) 1 A76 pedál tartó cső (L) 1

NO. NÉV DB NO. NÉV DB

A77 pedál tartó cső (P) 1 B5 alátét 3/8"XΦ23X2T 4

A78 csavar 2 B6 szállítókerekek 4

A79 csapágy 1 B7 csavar M8 x 40 mm 2

A80 kerék 1 B8 anyacsavar M8 2

A81 szíj 1 C1 hátsó stabilizáló 1

A82 kerék rögzítő váz 1 C2 végzáró 2

A83 anyacsavar 1 C3 borítás a lábtartónak 2

A84 állítható csavar 1 C4 beállítható anyacsavar 2

A85 csavar 1 C5 csavar Φ50 2

A86 anyacsavar 1 C6 csavar M4 x 12 mm 2

A93 beállító gomb 2 D1 számítógép tartó 1

A94 csavar 4 D2 csavar M8 x 12 mm 3

A95 csavar 4 D3 szivacs markolat 2

A96 dekorációs burkolat (belső) 2 D4 végzáró 2

A97 dekorációs burkolat (külső) 2 D5 műanyag persely 2

A98 csavar 2 D6 csavar M3 x 10 mm 6

A99 csavar 8 D7 pulzus érzékelő gyűrű 8

A100 beállított alap (külső) 2 D8 felső markolat érzékelő ház 2

A101 beállított alap (belső) 2 D9 alsó markolat érzékelő ház 2

A102 persely 8 D10 burkolat L1 1

A103 alátét 8 D11 burkolat L2 1

A104 anyacsavar 2 D12 csavar M3 x 10 mm 2

A105 csavar 2 D13 csavar M3 x 10 mm 4

A106 anyacsavar 8 D14 számítógép tápegység 1

A107 csavar 2 D15 terhelés beállítás - 1

A108 csavar 4 D16 burkolat P1 1

A109 gumis távtartó 4 D17 burkolat P2 1

A110 persely 4 D18 számítógép tápegység + 1
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A111 csavar 4 D19 terhelés beállítás + 1

A112 érzékelő kábel 400 mm 1 E1 markolat L 1

A113 érzékelő kábel borítás 1 E2 markolat P 1

A114 csavar 2 E3 szivacs markolat 2

B1 elülső stabilizáló 1 E4 csavar M8 x 28 mm 6

B2 végzáró 2 E5 anyacsavar M8 6

B3 csavar M10 x 25 mm 4 F1 központi támasztó cső 1

B4 rugós alátét M10 4 F2 csavar M8 x 65 mm 4

NO. NÉV DB NO. NÉV DB

F3 alátét M8X2TXΦ20 4 K4 érzékelő kábel 600 mm 1

F4 csavar M8 x 28 mm 4 K5 érzékelő kábel 600 mm 2

G1  számítógép 1 M1 mágnes ház 1

G2 számítógép hátsó borítás 1 M2 mágnes 7

G3 csavar M15 x 16 mm 4 M3 csavar 1

I adapter 1 M4 anyacsavar 1

H1 pedál 2 M5 csavar 1

H2 párna alátét 2 M6 anyacsavar 2

J1 kulacs 1 M7 csavar 1

J2 kulacs tartó 1 M8 Motor 1

J3 csavar 2

K1 érzékelő kábel 900 mm 1

K2 érzékelő kábel 350 mm 1

K3 érzékelő kábel 600 mm 1
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ÖSSZESZERELÉS

Helyezze a dobozt síkban lefelé, hogy a fedelet fel lehessen emelni. Csomagolja ki a kormánykart, az 
első stabilizátort, a hátsó stabilizátort, a központi tartócsövet, a számítógépet, a szerszámkészletet és 
a kézikönyvet. Távolítsa el az 1,2 és 3,4 fóliát, és hagyja a fõ vázat (A) és az alsó 5 5 polyfoam-ot a 
dobozban, amíg azok kivételére nem utasítanak.
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ALKATRÉSZ LISTA
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1.LÉPÉS

2) Távolítsa el az előre összeszerelt csavarokat (B3), a rugós alátétet (B4) és az alátétet (B5) az
elülső stabilizátorról (B).

3) Csatlakoztassa az első stabilizátort (B) a főkerethez (A) csavarokkal (B3), rugós alátéttel (B4)
és alátéttel (B5)

2. LÉPÉS

1. Távolítsa el a három előre összeszerelt csavart (D2) a számítógép tartójáról (D). Csatlakoztassa a 
kábeleket (K1, K2).

2. Csatlakoztassa a számítógép tartót (D) a fővázhoz (A) csavarral (D2 bal) és csavarral (D2 jobbra). 
Ne használjon csavart (D2-középső).

3. Két kezével tartsa a kis fogantyút a főkeret (A) felemeléséhez, majd használja a csavart (D2-
középső).

4. Távolítsa el a Polyfoam 5,6-ot
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3.LÉPÉS

1. Csatlakoztassa a központi tartócsövet (F) a fő vázhoz (A) 4 csavarral (F4). 

4.LÉPÉS

1. Csatlakoztassa a hátsó stabilizátort (C) a központi tartócsőhöz (F) négy csavarral (F2) és alátéttel
(F3).

2. Hozza egyensúlyba a készüléket a stabilizáló talpakkal.

.
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5.LÉPÉS

1. Távolítsa el a 4 csavart (G3) a számítógépből (G).

2. Csatlakoztassa az összes kábelt.

3. Csatlakoztassa a számítógépet (G) a számítógép tartójához (D).

4. Csatlakoztassa a számítógép burkolatot (G2) a számítógép tartóhoz (D),

5. Húzza meg az összes csavart (G3).

6.LÉPÉS

1. Rögzítse a számítógép tartó burkolatot (A8), (A9) csavarokkal (A78). 
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7.LÉPÉS

1. Csatlakoztassa az első összekötő tengelyt (A53) és az első pedál tartócsövet - L (A64) csavarokkal 
(A107), csavarokkal (A63), rugós alátéttel (A62) és alátéttel (A61).

Ismételje meg a másik oldalon.

8.LÉPÉS

1. Csatlakoztassa a burkolatokat (A72 a (A73)) az első pedál tartó csőhöz - L (A64) csavarokkal (A78).

Ismételje meg a másik oldalon.
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9.LÉPÉS

1. Távolítsa el a hat előre összeszerelt csavart (E4, E5) a kormányról (E1).

2. Távolítsa el a két előre összeszerelt csavart (A108) a fővázról (A).

3. Csatlakoztassa a markolatokat(E1) a fővázhoz (A) csavarokkal (E4, E5).

4. Csatlakoztassa a burkolatokat (A66, A67) a fővázhoz(A) két csavarral (A108).

Ismételje meg a másik oldalon.

10.lépés

Csatlakoztassa az adaptert a fővázhoz.
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11.LÉPÉS - MOZGATÁS

Soha ne mozgassa el az elliptikus trénert egyedül. Kérjen segítséget egy másik személytől. Emelje fel
a hátsó részét az első kerekek felé és lassan kezdje el mozgatni

 

12.LÉPÉS – TERHELÉS/ELLENÁLLÁS

A számítógép bekapcsolása után a kis fogantyúk gombjaival állíthatja be az ellenállást. A terhelés 
növeléséhez nyomja meg a + LOAD gombot, a terhelés csökkentéséhez nyomja meg a –LOAD 
gombot.
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 13.LÉPÉS – LÉPÉSHOSSZ

1. Választhat a 17 "és a 22" pedálok között. (17 "-nek narancssárga matrica van a pedálrúdon, 22" –

nek fehér matricavan a rúdon)

2. Lazítsa meg a beállítógombot és állítsa be a lépéshosszt.

3. Ezután húzza meg ismét a beállítógombot.

SOHA NE ÁLLÍTSA BE A LÉPÉSHOSSZT A GÉP HASZNÁLATA KÖZBEN! MINDIG ÁLLÍTSA BE 
MINDKÉT OLDALT.
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SZÁMÍTÓGÉP

FUNKCIÓK

• Kézi: saját program beállítása

• Program: Válassza ki a programot

•  WATT  program:  a  gép  növeli  vagy  csökkenti  az  ellenállást,  így  a  felhasználó
végrehajtja  a  beállított  teljesítményt  (például  növeli  az  ellenállást,  ha  csökkenti  a
pedálozást)

•  HRC  program:  ellenállás  beállítása  a  pulzus  optimális  zónában  tartásához.  A
felhasználó választhat 55%, 75%, 90%.

• RECOVERY: pulzusszám teszt (F1-F6)

•  USER  DATA/FELHASZNÁLÓI  ADATOK:  Felhasználói  beállítások  (U0-U4),  U0  -
nem ment adatokat, U1-U4 - adatok mentése (név, életkor, magasság, súly, nem)

• COMMUNITY/KÖZÖSSÉG: Multimédia

•Beállítások:

o WIFI, hangerő, fényerő, mértékegységek

o Névjegy: nyomja meg háromszor és írja be a jelszót

 WATT& ADC Group kijelző (az irányító alapján az EEPROM csoport beállításához)

 KERÉK beállítások - kerékátmérő (alapértelmezett érték 78 “)

 R2R beállítások - Motor ellenállás

 RETURN - visszatérés a menübe

 Kábel csatlakozás érzékelés.
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GOMBOK

QUICK START GOMB:

• Ha a számítógép SLEEP módban van, a QUICK START gomb felébresztheti.

• Ha a számítógép STAND BY módban van, a gomb gyorsan elindíthatja a számítógépet.

TFT kijelző:

• Az összes műveletet érintőképernyőn hajtják végre

KIJELZŐ FUNKCIÓ LEÍRÁS

TIME/IDŐ

A kijelző 0: 00 és 99:59 közötti értékeket mutat

Beállíthatja az értéket 0 és 99 között (perc), megadhatja az értéket a numerikus billentyűzeten

A kijelző 10 szegmensre oszlik:

• Max = 60 perc, minden szegmens

• Az alapértelmezett érték program nélkül 1 szegmens = 6 perc

• Ha a programot választja, a szegmens értéke eltérő lehet

Ha nincs beállítási érték, akkor az alapértelmezett beállítás felfelé számol (99:59 után visszatér 0:00
-ra)

Ha  van  beállítási  érték,  akkor  az  alapértelmezett  beállítás  lefelé  számol,  a  számítógép
szüneteltetéséig 0:00 -ig, az összes működési érték elmentésre kerül.

SPEED/SEBESSÉG

A kijelző 0,0 és 99,9 km / mil közötti értéket mutat

A kijelző 10 szegmensre oszlik:

• Max = 60 km, minden szakasz

• Minden szakasz 6 km

A 3-4 másodperces jelbemenet után a kijelzőn megjelenik az érték.

Ha 4-6 másodpercig nincs bemeneti jel, akkor az érték 0-ra áll vissza.

RPM

A kijelző 0 és 999 közötti értékeket mutat

A kijelző 10 szegmensre oszlik:

• Max = 120 ford / perc, minden szegmens

• Minden szegmens 12 fordulat / perc

A 3-4 másodperces jelbemenet után a kijelzőn megjelenik az érték.

Ha 4-6 másodpercig nincs bemeneti jel, akkor az érték 0-ra áll vissza.
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DISTANCE/TÁVOLSÁG

A kijelző 0,0 és 60 közötti értékeket mutat.

0 és 99 közötti értéket állíthat be, értéket írhat be a numerikus billentyűzeten

A kijelző 10 szegmensre oszlik:

• Max = 10 km, minden szakasz

• Az alapértelmezett érték program nélkül 1 szegmens = 1 km

• Ha a programot választja, a szegmens értéke eltérő lehet

Ha nincs beállítási érték, akkor az alapértelmezett beállítás felfelé számol (99:99 után visszatér 0:00
-ra)

Ha  van  beállítási  érték,  akkor  az  alapértelmezett  beállítás  lefelé  számol,  a  számítógép
szüneteltetéséig 0:00 -ig, az összes működési érték elmentésre kerül.

CALORIE (calories)/KALÓRIA

A kijelző 0 és 999 közötti értékeket mutat.

0 és 990 közötti értéket állíthat be, értéket írhat be a numerikus billentyűzeten

A kijelző 10 szegmensre oszlik:

• Max = 150 Cal, minden szegmens

• Az alapértelmezett érték program nélkül 1 szegmens = 1 Cal

• Ha a programot választja, a szegmens értéke eltérő lehet

Ha nincs beállítási érték, akkor az alapértelmezett beállítás felfelé számol (999 után 0: 0-ra áll vissza)

Ha  van  beállítási  érték,  akkor  az  alapértelmezett  beállítás  lefelé  számol,  a  számítógép
szüneteltetéséig 0:00 -ig, az összes működési érték elmentésre kerül.

PULSE/PULZUS

A kijelző 0 és 230 közötti értékeket mutat

0 és 230 közötti értéket állíthat be, értéket írhat be a numerikus billentyűzeten

A kijelző 10 szegmensre oszlik:

• Max = 120, minden szegmens

• Az alapértelmezett érték program nélkül 1 szegmens = 12

A mezőkijelző érzékelési értéke, ha nincs beállítva érték

Ha van egy beállított érték, a mező megjeleníti az észlelt értéket. Amikor a pulzusérték meghaladja a
beállított értéket, a számítógép hangjelzést ad. A hang 1 másodperc, 2 rövid hangjelzés.

WATT 

A kijelző 0 és 999 közötti értékeket mutat.

Nem választhat értéket

A kijelző 10 szegmensre oszlik:

• Max = 350, minden szegmens

• Az alapértelmezett érték program nélkül 1 szegmens = 35

Az értékek az RPM és a LOAD szerint vannak

LOAD (RESISTANCE)/TERHELÉS(ELLENÁLLÁS)

A kijelző az 1-16 értéket mutatja.

1 és 16 közötti értéket választhat.

16 töredékben jelenik meg (max.) 
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USER/FELHASZNÁLÓ

Felhasználói profilok U0 - U4.

U0 - az adatok nem kerülnek mentésre edzés után

U1 - U4 - adatokat menti a profilba

Választhat AGE, HEIGHT, WEIGHT, USER NAME, GENDER között

• AGE/KOR: 1–99 (alapértelmezett érték 25)

• HEIGHT/MAGASSÁG: 100–250 cm (alapértelmezett érték 160 cm)

40–99 hüvelyk (alapértelmezett érték 60 hüvelyk)

• WEIGHT/SÚLY: 20–150 kg (alapértelmezett érték 50 kg)

40–350 liber (alapértelmezett érték 100 liber)

• FELHASZNÁLÓNÉV

• NEME:FÉRFI/NŐ
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BEMUTATÁS

BEKAPCSOLÁS

1. A kezdő képernyő 30 másodperc után betöltődik és készenléti állapotban marad (Pic.1) Látni
fogja a funkciók paneljét.

1 B

eállítások

2 Idő és naptár

3 Quick start

4 Közösségi központ

5 Kézi program

6 Program

7 Watt program

8 HRC program
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2. A kezdőképernyőn beállíthatja az időt és a dátumot.

Miután belépett a beállításokba, kérjük, kapcsolja be az Automatikus idő és dátum elemet (2. kép), és
válassza ki az időzónát

2. Készenléti  állapotban  nyomja  meg  a  QUICK  START  gombot  a  gyorsindítás  funkció
bekapcsolásához.

3. Készenléti állapotban nyomja meg a bal felső sarokban lévő nyilat a beállításokba  lépéshez.

1 Lépjen ki a beállításokból

2 Frissítés

3 Cserélje az egységeket

4 Hangerő

5 Fényerő

6 A WIFI be- és kikapcsolása

7 WIFI beállítások

A  számítógép  verziója  az  ABOUT  megnyomásával  jelenik  meg.  A  ‘Check  updates’  frissítések
ellenőrzése megnyomása után a számítógép automatikusan megkeresi a legújabb frissítést.

Ha a  számítógép újabb frissítést  talál,  a  felhasználó  letöltheti  azt.  A letöltés  után  nyomja meg a
telepítést (5. és 6. ábra)
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4. A  funkcióba  lépéshez  válassza  a  COMMUNITY  CENTER,  MANUAL,  PROGRAM,  WATT
CONSTANT, TARGET H. RATE elemeket.

QUICK START FUNKCIÓ

Nyomja meg a QUICK START gombot. Belép a beállításokba (7. ábra). 

1. Ha az RPM nagyobb, mint 15, akkor a SPEED, DISTANCE, RPM, CALORIES az érték túllépése 
után nullára áll, és a visszaszámlálás újraindul.

2. A UP és DOWN gombokkal állítsa be a terhelést. A négyzet alakú grafikon 0,1 km / mil-enként 
változik

3. A program szüneteltetéséhez nyomja meg a PAUSE gombot, megjelenik a PAUSE felirat (8. kép). 
A SPEED és az RPM értéke visszatér 0-ra. A többi érték elmentésre kerül. A program 
bekapcsolásához nyomja meg a CONTINUE gombot.
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1.  Az  edzés  alatt  nyomja  meg  a  RECOVERY  gombot  a  RECOVERY  program  belépéséhez.  A
visszaszámlálás 0-val fejeződik be. Megjelennek az értékek és visszatérnek a menübe, amikor
a képernyő bármelyik részét megnyomja.

2. A kezdőlapra való visszatéréshez nyomja meg a HOME gombot.

KÖZÖSSÉGI KÖZPONT

1. Nyomja meg a COMMUNITY CENTER-t a multimedia funkcióba lépéshez (9. ábra)

2. Használjon további lehetőségeket (10. ábra)

3. A kiválasztás után a nyílgombokkal nyissa meg a HOME – QUICK START - VOLUME –BACK
opciókat (11. kép)

4. Ha 3 másodpercig nem hajt végre semmilyen műveletet, a fényerő 50% -kal csökken, akkor a menü
elrejtéséhez nyomja meg a <nyíl gombot.
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4.  A  jobb  nyíl  megnyomásával  megjelenik  a  SPEED,  LOAD,  DISTANCE,  TIME,  RPM,  WATT,
CALORIES, PULSE felirat.

5. Nyomja meg a <hide functiona panel - a funkciópanel elrejtésétN

6. Nyomja meg a QUICK START gombot, minden érték elkezd számolni. Használja a FEL és a
LE gombokat az ellenállás beállításához, a PAUSE gombot a program szüneteltetéséhez. A
SPEED, RPM és WATT alaphelyzetbe kerül, a többi érték elmentésre kerül (12. kép).

7. A kezdőlapra való visszatéréshez nyomja meg a HOME gombot.
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MANUÁLIS PROGRAM 

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a MANUAL gombot a beállítások megadásához

2. Kiválaszthatja az U0 - U4 felhasználót. Megjelennek a felhasználói információk. (U0 vendégként
szolgál, az adatok nem kerülnek mentésre)

3. Beállíthatja az AGE, HEIGHT, WEIGHT, GENDER és USER NAME beállítást.

4. TIME, DISTANCE, CALORIES beállítása (13. kép)

5. A kezdőképernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg az EXIT gombot.

6.  A  program  bekapcsolásához  nyomja  meg  a  START  gombot  (14.  kép).

1. A beállítás és a START megnyomása után a beállított értékek visszaszámlálása megkezdődik. 
Amikor az egyik érték eléri a 0-t, a program leáll és visszatér a kezdőképernyőre.

2. A FEL és a LE gombbal változtassa meg a terhelést edzés közben. A négyzet alakú grafikon 0,1 km
/ mérföldönként változik. Az idő beállítása esetén a négyzet alakú grafikon 20 másodpercenként 
megváltozik.

3. A program szüneteltetéséhez nyomja meg a PAUSE gombot, a kijelzőn a PAUSE felirat jelenik 
meg. A SPEED és az RPM visszatér 0-ra. A többi érték elmentésre kerül. A program bekapcsolásához
nyomja meg a CONTINUE gombot. (15. kép)

1.  Az  edzés  alatt  nyomja  meg  a  RECOVERY  gombot  a  RECOVERY  program  belépéséhez.  A
visszaszámlálás 0-val fejeződik be. Megjelennek az értékek és visszatérnek a menübe, amikor
a képernyő bármelyik területét megnyomják.

2. A kezdőlapra való visszatéréshez nyomja meg a HOME gombot.
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PROGRAMOK

1. A kezdőképernyőn nyomja meg a PROGRAM gombot a beállítások megadásához. (16.kép).

2.  Választhat a 12 program közül.

3. Válassza az U0-U4 felhasználót. Megjelennek a megfelelő adatok.

4. Beállíthatja a TIME beállítást, és választhat a AGE, HEIGHT, WEIGHT, GENDER és a USER 
NAME lehetőséget.

5.  A telepítés során kiválaszthatja az EXIT menüpontot a kezdőképernyőhöz való visszatéréshez.
A program bekapcsolásához nyomja meg a START gombot. Az értékek elkezdenek számolni, és 
a négyzet alakú grafikon a programtól és a kiválasztott értékektől függően LOAD, PULSE, WATT, 
SPEED, DISTANCE, RPM, CALORIES, a 17 ábra szerint.

6. Ha beállította az időt, a START elkezdi a visszaszámlálást. Amikor eléri a 0 értéket, a program 
kikapcsol és visszatér a kezdőképernyőre.
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1. Az UP és a DOWN gombbal változtassa meg a terhelést edzés közben. A négyzet alakú grafikon
0,1  km  /  mérföldönként  változik.  Az  idő  beállítása  esetén  a  négyzet  alakú  grafikon  20
másodpercenként megváltozik.

2. A program szüneteltetéséhez nyomja meg a PAUSE gombot, a kijelzőn a PAUSE felirat jelenik
meg. Minden érték elmentésre kerül. A program bekapcsolásához nyomja meg a CONTINUE
gombot. (18. kép)

3.  Az  edzés  alatt  nyomja  meg  a  RECOVERY  gombot  a  RECOVERY  program  belépéséhez.  A
visszaszámlálás 0-án fejeződik be. Megjelennek az értékek és visszatérnek a menübe, amikor
a képernyő bármelyik területét megnyomják.

4. A kezdőlapra való visszatéréshez nyomja meg a HOME gombot.
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WATT PROGRAM

1. A Home kijelzőn válassza ki a WATT CONSTANT programot a beállításokba lépéshez (19.
ábra). 

2. Az érték beállításához nyomja meg a WATT gombot (az alapértelmezett érték 125 W).

3. Kiválaszthatja az U0 - U4 felhasználót. Megjelennek a felhasználói információk. (U0 vendégként 
szolgál, az adatok nem kerülnek mentésre)

4. Beállíthatja a TIME értéket, és választhat az AGE, HEIGHT, WEIGHT, GENDER és a USER NAME
lehetőségek között.

5. A beállítás során kiválaszthatja az EXIT menüpontot a kezdőképernyőhöz való visszatéréshez.

6. Az edzés elindításához nyomja meg a START gombot. SPEED, RPM, TIME, DISTANCE, 
CALORIES, WATT (20. ábra) jelennek meg.

7. Ha beállította az időt, a START elkezdi a visszaszámlálást. Amikor eléri a 0 értéket, a program 
kikapcsol és visszatér a kezdőképernyőre.

8. TARGET WATT CONSTANT DATA: Megjeleníti a WATT értéket az ktuális edzés szerint.

REAL WATT CONSTANT DATA: jelenítse meg a WATT értékeket az aktuális gyakorlatnak 
megfelelően.

LOAD CONTROL DATA: Az adatokat a watt-programmal és a terheléssel kombinálva jeleníti meg.

1. A program szüneteltetéséhez nyomja meg a PAUSE gombot, a kijelzőn a PAUSE felirat jelenik 
meg. Minden érték elmentésre kerül. A program bekapcsolásához nyomja meg a CONTINUE gombot.
(21. kép)
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2.  Az  edzés  alatt  nyomja  meg  a  RECOVERY  gombot  a  RECOVERY  program  belépéséhez.  A
visszaszámlálás 0-ban fejeződik be. Megjelennek az értékek és visszatérnek a menübe, amikor
a képernyő bármelyik területét megnyomják.

3. A kezdőlapra való visszatéréshez nyomja meg a HOME gombot.

4. A WATT megjeleníti az aktuális üzeneteket:

• Túl lassú: Növelje sebességét. Jelenlegi érték <beállított érték (1-25%)

• Mérsékelt: Tartsa be sebességét. Beállított érték (1 + 25%)> Jelenlegi wattérték> Beállított érték (1-
25%)

• Túl gyors: túl gyors. Jelenlegi érték> beállított érték (1 + 25%)

HRC PROGRAM

1. A  kezdőképernyőn  válassza  a  TARGER  H.  RATE  menüpontot  a  szolgáltatás
bekapcsolásához (22. kép).

2. Választhat a TAG (felhasználói beállítások) közül 90%, 75%, 55% (23. ábra).

3. Kiválaszthatja az U0 - U4 felhasználót. Megjelennek a felhasználói információk. (U0 vendégként 
szolgál, az adatok nem kerülnek mentésre)

4. Beállíthatja az IDŐ beállítást, és választhat a AGE, HEIGHT, WEIGHT, GENDER és a USER 
NAME lehetőségek közül.

5. A kezdőképernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg az EXIT gombot.
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6. A program elindításához nyomja meg a START gombot. A SPEED, RPM, TIME, DISTANCE, 
CALORIES, WAT értékek jelennek meg (24.ábra)

3. Ha beállította az időt, akkor a START gomb megnyomásával elkezdi a visszaszámlálást. Amikor
eléri a 0 értéket, a program kikapcsol és visszatér a kezdőképernyőre

4. TAERGET HEART RATE DATA: A BPM az életkor szerint jelenik meg.

REAL HEART RATE DATA: A BPM megjeleníti az aktuális értéket.

LOAD CONTROL DATA: Megjeleníti az aktuális terhelést.

5. Ha a pulzusszám nem haladja meg a megadott értéket, a terhelés 30 másodpercenként növekszik,
amíg el nem éri a kívánt pulzusszámot. Ha a pulzus meghaladja a megadott értéket, a terhelést
15 másodpercenként 1 szinttel csökkenti 1 terhelési szintig. Ezután a program leáll. Ha pulzust
nem észlel, a terhelést azonnal 1. szintre csökkenti. Ha további 30 másodpercet nem észlel, a
program azonnal leáll.

6. Ha a pulzusszámot nem észleli, erről értesítést kapunk.

7. A számítógép visszatér a kezdőképernyőre, ha a pulzusszámot 30 másodpercig nem érzékeli.

8. Az edzés alatt nyomja meg a PAUSE gombot, hogy leállítsa az edzést, az összes adat elmentésre
kerül, és a motor visszatér 1. terhelési szintre.

9.  Az  edzés  alatt  nyomja  meg  a  RECOVERY  gombot  a  RECOVERY  programba  lépéséhez.  A
visszaszámlálás 0-nál fejeződik be. Megjelennek az értékek és visszatér a menübe, amikor a
képernyő bármelyik területét megnyomja.

10. A kezdőlapra való visszatéréshez nyomja meg a HOME gombot.

RECOVERY FUNKCIÓ

1.  Edzés  közben  nyomja  meg  a  RECOVERY  gombot  a  funkció  közvetlen  eléréséhez,  a  motor
visszatér az 1. terhelési szintre (25. kép)

2. A számítógép elkezdi a 60 másodperces visszaszámlálást, és az eredmény 60 másodperc után
megjelenik. (26. kép)

3. A program alatt érintse meg a képernyőt a kezdőképernyőhöz való visszatéréshez.
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4. Miután elérte a 0 értéket, F1 - F6 lesz látható. A kezdőképernyőhöz való visszatéréshez nyomja
meg  a  képernyőt.

F1 kimagasló

F2 kiváló

F3 jó

F4 elfogadható

F5 átlag alatti

F6 gyenge
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MEGYJEGYZÉS

• A számítógép SLEEP MODE üzemmódra vált, ha nem érzékel 5 percig jelet.

•  A számítógép újraindításához nyomja meg a QUICK START gombot, amikor a számítógép alvó

üzemmódban van.

•  Ha  MULTIMEDIA-t  használja,  a  számítógép  nem  lép  készenléti  módba.  Ha  nem  használja  a

számítógépet, akkor lépjen ki a MULTIMEDIA programból, és térjen vissza a kezdőképernyőre.

• Soha ne frissítse a programokat a MULTIMEDIA-ban.

• A frissítés előtt be kell kapcsolnia a WIFI-t.

ELLIPTIKUS TRÉNER HASZNÁLATA

Az elliptikus tréner egy népszerű fitneszgép, az egyik legújabb és leghatékonyabb otthoni cardio gép..

Amikor elliptikus tréneren edz, a lábak az elliptikus görbe mentén mozognak.

Az  elliptikus  tréner  gyakran  helyettesíti  a  kerékpárokat  és  a  futópadokat,  mivel  jobban kíméli  az

ízületeket. A karok segítségével a felsőtest is edzésben tartható.

Edzés közben átviszi a súlyt az egyik lábáról a másikra. Próbáljon fenntartani egyenes és természetes

testtartást. A karok segítenek. Találja meg a tökéletes pozíciót a markolat megtartásához, és

próbáljon meg a lehető legtermészetesebben mozogni.

KARBANTARTÁS
 Csak puha törlőrongyot használjon, valamint kerülje a maró hatású tisztítószereket.

 Ne tisztítsa a műanyag alkatrészeket súrolóanyagokkal vagy oldószerekkel.

 Minden használat után törölje le az izzadságot.

 Védje a készüléket a nedvességtől és a szélsőséges hőmérséklettől.

 Óvja a készüléket, a számítógépet a közvetlen napfénytől.

 Rendszeresen ellenőrizze az összes csavart és anyát.

 Tárolja száraz, tiszta helyen, gyermekektől távol.

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
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