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BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ 

• A biztonságos és megfelelő használat a tulajdonos felelőssége. Tájékoztassa az összes többi 
felhasználót a helyes használatról. 

• Ezt a terméket csak rendeltetésszerűen használja. Ne végezzen semmilyen helytelen 
módosítást a gépen. 

• Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól. Soha ne hagyja a gyermekeket felügyelet nélkül a 
készülék közelében. 

• Rendszeresen ellenőrizze az összes csavart, anyát és alkatrészt, hogy jól vannak e meghúzva. 
Húzza meg őket újra, ha szükséges. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a gépen nincs-e sérülés 
vagy kopás. Soha ne használjon sérült vagy kopott terméket. Az összes sérült vagy kopott 
alkatrészt azonnal cserélje ki. 

• Csak sima, tiszta és szilárd felületre helyezze a gépet és biztosítson körülbelül 0,6 m szabad 
helyet a gép körül. Helyezzen egy szőnyeget a készülék alá, hogy megvédje a padlót. 

• Beltéri használatra alkalmas, óvja a nedvességtől és a portól. Gondoskodjon megfelelő 
szellőzésről. Soha ne sportoljon levegőtlen, nem jól szellőztetett helyen. 

• Távolítson el minden hegyes tárgyat a gép közeléből. 

• Mindig viseljen megfelelő ruhát és sportcipőt. Kerülje a túl laza ruhát, amely beleakadhat a 
gépbe. 

• A sérülések elkerülése érdekében tartsa távol a kezét a mozgó alkatrészektől. Egyik állítható 
résznek sem szabad akadályoznia a felhasználó mozgását. 

• Ügyeljen az edzés sebességének ésszerű betartására. 

• Ha azt tapasztalja, hogy rendellenesen működik a gép, hagyja abba a használatát. 

• Csak egy ember használhatja egyszerre. 

• Bármely edzésprogram megkezdése előtt konzultáljon orvosával. Ez különösen akkor 
szükséges, ha elmúlt 35 éves vagy ha vannak egészségügyi problémái. Ha szédül vagy rosszul 
érzi magát, azonnal állítsa le a gépet. Ne használja, ha egészségügyi problémái vannak, vagy ha 
rendszeres orvosi ellátást igényel. 

• Kerülje a gép használatát az alábbi esetekben: lábfájdalom, derékfájdalom, sérült nyak, derék, 
láb, izületi gyulladás, reuma, köszvény, csontritkulás, szívproblémák, rossz vérkeringés, magas 
vérnyomás, légzési nehézségek, thrombusz, cukorbetegség, bőrirritáció, hyperpyrexia, 
csontproblémák, terhesség esetén. 

• Maximális terhelhetőség: 120 kg 

• FIGYELMEZTETÉS! A pulzusszám mérése nem orvosi pontosságú. Az edzés során fellépő 
túlterhelés súlyos sérülésekhez vagy akár halálhoz is vezethet. Ha rosszul érzi magát, azonnal 
hagyja abba az edzést.  

• Kategória: HC otthoni használatra (EN957 szabvány) 



FONTOS MEGJEGYZÉS 

• Szerelje össze az ellipszis trénert az összeszerelési útmutató szerint, és ügyeljen arra, hogy csak a 
termékhez mellékelt és ehhez tervezett szerkezeti elemeket használja. Az összeszerelés előtt 
ellenőrizze, hogy a csomag megfelel e az alkatrészlistának. 

• Ügyeljen arra, hogy a terméket száraz és egyenletes felületen állítsa fel, és mindig óvja a 
nedvességtől. A talaj védelme érdekében javasoljuk talajvédő szőnyeg használatát. 

• Nagyon fontos hogy az ellipszis tréner nem játék. Ezért csak megfelelően tájékozott vagy informált 
személyek használhatják. 

• Szédülés, hányinger, mellkasi fájdalom vagy egyéb fizikai tünetek esetén azonnal hagyja abba az 
edzést és azonnal keresse fel orvosát. 

• Gyerekek, valamint fogyatékkal élő személyek csak felügyelet mellett használhatják a trénert, aki 
támogatást és hasznos utasításokat adhat. 

• Ügyeljen arra, hogy edzés közben más személyek ne tartózkodjanak a gép közelében. 

• Ügyeljen az állítható alkatrészek megfelelő beállítására, és vegye figyelembe a megjelölt maximális 
beállítási pozíciókat. 

• Ne eddzen azonnal étkezés után! 

ALKATRÉSZ LISTA 

No. név db No. név db 

1 Főváz 1 36 Csavar M8x20 2 

2 Középső oszlop 1 37 Rugós alátét Ø8 8 

3 Bal kormány rúd 1 38 Nagy alátét Ø25xØ8x2 2 

4 Bal lábtámasz rúd 1 39 D alátét Ø38x3 2 

5 Jobb kormány rúd 1 40 Hüvely Ø38, Ø32, Ø19, Ø14 4 

6 Jobb lábtámasz rúd 1 41 Műanyag hüvely Ø60x88 2 

7 Első stabilizátor 1 42 Lábtámasz-burkolat - A 2 

8 Hátsó stabilizátor 1 43 Lábtámasz-burkolat - B 2 

9 Bal kormány 1 44 Csavar Ø10X45 2 

10 Jobb kormány 1 45 Hüvely Ø18xØ10x10 4 

11 Kormány 1 46 Nagy alátét Ø6xØ18x1.5 2 

12 Kormánykar végsapka 2 47 Csavar M6x15 2 

13 Szivacsos markolat Ø27x33x360 2 48 Bal lábtartó 1 

14 Pulzusérzékelő kábel 750 mm 2 49 Jobb lábtartó 1 

15 Csavar ST4.2x20 2 50 Csavar M6x40 6 

16 Számítógép 1 51 Alátét Ø6xØ12x1.0 6 

17 Csavar M5x10 4 52 Anya M8 4 

18 Érzékelő kábel I 1100 mm 1 53 Hüvely Ø8xØ16x1,5 2 

19 Csavar M8x15 12 54 Hüvely Ø18xØ8x10 4 
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20 Íves alátét Ø16xØ8 2 55 Csavar M8x50 2 

21 Ellenállás beállító gomb 1 56 Anya S13 2 

22 Ellenállás-beállító kábel 1800 mm 1 57 Csavar a bal oldali lemezhez 1/2 " 1 

23 Íves alátét Ø5xØ15x1.0 1 58 Alátét Ø28xØ17x0.3 2 

24 Csavar M5x55 1 59 Hüvely Ø24,5xØ16x14 4 

25 Kormánykar burkolat 2 60 U alakú lemez 2 

26 Fogantyú Ø31x37x480 2 61 Rugós alátét Ø20 2 

27 Bal kormányburkolat - A 1 62 Anya 1/2 " 1 

28 Bal kormányburkolat - B 1 63 Csavar a jobb oldali lemezhez 1/2 
" 

1 

29 Csavar ST4.2x20 8 64 Anya 1/2 " 1 

30 Csavar ST2.9x16 4 65 Íves alátét Ø20xØ 8 6 

31 Csavar M6x35 4 66 Csavar M8x35 2 

32 Ø6 íves alátét 4 67 Szállító kerekek 2 

33 Anya M6 10 68 Zárósapka 4 

34 Jobb kormányburkolat - A 1 69 Nagy alátét Ø20xØ8 4 

35 Jobb kormányburkolat - B 1 70 Anya M10 4 

71 Stabilizáló lábak M10x30 4 89 Anya M6 2 

72 Érzékelő kábel 1600 1 90 Szabadonfutó tartó 1 

73 Kulacstartó 1 91 Csavar M8x20 1 

74 Csavar ST4.8x15 2 92 Csiga 1 

75 Anya 7/8 “ 2 93 Alátét Ø6xØ12 1 

76 II. Alátét Ø23xØ34.5x2.5 1 94 Csavar M6x10 1 

77 Anya 7/8 “ 1 95 Csavar M8X85 lyukkal 1 

78 Csapágyak 2 96 Csavar ST4.2x15 6 

79 Csapágy persely 2 97 Bal burkolat 1 

80 Csapágyanya 7/8 “ 1 98 Jobb burkolat 1 

81 I alátét Ø24xØ40x3.0 1 99 Bal oldali láncburkolat 1 

82 Szjj kerék 1 100 Bal oldali láncvédő 1 

83 Szíj 1 101 A lánc jobb burkolat 1 

84 Anya M10 2 102 Jobb oldali láncvédő 1 

85 Lendkerék 1 103 Csavar Ø8x32 2 

86 Csavar M6x36-as lyukkal 2 104 Csavar ST2.9x12 2 

87 U alakú konzol 2 105 Gumi hüvely 2 

88 Rugós alátét Ø6 2 
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ÖSSZESZERELÉSHEZ SZÜKSÉGES ALKATRÉSZEK 

  

57. Csavar a bal lemezhez 1/2" – 1 db 

58. Alátét Ø28xØ17x0.3 – 1 db 

61. Rugós alátét Ø20 – 1 db 

62. Anya 1/2" – 1 db 

63. Csavar a jobb lemezhez 1/2" – 1 pcs 

58. Alátét Ø28xØ17x0.3 – 1 db 

61. Rugós alátét Ø20 – 1 db 

64. Anya 1/2" – 1 db 

 
  

50. Csavar M6x40 – 6 pcs 33. Anya M6 – 10 pcs 51. Alátét Ø6xØ12x1.0–6 pcs 

 

 
 

31. Csavar M6x35 – 4 pcs 32. Alátét M6 – 4 pcs 56. Anya S13 – 2 pcs 

  

30. Csavar ST2.9x16 - 4 ks 29. Csavar ST4.2x20 – 8 pcs 

SZERSZÁMOK 

 

 

Imbuszkulcs S6 – 1 db Imbuszkulcs S8 – 1 db 

 
 

Csavarkulcs – 1 db Csavarkulcs S10, S13, S14, S15 – 1 db 
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DIAGRAM 

 



8 

 

 



9 

 

ÖSSZESZERELÉS 

1. LÉPÉS 

Rögzítse a stabilizáló lábakat (71) az első és a hátsó stabilizátorhoz (7, 8) 

 

 

2. LÉPÉS 

Távolítsa el a két csavart (19), a két alátétet (69) az elülső stabilizátorról (7). Távolítsa el a két csavart 
(19), a két alátétet (69) a hátsó stabilizátorról (8). 

Rögzítse az első stabilizátort (7) a fővázhoz (1) a két csavarral (19), a két alátéttel (69), amelyet 
korábban eltávolított. 

Rögzítse a hátsó stabilizátort (8) a fővázhoz (1) a két csavarral (19), a két alátéttel (69), amelyet 
eltávolított korábban. 

 

 

3. LÉPÉS 

Távolítsa el a hat csavart (19), a hat alátétet (37) és a hat nagy alátétet (65) a fővázról (1). 

Tolja át a teherbeállító kábelt (22) a középső oszlop alján (2), és nyomja ki a négyzeten. 
Csatlakoztassa a II. Érzékelő kábelt (72) a fővázból (1) az I érzékelő kábeléhez (18) a középső 
oszloptól (2). 

Helyezze be az első oszlopot (2) a fővázba(1), és rögzítse hat csavarral (19), hat alátéttel (37) és hat 
nagy alátéttel (65). Húzza meg az S6 imbuszkulccsal. 
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Távolítsa el az alátétet (23) és a csavart (24) a kézi csavarról a terhelés (21) beállításához. 

Húzza ki a kábelt a kézi csavarból, hogy a terhelést (21) a terhelés-szabályozó kábelhez (22) az A 
ábra szerint állítsa be. B. Rögzítse a kézi csavart (21) az elülső oszlophoz (2) az alátét (23) és az 
eltávolított csavar (24) segítségével. Húzza meg hatszögletű csavarral. 

 

4. LÉPÉS 

Távolítsa el a két csavart (36), a két alátétet (37), a két nagy alátétet (38) és a két alátétet (39) a 
középső oszlop (2) bal és jobb oldaláról. 

Rögzítse a bal oldali kormányrudat (3) a középső oszlophoz (2) a csavarral (36), alátétekkel (37, 38, 
39). 

Rögzítse a tartót (60) a bal oldali hajtókarhoz (82) a tartócsavarral (60), alátétekkel (61) és anyával 
(57). Helyezze vissza a sapkát (56) a csavarra (55). 

MEGJEGYZÉS: A bal oldali tartó (57) és a jobb oldali tartó (63) csavarjait R - jobbra, L - balra jelöljük. 

Rögzítse a bal lábtámaszt (48) a bal lábtámasz tengelyhez (4) a három anyával (33), három alátéttel 
(51) és három csavarral (50). 

Rögzítse a végsapkákat (42, 43) a bal oldali lábtámasz tengelyhez (4) a két csavarral (29). 
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Ismételje meg a fenti eljárást a jobb markolathoz (5) és a lábtámaszhoz 
(49).
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5. LÉPÉS 

Rögzítse a bal és a jobb fogantyút (9, 10) a kormány (3, 5) bal és jobb fogantyújához a négy csavar 
(31), négy alátét (32) és négy anya (33) segítségével 

 

.  

6. LÉPÉS 

Távolítsa el a két csavart (29) a bal oldali kormányról (3). Rögzítse a burkolatokat (27, 28) a bal oldali 
kormányra (3) a két csavarral (29). 

Távolítsa el a két csavart (29) a jobb kormányról (5). Rögzítse a burkolatokat (27, 28) a bal oldali 
kormányra (3) a két csavarral (29). 

Húzza meg a csavarokat egy hatszögletű csavarhúzóval. 
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7. LÉPÉS 

Távolítsa el a két csavart (19), a két alátétet (20) a középső oszlopból (2). 

Vezesse a pulzusérzékelő kábelt (14) a fogantyúktól (11) a középső oszlophoz (2), és vezesse át a 
középső oszlopon (2). 

Rögzítse a fogantyúkat (11) a középső oszlophoz (2) a két csavarral (19) és két anyával (20). 

Távolítsa el a csavarokat (17) a tartó (16) hátuljáról. Csatlakoztassa az érzékelő kábeleit (18) és az 
pulzusérzékelő kábeleket (14) a tartóból (16), majd rögzítse a tartót a középső oszlophoz (2) a négy 
csavarral (17). 

  

 

 

8. LÉPÉS 

Rögzítse a kulacstartót (73) két csavar segítségével (74). 
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SZÁMíTÓGÉP 

GOMBOK 

MODE Gomb a választás megerősítéséhez 

SET Állítsa be az időt, a távolságot, a kalóriát és a pulzust. 

RESET Nullázza le az időt, a távolságot, a kalóriát és a pulzust. 

 

FUNKCIÓK 

SCAN Nyomja meg a MODE gombot, amíg a SCAN felirat meg nem jelenik. 
Az összes funkció ciklusban jelenik meg: az idő, a sebesség, a 
távolság jelenik meg. 

TIME  

 

Megjelenik az edzés ideje 

Nyomja meg a MODE gombot, amíg a TIME felirat meg nem jelenik, és 
állítsa be az edzés idejét a SET gombbal 

SPEED  Pedálozási sebesség 

DIST A  bekapcsolástól számítja a sebességet. 

Nyomja meg a MODE gombot, amíg a DIST felirat meg nem jelenik. 
Állítsa be az edzési távolságot a SET segítségével. 

CALORIES  Az elégetett kalóriát jeleníti meg 

Nyomja meg a MODE gombot, amíg a CAL meg nem jelenik, és állítsa 
be a kívánt kalóriaszámot a SET gombbal 

ODO  Kijelzi a teljes távolságot 

PULSE Nyomja meg a MODE gombot, amíg a PULSE felirat meg nem jelenik. 
Mérés előtt tartsa mindkét pulzusmérő lemezt. Megjelenik a BPM 
(percek ütések) Az első 2-3 másodperc nagyon pontatlan. A mért 
értékek nem orvosi célokra szolgálnak. 

 

 

MEGJEGYZÉS: 

• Ha a kijelző nehezen olvasható, cserélje ki az elemeket. 

• A kijelző automatikusan kikapcsol, ha 4 másodpercig nem érkezik jel. 

• A monitor automatikusan bekapcsol, amikor jelet vesz. 

• A számítógép az edzés elején elkezdi az adatok rögzítését, és leállítja a felvételt, amint 4 
másodpercig nem edz. 
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HIBAELHÁRíTÁS 

Az elliptikus tréner nem stabil Stabilizálja az ellipszis trénert a szintező lábakkal 

A számítógép nem jeleníti meg adatokat Ellenőrizze a kábel állapotát és csatlakozását 

Ellenőrizze az elem állapotát 

Cserélje ki az elemeket 

A számítógép nem méri a pulzust Ellenőrizze, hogy a kábelek megfelelően vannak-
e csatlakoztatva 

Mindig tartsa mindkét érzékelőt 

Túl erősen fogja a pulzusérzékelőket. 

Az elliptikus tréner nyikorog használat közben Húzza meg a csavarokat és anyákat, ellenőrizze 
a csatlakozásokat 

 

AZ ELLIPTIKUS TRÉNER HASZNÁLATA 

Az elliptikus tréner népszerű fitneszgép, az egyik legújabb és leghatékonyabb otthoni edzőgép. 

Amikor ellipszis 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 markolatokkal eközben a felső testet is erősíti. 

Edzés közben áthelyezi a súlyt az egyik lábáról a másikra. Próbáljon fenntartani egyenes és 
természetes testhelyzetet. A markolatok segítenek. Keresse meg az Ön számára legidálisabb pozíciót 
markolat tartásához, és próbálja meg a lehető legtermészetesebben mozogni. 

BEMELEGíTŐ FÁZIS 

A sikeres edzés bemelegítő gyakorlatokkal kezdődik, és lazító (pihentető) gyakorlatokkal fejeződik be. 
A bemelegítő gyakorlatoknak fel kell készíteniük a testet az edzéshez. A lazító szakasznak meg kell 
védenie az izmokat a sérülésektől és a görcsöktől. Végezzen bemelegítő és lazító gyakorlatokat az 
alábbi táblázat szerint. 

 

 

 

Érintse meg a lábujját 

Lassan dőljön előre. Lazán tartsa a hátát és a karjait miközben a 
lábujjai felé nyújtózik. Tartsa meg a pozíciót 15 másodpercig. A térdeit 
enyhén hajlítsa be. 

 

 

Felső combizom 

Támaszkodjon meg a felnál az egyik kezével. Húzza fel a job vagy bal 
lábát a fenekéhez amennyire csak tudja. Tartsa meg 30 másodpercig a 
pozíciót, majd ismételje a ygakorlatot mindkát lábával kétszer. 
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Lábnyújtás 

Üljön le és nyújtsa ki a jobb lábát. Pihentesse a bal talpát a jobb lába 
belső combjánál. Próbálja megérinteni a jobb kezével a jobb lábát 
amilyen messze csak tudja. Maradjon így 15 másodpercig, majd 
pihenjen. Ismételje a gyakorlatot a bal lábával és kezével is. 

 

 

Belső comb 

Üljön a földre, és tegye a lábát úgy, hogy a térd kifelé nézzen. Húzza 
szorosan a lábát az ágyékához. Óvatosan nyomja le térdét. Tartsa ezt 
a pozíciót 30–40 másodpercig, ha lehetséges. 

 

 

 

    Vádli / Achilles inak 

Helyezze mindkét kezét a falra, és helyezze a testsúlyát a karjaira. 
Lépjen hátra a bal lábával és nyújtsa ki azt. A jobb lábát enyhén 
hajlítsa be. Tartsa 30–40 másodpercig a pozíciót, ha lehetséges. 

KARBANTARTÁS 

• Csak puha ruhát használjon és kerülje a maró hatású takarítószereket. 

• Ne tisztítsa a műanyag alkatrészeket súrolószerrel vagy oldószerekkel. 

• Minden használat után törölje le az izzadságot. 

• Védje a készüléket a nedvességtől és a szélsőséges hőmérsékletektől. 

• 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 lehetséges javítás nem gazdaságos, a helyi 
törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen. 

Ezáltal megóvja a környezetet és a természetes forrásokat. Ezenkívül hozzájárulhat az emberi 
egészség védelméhez. Ha nem biztos a hulladék helyes eltávolításában, kérjen tájékoztatást a helyi 
hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat. 

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre. 

 

 


