
 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU  

IN 21341 Elliptikus tréner inSPORTline inCondi ET660i II 

 

 



2 

 

TARTALOM 

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ……………………………………………………………………………………...3 

FONTOS MEGJEGYZÉS……………………………………………………………………………………….3 

ÖSSZESZERELÉS………………………………………………………………………………………………4 

DŐLÉSSZÖG BEÁLLíTÁSA…………………………………………………………………………………….9 

SZÁMÍTÓGÉP……………………………………………………………………………………………………9 

HASZNÁLAT………………………………………………………………………………………………….12 

MEPANEL .............................................................................................................................................. 16 

ELLIPTIKUS TRÉNER HASZNÁLATA……………………………………………………………………….21 

BEMELEGÍTŐ FÁZIS…………………………………………………………………………………………..21 

KARBANTARTÁS………………………………………………………………………………………………22 

DIAGRAM………………………………………………………………………………………………………..23 

ALKATRÉSZ LISTA…………………………………………………………………………………………….24 

KÖRNYEZETVÉDELEM……………………………………………………………………………………….25 

 

 



3 

 

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ 

• Olvassa el figyelmesen a kézikönyvet, és őrizze meg ha a későbbiekben szüksége lenne. 

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

• Ha másik személyek is használják az elliptikus trénert, akkor tájékoztassa őket a gép helyes 
használatáról. 

• Egyszerre csak egy ember használhatja az elliptikus trénert. 

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

• Az edzés megkezdése előtt távolítsa el a tréner 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 meg nem javítják. 

• A felnőtt személyek felelőssége, hogy gyermekek ne használják a gépet, valamint ne tartózkodjanak 
a közelében felnőtt felyügyelete nélkül. 

• Ha a gyermekek használják a trénert, mindenképpen vegye figyelembe a gyermek mentális és fizikai 
állapotát, fejlettségét és mindenekelõtt temperamentumát. A gyermekek kizárólag felnőtt felügyelete 
alatt használhatják az elliptikus trénert. Tájékoztassa őket a gép helyes és megfelelő használatáról. Az 
elliptikus tréner nem játék. 

• Saját biztonsága érdekében mindig ellenőrizze, hogy edzés közben legalább 0,6 méter szabad hely 
van a gép körül minden irányból. 

• Az esetleges balesetek elkerülése érdekében ne engedje, hogy a gyermekek felügyelet nélkül 
megközelítsék az elliptikus trénert, mivel játékos természetükből fakadóan nem a célnak megfelelően 
használnák. 

• Felhívjuk figyelmét, hogy a nem megfelelő és túlzásba vitt edzés az egészségre ártalmas lehet. 

• A tréner összeszerelésekor ügyeljen arra, hogy stabilan álljon. Egyenetlen talaj eseten használja a 
gép talajkiegyenlítő rendszerét. 

• Mindig viseljen edzés közben megfelelő ruházatot és cipőt. Ügyeljen arra hogy edzés közben ne 
viseljen túl laza sportruházatot, amik beleakadhatnak a gép egyes részeibe. Lehetőleg 
csúszásmentes talpú sportcipőt viseljen. 

• Feltétlenül konzultáljon orvosával, mielőtt bármilyen edzési programot megkezdene. Megfelelő 
tippeket és tanácsokat adhat Önnek a terhelés intenzitása, valamint az edzés és az ésszerű étkezési 
szokások vonatkozásában. 

• Terhelhetőség: 150 kg 

•FIGYELEM! A pulzusmérő nem orvosi pontosságú. Az edzés közbeni túlterhelés súlyos sérüléseket 
vagy halált okozhat. Ha rosszul érzi magát, azonnal hagyja abba az edzést! 

• Kategória: SC professzionális és kereskedelmi használatra (az EN 957 szerint) 
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FONTOS MEGJEGYZÉS 

• Szerelje össze az edzőgépet az összeszerelési utasítások szerint, és csak a géphez mellékelt és 
erre tervezett szerkezeti részeket használja. Az összeszerelés előtt ellenőrizze, hogy a csomag 
tartalma teljes-e az alkatrészlista és a használati útmutató alapján. 

• Ügyeljen arra, hogy az elliptikus trénert száraz és egyenletes felületen szerelje össze, és mindig óvja 
a nedvességtől. A nyomáspontoktól, szennyeződésektől való védelem érdekében javasoljuk, hogy 
helyezzen megfelelő, csúszásmentes szőnyeget a tréner alá. 

• Általános szabály, hogy a sport eszközök nem játékok. Ezért csak megfelelően tájékoztatott vagy 
oktatott személyek használhatják őket. 

• Szédülés, hányinger, mellkasi fájdalom vagy bármilyen egyéb fizikai tünet esetén azonnal hagyja 
abba az edzést. Kétség esetén azonnal keresse fel orvosát. 

• Gyermekek, fogyatékkal élő személyek csak felügyelet mellett és más személy jelenlétében 
használhatják az elliptikus trénert. 

• Ügyeljen arra, hogy testrészei és más személyek testrészei soha ne legyenek közel a mozgó 
alkatrészekhez a használat során. 

• Az állítható alkatrészek beállításakor ellenőrizze, hogy megfelelően vannak-e beállítva. 

• Ne eddzen azonnal étkezés után! 

ÖSSZESZERELÉS 

Az összeszerelés előtt ellenőrizze, hogy van-e elegendő szabad hely. 

Összeszerelés előtt ellenőrizze, hogy minden alkatrész megvan-e, és egyik sem hiányzik. 

 

1. LÉPÉS 

Távolítsa el a csatolt lemezt (C) a főváz (1) elülső részén található két csavar (B) kicsavarásával. A 
lemezre és a csavarokra nincs szükség a következő lépésekhez. 

Emelje meg az oszlopot (44) az ábrán látható nyíl irányába a lehető legközelebb a fővázhoz (1). Az 
egyik ember tartja az oszlopot, a másik pedig összeköti a kábeleket (A1 és A2). Ezután dugja be 
kábelt a fővázba (1). Rögzítse az oszlopot a csavarokkal (33) és az alátétekkel (34). 
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2. LÉPÉS 

A főváz(1) a csomagolóanyaggal (A) van alátámasztva. A jobb és a bal stabilizátoron (3, 2) 3 csavar 
(33) és 3 alátét (34) található. A csavarokat (21) a főváz (1) elé csavarják. Csavarja le és tartsa meg 
ezeket a csavarokat, mert a későbbiekben szükség less rájuk. Csatlakoztassa a jobb és bal 
stabilizátort lábbal (3, 2) a főkerethez (1) mindkét oldalon 3 csavarral (33) és 3 alátéttel (34). 

Távolítsa el a csomagolóanyagot (A) a főváz (1) alól. Rögzítse az első sínburkolatot (40) a fővázhoz 
(1) 2 csavarral (21). 

 

3. LÉPÉS 

Távolítsa el a 2 csavart (21) a fővázról, és rögzítse a hátsó stabilizátor burkolatot a 2 csavarral (21). 
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4. LÉPÉS 

Az ábrán látható módon rögzítse a láncvédőket (42 és 43) a főkerethez (1). 

 

5. LÉPÉS 

Csatlakoztassa a számítógép kábeleit (51) az ábra szerint. Csatlakoztassa a kábeleket (A1 - A2), (B1 
- B2), (C1 - C2), (D1 - D2), (E1 - E2), és a felesleges kábeleket dugja be az oszlopba (44). Ezután 
rögzítse a számítógépet (51) az oszlophoz (44) 4 csavarral (52). 
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6. LÉPÉS 

Távolítsa el a 3 csavart (21) az oszlopból (44). Ezután 3 csavarral (21) rögzítse a burkolatokat (48 és 
49) az oszlophoz. 

 

 

 

7. LÉPÉS 

Távolítsa el a 4 csavart (74) és a 4 anyát (7) a bal és a jobb kormányról (72 és 73). Rögzítse a 
burkolatokat (75) a bal és a jobb kormányra (72 és 73). Ezután rögzítse a bal és jobb kormányt a 
csavarokkal (74) és az anyákkal (7). Ezután csúsztassa lefelé a burkolatokat (75). 
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DŐLÉSSZÖG BEÁLLíTÁSA 

A markolattal beállíthatja a pedál dőlésszögét. 1 - 5 szint közül választhat. 

 

 

 

SZÁMíTÓGÉP 

A számítógép 21 programot tartalmaz: 

1 Manuális program 

 

10 előrebeállított program 

P1: Rolling P2: Valley 

  

P3: Fat burn P4: Ramp 
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P5: Mountain P6: Interval 

  

P7: Cardio P8: Endurance 

  

P9: Slope P10: Rally 

  

WATT program 

 

HRC program 

55% H.R 75% H.R 
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90% H.R  TARGET H.R 

  

Felhasználói programok 1 - 4 

User program 1 User program 2 

  

User program 3 User program 4 

  

BODY FAT 

 

A nemre, a magasságra, a súlyra és az életkorra vonatkozó adatok akkor is mentésre kerülnek, ha 
kihúzza az eszközt az áramforrásból. 
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 A pont kijelző az aktuális állapotot mutatja.  

A pulzusszámot mutatja.  

A sebesség, az RPM, az idő, a távolság, a teljesítmény, a WATT, az impulzus, a szint egyszerre 
jelenik meg. 

A számítógép automatikusan kikapcsol, ha 4 percig nem kap jelet. 

GOMBOK 

ENTER Ha egyetlen program sem fut (a kijelzőn a STOP felirat látható), nyomja 
meg az ENTER gombot a program kiválasztásához 

1. Program kiválasztásakor nyomja meg az ENTER gombot a program 
megerősítéséhez 

2. Ha értékeket állít be, nyomja meg az ENTER gombot a beállítás 
megerősítéséhez 

Amikor egy program fut (a kijelzőn a START látható), az ENTER gombbal 
válthat a megjelenített SPEED, RPM között. 

 

START/STOP Nyomja meg a program szüneteltetéséhez vagy elindításához 

Bármely módban tartsa lenyomva 2 másodpercig a gombot a számítógép 
újraindításához 

UP A gomb segítségével válassza ki a kívánt programot, vagy növelje az 
értéket (ha a gomb forgatógomb, akkor forgassa az óramutató járásával 
megegyező irányba) 

DOWN A gombbal segítséégével válassza ki a kívánt programot, vagy csökkentse 
az értéket (ha a gomb forgatógomb, forgassa az óramutató járásával 
ellentétes irányba) 

PULSE RECOVERY Először ellenőrizze, hogy a készülék érzékeli-e az aktuális pulzusát, majd 
nyomja meg a gombot a helyreállítási teszt elindításához 

A teszt befejezéséhez nyomja meg többször a gombot 

RESET (if available) A beállításokban visszaállíthatja az értékeket a gyári beállításokra 

Tartsa lenyomva 2 másodpercig a gombot a számítógép újraindításához 

 

HASZNÁLAT 

A. BEKAPCSOLÁS 

Dugja be az eszközt a konnektorba, a számítógép elindul, sípoló hang hallatszik és megjelenik a 
kezdő képernyő (24. kép) 

 

24. kép 
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B. PROGRAM VÁLASZTÁS 

1. Manuális vagy előre beállított programok P1-P10 

2. Válasszon programot az UP/ DOWN gombokkal (25. kép) 

3. Nyomja meg az ENTER gombot a választás megerősítéséhez és az időbeállítás 
megadásához 

4. A TIME villogni kezd, és az UP/ DOWN gombokkal állítsa be az értéket, majd nyomja meg az 
ENTER gombot a megerősítéshez (26. kép)  

  

25. kép 26.kép 

5. Ezután állítsa be a DISTANCE-t az UP/DOWN gombokkal az érték beállításához, majd 
nyomja meg az ENTER gombot a megerősítéshez (27. kép) 

6. Ezután Az UP/ DOWN gombokkal állítsa be az értéket a CALORIES menüben, majd hagyja 
jóvá az ENTER gombbal (28. kép) 

  

27.kép 28.kép 

7. Press START / STOP to start the program. 

MEGJEGYZÉS: A WATT programban a terhelést a nyomaték és fordulatszám határozza meg. A 
WATT értéke változatlan marad, ha gyorsan pedálozik, a terhelés csökken, és ha lassan pedálozik, a 
terhelés megnő. 

 

C. HRC PROGRAM 

Értékek 55%, 75% és 90% 

      A maximális érték az életkortól függ 

1. Válassza ki a pulzusszabályozó programot 

2. Erősítse meg az ENTER gombbal, és állítsa be az időt 

3. A navigációs gombokkal állítsa be az időt, és hagyja jóvá az ENTER gombbal, majd állítsa be 
a távolságot 

4. A navigációs gombokkal állítsa be a távolságot, és hagyja jóvá az ENTER gombbal, majd 
állítsa be az elégetett kalóriákat 

5. A navigációs gombokkal állítsa be a kívánt elégetett kalóriát, és hagyja jóvá az ENTER 
gombbal, majd állítsa be az életkort 

6. A navigációs gombokkal állítsa be az életkort, és hagyja jóvá az ENTER gombbal 

7. Ezután a program beállítja a megfelelő értéket a beállított életkornak megfelelően 

8. A program elindításához nyomja meg a START / STOP gombot 
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31. kép 32.kép 

 

D. CÉL PULZUSSZÁM 

A felhasználó beállíthatja saját pulzusértékét 

1. Válassza a TARGET HEART RATE lehetőséget 

2. Erősítse meg az ENTER gombbal, és állítsa be az időt 

3. A nyíl gombokkal állítsa be az időt, és hagyja jóvá az ENTER gombbal, majd állítsa be a távolságot 

4. A nyíl gombokkal állítsa be a távolságot, és hagyja jóvá az ENTER gombbal, majd állítsa be az 
elégetett kalóriákat 

5. A nyíl gombokkal állítsa be a kívánt elégetett kalóriát, és hagyja jóvá az ENTER gombbal, majd 
állítsa be a pulzusszámot 

6. A nyíl gombokkal állítsa be a pulzusszámot, és erősítse meg az ENTER gombbal 

A program elindításához nyomja meg a START / STOP gombot 

MEGJEGYZÉS: A pulzus a sebességtől és a testmozgástól függ. Ha a pulzus magasabb, mint a 
beállított érték, akkor a terhelés csökken. Ha a pulzus alacsonyabb, mint a megadott érték, akkor a 
terhelés növekszik. 

FELHASZNÁLÓI PROGRAM (1 –  4 FELHASZNÁLÓ)  

1. A nyíl gombokkal válassza ki a felhasználót. 

2. Erősítse meg az ENTER gombbal, és állítsa be az időt. 

3. A nyíl gombokkal állítsa be az időt, és hagyja jóvá az ENTER gombbal, majd állítsa be a távolságot 

4. A nyíl gombokkal állítsa be a távolságot, és hagyja jóvá az ENTER gombbal, majd állítsa be az 
elégetett kalóriákat 

5. A nyíl gombokkal állítsa be a kívánt elégetett kalóriát, és hagyja jóvá az ENTER gombbal, majd 
állítsa be a terhelést 

6. A nyíl gombokkal állítsa be az összes rész terhelését, a megerősítéshez mindig nyomja meg az 
ENTER gombot. 

7. A program elindításához nyomja meg a START / STOP gombot 

E.  TESTZSÍR MÉRÉS 

1. A nyíl gombokkal válassza ki a BODY FAT TEST programot (34. kép) 

2. Erősítse meg az ENTER gombbal 

3. A nyíl gombokkal állítsa be a magasságot, és erősítse meg az ENTER gombbal (35. kép) 

4. A nyíl gombokkal állítsa be a súlyt, és erősítse meg az ENTER gombbal (36. kép) 

5. A nyíl gombokkal állítsa be az életkort, és erősítse meg az ENTER gombbal (37. kép) 

6. A nyíl gombokkal állítsa be a nemet, és erősítse meg az ENTER gombbal (38. kép) 
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7. A program elindításához nyomja meg a START / STOP gombot 

  

33.kép 34. kép 

  

35. kép 36. kép 

  

37. kép 38. kép 

  

39. kép 40. kép 

 

MEGJEGYZÉS: Fogja meg a gép mindkét pulzusérzékelőjét. Megjelennek a FAT%, a BMR, a BMI és 
a test aktuális állapotának eredményei. (40. kép). 

FAT%: Testzsír% -ban mérve. 

BMR: Anyagcsere 

BMI: Testtömeg-index 
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Ha a pulzusérzékelő lemezek nem működnek megfelelően, és a mérés során nem küldenek jelet, 
akkor az ERROR2 jelenik meg. Nyomja meg a START / STOP gombot, és próbálja meg újra futtatni a 
tesztet. 

A teszt futtatása után nem léphet ki a tesztből. Ha befejezte, nyomja meg az UP/ DOWN gombot a 
kilépéshez. 

F. PULZUS HELYREÁLLÍTÓ TESZT 

Egy teszt, amely összehasonlítja a pulzust edzés előtt és után. Ennek eredményeként a szív képes a 
nyugalmi állapotba visszaállni a testmozgástól. 

1. Fogja meg a pulzusérzékelőket, vagy rögzítse a mellkaspántot (ha alkalmazható a trénerrel) 

2. A program elindításához nyomja meg a RECOVERY gombot (41. kép) 

3. Megkezdődik a 60 másodperces visszaszámlálás. 

4. Ezután az eredmény megjelenik F1 - F6. 

F1 - kiváló / F2 - jó / F3 - átlag / F4 az átlag alatt / F5 - gyenge / F6 - a legrosszabb eredmény 

  

  

 41. kép 42. kép 

 

G. PULZUS MÉRÉSE 

Fogja meg mindkét pulzusérzékelőt. A pulzus 3-4 másodperc múlva jelenik meg. A szív ikon 
megjelenik az EKG mellett. 

MEGJEGYZÉS: 

Az értékek csak tájékoztató jellegűek, és nem orvosi pontosságúak. 

Használhatja a mellkaspántot, ha kompatibilis a trénerrel. 

KIJELZŐ 

SPEED  Megjeleníti a sebességet, tartomány: 0,0 - 99,9 km / h (mil / h) 

RPM  Megjeleníti a fordulatszámot, tartomány: 0 - 999 

TIME  Megjeleníti az edzés idejét, tartomány: 0:00 - 99:59 perc: mp. 
Beállítások: 5:00 - 99:00 perc: mp. 

DIST  Megjeleníti a távolságot, tartomány: 0,0 - 99,9 - 999 km (mil). 
Beállítások: 1.0 - 99.0 - 999. 

CALORIE  Megjeleníti az elégetett kalóriákat, tartomány: 0 - 99,9 - 999. 
Beállítások 10,0 - 90,0 - 990. 

PULSE  A pulzusszám 30 - 240 ütés / perc 

RESISTANCE LEVEL  Megjeleníti a terhelést 1-16 között 

WATT  Megjeleníti a WATT program eredményét 

ERROR 1 – ellenőrizze a motor csatlakozást 
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ERROR 2 – ellenőrizze a pulzusérzékelőket 

MP3 PLAYER (ha lehetséges) 

Csatlakoztassa az audioeszközt a számítógéphez. Ezután indítsa el az audioeszközt, majd a 
számítógépet. Ha a számítógép maga indítja el az audiot, akkor automatikusan elkezdi a lejátszást. 

USB PORT (ha lehetséges) 

Helyezze az USB-eszközt a számítógépbe. 

 

A következő lejátszása 

 

Az előtte levő lejátszása 

 

START / PAUSE 

 

Hangosítás 

 

Halkítás 

 

MEPANEL 

LETÖLTÉS 

1. Töltse le az applikációt a QR kód segítségével: 

  

Androidhoz iOS-hoz 

 

2. Töltse le az app-ot a Google Play (C ábra) vagy App Store (D ábra) segítségével, keresse a 
MePanel app-ot. 

 
 

C ábra D ábra 
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BLUETOOTH CATLAKOZÁS 

A készülékek párosítva vannak a Bluetooth 4.0 segítségével. Nyomja meg az  ikont és válasszon 
egy eszközt.  

 

Válassza ki az okos eszközét, és nyissa meg az alkalmazást. A számítógép kijelzője kikapcsol, amikor 
elindítja az alkalmazást. 

Az alkalmazás kikapcsolásakor a számítógép kijelzője ismét bekapcsol. 

FUNKCIÓ 

Csatlakozhat az eszközhöz okos készülékkel, amelyre telepítve van a Bluetooth 4.0 és a MEPANEL 
alkalmazás. 

1. Utcakép: Indítsa el a térképet, amíg a program be van kapcsolva. Válassza ki az indulást és a célt, 
az alkalmazás automatikusan kiszámítja a távolságot. 

2. Megosztás: Edzés után megoszthatja eredményeit a Facebook vagy a Twitter szolgáltatással. 

3. Az alkalmazás automatikusan elmenti az adatokat táblázatokba: Amint 5 percnél hosszabb ideig 
edz, az edzésidő, a távolság és a kalória adatok mentésre kerülnek. 
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HASZNÁLAT 

A. Program választás 

Válasszon egy programot: 

   

 

B. Parameter beállítás 

Személyes adatok beállítása: Válassza a MENU elemet a bal felső sarokban a magasság, a súly, az 
életkor és a nem beállításához. Ezután térjen vissza a főmenübe. 

Programparaméterek beállítása: Program kiválasztásakor beállíthatja az időt, majd megerősítheti az 
OK gombbal. Beállíthatja a távolságot, a kalóriát, a wattot, a cél pulzust, a cél wattot is. 

  

Egység beállítása: Lépkjen a MENU-be - System Set - mm (metric) / inch (brit rendszer) 

IRÁNYÍTÁS 

Start / stop: A program elindításához nyomja meg a START gombot, a program leállításához a STOP 
gombot 

Utcakép: Intelligens eszközének csatlakoznia kell a WIFI-hez és a MAPS által lefedett területhez. 

Térképek elhagyása: Válassza az  ikont a jobb felső sarokban. Az ellenállás beállításai 
térképekre váltanak. Nyomja meg ismételten az ellenállás beállításához való visszatéréshez. 
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Nyomja meg az  ikont a térképbe lépéshez 

Útvonal beállítása: A zoom után a térképben tartsa lenyomva 2 másodpercig a kezdő szimbólumot, 
majd állítsa be az útvonal kezdetét, majd nyomja meg ismét a térképen található helyet az úticél 
beállításához. Az alkalmazás automatikusan beállítja az útvonalat. 

Nyomja meg az  ikont az útvonal mentéséhez. 

Utcakép: Nyomja meg az ikont az interfészbe való lépéshez, nyomja meg az ikont a 

program elindításához, majd nyomja meg az ikont a megállításhoz. Nyomja meg az 

ikont az ellenállás növeléséhez, nyomja meg az ikont az ellenállás 
csökkentéséhez. Utcakép használata során élvezheti a tájat, miközben az edzés adatait nézi.. 

 

Testzsír mérés: Válassza ki a FAT programot, majd adja meg a magasságát, súlyát, életkorát és 
nemét. A program elindításához nyomja meg a START gombot. 

A méréshez meg kell fognia a pulzusérzékelőket. 

Recovery: Válassza a RECOVERY lehetőséget a program elindításához, nyomja meg a BACK 
gombot a főképernyőre való visszatéréshez. 
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Egy perces visszaszámlálás kezdődik, majd az eredmények F1 (legjobb) - F6 (legrosszabb) értékelés 
közé lesznek besorolva. 

Statisztika: Lépjen be a MENU - STATISTICS menüpontba, ahol megnézheti az edzésgörbét. 

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.  

 

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.  
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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. 
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SZERKEZETI RAJZ 
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ALKATRÉSZ LISTA 

No. név db No. név db 

1 Főváz 1 36 Csavar M8 * 70 2 

2 Bal első lábcső csatlakozó  1 37 Csavar M4 * 10 6 

3 Jobb első lábcső csatlakozó 1 38 Motor kábel 1 

4 M8 dugó 1 39 Motorkábel 1 

5 Rövid hajtókar hüvely 1 40 Elülső tartó burkolat 1 

6 Szíj 1 41 Hátsó burkolat 1 

7 Anya M8 12 42 Elülső láncburkolat 1 

8 Szíjkerék 1 43 Hátsó láncburkolat 1 

9 Egyenes forgótengely 1 44 Oszlop 1 

10 Csavar M8 * 16 4 45 Elülső burkolat 1 

11 Csavar M10 * 55 2 46 Középső burkolat 1 

12 Anya M10 2 47 Felső burkolat 1 

13 15 * 6 * 6 hüvely 2 48 Elülső burkolat 1 

14 Kereszt összeszerelés 2 49 Hátsó burkolat 1 

15 Tömítés 2 50 Pulzusérzékelő lemez 2 

16 Csavar M6 * 20 2 51 Számítógép 1 

17 Anya M20 * 1 1 52 Csavar M5 * 10 4 

18 Csapágy 2 53 Vezetősín tartóegység 1 

19 Rugó 1 54 Rugó 1 

20 Bal oldali láncburkolat 1 55 Kézi beállítógomb 1 

21 Csavar 44 56 Gomb 1 

22 Csavar ST4.2 * 13 38 57 Csavar M6 * 40 1 

23 Forgó kerék 2 58 Csavar M4 * 30 2 

24 Forgókerék burkolat 2 59 Gomb csatlakozási blokk 1 

25 Jobb láncburkolat  1 60 Anya M4 2 

26 Lendkerék 1 61 Nagy tömítés 8 

27 Lapos alátét 4 62 Tengelyhüvely 2 

28 Csavar M6 * 58 2 63 Hátsó tengely 1 

29 Anya M10 * 1 2 64 Védőpárna 8 

30 Rögzítő gyűrű 2 65 EVA 4 

31 Anya M6 3 66 Alumínium vezetősín 4 

32 Dugó 4 67 Középső vezető sín burkolat 1 

33 Csavar M8 * 20 18 68 Vezetősín elülső burkolat 1 

34 Alátét 10 69 Bal oldali beállító fogantyú 1 

35 Szállító kerék 2 70 Jobb beállító fogantyú 1 

71 Markolat burkolat 2 94 Pedál pad 2 
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72 Bal markolat 1 95 Lapos alátét 8 

73 Jobb markolat 1 96 Csavar M6 * 15 8 

74 Csavar 4 97 Jobb pedál szerelvény 1 

75 Hajtókar  burkolat 2 98 Burkolat 2 

76 Bal oldali hajtókar szerelvény 1 99 Burkolat 4 

77 Vég 2 100 Burkolat 2 

78 Hajtókarház 4 101 Burkolat 2 

79 Nagy tömítőgyűrű 4 102 Távtartó 2 

80 Forgó tömítés 4 103 Külső rugó 4 

81 Jobb hajtókar szerelvény 1 104 Henger 4 

82 Bal hajtókar burkolat 2 105 Tömítés 4 

83 Jobb hajtókar burkolat 2 106 Csavar M10 * 60 2 

84 Anya 4 107 Összekötő kar 2 

85 Csavar 2 108 Zárósapka 4 

86 Csatlakozó ház 4 109 Burkolat 2 

87 Csatlakozó 2 110 Burkolat 2 

88 Bal oldali pedál szerelvény 1 111 Csapágy 10 

89 Zárósapka 4 112 Teherkerék bilincs 1 

90 Hüvely 4 113 Lapos alátét 4 

91 Tömítés 2 114 Felső kábel 1 

92 Csúszásgátló szőnyeg 4 115 Alsó kábel 1 

93 Pedál 2 116 Érzékelő 1 

 

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. 


