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BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ 

 Az első használat és összeszerelés előtt gondosan olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg ha a 
későbbiekben szüksége lenne rá. 

 A készüléket csak sík és tiszta felületre helyezze, hogy ne befolyásolja annak működését. 

 Rendszeresen tisztítsa a készüléket. A fém alkatrészek könnyen rozsdásodhatnak. 

 A készülék használata előtt konzultáljon orvosával az egészségi állapotáról. Ez különösen 
fontos, ha egészségügyi problémája van. 

 Óvatosan tornázzon, és ne erőltesse meg magát. A testmozgásnak meg kell felelnie a fizikai 
képességeinek. Ha fájdalmat érez vagy szédül, azonnal hagyja abba a testmozgást. 

 Minden gyakorlat előtt ellenőrizze, hogy minden csavar és anya szorosan van-e rögzítve 
(megfelelően meghúzva). Azonnal cserélje ki a sérült vagy kopott alkatrészeket. Ha éles szélek 
jelennek meg a készüléken, ne használja. Ne eddzen, ha a készülék atipikus hangokat ad ki. 

 Ne használja a készüléket szabadban. 

 Semmilyen állítható alkatrész nem állhat ki, hogy ne korlátozza a felhasználó mozgását. 

 Tartsa távol a gyermekeket és a háziállatokat a készüléktől. Ne hagyjon gyermekeket felügyelet 
nélkül a készülék közelében. 

 Ne tegye a kezét, a lábát vagy a haját mozgó alkatrészek közelébe. Csak a kijelölt helyekre 
tegye a kezét. 

 Ésszerűen végezze a gyakorlatokat, ne vigye túlzásba az edzést, mert sérülés kockázatával 
járhat. 

 A készüléket csak a kézikönyvnek megfelelően használja. Csak akkor használja a készüléket, 
ha teljesen össze van szerelve. Ha bizonytalan, forduljon szakemberhez. 

 Helyezze a készüléket sima és tiszta felületre. A nagyobb biztonság érdekében tartson min. 0,6 
m szabad helyet a gép körül. 

 Viseljen megfelelő sportruházatot a testmozgáshoz. Ne viseljen túl laza ruhákat, amelyek 
könnyen beleakadhatnak a gépbe. Mindig viseljen zárt cipőt. Húzza meg erősen a cipőfűzőt. 

 A készülék nem alkalmas olyan emberek számára, akik betegségekben vagy egészségügyi 
problémákkal küzdenek. A készüléket nem használhatják késleltetett reakcióval vagy más 
korlátokkal rendelkező személyek. Azok számára, akiknek nincs elég gyakorlati tapasztalatuk, 
kerülniük kell a készülék használatát. 

 A készülék nem alkalmas várandós nők számára. 

 A készüléket egyszerre csak egy személy használhatja. 

 Ne helyezzen éles tárgyakat a készülékre vagy annak közelébe. Összeszerelés közben ne 
csípje be és ne sértse meg a kezét. Ha rendellenes hangokat hall vagy a készülék nem működik 
megfelelően, azonnal hagyja abba a készülék használatát, amíg meg nem javítják. 

 Ha a készülék nem működik megfelelően, vagy megsérült, forduljon a szállítóhoz. 

 A javításhoz csak eredeti pótalkatrészeket használjon. 

 Terhelhetőség: 150 kg 

 Kategória: SC – klub, otthoni használatra alkalmas 

 

ÖSSZESZERLÉS 
• Az összeszerelés előtt ellenőrizze, hogy van-e elegendő hely. 
• Helyezzen minden alkatrészt egy üres területre, és távolítson el minden csomagolóanyagot. 
• Ügyeljen arra, hogy gondosan kövesse az összes utasítást. 
• Az összeszerelés után ellenőrizze, hogy minden csavar megfelelően van e meghúzva. 
• Csomagolja ki az összes alkatrészt és ellenőrizze, hogy egyik sem hiányzik-e. 
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HASZNÁLAT 
A készüléket úgy tervezték, hogy ugyanazt a mozgást mintázza, mint hegymászáskor. A test felső és 
alsó részét erősíti, javítja az anyagcserét és több kalóriát éget el. A saját testsúly elegendő ellenállást 
biztosít a testmozgáshoz. 
Tartsa a lábát a pedálokon, hogy érezze a fenék és a comb izmait a testmozgás során. Ha erősíteni 
akarja a vádli izmait, álljon közelebb a lábujjaival. Fogja meg az állítható fogantyúkat, és hagyja, hogy a 
karok, a vállak, a mellkas és a hát részt vegyenek az edzésben. Ha edzés közben fáj a válla, tegye a 
kezét a stabil fogantyúkra. Ügyeljen arra, hogy a fejét egyenesen tartsa, és előre nézzen, és edzés 
közben kerülje a nyak megfeszítését. Ha növelni akarja a gyakorlat intenzitását, emelje magasabbra a 
lábát, vagy növelje a gyakoriságot. 

 
KARBANTARTÁS 
 

• Összeszereléskor húzza meg megfelelően az összes csavart, és állítsa vízszintes helyzetbe a 
készüléket. 

• 10 óra használat után ellenőrizze az összes csavar feszességét. 

• Edzés után törölje le az izzadságot. Tisztítsa a készüléket ronggyal és enyhe, nem maró hatású 
mosószerrel. Ne használjon oldószereket vagy agresszív tisztítószereket műanyag alkatrészeken. 

• Fokozott zaj esetén ellenőrizni kell az összes csatlakozás megfelelő meghúzását. 

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

• Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek. 

 
SZERKEZETI RAJZ 
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ALKATRÉSZ LISTA 
 

No. név db No. név db 

1 Fő csúszó keret 1 A1 Fogantyúk 2 

2 Pedál szerelés 2 A2 Pedál 2 

3 Zár 2 A3 Vezető lemez 2 

4 Első keret 2 A4 Imbuszcsavar M10x25 4 

5 Hátsó keret 1 A5 Imbuszcsavar M10x20 26 

6 Alap 1 A6 Rugós alátét Ø10 26 

7 Kormány 2 A7 Lapos alátét Ø10 26 

8 Kormánytartó 1 B1 Imbuszcsavar M8x20 4 

 

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. 
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