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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.
Maximális terhelhetőség: 160 kg

Kategória: SC – alkalmas klub és kereskedelmi használatra

FIGYELEM   Előfordulhat,  hogy a pulzusmérő rendszer  nem pontos.  A túlzásba vitt  edzés
súlyos sérüléseket vagy halált okozhat. Ha hányingere van, azonnal hagyja abba a gyakorlatot
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ÖSSZESZERELÉS

ALKATRÉSZ LISTA AZ ÖSSZESZERELÉSHEZ

No. NÉV DB

1 Főváz 1

2A Első sín - felső 1

2B Első sín - alsó 1

3 Hátsó stabilizátor 1

4 Első stabilizátor - bal 1

5 Első stabilizátor - jobb 1

6 Számítógép tartó 1

7 Pedál - balra 1

8 Pedál - jobb 1

9 Fogantyúk 2

10

Alátét ⌀8x⌀18x1.5T

2

11

Alátét ⌀10x⌀22x2T

6

12 M10 rugós alátét 4

13 Imbuszcsavar M8x20L 2

14 Imbuszcsavar M10x25L 2

15 Imbuszcsavar M10x40L 4

16 Pedál kézi beállító gomb W3 / 8 “x15L 2
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SZERKEZETI RAJZ AZ ÖSSZESZERELÉSHEZ
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ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSEI

1. lépés

No. név specifikáció db

11 alátét ⌀10x⌀22x2T

2

14 imbuszcsavar M10x25L 2

Óvatosan vegye ki a készüléket a dobozból, és óvatosan helyezze a padlóra.

Csatlakoztassa a hátsó stabilizátort (3) a főkerethez (1) 2x csavarral (14) és 2x alátéttel (11).
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 2. lépés

No. név Specifikáció db

11 alátét ⌀10x⌀22x2T

4

12 Rugós alátét M10 4

15 imbuszcsavar M10x40L 4

Emelje fel a készüléket a padlóról a 3. ábra szerinti helyzetbe.

Csatlakoztassa a jobb (5) és a bal (4) stabilizátort a fő kerethez (1) négy csavarral (15), 4x alátéttel
(12) és 4x alátéttel (11).
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3. lépés

No. név Specifikáció db

10 alátét ⌀8x⌀18x1.5T

2

13 imbuszcsavar M8x20L 2

Óvatosan húzza ki a kábeleket a főkeretből (1), és kösse össze a tartóból érkező kábelekkel az A ábra
4. ábra szerint.

Óvatosan csúsztassa a számítógép tartót (6) a fő keretbe (1). Vigyázzon a kábelekre. Csatlakoztassa
a számítógép tartót 2x csavarral (13) és 2x alátéttel (10).
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4. lépés

No. név Specifikáció db

16 Pedál kézi beállító csavar W3/8“x15L 2

Csatlakoztassa a pedálokat (7 és 8) az 5. és 6. ábra szerinti kézi beállító gombokkal (16).

Helyezze a fogantyúkat (9) a kívánt magasságba az 5. és 6. ábra nyíl irányába.

Állítsa be a pedálok hevedereit az Ön igényei szerint.
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SZÁMÍTÓGÉP
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GOMBOK

Készenléti állapotban nyomja meg a Bluetooth indító gombot a mobilalkalmazáshoz
való csatlakozáshoz.

Készenléti állapotban nyomja meg a gombot az Opponent mód indításához.

Készenléti állapotban nyomja meg a gombot az Interval mód indításhoz.

Készenléti állapotban nyomja meg a gombot a Target time indításához.

Készenléti állapotban nyomja meg a gombot a Target distance indításához.

Készenléti állapotban nyomja meg a gombot a Target calories indításához.

Készenléti állapotban nyomja meg a gombot a Heart rate indításhoz.

Készenléti állapotban nyomja meg a gombot a gyorsindításához.

A program kiválasztása után nyomja meg a gombot a program elindításához.

Nyomja meg a gombot az érték növeléséhez.

Edzés közben nyomja meg a gombot a terhelés növeléséhez.

Nyomja meg az ENTER gombot a kiválasztott program megerősítéséhez.
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EGYSÉGEK MEGVÁLTOZTATÁSA

Az egység megváltoztatásához nyomja meg a nyilakat   5 másodpercig folyamatosan. Az
LCD kijelzőn megjelenik az IMPERIAL felirat.

Használjana nyíl gombokat   az IMPERIAL vagy METRIC kiválasztásához majd nyomja meg
az ENTER gombot a megerősítéshez.

Hogyan kell kezdeni

Készenléti állapotban az LCD-kijelző az összes program eredeti beállításait mutatja.

A felhasználó kiválaszthatja a kívánt programot.

QUICK START 

Készenléti állapotban a konzol alvó üzemmódba lép, ha nem észlel jelet.

Készenléti állapotban nyomja meg a START gombot a program kiválasztásához.

Edzés közben az alábbi értékeket jelzi ki: TOTAL TIME, TIME, DISTANCE, CALORIES 

A nyilak segítségével állítsa be az ellenállást a gyakorlat során.

Ha a konzol edzés közben nem kap jelet, akkor nem számít semmilyen értéket.

Készenléti állapotban a konzol szünetel, ha a  START gomb lenyomása után 10 másodperccel nem
észlel jelet. Ha hosszú ideig nem érzékel jelet, akkor automatikusan kikapcsol.

Edzés közben nyomja meg a STOP gombot az edzés szüneteltetéséhez.

Edzés  közben  nyomja  meg  kétszer  a  STOP gombot  a  program  leállításához  és  készenléti
üzemmódba váltáshoz.

PROGRAMOK

OPPONENT  

Készenléti állapotban nyomja meg az OPPONENT gombot a program elindításához.

A nyilak segítségével válassza ki a következő opciók egyikét: OPPO-1 / OPPO-2 / OPPO-3 / OPPO-
4 / OPPO-5 / OPPO-6 / OPPO-CUST. Nyomja meg az ENTER gombot a választás megerősítéséhez.

A program elindításához nyomja meg a START gombot.

A nyilak segítségével állítsa be az ellenállást a gyakorlat során.

Ha a számítógép edzés közben nem kap jelet, akkor nem számol semmilyen értéket.

Készenléti állapotban a számítógép szünetel, ha a  START gomb lenyomása után 10 másodperccel
nem észlel jelet. Ha hosszú ideig nem érzékel jelet, akkor automatikusan kikapcsol.

Edzés  közben  nyomja  meg  kétszer  a  STOP gombot  a  program  leállításához  és  készenléti
üzemmódba váltáshoz.

OPPO-1: 15 perc, távolság 300 feet, sebesség 20 feet / min

OPPO-2: 15 perc, távolság 450 feet, sebesség 30 feet / min

OPPO-3: 15 perc, távolság 600 feet, sebesség 40 feet / min

OPPO-4: 15 perc, távolság 750 feet, sebesség 50 feet / min

OPPO-5: 15 perc, távolság 975 feet, sebesség 65 feet / min

OPPO-6: 15 perc, távolság 1350 feet, sebesség 90 feet / min
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OPPO-CUST: 15 perc, távolság 300 feet, sebesség 20 feet / min

INTERVAL CUSTOM PROGRAM

Készenléti módban, nyomja meg az Interval gombot a programba lépéshez.

Használja a nyíl  gombokat a  WORK TIME, WORK DISTANCE, WORK CALORIES, WORK STEP
beállításához, nyomja meg az ENTER a megerősítéshez.

WORK TIME 

A nyilak segítségével válassza ki a programot.

Erősítse meg a választást az ENTER gombbal.

A nyilak segítségével állítsa be az időt 0:10 és 10:00 között.

Nyomja meg az ENTER gombot a beállítás megerősítéséhez, nyomja meg kétszer a STOP gombot a
készenléti állapotba lépéshez.

WORK DISTANCE

A nyilak segítségével válassza ki a programot.

Erősítse meg a választást az ENTER gombbal.

A nyilak segítségével állítsa be a távolságot 1:00 és 99:00 között.

Nyomja meg az ENTER gombot a beállítás megerősítéséhez, nyomja meg kétszer a STOP gombot a
készenléti állapotba lépéshez.

WORK CALORIES

A nyilak segítségével válassza ki a programot.

Erősítse meg a választást az ENTER gombbal.

A nyilak segítségével állítsa be a kalóriát 10 és 1000 között.

Nyomja meg az ENTER gombot a beállítás megerősítéséhez, nyomja meg kétszer a STOP gombot a
készenléti állapotba lépéshez.

WORK STEP

A nyilak segítségével válassza ki a programot.

Erősítse meg a választást az ENTER gombbal.

A nyilak segítségével állítsa be a húzásokat 10 és 990 között.

Nyomja meg az ENTER gombot a beállítás megerősítéséhez, nyomja meg kétszer a STOP gombot a
készenléti állapotba lépéshez.

INTERVAL SETTING

A nyilak segítségével válassza ki a programot.

Erősítse meg a választást az ENTER gombbal.

A nyilak segítségével állítsa be az intervallumok számát 1 és 99 között.

Nyomja meg az ENTER gombot a beállítás megerősítéséhez, nyomja meg kétszer a STOP gombot a
készenléti állapotba lépéshez.

REST TIME 

A nyilak segítségével válassza ki a programot.

Erősítse meg a választást az ENTER gombbal.

A nyilak segítségével állítsa be a pihenési időt 0:10 és 10:00 között.

Nyomja meg az ENTER gombot a beállítás megerősítéséhez, nyomja meg kétszer a STOP gombot a
készenléti állapotba lépéshez.
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TARGET TIME PROGRAM 

Készenléti módban válassza a Target time lehetőséget.

Nyomja meg az ENTER gombot a választás megerősítéséhez.

A nyílbillentyűkkel állítsa be az időt és hagyja jóvá az ENTER gombbal.

A program elindításához nyomja meg a START gombot.

Haladás: A program kivonja az időt a beállított értékből, de hozzáadja a távolság és a kalória értékét.

A beállított program elindításához nyomja meg a START gombot.

A nyilakkal állíthatja be az edzés közbeni ellenállást.

Ha a konzol edzés közben nem kap jelet, akkor nem számít semmilyen értéket.

Készenléti állapotban a konzol szünetel, ha a START gomb lenyomása után 10 másodperccel nem
észlel jelet. Ha hosszú ideig nem érzékel jelet, akkor automatikusan kikapcsol.

Edzés  közben  nyomja  meg  kétszer  a  STOP  gombot  a  program  leállításához  és  készenléti
üzemmódba váltáshoz.

TARGET DISTANCE PROGRAM 

Készenléti állapotban válassza a Target distance lehetőséget.

Nyomja meg az ENTER gombot a választás megerősítéséhez.

A nyilak segítségével állítsa be a távolságot, és hagyja jóvá az ENTER gombbal.

A program elindításához nyomja meg a START gombot.

Haladás:  A  program  visszaszámolja  a  beállított  érték  távolságát,  de  hozzáadja  az  idő-  és
kalóriaértékeket.

A beállított program elindításához nyomja meg a START gombot.

A nyilakkal állíthatja be az edzés közbeni ellenállást.

Ha a konzol edzés közben nem kap jelet, akkor nem számít semmilyen értéket.

Készenléti állapotban a konzol szünetel, ha a START gomb lenyomása után 10 másodperccel nem
észlel jelet. Ha hosszú ideig nem érzékel jelet, akkor automatikusan kikapcsol.

Edzés  közben  nyomja  meg  kétszer  a  STOP  gombot  a  program  leállításához  és  készenléti
üzemmódba váltáshoz.

TARGET CALORIES PROGRAM 

Készenléti állapotban válassza a Target calories lehetőséget.

Nyomja meg az ENTER gombot a választás megerősítéséhez.

A nyilak segítségével állítsa be a kalóriákat, és hagyja jóvá az ENTER gombbal.

A program elindításához nyomja meg a START gombot.

Haladás:  A program kivonja  a kalóriákat  a beállított  értékből,  de hozzáadja  a  távolság és az idő
értékeit.

A beállított program elindításához nyomja meg a START gombot.

A nyilakkal állíthatja be az edzés közbeni ellenállást.

Ha a konzol edzés közben nem kap jelet, akkor nem számít semmilyen értéket.

Készenléti állapotban a konzol szünetel, ha a START gomb lenyomása után 10 másodperccel nem
észlel jelet. Ha hosszú ideig nem érzékel jelet, akkor automatikusan kikapcsol.

Edzés  közben  nyomja  meg  kétszer  a  STOP  gombot  a  program  leállításához  és  készenléti
üzemmódba váltáshoz.
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TARGET HR PROGRAM

Készenléti állapotban válassza a Target HR lehetőséget.

Állítsa be az életkort, az eredeti érték 30 év.

A nyilak segítségével állítsa be az életkort, és erősítse meg az ENTER gombbal.

A program elindításához nyomja meg a START gombot.

Haladás: A program hozzáadja az idő, a távolság és a kalória értékeit.

A nyilakkal állíthatja be az edzés közbeni ellenállást.

Ha a konzol edzés közben nem kap jelet, akkor nem számít semmilyen értéket.

Készenléti állapotban a konzol szünetel, ha a START gomb lenyomása után 10 másodperccel nem
észlel jelet. Ha hosszú ideig nem érzékel jelet, akkor automatikusan kikapcsol.

Edzés  közben  nyomja  meg  kétszer  a  STOP  gombot  a  program  leállításához  és  készenléti
üzemmódba váltáshoz.
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SZERKEZETI RAJZ
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ALKATRÉSZ LISTA

No. név db No. név db

1 Első sín - felső 1 36 Közlőkerék 2

2A Első sín - alsó 1 37 Önmetsző csavar M4x10L 7

2B Hátsó stabilizátor 1 38 Imbuszcsavar M5x10L 13

3 Első stabilizátor - bal 1 39 Imbuszcsavar M8x20L 4

4 Első stabilizátor - jobb 1 40 Imbuszcsavar M8x55L 1

5 Számítógép tartó 1 41 Imbuszcsavar M3x25L 4

6 Pedál - bal 1 42 Imbuszcsavar M6x20L 14

7 Pedál - jobb 1 43 Imbuszcsavar M8x20L 5

8 Fogantyúk 1 44 Imbuszcsavar M8x70L 2

9

Alátét ⌀8x⌀18x1.5T

2 45 Dugó W3 / 8 “x50L 1

10

Alátét ⌀10x⌀22x2T

20 46 Nylon anya M3 4

11 M10 rugós alátét 14 47 Nylon anya M8 3

12 Imbuszcsavar M8x20L 8 48 Nylon anya W3 / 8 “ 1

13 Imbuszcsavar M10x25L 2 49 Kis generátor 1

14 Imbuszcsavar M10x40L 2 50 Hosszú rugó 1

15 Pedál kézi  beállítócsavar W3 /  8
“x15L

4 51 Rövid rugó 1

16 Első sín - felső 2 52 Csapágyak 6004ZZ 2

17 Első alsó burkolat 1 53 Csiga csapágy nélkül 2

18 Középső burkolat 1 54

Alátét ⌀24,5x⌀17,2x4

2

19 Első felső burkolat 1 55 Csiga tartó 1

20 Bal burkolat 1 56 Csavar M4x12L 10

21 Jobb burkolat 1 57 Csavar W1 / 2 "x140L 1

22 Számítógép 1 58

Alátét ⌀13x⌀25x2T

1

23 Telefon tartó 1 59 Anya W1 / 2 “ 1

24 érzékelő 1 60 Műanyag kupak 1

25 Vezérlő panel 1 61 Tépőzáras szíj 2
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26 Motor kerék 1 62 Capx2 “sapka 4

27 Szíjtartó 1 63 Szállító kerekek 2

28 Fékbetétek 1 64 Állítható kar 6

29 Szíj 1 65 Csavar M8x45L 2

30 Nagy csiga 1 66 Kerék 1

31 Szíjtárcsa kábel 2 67 Fővázra helyezés 1

32 Dupla kábel 1 68 A főkeret hátsó betétje 1

33 Lánc 2 69 Támasztórúd 1

34 Pedáltartó - bal 1 70 Lemez csapágyakkal 2

35 Pedáltartó - jobb 1 71 Csiga 1

72 Szíjtartó 2 83 L típusú beállító 1

73 Szíj 1 84 Csiga szíj 1

74 Összekötő rúd 2 85

Csavar M10x⌀12x40L

1

75 Hevedertartó zárral 2 86 Csavar M8x90L 10

76 Szíj 1 87 Csavar M10x20L 2

77 Érzékelőlemez 1 88 Csavar M10x35L 1

78 Érzékelő tartóval 1 89 Csavar M3x6L 2

79 Réz szigetelő rúd 2 90 Csavar M6x10L 1

80 Hatszögletű lyukburkolat 4 91

Lapos alátét ⌀12x⌀16x1T

2

81 Pedál lökhárító 2 92 M8 rugós alátét 10

82 Lemez 1 93 Anya 4

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.
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• 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.

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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