
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU 

IN 23260 Fitness kerékpár inSPORTline inCondi S100i



TARTALOM

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

SZERKEZETI RAJZ............................................................................................................................... 4

ALKATRÉSZ LISTA................................................................................................................................ 5

ÖSSZESZERELÉS................................................................................................................................. 7

SZÁMÍTÓGÉP...................................................................................................................................... 10

FITSHOW APP..................................................................................................................................... 10

FONTOS MEGJEGYZÉS..................................................................................................................... 14

HASZNÁLAT........................................................................................................................................ 15

HELYES TESTTARTÁS....................................................................................................................... 15

ÚTMUTATÓ GYAKORLATOKHOZ......................................................................................................16

KARBANTARTÁS................................................................................................................................. 17

TÁROLÁS............................................................................................................................................. 17

FONTOS MEGJEGYZÉS..................................................................................................................... 17

KÖRNYEZETVÉDELEM...................................................................................................................... 18

2



BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

 Rendszeresen ellenőrizze, nincs-e sérülés vagy kopás a terméken. Soha ne használjon 
sérült vagy kopott terméket

 Ha átengedi a termék használatát egy másik személynek, akkor ellenőrizze, hogy ez a 
személy ismeri-e a jelen útmutatóban szereplő tartalmat és utasításokat.

 Egy időben csak egy ember használhatja a kerékpárt.

 Rendszeresen ellenőrizze az összes csavart és csatlakozást. Mindet jól meg kell húzni

használat előtt. Ha szükségesnek tartja, húzza meg újra. Rendszeresen ellenőrizze, nincs-e

sérülés vagy kopás a terméken. Soha ne használjon sérült vagy kopott terméket.

 Az edzés megkezdése előtt távolítsa el a kerékpár körül levő minden éles tárgyat.

 Csak akkor használja a fitness kerékpárt, ha az hibátlanul működik.

 Törött, kopott vagy hibás alkatrészeket azonnal ki kell cserélni, és csak addig szabad 
használni a terméket, amíg azokat megfelelően karbantartják és javítják.

 A szülőknek felelőségük tudatában kell lenniük olyan helyzetekben, amelyek felmerülhetnek, 
ha a gyermekek közelében hagyják a terméket. A gyerekek természetes játék ösztöne és a

kísérletező kedvük miatt balesetveszélyes helyzet adódhat.

 Ha megengedi, hogy gyermekek használják ezt a fitness kerékpárt, akkor mindenképpen 
vegye figyelembe a fizikai állapotukat. A gyermekek kizárólag felnőtt felügyelete mellett 
használhatják az edzőgépet, és utasítást kell kapniuk a helyes és megfelelő használatáról. A
kerékpár nem játék.

 Saját biztonsága érdekében mindig ellenőrizze, hogy legalább 0,6 méter szabad hely legyen 
a termék körül.

 A lehetséges balesetek elkerülése érdekében ne engedje, hogy a gyermekek felügyelet 
nélkül megközelítsék a terméket, mert esetleg olyan célra használhatják, amelyre nem 
szánják.

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

 A bicikli felállításakor ügyeljen arra, hogy a termék stabilan álljon és a talaj esetleges

egyenetlenségei ki legyenek egyenesítve.

 Sportoláskor mindig viseljen megfelelő csúszásmentes cipőt és ruhát. Kerülje a bő ruhákat 
mert azok könnyen beleakadhatnak a gép mozgó részeibe.

 Konzultáljon orvosával, mielőtt bármilyen edzési programot megkezdene. Megfelelő tippeket 
és tanácsokat adhat az edzés és az ésszerű étkezési szokások vonatkozásában.

 A fitnesz kerékpárnak nincs szabad kereke. A pedálok mozognak, ha a lendkerék forog.

 Ha nem használja a kerékpárt, növelje meg a maximális ellenállást, hogy megakadályozza a

lendkerék mozgását.

 Maximális terhelhetőség: 125 kg
  Kategória: HC otthoni használatra az EN 957 szabvány szerint

  A számítógép 2x 1.5V AAA elemekkel működik.
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SZERKEZETI RAJZ
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ALKATRÉSZ LISTA

No. Name Qty. Specifications

1. Pedal 1 JD-301 (9/16“)

2. End cap 1 4 70x30x1,5

3. Carriage bolt 4 GB/T 12-1988 M8x42

4. Rear stabilizer 1 Welded

5. Flat washer 4 GB/T 95-2002 8

6. Nut 4 GB/T802-1988 M8 (H=16 MM)

7. Hand screw with spring 2 Ø57x62 (M16x1,5) 

8. Plastic sleeve 1 70x30x1,5 / 80x40x1,5

9. End cap 3 1 50x25x1,5

10. Seat post 1 Welded

11. End cap 2 2 40x20x1,5

12. Saddle holder 1 Welded

13. Seat 1 DD-004

14. Stopper 4 Ø38x47xM8

15. Front stabilizer 1 Welded

16. Main frame 1 Welded

17. Handle frame 1 Welded

18. Handles 1 Welded

19. Hand screw 1 Ø52x47 (M8x15)

20. Flat washer 1 1 Ø32x Ø8,2x2

21. End cap 1 2 Ø14x14

22. Flat washer 1 2 GB/T 95-2002 12

23. Bolt 3 GB/T 70.2-2000 M8x20

24. Spring washer 1 3 GB/T 859-1987 8

25. Plastic sleeve 2 1 50x25x1,5 / 60x30x1,5

26. Cover 1 77x58,5x20

27. Bolt 4 GB/T 70.2-2000 M8x16

28. Lock nut 1 4 GB/T 6177.2-2000 M10x1,25

29. Crank end cap 2 Ø23x7,5

30. Hand screw 1 Ø60x113

31. Lock nut 6 GB/T 889.1-2000 M8

32. Screw 2 6 GB/T 845-1985 ST4.2x13

33. Left crank 1 152x15

34. Crank cover 1 Ø51x25

35. Bearings 2 6203ZZ

36. Right crank 1 152x15
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37. Bolt 1 1 GB/T 77-2007 M6x6

38. Lock nut 1 M17x1,0

39. Locking bolt 2 M6x54

40. Nut 4 GB/T 889.1-2000 M6

41. Screw 1 10 GB/T 845-1985 ST4.2x19

42. Console 1 TE2300

43. Sensor 1 SR-202

44. Outer chain cover 1 980x98x700

45. Spring washer 2 2 GB/T 859-1987 6

46. Axis 1 Ø17x165

47. Long fixing tube 1 Ø22x Ø17,2x41,2

48. Short fixing tube 1 Ø22x Ø17,2x10,5

49. Inner chain cover 1 980x102x700

50. Belt 1 4PK45,5

51. Belt wheel 1 Ø210x21

52. Bolt 3 4 GB/T 5780-2000 M5x10

53. Woolen mat 1 113x25x8

54. EVA pad 1 95x16x9

55. Bolt 2 GB/T 5780-2000 M8x40

56. Wheel 2 Ø50x23

57. Reinforcing tube 1 Ø18x Ø10,2 Ø56,2

58. Lock nut 2 4 M10x1,25 H=6

59. Flat washer 2 GB/T 95-2002 10

60. Bearings 2 6000ZZ

61. Flywheel 1 Ø420x62 (6 kg)

62. Flywheel shaft 1 Ø10x140

63. Housing 1 Ø20x34

64. Bolt 2 2 GB/845-85 M6x16

65. Screw 6 1 GB/845-85 ST4.8x13

66. Spring washer 1 1 GB/T 859-1987 5

67. Nut 4 GB/T 41-2000 M10

68. Washer 2 2 Ø20x Ø14x2,0

69. Spring 1 1 Ø18x62

70. Threaded rod 1 Ø13,5x80

71. Brake connection assembly 1 18x18x1,2

72. Bolt 1 2 GB/T 70.1-2000 M6x12

73. Brake sleeve 1 18x18x1,2 / 25x25x1,5

74. Brake pad holder 1 Welded

75. Bolt 5 1 GB/T 70.1-2000 M5x20
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76. Flat washer 1 1 GB/T 95-2002 5

77. Resistance regulator 1 L=630 mm

78. Brake axis 1 Ø10xM6x42

79. Flat washer 2 2 GB/T 95-2002 6

80. Outer spring 2 GB/T 959.1-1986 10

81. Bolt 2 2 GB/T 70.2-2000 M6x12

82. Compression ring 1 Ø17,2x Ø11,2x50

83. Magnet housing 1 Welded

84. Magnet 5 28x20x3

85. End cap 2 Ø25x1,5

86. Foam grips 2 Ø23x Ø29x460

ASSEMBLY

Prior to assembly, make sure that you have enough free space.

Prior to assembly, make sure that you have all the parts.

Step 1

Attach the front stabilizer (15) to the main frame
(16) with 2x washers (5), nuts (6) and bolts (3).

Attach the rear stabilizer (4) to the main frame
(16) with 2x washers (5), nuts (6) and bolts (3). 

Step 2

Loosen the hand screw (7) on the main frame
(16) and attach the seat  post  (10).  Attach the
seat holder (12) to the seat post (10) using the
hand screw (19)  and washer  (20).  Attach the
seat  (13)  to  the  seat  holder  (12).  Secure  the
seat (13) with a wrench. Then adjust the seat
post height (10) and secure with the hand screw
(7). 
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Step 3

Loosen  the  hand  screw  (7).  Then  attach  the
handle  frame  (17)  and  secure  with  the  hand
screw (7). Then fasten the handles (18) with 3x
washers  (24),  3x  screws  (23)  and  plastic
sleeves (25). Attach the handle cover (26) to the
handles (18).

Attach the console (81) to the handles (18) with
4x screws (80) and connect cables A1 and A2. 

Step 4

The pedals are marked L (left), R (right).

Attach the pedals to the correct cranks, screw in
the right pedal clockwise, screw in the left pedal
counterclockwise. 
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RESISTANCE ADJUSTMENT

To increase the resistance, turn the knob to the
right, to decrease the resistance, turn the knob
to the left. 

EMERGENCY BREAK

Push  the  resistance  adjustment  knob  for  the
emergency brake. 
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SADDLE AND HANDLE ADJUSTMENT

You can adjust the height and position of the seat using the hand screw. The screw must be aligned
with the holes in the frames.

You can adjust the height of the handles with a hand screw. The screw must be aligned with the holes
in the frames. 

CONSOLE

BUTTON

MODO: Press the button to select the displayed function

Hold down the button for 2 seconds to reset all functions.

FUNCTION

SCAN: Automatically switches the displayed functions in the order: time - speed - distance - calories

Press the MODE button to select the next displayed function

The displayed function changes automatically every 6 seconds

SPEED: Displays the current speed, maximum 999.9 km / h (mph)

TIME: Displays the time from 0: 0 to 99:00.

DIST: Displays the distance from 0.0 to 999.9 km (miles)

CAL (calories): Displays calories burned from 0.0 to 999.9 calories 

 The data are for guidance only, not for medical purposes.

 The console switches to standby mode after 4 minutes of inactivity

 The console is powered by 2x 1.5V AAA batteries

 If the display is not readable, replace the batteries

FITSHOW APP

 

Download the application using the QR code. 
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1 - 1. If you have a FitShow account, log in with your username and password.

1 - 2. If you do not have a FitShow account, register. 

SYNCHRONIZATION

Search the device

2 - 1. Turn on Bluetooth. From the main page, press Search and search for devices. 
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Connect the device

2 - 2. After searching for a device, select the device you want to pair. 

Mode selection

2 - 3. After successful connection, you can select the mode. 
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Settings

3 - 1. You can change the setting by pressing the gear.

In the settings, you can change: voice prompt, screen light, voice type, reminder frequency.

Launch

3 - 2. After connecting and selecting the mode, you can start the program by pressing Start. 
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During training time, distance, calories burned, heart rate and more are displayed.

By pressing the map 3 - 3. you can switch the map display.

To stop, press STOP. 

IMPORTANT NOTES

 Assemble the exerciser as per assembly instructions and be sure to only use the structural
parts provided with the exerciser and designed for it. Prior to the assembly, make sure the
contents  of  the  delivery  are  complete  by  referring  to  the  parts  list  of  the  assembly  and
operating instructions.

 Be sure to set up the exerciser in a dry and even place and always protect it from humidity. If
you wish to protect the place particularly against pressure points, contamination, etc.,  it  is
recommended to put a suitable, non-slip mat under the exerciser.

 The general rule is that exercisers and training devices are no toys. Therefore, they must only
be used by properly informed or instructed persons.

 Stop your work-out immediately in case of dizziness, nausea, chest pain or any other physical
symptoms. In case of doubt, consult your physician immediately.

 Children, disabled and handicapped persons should use the exercise only under supervision
and in presence of another person who may give support and useful instructions.

 Be sure that your body parts and those of other persons are never close to any moving parts
of the exerciser during its use.

 When adjusting the adjustable  parts,  make sure they are adjusted properly  and note the
marked, maximum adjusting position, for example of the saddle support, respectively.

 Do not work out immediately after meals!
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 WARNING! A system for monitoring heart rate may not be accurate. Overloading during
training may cause serious injury or death. If you feel any discomfort, immediately stop
the exercise!

HASZNÁLAT

A  fitness  kerékpáron  végzett  testmozgás  nagyon  egyszerű  mozgásokon  alapszik,  de  biztosan
beleszeret  használata  során.  A  spinning  kerékpáron  végzett  gyakorlatok  és  annak
egyszerűségének köszönhetően idős emberek is használhatják. Az edzés előtt mindenképp be
kell állítani a nyereg magasságát. Fontos, hogy kényelmesen üljön. A kerékpár-nyereget úgy kell
beállítani, hogy ülésén az ergonómikus alakú fogantyúkat meg tudja tartani. Nem szabad teljesen
kinyújtott kézzel ülnie, mert az károsíthatja az izmait. 

A kényelmes testmozgás érdekében tegye a lábát a pedálra. Manapság minden modern pedál fel van
szerelve  szíjakkal  a  láb  rögzítéséhez  és  stabilizálásához.  Fontos,  hogy  a  lábai  stabilan  és
biztonságosan legyenek elhelyezve edzés közben. 

 A fitness kerékpáros testmozgás alapja az, hogy a lábak egy meghatározott elliptikus úton mozognak.
Ez  a  mozgás  nagyon  hasonló  a  normál  kerékpározáshoz.  Amikor  ezen  a  kerékpáron  kezd
mozogni, csak üljön a megfelelő magasságú nyeregre, tartsa a lábát szorosan a pedálokban,
tartsa az ergonómikusan kialakított fogantyúkat és kezdjen tekerni. 

Az  elején  tanácsos  alacsonyabb  terhelést  választani.  Ha  rendszeres  időközönként  edz  a  fitness
kerékpáron, fokozatosan növelheti a terhelést. A terhelést fokozatosan növelheti egy vagy két hét
alatt.  A  magas  terhelés  kiválasztása  az  edzés  megkezdésekor  gyors  fáradtsághoz  és
izomkárosodáshoz vezethet. 

Edzés közben fontos a megfelelő terhelés és a megfelelő tempó kiválasztása. Próbálja ezt stabilan
megtartani az egész edzés alatt. Nem javasoljuk, hogy a kezdetektől magas tempót válasszon.
Növelje  a  tempót  kb.  egy  hét  rendszeres  testmozgás után.  A magas tempó nem egyenlő  a
gyorsabb kalória égetéssel. A helyes kalóriaégetés egy megfelelő és rendszeres testmozgásban
tükröződik.  Az  edzés  elején  kevésnek  tűnhet  az  elégetett  kalória  száma,  de  a  legjobb
eredmények elérése szempontjából kulcsfontosságú a rendszeres és megfelelő testmozgás.

 A fitness kerékpáron végzett testmozgás izmok megjelenéséhez is vezet. Főleg a comb és a vádli
izmainak erősítésére használják. A kerékpáros edzés közben a fenékét is mozgatja. 

Ha  helyesen  szeretne  testmozgást  végezni,  ne  felejtse  el  megfelelő  módon  történő  lélegzést.  A
testmozgás során ajánlott a megfelelő és rendszeres légzés. Fontos, hogy rendszeresen mélyen
belélegezzünk és kilélegezzünk. A fitness kerékpáron végzett rendszeres és megfelelő légzés
gyakorlás során a hasi izmok intenzív testmozgással járnak. Ajánlott 30-35 percet várni étkezés
után.  Ennek elmulasztása esetén kevesebb kalóriát  égethet  el,  és idősebb korban emésztési
problémákhoz is vezethet. 

A legjobb eredmény elérése érdekében figyelembe kell vennie étrendjét. Javasoljuk, hogy kezdje el az
édes  ételek,  sütemények  kerülését  és  kalóriaszegényebben  étkezni.  Ebédre  ajánlott  csak
kalóriadúsabb ételt enni. Ne felejtse el a levest. Estére a könnyű ételek ajánlottak. Ha javítani
szeretné vitalitását, akkor nem csak a rendszeres testmozgásra kell figyelni,  hanem az egész
étrendjére is. A fitness kerékpáron történő testmozgás hatékony minden elfoglalt ember számára.

 A fitness kerékpáron végzett  testmozgás hatékonyan erősíti  az izmokat,  különösen a combokat,
vádlikat és a fenék izmokat. A rendszeres testmozgás karcsúbb alakhoz vezet. Az edzés nem
csak a kerékpárosok téli edzéseként ajánlott, hanem azok számára is, akik több kalóriát akarnak
elégetni.  Rendszeres  testmozgás,  ésszerű  tempó,  megfelelő  légzés,  rendszeres  és
kiegyensúlyozott étrend vezethet a kívánt eredményhez.
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HELYES TESTTARTÁS

A pedálozás során nem szabad teljesen kinyújtani a lábát. A térdét enyhén be kell hajlítania, amikor
teljesen lenyomja a pedált. Tartsa a fejét egyenesen a gerincével, hogy minimalizálja a nyaki izmok és
a felső hátizmok fájdalmát. Mindig folyamatosan és ritmikusan edzen.

ÚTMUTATÓ GYAKORLATOKHOZ

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.

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.

Tényleges edzés szakasza: A rendszeres testmozgás erősíti az izmokat. Tartsa a tempót a táblázat
szerint az edzés során. Az edzésnek legalább 12 percet kell igénybe vennie.
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Ezután hagyja az izmokat ellazulni azáltal, hogy kb. 5 percre csökkenti a sebességet. Ezután végezze
el a bemelegítő gyakorlatokat. Rendszeresen eddzen legalább hetente háromszor.

KARBANTARTÁS

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

• 10 óra használat után ellenőrizze a csavarokat.

•  Edzés után  törölje  le  az izzadságot.  Tisztítsa  a  készüléket  ruhával  és  enyhe tisztítószerrel.  Ne
használjon oldószereket vagy maró hatású tisztítószereket a műanyag részeken.

• Megnövekedett zaj esetén ellenőrizni kell az összes csatlakozás feszességét.

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

• Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek.

STORAGE

Keep the spinning bike in a clean and dry environment. Make sure the power switch is turned off and
the spinning bike is not plugged into the power socket.

IMPORTANT NOTICE

 This spinning bike comes with standard safety regulations. Any other use is prohibited and
may be dangerous to users. We are not responsible for any injury caused by improper and
forbidden use of the machine.

 Consult your doctor before starting training on the spinning bike. Your doctor should evaluate
whether  you  are  physically  fit  to  use  the  machine  and  how much effort  you  are  able  to
undergo. Incorrect exercise or switching of the body can harm your health.

 Carefully read the following tips and exercises. If you experience pain, nausea, breathing, or
other health problems during exercise, immediately stop the exercise.  If  the pain persists,
contact your doctor immediately.
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 This spinning bike is not suitable for medical purpose. It  can also not be used for healing
purposes.

 The heart rate monitor is not a medical device. It provides only approximate information about
your average heart rate, and any suggested pulse rate is not medically binding. Accumulated
data may not always be accurate regarding uncontrollable human and environmental factors.

ENVIRONMENT PROTECTION

After the product lifespan expired or if the possible repairing is uneconomic, dispose it according to the
local laws and environmentally friendly in the nearest scrapyard.

By proper disposal you will  protect  the environment and natural sources.  Moreover,  you can help
protect  human health.  If  you are not  sure in  correct  disposing,  ask local  authorities to  avoid  law
violation or sanctions.

Don’t put the batteries among house waste but hand them in to the recycling place.
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	A fitness kerékpáros testmozgás alapja az, hogy a lábak egy meghatározott elliptikus úton mozognak. Ez a mozgás nagyon hasonló a normál kerékpározáshoz. Amikor ezen a kerékpáron kezd mozogni, csak üljön a megfelelő magasságú nyeregre, tartsa a lábát szorosan a pedálokban, tartsa az ergonómikusan kialakított fogantyúkat és kezdjen tekerni.
	Az elején tanácsos alacsonyabb terhelést választani. Ha rendszeres időközönként edz a fitness kerékpáron, fokozatosan növelheti a terhelést. A terhelést fokozatosan növelheti egy vagy két hét alatt. A magas terhelés kiválasztása az edzés megkezdésekor gyors fáradtsághoz és izomkárosodáshoz vezethet.
	Edzés közben fontos a megfelelő terhelés és a megfelelő tempó kiválasztása. Próbálja ezt stabilan megtartani az egész edzés alatt. Nem javasoljuk, hogy a kezdetektől magas tempót válasszon. Növelje a tempót kb. egy hét rendszeres testmozgás után. A magas tempó nem egyenlő a gyorsabb kalória égetéssel. A helyes kalóriaégetés egy megfelelő és rendszeres testmozgásban tükröződik. Az edzés elején kevésnek tűnhet az elégetett kalória száma, de a legjobb eredmények elérése szempontjából kulcsfontosságú a rendszeres és megfelelő testmozgás.
	A fitness kerékpáron végzett testmozgás izmok megjelenéséhez is vezet. Főleg a comb és a vádli izmainak erősítésére használják. A kerékpáros edzés közben a fenékét is mozgatja.
	Ha helyesen szeretne testmozgást végezni, ne felejtse el megfelelő módon történő lélegzést. A testmozgás során ajánlott a megfelelő és rendszeres légzés. Fontos, hogy rendszeresen mélyen belélegezzünk és kilélegezzünk. A fitness kerékpáron végzett rendszeres és megfelelő légzés gyakorlás során a hasi izmok intenzív testmozgással járnak. Ajánlott 30-35 percet várni étkezés után. Ennek elmulasztása esetén kevesebb kalóriát égethet el, és idősebb korban emésztési problémákhoz is vezethet.
	A legjobb eredmény elérése érdekében figyelembe kell vennie étrendjét. Javasoljuk, hogy kezdje el az édes ételek, sütemények kerülését és kalóriaszegényebben étkezni. Ebédre ajánlott csak kalóriadúsabb ételt enni. Ne felejtse el a levest. Estére a könnyű ételek ajánlottak. Ha javítani szeretné vitalitását, akkor nem csak a rendszeres testmozgásra kell figyelni, hanem az egész étrendjére is. A fitness kerékpáron történő testmozgás hatékony minden elfoglalt ember számára.
	A fitness kerékpáron végzett testmozgás hatékonyan erősíti az izmokat, különösen a combokat, vádlikat és a fenék izmokat. A rendszeres testmozgás karcsúbb alakhoz vezet. Az edzés nem csak a kerékpárosok téli edzéseként ajánlott, hanem azok számára is, akik több kalóriát akarnak elégetni. Rendszeres testmozgás, ésszerű tempó, megfelelő légzés, rendszeres és kiegyensúlyozott étrend vezethet a kívánt eredményhez.
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	ÚTMUTATÓ GYAKORLATOKHOZ
	Ezután hagyja az izmokat ellazulni azáltal, hogy kb. 5 percre csökkenti a sebességet. Ezután végezze el a bemelegítő gyakorlatokat. Rendszeresen eddzen legalább hetente háromszor.
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	• Összeszereléskor húzza meg az összes csavart, és állítsa a kerékpárt vízszintes helyzetbe.
	• 10 óra használat után ellenőrizze a csavarokat.
	• Edzés után törölje le az izzadságot. Tisztítsa a készüléket ruhával és enyhe tisztítószerrel. Ne használjon oldószereket vagy maró hatású tisztítószereket a műanyag részeken.
	• Megnövekedett zaj esetén ellenőrizni kell az összes csatlakozás feszességét.
	• Helyezze a terméket tiszta, jól szellőző és száraz helyiségbe.
	• Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek.
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