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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 más 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 edzésprogramot megkezdene. Megfelelő 
tippeket és tanácsokat adhat Önnek a terhelés intenzitását, valamint az edzés és az ésszerű 
étkezési szokásokat illetően. 

Terhelhetőség: 150kg 

Méretek: L137 x W54 x H150cm 

Súly: 51kg 

Kategória: HC (EN957 standard) suitable for home use 

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

 

 
 
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. 
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• 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! 
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SZERKEZETI RAJZ 
 

 

ALKATRÉSZ LISTA 
 

No. MEGNEVEZÉS SPECIFIKÁCIÓ DB 

1 Főváz  1 

2 Stabilizátor D76x1.5Tx480L 1 

3 Csavar M8x1.25x90L 4 

4 Állítható lábsapka (D76) D76*86 2 

5L Bal lábsapka (D76) D76*120L 1 

5R Jobb lábsapka (D76) D76*120L 1 
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6 Görbe alátét D22xD8.5x1.5T 12 

7 Rugós alátét D15.4*D8.2*2.0T 10 

8 Kupolás anya M8x1.25x15L 4 

9 Imbuszcsavar M8x1.25x20L 4+4 

10 Kormányoszlop  1 

11 Pedál szett  2 

12L Bal lengő támasz  1 

12R Jobb lengő támasz  1 

13 Elülső lábburkolat (külső) 100x54x27 2 

14 Elülső lábburkolat (belső) 100x54x24 2 

15 Kerek zárókupak D1"*17.5L 2 

16 Imbuszcsavar M8x1.25x100L 2 

17 Bal felső lábburkolat 115x95x43 2 

18 Nylon anya M10*1.5*10T 3 

19 Stabilizátor D76x1.5Tx480L 1 

20 Csavar M6*1*45L 4 

21L\R Pedál 395x120x70 1 

22 Sapka a csavarhoz D30*17(M12) 2 

23 Létracsavar M10*1.5*66L 2 

24 Lapos alátét D24*D13.5*2.5T 2 

25 Kerek keresztcsavar ST4.2x1.4x20L 4 

26 C gyűrű S-16 (1T) 2 

27 x X X 

28 x X X 

29 Számítógép kábel (felső) 1000L 1 

30 Számítógép kábel (alsó) 1250L 1 

31 Persely D29*D11.9*9T 4 

32 Pedálcsapágy készlet  2 

33 Hajtókar készlet  2 

 

34 Csiga D310x19 1 

35 Szíj 1321 PJ6 1 

36L Bal láncburkolat  1 

36R Jobb láncburkolat  1 

37 Mágneses rendszer D260*132L 1 

38 Jobb felső lábburkolat 115x95x43 2 
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39 Oldalsó sapka D36*14 2 

40 Csavar M8x1.25x20 4 

41 Csavar burkolat D35*8 2 

42 Kerek burkolat  2 

43 Csapágy #6004ZZ 2 

44 Kerek keresztcsavar ST4x1.41x20L 8 

45 Záró anya 3/8"-26UNFx6.5T 2 

46 Lapos alátét D30*D10*4.1T 1 

47 Lapos alátét D50*D10*2T 1 

48 Kupolás anya M8*1.25*8T 2 

49 Távtartó gyűrű D10*D14*3T 1 

50 Lapos alátét D20*D11*2T 2 

51 Műanyag lapos alátét D50*D10*1.0T 2 

52 Lengő tartó készlet  2 

53 Habszivacs D30x7Tx550L 2 

54 Habszivacs D23x7Tx530L 2 

55 Sapka D1 1/4"*45 L 2 

56 Rugó D4.0xD20x82L 1 

57 Nylon anya M6x1.0x6T 4 

58 Csavar M6x1.0x15L 4 

59 Csavar burkolat D28*17(M10) 2 

60 Lapos alátét D26*D21*1.5T 1 

61 Hajtókar készlet  1 

62 Kerek mágnes S10042 1 

63 Intett alátét D27*D21*0.3T 1 

64 Számítógép B-11851 1 

65 Jobb fedél 80x50x87 2 

66 Bal oldali borító 80x50x87 2 

67 C gyűrű S-16 (1T) 2 

68 Hullámos alátét D21xD16x0.3T 2 

69 Csapágy #99502ZZ 12 

70 Rögzített lemez  1 

71 Első pedáltengely D15.85x63.2L 2 

72L Bal kormány  1 

72R Jobb kormány  1 

73 Lapos alátét D14xD6.5x0.8T 4 
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74 Kerék D43*25L 1 

75 Pulzusérzékelő  2 

 Pulzus kábel 500L 2 

76 Anya M10*1.25*10T 2 

77L Bal első láncburkolat  1 

77R Jobb első láncburkolat  1 

78 Felső burkolat  1 

79 Lapos alátét D23*D17*1.2T 4 

80 Lapos alátét D21*D8.5*1.5T 2 

81 Felső univerzális burkolat 125*90*39 2 

82 Alsó univerzális burkolat 125*90*39 2 

83 Kerek keresztcsavar ST4x1.41x15L 16 

84 Elülső számítógép burkolat 380*150*50 1 

85 Számítógép hátsó burkolat 340*150*50 1 

86 Gomb  4 

87 Kerek keresztcsavar M5*0.8*10L 2 

88 Belső cső D71.5*100L 1 

89 Feszítő kábel (felső) 465L 1 

90 Feszítő kábel (alsó) 500L 1 

91 Lapos alátét D25*D8.5*2T 4 

92 Keresztcsavar M5x98x12L 1 



9  

ELLENŐRZŐ LISTA (A CSOMAG TARTALMA) 
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ÖSSZESZERELÉS 

1. LÉPÉS 
 

 
1) Szerelje össze az elülső stabilizátort (2) és a hátsó stabilizátort (19) a főkeretre (1) a szögletes nyakú 
csavarok (3), az íves alátétek (6), a rugós alátétek (7) és a kupolás anyák (8) segítségével. 
2) Állítsa be a megfelelő magasságot a hátsó lábsapkák kerekének (4) elforgatásával. 
3) Szerelje össze a bal és jobb pedált (21L & 21R) a pedál tartócsövén (11) a csavarok (20), a lapos 
alátétek (73) és a gombok (86) segítségével. 
4) A pedálok 3 opcionális helyzetben vannak a pedál tartócsövén (11), három furattal.
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2. LÉPÉS 
 

 
 
1) Javasoljuk, hogy két személy végezze el ezt a lépést. 
2) Először helyezze be a felső terhelésszabályozó kábelt (89) a kormányoszlop (10) furatába, vegye le 
az előszerelt csavart és a hullámos alátétet a feszítővezetékről, majd a csavarkulccsal húzza meg az a) 
ábra szerint. 
3) Emelje fel a kormányoszlop (78) burkolatát, a b) ábra szerint, majd csatlakoztassa a számítógép 
kábelét (29) a motor kábeléhez (30), majd csatlakoztassa a felső terhelésszabályozó kábel (89) és az 
alsó terhelésszabályozó kábel (90) végét, a c) ábra szerint. 
4) Helyezze a kormányoszlopot (10) a főkeretre, és húzza meg, a d) ábra szerint, az ívelt alátétek (6), a 
rugós alátétek (7) és az imbuszcsavarok (9) használatával. Ezután helyezze a kormányoszlop burkolatát 
(78), és szorosan rögzítse a főkereten. 
5) Szerelje össze a bal és jobb oldali mozgatható kormányt (12L & 12R) a mozgatható kormánytartón 
(52) az e) ábrán láttható eszköz segítségével.
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3. LÉPÉS 
 

 
Szerelje össze a bal és a jobb oldali rögzített kormányt (72L & 72R) a kormányoszlopon (10) 

imbuszcsavarok (16), ívelt alátétek (6), rugós alátétek (7) és kupolás anyák (48) segítségével.
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4. LÉPÉS 
 

 
1) Csatlakoztassa a számítógép kábelét (29) és a kézi pulzusérzékelő kábelét (75) a számítógéphez (64), 
majd rögzítse a számítógépet (64) a kormányoszlopra (10) a csavarok segítségével. 
2) Helyezze a csavar burkolatot (22) és a csavar burkolatot (59) a csavarra.
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5. LÉPÉS 
 

 

1) A csavarok (83) segítségével rögzítse az univerzális csukló (81 és 82) felső és alsó burkolatát az 
univerzális csuklóra (32). 

2) A csavarokkal (83 és 87) rögzítse a kormányoszlop (84 és 85) elülső és hátsó burkolatát a 
kormányoszlopra (10). 

SZÁMíTÓGÉP 

 
A. Felhasználói információk 
Az edzés előtt adja meg személyes adatait. A BODY FAT gombbal megadhatja a nemre, az életkorra, a 
magasságra és a súlyra vonatkozó információkat. Az adatokat addig tárolja, amíg az akkumulátort ki 
nem veszik. 
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B. Óra 
  
a. A számítógép órajel üzemmódba lép, ha 4 percig nem észlel semmilyen jelet vagy gombnyomást. Az 
óra és a hőmérséklet közötti váltáshoz nyomja meg az ENTER gombot, az óra üzemmódból való 
kilépéshez nyomja meg bármelyik gombot. 
b. Nyomja meg az ENTER gombot 2 másodpercig az idő (TIME) és az ébresztés (ALARM) beállításához 
a fel (UP) és a le (DOWN) gombokkal. 
c. Tartsa lenyomva az ENTER és az UP gombot 2 másodpercig az aktuális idő megjelenítéséhez. 

 

FUNKCIÓ 
1. Óra: Megjeleníti az aktuális időt hh: mm 

2. Riasztás: Beállíthatja az ébresztést; ekkor 1 percig csipogást hall. 

3. Hőmérséklet: Az aktuális szobahőmérsékletet jeleníti meg. 

4. Szkennelés: 6 másodpercenként automatikusan megjeleníti az időt, a sebességet, a távolságot, a 
kalóriát, a pulzust és a fordulatszámot, amíg meg nem nyomja az ENTER gombot és kikapcsolja az 
automatikus keresést. Ha az automatikus keresés funkció ki van kapcsolva, a SCAN felirat 2 
másodpercre megjelenik, majd újraindul. 

5. Idő: Megjeleníti az edzés idejét mm: ss-ben (00:00 és 99:59 között). A visszaszámlálást az UP és 
DOWN gombokkal is beállíthatja. Ha a beállított idő elérése után folytatja az edzést, sípolás hallható és 
az idő visszaáll. 

6. Sebesség: az edzés sebességét mutatja KM / h vagy MIL / h értékben. Ha nem érkezik jel, a NO 
SPEED felirat jelenik meg. 

7. Távolság: A megtett távolságot 99,9 km / mérföldig jeleníti meg. 

8. Kalóriák: Az edzés során elégetett kalóriát jelenít meg. 

9. Pulzus: Az edzés közbeni pulzust jeleníti meg. A PULSE NO PULSE feliratot jeleníti meg, ha nem 
érzékeli. 

10. RPM: A pedálozás sebessége. 

11. Életkor: A 10 és 99 év közötti korosztályt jeleníti meg. Az alapértelmezett érték 35 év. 

12. Helyreállítási funkció (pulzus-helyreállítás): A START szakaszban tartsa mindkét kezét a 
kapaszkodókon vagy a mellkasövén, majd nyomja meg a PULSE RECOVERY gombot. A 
visszaszámlálás 1 perctől kezdődik. 1 perc múlva az F1.0 - F6.0 eredmény jelenik meg 
 

1.0 kiemelkedő 

1.0 < F < 2.0 kiváló 

2.0 ≤ F ≤ 2.9 jó 

3.0 ≤ F ≤ 3.9 átlagos 

4.0 ≤ F ≤ 5.9 átlagon aluli 

6.0 gyenge 

 
 

 
Gombok 

1. UP- A beállítás során nyomja meg a gombot az idő, a távolság, a kalória, az életkor, a 
magasság és a nem növeléséhez. A CLOCK beállítása közben beállíthatja az időt és az 
ébresztést. 

2. DOWN - A beállítás során nyomja meg a gombot az idő, a távolság, a kalória, az életkor, a 
magasság és a nem csökkentéséhez. A CLOCK beállítása közben beállíthatja az időt és az 
ébresztést. 

Nyomja meg az UP és DOWN gombot az érték visszaállításához. 

3. ENTER / RESET: A megerősítéshez nyomja meg. 

Ha a számítógépen megjelenik a NO SPEED felirat, tartsa lenyomva 2 másodpercig a gombot 
a számítógép újraindításához 

4. BODY FAT: Nyomja meg az adatok beviteléhez a testzsír mérése előtt. 

5. MEASURE: Nyomja meg a testzsír, a BMI és a BMR arányának megtekintéséhez. FAT%: 
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Megjeleníti a testzsír% -át.  

6. BMI: A testtömeg-index a testzsír és a testmagasság / súly arányát mutatja. BMR: Megjeleníti 
az alapvető testfunkciókhoz szükséges kalóriák számát 

7. PULSE RECOVERY: A pulzus helyreállítása. 

 

AZ AKKUMULÁTOR CSERÉJE 
Kérjük, húzza ki az elemfedelet az alsó házból, majd cserélje ki az elemeket.  

 
 
 

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.  

 

 

ÚTMUTATÓ GYAKORLATOKHOZ 

 

 
 Az ELLIPTIKUS TRÉNER jótékony hatással van egészségre, javítja a fizikai állapotot, formálja az 
izmokat, és kalória-kiegyensúlyozott étrenddel kombinálva fogyáshoz vezet. 

 

BEMELEGÍTÉS 

 

Ez a fázis az egész test vérkeringésének javítását és az izmok bemelegítését szolgálja, csökkenti a 
görcsök és izomsérülések kockázatát. Javasoljuk az alábbi nyújtási gyakorlatok elvégzését. Nyújtás 
közben maradjon kb. 30 másodpercig az adott pozícióban, ne végezzen hirtelen mozdulatokat és ne 
rugózzon a pozíció megtartása közben 
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1. GYAKORLAT 

Ez a szakasz a fizikailag leginkább megterhelő rész. A rendszeres testmozgás erősíti az izmokat. A 
tempót Ön határozhatja meg, de nagyon fontos, hogy a gyakorlat során azonos tempo legyen. A 
pulzusnak a célzónán belül kell lennie (lásd az alábbi ábrát). 

 

 
Ennek a szakasznak legalább 12 percig kell tartania. A legtöbb ember 15-20 percig edz. 

 

LAZÍTÁS 

     Ez a fázis a szív- és érrendszer lenyugtatására és az izmok ellazítására szolgál. Körülbelül 5 percet 
vesz igénybe. Ismételheti a bemelegítő gyakorlatokat, vagy folytathatja az edzés során végzett 
gyakorlatokat, cask lassabb tempóban. Az izmok nyújtása edzés után rendkívül fontos - kerülni kell a 
hirtelen mozgásokat és rugózásokat. 

A fitnesz javításával meghosszabbíthatja és növelheti a testmozgás intenzitását. Rendszeresen edzen, 
legalább hetente háromszor. 

 

IZOMFORMÁLÁS 

Az izmok formálásához fontos a nagy terhelés beállítása. Az izmok jobban megterhelődnek, ami azt 
eredményezheti, hogy a szokásosnál rövidebb ideig tudja a gyakorlatokat elvégezni. Ha egy időben 
szeretné kondiját is javítani, akkor módosítania kell az edzését. Eddzen a szokásos módon az edzés 
bemelegítő és utolsó szakaszában, de növelje a készülék ellenállását a gyakorlat végén. Lehet, hogy 
lassítania kell a sebességet, hogy a pulzus a célterületen maradjon. 
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SÚLYVESZTÉS 

Az elégetett kalóriák száma a gyakorlat hosszától és intenzitásától függ. A lényeg ugyanaz, mint az 
erőnléti gyakorlatban, de a cél más. 

 

KARBANTARTÁS 

1.Edzés után törölje le az izzadságot a korrózió elkerülése érdekében.  

2.Tisztítsa a készüléket puha ronggyal és enyhe tisztítószerekkel. Ne használjon súrolószert vagy 
oldószert műanyag alkatrészeken. 

3. Óvja a készüléket nedvességtől és szélsőséges hőmérséklettől. 

4.Óvja készüléket, számítógépet a közvetlen napfénytől. 

5.Rendszeresen ellenőrizze az összes csavar és anya feszességét. 

6.Tárolja száraz és tiszta helyen, gyermekektől elzárva. 

 

 

 

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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