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A berendezés tömege nem lépi túl a 136 kg (300 fontot). 

A kézhez kapott termék eltérhet a képen látottól. 

Származási ország: Taiwan 

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS 

FIGYELMEZTETÉS: A balesetek csökkentésére figyelmesen olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést. 

1. Olvassa el az összes utasítást, melyek az elliptikus tréner használatára vonatkoznak. 

2. Használat előtt olvassa el ezt a használati utasítást, és ellenőrizze a csavarok állapotát. 

3. Az összerakást min. 2 felnőtt ember végezze. 

4. Gyermekek és háziállatok ne kerüljenek kontaktusba a berendezéssel. Ne engedje gyermekét játszani a 

gépen, vagy használni a gépet. Szállításkor ne legyenek a berendezés közelében gyermekek és háziállatok. 

5. Ajánlatos a berendezést a megfelelő alátétre helyezni. 

6. A berendezést sima, szilárd taljon szerelje össze. Ne helyezze a berendezést szőnyegre, vagy egyenetlen 

felületre. 

7. Használat előtt ellenőrizze az alkatrészek elhasználódottságát, meglazulását. 

8. Bármit észlel, azonnal javítsa ki a hibát. 

9. Bárminemű edzés megkezdése előtt konzultáljon orvosával. Ha edzés közben gyengeséget, rosszullétet 

érez, azonnal hagyja abba az edzést, és keresse fel orvosát.  

10. A cél elérése érdekében, mindig tartsa be az orvos utasításait. 

11. A saját fizikai adottságain belül tornázzon.  Ismerje saját határait, tanuljon meg helyesen edzeni! 

12. Edzés előtt kérjen teljeskörű egésszégügyi kivizsgálást. 

13. Ne viseljen bő szabású ruhát, mely beakadhat a berendezésbe. 

14. Ne tornázzon mezítláb, mindig használjon megfelelő sportcipőt.  

15. Mindig ügyeljen a biztonságra, összerakáskor, használatkor, és karbantartáskor is.  A biztonság be nem 

tartása balesetet okozhat. 

16. Edzés közben mindkét lábával  szilárdan tartózkodjon a pedálokon. 

17. A gépet 136 kg- nál (300 font) nehezebb emberek ne használják. 

18. A gépet egyszerre csak egy ember használhatja. 

19. A berendezés otthoni használatra és kisebb konditerembe alkalmas. 

20. Karbantartás: Ha meghibásodott alkatrészt talál, azonnal cserélje ki újra. A berendezést ne használja, amíg 

a hiba nincs elhárítva, megjavítva. 

21. A biztonságos szállítás érdekében min. 1m szabad hely szükséges a berendezés körül. 

Figyelmeztetés: Az edzésprogram elkezdése előtt konzultáljon orvosával, főleg ha már elmúlt 35 éves, vagy van 

valamilyen egészségügyi problémája, terhes nő, vagy csak most kezd el tornázni.  
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TARTSA BE EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT, MELYEK A BIZTONSÁGRA VONATKOZNAK. AZ 

UTASÍTÁSOK BE NEM TARTÁSA SÚLYOS BALESETHEZ, SÉRÜLÉSHEZ VEZETHET. 

ALKATRÉSZLISTA 

Fő váz Első rúd Hátsó rúd 

 

  

Pedálok Fő rúd Fogantyú 

 

 

 

Nyereg Nyeregrúd Számítógép 

 

 

 

Alkatrészek Üveg Adapter 
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CSAVAROK, ALÁTÉTEK ÉS ANYÁK LEÍRÁSA 

 
 

Első rúd - 

Biztonsági alátét M8(42) 

Imbusz csavar M8x90mm(11) 

Hátsó rúd - 

Nylock anyaM8(43) 

Alátét M8(44) 

Pántcsavar M8x85mm(63) 

 
 

Fogantyú - 

Nylock anya M8(43) 

Imbusz csavar M8X35mm(77) 

Front Post -- 

Biztonsági alátét M8(42) 

Imbusz csavar M8x25mm(39) 
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Számítógép - 

Biztonsági alátét M8(42) 

Imbusz csavar M8X25mm(39) 

Üveg - 

Csavar M5x12mm(81) 

 

ÁLTALÁNOS UTASÍTÁS 

Összeállítás előtt az összes tartozékot csomagolja ki. A berendezés összeszerelése egyszerű. Ha az utasítás szerint 

jár el, az összeszerelés 25 -30 percig tart. 

MEGJEGYZÉS: Összeszereléskor ügyeljen rá, hogy a vezetékek ne sérüljenek meg. 



 6 

 

Összeszerelés 

1. Támasztórúd felerősítése 

 

Rögzítse az első rudat (a kerekekkel) a fővázhoz a 2 

M8X90mm(41) imbuszcsavar és a biztonsági alátétek 

segítségével M8(42).                            

  

 

Rögzítse a hátsó rudat (az állítható záróborítással) a fővázhoz 

a két M8x85mm (63) pántcsavarral,  M8(44) alátéttel és a  

nylock  anyával M8(43). 

 

                       

 

2. Fővázak  rögzítése 

 

Csatlakoztassa a felső összekötő vezetéket(24) az alsó 

összekötő vezetékkel (27). 
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Rögzítse a főrudat (2) a fővázhoz (1) a csavarok M8x25 

mm(39) és a biztosító alátétek segítségével M8(42). 

 

               

3. Fogantyú rögzítése 

 

Csatlakoztassa a pulzusmérő vezetékét (23) a fogantyú 

vezetékével (25). 

 

Rögzítse a fogantyút (4) a fővázhoz (2)  a két M8x35 mm (79) 

csavarral és a kettő nylock anyával (43). 

Az anyát és a csavarokat a borítással takarja el (78) 

 

4. Üvegtartó rögzítése 

 

Az üvegtartót (80) a két csavar (81) segítségével rögzítse a 

fő vázhoz (2).  
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Helyezze az üveg (79) az üvegtartóba (80). 

5. Számítógép csatlakoztatása 

 

Csatlakoztassa a felső csatlakozó kábelt (24)  a pulzusmérő 

vezetékével (23) és a számítógéppel (10). 

 

Rögzítse a számítógépet (10) a fővázhoz (2) a két M8 x25 

mm(39)csavar és  a 2 biztosító alátét M8(42) segítségével.  

 

                

 

6. Pedálok rögzítése 

 

Rögzítse a pedálokat (L, P) (14,15) a tengelyhez (L, P) (31, 

32) a kulcs segítségével. A jobb pedált( R betűvel 

jelölve)az óramutató járásával megegyezően húzza be. A 

bal pedált (L betűvel jelölve) az óramutató járásával 

ellentétesen húzza be. 
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7. Nyereg rögzítése a nyeregrúdhoz 

 

Rögzítse a nyerget (13) a nyeregrúdhoz (3) a 4 alátét és  4 biztosító 

anya segítségével. 

MEGJEGYZÉS: az alátétek és biztosító anyák a nyereg alsó részén 

vannak elhelyezve. 

 

Csúsztassa a nyeregrudat (13)  a nyílásba. Rögzítse a nyeregrudat a 

rögzítőkarral  (87). 

8. Feszültségkábel csatlakoztatása 

 

Csatlakoztassa a feszültségkábel dugaszát a fővázhoz  (1). 

Csatlakoztassa a vezetéket a hálózatba. 

 

 

SÉMA 
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ALKATRÉSZLISTA

Sors

zám 
  Alkatrész 

Darabszá

m 

1 főváz 1 

2 főrúd 1 

3 nyeregrúd 1 

4 fogantyú 1 

5 első rúd 1 

6 hátsó rúd 1 

7 jobb borítás 1 

8 bal borítás 1 

9 fogantyú borítás 2 

10 számítógép 1 

11 imbuszcsavar M8x90mm 2 

12 szivacs 2 

13 nyereg 1 

14 jobb pedál 1 

15 bal  pedál 1 

16 hátsó rúd borítás  φ76mm 2 

17 első rúd kerek borítása φ76mm 2 

18 kerék 2 

19 műanyag borítás 1 

20 öv 1 

21 csiga 1 

22 mágnes 1 

23 kábel – vevő 1 

24 felső csatlakozókábel 1 

25 pulzusmérő 2 

26 adatvevő lemez 4 

27 alsó számítógép vezeték 1 

28 vevő kábel 1 

29 lendkerék 1 

30 kerekített alátét 1 

31 jobb pedálkar 1 

32 bal pedálkar 1 

33 mágneses rendszer 1 

34 tengely 1 

35 ledkerék kábel 1 

36 M8X10mm csavar 4 

37 lendkerék borítás 1 

38 kupak 38 mm 2 

39  M8x25 mm imbuszcsavar 6 

40 anyák M3 4 

41 csavar M3X35mm 4 

42 rugós alátét M8 12 

43 nylock anya(biztosító) M8 8 

44 alátét M8 2 

45 rugós alátét 1 

46 csavar M5x10mm 4 

47 alátétlemez M8 1 

48 négyszögletes csatlakozó 30x70mm 1 

49 csavar M5x12mm 3 

50 csapágy 6004ZZ 2 

51 alátétM20 2 

52 C-gyűrű M20 1 

53 csavar M8×25 mm 2 

54 anya M8 4 

55 alátét  M10 2 

56 anya M10 2 
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57 lyukas csavar 3 

58 megerősítés 2 

59 nylock anya(biztosító) M6 3 

60 csavar M8x16mm 5 

61 csavar M6x10mm 8 

62 csavar M5x18mm 12 

63 menetes csavar M8x85mm 2 

64 csavar M4x20mm 7 

65 támasztó kar 1 

66 terhelő rugó 1 

67 lemez kiegyenlítő alátét 10mm 1 

68 hajtó lemez 1 

69 nylock anya (biztosító) M10 2 

70 alátétlemez 2mm 1 

71 csavar M10x35mm 1 

72 csavar M10x30mm 1 

73 anya M6 1 

74 fő rúd borítás – bal 1 

75 fő rúd borítás- jobb 1 

76 csavar  M5X20mm 4 

77 imbuszcsavar  M8X35mm 2 

78 foglalat - fogantyú 1 

79 üveg 1 

80 üvegtartó 1 

81 csavar M5X12mm 2 

82 anya 1 

83 adapter 1 

84 fogantyú borítás 2 

85 lemez –szívritmus érzékelő 4 

86 állítható konzol 1 

87 rögzítőkar 1 

88 kábel 1 

89 rugó 1 

90 távtartó rész 1 

91 rugó 1 

92 tengely 1 

93 vezetőcsavar 1 

94 bal borítás 1 

95 jobb borítás 1 
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VEZÉRLŐ PANEL 

 

PROGRAMOK ÁTTEKINTÉSE 

 

Olvassa el a következő használati 

utasítást, pár perc elteltével 

megtanulja a helyes használatát. 

A számítógépnek köszönhetően az ön 

edzése még érdekesebb lesz, és 

könnyen eléri céljait. 

Bekapcsolás 

a. Ellenőrizze, hogy a vezeték 

csatlakoztatva van  e a 

hálózatba. 

b. A számítógépet bármely 

gomb megnyomásával , vagy 

a pedál lenyomásával tudja 

bekapcsolni. Bekapcsol a 

kijelző és hangjelzés 

hallható. 
 

Kikapcsolás 

Ha a számítógép 4 percig nem aktív, 

automatikusan kikapcsol. 
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P1   MANUAL PROGRAM 

(MANUÁLIS) 

P2  ROLLING PROGRAM 

(RINGATÓ) 

P3  VALLEY PROGRAM 

(VÖLGY) 

P4   FAT BURN PROGRAM 

(ZSÍRÉGETÉS) 

P5   RAMP PROGRAM 

(MEREDEKSÉG) 

P6   FITNESS TEST 

PROGRAM 

(KONDÍCIÓ 

ELLENŐRZÉSE) 

P7   RANDOM PROGRAM 

(VÉLETLEN) 

P8  BODY FAT PROGRAM 

(TESTZSÍR) 

P9   TARGET H.R. 

PROGRAM (EDZÉSI 

SZÍVRITMUS) 

P10  60% H.R.C. PROGRAM 

(60%SZÍVRITMUS 

ELLENŐRZÉS) 

P11  75% H.R.C. PROGRAM 

(75% SZÍVRITMUS 

ELLENŐRZÉS) 

P12  85% H.R.C. PROGRAM 

(85% SZÍVRITMUS 

ELLNŐRZÉS) 

P13  USER 1 MODE 

PROGRAM 

(FELHASZNÁLÓI 1) 

P14  USER 2 MODE 

PROGRAM 

(FELHASZNÁLÓI 2) 

P15  USER 3 MODE 

PROGRAM 

(FELHASZNÁLÓI 3) 

P16  USER 4 MODE 

PROGRAM 

(FELHASZNÁLÓI 4) 

 

GOMBOK 

 

a. Az edzés elindításához nyomja meg ezt a gombot. 

b. Ismételt megnyomással leáll az edzésprogram. 

c. Újbóli megnyomással újraindul az edzésprogram.  

d. A gomb tartásával kinullázódnak az értékek. 

 

A gomb segítségével választhat programot és a paraméterek beállításakor elmentheti az 

értékeket  – idő (TIME), magasság (HEIGHT), súly (WEIGHT), távolság (DISTANCE), 

kalória (CALORIES), életkor (AGE), nem (GENDER), végső pulzusszám (TARGET 

H.R.), megterhelés fokozata (TORQUE/RESISTANCE LEVEL) 

 

 

A gomb segítségével kiválaszthatja a programot és megnövelheti az értékeket a 

paraméterek beállítása közben - idő (TIME), magasság (HEIGHT), súly (WEIGHT), 

távolság (DISTANCE), kalória (CALORIES), életkor (AGE), nem (GENDER), cvégső 

pulzusszám (TARGET H.R.), megterhelés fokozata (TORQUE/RESISTANCE LEVEL) 
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Ezzel a gombbal kiválaszthatja programokat és csökkentheti az értékeket a paraméterek 

beállítása közben  - idő (TIME), magasság (HEIGHT), súly (WEIGHT), távolság 

(DISTANCE), kalória (CALORIES), életkor (AGE), nem (GENDER), végső pulzusszám 

(TARGET H.R.), megterhelés fokozata (TORQUE/RESISTANCE LEVEL) 

 

 

 

 

Edzés közben (START/PAUSE gombok megnyomása után) használhatja a gombot az értékek 

kiválsztására -sebesség (SPEED), távolság (DISTANCE) és kalória (CALORIES), vagy a fordulatszám 

frekvenciára(RPM), megtett kilométerek számlálója(ODO) és teljesítmény (WATT). 

 

RPM, ODO, WATT a képernyőn egyidejűleg jelenik meg. SPEED, DISTANCE, CAL a képernyőn egyidejűleg 

jelenik meg. 

 

Távolság (DISTANCE) és megtett kilométer számláló (ODOMETER) 

TÁVOLSÁG: 

a. Az elért távolság értéke 0-999 km/perc. 

b. Az edzés elkezdése után a távolság számlálódni kezd.  A START/PAUSE gomb megnyomásával az 

edzésprogram leáll a mért távolsággal együtt. 

c. A START/PAUSE gomb újranyomásával elindul az edzésprogram és a távolság  mérése. 

d. Ha a számítógép 4 percig nem dolgozik, automatikusan leáll.  A gép bekapcsolása után a távolság újból  0 

kezd  mérni.   

MEGTETT KILOMÉTER SZÁMLÁLÓ: A DISTANCE és  ODO paraméterek funkciója  hasonló, 

mindkettő az edzés alatt megtett távolság  mérésére szolgál. Ha szeretné kinullázni  a kilométerszámlálót, 

nyomja meg egyszerre az UP, MODE, DOWN és  ENTER gombokat. 
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a. Ez a gomb a pulzusszám alapján a kondíciója kiértékelésére szolgál. Ezzel a funkcióval követheti a 

kondíciója javulását a rendszeres edzéssel. 

b. Az edzés után a számítógép a pulzusszámot 60 másodperc elteltével fogja változtatni. Az eredmény 

F1.0-F6.0 fokozatnál jelenik meg. F1.0 a legjobb kondíciót az  F6.0a legrosszabb kondíciót jelenti. 

c. Az egyes edzések ereményeit összehasonlíthatja és követheti, ahogy az ön kondíciója javul. Ajánlott 

ezt  minden edzés után elvégezni. A funkció elindítása előtt álljon le az edzéssel.  

d. Az eredmény a  szimbólum megjelenése után pár másodperccel jelenik meg. 
 

MEGJEGYZÉS: Ügyeljen a pulzusmérő fogantyú helyes megfogására, mert a helytelen fogásnál az 

érték F6.0. lesz. A mérés végén hangjelzés hallható, melyet bármely gomb megnyomásával állíthat le. 

Újra nyomja meg a PULSE RECOVERY gombot az ismételt méréshez és ügyeljen a fogantyú helyes 

megfogására.  

 

FUNKCIÓK 

 

PROGRAM: 

10előre beállítható program közül választhat. 

Beállításkor a kijelzőn a kiválasztott mód jelenik meg. 

A kiválasztott érték edzés közben is megjelenik. 

MEGTERHELÉS (LEVEL): 

A kijelzőn megjelenik a választott megterhelés fokozat  (1-16). 

 

 IDŐ  (TIME): 

Az edzés elkezdésekor az idő 0:00 értéktől elkezd mérni. Maximális érték: 99:59. 

Ha beálllította az edzés hosszát, az idő a beállított éréktől fog számlálódni. 

 MAGASSÁG (HEIGHT): 

Mérték: 110-220 cm, hozzáadás/kivonás egysége 0,5 cm. (3’08’’ - 8’ 00’’, hozzáadás/kivonás 

egysége:egy inch).A készüléket gyerekek ne használják. 

SÚLY (WEIGHT): 

Mérték: 10-200 kg, hozzáadás/kivonás egysége: 0,2 kg (23-440 font, hozzáadás/kivonás egysége: 

0,5font). 

 

TÁVOLSÁG (DISTANCE): 

Az edzés elkezdése után számlálóldni kezd az elérni kívánt távolság. Mérték: 0:00 – 999 

km/mérföld. 

Ha beállította a kívánt távolságot, a távolság a beállított értéktől fog számlálódni. 

Edzés közben (START/PAUSE gomb megnyomásával) a felhasználó választhat a távolság vagy 

lépésszámláló kijelzése közül a MODE gomb segítségével.  

 

KILOMÉTERSZÁMLÁLÓ (ODOMETER): 

A DISTANCE és ODO funkciók paraméterei hasonlóak, mindkettő a megtett távolság mérésére 

szolgál. Ha ki szeretné nullázni a számláló értékeit, egyszerre nyomja meg a UP, MODE, DOWN és 
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ENTER gombokat. 

A megtett távolság értéke (DISTANCE) automatikusan kinullázódik a számítógép kikapcsolása 

után. A számítógép automatikusan kikapcsol, ha 4 percig nem használjuk. A pedál taposásával vagy 

bármely gomb megnyomásával újraindítható a számítógép. 

TESTZSÍR % (FAT%): 

A 8 program használatakor (BODY FAT) a testzsír értéke % jelenik meg. A testében található zsír % 

van szó.  

 

KALÓRIA (CALORIES): 

Edzés közben a kijelzőn megjelenik az elégetett kalóriák száma.  

Ha beállította az elégetni kívánt kalóriák számát, a beállított érték 0-tól fog számolódni. 

BAZÁL METABOLIKUS ÉRTÉK (BMR): 

A BMR érték a 8 programban jelenik meg (BODY FAT TEST).  

A szervezetben szükséges kalóriáról van szó, nyugalmi állapotban és semleges környezetben. 

TELJESÍTMÉNY (WATT): 

Az aktuális teljesítmény kijelzése. 

 

EDZÉSI SZÍVRITMUS (TARGET H.R.): 

Mérték: 60-220 ütés egy perc alatt, hozzáadás/kivonás értéke: 1 ütés egy perc alatt 

ÉLETKOR (AGE): 

Mérték: 10-99 életkor, hozzaádás/kivonás értéke: 1 év. 

MEGJEGYZÉS: Mivel a legalacsonyabban beállítható életkor 10 év, nem tanácsos 

gyermekeknek a berendezés használata. 

 

TEST TÖMEG ÉRTÉK (BMI): 

A  BMI érték a 8 programban jelenik meg (BODY FAT TEST). 

A testzsír mérése a felhasználó magassága és súlya alapján. Az eredmény megmondja, hogy a súlya 

alacsony, normál, vagy túlsúlyban szenved. 

 

PULZUSSZÁM (HEART RATE): 

A pulzusszám értékének mérésére fontos, hogy a fogantyúkat helyesen fogja. A pulzusszám értéke a 

szimbólum megjelenése után pár másodpercel elkezd számolódni. 

Ha nem jól fogja meg a fogantyút,  néhány másodperc után megáll a pulzusszám mérése. Ha újra 

megfogja a fogantyút, a pulzusszám mérése elkezdődik. 

TEST TÍPUS (BODY TYPE): 

Az eredmény a 8 programban jelenik meg (BODY FAT TEST). 
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Manuális program (P1) 

 

1. Kapcsolja be a számítógépet tetszőleges gomb megnyomásával, vagy a pedál lenyomásával. 

a. Győződjön meg, hogy a vezeték csatlakoztatva van a hálózatba.  

b. Ha a számítógép nem aktív 4 percig, automatikusasn kikapcsol.  

c. A számítógépet tetszőleges gomb megnyomásával, vagy a pedál lenyomásával tudja bekapcsolni. A  

kijelző bekapcsol, és hangjelzés hallható. 

2. Tartsa a START/STOP gombot pár másodpercig, így kinullázódnak a paraméterek, és beállítódnak 

az alapértékek.  

 

IDŐ  (TIME) VAGY TÁVOLSÁG (DISTANCE) BEÁLLÍTÁSA 

A felhasználó beállíthatj az edzés hosszát vagy a megtenni kívánt távolságot. Egyszerre a két paraméter nem 

állítható be. 

IDŐ BEÁLLÍTÁSA (TIME): 

 

a. A P1 manuális programb az ENTER gomb megnyomásával léphet be.Utána beállíthatja az időt, elkezd 

villogni a 0:00 kiindulóidő. 

b. Használja az UP, DOWN gombokat az idő beállítására (Mérték: 1:00-99:00, hozzáadás/kivonás értéke:  

1 perc). 

MEGJEGYZÉS: Az edzés megkezdésekor az idő mérése a 0:00 fog kezdődni. A maximális érték: 99:59. 

Ha beállította az edzés hosszát, az idő a beállított értéktől fog számolódni. 

TÁVOLSÁG BEÁLLÍTÁSA (DISTANCE): 
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a. A P1 manuális programba az ENTER gomb segítségével léphet be. Ezután megjelenik az idő beállítása, és 

elkezd villogni a 0:00 kiindulóérték. 

b. Nyomja meg újra azENTER gombot, megjelenik az idő beállítása–  a 0.0 kiindulóérték villog. 

c. Használja az UP, DOWN gombokat a kívánt érték beállításához. (Mérték: 1-999 km/mi,  

hozzáadás/kivonás érétke: 1km/mi). 

MEGJEGYZÉS: Az edzés elkezdésekor a kívánt távolság értéke számolódni kezd. Mérték: 0:00 – 999 km/mi. 

Ha edzés előtt beállította a kívánt távolságot, az érték a beállított távolságtól fog számolódni. 

KALÓRIA (CALORIES) ÉS ÉLETKOR (AGE) BEÁLLÍTÁSA 

1. Az ENTER, UP és DOWN gombok használata: 

 

a. Nyomja meg az ENTER gombot az idő (TIME) vagy távolság (DISTANCE) értékének 

jóváhagyásához, így  a beállítandó kalória (CALORIES) értékéhez jut. 

b. Használja az UP, DOWN gombokat az értékek beállításához.  Mérték: 10-9990 Kcal, 

hozzáadás/kivonás értéke: 10 Kcal. 

MEGJEGYZÉS: Edzés közben a kijelzőn megjelenik az elégetett kalóriák száma. 

Ha beállította az elégetni kívánt kalóriaszámot, a beállított érték leszámolódik, míg el nem éri a 0 értéket. 

2. Az ENTER, UP és DOWN gombok használata: 

 

a. Nyomja meg az ENTER gombot a beállított kalória (CALORIES) értékek jóváhagyására és menjen át 

az életkor beállítására  (AGE). 

b. Használja az UP, DOWN gombokat az értékek beállítására.  Mérték: 10-99 év, hozzáadás/kivonás 

érétke: 1 év. 

MEGJEGYZÉS: Mivel a legalacsonyabban beállítható életkor 10 év, gyermekeknek nem  ajánlott a gépet 

használni.  

EDZÉS ELKEZDÉSE 

Nyomja meg a START/PAUSE gombot az edzés elkezdésére. A kijelzőn megjelenik a START felirat. 
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EDZÉS KÖZBEN FIGYELJE A PULZUSÁT 

 

MEGJEGYZÉS: Ügyeljen a fogantyúk helyes tartására. A  pulzusszám a   szimbólum megjelenése után pár 

másodperccel számlálódni kezd. 

Ha nem tartja helyesen a fogantyút, pár másodperc után kikapcsol a pulzusmérő. A  kijelzőn megjelenik a P – 

hibajelentés. Amint újra helyesen megfogja a pulzusmérő fogantyút, a pulzusszám számlálódni kezd.   

 

TEHELÉS VÁLTÁSA EDZÉS KÖZBEN 

UP, DOWN gombok: Ezekkel a gombokkal  edzés közben bármikor megváltoztathatja a 

terhelést (1-16). 

 

 

EDZÉS KÖZBEN HASZNÁLJA A EDZÉSI SZÍVRITMUS MÉRÉSI FUNKCIÓT – EZ AZ EGYSZERŰ 

MÓDJA A SZÍV- ÉS ÉRENDSZER KERINGÉS MEGERŐSÍTÉSÉRE. 

 

Az életkor beállítása után a számítógép automatikusan megállapítja az edzési szívritmus értékét (TARGET H.R). 

Az edzési szívritmus értéke a maximális érték 85% van kiszámolva. Például: A felhasználó beállította az életkort 30 

évre, az edzési szívritmus értéke 161 ((220-30)x85%). 

A számítógép mérni fogja a pulzusszámát és összehasonlítja az edzési szívritmus értékével. Ha a pulzusszám értéke 

villogni kezd, átlépte az edzési szívritmus értékét, ez azt jelenti, hogy lassítania kell, vagy csökkenteni a terhelést. 



 21 

A SEBESSÉG (SPEED), TÁVOLSÁG (DISTANCE), KALÓRIA (CALORIES), FORDULATSZÁM (RPM), 

KILOMÉTERÓRA ÉS TELJESÍTMÉNY (WATT) MEGFIGYELÉSE EDZÉS ALATT 

Edzés közben (a START/STOP gomb megnyomása után) a MODE gomb segítségével átkapcsolhat a SPEED, 

DISTANCE, CALORIES vagy  RPM, ODO, WATT paraméterek között. 

 

RPM, ODO, WATT a kijelzőn egyszerre jelenik meg. 

 

SPEED, DISTANCE, CALORIES a kijelzőn egyszerre jelenik meg. 

ODO: A DISTANCE és  ODO funkciók hasonlóak, mindkettő az edzés alatt  megtett távolság mérésére szolgál. Ha 

ki szeretné nullázni a kilométeróra értékét, nyomja meg egyszerre az UP, MODE, DOWN és ENTER gombokat. 

 

 

 

 

 

 

 

P2-P7 PROGRAMOK 
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1. Kapcsolja be a számítógépet bármely gomb megnyomásával vagy a pedál lenyomásával. 

a. Nézze meg, hogy a vezeték csatlakoztatva van e a hálózatba. 

b. A számítógép 4 perc elteltével sem aktív, automatikusan kikapcsol. 

c. A számítógépet bármely gomb megnyomásával vagy a pedál lenyomásával tudja bekapcsolni, a kijelző 

bekapcsolása után hangjelzés hallható. 

2. Tartsa megnyomva a START/STOP gombot pár másodpercig, így kinullázódnak az értékek és 

beállítódnak az alapértékek.  

 

PROGRAMOK KEZELÉSE 

a. START/PAUSE gomb: Ha más programban edz, a megálláshoz nyomja meg ezt a gombot. 

b. UP, DOWN gomb: Ezzel a gombal kiválszthatja a P2-P7 programokat. 

c. ENTER gomb: Nyomja meg ezt a gombot a P2-P7programok kiválasztására. 

IDŐ (TIME) VAGY TÁVOLSÁG (DISTANCE) BEÁLLÍTÁSA 

A felhasználó kiválaszthatja az edzés hosszát, vagy a megtenni kívánt távolságot. Egyszerre mindkét paraméter nem 

állítható be. 

 

 

IDŐ BEÁLLÍTÁSA (TIME): 
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a. A P2-P7 programokba az ENTER gombal tud belépni. Ezután beállíthatja az idő értékét, a kiindulóidő 

0:00 villogni kezd. 

b. Használja az UP, DOWN gombokat az idő beállítására (Mérték: 1:00-99:00, hozzáadás/kivonás egysége:  

1 perc). 

MEGJEGYZÉS: Az edzés elkezdésekor az idő 0:00 kezd el számolódni. A maximális érték: 99:59.  

Ha beállította az edzés hosszát, akkor az idő a beállított értéktől fog számolódni. 

TÁVOLSÁG BEÁLLÍTÁSA (DISTANCE): 

 

 

a. A P2-P7 programokba az ENTER gomb megnyomásával léphet be. Ezután megjelenik az idő beállítása, a 

0:00 kiinduló érték villogni kezd. 

b. Nyomja meg újra az ENTER gombot, megjelenik az idő beállítása – a 0.0 kiinduló érték villog. 

c. Használja az UP, DOWN gombokat a kért értékek beállítására. (Mérték: 1-999 km/mi, hozzáadás/kivonás 

értéke: 1km/mi). 

MEGJEGYZÉS: Az edzés elkezdésekor az elérni kívánt távolság számlálódni kezd.  Mérték: 0:00 – 999 km/mi. 

Ha az edzés előtt beállította a megtenni kívánt távolságot, akkor a távolság a beállított értéktől fog  leszámolódni. 

KLÓRIA (CALORIES) ÉS ÉLETKOR (AGE) BEÁLLÍTÁSA 

1. ENTER, UP és DOWN gombok használata: 

 

a. Nyomja meg az ENTER gombot az idő (TIME) vagy távolság (DISTANCE) értékek jóváhagyására és 

így be tud lépni a kalória (CALORIES) beállítására. 

b. Használja az UP, DOWN gombokat az értékek beállítására.  Mérték: 10-9990 Kcal, 

hozzáadás/kivonás értéke: 10 Kcal 

MEGJEGYZÉS: Edzés közben a kijelzőn megjelenik az elégetett kalóriák száma. Ha beállította az elégetni kívánt 

kalóriák számát,  akkor a beállított érték elkezd leszámolódni, míg el nem éri a 0 értéket. 

a. ENTER, UP és DOWN gombok használata: 
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b. Nyomja meg az ENTER gombot a beállított kalóriaérték (CALORIES) jóváhagyásához és menjen az 

életkor (AGE) beállítására.  

c. Használja az UP, DOWN gombokat az értékek beállítására. Mérték: 10-99 év, hozzáadás/kivonás 

egysége: 1 év. 

MEGJEGYZÉS: Mivel a legalacsonyabban beállítható életkor 10 év, gyermekeknek nem  ajánlott a gépet 

használni.  

EDZÉS ELKEZDÉSE 

Nyomja meg a START/PAUSE gombot az edzés elkezdéséhez. A kijelzőn megjelenik a START felirat. 

 

EDZÉS KÖZBEN FIGYELJE A SZÍVRITMUSÁT 

 

MEGJEGYZÉS: Ügyeljen a szívritmus érzékelő fogantyújának helyes tartására. A  szívritmus mérése a  

szimbólum megjelenése után pár  másodpercel számlálódni kezd. 

Ha nem tartja helyesen a fogantyút, pár másodperc után kikapcsol a pulzusmérő. A  kijelzőn megjelenik a P – 

hibajelentés. Amint újra helyesen megfogja a pulzusmérő fogantyút, a pulzusszám számlálódni kezd.   

 

TERHELÉS VÁLTOZTATÁSA EDZÉS KÖZBEN 

UP, DOWN gombok: A gombok segítségével edzés közben megváltoztathatja a terhelés 

fokozatát (1-16). 

 

EDZÉS KÖZBEN HASZNÁLJA A EDZÉSI SZÍVRITMUS MÉRÉSI FUNKCIÓT 

– EZ AZ EGYSZERŰ MÓDJA A SZÍV- ÉS ÉRENDSZER KERINGÉS MEGERŐSÍTÉSÉRE. 
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Az életkor beállítása után a számítógép automatikusan megállapítja az edzési szívritmus értékét (TARGET H.R). 

Az edzési szívritmus értéke a maximális érték 85% van kiszámolva. Például: A felhasználó beállította az életkort 30 

évre, az edzési szívritmus értéke 161 ((220-30)x85%). 

A számítógép mérni fogja a pulzusszámát és összehasonlítja az edzési szívritmus értékével. Ha a pulzusszám értéke 

villogni kezd, átlépte az edzési szívritmus értékét, ez azt jelenti, hogy lassítania kell, vagy csökkenteni a terhelést. 

A SEBESSÉG (SPEED), TÁVOLSÁG (DISTANCE), KALÓRIA (CALORIES), FORDULATSZÁM (RPM), 

KILOMÉTERÓRA ÉS TELJESÍTMÉNY (WATT) MEGFIGYELÉSE EDZÉS ALATT 

Edzés közben (a START/STOP gomb megnyomása után) a MODE gomb segítségével átkapcsolhat a SPEED, 

DISTANCE, CALORIES vagy  RPM, ODO, WATT paraméterek között. 

 

RPM, ODO, WATT a képernyőn egyszerre jelennek meg. 

 

SPEED, DISTANCE, CALORIES a képernyőn egyszerre jelennek meg. 

ODO: A DISTANCE és  ODO funkciók hasonlóak, mindkettő az edzés alatt  megtett távolság mérésére szolgál. Ha 

ki szeretné nullázni a kilométeróra értékét, nyomja meg egyszerre az UP, MODE, DOWN és ENTER gombokat. 

 

 

 

 

P8 PROGRAM (BODY FAT) 
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1. Kapcsolja be a számítógépet bármely gomb megnyomásával vagy a pedál lenyomásával. 

a. Nézze meg, hogy a vezeték csatlakoztatva van e a hálózatba. 

b. Ha a számítógép 4 perc elteltével sem aktív, automatikusan kikapcsol. 

c. A számítógépet bármely gomb megnyomásával vagy a pedál lenyomásával tudja bekapcsolni, a 

kijelző bekapcsolása után hangjelzés hallható. 

2. Tartsa megnyomva a START/STOP gombot pár másodpercig, így kinullázódnak az értékek és 

beállítódnak az alapértékek.  

 

PROGRAMOK KEZELÉSE 

a. START/PAUSE gomb: Ha más programban edz, a megálláshoz nyomja meg ezt a gombot. 

b. UP, DOWN gomb: Ezzel a gombal kiválszthatja a P8 programokat. 

c. ENTER gomb: Nyomja meg ezt a gombot a P8 programok kiválasztására. 

 

3. Kapcsolja be a számítógépet bármely gomb megnyomásával vagy a pedál lenyomásával. 

d. Nézze meg, hogy a vezeték csatlakoztatva van e a hálózatba. 

e. A számítógép 4 perc elteltével sem aktív, automatikusan kikapcsol. 

f. A számítógépet bármely gomb megnyomásával vagy a pedál lenyomásával tudja bekapcsolni, a 

kijelző bekapcsolása után hangjelzés hallható. 

 

SZEMÉLYES BEÁLLÍTÁS – NEM (GENDER), MAGASSÁG (HEIGHT) ÉS ÉLETKOR (AGE) 

1. UP, DOWN gombok: 

Az ENTER gomb megnyomásával belép a nem (GENDER) beállításába, és a 

kijelzőn megjelenik a 
 
  szimbólum. A UP, DOWN gombokkal válassza ki a 

nemet. 

 

 

2. Az  ENTER és UP, DOWN gombok: 
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a. Az ENTER gombal hagyja jóvá a nem kiválasztását. Ezután térjen át a magasság  (HEIHGT) beállítására. 

b. Használja az UP, DOWN gombokat a magasság beállítására. Mérték: 110-220 cm, hozzáadás/kivonás 

értéke 0,5 cm. (3’08’’ - 8’ 00’’, hozzáadás/kivonás értéke: egy ujjnyi). A berendezést gyermekek ne 

használják. 

3. Az ENTER és UP, DOWN gombok: 

a. Az ENTER gomb segítségével hagyja jóvá a magasság beállítását, és térjen át 

a súly (WEIGHT) beállítására. 

b. Használja az UP, DOWN gombokat a súly beállítására.  Mérték: 10-200 kg, 

hozzáadás/kivonás értéke: 0,2 kg (23-440 font, hozzáadás/kivonás értéke: 0,5 

font). 

4. Az ENTER és UP, DOWN gombok: 

a. Az  ENTER gombal hagyja jóvá a súly beállítását, és térjen át az életkor 

beállítására (AGE). 

b. Használja az UP, DOWN gombokat az életkor beállítására. Mérték: 10-99 

év,  hozzáadás/kivonás értéke: 1 év. 

MEGJEGYZÉS: Mivel a legalacsonyabban beállítható életkor 10 év, gyermekeknek nem  ajánlott a gépet 

használni. 

TESTZSÍRÉRTÉK MÉRÉSE 

START/PAUSE gomb: A mérésre nyonja meg ezt a gombot. A mérés kb. 10 másodpercig tart. Az értékek, melyeket 

elérhet, lejjebb vannak megmagyarázva.  

BODY FAT PROGRAM EREDMÉNYEI 

Illusztrálással bemutatjuk, hogy nézhet ki a 

testzsírérték mérésének eredménye. 

 

 

 

1. BMI (TESTTÖMEG INDEX): 

A testzsírtömeg mérése a felhasználó magassága és súlya alapján.  Az egész világon a professzionális 

sportolók is ilyen tesztet végeznek. A teszt alpján megállapítható, hogy normál súlyú, súlytöbblete van, 

alacson a súlya, vagy elhízott. 

EREDMÉNY BMI ÉRTÉK 

Alacsony súly 20 alatt (19 nőknél) 

Normál testsúly 20-24.99 

Súlytöbblet 25-29.99 

Elhízás 1.fokozata 30-34.99 

Elhízás 2.fokozata 35- 39.99 

Túlzott elhízás 40 és több 

 

2. BMR (ALAPANYAGCSERE KIADÁSA) 

A nemek közötti index 

csak minimálisan eltérő. 

Itt az eredmények 

láthatóak. 
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A testnek szükséges kalória mérése termikusan semleges környezetben. A kiadott energiáról van szó, mely 

az alapvető funkciók fentartásához szükséges. Az alapanyagcsere kiadás alapján megállapítható a 

szükséges kalória, és hogy híznia vagy fogynia kell.  

Ha fogyni szeretne, elsősorban kevesebb kalóriát kell bevinnie a szervezetébe, mint amennyit teste kíván. 

A fogyáshoz elengedhetetlen a rendszeres edzés.  

3. TESTZSÍR  %-ban 

4. TESTALKAT 
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5. HIBAJELENTÉS 

 

Ügyeljen a fogantyúk helyes tartására, mert helytelen fogás 

esetén nem tudja lemérni a pulzusszámot és hibajelentés 

történik, E3 kiírással. Az új mérésnél tartsa helyesen a 

fogantyúkat 

 

 

 

 

P9-P12 PROGRAMOK (HEART RATE CONTROL) 

1. Kapcsolja be a számítógépet bármely gomb megnyomásával vagy a pedál lenyomásával. 

a. Nézze meg, hogy a vezeték csatlakoztatva van e a hálózatba. 

b. A számítógép 4 perc elteltével sem aktív, automatikusan kikapcsol. 

c. A számítógépet bármely gomb megnyomásával vagy a pedál lenyomásával tudja bekapcsolni, a kijelző 

bekapcsolása után hangjelzés hallható. 

Tartsa meg pár percig a START/STOP gombot, így kinullázódnak az értékek és beállítódnak az 

alapvető értékek. 

 

PROGRAMOK HASZNÁLATA 

a. START/PAUSE gomb: Ha más programban edz, a megálláshoz nyomja meg ezt a gombot. 

b. UP, DOWN gomb: Ezzel a gombal kiválszthatja a P9-P12 programokat. 

c. ENTER gomb: Nyomja meg ezt a gombot a P9-P12 programok kiválasztására. 

IDŐ (TIME) VAGY TÁVOLSÁG (DISTANCE) BEÁLLÍTÁSA 
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A felhasználó kiválaszthatja az edzés hosszát, vagy a megtenni kívánt távolságot. Egyszerre mindkét paraméter 

nem állítható be. 

IDŐ BEÁLLÍTÁSA (TIME): 

 

a. A P9-P12 programokba az ENTER gomb segítségével léphet be. Ezután beállíthatja az idő értékét, a 0:00 

kiinduló érték villogni kezd. 

b. Használja az UP, DOWN gombokat az idő beállítására. (Mérték: 1:00-99:00,hozzáadás/kivonás egysége:  

1 perc). 

MEGJEGYZÉS: Az edzés elkezdése után az  idő 0:00 értéktől kezd el mérni. A maximális érték: 99:59.  

Ha beállította az edzés hosszát,  az idő a beállított értéktől fog leszámolódni. 

TÁVOLSÁG BEÁLLÍTÁSA (DISTANCE): 

 

 

a. A P9-P12 programokba az ENTER gomb segítségével léhet be. Ezután beállíthatja az idő értékét, a 0:00 

kiinduló érték villogni kezd. 

b. Nyomja meg újra az ENTER gombot, megjelenik az idő beállítása–a 0.0 kiinduló érték villog. 

c. Használja az UP, DOWN gombokat a kívánt értékek beállítására. (Mérték: 1-999 km/perc, 

hozzáadás/kivonás egysége: 1km/perc). 

MEGJEGYZÉS: Az edzés elkezdésekor elkezd hozzászámolódni a megtett távolság.  Mérték: 0:00 – 999 km/perc. 

Ha előre beállította a megtenni kívánt távolságot, akkor a távolság a beállított éertéktől fog leszámolódni.  

KALÓRIA BEÁLLÍTÁSA (CALORIES) 

1. Az ENTER, UP és DOWN gombok használata: 

 

a. Nyomja meg az ENTER gombot az idő (TIME) értékének vagy a távolság (DISTANCE) érétkének 

beállítására és menjen át a kalória (CALORIES) beállítására. 

b. Használja az UP, DOWN gombokat az értékek beállítására. Mérték: 10-9990 Kcal, hozzáadás/kivonás 

egysége: 10 Kcal. 

MEGJEGYZÉS: A kijelzőn megjelenik, edzés közben mennyi kalóriát égetett el. 

Ha beállította, mennyi kalóriát szeretne elégetni, a beállított érték leszámolódik, míg el nem éri a 0. 
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EDZÉSI SZÍVRITMUS (TARGET H.R) ÉS ÉLETKOR (AGE) BEÁLLÍTÁSA 

Ha a P9 programot választotta, állítsa be  az edzési szívritmus értékét. 

 

a. Nyomja meg az  ENTER gombot a beállított kalória (CALORIES) érték 

jóváhagyásához és lépjen az edzési szívritmus (TARGET H.R) beállításába. 

b. Az UP, DOWN gombokkal állítsa be a z edzési szívritmus értékét. Mérték: 60-

220 ütés percenként, hozzáadás/kivonás egysége: 1 ütés percenként. 

Ha a  P10-P12 programot válsztotta, állítsa be életkorát. 

a. Az ENTER gombal hagyja jóvá a kalória (CALORIES) érték beállítását  

és lépjen az életkor  (AGE) beállításába. 

b. A beállításhoz használja az UP, DOWN gombokat. Mérték: 10-99 év, 

hozzáadás/kivonás egysége: 1 év. 

MEGJEGYZÉS: Mivel a legalacsonyabban beállítható életkor 10 év,  ezért gyermekeknek nem  ajánlott a 

gépet használni.  

INFORMÁCIÓK AZ EDZÉSI SZÍVRITMUS HASZNÁLATÁRA 

a. EGYSZERŰ ÁTTEKINTÉS: 

KEZDŐK: Az edzési szívritmus 60% legyen a maximális edzési szívritmusból (60% a 220 értékből – 

életkor). 

KÖZÉPHALADÓ: Az edzési szívritmus 75% legyen a maximális edzési szívritmusból  (75% a 220 

értékből – életkor). 

HALADÓ: Az edzési szívritmus 85%legyen a maximális edzési szívritmusból  (85% a  220 értékből – 

életkor). 
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b. AKTUÁLIS EDZÉSI SZÍVRITMUS KIMUTATÁSA 

A kijelzőn megjelenik az ön aktuális szívritmusa. A szívritmus függvényében a megterhelés automatikusan 

úgy alkalmazkodik, hogy az ütések száma az edzési szívritmus közelében legyen. 

Ha az ön szívritmusa több,  mint öt ütéssel nagyobb a végső szívritmustól, automatikusan csökken a 

megterhelés. 

Ha az ön szívritmusa kissebb öt ütéssel, mint a végső szívritmus, a megterhelés automatikusan  emelkedik. 

Példa: Ha ön 30 éves, 60% a maximális edzési szívritmusból 114.  Az edzési szívritmus kerülete 109-119 

intervallum. A számítógép automatikusan úgy fogja beállítani a megterhelést, hogy az ön edzési 

szívritmusa a végső szívritmus intervallumban legyen. 

EDZÉS ELKEZDÉSE 

Nyomja meg a START/PAUSE gombot az edzés elindításához. A  kijelzőn megjelenik a START felirat.  

 

 

EDZÉS KÖZBEN FIGYELJE A SZÍVRITMUSÁT. 

MEGJEGYZÉS: Ügyeljen a szívritmus érzékelő fogantyújának helyes tartására.  A  szívritmus mérése a  

szimbólum megjelenése után pár  másodpercel a kijelzőn megjelenik. 

Ha nem tartja helyesen a fogantyút, pár másodperc után kikapcsol a pulzusmérő. A  kijelzőn megjelenik a P – 

hibajelentés. Amint újra helyesen megfogja a pulzusmérő fogantyút, a pulzusszám számlálódni kezd.   

 

TERHELÉS VÁLTÁSA EDZÉS KÖZBEN 

UP, DOWN gombok: A gombok segítségével edzés közben bármikor válthat a 

terhelések között. (1-16). 
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EDZÉS KÖZBEN HASZNÁLJA A EDZÉSI SZÍVRITMUS MÉRÉSI FUNKCIÓT – EZ AZ EGYSZERŰ 

MÓDJA A SZÍV- ÉS ÉRENDSZER KERINGÉS MEGERŐSÍTÉSÉRE. 

 

 

 

Az életkor beállítása után a számítógép automatikusan megállapítja az edzési szívritmus értékét (TARGET H.R). 

Az edzési szívritmus értéke a maximális érték 85% van kiszámolva. Például: A felhasználó beállította az életkort 30 

évre, az edzési szívritmus értéke 161 ((220-30)x85%). 

A számítógép mérni fogja a pulzusszámát és összehasonlítja az edzési szívritmus értékével. Ha a pulzusszám értéke 

villogni kezd, átlépte az edzési szívritmus értékét, ez azt jelenti, hogy lassítania kell, vagy csökkenteni a terhelést. 

A SEBESSÉG (SPEED), TÁVOLSÁG (DISTANCE), KALÓRIA (CALORIES), FORDULATSZÁM (RPM), 

KILOMÉTERÓRA ÉS TELJESÍTMÉNY (WATT) MEGFIGYELÉSE EDZÉS ALATT 

Edzés közben (a START/STOP gomb megnyomása után) a MODE gomb segítségével átkapcsolhat a SPEED, 

DISTANCE, CALORIES vagy  RPM, ODO, WATT paraméterek között. 

 

RPM, ODO, WATT a kijelzőn egyszerre jelenik meg. 

 

SPEED, DISTANCE, CALORIES a kijelzőn egyszerre jelenik meg. 
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ODO: A DISTANCE és ODO funkciók paraméterei hasonlóak, mindkettő az edzés közben  megtett távolság 

mérésére szolgál. Ha ki szeretné nullázni a kilométerszámláló értékeit, nyomja meg egyszerre az UP, MODE, 

DOWN és ENTER gombokat. 

 

 

 

 

P13-P16 felhasználói programok 

 

1. Kapcsolja be a számítógépet bármely gomb megnyomásával vagy a pedál lenyomásával. 

a. Nézze meg, hogy a vezeték csatlakoztatva van e a hálózatba. 

b. A számítógép 4 perc elteltével sem aktív, automatikusan kikapcsol. 

c. A számítógépet bármely gomb megnyomásával vagy a pedál lenyomásával tudja bekapcsolni, a kijelző 

bekapcsolása után hangjelzés hallható. 

2.    Tartsa meg pár percig a START/STOP gombot, így kinullázódnak az értékek és beállítódnak az alapvető 

értékek. 

 

PROGRAMOK KEZELÉSE 

a. START/PAUSE gomb: Ha más programban edz, a megálláshoz nyomja meg ezt a gombot. 

b. UP, DOWN gomb: Ezzel a gombal kiválszthatja a P13-P16 programokat. 

c. ENTER gomb: Nyomja meg ezt a gombot a P13-P16 programok kiválasztására. 

IDŐ (TIME) VAGY TÁVOLSÁG (DISTANCE) BEÁLLÍTÁSA 
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A felhasználó kiválaszthatja az edzés hosszát, vagy a megtenni kívánt távolságot. Egyszerre mindkét paramétert 

nem lehet beállítani.  

IDŐ BEÁLLÍTÁSA (TIME): 

 

a. A P13-P16 programokba az ENTER gombal tud belépni. Ezután beállíthatja az idő értékét, a 0:00 kiinduló 

érték villogni kezd.  

b. Használja az UP, DOWN gombot az idő beállítására. (Mérték: 1:00-99:00, hozzáadás/kivonás egysége:  

1 perc). 

MEGJEGYZÉS: Az edzés elkezdésekor az idő elkezd mérni 0:00 értéktől. A maximális érték: 99:59. 

Ha beállította az edzés hosszát, az idő a beállított értéktől fog számlálódni. 

TÁVOLSÁG BEÁLLÍTÁSA (DISTANCE): 

 

 

a. A P13-P16 programokba az ENTER gomb segítségével léhet be. Ezután beállíthatja az idő értékét, a 0:00 

kiinduló érték villogni kezd. 

b. Nyomja meg újra az ENTER gombot, megjelenik az idő beállítása–a 0.0 kiinduló érték villog. 

c. Használja az UP, DOWN gombokat a kívánt értékek beállítására. (Mérték: 1-999 km/perc, 

hozzáadás/kivonás egysége: 1km/perc). 

MEGJEGYZÉS: Az edzés elkezdésekor elkezd hozzászámolódni a megtett távolság.  Mérték: 0:00 – 999 km/perc. 

Ha előre beállította a megtenni kívánt távolságot, akkor a távolság a beállított értéktől fog leszámolódni.  

KALÓRIA BEÁLLÍTÁSA (CALORIES) 

2. ENTER, UP és DOWN gombok használata: 

 

a. Nyomja meg az  ENTER gombot az idő (TIME) vagy távolság (DISTANCE) jóváhagyására és lépjen 

a kalória  (CALORIES) beállításába. 

b. Használja az UP, DOWN gombokat az értékek beállítására.  Mérték: 10-9990 Kcal, 

hozzáadás/kivonás egysége: 10 Kcal. 

MEGJEGYZÉS: A kijelzőn megjelenik, edzés közben mennyi kalóriát égetett el. 

Ha beállította, mennyi kalóriát szeretne elégetni, a beállított érték leszámolódik, míg el nem éri a 0. 
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KALÓRIA (CALORIES) ÉS ÉLETKOR (AGE) BEÁLLÍTÁSA 

1. Az ENTER, UP és DOWN gombok használata: 

 

a. Nyomja meg az ENTER gombot az idő (TIME) vagy távolság  (DISTANCE) érték jóváhagyásához és 

lépjen át a kalória (CALORIES) beállításába. 

b. Használja az UP, DOWN gombokat az értékek beállítására. Mérték: 10-9990 Kcal, hozzáadás/kivonás 

egysége: 10 Kcal 

MEGJEGYZÉS: A kijelzőn megjelenik, edzés közben mennyi kalóriát égetett el. 

Ha beállította, mennyi kalóriát szeretne elégetni, a beállított érétk leszámolódik, míg el nem éri a 0. 

 

Az ENTER, UP és DOWN gombok használata: 

 

a. Nyomja meg az  ENTER gombot a beállított kalória(CALORIES) érték jóváhagyására és lépjen az 

életkor (AGE) beállításába. 

b. Használja az UP, DOWN gombokat az értékek beéllítására. Mérték: 10-99 let, hozzáadás/kivonás 

egysége: 1 év. 

MEGJEGYZÉS: Mivel a legalacsonyabban beállítható életkor 10 év, gyermekeknek nem  ajánlott a gépet 

használni.  

 

TERHELÉS BEÁLLÍTÁSA 

Az ENTER, UP és DOWN gombok: 

a. A felhasználói progam lehetővé teszi a terhelés beállítását 10 idő 

intervallumban. A felhasználó beállíthatja a terhelést az egyes 

intervallumokban. 

b. Nyomja meg az  ENTER gombot az életkor (AGE) jóváhagyására és lépjen 

az egyes idő intervallumok beéllításába. Minden intervallumban állítsa be a 

terhelés fokozatát és az ENTER gombal hagyja jóvá. 

c. Ezzel a módszerrel állítsa be mint a 10 intervallumot. A beállított programok elmentődnek a számítógép 

memóriájába. A  programot bármikor alkalmazhatja. 
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EDZÉS ELKEZDÉSE 

Az edzés elkezdéséhez nyomja meg a START/PAUSE gombot. A kijelzőn megjelenik a START felirat. 

 

EDZÉS KÖZBEN FIGYELJE A SZÍVRITMUSÁT 

 

MEGJEGYZÉS: Ügyeljen a szívritmus érzékelő fogantyújának helyes tartására.  A  szívritmus mérése a  

szimbólum megjelenése után pár  másodpercel a kijelzőn megjelenik. 

Ha nem tartja helyesen a fogantyút, pár másodperc után kikapcsol a pulzusmérő. A  kijelzőn megjelenik a P – 

hibajelentés. Amint újra helyesen megfogja a pulzusmérő fogantyút, a pulzusszám számlálódni kezd.   

 

TERHELÉS VÁLTÁSA EDZÉS KÖZBEN  

UP, DOWN gombok: Ezzel a gombal edzés közben bármikor változtathat a terhelés 

fokozatán  (1-16). 

 

 

 

 

EDZÉS KÖZBEN HASZNÁLJA A EDZÉSI SZÍVRITMUS MÉRÉSI FUNKCIÓT – EZ AZ EGYSZERŰ 

MÓDJA A SZÍV- ÉS ÉRENDSZER KERINGÉS MEGERŐSÍTÉSÉRE. 
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Az életkor beállítása után a számítógép automatikusan megállapítja az edzési szívritmus értékét (TARGET H.R). 

Az edzési szívritmus értéke a maximális érték 85% van kiszámolva. Például: A felhasználó beállította az életkort 30 

évre, az edzési szívritmus értéke 161 ((220-30)x85%). 

A számítógép mérni fogja a pulzusszámát és összehasonlítja az edzési szívritmus értékével. Ha a pulzusszám értéke 

villogni kezd, átlépte az edzési szívritmus értékét, ez azt jelenti, hogy lassítania kell, vagy csökkenteni a terhelést. 

A SEBESSÉG (SPEED), TÁVOLSÁG (DISTANCE), KALÓRIA (CALORIES), FORDULATSZÁM (RPM), 

KILOMÉTERÓRA ÉS TELJESÍTMÉNY (WATT) MEGFIGYELÉSE EDZÉS ALATT 

Edzés közben (a START/STOP gomb megnyomása után) a MODE gomb segítségével átkapcsolhat a SPEED, 

DISTANCE, CALORIES vagy  RPM, ODO, WATT paraméterek között. 

 

RPM, ODO, WATT a kijelzőn egyszerre jelenik meg. 

 

SPEED, DISTANCE, CALORIES a kijelzőn egyszerre jelenik meg. 

ODO: A DISTANCE és ODO funkciók paraméterei hasonlóak, mindkettő az edzés közben  megtett távolság 

mérésére szolgál. Ha ki szeretné nullázni a kilométerszámláló értékeit, nyomja meg egyszerre az UP, MODE, 

DOWN és ENTER gombokat. 

 

 

 

 

PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA 
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PROBLÉM
A 

LEHETSÉGES OK MEGOLDÁS  

E1 
A lendkerékből nem jön 
hang 
 

1. Lendkerék 
meghibásodása 

Cserélje ki a lendkereket 

2. A mágneses rendszer 
meghibásodása vagy 
megállása 

Cserélje ki a mágneses rendszert vagy a 
lendkereket 

3. A csatlakozó vezetékek 
rosszul vannak 
csatlakozatatva vagy 
sérültek 

Ellenőrizze a csatlakozást, a sérültet cserélje ki 

4. Meghibásodott 
vezérlőpult 

Cserélje ki a vezérlőpultot 

E2 
A számítógép nem 

fogadja el az IC csippet 

1. Húzza ki a vezetéket a hálózatból, vagy cserélje ki az 

akkumulátort.Ezután újra csatlakoztassa a vezetéket, vagy tegye vissza az 

akkumulátort. A rendszer újraindul. 2 perc elteltével tudni fogja, hogy 

megoldódott e a probléma. 

2. Ha az IC csipp rosszul van betéve, vegye ki, majd újra helyezze be.  

3. Ha a probléma még mindig fennáll, cserélje ki újra az IC csippet. 

E3 

A P8 programban a 
szívritmus mérésénél 
nem mérődnek az 
értékek 

Ha a fogantyún az érzékelőt nem jól fogja meg, az érzékelő nem tudja 

érzékelni a jelet, megjelenik az E3 jelentés. Az új méréshez helyesen fogja 

meg a fogantyút. 

E5 
A lendkereket nem lehet 
beállítani a 
kiinduló/nulla értékre 

1. Ellenőrizze a vezetékeket 
Csatlakoztassa rendesen a vezetékeket, a 

meghibásodottakat cserélje ki újra  

2. Ellenőrizze, hogy a 

lendkerék nem sérült e 

meg(beállítható e a terhelés 

és nem hangos e túlságosan)  

Cserélje ki a lendkereket 

 Cserélje ki a mágneses rendszert 

Semmilyen 
vagy 
helytelen 
szívritmus 
érték 

A számítógép nem veszi 

a jelet az érzékelőtől 
Ellenőrizze az érzékelő dugaszát, jól van e csatlakoztatva 

A számítógép gyenge 

vagy szaggatott jelet 

fogad a szívritmus 

érzékelőtől 

Ha az ön keze túlságosan száraz, az érzékelő nem fog helyesen működni. 

Nedvesítse be vízzel a kezeit. 

Ügyeljen az érzékelő helyes tartására, ne mozgassa kezeit. A számítógép 

pár másodperc után mutatni fogja a szívritmust. Ha az érték nem jelenik 

meg, próbálja meg lazábban fogni az érzékelőt. 

Tisztítsa meg a fogantyút 

Cserélje ki a szívritmusérzékelőt 

A kijelzőn 

semmilyen 

adat nem 

jelenik meg 

1. A vezeték nincs 

csatlakoztatva.  

2. Az akkumulátor 

lemerült 

1. Ellenőrizze a vezetéket 

2. Cserélje ki az akkumulátort 

Hiányosság a 

számítógépen 
Cserélje ki a számítógépet 

A számítógép nem 

fogadja a jelet a 

sebességmérőtől 

Ellenőrizze, nincs e nagyobb mint 5 mm helyköz a sebességmérő és 

mágnes között  

 Ellenőrizze a vezetékeket, nem hibásodtak e meg 

 Ellenőrizze, hogy a mágnes helyesen van e beszerelve 
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Hibás érzékelő Cserélje ki a sebességmérőt 

1. LCD kijelzővel 

rendelkező előlap 

rossz elktromos 

csatlakoztatása 

2. Gyengéden nyomja 

meg az LCD 

kijelzőt, ha változás 

történik, a hiba a 

csatlakozásban van 

Ellenőrizze, hogy az előlap elktromos vezetéke jól van e csatlakoztatva a 

számítógéphez. Engedje  meg a csavarokat, majd újra húzza be. Amint 

ellenállást észlel, ne húzza tovább a csavarokat. 

A lap és az LCD között 

lévő gumi membránok 

nem egyenletesek. Úgy 

ismerhető fel, hogy a 

kijelző nincs egyenesen. 

1. Nyissa ki a vezérlőpultot. 

2. Csavarja ki a csavarokat, vegye ki a lapot, majd újra tegye be a gumi 

membránokat és a kijelzőt. 

3. Rögzítse vissza a lapot, vigyázzon, a gumi membránok ne gyűrődjenek 

meg, mint előzőleg, majd húzza be a csavarokat, míg ellenállásba nem 

ütközik. 

 

ÚTMUTATÓ A GYAKORLATOKHOZ  

Bármilyen edzésprogram elkezdése előtt, mérje fel egészségi állapotát. Ha pár évig nem tornázott, vagy túlsúllyal 

küzd, rövid, könnyű edzéssel kezdje. Az első edzések csak pár percig tartsanak, majd rendszeres tornázásnál 

fokozatosan növelheti az edzés intenzitását és hosszát. 

Az elején az edzés megterhelő lesz, de kitartással és rendszeres edzéssel 6-8 hét után javul a testi kondíciója. 

Határozza meg a saját tempóját és célját. Idővel képes lesz 30 percig is tornázni.  A kondíciója javításával, hamar el 

fogja érni célját. Tartsa be a következő javaslatokat: 

 Az edzésről és étkezési sokásokról konzultáljon orvosával. 

 Tűzze ki célját, és ezt is beszélje meg orvosával. 

 Edzés közben figyelje szívritmusát. Határozza meg saját szívritmus értékét, életkorára tekintettel. 

 A berendezést egyenletes talajra helyezze. A biztonságos áthelyezés érdekében min. 1 m távolságot 

hagyjon szabadon a berendezés körül. 

EDZÉSI NEHÉZSÉGI FOKOZAT  

A jó eredmények elérése érdekében fontos, hogy megfelelő intenzitású edzést válasszunk. Az edzési szívritmusérték 

szerint választhat. Az edzés akkor lesz effektív, ha megtartja a szívritmus értékét 70%-85%  a maximális 

szívritmusérték között. A szívritmus értékek a köv. táblázatban vannak feltüntetve: 

Életkor Cél szívritmus érték 

(55% - 90% maximális 

szívritmus érték) 

Átlagos maximális 

szívritmus- 100% 

20 110-180 ütés per perc 200 ütés per perc 

25 107-175 ütés per perc 195 ütés per perc 

30 105-171 ütés per perc 190 ütés per perc 

35 102-166 ütés per perc 185 ütés per perc 

40 99-162 ütés per perc 180 ütés per perc 
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45 97-157 ütés per perc 175 ütés per perc 

50 94-153 ütés per perc 170 ütés per perc 

55 91-148 ütés per perc 165 ütés per perc 

60 88-144 ütés per perc 160 ütés per perc 

65 85-139 ütés per perc 155 ütés per perc 

70 83-135 ütés per perc 150 ütés per perc 

 

Az első pár hónapban a szívritmus értéket az alsó határértéken hagyja. Majd fokozatosan  növelheti, és áttérhet a 

középértékre. 

Ha saját pulzusát gép nélkül szeretné mérni, hagyja abba a a tornázást, de 

maradjon mozgásban, pl. gyaloglás. Két ujját tegye másik keze csuklójára, 6 

másodpercig számolja az ütéseket és szorozza be 10. Ha 6 másodperc alatt az 

ütés pl. 14, akkor a pulzusszáma 140 ütés egy perc alatt. A 6 másodperces 

intervallum használatos, mert az edzés befejezése után a pulzusszám csökken. 

 

BEMELEGÍTŐ ÉS LAZÍTÓ GYAKORLATOK 

BEMELEGÍTŐ FÁZIS 

Ez a fázis a test teljes bemelegítésére szolgál, az izmok bemelegítésére, csökkenti az izomsérülést és görcsöket. 

Ajánljuk 2-5 percig végezni. A tornagyakorlatok közé tartozik pl. gyaloglás, ugrálás terpeszállással, 

ugrálókötelezés, helybenfutás. 

 

NYÚJTÁS 

 A bemelegítés után következik az alapos nyújtás. Az edzés előtt és után mindig végezzen nyújtó gyakorlatokat, 

hogy csökkentse az izmok fájdalmát és fáradságát. Nyújtáskor  maradjon az egyes gyakorlatban kb. 15-30 

másodpercig, ne végezzen hirtelen mozdulatokat. 

AJÁNLOTT NYÚJTÁSI GYAKORLATOK 

Törzshajlítás a hátizmok nyújtására 

Álljon vállszélességű terpeszállásba, hajoljon előre. A felsőtestét lazítsa el, maradjon így 30 másodpercig. Ha lábai 

hátsó részében csökken a húzódás, próbáljon meg még előbbre hajolni. 
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Előre dőlés egylábon guggolva  

Guggoljon le, egyik lábát nyújtsa ki oldalra. Próbáljon meg előre dőlni, egészen a behajlított lábáig. maradjon így 

legalább 10 másodpercig. A gyakorlatot ismételje a másik oldalra is legalább 10x.  

 

 

 

Comb hátsó részének nyújtása ülve 

Üljö le, tegye nagy terpeszbe lábát, amennyire csak lehet. Felsőtestét húzza az egyik lábához, kezével segíthet. 

Maradjon így 10-30 másodpercig. Ismételje a gyakorlatot 10x mindkét oldalra. 

h

 

Törzshajlítás nagy terpeszben 

Álljon nagy terpeszben (lásd kép). Keze segítségével húzza felsőtestét az egyik lábához. Fejét lazán hagyja előre 

lógni. Maradjon így 10 másodpercig. Utánna húzza felsőtestét a másik lábához. A gyakorlatot ismételje meg 

néhányszor. 

 

 

Az edzésprogram bevezetése előtt konzultáljon orvosával. 
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LAZÍTÁS 

Ez a fázis a vérkeringés megnyugtatására szolgál. Megismételheti a bemelegítő gyakorlatokat vagy végezhet 

könnyebb tornagyakorlatokat is. Az izmok lazítása csökkenti a későbbi izomfájdalmat és fáradságot. 

Garanciális feltételek, reklamáció 

Garanciális feltételek 

Jótállás 

Az eladó 24 hónapos garanciát nyújt a vevőnek, kivéve ha a jótállási számlán, vagy egyéb dokumentumon más 

garanciális idő szerepel. A kötelező jótállás időtartama nem érinti a vevőt. 

Az eladó garanciát vállal a minőségre, ha az eladott termék a normál célnak megfelelően van felhasználva, és 

megtartja a szerződésben elfogadottakat.  

 

A garanciális feltételek nem érvényesek a következő esetekben: 

a felhasználó által okozott károk, pl. nem szakszerű szerelés, az áru megrongálása helytelen javítással, a nyereg 

rossz beillesztése a keretbe, a pedálok elégtelen behúzása a hajtókar középvonalán 

helytelen karbantartás 

mechanikai károsodás 

elhasználódott alkatrészek a mindennapi használat során (pl. gumi és műanyag alkatrészek, mozgó mechanizmusok, 

stb.) 

elkerülhetetlen esemény, természeti katasztrófa  

szakszerűtlen beavatkozás  

szakszerűtlen kezelés, helytelen elhelyezés, magas illetve alacsony hőfokhatás, víz, aránytalan nyomás, 

szándékosan átalakított alak és nagyság változtatás 

 

Reklamáció igénylés 

Reklamációkérelem eljárása  
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A vevő köteles az eladó által eladott árut mihamarabb átnézni. A vevő az ellenőrzést lehetőleg úgy végezze, hogy 

az esetleges hibákat észrevegye. 

Reklamáció esetén a vevőnek be kell mutatni a vásárlást igazoló dokumentumot a gyártási számmal. Amennyiben 

az igazolószelvény hiányos, az eladónak jogában áll elutasítani a reklamációs kérelmet.  

Amennyiben a vevő olyan hibabejelentést tesz, melyre nem vonatkozik a jótállás (pl. nem teljesítették a garanciális 

feltételeket, a hiba tévedésből lett jelentve, stb.) az eladó jogosult a költségtérítésre. A szerelési költség az 

érvényben lévő árlista alapján lesz elszámolva. 

Ha az eladó a tesztelés során nem találja hibásnak az árut, jogában áll a reklamációt érvénytelennek tekinteni, és 

jogosult az érvénytelen reklamációkor felmerülő költségek visszatérítésére. 

Amennyiben a vevő olyan hibabejelentést tesz, melyre vonatkozik a jótállás, az eladónak kötelessége a hibát 

elhárítani, esetlegesen új árut adni. Az eladó a vevő beleegyezésével más termékre is cserélheti a hibás árut. A 

kártérítés rendezése e bekezdés alapján az eladóra vonatkozik. 

Az eladó a reklamációt az áru kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon belül rendezi, amennyiben nincs más 

idő megegyezve. Az érvényes nap az eladó által eladott, de cserére kerülő termék eladásánál feltüntetett nap. 

Amennyiben az eladó nem tudja elrendezni a reklamációkérelmet, megegyezik a vevővel más alternatív 

lehetőségben. Ha ilyen megegyezés nem jön létre, az eladó köteles anyagi kártérítést fizetni a vevőnek. 

 

 

Eladás dátuma:     Eladó bélyegzője és aláírása: 

 

 

 

 

 

 

 

Forgalmazó: 

Insportline Hungary Kft. 

2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 65. 

www.insportline.hu 

 tel./fax: 0633-313-242 

 

 

http://www.insportline.hu/

