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A berendezés súlya max. 181 kg (400 font) lehet. 

FIGYELMEZTETÉS! 

Az edzés ezen a berendezésen veszélyes lehet az Ön egészségére, ezért bármilyen edzésprogram megkezdése előtt először 

konzultáljon orvosával.  

Amennyiben az edzés során gyengeséget vagy hányingert érez, azonnal fejezze be az edzést. Amennyiben a berendezés nincs 

helyesen beállítva, vagy helytelenül használják, káros hatással lehet egészségére. Egészségkárosodáshoz vezethet továbbá, 

amennyiben a jelen használati útmutatóban feltüntetett utasítások nincsenek betartva.  

Amennyiben a berendezés üzemel, akadályozza meg a gyermekek és házi kedvencek hozzáférhetőségét. A berendezés használata előtt 

mindig ellenőrizze, hogy az anyák és csavarok rendre be vannak e húzva. Kövesse a jelen használati utasítás biztonsági útmutatóját. 

BIZTONSÁGI FIGYELMETETÉSEK 

FIGYELMEZTETÉS: A balesetek kockázatának csökkentése érdekében figyelmesen olvassa el az összes biztonsági 

figyelmeztetést. 

1. Olvassa el valamennyi, az ellipszis tréneren edzéssel kapcsolatos utasítást. 

2. Olvassa el ezt a használati útmutatót és kövesse az utasításait. A berendezés használata előtt ellenőrizze, az anyák és csavarok 

rendben be vannak e húzva.  

3. A berendezés összeállításánál mindig legyen jelen legalább 2 személy. 

4. Gyerekek és házi kedvencek ne kerüljenek kapcsolatba a berendezéssel Ne engedje gyermekeinek, hogy használják a 

berendezést, vagy játszanak azon. Amennyiben a berendezés üzemel, akadályozza meg gyermekei és házi kedvencei 

hozzáférését.  

5. A berendezést javasoljuk megfelelő alátétre helyezni. 

6. A berendezést stabil talajon állítsa össze és használja.  Ne helyezze a berendezést szőnyegre vagy egyenetlen talajra. 

7. A berendezés használata előtt ellenőrizze, az alkatrészek nincsenek e elhasználódva vagy kilazulva. 

8. Amennyiben bármilyen alkatrész ki van lazulva, vagy el van használódva, azonnal húzza be, vagy cserélje ki. 

9. Bármilyen edzésprogram megkezdése előtt konzultáljon orvosával. Amennyiben edzés során gyengeséget, szédülést, vagy 

fáradtságot érez, azonnal fejezze be az edzést és konzultáljon orvosával. 

10. Céljai eléréséhez az edzés során mindig kövesse orvosa javaslatait. 

11. Eddzen fizikai képességei szerint. Ismerje saját fizikai határait és tanuljon meg helyesen edzeni. Edzés során mindig 

használja józan ítélőképességét.  

12. Az edzésprogram megkezdése előtt kérjen orvosától teljes körű kivizsgálást. 

13. Az edzés során ne viseljen laza öltözéket, amely beakadhat a berendezésbe. 

14. Ne eddzen mezítláb vagy zokniban, mindig használjon megfelelő lábbelit (pl. futó, vagy kimenő cipőt).  

15. Tartsa be a biztonságot a berendezésen, valamint annak karbantartása és összeállítása során. A biztonság betartásának hiánya 

balesethez vezethet. 
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16. Az edzés során mindkét talpával stabilan álljon a pedálokon. 

17. A berendezésen ne eddzen 181 kg (400 font)-nál nehezebb felhasználó. 

18. A berendezésen egyszerre nem edzhet több személy. 

19. Az berendezés összeállításánál és áthelyezésénél mindig legyen jelen legalább 2 személy. 

20. Karbantartás: Amennyiben bármilyen sérült alkatrészt talál, azonnal cserélje ki újra. A berendezést ne használja, míg az 

teljesen meg nincs javítva. 

21. A sífutói üzemeléshez legalább 1 m szabad területet kell biztosítani az egész berendezés körül. 

 

FIGYELMEZTETÉS: Az edzésprogram megkezdése előtt konzultáljon orvosával, különösen, ha Ön elmúlt 35 éves, bárminemű 

egészségügyi problémája van, állapotos, vagy csak most kezd edzeni.  

TARTSA BE A FELTÜNTETETT, A BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS UTASÍTÁSOKAT. EZEN UTASÍTÁSOK NEM 

BETARTÁSA KOMOLY SÉRÜLÉSEKHEZ VEZETHET.  

ALKATRÉSZLISTA 

Ez a lista segít az egyes alkatrészek megkülönböztetésében a szerelés megkezdése előtt. Az átmérő megállapításához helyezze az 

alátéteket, csavarokat, a lapon jelzett karikákra. A lapon egy skála is van feltüntetve, melynek segítségével megállapíthatja a csavarok 

hosszát.  

 

 

MEGJEGYZÉS: A csavar hosszát annak végétől a fej kezdetéig kell mérni (kivéve a lapos fejű csavarokat). A laposfejű csavarok 

hosszába beleszámítjuk a fej hosszát is.  

A csomagolás felbontását követően ellenőrizze, hogy valamennyi feltüntetett alkatrész rendelkezésére áll e. Némely alkatrész már 

más alkatrészhez lehet rögzítve.  

HOSSZÚSÁG 
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 Alkatrész száma és leírása Mennyiség 

 

66  Rugós alátét (M8) 4 

 

70  Alátét (8x38x2.0t) 4 

 

80 Kerek fejű csavar (M5xp0.8x15mm) 18 

 

81  Kerek fejű csavar (M5xp0.8x50mm) 2 

 

83  Imbusz csavar (M8xp1.25x10mm) 8 

 

90  Inmbusz kulcs, kiemelkedő kerek fejű (M10xp1.5x85mm) 2 

 

94  Hatszögletű csavar (M8xp1.25x65mm) 4 

 

95  Hatszögletű csavar (M10xp1.5x50mm) 2 

 

104 Nylock anya (M10xp1.5) 2 

 

105 Záró anya 2 

  

Köszönjük, hogy ellipszis trénerünket megvásárolta. Minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy termékeink a lehető legjobb 

minőségűek legyenek. Edző segédeszközeinkre büszkék vagyunk és sok boldog pillanatot, és edzés során a lehető legjobb 

eredmények elérését kívánjuk.. 

Bizonyított, hogy a rendszeres testedzés pozitív hatással van fizikai és szellemi egészségére.  

A rohanó életvitelnek köszönhetően az embereknek kevés idejük marad a testedzésre. A edzés ezen a berendezésen könnyű, 

alakformálásra alkalmas és hozzásegít a boldogabb, egészségesebb életstílushoz.  

Ismerkedjen meg a képen feltüntetett alkatrészekkel, még mielőtt a használati útmutatót tovább olvasná,  A berendezés első használata 

előtt figyelmesen olvassa el a teljes használati útmutatót.  
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                                                 Computer 

 

 

A CSOMAGOLÁS RÉSZÉT KÉPEZIK A KÖVETKEZŐ SZERSZÁMOK:  

  

 

 

 

Hátsó talpazat 

Fő váz 

Pedál 

Talp 

Első talpazat 

Fő rúd Tároló felület 

Pulzus frekvencia 

érzékelő 

Kapaszkodó 

Merev kapaszkodó 
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A BERENDEZÉS 

SZINTEZÉSE: A berendezés 

elhelyezését követően ellenőrizze 

annak stabilitását. Amennyiben a 

berendezés nem stabil, kövesse az 

alábbi útmutatást: 

Lazítsa ki a talpat (58), ezzel 

kilazítja a rögzítő lapot. Egyenlítse 

ki a berendezést az állítható talpak 

segítségével (58). Húzza be a 

rögzítő lapot, ezzel 

megakadályozva a talp további 

mozgását. 

 

KULCS/KERESZTFEJŰ 

CSAVARHÚZÓ 

IMBUSZ KULCS (6 

mm) 

 

KERESZTFEJŰ 

CSAVARHÚZÓ (6mm) 

CSŐKULCS (13mm) 

 

T-ALAKÚ CSŐKULCS 

(17MM) 

 

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ 

Összeszerelés előtt vegye ki a csomagolásból az összes alkatrészt és ellenőrizze, valamennyi szükséges alkatrész rendelkezésére áll e. 

Az alkatrészek csomagolását helyezze vissza a dobozba. Összeszerelésnél kövesse az alábbi útmutatót:  

 

 

1. Lábacska beállítása 

Rögzítse a 4 lábacskát (58) az első talpazathoz (2) és hátsó talpazathoz 

(3)  

és alaposan húzza be. Ez a lépés a jobb felső képen látható. 

2. Talpazatok rögzítése 

Rögzítse az első talpazatot (2) és a hátsó talpazatot (3) a fő vázhoz (1) 4 

alátét (8x38x0,2t) (70), 4 rugós alátét (M8) (66)  

és 4 hatszögletű csavar (M8xp1.25x65mm) (94) segítségével. Használja a 

csőkulcsot (13mm). 

3. Talp rögzítése 

Állítható talp részletezése 1 

Talpazat 

Lap 

Talp (58) 

Állítható talp részletezése 2 

Talpazat 

Menet 

Talp (58) 

Lap 
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Rögzítse az 1. sz. talpat (58)a fő váz alsó részéhez (1). 

Megjegyzés: A talp (58) rögzítése könnyebben megy, ha a fő vázat (1) egyik oldalról pl. hungarocellel alátámasztja.  

 

 

 

 

4. Foglalat rögzítése 

FIGYELEM: Ügyeljen arra, hogy a 4-6. lépés során ne sérüljön a középső kábel alsó része (109).  

Illessze a foglalatot (22) a fő rúdra (4). A foglalatot (22) helyezze el a felső képen látottak szerint. 

5. A fő rúd rögzítése 

a. Ellenőrizze, hogy a 2 nylon biztonsági anya (M10x8t) (103) már előzetesen rögzítve lett a fő vázhoz (1) (lásd a képet). 

Bizonyosodjon meg róla, hogy a rögzítő lap az anya és a váz között helyezkedik el. 

b. Illessze a fő rudat (4) a fő vázra (1) és lazán rögzítse 2 hatszögletű csavar (M10xp1.5x50mm) (95) segítségével. A 

csavarok behúzásához használja a csőkulcsot (17 mm). 

MEGJEGYZÉS: A könnyebb 

összeszereléshez a csavarokat ne 

húzza be teljesen a 8. lépésig. 

MEGJEGYZÉS: Az 

összeszerelés során ne távolítsa 

el a biztonsági anyákat (103). 
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MEGJEGYZÉS: A csavarokat (95) vagy biztonsági záró anyákat (103) ne húzza be túlságosan, míg a 7. lépést be nem 

fejezi. 

 

 

6. Kábelek csatlakoztatása 

Csatlakoztassa a középső kábelt (109) az alsó kábellel (110). 

7. Pedálrúd és lengőkarok rögzítése 

a. Rögzítse a bal pedál rudat (10) a bal lengőkarhoz (8) gömbfejű csavar (M10xp1.5x85mm)  (90) és nylon biztonsági anya 

(M10xp1,5) (104). segítségével 

b. Rögzítse a záró anyát (105) a nylon biztonsági anyára (M10xp1,5) (104) 

c. Ugyanezen módon rögzítse a jobb pedál rudat (11) a jobb lengőkarhoz (9). 

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy a csavarok (90) a lengőkarok belsőoldalról vannak beillesztve, az anyák (104) és 

záróanyák (105) pedig a külső oldalról. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy a csavarok megfelelően be vannak e húzva, ezzel elkerüli a túlzott zajt. 
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8. Első burkolat rögzítése 

a. Erősen húzza be a 2 hatszögletű csavart (M10xp1.5x50mm) (95) és biztonsági anyát (103). Használja a T alakú 

csőkulcsot (17 mm). 

 

b. Rögzítse az első burkolatot (21) a fő rúd első részéhez (1) 2 gömbfejű csavar (M5xp0.8x50mm) (81) segítségével. 

c. Ragassza a logóval ellátott matricát az első burkolatra (21). 

(A matricát a csomagolás tartalmazza) 

d. Tolja lefelé a foglalatot (22), hogy eltakarja a fő vázon levő rést (1). 

 

9. Pedálok rögzítése 

a. Rögzítse a bal pedált (33B) a bal pedálrúdhoz (10) 4 imbusz csavar (M8xp1.25x10mm) (83) segítségével. 

b. Ugyanezen módon rögzítse a jobb pedált (33J) a jobb pedálrúdhoz (11). 
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10. Vezérlő pult tartó rögzítése 

FIGYELEM: Ügyeljen rá, hogy a középső kábel (112) ne sérüljön.  

Illessze a vezérlő pult tartót (18) a fő rúdra (4) (lásd a jobb felső képet). 
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11. Vezérlő pult merev tartójának rögzítése 

MEGJEGYZÉS: A 4 gömbfejű csavar (M8xp1.25x12mm) (87) és a 4 biztonsági alátét (M8) (66) a fő vázhoz (4) vannak 

rögzítve. 

a. Távolítsa el a 4 gömbfejű csavart (M8xp1.25x12mm) (87) és a 4 biztonsági alátétet (M8) (66) a fő vázról (4). 

b. Rögzítse a merev tartót (43) a fő vázhoz (4) 4 kerek fejű csavar (M8xp1.25x12mm) (87) és 4 biztonsági alátét (M8) (66) 

segítségével. 

12. Stabil kapaszkodó rögzítése és a kábelek csatlakoztatása 

MEGJEGYZÉS: A kerek fejű csavarok (M8xp1.25x16mm) (88) és biztonsági alátétek (M8) (66) a stabil kapaszkodóhoz 

vannak rögzítve (5). 

a. Távolítsa el a kerek fejű csavarokat (M8xp1.25x16mm) (88) és a 4 biztonsági anyát (M8) (66) a stabil kapaszkodóból 

(5). 

b. Csatlakoztassa a középső érzékelő kábelt (112) és az alsó érzékelő kábelt (113) a stabil 

kapaszkodóhoz (5). 

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy a kábelek helyesen csatlakoztatva vannak e.  

c. Rögzítse a stabil kapaszkodót (5) a fő rúdhoz (4) a 4 kerek fejű csavar (M8xp1.25x16mm) (88) és 4 alátét (M8) (66) 

segítségével. 
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13. Kábelek csatlakoztatása 

a. Csatlakoztassa a felső érzékelő kábelt (111) a középső érzékelő kábelt (112). 

b. Csatlakoztassa a felső csatlakozó kábelt (108) a középső csatlakozó kábellel (109). 

MEGJEGYZÉS: Mindkét csatlakozó azonos mennyiségű tüskével van ellátva, így nem állhat 

fenn gond azok csatlakoztatásánál (lásd a jobb oldali képet). 

14. A computer tartóhoz rögzítése 

a. Rögzítse a vezérlő pultot (17) a fő rúdhoz (4) kerekfejű csavarok (M5xp0.8x15mm) (80) segítségével. 

b. A stabil kapaszkodó alatt rögzítse a vezérlő pulthoz (7)a vezérlő pult burkolatát (19) kerekfejű csavarok. 

(M5xp0.8x15mm) (80) segítségével. 

c. Rögzítse a tartót (18) a vezérlő pulthoz (17) kerekfejű csavarok (M5xp0.8x15mm) (80) segítségével. 

15. Tároló felület rögzítése 

MEGJEGYZÉS: A kerek fejű csavarok (M5xp0.8x15mm) (80) a fő rúdhoz vannak rögzítve. 

a. Csavarja ki a kerekfejű csavarokat (M8xp1.25x15mm) (80) a fő rúdból (4). 

b. Rögzítse a tároló felületet (23) a fő rúdhoz (4) kerek fejű csavarok (M5xp0.8x15mm) (80) segítségével. 
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16. Felső kapaszkodók rögzítése 

MEGJEGYZÉS: A kerek fejű csavarok (M8xp1.25x16mm) (88) és biztonsági alátétek (M8) (66) a jobb és bal stabil 

kapaszkodóhoz vannak rögzítve (6,7). 

a. Csavarja le a 8 kerek fejű csavart (M8xp1.25x16mm) (88) és vegye le a 8 biztonsági alátétet (M8) (66) a bal és jobb 

felső kapaszkodóról. 

b. Rögzítse a jobb felső kapaszkodót (7) a jobb lengőkarhoz (9) 4 kerek fejű csavar (M8xp1.25x16mm) (88)  

és 4 biztonsági anya segítségével (M8) (66) segítségével. (lásd a képet) 

c. Ugyanezen módon rögzítse a bal felső kapaszkodót (6) a bal lengőkarhoz (8). 

17. Burkolatok rögzítése 

a. Rögzítse a felső kapaszkodó első burkolatát (31) és a felső kapaszkodó hátsó burkolatát (32) a jobb felső kapaszkodó és 

a jobb lengőkar (9) találkozásának helyén.  

b. A burkolatokat 4 kerekfejű csavarral (M5xp0.8x15mm) (80) rögzítse egymáshoz  

c. Ugyanezen módon rögzítse a bal oldali burkolatokat is. 

 

A berendezés használata előtt ellenőrizze, valamennyi csavar és anya rendre be van e húzva.  
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A

B

 

HÁLÓZATI CSATLAKOZÁS 

 A hálózati csatlakozó kábelt illessze be a fő váz (1) első 

részéhez. 

 Csatlakoztassa a hálózati csatlakoztatót (117b) a dugaljba. 

 

 

 

 

 

 

VEZÉRLŐ PULT DŐLÉSSZÖGÉNEK BEÁLLÍTÁSA 

A jobb láthatóság érdekében a kijelző dőlésszögét A vagy B pozícióba állíthatja. 

 

AZ ELLIPSZIS TRÉNER ÁTHELYEZÉSE 

Áthelyezéskor emelje meg az első hordozót és mozgassa a berendezést a hátsó hordozón levő kerekeken. 

 Áthelyezéskor legyen jelen legalább 2 személy. 

 A berendezést egyenes felületen helyezze át. 
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Amennyiben az edzés során percenkénti 15 fordulatnál alacsonyabb frekvencián edz több, mint 8 mp-ig, a berendezés 

automatikusan lefékez. Ezen módon védi a berendezés fékrendszerét és az alkatrészek élettartamát. Ez segít továbbá az 

ismételt felgyorsításhoz. Amint a fordulatok frekvenciája percenként 15 mp fölé emelkedik, a terhelési szint a beállított 

értékhez igazodik. 
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COMPUTER KEZELÉSE 

BEKAPCSOLÁS 

a. A berendezést bármely gomb megnyomásával, vagy a pedálra lépéssel indíthatja el. 

b. Bekapcsolást követően a kijelző felvillan és hangjelzés hallatszik. 

c. Két másodperc után a kijelző átkapcsol a beállítás módba (lásd a képen). 

 

Manuális program (P1) 

KIKAPCSOLÁS 

A computer automatikusan kikapcsol, amennyiben a berendezést több, mint 4 percig nem használják, és az összes paraméter törlésre 

kerül.  

PROGRAMOK ÁTTEKINTÉSE 

P1 MANUAL (MANUÁLIS) 32 terhelési szint közül választhat 

P2 

STEADY MANUAL  

(EGYENLETES MANUÁLIS) A terhelési szint beállítása, mely az edzés egész időtartama azonos lesz 

P3 ROLLING (LENGÉS) Gyárilag beállított profil 

P4 VALLEY (VÖLGY) Gyárilag beállított profil 

P5 FAT BURN (ZSÍRÉGETÉS) Gyárilag beállított profil 

P6 RAMP (EMELKEDŐ) Gyárilag beállított profil 

P7 MOUNTAIN (HEGY) Gyárilag beállított profil 

P8 INTERVALS (INTERVALLUMOK) Gyárilag beállított profil 

P9 

USER 1 PROFILE 

(FELHASZNÁLÓI PROGRAM 1) Felhasználó által beállított profil 

P10 

USER 2 PROFILE 

(FELHASZNÁLÓI PROGRAM 2) Felhasználó által beállított profil 

P11 

60% H.R.C 

(60% PULZUS FREKVENCIA ELLENŐRZÉS) 

A megcélzott pulzus frekvencia értéke a maximális pulzus frekvencia 

60%-a 
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P12 

75% H.R.C 

(75% PULZUS FREKVENCIA ELLENŐRZÉS) 

A megcélzott pulzus frekvencia értéke a maximális pulzus frekvencia 

75%-a 

P13 

85% H.R.C 

(85% PULZUS FREKVENCIA ELLENŐRZÉS) 

A megcélzott pulzus frekvencia értéke a maximális pulzus frekvencia 

85%-a 

P14 

T .H. R 

(MEGCÉLZOTT PULZUS FREKVENCIA) A felhasználó beállíthatja a megcélzott pulzus frekvenciát 

P15 

DIST PROFILE 

(TÁVOLSÁG) Távolság beállítása 

P16 

BODY FAT TEST 

(TESTZSÍR) Test zsír arány mérése 

 

NYOMÓGOMBOK FUNKCIÓI 

ENTER:  

a. A gomb megnyomásával jóváhagyhatja a program (PROGRAM), terhelés (LEVEL), idő (TIME), távolsági (DISTANCE), kalória 

(CALORIES), életkor (AGE), magasság (HEIGHT), súly (WEIGHT), megcélzott pulzus frekvencia (TARGET H.R.) és a nem 

(GENDER) beállításait. 

 A paraméterek értékét az UP és DOWN gombok segítségével állíthatja be.. 

b. Amennyiben a computer pihenő üzemmódban van, nyomja meg ezt a gombot a bekapcsoláshoz és a kezdő manuális program 

elindításához.  

START/STOP: 

a. RESTART: A gomb megnyomásával és legalább 3mp-ig lenyomva tartásával elindítja a manuális módot a paraméterek – 

terhelés (LEVEL), idő (TIME), távolság (DISTANCE) és kalória (CALORIES) beállítása nélkül. 

b. START/STOP: 1. A gomb megnyomásával elkezdi az edzést. A kijelzőn ezután megjelenik a START felirat. 

2. A gomb megnyomásával szüneteltetheti az edzésprogramot. A kijelzőn megjelenik a STOP felirat. 

A fordulat frekvencia (RPM), teljesítmény (WATT), pulzus frekvencia (PULSE) és sebesség (SPEED) érték a gyárilag 

beállított értékre változik. 

Ismételt megnyomásával elindítja az edzést.. A fordulat frekvencia (RPM), teljesítmény (WATT), pulzus frekvencia (PULSE) 

és sebesség (SPEED) értéke az edzésen használt értékekre vált. 

3. A gomb megnyomásával a testzsír mérés (BODY FAT TEST) programban megkezdi a mérést. 

4. Amennyiben a gombot akkor nyomja meg, mikor a computer pihenő módban van, bekapcsolja azt, és a kijelzőn 

megjelenik a kiinduló manuális program.  
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CONSTANT POWER (ÁLLANDÓ TELJESÍTMÉNY): 

a. Amennyiben a gombot az 1-15 programokban megnyomja, a terhelés vezérlés (LEVEL CONTROL) és teljesítmény vezérlés 

(WATT CONTROL) között kapcsol át. 

MEGJEGYZÉS: A nyomódomb csak akkor használható, amikor a computer meg van állítva – STOP üzemmódban. 

A nyomógomb nem használható a 16. programban (BODY FAT TEST – test zsír mérő program) és a paraméter értékek - 

terhelés (LEVEL), idő (TIME), távolsági (DISTANCE), életkor (AGE), magasság (HEIGHT), súly (WEIGHT), megcélzott 

pulzus frekvencia (TARGET H.R.) és nem (GENDER) beállításánál. 

b.  Amennyiben a gombot akkor nyomja meg, mikor a computer pihenő módban van, bekapcsolja azt, és a kijelzőn megjelenik 

a kiinduló manuális program.. 

PULSE RECOVERY (ERŐNLÉT KIÉRTÉKELÉS): 

a. A gomb megnyomásával kiértékelheti erőnlétét. 

MEGJEGYZÉS: A nyomógomb csak akkor használható, ha a computer STOP módban meg van állítva. 

A nyomógomb nem használható a 16-os programban (BODY FAT TEST – testzsír mérés) és a paraméterek - terhelés 

(LEVEL), idő (TIME), távolság (DISTANCE), életkor (AGE), magasság (HEIGHT), súly (WEIGHT), cél pulzus frekvencia 

(TARGET H.R.) és nem (GENDER) beállításánál. 

b. Amennyiben a gombot akkor nyomja meg, mikor a computer pihenő módban van, bekapcsolja azt, és a kijelzőn megjelenik a 

kiinduló manuális program. 

UP:  

a. A nyomógomb segítségével növelheti a - terhelés (LEVEL), idő (TIME), távolság (DISTANCE), kalória (CALORIES), 

életkor (AGE), magasság (HEIGHT), súly (WEIGHT), cél pulzus frekvencia (TARGET H.R.) paraméterek értékét. 

Amennyiben a nyomógombot a paraméterek beállítása során lenyomva tartja, a paraméterek értéke gyorsabban növekszik.  

MEGJEGYZÉS: Amennyiben a gombot a terhelés beállítása során lenyomva tartja, a terhelés másodpercenként egy fokot 

növekszik. 

b. Amennyiben a gombot akkor nyomja meg, mikor a computer pihenő módban van, bekapcsolja azt, és a kijelzőn megjelenik a 

kiinduló manuális program. 

DOWN:  

c. A nyomógomb segítségével csökkentheti a - terhelés (LEVEL), idő (TIME), távolság (DISTANCE), kalória (CALORIES), 

életkor (AGE), magasság (HEIGHT), súly (WEIGHT), cél pulzus frekvencia (TARGET H.R.) paraméterek értékét. 

Amennyiben a nyomógombot a paraméterek beállítása során lenyomva tartja, a paraméterek értéke gyorsabban csökken. 
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MEGJEGYZÉS: Amennyiben a gombot a terhelés beállítása során lenyomva tartja, a terhelés másodpercenként egy fokot 

csökken. 

a. Amennyiben a gombot akkor nyomja meg, mikor a computer pihenő módban van, bekapcsolja azt, és a kijelzőn megjelenik a 

kiinduló manuális program. 

COMPUTER KEZELÉSE 

Manuális program (P1) 

A manuális mód megjelenítésének 2 módja van, amennyiben éppen a 2-16 program van megjelenítve.. 

 

1. RESTART GOMB 

START/STOP gomb: Nyomja meg  és tartsa lenyomva a START/STOP gombot legalább 3 mp-re – belép a  manuális 

programba. 

KEZELÉS 

a. START/STOP gomb: A gomb megnyomásával megállítja a programot. 

b. UP, DOWN gombok: Ezekkel a gombokkal kiválaszthatja a manuális programot (P1), amennyiben épp más programokban 

van. 

c. ENTER gomb: Amint belépett a manuális programba, nyomja meg ezt a gombot a paraméterek – terhelés (LEVEL), idő 

(TIME), távolság (DISTANCE), kalória (CALORIES) megadásához. 

d. UP, DOWN gombok: A paraméter, melynek épp megadja az értéket, mindig villogni kezd. Az UP, DOWN gombokat 

használja az értéke növelésére vagy csökkentésére. Amennyiben a gombot lenyomva tartja a paraméter értéke gyorsabban 

csökken, vagy növekszik. 

MEGJEGYZÉS: Amennyiben a gombot a terhelés beállítása során lenyomva tartja, a terhelés másodpercenként egy 

fokot csökken vagy növekszik  

e. ENTER gomb: A gomb megnyomásával jóváhagyja a beállított paraméter értéket és elindítja a következő paraméter értéke 

beállítását. 

MEGJEGYZÉS: Amennyiben nem nyomja meg ezt a gombot a beállított érték nem kerül mentésre és 16 mp után a 

computer visszakapcsol a kiinduló manuális programba. 
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A paramétereket a következő sorrendben állíthatja be: terhelés (LEVEL, terjedelem 32 terhelési fok), idő (TIME, terjedelem: 

0:00-99:00, számlálási/visszaszámolási egység: 1 perc), távolság (DISTANCE, terjedelem: 0-999km/ó vagy 999 mph, 

számlálási/visszaszámolási egység: 1 km vagy 1 mph), kalória (CALORIES, terjedelem: 0-999 Kcal, 

számlálási/visszaszámolási egység: 1 Kcal). 

Az ENTER gomb megnyomásával jóváhagyja a paraméter értéket és elkezdheti a következő paraméter beállítását. 

Nyomja meg az UP vagy DOWN gombokat a paraméter értékek növeléséhez vagy csökkentéséhez. 

f. START/STOP: Valamennyi paraméter beállítása után nyomja meg a START/STOP gombot az edzés megkezdéséhez. 

Ügyeljen a pulzus frekvencia érzékelők helyes megfogására. 

Az UP, DOWN gombokat használja a terhelés növelésére/csökkentésére. 

 

 

MEGJEGYZÉS: 

1. Pulzus frekvencia érték: 

A szimbólum felvillan a kijelzőn, amennyiben pulzusfrekvencia mérésre kerül sor.  

Amennyiben nem fogja helyesen az érzékelőket 8 mp-en keresztül, a pulzus frekvencia mérő kikapcsol. 

2. Hangjelzés jelzi az edzés végét 

Amint befejezte az edzésprogramot, hangjelzés hallatszik. A hangjelzést bármely gomb megnyomásával 

megszakíthatja. Az edzés befejeztével a computer a kiinduló manuális módba kapcsol át.  

TOVÁBBI NYOMÓGOMB FUNKCIÓK 

Terhelés (LEVEL) és teljesítmény (WATT) közti átváltás : 

1. START/STOP: A gomb megnyomásával megállítja az aktuális programot. A kijelzőn megjelenik a STOP felirat.  

2. CONSTANT POWER: A gomb megnyomásával átválthat a terhelés (LEVEL) és teljesítmény (WATT) vezérlése között. 

MEGJEGYZÉS: Ez a gomb csak akkor használható, ha a program meg van állítva. 

3. ENTER: A teljesítmény (WATT) értékének beállításához nyomja meg ezt a gombot. 

4. UP, DOWN: Ezekkel a gombokkal növelheti/csökkentheti a teljesítmény (WATT, terjedelem: 30-50 watt, 

számlálási/visszaszámlálási egység: 10 watt) értékét. 

5. START/STOP: A gomb ismételt megnyomásával elindítja az edzést. 

 

 

 

 

Terhelés növelés 

Terhelés csökkentés 
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A konstans terhelés és konstans teljesítmény közötti különbség: 

Konstans terhelés (LEVEL) Konstans teljesítmény(WATT) 

Fordulatszám (RPM)  Terhelés 

(RESISTANCE)       
 

A terhelés nem változik. A fordulatszám 

frekvencia növelhető és csökkenthető. 

Nem függ a fordulatszám frekvenciától, a terhelés 

konstans. 

  

A terhelési szint a percenkénti fordulatszám függvényében változik. 
 

 Fordulatszám  (RPM)  Terhelés (RESISTANCE) ; Fordulatszám  

(RPM)  Terhelés (RESISTANCE)  ” 

 

Hogy a teljesítmény az egész edzés során egyforma maradjon, csökken a 

terhelés, amint növekszik a fordulatszám (gyorsabban tapos. 

Amennyiben azonban csökken a fordulatszám (lassabban tapos), növekszik a 

terhelés. 

 

PULSE RECOVERY (ERŐNLÉT KIÉRTÉKELÉS) GOMB 

A gomb az erőnlét kiértékelésére szolgál az edzés befejezése után mért pulzusfrekvenciából. 

1. PULSE RECOVERY: Az edzés befejeztével nyomja meg ezt a gombot az aktuális pulzusfrekvencia megméréséhez. 

2. Fogja mindkét kezével a kapaszkodón levő érzékelőket. 

Mérés során ügyeljen az állandó és helyes markolására. Mérés során villog a      jel.  

MEGJEGYZÉS: 

A. Az erőnlét kiértékelésekor a computer az első 20 mp alatt méri a legmagasabb pulzusfrekvencia értékeket. 

B. A fennmaradó 40 mp alatt méri a computer a legalacsonyabb pulzus frekvencia adatokat. 

C. A kijelzőn megjelenik az ERROR felirat, ha nem fogja megfelelően a pulzusfrekvencia érzékelőt a mérés teljes 

időtartama alatt (60 mp). 

3. Az edzés befejeztével kapcsolja ki a hangjelzést bármely gomb megnyomásával. 
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4. Nyomjon meg egy tetszőleges gombot a manuális programba történő visszalépéshez (P1). 

Manuális program konstans terheléssel (P2 – STEADY MANUAL)  

Belépés az egyenletes manuális programba (P2), ha éppen egy másik programban tartózkodik: 

 

Manuális program  konstans terheléssel (P2) 

a. START/STOP nyomógomb: A gomb megnyomásával megállítja a programot. 

b. UP, DOWN nyomógomb: Ezekkel a gombokkal kiválaszthatja az egyenletes manuális programot (P2), ha éppen egy másik 

programban tartózkodik. 

c. ENTER nyomógomb: Amint belépett az egyenletes manuális programba (P2), nyomja meg ezt a gombot a – terhelés 

(LEVEL), idő (TIME), távolság (DISTANCE), kalória (CALORIES) paraméter értékeinek megadásához. 

d. UP, DOWN nyomógomb: A paraméter, melynek épp beállítja az értékét, mindig felvillan. Az UP, DOWN gombokat 

használja az értékek növelésére vagy csökkentésére. Amennyiben az egyik nyomógombot lenyomva tartja, a paraméter 

értéke gyorsabban növekszik, vagy csökken. 

MEGEGYZÉS: Amennyiben a terhelés beállítása során az egyik nyomógombot lenyomva tartja, a terhelés 

másodpercenként 1 fokkal emelkedik, vagy csökken.  

Pulzus frekvencia legmagasabb értéke 

Pulzus frekvencia legalacsonyabb értéke 

Nejvyšší hodnota tepové frekvence 

během zbývajících 40 vteřin Aktuális pulzus frekvencia 

Eredmény: 

F1-F2: Élsportoló 

F2-F3: Rendszeresen edző felhasználó 

F3-F4: Átlagos felhasználó 

F4-F5: Nepravidelně cvičící uživatel 

F5-F6: Necvičící, nezdravý uživatel 
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e. ENTER nyomógomb: A gomb megnyomásával jóváhagyja a beállított paraméter értéket és megkezdi a következő paraméter 

beállítását. 

 

 

 

MEGJEGYZÉS: Amennyiben a gombot nem nyomja meg a paraméter beállítás során, az érték nem kerül mentésre 

és 16 mp múlva a computer átkapcsol az egyenletes manuális program (P2) kiinduló képernyőjére.  

A paramétereket a következő sorrendben állíthatóak be: idő (TIME, terjedelem: 0:00-99:00, számlálási/visszaszámlálási 

egység: 1 perc), távolság (DISTANCE, terjedelem: 0-999km/ó vagy 999 mph, számlálási/visszaszámlálási egység: 1 km 

vagy 1 mph), kalória (CALORIES, terjedelem: 0-999 Kcal, számlálási/visszaszámlálási egység: 1 Kcal). 

Az  ENTER gomb megnyomásával jóváhagyja a paraméter érték beállítását és megkezdi a következő paraméter érték 

beállítását. 

Nyomja meg az UP vagy DOWN gombokat a paraméter érték növeléséhez vagy csökkentéséhez. 

f. START/STOP: Az összes paraméter beállítását követően nyomja meg a START/STOP gombot az edzés megkezdéséhez.. 

Ügyeljen a pulzus frekvencia érzékelők helyes markolására. 

2. Pulzus frekvencia érték: 

A jel felvillan a kijelzőn, amennyiben a pulzus frekvencia mérése aktív. 

Amennyiben a pulzus frekvencia érzékelőt nem markolja megfelelően 8 mp-en keresztül, a pulzus frekvencia 

mérése kikapcsol. 

2. Az edzés végét jelző hangjelzés: 

Amint befejezte az edzésprogramot, hangjelzés hallatszik. A hangjelzést megszakíthatja bármely tetszőleges gomb 

megnyomásával. Az edzés végén a computer visszakapcsol a manuális mód megjelenítésébe. 

 

Az egyenletes manuális program célja, hogy az egész edzés időtartama alatt 

megőrizze a konstans terhelést vagy teljesítményt. Ezért a terhelést vagy 

teljesítményt csak a beállítás módban állíthatja be, mikora berendezés meg van 

állítva. 

A terhelés foka az edzés folyamán nem módosítható. 
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Gyárilag beállított programok (P3-P8) 

Belépés a gyárilag beállított programok egyikébe (P3-P8), amennyiben épp egy másik programban tartózkodik: 

 

 

a. START/STOP nyomógomb: A gomb megnyomásával megállítja a programot.  

b. UP, DOWN gombok: Ezekkel a gombokkal kiválaszthatja a 3-16 program egyikét, amennyiben éppen egy másik programban 

tartózkodik. 

c. ENTER nyomógomb: Amint belép a 3-16 programok egyikébe, nyomja meg ezt a gombot a paraméterek – terhelés 

(LEVEL), idő (TIME), távolság (DISTANCE), kalória (CALORIES) megadásához. 

d. UP, DOWN nyomógomb: A paraméter, melynek épp beállatja az értékét, mindig felvillan. Az UP, DOWN nyomógombokat 

használja az értékek növeléséhez, csökkentéséhez. Amennyiben az egyik gombot lenyomva tartja, a paraméter értéke 

gyorsabban növekszik, vagy csökken. 

MEGJEGYZÉS: Amennyiben a paraméterek beállítása során az egyik gombot lenyomva tartja, a terhelés 

másodpercenként 1 fokkal emelkedik, vagy csökken. 

e. ENTER nyomógomb: A gomb megnyomásával jóváhagyja a beállított értéket és megkezdi a további paraméter beállítását.  

INGADOZÁS (P3) VÖLGY (P4) 

ZSÍRÉGETÉS (P5) EMELKEDŐ (P6) 

HEGY (P7) INTERVALLUMOK (P8) 
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MEGJEGYZÉS: Amennyiben a gombot nem nyomja meg a paraméter beállítás során, az érték nem kerül mentésre 

és 16 mp múlva a computer átkapcsol valamelyik (3-8) program kiinduló képernyőjére. 

A paraméterek a következő sorrendben állíthatóak be: idő (TIME, terjedelem: 5:00-99:00, számlálási/visszaszámlálási 

egység: 1 perc), távolság (DISTANCE, terjedelem: 0-999km/ó vagy 999 mph, számlálási/visszaszámlálási egység: 1 km 

vagy 1 mph), kalória (CALORIES, terjedelem: 0-999 Kcal, számlálási/visszaszámlálási egység: 1 Kcal). 

Az ENTER gomb megnyomásával jóváhagyja a paramétert és megkezdi a következő paraméter érték beállítását. 

Nyomja meg az UP vagy DOWN gombokat a paraméter értékei nem növeléséhez vagy csökkentéséhez. 

f. START/STOP: Az összes paraméter beállítását követően nyomja meg a START/STOP gombot az edzés megkezdéséhez. 

Ügyeljen a pulzus frekvencia érzékelők helyes markolására. 

Az UP, DOWN gombokat használja a terhelés növeléséhez/csökkentéséhez. 

 

 

MEGJEGYZÉS: 

1. Pulzus frekvencia érték: 

A szimbólum felvillan a kijelzőn, amennyiben a pulzus frekvencia mérés aktív.  

Amennyiben a pulzus frekvencia érzékelőt nem markolja megfelelően 8 mp-en keresztül, a pulzus frekvencia 

mérése kikapcsol. 

2. Az edzés végét jelző hangjelzés: 

Amint befejezte az edzésprogramot, hangjelzés hallatszik. A hangjelzést megszakíthatja bármely tetszőleges gomb 

megnyomásával. Az edzés végén a computer visszakapcsol a manuális mód megjelenítésébe. 

. 

Felhasználói programok (P9-P10) 

Belépés a felhasználói programok (P9-P10) egyikébe, amennyiben éppen egy másik programban tartózkodik: 

 

 

a. START/STOP nyomógomb: A gomb megnyomásával megállíthatja a programot. 

Terhelés növelése 

Terhelés csökkentése 

FELHASZNÁLÓI PROGRAM 1 

(P9) 

FELHASZNÁLÓI PROGRAM 2 

(P10) 
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b. A gomb megnyomásával megállítja a programot. 

c. UP, DOWN nyomógomb: Ezekkel a gombokkal kiválaszthatja a 9-10 program egyikét, amennyiben éppen egy másik 

programban tartózkodik. 

d. ENTER gomb: Amint belépett e 9-10 programok egyikébe, nyomja meg ezt a gombot a – idő (TIME), távolság 

(DISTANCE), kalória (CALORIES), oszlop 1 (COLUMN 1), oszlop 10 (COLUMN 10) megadásához. 

e. UP, DOWN gombok: A perméter, melynek értékeit éppen megadja, mindig felvillan. Az UP, DOWN gombokat használja az 

értékek növelésére vagy csökkentésére. Amennyiben az egyik gombot lenyomva tartja, a paraméter értéke gyorsabban 

növekszik, vagy csökken. 

MEGJEGYZÉS: Amennyiben a terhelés beállítása során a 10 oszlopban az egyik gombot lenyomva tartja, a terhelés 

másodpercenként 1 fokkal emelkedik, vagy csökken.  

f. ENTER gomb: A gomb megnyomásával jóváhagyja a beállított paraméter értéket és megkezdi a következő paraméter 

beállítását. 

MEGJEGYZÉS: Amennyiben a gombot nem nyomja meg a paraméter beállítás során, az érték nem kerül mentésre 

és 16 mp múlva a computer átkapcsol a 9-10 programok egyikének kiinduló képernyőjére. 

A paraméterek a következő sorrendben állíthatóak be: idő (TIME, terjedelem: 5:00-99:00, számlálási/visszaszámlálási 

egység: 1 perc), távolság (DISTANCE, terjedelem: 0-999km/ó vagy 999 mph, számlálási/visszaszámlálási egység: 1 km 

vagy 1 mph), kalória (CALORIES, terjedelem: 0-999 Kcal, számlálási/visszaszámlálási egység: 1 Kcal), 1. oszlop 

(COLUMN 1, időintervallum hosszának beállítása, terhelés kiválasztása 1-32 terjedelemben, számlálási/visszaszámlálási 

egység: 1 szint) – 10. oszlop (COLUMN 10, időintervallum hosszának beállítása, terhelés kiválasztása 1-32 terjedelemben, 

számlálási/visszaszámlálási egység: 1 szint). 

Az ENTER gomb megnyomásával jóváhagyja a paraméter értéket és megkezdi a következő paraméter értékének beállítását. 

Nyomja meg az UP vagy DOWN gombokat a paraméter értékének növeléséhez vagy csökkentéséhez.  

g. START/STOP: Valamennyi paraméter beállítását követően nyomja meg a START/STOP gombot az edzés megkezdéséhez. 

Ügyeljen a pulzus frekvencia érzékelők helyes markolására. 

Az UP, DOWN gombokat használja a terhelés növeléséhez/csökkentéséhez. 

 

 

MEGJEGYZÉS: 

1. Pulzus frekvencia érték: 

A szimbólum felvillan a kijelzőn, amennyiben a pulzus frekvencia mérés aktív.  

Amennyiben a pulzus frekvencia érzékelőt nem markolja megfelelően 8 mp-en keresztül, a pulzus frekvencia 

mérése kikapcsol. 

2. Az edzés végét jelző hangjelzés: 

Terhelés növelése 

Terhelés csökkentése 
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Amint befejezte az edzésprogramot, hangjelzés hallatszik. A hangjelzést megszakíthatja bármely tetszőleges gomb 

megnyomásával. Az edzés végén a computer visszakapcsol a manuális mód megjelenítésébe. 

 

 

 

 

 

11-14 programok 

Az egyik (P11-P14) programba történő belépés, amennyiben éppen egy másik programban tartózkodik: 

 

 

 

a. START/STOP nyomógomb: Megnyomásával megállítja a programot. 

b. UP, DOWN nyomógomb: Ezen gombok segítségével kiválaszthatja a 11-14 programok egyikét, amennyiben épp ehy másik 

programban tartózkodik.  

c. ENTER nyomógomb: Amint belép a 11-14 programok egyikébe, nyomja meg ezt a gombot az – idő (TIME), távolság 

(DISTANCE), kalória (CALORIES), életkor (AGE) paramétereinek megadásához.. 

d. UP, DOWN nyomógomb: A paraméter, melynek értékét épp beállítja, mindig villogni kezd. Az UP, DOWN gombokat 

használja az értékek növeléséhez, csökkentéséhez. Amennyiben az egyik gombot lenyomva tartja, a paraméter értéke 

gyorsabban növekszik, vagy csökken. 

60% PULZUS FREKVENCIA ELLENŐRZÉS (P11) 75% PULZUS FREKVENCIA ELLENŐRZÉS (P12) 

85% PULZUS FREKVENCIA ELLENŐRZÉS (P13) CÉL PULZUS FREKVENCIA (P15) 
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MEGJEGYZÉS: Amennyiben a paraméterek beállítása során az egyik gombot lenyomva tartja, a sebesség 

másodpercenként 1 fokkal emelkedik, vagy csökken. 

g. ENTER nyomógomb: A gomb megnyomásával jóváhagyja a beállított értéket és megkezdi a további paraméter beállítását.  

MEGJEGYZÉS: Amennyiben a gombot nem nyomja meg a paraméter beállítás során, az érték nem kerül mentésre 

és 16 mp múlva a computer átkapcsol a 15 program kiinduló képernyőjére. 

A paraméterek a következő sorrendben állíthatóak be: idő (TIME, terjedelem: 5:00-99:00, számlálási/visszaszámlálási 

egység: 1 perc), távolság (DISTANCE, terjedelem: 0-999km/ó vagy 999 mph, számlálási/visszaszámlálási egység: 1 km 

vagy 1 mph), kalória (CALORIES, terjedelem: 0-999 Kcal, számlálási/visszaszámlálási egység: 1 Kcal), életkor (AGE, 

terjedelem: 10-99 év, számlálási/visszaszámlálási egység: 1 év), cél pulzus frekvencia (TARGET H.R., terjedelem: 60-220 

ütés / perc, számlálási/visszaszámlálási egység: 10 ütés / perc). 

 

 

 

 

 

 

 

Amennyiben a felhasználó 30 éves, a maximális pulzus frekvencia 60%-a 114 ütés/perc lesz. Amennyiben az edzés során a 

pulzusfrekvencia túllépi a megadott értéket, a kijelzőn megjelenik a SLOW DOWN – csökkentse a sebességet, vagy a 

terhelést.  

Függetlenül attól, hogy a legalacsonyabb beállítható életkor 10 év, gyermekeknek nem ajánlott a berendezésen edzeni. 

 

Az ENTER gomb megnyomásával jóváhagyja a paraméter értéket és megkezdi a következő paraméter értékeinek beállítását. 

Nyomja meg az UP vagy DOWN gombot a paraméterek növeléséhez vagy csökkentéséhez. 

h. START/STOP: Valamennyi paraméter beállítása végeztével nyomja meg a START/STOP gombot az edzés megkezdéséhez. 

Ügyeljen a pulzus frekvencia érzékelők helyes markolására. 

Az UP, DOWN gombokat használja a terhelés növeléséhez/csökkentéséhez. 

 

 

 

MEGJEGYZÉS: 

1. Pulzus frekvencia érték: 

A szimbólum felvillan a kijelzőn, amennyiben a pulzus frekvencia mérés aktív.  

Terhelés növelése 

Terhelés csökkentése 

ÁTTEKINTÉS: 

60% = a maximális pulzus frekvencia(220)  60%-a , kortól függően 

75% = a maximális pulzus frekvencia(220)  75%-a , kortól függően 

90% = a maximális pulzus frekvencia(220)  90%-a , kortól függően 

THR = cílovou tepovou frekvenci si nastaví uživatel v rozsahu 60-220 

úderů  za minutu 
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Amennyiben a pulzus frekvencia érzékelőt nem markolja megfelelően 8 mp-en keresztül, a pulzus frekvencia 

mérése kikapcsol. 

2. Az edzés végét jelző hangjelzés: 

Amint befejezte az edzésprogramot, hangjelzés hallatszik. A hangjelzést megszakíthatja bármely tetszőleges gomb 

megnyomásával. Az edzés végén a computer visszakapcsol a manuális mód megjelenítésébe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program a távolság beállításához (P15) 

Belépés a programba (P15), amennyiben éppen egy másik programban tartózkodik: 

 

 

a. START/STOP gomb: A gomb megnyomásával megállítja a programot. 

b. UP, DOWN gomb: A gombok segítségével kiválaszthatja a programot (P15), amennyiben éppen egy másik programban 

tartózkodik. 

c. ENTER gomb: Amint belép a programba (P15), nyomja meg ezt a gombot a paraméterek – távolság (DISTANCE), kalória 

(CALORIES), oszlop 1 (COLUMN 1), oszlop 10 (COLLUMN 10) megadásához.  

d. UP, DOWN nyomógomb: A paraméter, melynek értékét épp beállítja, mindig villogni kezd. Az UP, DOWN gombokat 

használja az értékek növeléséhez, csökkentéséhez. Amennyiben az egyik gombot lenyomva tartja, a paraméter értéke 

gyorsabban növekszik, vagy csökken. 

MEGJEGYZÉS: Amennyiben a paraméterek beállítása során az egyik gombot lenyomva tartja, a sebesség 

másodpercenként 1 fokkal emelkedik, vagy csökken. 

h. ENTER nyomógomb: A gomb megnyomásával jóváhagyja a beállított értéket és megkezdi a további paraméter beállítását.  

PROGRAM A TÁVOLSÁG BEÁLLÍTÁSÁHOZ (P15) 
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MEGJEGYZÉS: Amennyiben a gombot nem nyomja meg a paraméter beállítás során, az érték nem kerül mentésre 

és 16 mp múlva a computer átkapcsol a 9-10 programok egyikének kiinduló képernyőjére. 

MEGJEGYZÉS: A paraméterek a következő sorendben állíthatóak be: távolság (DISTANCE, terjedelem: 0-999km/ó vagy  

999 mph, számlálási/visszaszámlálási egység: 1 km vagy 1 mph), 1. oszlop (COLUMN 1, időintervallum hosszának 

beállítása, terhelés beállítása 1-32 terjedelemben, terjedelem: 1 szint) – 10. oszlop (COLUMN 10, időintervallum hosszának 

beállítása, terhelés beállítása 1-32 terjedelemben, terjedelem: 1 szint). 

 

 

 

 

Az ENTER gomb megnyomásával jóváhagyja a paraméterértéket és megkezdi a következő paraméter érték beállítását. 

Nyomja meg az UP vagy DOWN gombokat a paraméter érték növeléséhez vagy csökkentéséhez. 

i. START/STOP: Valamennyi paraméter beállítását követően nyomja meg a START/STOP gombot az edzés megkezdéséhez. 

Ügyeljen a pulzus frekvencia érzékelők helyes markolására. 

Az UP, DOWN gombokat használja a terhelés növeléséhez/csökkentéséhez. 

 

 

MEGJEGYZÉS: 

1. Pulzus frekvencia érték: 

A szimbólum felvillan a kijelzőn, amennyiben a pulzus frekvencia mérés aktív.  

Amennyiben a pulzus frekvencia érzékelőt nem markolja megfelelően 8 mp-en keresztül, a pulzus frekvencia 

mérése kikapcsol. 

2. Az edzés végét jelző hangjelzés: 

Amint befejezte az edzésprogramot, hangjelzés hallatszik. A hangjelzést megszakíthatja bármely tetszőleges gomb 

megnyomásával. Az edzés végén a computer visszakapcsol a manuális mód megjelenítésébe 

. 

 

100 méter, 0,1 km 

A beálíltott távolság 10 oszlopra van bontva. 

100 méter (0,1 km)/1 oszlop. Amint elérte a 100m 

(01,km) –t, felvillan a következő oszlop. 

Terhelés növelése 

Terhelés csökkentése 
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Test zsír mérő program (P16) 

Belépés a programba (P16), amennyiben éppen egy másik programban tartózkodik: 

 

 

a. START/STOP gomb: A gomb megnyomásával megállítja a programot. 

b. UP, DOWN gomb: A gombok segítségével kiválaszthatja a programot (P16), amennyiben éppen egy másik programban 

tartózkodik. 

c. ENTER gomb: Amint belép a programba (P16), nyomja meg ezt a gombot a paraméterek – távolság (DISTANCE), kalória 

(CALORIES), oszlop 1 (COLUMN 1), oszlop 10 (COLLUMN 10) megadásához.  

d. UP, DOWN nyomógomb: A paraméter, melynek értékét épp beállítja, mindig villogni kezd. Az UP, DOWN gombokat 

használja az értékek növeléséhez, csökkentéséhez. Amennyiben az egyik gombot lenyomva tartja, a paraméter értéke 

gyorsabban növekszik, vagy csökken. 

MEGJEGYZÉS: Amennyiben a paraméterek beállítása során az egyik gombot lenyomva tartja, a sebesség 

másodpercenként 1 fokkal emelkedik, vagy csökken. 

i. ENTER nyomógomb: A gomb megnyomásával jóváhagyja a beállított értéket és megkezdi a további paraméter beállítását.  

a.  

b. START/STOP: A gomb megnyomásával megállítja a programot. 

c. UP, DOWN:  A gombok segítségével kiválaszthatja a programot (P16), amennyiben épp egy másik programban tartózkodik. 

d. ENTER nyomógomb: Amint belép a programba (P16), nyomja meg a gombot a paraméter értékek– magasság (HEIGHT), 

súly (WEIGHT), életkor (AGE), nem(GENDER) megadásához. 

d. UP, DOWN gombok: A paraméter, melynek értékét épp beállítja, mindig villogni kezd. Az UP, DOWN gombokat használja 

az értékek növeléséhez, csökkentéséhez. Amennyiben az egyik gombot lenyomva tartja, a paraméter értéke gyorsabban 

növekszik, vagy csökken. 

MEGJEGYZÉS: Amennyiben a paraméterek beállítása során az egyik gombot lenyomva tartja, a sebesség 

másodpercenként 1 fokkal emelkedik, vagy csökken. 

j. ENTER nyomógomb: A gomb megnyomásával jóváhagyja a beállított értéket és megkezdi a további paraméter beállítását.  

e.  

TEST ZSÍR MÉRŐ PROGRAM (P16) 
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MEGJEGYZÉS: Amennyiben a gombot nem nyomja meg a paraméter beállítás során, az érték nem kerül mentésre 

és 16 mp múlva a computer átkapcsol a 9-10 programok egyikének kiinduló képernyőjére. 

MEGJEGYZÉS: A paraméterek  a következő sorrendben állíthatóak be: magasság (HEIGHT, terjedelem: 110-250 cm, vagy 

3’ 08’’- 8’ 00’’, számlálási/visszaszámlálási egység: 0,5 cm, vagy 1 hüvelyk), súly (WEIGHT, terjedelem: 10-200 kg vagy 

23-400 font, számlálási/visszaszámlálási egység: 1 kg vagy 0,5 font), életkor (AGE, terjedelem: 10-99 év, 

számlálási/visszaszámlálási egység : 1 év), nem (GENDER – férfi X nő (male X female)). 

 

Annak ellenére, hogy a legalacsonyabb beállítható életkor 10 év, gyerekeknek nem ajánljuk a berendezés használatát. 

 

Az ENTER gomb megnyomásával jóváhagyja a paraméterértéket és megkezdi a következő paraméter érték beállítását. 

Nyomja meg az UP vagy DOWN gombokat a paraméter érték növeléséhez vagy csökkentéséhez. 

f. START/STOP gomb: Nyomja meg ezt a gombot a test zsír arány méréséhez.. 

g. Markolja a pulzus érzékelőket a kapaszkodókon. 8 másodperc után kiértékelésre kerül a testzsír arány mérés.  

h. Az eredmény megjelenik a kijelzőn. 

 

MÉRÉSI EREDMÉNYEK 

1. BMI (TEST TÖMEG INDEX): 

A testzsír arány mérése a felhasználó magassága és súlya alapján.  Ugyanezen tesztnek esnek alá az élsportolók is az egész 

világban. A tesz alapján megállapítható, testsúlya alacsony, normális, túlsúlyos, vagy obezitásban szenved. 

EREDMÉNY BMI ÉRTÉK 

Alacsony testsúly 20 alatt (19 nőknél) 

Normális testsúly 20-24.99 

Túlsúly 25-29.99 

1.fokú obezitás 30-34.99 

2.fokú obezitás 35- 39.99 

Túlzott obezitás 40 és töb 

 

 

2. BMR (BAZÁLIS METABOLIKUS RÁTA): 

A testtömeg index a nemek között 

csak minimálisan tér el. Itt 

láthatja az eremények áttekintését. 
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A test számára nyugalmi állapotban és hőmérsékletileg neutrális környezetben szükséges kalóriamennyiség. Azon energia 

leadásról van szó, mely az életfontosságú funkciók megőrzéséhez szükséges. A bazális metabolikus ráta alapján 

megállapítható a megfelelő kalóriamennyiség, valamint, hogy fogynia, vagy testtömeget növelnie kell e. 

Amennyiben fogyni szeretne, próbáljon meg táplálkozásában kevesebb kalóriát bevinni, mint amennyire a szervezetének 

szüksége van. Fogyáshoz nagy mértékben fontos azonban a rendszeres edzés is.. 

3. TESTTÍPUS: 

A testtípusok 5 kategóriába oszthatóak: 

1 típus 5% ~ 14% (zsír %) Alacsony súly 

2 típus 15% ~ 24% (zsír %) Karcsú 

3 típus 25% ~ 29% (zsír %) Standard 

4 típus 30% ~ 39% (zsír %) Túlsúly 

5 típus 40% ~ 50% (zsír %) Obezitás 

 

HIBA JELENTÉSEK (ERROR): 

Amennyiben a kijelzőn megjelenik au ERROR felirat, nyomja meg ismét a START/STOP gombot a test zsír arány mérésének 

megkezdéséhez.  Ügyeljen a pulzusfrekvencia érzékelők helyes markolására a kapaszkodón. 

 

PARAMÉTEREK BEÁLLÍTÁSA 

Felirat a 

kijelzőn 

Terjedelem Leírás 

TIME 0:00 - 99:00 1. Az idő értéke az edzés során növekedni fog, amíg el nem éri a 99:59 

értéket.. Ezt követően az érték ismét 0:00tól fog növekedni. 

2. Amennyiben beállította az edzés időtartamát, az idő visszaszámlálni 

kezd. Amint eléri a 0 értéket, hangjelzés hallatszik (48 sípolás 12 mp 

alatt). A hangjelzés kikapcsolható bármely tetszőleges gomb 

megnyomásával. 

CALORIE 10 - 990 

Kcal 

1. A kalória érték növekedni fog, míg el nem éri a 99 Kcal értéket. Ezután 

az érték ismét 0-tól növekszik. 

2. Amennyiben beállította, mennyi kalóriát szeretne elégetni az edzés 

során, az érték visszaszámol, míg el nem éri a 0 értéket. Ezután 

hangjelzés hallatszik (48 sípolás 12 mp alatt). A hangjelzés 

kikapcsolható bármely tetszőleges gomb megnyomásával. 

DISTANCE 0.0 - 999 

km/ó; 

mérföld/ó 

1. A távolság értéke 999 km/ó (mph)-ig fog növekedni. Az értéke elérése 

után a távolság ismét az elejétől fog számolni. 

2. Amennyiben beállította az edzés során megtenni kívánt távolságot, az 

érték vissza fog számolni, míg a 0 értéket el nem éri. Ezután hangjelzés 

hallatszik  (48 sípolás 12 mp alatt). A hangjelzés kikapcsolható 

bármely tetszőleges gomb megnyomásával. 

PULSE 40 - 240 1. A kijelzőn megjelenik a  szimbólum a pulzus frekvencia 
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ütés/perc mérésekor.. 

2. Amennyiben a kijelzőn megjelenik a SLOW DOWN felirat, ez azt 

jelenti, hogy pulzus frekvenciája magasabb, mint a beállított megcélzott 

pulzus frekvencia. Ebben az esetben csökkentse a tempót, vagy a 

terhelést. 

3. Amint 4 mp-re abbahagyja a taposást, megjelenik a beállított pulzus 

frekvencia érték. 

WATT 30 - 350 1. Amennyiben az edzés során a fordulatszám  több, mint 8 mp-ig kisebb, 

mint percenkénti 15 fordulat,  a berendezés automatikusan lefékez. 

Ezen módon védi a mágneses fékrendszert és hozzájárul az alkatrészek 

élettartamának meghosszabbításához.  Segít az ismételt sebesség 

növelésében is. Amint a fordulatszám meghaladja a percenkénti 15 

fordulatot, a terhelési szint igazodik a beállított értékhez.. 

2. Amint 4 mp-re abbahagyja a taposást, megjelenik a beállított pulzus 

frekvencia érték. 

RPM 15 - 999 Amint 4 mp-re abbahagyja a taposást, megjelenik a beállított pulzus frekvencia 

érték. 

SPEED 0 ~ 99.9 

mérföld/ó 

Km/ó 

Amint 4 mp-re abbahagyja a taposást, megjelenik a beállított pulzus frekvencia 

érték 

AGE 10 - 99 Annak ellenére, hogy a legalacsonyabb beállítható életkor 10 év, 

gyerekeknek nem ajánljuk a berendezés használatát. 

 

HEIGHT 110 - 250 

cm (3’ 08’’ 

~ 8’ 00’’) 

 

WEIGHT 10 - 220 kg 

(23 - 400 

font) 

 

BMR 1 - 9999 

Kcal 

 

BMI 1 - 99.99  

 

EDZÉSI ÚTMUTATÓ 

Bármilyen edzésprogram megkezdése előtt legyen tekintettel saját teste állapotára. Amennyiben évekig nem edzett, vagy túlsúlya van, 

fontos, hogy rövid, könnyű edzésekkel kezdje. Eleinte csak pár percig tartson az edzés, az edzés hosszát és intenzitását rendszeres 

edzés után fokozatosan növelheti. 

Eleinte az edzés fárasztó lesz, és elég lesz pár perc is. Az erőnléte növekedése legalább 6-8 hét múlva mutatkozik meg. Határozza meg 

saját tempóját és tűzze ki céljait. Az idő előre haladtával Ön is képes lesz 30 percen át edzeni. Minél jobb lesz az erőnléte, annál 

hosszabb ideig kell majd edzenie saját maximális céljainak eléréséhez. Jegyezze meg a következő utasításokat: 

 Az edzés lefolyásával és a megfelelő táplálkozással kapcsolatban konzultáljon orvosával. 

 Határozza meg elérni kívánt céljait, melyekről szintén konzultáljon orvosával. 

 Az edzés során figyelje pulzus frekvenciáját. Határozza meg pulzus frekvenciáját tekintettel saját életkorára. 

 Helyezze a berendezést egyenes felületre. A biztonságos üzemeltetéshez fontos, hogy az egész berendezés körül szabad 

helyet biztosítson (legalább 1 m). 
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EDZÉS ERŐSSÉGE 

A jó eredmények eléréséhez fontos, hogy helyes edzés intenzitást válasszon. Ennek kiválasztásánál irányadó lehet a pulzus frekvencia. 

Az edzés akkor hatékony, ha közben saját pulzus frekvenciáját a maximális pulzus frekvencia 70%-85% -án tartja.. Ezt az 

intervallumot nevezzük megcélzott pulzus frekvenciának. A pulzus frekvencia értékek a következő táblázatban vannak feltüntetve: 

Életkor Pulzus frekvencia 

célterülete 

(maximális pulzus 

frekvencia 55% - 90% -a) 

Átlagos maximális 

pulzus frekvencia - 

100% 

20 110-180 pulzus/perc 200 pulzus/perc 

25 107-175 pulzus/perc 195 pulzus/perc 

30 105-171 pulzus/perc 190 pulzus/perc 

35 102-166 pulzus/perc 185 pulzus/perc 

40 99-162 pulzus/perc 180 pulzus/perc 

45 97-157 pulzus/perc 175 pulzus/perc 

50 94-153 pulzus/perc 170 pulzus/perc 

55 91-148 pulzus/perc 165 pulzus/perc 

60 88-144 pulzus/perc 160 pulzus/perc 

65 85-139 pulzus/perc 155 pulzus/perc 

70 83-135 pulzus/perc 150 pulzus/perc 

 

Az első hónapokban tartsa pulzus frekvenciáját megcélzott pulzus frekvencia alsó határán. Csak ezután kezdhet pulzus frekvenciája a 

megcélzott terület közepén mozogni.  

Amennyiben pulzusfrekvenciáját saját maga, nem a berendezés segítségével szeretné 

megmérni, hagyja abba az edzést, de testét tartsa mozgásban – alkalmas pl. a gyaloglás. Két 

ujját helyezze másik csuklójára, számolja pulzusai számát 6 mp-en át, majd szorozza meg az 

eredményt 10-el. Amennyiben a 6 mp alatt a pulzusa 14, akkor az Ön pulzusfrekvenciája 140 

ütés/perc. Azért használjuk a 6 mp időintervallumot, mivel az edzés befejeztével a 

pulzusfrekvencia csökken. 

 

EDZÉS ELŐTTI BEMELEGÍTÉS, EDZÉS UTÁNI NYÚJTÁS 

BEMELEGÍTŐ FÁZIS 

Ez a fázis a a test vérellátásának növelésére, az izmok bemelegítésére szolgál, csökkenti az izomgörcsök, izomsérülések kockázatát. 

Javasoljuk a bemelegítő gyakorlatotokat végezze 2-5 percen keresztül. Azok a gyakorlatok alkalmasak, melyek növelik a 

pulzusfrekvenciát és bemelegítik az izmokat. Ilyen gyakorlatok pl. :gyaloglás, menetelés, ugrálás terpeszbe és vissza, karemelésekkel, 

ugrókötélen ugrálás, helyben futás. 

 

 

 



 36 

NYÚJTÁS 

A bemelegítő fázist követően következik az alapos nyújtás. A berendezés használata előtt mindig végezzen nyújtó gyakorlatokat, majd 

végezzen nyújtó gyakorlatokat az edzés végén is, mikor az izmok már bemelegedtek, és így nem áll fenn sérülés veszélye. A nyújtás 

során tartson ki a legszélsőségesebb pozícióban 15-30 mp-ig, ne végezzen rángató mozgásokat, és ne rugózzon. 

JAVASOLT NYÚJTÓ GYAKORLATOK 

Előredőlések a hát alsó részének nyújtására 

Álljon vállszélességű terpeszbe és hajoljon előre. Lazítsa el felsőtestét és tartson ki ebben a pozícióban kb 30 mp-ig. Ne rugózzon. 

Amint enyhül a feszülés a lábak hátsó részén, óvatosan próbáljon meg még jobban előre hajolni.. 

 

Előrehajlás guggolásból egy lábon 

Guggoljon le és az egyik lábát egyenesítse ki oldalra. Próbáljon meg előre hajolni és mellkasát a 

behajlított lábához húzni. Tartson ki a legfeszesebb helyzetben legalább 10 mp-ig. Végezze a gyakorlatot 

mindkét oldalra legalább 10x.  

 

 

 

Hátsó combizom nyújtása 

Üljön a talajra és lábait nyissa szét a lehető legnagyobb terpeszbe. Próbálja meg felsőtestét az egyik lábához  húzni, közben segíthet 

kezeivel is. Maradjon a legfeszesebb pozícióban kb 10-30 mp-ig. Ne rugózzon. Ismételje a gyakorlatot 10x az egyik, majd a másik 

lábával is.  

h
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Előrehajlás széles terpeszben 

Álljon széles terpeszben és hajoljon előre (lásd a képen). Karjaival óvatosan húzza felsőtestét az egyik lábához. Fejét hagyja lazán 

lefelé lógva. Ne rugózzon. A legfeszesebb pozícióban tartson ki legalább 10 mp-ig. Majd húzza felsőtestét a másik lábához. 

Néhányszor ismételje a gyakorlatot. 

 

Bármilyen edzésprogram megkezdése előtt konzultáljon orvosával. 

EDZÉS UTÁNI LEVEZETŐ GYAKORLATOK 

Ez a fázis a szív- és érrendszer, valamint az izomzat lenyugtatására szolgál. Ismételheti a bemelegítő gyakorlatokat, vagy eddzen 

lazább tempóba. Az izomzat nyújtása edzés után fontos és ismét kerülje a rugózást és rángató mozgást. 
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ALKATRÉSZ LISTA 

Szám Alkatrész Mennyiség 

1 Fő váz 1 

2 Első talpazat 1 

3 Hátsó talpazat 1 

4 Fő rúd 1 

5 Stabil kapaszkodó 1 

6 Bal felső kapaszkodó 1 

7 Jobb felső kapaszkodó 1 

8 Bal lengőkar 1 

9 Jobb lengőkar  1 

10 Bal pedálrúd 1 

11 Jobb pedálrúd 1 

12 Első burkolat (B) 1 

13 Első burkolat (J) 1 

14 Hátsó burkolat (B) 1 

15 Hátsó burkolat (J) 1 

16 Fő váz burkolata 1 

17 Vezérlő pult 1 

18 Vezérlő pult tartó 1 

19 Vezérlő pult burkolata 1 

20 Elem fedél 1 

21 Első burkolat a fő rúdra 1 

22 Foglalat 1 

23 Tároló felület 1 

24 Érzékelő felső lapja 2 

25 Érzékelő alsó lapja 2 

26 Pulzus frekvencia érzékelő - lap 4 

27 Szivacsos markolat (40mm) 2 

28 
Stabil kapaszkodó burkolata 

(ψ31.8mm) 
2 

29 Stabil markolat (225mm) 2 

30 Burkolat – lengő kar 2 

31 Első burkolat – lengő kar 2 

32 Hátsó burkolat – lengő kar 2 

33 Pedál 2 

34 Pedál csúszásgátló része 2 

35 Karika 2 

36 Burkolat(50x100mm) 4 

37 Ék (120mm) 1 

38 Ék (235mm) 1 

39 Mágnes 1 

40 Pánt (1126mm J8) 1 

41 Pánt (1059mm J8) 1 

42 Téglalap alakú konnektor  1 

43 Vezérlő pult stabil tartója 1 

44 Első alumínium burkolat 1 

45 Hátsó alumínium burkolat 1 

46 Távtartó alátét– lengő rúd 2 

47 Távtartó alátét – pedál rúd 2 

48 Távtartó alátét - csatlakozó  4 

49 Bal pedálkar 1 

50 Jobb pedálkar 1 

51 Pedálkar tengely 1 

52 Rögzítő lap 2 

53 Elektrodinamikus fék (EMS) 1 

54 Vezérlő 1 

55 Távtartó alátét – rögzítő lap 1 

56 Kardán tengely 1 

57 Csapágykosár 1 

58 Állítható talp 5 
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59 Konnektor – pedál rúd 2 

60 Csapágy (6004) 12 

61 Csapágy (6905) 4 

62 Szemes csavar 2 

63 Biztonsági anya (M6) 4 

64 C-karika 3 

65 Lapos fejű toll  1 

66 Biztonsági anya (M8) 25 

67 Alátét (8x26x2.0t) 2 

68 Alátét (8x23x2.0t) 1 

69 Alátét (8x30x2.0t) 2 

                                                                              

70 Alátét (8×38×2.0t) 4 

71 Alátét (6×13×2.0t) 4 

71 Alátét (21×30×1.0t) 5 

72 Imbusz csavar(M8×1.25×10mm) 2 

73 Csavar(M3×10mm) 1 

74 Csavar (M4×20mm) 4 

75 Csavar (M5×18mm) 19 

76 Kerek fejű csavar (M6×p1.0×12mm) 2 

77 Kerek fejű csavar (35mm) 2 

78 Kerek fejű csavar (M3×35mm) 4 

79 Kerek fejű csavar (M5×p0.8×15mm) 20 

81 Kerek fejű csavar (M5×p0.8×50mm) 2 

82 Kerek fejű csavar (M5×p0.8×75mm) 2 

83 Csavar (M8×p1.25×10mm) 8 

84 Csavar (M8×p1.25×65mm) 2 

85 Csavar (M8×p1.25×75mm) 2 

86 Hatszögletű csavar (M8×p1.25×100mm) 2 

87 Kerek fejű csavar (M8×p1.25×12mm) 4 

88 Kerek fejű csavar (M8×p1.25×16mm) 16 

89 Kerek fejű csavar (M8×p1.5×50mm) 2 

90 Kerek fejű csavar (M8×p1.5×85mm) 2 

91 Pánt csavar (M8×p1.25×75mm) 4 

92 Hatszögletű csavar (M8×p1.25×15mm) 1 

93 Hatszögletű csavar (M8×p1.25×15mm) 4 

94 Hatszögletű csavar (M8×p1.25×65mm) 4 

95 Hatszögletű csavar (M10×p1.5×50mm) 2 

96 Csavar (M6×p1.0×70mm) 1 

97 Csavar (M6×p1.0×15mm) 2 

98 Anya (M3) 4 

99 Anya (M8×p1.25) 4 

100 Nylon anya (M6×p1.0) 3 

101 Nylock anya (M8×p1.25×6.2t) 4 

102 Nylock anya (M8×p1.25) 4 

103 Nylock anya (M10×p1.5×8t) 2 

104 Nylock anya (M10×p1.5) 4 

105 Záró sapka 2 

106 Konnektor - adapter  1 

107 Kábel - érzékelő 1 

108 Felső csatlakozó kábel  1 

109 Középső csatlakozó kábel 1 

110 Alsó csatlakozó kábel  1 

111 Felső kábel - érzékelő 1 

112 Középső kábel - érzékelő  1 

113 Alsó kábel - érzékelő  2 

115 Burkolat 2 

116 EMS csatlakozó kábel 1 

117 Adapter 1 
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Garanciális feltételek, reklamáció 

Garanciális idő 

Az eladó a termék minőségére 24 hónap garanciát biztosít, amennyiben a garancia levél, a termék számlája, szállítólevele, esetleg más egyéb, a 

termékhez tartozó dokumentum nem rendelkezik másképp. A törvényesen nyújtható garancia ezzel nincs megszegve. 

A minőségi garanciával az eladó felelősséget vállal arra, hogy egy meghatározott ideig alkalmas lesz az általános, esetleg szerződött célra történő 

használatra, és hogy megőrzi általános, esetleg szerződött tulajdonságait. 

A garancia nem vonatkozik a következő módon keletkező hibákra: 

Felhasználó által okozott hiba, avagy kártétel szakszerűtlen beavatkozás, szerelés, vagy karbantartás következtében 

Mechanikus sérülés 

Alkatrészek elhasználódása a hagyományos használat során (pl gumi- vagy műanyag részek, mozgó alkatrészek, stb.) 

Visszafordíthatatlan esemény által, természeti katasztrófa 

Szakszerűtlen beavatkozás 

Helytelen használat, helytelen elhelyezés, alacsony vagy magas hőmérséklet, víz, túlzott nyomás vagy ütközés, szándékos design-, alak-, méret 

károsítás által 

 

Reklamációs eljárás 

A vevő köteles az eladótól megvásárolt terméket a termékfelelősségének átruházásától, avagy a megvételtől számított lehető legrövidebb időn belül 

leellenőrizni. Az ellenőrzést úgy végezze, hogy valamennyi, egy mérsékelten szakszerű ellenőrzés során fellelhető hibát kiszűrje. 

A termék reklamációjakor a vevő köteles az eladó kérésére a vásárlást leigazolt, a termék sorozatszámával ellátott számlával vagy szállítólevéllel, 

esetleg más, a sorozatszámot nem feltüntető okmánnyal igazolni. Amennyiben a vevő nem tudja igazolni a reklamációra jogosultságát ezekkel az 

okmányokkal, az eladónak jogában áll a reklamációt elutasítani. 

Amennyiben a vevő olyan hibát jelent be, melyre a garancia nem vonatkozik (pl. nem voltak teljesítve a garancia feltételei, tévedésből bejelentett 

meghibásodás), az eladónak jogában áll a hiba elhárításával kapcsolatos összes költség megtéríttetésére. A szerviz beavatkozás kalkulációját ebben 

az esetben az akkori érvényes munkadíj jegyzék és az útiköltség fogja képezni. 

Amennyiben az eladó megállapítja (teszteléssel), hogy a reklamált termék nem hibás, a reklamációt jogtalanná nyilvánítja. Az eladó fenntartja 

magának a jogtalan reklamációval kapcsolatosan felmerülő költségeinek megtérítésére. 
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Amennyiben a vásárló olyan hibát reklamál, amely az érvényes garanciális feltételek alapján a garancia tárgyát képezi, az eladó a hiba elhárítását 

javítás útján, illetve a hibás alkatrész cseréjével végzi el. Az eladó a vevő jóváhagyása esetén a hibás terméket kicserélheti egy másik működő, 

kompatibilis, legalább megegyező vagy jobb műszaki paraméterekkel bíró termékre. 

Az eladó köteles a reklamációt a termék átvételétől számított 30 napon belül elintézni, amennyiben a felek nem egyeztek meg más határidőben. 

Elintézettnek azt a napot tekintjük, melyen a javított terméket a vevő az eladótól átvette. Amennyiben az eladó a reklamációt a hiba jellegéből 

kifolyólag nem tudja a meghatározott határidőn belül rendezni, a vevővel tartalék megoldásban egyezik meg. Amennyiben erre nem kerül sor, az 

eladó köteles a vevőnek anyagi ellenszolgáltatást juttatni, jóváírás formájában. 
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