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A gép részei

szám leírás db

1 sín 1

2 nyereg 1

3 nyereg alapja 1

4 csavar M6*16L 4

5 csavar M4*20L 5

6 gumi tompító 5

7 hosszúkás takaró 2

8 stabilizáló támla 1

9 Computer 1

10 lapos alátét M8 33

11 csavar  M8*70L 1

12 ék 1

13 computer felső kábel 1

14 nylon anya M8 19

15 stabilizáló rúd 1

16 stabilizáló rúd takarói 2

17 támasztórúd 1

18 csavar  M8*35L 1

19 bal támasztó rész 1

20 jobb támasztó rész 1

21 csavar  M8*15L 6

22 védő 2

23 bal evező 1

24 jobb evező 1

25 hidraolikus rész 2

26 csavar  M8*55L 4

27 alsó computer kábel 1

28 szivacs 2

29 rúd hásó takarója 2

30 rúd első takarója 2

31 markolatok anyája 2

32 csavar M8*40L 2

33 csavar M8*50L 2

34 “H” alátét 2

35 csavar  M8*40L 2

36 pedálrúd 1

37 gumi megállító 4

38 kerek takaró 2

39 pedálok 2

2



Összeszerelés
1. LÉPÉS
Helyezze a nyeregrudat (3) a sínre (1). Majd rögzítse az ülést (2) az alapra (3) csavarokkal (4).
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2. LÉPÉS
Rögzítse a kerek gumi takarókat (16) a stabilizáló rúd mindkét végére (15).
Rögzítse a stabilizáló támasztékot (8) a sínhez (1) csavarokkal (21) és lapos alátétekkel (10).
Ezek után rögzítse a stabilizáló rudat (15) a stabilizáló támaszra (8) csavarokkal (11), alátétekkel (10) és
anyákkal (14).
Az edzésszög állítható a beállítócsavarral (12), esetleg ki is húzhatja azt.

  

3. LÉPÉS
Rögzítse az első (30) és hátsó takarót(29) a jobb és bal támasztékra (20, 19). Ezek után rögzítse a
bal támasztórészt (19) és a jobb  támasztórészt (20) a sínre (1) csavarokkal (26), lapos alátétekkel
(10), és anyákkal (14).
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4. LÉPÉS
Rögzítse a támasztórudat (17) a sínhez (1) csavarokkal  (18) és alátétekkel (10). Ezek után rögzítse
a jobb és bal támasztórészt (19 a 20) a támasztórúdhoz (17) csavarokkal (21) és lapos alátétekkel
(10). 

5. LÉPÉS
Rögzítse a jobb és bal evezőt (24 a 23) a jobb és bal támasztórészre (20 a 19) a védővel (22),
csavarral (33), lapos alátétekkel (10) és anyákkal (14).

6. LÉPÉS
Rögzítse a H támasztékot (34) az evezőkre (23 és 24) csavarokkal (32) és anyákkal (31). Rögzítse a
hidraolikus rész végét (25) a H támasztékhoz (34) csavarokkal (35), lapos alátétekkel (10) valamint
anyákkal (14). A hidraolikus rész stabil részét rögzítse (25) a támasztórészhez (19 és 20) csavarokkal
(35), lapos alátétekkel (10) és anyákkal (14).
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7. LÉPÉS
Rögzítse a pedálokat (39) a pedálrúddal (36), tompítóval (37), lapos alátétekkel (10) és anyákkal
(14).

8. LÉPÉS
Kösse össze a computer felső és alsó kábelját (13 a 17), majd rögzítse a computert (9) a sínre (1).

Számítógép

Gombok funkciói:
MODE: a gombbal kiválaszthatja és igazolhatja az egyes funkciókat
RESET: az adatok törlésére szolgál

Computer funkciói:
TIME (idő): 

 nyomja  meg a   MODE gombot  annyiszor,  amíg  nem jelenik  meg a  TIME (idő)  felirat.  A
számlálás elkezdődik.

 A gomb megnyomásával MODE még egyszer a funkciót igazolja és a kettőspont abbahagyja
a villogást.

 A  RESET gomb megnyomásával az értéket kitörli 0-ra

CALORIES (kalória):
 nyomja meg a MODE gombot annyiszor, amíg nem jelenik meg a CALORIES (kalória) felirat.
 nyomja meg a MODE gombot a funkció igazolásához még egyszer

SCAN:
 nyomja meg a MODE gombot annyiszor, amíg  a kejelzőn nem jelenik meg a SCAN felirat. A

kijelzőn a következő értékek fognak váltakozni
TIME-DISTANCE-COUNT- (idő – távolság – számlálás)

TOTALCOUNT-CALORIE (összámlálás – kalória)
COUNT/TOTALCOUNT (távolság számlálása):
 nyomja meg a MODE gombot annyiszor, amíg nem jelenik meg a COUNT felirat
 a számláló automatikusa bekapcsol
TOTALCOUNT (össztávolság) mutatja teljes megtett távolságot
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FIGYELMEZETÉS

A gépet egyenes felületen helyezze el. Minden használat előtt ellenőrizze le a csavarokat. 
A gép otthoni használatra ajánlott.

Jótállási feltételek:

1. a termékre 24 hónapos garancia érvényes.

2. a jótállási idő alatt az összes gyártással kapcsolatos hiba meg lesz javítva.

3. a jótállás a következő esetekben érvényét veszti:

 mechanikai meghibásodás

 természeti csapás

 nem hozzáértő kezelés

 nem megfelelő elhelyezés, nagyon alacsony vagy magas hőmérséklet, víz által okozott károk, nagy nyomás vagy 

ütés, megváltoztatott design, forma vagy méret 

4. a reklamációt írásban kell beadni  a megvásárlás helyén.

5. a  reklamációt csak a megvásárlás helyén léptetheti érvénybe.

Eladás dátuma pecsét és aláírás

Vásárlás helye

Insportline Hungary kft.

Kossuth Lajos u. 65, 2500 Esztergom

Tel./Fax: +36 (33) 313242

Mobil: +36 (70) 211 8227
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