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BEVEZETÉS 

Gratulálunk a termék megvásárlásához. A berendezés otthoni használatra készült. 

Összeszerelés előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást, és őrizze meg az esetleges későbbi használatra. 

Szükség esetén lépjen kapcsolatba velünk. Sok sikert az evezőpad használatához. 

 

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZÉSE 

Ha ezek közül az alkatrészek közül bármely rész hiányzik, azonnal lépjen kapcsolatba eladójával. 
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SZERELÉSI ÚTMUTATÓ 

1 LÉPÉS 

A kicsomagoláshoz biztosítson 2 x 2,5 m szabad teret. 

2 LÉPÉS 

Nyissa ki a dobozt (lásd kép). 

MEGJEGYZÉS: A berendezés egyes részeinek épségének megóvása érdekében a csomagolást csak közvetlenül 

a használat előtt távolítsa el. 

3 LÉPÉS 

a. Állítsa fel a fő vázat (002) a dobozra a kép alapján. 

b. A mellékelt szerszámmal csavarozzon le a fő vázról (002) 4 csavart (319). 

c. Csatlakoztassa az adapter (712) és a számítógép kábelét (713). 

d. Rögzítse az első tartót (005) a fő vázhoz a 4 csavar (319) segítségével. Szereléskor ügyeljen rá, hogy ne 

csípje oda a kábeleket. 

e. Egész összeszerelés alatt ügyeljen rá, hogy ne sérüljenek meg a kábelek. 
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4 LÉPÉS 

a. Vegye ki a pad vázát, helyezze a padlóra. 

b. Vegye ki a szíj biztonsági tartóját, és helyezze a kormány fogantyújába. 

c. Rögzítse a pedálokat (013) 2 csavar segítségével, (367) és (373). 
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LÉPÉS 

a. H

elyezze 

a talpat 

(001) 

élével a 

doboz 

oldalára 

a kép 

alapján. 

b. C

savaroz

zon le a 

talpról 4 

csavart 

(319) a 

mellékel

t 

szerszám segítségével. 

c. Rögzítse a hátsó tartót (006) a talphoz 4 csavar segítségével (319). A csavarokat jól húzza be. 
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d. Vegye ki a rögzítő drótot. 

 

6 LÉPÉS 

a. A mellékelt szerszámmal csavarozzon ki hat csavart (319) a talp tartójából (003). 

b. Rögzítse az alumínium talpat (001) a forgatható tartóhoz a hat csavar segítségével (319). A csavarokat 

jól húzza be. 
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7 LÉPÉS 

a. A mellékelt szerszámmal csavarozzon le a nyeregről (119) négy csavart (319). 

b. Rögzítse a nyerget a tartóhoz 4 csavar (319) segítségével. A csavarokat jól húzza be. 
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8 LÉPÉS 

a. A mellékelt szerszámmal csavarozzon le a nyereg tartójáról 4 csavart (304). 

b. Négy csavar segítségével (304) rögzítse a nyereg tartójához a 2 borítást (117). A csavarokat jól húzza 

be. 

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy mindkét nyeregborítás (117) jól illeszkedik (lásd kép). 
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9 LÉPÉS 

a. Csatlakoztassa a berendezéshez az adaptert (715). 
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ALKATRÉSZLISTA 

Sorszám Alkatrész neve Darabszám 

001 Alumínium talp 1 

002 Fő váz 1 

003 Talp forgatható tartója 1 

005 Első tartó 1 

006 Hátsó tartó 1 

007 Hátsó tartó rögzítésére szolgáló lap 1 

008 Kormány- rúd 1 

009 Nyeregtartó 2 

010 Nyeregtartó tengely 2 

011 Állító szemes csavar 4 

012 Kiigazítási mechanizmus lap 4 

013 Keret pedálokkal 1 

015 Számítógép rögzítéséhez való tartó 1 

017 Tengely 1 

018 Rugó 1 

019 Kiegyenlítő alátét 2 

026 Felfogó csavar fogantyúja 1 

027 Szíj rögzítésére való lap 2 

028 Menetes tengely 1 

029 Rugó 2 

30 Fogantyútartó 2 

031 Érzékelő fogantyúja 1 

103 Számítógép fogantyúja 2 

104 Számítógép forgatható fogantyúja 2 

105 Csavarfejborítás 2 

106 Csavarfejborítás a számítógép tartójához 2 

107 Kiegyenlítő alátét – számítógéptartó 2 
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110 Oldalborítás – belső lemez 2 

111A Oldalborítás- jobb 1 

111B Oldalborítás- bal 1 

112 Borítás 1 

113 Bal transzportkerék 1 

114 Jobb transzportkerék 1 

115 Tartó borítása 2 

116 Talpzáró borítása 1 

117 Nyeregtartó borítása 2 

118 Nyeregtartó kereke 4 

119 Nyereg 1 

120 Fogantyúborítás- jobb 1 

121 Fogantyúborítás- bal 1 

122 Fogantyú záró borítása 2 

123 Szivacsfogantyú 2 

124 Ütköző 4 

129 Borítás 1 

132 Tömítőgyűrű 1 

134 Hajtószíj 1 

135 Vezető görgő 1 

136 Orsó 1 

137 Orsó rugója 1 

138 Orsó rugó borítása 1 

139 Orsó rugó tartója 1 

140 Lendkerék (ventilátor) 1 

142 Nyeregtartó alsó kereke 2 

143 Menetes pedál alsó része 2 

146 Borítás 1 

147 Pedál felső rész beállítása 2 
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148 Záró borítás – lábtámasz 2 

149 Távtartó alátét 2 

150 Rögzítő csap fogantyúja 2 

151 Érzékelő tartója 1 

152 Távtartó tengely 1 

153 Vevő 1 

154 Tömítőgyűrű 1 

200 Anya 12 

201 Anya 4 

204 Anya 1 

207 Anya 2 

215 Anya 2 

300 Csavar 20 

303 Csavar 4 

304 Csavar 2 

307 Csavar 1 

308 Csavar 1 

312 Csavar 1 

313 Csavar 2 

313A Csavar 4 

314A Csavar 8 

359A Csavar 1 

360 Csavar 1 

367 Csavar 4 

370B Csavar 2 

373 Csavar 2 

386A Csavar 4 

400 Alátét 1 

401 Alátét 8 
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402 Alátét 2 

403 Alátét 4 

404 Alátét 4 

473 Alátét 4 

501 Csavar 25 

504 Csavar 2 

505 Csavar 5 

508 Csavar 2 

600 Biztosítógyűrű 1 

604 Biztosítógyűrű 1 

700 Feszítőhuzal 1 

701 Orsó + kábel 1 

702 Érzékelő kábel 1 

703 Számítógép kábel 1 

704 Számítógép kábel 1 

708 Érzékelő mágnes 16 

709 Szíj 1 

710 Pedál szíj 21 

712 Adapter kábel 1 

714 Számítógép 1 

715 Adapter (váltakozó áramkör) 1 

766 Elemdoboz + kábel 1 

802 Csapágy 2 

805 Csapágy 1 

809 Csapágy 1 
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RAJZ 



 

 

ALAPINFORMÁCIÓK EDZÉSHEZ 

Gratulálunk! 

Üdvözöljük a mágneses evezőpadok világában. Ez a modell a piacon lévők közül az egyik legjobb, ezt bátran 

állíthatjuk, hisz már több mint 10 éve evezőpadok gyártásával foglalkozunk. 

Az evezőpad megvásárlásával megtette az első lépést egészsége és testi kondíciója javulásáért. A javulásnak 

köszönhetően könnyebben végezheti majd el napi teendőit, javul az életminősége. 

A szív- és érrendszeri edzés nagyon fontos minden korosztálynak, az evezés nagyon hatékony edzésmód, ezért 

ajánlott mindenkinek. Az eredmény rövid időn belül látható, mely nagyon jó motiváció a folytatáshoz. 

Elég heti 3x -5x, 15 -30 perces edzés. 

Az evezőpad helyes használatáért, és a legjobb eredmény eléréséért ajánljuk a használati utasítás elolvasását. Az 

utasítás elolvasásával: 

 Az edzés biztonságosabb és hatékonyabb lesz. 

 Megtanulja a helyes edzéstechnikát. 

 Könnyen kitűzheti majd elérni kívánt céljait. 

EDZÉS HATÉKONYSÁGA 

A rendszeres edzéssel meghosszabbítja életét, és javít életminőségén. 

A rendszeres edzéssel hatékonyan érheti el a: 

1. Súlycsökkenést. 

2. Alakformálást, izmok kirajzolódását. 

3. Izmok erősítését, kitartást és teljesítményt. 

4. A szervezet rugalmasságát. 

5. A metabolizmus hatékonyságát. 

6. Magabiztosságot. 

7. Kondíció növelését. 

8. Rugalmasságot, hajlékonyságot. 

9. Balesetekkel szembeni ellenállást. 



 

 

EGÉSZSÉGÜGYI, ÉS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

Az utasítások be nem tartásával súlyos sérülést, esetleg halált okozhat. 

1. Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és ismerkedjen meg az evezőpaddal még a 

használata előtt. 

2. Bárminemű edzésprogram elkezdése előtt konzultáljon orvosával, aki felmérheti testi kondíció-

ját és összeállíthatja a megfelelő edzésprogramot. 

3. Ha edzés közben bármilyen testi fájdalmat, légzészavart, rosszullétet észlel, azonnal hagyja ab-

ba az edzést, és forduljon orvosához. 

4. Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják az evezőpadot. 

5. Ügyeljen a mozgó részekre, hogy ruházata, haja ne akadjon be, vagy ujjait ne csípje be. 

6. Minden edzés előtt ellenőrizze az evezőpadot, és ha meghibásodást észlel, ne használja azt. 

7. Leüléskor és felálláskor legyen óvatos. 

8. Az evezőpadot szilárd, egyenes felületre tegye. 

KARBANTARTÁS 

Ez az evezőpad csak a legjobb minőségű anyagokból készült. Nagyon fontos, hogy rendszeresen végezzen 

karbantartást. 

1. Az evezőpad otthoni használatra készült, nem használható, vagy tárolható nedves környezet-

ben. 

2. Rendszeresen törölje le a port, hogy ne rakódjon rá a felületre. A tisztításhoz alkoholos tisztító-

szert és tiszta rongyot használjon. Ne használjon durva tisztítószereket, melyek károsíthatják a felületet. 

 

3. Hogy a nyereg jól csússzon a talpon, a sínt és a kerekeket olajos alapú bútorfényezővel kell 

tisztítani. 

4. Rendszeresen ellenőrizze az anyákat, csavarokat, és többi összekötő elemet. 

A garanciális feltételek az útmutató végén található. 



 

 

EVEZŐPAD ELŐNYEI 

Ez az összecsukható modell teljesíti az összes feltételt, melyek a professzionális evezőpadoknál van. 

Ezt a mágneses evezőpadot könnyen a felhasználó igényeit kielégítően lehet beállítani. Íme az előnyei: 

 A terhelés és ütésállóság beállítása az egész mozgáskörre. 

 Forgatható pedálok 

 Ergonomikus forma 

 Minden elektronika a csomag tartalma. 

 Stabil, szilárd váz. 

 Néhány modellnél a mellkas öv is a csomag része. 

MEGJEGYZÉS: Az evezőpad feszítőrugója úgy volt tervezve, hogy a poliészter heveder állandó sebességét 

megbízhatóan feszítse, a fogantyú gyorsaságának az alappozícióba való visszahelyezésétől függetlenül. 

Az erős feszítőrugó nagyobb erősítést biztosít a hátsó combizmoknál. Ez az izomcsoport az alappozícióba való 

visszatéréskor edződnek. 

 

Ez az edzéstechnika nagyon hasonlít az igazi, vízen történő evezéshez, mikor a fogantyúkat nem csak magunk 

felé húzzuk. 

 

MELLKASÖV (CSUPÁN EGYES MODELLEKNÉL A CSOMAG TARTALMA): 

 

 



 

 

EDZÉSTIPPEK 

Az evezőpadok már jó pár éve kaphatóak, és valószínűleg az első benti használatra tervezettek közé tartozik. 

Sokan úgy gondolják, hogy ismerik a helyes evezéstechnikát, és való igaz, hogy az evezés technikája egyszerű, 

mégis be kell tartani pár alapszabályt, hogy csökkentsük a nyomást a hát alsó részében, valamint az ízületekben 

és izmokban. Az evezés jobban megdolgoztatja a hát alsó részét, mely bármely más aerobikedzés, mert húzáskor 

a felsőtest izmait (mely a fogantyút fogja) és az alsótest izmait (evezéskor ezeket az izmokat használja a 

legjobban) használja.   

Kerülje el a hátizmok, gerinc, váll ízületek, csuklók és karok túlterhelését, és próbáljon meg egész edzés alatt 

egyenes háttal ülni. Az alappozícióba való visszatéréskor enyhén hajoljon előre, és a felső végtagjait tartsa 

megfeszítve. Húzáskor a fogantyút húzza a hasa irányába, soha ne a mellkas felé. Könyökét tartsa oldala mellett 

és ne mozgassa csuklóját. 

UTASÍTÁSOK EDZÉSHEZ 

Az edzés hatékonysága 

Az edzés az egyik tényező, mely befolyásolja az ember egészségügyi állapotát. Az edzés jótékonyan hat: 

 A fizikai megterhelés során (erőnléti kitartás) 

 A szív- és érrendszerre (szív, erek, ütőér) és a légzésre. 

 Az anyagcserére (könnyebb a súlycsökkenés) 

 Az öregedési folyamat csökkentésére (stressz csökkentése, magabiztosság növelése) 

Az evezőpad egyedi formájának köszönhetően az egész szervezetet hatékonyan tudja edzeni. 



 

 

A fizikai aktivitás alapvető szempontjai 

Négy alapvető szempont fontos szerepet játszik bármilyen fizikai aktivitás során. Ezek a következők: 

Erő - az izmok működése a terheléssel szemben. Az erő hozzájárul az általános teljesítményhez és gyorsasághoz, 

és minden sportágban alapvető szerepe van. 

Izmok állóképessége - a folyamatos megterhelés bírása (pl.10 km megtétele megállás nélkül). 

Rugalmasság- az ízületek mozgástartománya. A rugalmasság javításáért az izmokat és inakat nyújtáskor úgy 

kell tornáztatni, hogy az adott gyakorlatban marad egy rövid ideig. Ez a technika segít az izmok sérülésének 

elkerülésében. 

Légzési állóképesség - bármely fizikai aktivitás alapvető szempontja. A szív és a tüdő hatékony működése a 

megterhelés során. 

Ruházat 

Olyan ruhát hordjon, mely edzés során nem akadályozza önt a mozgásban. 

Öltözete ne legyen túl vastag anyagból, hogy szervezete ne hevüljön fel túlságosan az edzés során. A túl sok 

réteg ruha alkalmatlan, mert légzése túlságosan felgyorsul, 

Edzéshez ajánlatos sportcipőt viselni. 

A légzés helyes technikája 

Edzés közben soha ne tartsa vissza lélegzetét. Próbáljon meg normálisan lélegezni, mert a levegő visszafogása az 

izmok vérellátását csökkenti. 

Pihenési intervallum 

Ha elkezdi az edzésprogramot, fejezze be végig. Ha mégis megszakítja az edzést, ne folytassa anélkül, hogy a 

kezdeti fázist elvégezné. 

Az edzési pihenési intervallum mindenkinél különbözik. Ez függ az edzésprogramtól és a testi kondíciótól. Az 

általános pihenő az egyes gyakorlatok között fél, vagy egy perc. 

Aerobik edzés 

Az edzés során, egy perc alatt elhasznált levegőt maximálisan elhasznált levegőnek (MVO2) hívjuk, vagy  

aerob kapacitásnak. 

A rendszeres intenzív edzéssel a testi teljesítmény akár 30% is megnövelhető. Az aerob kapacitás (MOV2) 

növekedése a jobb szívműködés eredménye, vér jobb pumpálása, tüdők jobb működése és az izmok jobb 

oxigénellátása. 

Anaerob edzés 

Anaerob, azt jelenti „levegő nélkül“, egy rövidebb edzéstípusról van szó, ahol az energia kiadása a szervezet 

helyes oxigénellátásától függ (pl. 100m gyors futás). 

Edzés intenzitása 

Hogy a kondíció javulása létrejöjjön, az edzésnek elég intenzívnek kell lennie. Az edzés intenzitása az alapja 

minden aktivitásnak. 

Edzés előrehaladása 



 

 

A növekvő kondícióval az edzés intenzitását is növelni kell, hogy szervezete megfelelően legyen terhelve a jobb 

eredmények eléréséhez. 

Szervezet túlterhelése 

Ha az edzés intenzitása túl magas, ezért az edzés intenzitását, hosszát a kondícióhoz kell igazítani. A kondíció 

megnő, az edzés intenzitását is meg kell fokozatosan növelni, így elkerülhető a szervezet megterhelése. 

Gyakorlatok változatossága 

Az eredmények elérése függ a gyakorlatok technikájától. Minden gyakorlat más izomcsoportra hatásos. A 

gyakorlatok szerint az edzést két csoportra osztható: erősítés és kardiovaszkuláris edzés, ezért kell az 

edzésprogramot a kitűzött cél szerint összeállítani. 

Edzés rendszeressége 

Ha abbahagyja az edzést, romlik a kondíciója. A rendszeres edzés a siker alapja. 

Bemelegítő fázis 

Minden edzésprogram bemelegítéssel kell hogy kezdődjön, hogy a szervezet fel tudjon készülni a megterhelésre. 

Az intenzitás enyhe legyen, és az edzés előtt és után 3-5 perces nyújtógyakorlatok legyenek. 

Edzés utolsó szakasza 

Az edzés utolsó szakaszában az intenzitás már enyhébb legyen. Az edzés hirtelen befejezésekor az izmokban 

felhalmozódhat a vér. 

Pulzusfrekvencia 

Edzés során megnő a pulzusfrekvencia. A pulzusfrekvencia intenzitása az edzés intenzitását mutatja meg. Az 

edzésnek olyannak kell lennie, hogy a vérellátás meginduljon és megnőjön a pulzusfrekvencia. A pulzus nem 

lehet túl magas, hogy a szív ne legyen túlzottan megterhelve. 

Ha most kezdi az edzést, jó eredményeket érhet el, ha pulzusfrekvenciát 110-120 ütés per percen fogja tartani. A 

javuló kondícióval az edzés intenzitását is növelni kell. 

Az elején az edzés intenzitása olyan legyen, hogy a pulzusfrekvencia 65%-70% között legyen. Ha az edzést 

egyszerűnek találja, megnövelheti az edzést, de óvatosan járjon el. 

A maximális pulzusfrekvencia kiszámolásához vonja le életkorát a 220 értékből (ütések száma egy perc alatt). 

Öregedéssel természetesen csökken a szív és az izmok teljesítménye. 

A következő táblázat kezdőknek van: 

Életkor 25 30 35 40 45 50 55 60 65 

Cél 

pulzusfrekvencia 

         

10mp 

intervallumért 

23 22 22 21 20 19 19 18 18 

1 perc alatti 

ütésszám 

138 132 132 126 120 114 114 108 108 

 

Pulzusfrekvencia mérése 



 

 

A pulzusfrekvencia röviddel az edzés befejezése után történik. Helyezze a mutató és a középső ujját a csuklóján 

lévő ütőérre 10 mp-ig, ez az idő elegendő a pontos méréshez. Ha edzés után csökken a pulzusfrekvencia, a mérés 

már nem lesz pontos. 

A cél pulzusfrekvencia értéke csupán tájékoztató jellegű. 

A következő táblázat a jó kondícióval rendelkezőknek van, és a maximális pulzusfrekvencia 80% értékével van 

számolva. 

Életkor 25 30 35 40 45 50 55 60 65 

Cél 

pulzusfrekvencia 

         

10mp 

intervallumért 

26 26 25 24 23 22 22 21 20 

1 perc alatti 

ütésszám 

156 156 150 144 138 132 132 126 120 

 

Ezen értékek eléréséért ne terhelje túl magát, veszélyes lehet. Korlátain belül tornázzon. A táblázatban szereplő 

értékek csupán tájékoztató jellegűek. 

Megjegyzés: (1) a stressz és a kevés alvás befolyásolhatják a pulzusfrekvencia értékét.  (2) a pulzusfrekvencia 

csupán tájékoztató jellegű, ezért nem kell minden áron a táblázatban szereplő értékek elérésére törekedni. 

Kitartó körtréning 

Edzés során a kardiovaszkuláris kitartásra, erőre, rugalmasságra és koordinációra kel figyelni. A körtréning 

alapja az, hogy ezeket fejlesszük, gyors váltakozással és a gyakorlatok közötti minimális pihenéssel. Az egész 

körtréning alatt a pulzusfrekvencia magas értéken van. 

Sokféleség 

Az edzésprogram sokfélesége jó hatással van a testi és szellemi fejlődésre. Az egész edzésprogram sokféle 

gyakorlatból álljon, így jobb eredményeket érhet el. 

Izomfájdalom 

Az első hét után izomfájdalom léphet fel. A minimális fájdalom annak a jele, hogy az edzésprogram helyesen 

van összeállítva. Ez a szervezet természetes megnyilvánulása, pár napon belül elmúlik. 

Ha edzés közben hányinger van, vagy bármilyen panasza van, akkor az edzésprogram nem alkalmas önnek, vagy 

túl intenzíven tornázik. 

Ha edzés során fájdalmat érez, szervezete jelezni kíván valamit. Hagyja abba az edzést és keresse fel orvosát. 



 

 

UTASÍTÁSOK AZ EVEZŐPAD HASZNÁLATÁHOZ 

Biztonságos leülés 

A leülés nagyon egyszerű, csupán arra ügyeljen, hogy az ülés pont ön alatt legyen. 

 

1. Álljon terpeszbe az alumínium sín fölé. 

2. Csúsztassa az ülést maga alá. 

3. Óvatosan üljön le, ügyeljen rá, hogy az ülés ne csússzon el. 

Számítógép dőlésszögének beállítása 

A számítógépet és tartóját be lehet állítani bármilyen magasságba és szögbe. Fogja meg két kézzel a 

számítógépet és állítsa be az önnek megfelelő pozícióba. 

Megjegyzés: Biztonsági okokból ügyeljen rá, hogy edzés közben a szíj ne érjen a számítógéphez. 

Fogantyútartó 

Az edzés befejeztével ne felejtse el visszatenni a fogantyút a tartóba. 

Pedálszíj 

A csatokkal be lehet állítani a szíjak hosszát. 

Áthelyezés és tárolás 

Az evezőpad kerekkel ellátott a könnyebb áthelyezésért, ezért egy ember is könnyen át tudja helyezni. 



 

 

1. és 2. kép 

1. Álljon az 1. kép alapján, az evezőpadot fogja mindkét kezével. Döntse le a padot a kerekekre. 

2. Amint ledöntötte az evezőpadot, könnyen a kívánt helyre teheti. A kerekek puha PVC anyagból 

készültek. 

3. Ha áthelyezte az evezőpadot a kívánt helyre, újra állítsa fel az 1. kép szerinti pozícióba. 

Szétnyitás 

1. Húzza meg a biztosító tűt, másik kezével tartsa az alumínium talpat. 

2. Lassan tegye a talpat a földre. 

3. Fogja meg a pedálok szíját, emelje fel a talpat és rögzítse a biztosító tűvel. 

Összecsukás  

1. Kapcsolja ki a biztosító tűt. 

2. Emelje fel az alumínium talpat függőleges helyzetbe. 

FONTOS: A berendezés elhelyezése előtt fontos 1m x 2,5m szabad helyet biztosítani. Az evezőpadot szilárd, 

egyenes felületre helyezze. 

AZ EVEZÉS HELYES TECHNIKÁJA 

Test húzása a fogantyúhoz/hajlítás 

HELYTELEN TECHNIKA 

Az adott pozícióban a felhasználó nem húzza a fogantyút a testéhez, és előre dől. 



 

 

 

HELYES TECHNIKA 

Az adott pozícióban a felhasználó enyhén dől, lábai megfeszítve vannak, teste felé húzza a fogantyút, és 

felsőtestét megfeszíti. 

A könyök nincs a test mellett 

HELYTELEN TECHNIKA 

A felhasználó nem tarja a könyökét a teste mellett, és a fogantyút a mellkasához húzza. 

 

HELYES TECHNIKA 

A fogantyú húzásakor a felhasználó könyöke a teste mellett legyen, és csuklóját ne mozgassa. Amikor meghúzza 

a fogantyút, könyöke egy kissé hátul legyen. 

Alsó végtagok megfeszítése térdel. 

HELYTELEN TECHNIKA 

Ebben a pozícióban a felhasználó térdnél feszíti meg a lábát. 

 

HELYES TECHNIKA 

Ebben a pozícióban az alsó végtagok enyhén legyenek behajlítva. Ne feszítsen. 

 



 

 

NYÚJTÁS 

A szervezet nyújtására való gyakorlatok a bemelegítő és lazító fázis részét kell, hogy képezzék. A 

nyújtás 3-5 perces legyen, aerob, vagy gimnasztikai gyakorlatokkal. A mozgás legyen lassú, fe-

gyelmezett, ne végezzen hirtelen mozdulatokat. Az adott pozícióban maradjon 20-30 másodpercet, 

lélegezzen lassan és rendszeresen, soha ne tartsa vissza a levegőt. 

1. Első combizom nyújtása 

Kezével fogja meg lábfejét, és sarkát húzza feneke felé. Álljon egyenesen. Maradjon így 20-30 mp, 

majd ismételje a gyakorlatot a másik lábával is. 

 

              2. Achilles in nyújtása 

 

Kezeivel támaszkodjon a falhoz, a behajlított jobb lába elöl van. A bal láb kinyújtva, bal talpát a padlón 

tartva. Csípőmozdulattal tolja előre a testsúlyát az első lábára és tartson ki 20-30 másodpercig, majd 

cserélje fel a lábakat. 

 

3. Hátizom nyújtása 

Álljon a fallal szemben. Nyújtsa előre karjait, hajoljon előre és hajlítsa be térdeit. Maradjon így 20-30 

mp. 



 

 

 

4. Karok és vállak nyújtása 

Fogja meg könyökét, és nyomja lefelé a háta mögött. Álljon egyenesen. Maradjon így 20-30mp, majd 

ismételje a gyakorlatot a másik karjával. 

 

5. Comb és térdinak nyújtása 

Fogja meg hátulról a combját, húzza a teste felé, és a lábát nyomja kifelé. Maradjon így 20-30 mp, majd 

ismételje a gyakorlatot a másik lábával. 

 

6. Fenékizom, hasizom nyújtása 

Feküdjön a földre, egyik lábát óvatosan húzza fel, és tegye át a másik lába mellé a földre. Maradjon így 

20-30 mp, majd ismételje a gyakorlatot a másik lábával. 

 



 

 

7. Belső combizom nyújtása 

Üljön le, talpait tegye egymással szemben, térdeit nyomja a föld felé a könyökével. Maradjon így 20-30 

mp. 

 

8. Mellizom, vállak, karok nyújtása 

Mellkasát nyomja előre. Karjai legyenek hátrafeszítve, tenyere a földön. Maradjon így 20-30 mp. 

 



 

 

SZÁMÍTÓGÉP HASZNÁLATA UM6908L2-4 

 

1. FUNKCIÓK LEÍRÁSA 
 

Paraméter Terjedelem 
Terjedelem a 

beállításkor 

Beállítási 

lehetőség 

Értékek 

kinullázása 
Rövid leírás 

TIME 

(idő) 

0:00~99:59 

PERCEK- 

MÁSODPER

CEK 

0:00~99:00 

±1PERC 

IGEN IGEN 

1. Ha nincs beállítva előre az edzéshossz, az edzés 

elkezdésekor az idő automatikusan nulláról fog 

számlálódni. 

2. Ha az edzéshossz előre be van állítva, az idő 

leszámolódik és befejezéskor a kijelzőn a mutató 

kivillan. 

SPM  

(egy perc alatt 

megtett húzás) 

0~10~999 
NEM LEHET 

BEÁLLÍTANI 
NEM IGEN 

AZ EDZÉS ELINDÍTÁSA UTÁN: 

1. A húzások száma az edzés elindítása után 3 mp 

számlálódni kezd. 

2. 6 mp üzemen kívüli állapot után az érték 

kinullázódik. 

WATT DISPLAY 

(teljesítmény 

kijelzése) 

0~999 
NEM LEHET 

BEÁLLÍTANI 
NEM IGEN 

AZ EDZÉS ELINDÍTÁSA UTÁN: 

1. Az aktuális teljesítmény megjelenik a kijelzőn 3 mp 

után. 

2. 6 mp üzemen kívüli állapot után az érték 

kinullázódik 

DISTANCE 

(távolság) 

0.00~99.99 

KM (ML) 

 

0.00~99.90 

±0.1 

IGEN IGEN 

1. Ha nincs előre beállítva ez a paraméter a távolság 

nullától fog mérődni. 

2. Ha a paraméter be van állítva, a megtett távolság a 

beállított értéktől fog leszámolódni nulláig. 



 

 

CALORIES 

(kalória) 

0~999 CAL 

0~990 

±10 

IGEN IGEN 

1. Ha nincs előre beállítva az elégetni kívánt 

kalóriaérték, akkor az értékek nullától fognak 

számlálódni. 

2. Ha ez a paraméter előre be van állítva, az értékek a 

beállított értéktől fognak leszámolódni nulláig. 

 

TEMPMPERATURE 

(hőmérséklet) 

 

0~60℃ 

32~99℉ 

NEM IGEN 

 

NEM 

A hőmérséklet automatikusan megjelenik, ha a 

számítógép takarék üzemmódba kapcsol. Manuális 

átállással a takarékos üzemmódba és a hőmérséklet 

kijelzéséhez nyomja meg egyszerre az ENTER és 

RESET gombokat. 

CLOCK 

(óra) 

0:00~23:59 

±1 óra 

±1 perc 

IGEN 

 

IGEN 

A számítógép bekapcsolásakor beállítható az idő, 

óra:perc formátumban. 

 

AGE 

(életkor) 

10-25-99 ±1 IGEN NEM A kiinduló érték 25 év. 

GENDER 

(nem)   

IGEN NEM A felhasználó választhat női és férfi nem közül. 

 

HEIGHT 

(magasság) 

100-160-200 

(CM) 

40-60-80 

(HÜVELYK) 

±1 IGEN NEM 
A magasság kiinduló értéke (H.T.) 160 cm (60 

hüvelyk). 

WEIGHT 

(testsúly) 

20-50-150 

(KG) 

40-100-350 

(LB) 

±1 IGEN NEM A testsúly kiinduló értéke (W.T) 50 kg (100 LB). 

HEART RATE 

(pulzusfrekvencia) 

P，30~240 0→30~240 IGEN IGEN A kijelzőn az aktuálisan mért érték jelenik meg. 

HEART SYMBOL 

(pulzusfrekvencia 

szimbólum) 

A kijelzőn 

kivillan 
NEM NEM NEM 

1. A pulzusfrekvenciától függően a mutató lassan vagy 

gyorsan fog villogni.   

2. Ha a pulzusfrekvencia nincs mérve, a mutató nem 

jelenik meg a kijelzőn. 

MANUAL 

(manuális 

program) 

 

Terhelés 

fokozata 1~16  

(±1 egység) 

IGEN NEM 
Ebben a programban manuálisan be lehet állítani a 

terhelés fokozatát 1-16 egységben. 



 

 

PROGRAM 

(előre beállított 

programok) 

P1~P12 1~12 IGEN NEM 

1. P1～P12 előre beállított programok 

2. Valamelyik program kiválasztása után a kijelzőn 

megjelenik a megfelelő diagram. 

3. A diagramot a beállítható kerékkel és az ENTER 

gombbal lehet változtatni. 

4. A kiválasztott program után a megfelelő ablakban 

fog villogni a diagram. A beállítható kerékkel és az 

ENTER gombbal beállítható a terhelés fokozata és az 

idő. 

RACE 

(verseny) 

20 ~ 

990±10SPM 

0.1~ 

99.9±0.1KM(

ML) 

   
A felhasználó beállíthatja az egy perc alatt megtenni 

kívánt húzások számát (SPM) vagy a pálya hosszát. 

WATT 

CONSTANT 

(teljesítmény) 

10~350 

10~350 

±5 

IGEN NEM 

1. Kiinduló állapot: 100. 

2. A beállító kerékkel megváltoztathatja ezt az értéket. 

PERSONAL 

(felhasználói 

programok) 

U1~U4  IGEN NEM 

1. A felhasználó kiválaszthatja az egész diagramot.   

2. A nehézségi fokozat az egyes intervallumokban a 

beállító kerékkel és az ENTER gombbal állítható be. 

3. A beállítás elmentődik a számítógép memóriájába. 

H.R.C. 

(pulzusfrekvencia 

ellenőrzése) 

55%、75%、

90%, IND 

(saját) 

(a maximális 

pulzusfrekven

ciából) 

55%、75%、

90%, IND 

(saját) 

(a maximális 

pulzusfrekven

ciából) 

IGEN NEM 

1. Állítsa be a kívánt értéket.: 55%、75%、90%, IND 

(saját) (a maximális pulzusfrekvenciából) 

2. Mutató (55% 、 75% 、 90% 、 IND (saját)) 

beállításkor villogni fog. Jóváhagyáskor az idő 

beállítás módba fog lépni (TIME). 

SCAN 

(funkciók közötti 

automatikus 

átváltás) 

 NEM NEM NEM 

1.TIME - TIME/500M。 

2. WATT - CALORIES – automatikus átváltás a 

paraméterek között 6 másodperc után. 

3. TORQUE - DISTANCE automatikus átváltás a 

paraméterek között 6 másodperc után. 

4. STROKES - TOTAL STROKES automatikus 

átváltás a paraméterek között 6 másodperc után. 

TIME/500M 

(idő/500m) 

 

0:00 ~ 99:59 NEM NEM IGEN (feltételezett idő 500m távolság megtételére) 



 

 

STROKES 

(húzások) 

0 ~ 9999 0 ~ 9990±10 IGEN IGEN Minden megtett húzás számolása. 

TOTAL STROKES 

(összesen megtett 

húzások) 

0 ~ 9999 NEM IGEN IGEN  

TORQUE 

DISPLAY 

(nyomaték 

kijelzése) 

0.00 ~ 99.99 IGEN IGEN NEM  

 

2. HASZNÁLAT 

a. Ellenőrizze, hogy a kapott adapter (6V 1A) megfelel e az ön konnektorának. Számítógép bekapcsolása 

után 2 mp hangjelzés hallható, és az egész kijelző kivillan. Ezután 1 másodpercre megjelenik a lendkerék átmé-

rője. 

b. Bekapcsoláskor (vagy a RESET gomb 2 mp megtartása után) a kijelzőn megjelenik a kerék átmérője. A 

gyors manuális program elindításáért nyomja meg a Quick Start gombot. 

c. Felhasználói programok (U1-U4) a legnagyobb ablakban jelennek meg (a diagram megjelenése után).  

A beállító kerék segítségével válasszon egyek a következő programok közül. A kiválasztást az ENTER gombbal 

hagyja jóvá. A kijelzőn kivillannak a paraméterek, melyeket be kell állítani. A beállító kerék és az ENTER gomb 

segítségével állítsa be az értékeket. (Ha a paraméter beállításban megnyomja a RESET gombot, visszaáll a kijel-

ző a programok beállításába). 

 

Felhasználói programok: U0 ~U4 (az U1 ~ U4 programokban a beállítás elraktározódik a számítógép 

memóriájába; az U0 programban az adatok nem mentődnek el) 

 SEX (nem): válasszon férfi/női nemet  

 AGE (életkor): 10-25-99 

 HEIGHT (testmagasság): 100-160-200 (CM) / 40-60-80 (INCH) 

 WEIGHT (testsúly): 20-50-150 (KG) / 40-100-350 (LB) 

  

PROGRAMOK: 

MANUÁLIS PROGRAM (MANUAL) 



 

 

Az állító kerékkel és az ENTER gombbal állítsa be a terhelést és a paramétereket (idő, távolság, kalória, 

pulzusfrekvencia). 

P1-P12 ELŐRE BEÁLLÍTOTT PROGRAMOK 

Használja a beállító kereket és az ENTER gombot az egyik program kiválasztásához, a P1-P12 előre 

beállított programok közül. Majd ugyan azokkal a gombokkal állítsa be a többi paramétert (idő, távolság, 

kalória, pulzusfrekvencia). 

EDZÉS TELJESÍTMÉNYTŐL FÜGGŐEN  

A teljesítmény értéke 10-350 watt értékben beállítható. Az edzés elindításáért nyomja meg a ST/STOP 

gombot. Ezzel a gombbal tudja edzeni a kitartását is.  

U1-U4 FELHASZNÁLÓI PROGRAMOK 

Ezekben a programokban saját profilt készíthet (az egyes idő intervallumban lévő terhelés). A beállítás 

automatikusan eltárolódik. Az U0 programban is beállítható a profil, de ez nem tárolódik el.  

CÉL PULZUSFREKVENCIA (H. R. C) 

Válassza ki, hogy a beállított érték az 55%, 75% vagy 90% felel meg az ön maximális 

pulzusfrekvenciájának. A helyes eredményért a helyes életkort kell megadni. Ha az ön cél 

pulzusfrekvenciája eléri a célértéket, a mutató kivillan a kijelzőn.  

55% - fogyás program és kezdőknek való program  

75% - program a kondíció javítására  

90% - program haladóknak   

TAG – a cél pulzusfrekvenciát a felhasználó maga állítja be  

RECOVERY FUNKCIÓ A KONDÍCIÓ KIÉRTÉKELÉSÉRE EDZÉS UTÁN 

Edzés után nyomja meg a RECOVERY gombot. A kijelzőn számlálódni kezd az 1 perces időintervallum. 

Méréskor a pulzust is mérni kell, a számolás befejeztével megjelenik az eredmény F1-F6 skálán.  

MEGJEGYZÉS: Méréskor a kijelzőn más információ nem jelenik meg. Az ENTER gombbal hagyja jóvá a 

kiválasztott programot a pulzusfrekvencia mérésére (H.R.C). Az edzés befejeztével nyomja meg a 

RECOVERY gombot. 

A RECOVERY funkció eredményei: 

EREDMÉNY TESTI KONDÍCIÓ PULZUSFREKVENCIA 

KÜÖNBSÉG 

F1 Kitűnő 50 felett 

F2 Jó 40-49 

F3 Átlagos 30-39 

F4 Átlagon aluli 20-29 

F5 Rossz 10-19 

F6 Nagyon rossz 10 alatt 

 

VERSENY 



 

 

A beállító kerékkel állítsa be a számítógépen az SPM (húzások száma/perc) (lásd A. kép) és a távolságot 

(DISTANCE) (lásd B. kép). Nyomja meg a START gombot. A felhasználó és a számítógép mutatója  

(USER, PC) villogni fog, és jelzi ki vezet a versenyben. Verseny közben a terhelés változtatható. A verseny 

végén az eredmény megjelenik a kijelzőn: D (ön nyert) vagy E (a számítógép nyert). 

 

IDŐ/500m (TIME/500m) 

A húzás/perc alapján a számítógép képes automatikusan kiszámolni az 500 méteres távolság leküzdéséhez 

szükséges időt 

A+ ALAPMEGJELÖLÉS 

Az edzés befejezésével nyomja meg a STOP gombot. A kijelzőn megjelenik az A + és a paraméterek: 

idő/500m (TIME/500M), húzás/perc (SPM), pulzusfrekvencia (HEART RATE), teljesítmény (WATT). 

 

GOMBOK 

BEÁLLÍTÓ KERÉK: 

a. Idő beállítása (CLOCK). 

b. U0-U4 programok kiválasztása. 

c. Személyes adatok kiválasztása: nem (SEX), életkor (AGE), testmagasság (HEIGHT), testsúly 

(WEIGHT) stb. 

d. Programok kiválasztása: manuális (MANUAL), egy az előre beállítható közül (PROGRAM), teljesít-

mény (WATT), személyes (PERSONAL), pulzusfrekvencia ellenőrzéséhez (HRC). 

e. Egy a P1-P12 előre beállítható programok közül. 

f. Terhelés beállítása (LEVEL LOAD) 

g. Paraméterek beállítása: idő (TIME), távolság (DIST), kalória (CAL), teljesítmény (WATTS), pulzus-

frekvencia (HEART RATE), húzások (STROKES) stb. 

h. Cél pulzusfrekvencia kiválasztása (H. R.  C.): 50%, 75%, 90%, IND (individuális) 

i. Személyes program kiválasztása (PERSONAL) 

ENTER: 

A kiválasztásra és jóváhagyásra szolgáló gomb 



 

 

START/STOP: 

Mérés elindítására/leállítására szolgáló gomb. 

RECOVERY: 

Edzés utáni pulzusszám alapján történő kondíció kiértékelése.  

RESET: 

Kiinduló paraméterek beállítása. 

A gombok 2 másodperces megtartásával minden adat a kiinduló értékre állítódik be. 

TIPPEK 

a. A számítógép működéséhez kapcsolja az adaptert az evezőpadhoz (váltóáramkör, 6V, 1A) 

b. A számítógépet ne tegye ki nedves környezetnek. Minden használat után törölje le az izzadságot.  



 

 

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 

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 
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