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FIGYELMEZTETÉS: Ezen a berendezésen való edzés elkezdése előtt konzultáljon orvosával. A berendezést 

mindenki használhatja, de az edzésprogram az egészségügyi állapotához kell hogy igazodjon. A berendezéssel 

lemért adatok pontosak, de az irányadó az orvos által mért adat legyen. 

FONTOS: A berendezés használata előtt olvassa el az útmutatóban szereplő összes utasítást. A használati 

útmutatót őrizze meg az esetleges későbbi használatra. Az utasításban szereplő képek eltérhetnek az ön által 

vásárolt berendezéstől. 

FIGYELMEZTETÉS: A felhasználó testsúlya ne haladja meg a 100 kg. 

FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS 

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Bármennyire is igyekszünk a legjobb minőségre törekedni, a 

berendezés átvételekor esetleg hibás, vagy sérült lehet a csomagolás. Ilyen esetben lépjen kapcsolatban velünk, 

és mi megpróbáljuk elhárítani a problémát. 

Ez a berendezés otthoni célra alkalmas. Ha a berendezés konditeremben való használatkor sérül meg, a garancia 

érvényét veszíti. 

A berendezés úgy van tervezve, hogy használata biztonságos legyen. De ettől függetlenül nagyon fontos, hogy 

mindig tartsuk be a biztonsági utasításokat. A berendezés használata előtt figyelmesen olvassuk el a használati 

utasítást. Tartsa be a következő használati utasításokat: 

1. Első használat előtt olvassa el az egész útmutatót. 

2. Csak a használati utasításban leírtak szerint használja a berendezést. 

3. Edzés előtt ellenőrizze a csavarok és elemek állapotát, szükség esetén húzza be újra. 

4. A mozgó részekhez ne tegye közel kezét. 

5. A berendezés közelében ne tartózkodjanak gyermekek és háziállatok. Felügyelet nélkül ne 

hagyja gyermekét a berendezéssel. 

6. Edzés előtt mindig végezzen bemelegítő gyakorlatokat. 

7. Használat előtt ellenőrizze a kapcsolódások biztonságát. 

8. A berendezést egyszerre csak egy felhasználó használhatja. 

9. Ha bármilyen egészségügyi problémát észlel, mint például hányinger, mellkas nyomás, azonnal 

hagyja abba az edzést és keresse fel orvosát. 

10. A berendezést tiszta, egyenes felületre helyezze, és ne használja kint, vagy víz közelében. 

11. Edzéshez megfelelő sportöltözéket használjon, mely nem akadhat be a berendezésbe. Ajánljuk 

a sportcipő használatát is. 

12. A berendezés közelében ne legyenek éles tárgyak. 

13. Testi fogyatékkal élők felügyelet nélkül ne használják a berendezést. 

14. Ha a berendezés sérült, a hiba elhárításáig ne használja. 

15. A berendezést csak teljesen jó állapotban használja, és csak eredeti alkatrészeket használjon a 

cseréhez. 



4 

 

16. Tisztításhoz ne használjon erős tisztítószereket. Karbantartáshoz a mellékelt szerszámokat 

használja. 

17. A csomagolást az előírásoknak megfelelően tárolja, dobja el - használja a szelektív tárolókat. 

18. A magasság beállításánál ügyeljen rá, hogy a megengedett kihúzási határon túl („max“ van 

jelölve), ne húzza ki a nyeregcsövet. 

19. A számítógéppel mért adatok nem felelnek meg a felhasználó egészségügyi állapotának 

kiértékeléséhez. 

FIGYELMEZTETÉS: Bármilyen edzésprogram elkezdése előtt konzultáljon orvosával. Az orvos véleménye 

nagyon fontos abban az esetben, ha egészségügyi problémával küzd. Az eladó nem vállal felelősséget az 

esetleges balesetekért. 

KARBANTARTÁS 

A zökkenőmentes járást csak rendszeres ellenőrzéssel lehet fenntartani. A meghibásodott alkatrészeket azonnal 

távolítsa el, és javítsa ki a hibát. A berendezés csak ezután használható újra. 

FONTOS INFORMÁCIÓK 

a. Ez a berendezés megfelel az EN 957/A1 és EN 957-5 előírásoknak, HC osztálynak (a 

berendezés otthoni használatra alkalmas). A felhasználó maximális testsúlya 100 kg. 

b. Fontos, hogy a felnőttek ne hagyják gyermekeiket játszani a berendezéssel. 

c. Mérlegelje gyermeke pszichikai és testi állapotát a berendezés használata előtt. Mutassa meg 

gyermekének a berendezés helyes használatát. 
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CSOMAGBAN KAPOTT ALKATRÉSZLISTA 

SZÁM ALKATRÉSZ 

DARABSZÁM 

KÉP 

1/7/39 

/23/24 

Fő váz / szíj borítása/ fogantyúk 1 

  

6 Nyeregcső 1 

30/51/50 
Nyereg / lapos alátétek / önzáró 

anya 
1 

  

9/8/52/ 

43/53 

Számítógép / kormány / 

szivacsfogantyú / 

pulzusfrekvencia érzékelő / 

csavarok / lapos alátétek / ívelt 

alátétek 

1 

31/38 
Hátsó tartóoszlop / állítható 

záróborítás 
1 

  
32/44 Első tartóoszlop/ kerekek 1 

25/26 Pedálok 1 

  
29 Kézi csavar 1 

44 Imbusz csavarM8 4 

  45  Ívelt alátét M8*1.2mm 4 

46 Rugós alátét M8 4 

  45 Kalapos anya M8 4 

 Imbusz kulcs (1 SZERSZÁM) 1 

   Villás kulcs (2 SZERSZÁM) 1 
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ALKATRÉSZEK RAJZA 

 

ÖSSZEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓ 

Általános információk: vegye ki a csomag tartalmát, és rakja szét a földön. A kerékpár összeszerelése könnyű. 

Ha az útmutató szerint jár el, az összeszerelés 15-20 percig fog tartani. 

1. LÉPÉS: TARTÓOSZLOP RÖGZÍTÉSE 

A fő vázat  (1) összeszerelt állapotban kapja. Vegye ki a biztosító szeget (40), nyissa szét a fő vázat és 

rögzítse a biztosító szeggel. 

 A hátsó tartóoszlopra (31) helyezze fel a záróborításokat (38). Rögzítse a hátsó tartóoszlopot 

(31) a fő vázhoz (1) a két ívelt alátét segítségével (47), 2 rugós alátéttel (46), 2 szállító csavarral (44) és 

a 2 kalapos anyával (45). 

 Rögzítse az első tartóoszlopot (32) a 2 kerékkel (37) a fő vázhoz (1) a 2 ívelt alátéttel (47), 2 

rugós alátéttel (46), 2 szállító csavarral (44) és 2 kalapos anyával (45). 

 Minden összekötő elemet jól húzzon be. 



7 

 

 
 

 

1. LÉPÉS: PEDÁLOK RÖGZÍTÉSE 

 Rögzítse a karokhoz a pedálokat (26R, 25L). A jobb pedál R betűvel jelölt, és a jobb oldalon 

lévő pedálkarhoz csavarozza. A bal pedál L betűvel jelölt, és a bal oldalon található 

pedálkarhoz csavarozza. A pedálkarok is hasonlóan vannak jelölve, R és L betűvel.  

MEGJEGYZÉS: A jobb pedált (R) az óramutató járásával megegyezően csavarozza, a bal 

pedált (L) pedig az óramutató járásával ellentétesen csavarozza. 

 Rögzítse a pedálokhoz (26R, 25L) a szíjakat.  

MEGJEGYZÉS: a szíjak hosszát a lába méretéhez állítsa. 

 

1. LÉPÉS: NYEREG RÖGZÍTÉSE 

 A nyereg hátsó részéről csavarozza le az önzáró anyát (50) és a lapos alátéteket (51). Rögzítse 

a nyerget (30) a nyeregcsőhöz (6) az önzáró anya (50) és lapos alátétek segítségével (51). 

 Csúsztassa a nyeregcsövet (6) a fő vázba (1) és rögzítse a megfelelő pozícióban a kézi csavar 

segítségével  (29). A nyeregmagasság beállítására a nyeregcsövön lévő nyílás szolgál. 
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1. LÉPÉS: KORMÁNY ÉS SZÁMÍTÓGÉP RÖGZÍTÉSE 

 A kormány hátsó részéről (8) csavarozza le a csavarokat (52), lapos alátéteket (43) és az ívelt 

alátéteket (53). 

 Rögzítse a kormányt (8) az első oszlophoz (7) a csavarok (52), lapos alátétek (43) és ívelt 

alátétek segítségével (53). 

 Az összes összekötő elemet alaposan húzza be. 

 Csatlakoztassa a kábeleket (54) és (55). 
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RAJZ 

 

 



10 

 

ALKATRÉSZLISTA 

Megjelölés Alkatrész neve Darabszám 

1 Fő váz 1 

2 Mágnes 1 

3 Lendkerék 1 

4 Szíjt vezető csiga 1 

5 Szíj kerék 1 

6 Nyeregcső 1 

7 Első oszlop 1 

8 Kormány szivacsfogantyúval és pulzusfrekvencia érzékelő 1 

9 Számítógép 1 

10 Csapágy 6003RS 2 

11 Ívelt alátét ψ17 2 

12 Csapágy tok 2 

13 Nagy alátét 2 

14 Alátét ψ14X5mm 6 

15 Lapos alátét ψ10.5X20 3 

16 Anya M10X5 2 

17 Önzáró anya M10 1 

18 Állító csavar 2 

19 Lapos alátét ψ10.5X20X2.0 2 

20 Anya M6 2 

21 Csavar M5X10 8 

22 Érzékelő 1 

23 Bal oldali fogantyú L-5 1 

24 Jobb oldali fogantyú R-5 1 

25 Bal pedál E15 1 

26 Jobb pedál E15 1 

27 Fogantyú csavar borítása 2 

28 Betét PT30X60 25X50mm 1 

29 Kézi csavar 1 

30 Nyereg 1 

31 Hátsó tartóoszlop 1 

32 Első tartóoszlop 1 

33 Terhelést beállító kézi csavar 1 

34 Kiegyenlítő alátét 6 

35 Borítás 1 

36 Bal kerék 1 

37 Jobb kerék 1 

38 Hátsó tartóoszlop beállítható záróborítása 2 

39 Szíj borítása 2 

40 Szeg (10~70) 1 

41 Anya M8X15 2 

42 Lapos alátét ψ8.5X24X2.0 2 

43 Ívelt alátét ψ6.5X16X1.2 2 

44 Szállító csavar M8X60 4 

45 Kalapos anya 4 

46 Rugós alátét M8 4 

47 Ívelt alátét ψ20X8.5X1.2 4 

48 Csavar M8X15 2 

49 Lapos alátét ψ14X8.5X1.2 2 

50 Önzáró anya M8 3 

51 Lapos alátét ψ16X8.5X1.5 3 

52 Csavar M6X10 4 

53 Lapos alátét ψ14X6.5X1.2 2 
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54 Érzékelő kábel – középső összekötő rész 1 

55 Érzékelő kábel – számítógépből jövő felső rész 1 
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SZÁMÍTÓGÉP HASZNÁLATA 

 

Funkciók: 

FUNKCIÓK RÖVIDÍTÉ

S 

TERJEDELEM FUNKCIÓK RÖVIDÍTÉ

S 

TERJEDELEM 

TIME (IDŐ) TMR 00:00-99:00 ODOMETER 

(ÚTHOSSZMÉ

RŐ) 

Modelltől 

függ 

0.0-999.9 km/ml 

SPEED 

(SEBESSÉG) 

SPD 0.0-99.9 km/h PULSE(PULZ

US) 

Modelltől 

függ 

40-240 BPM 

(ütés/perc) 

DISTANCE 

(TÁVOLSÁG) 

DST 0.00-999.9 km CALORIES(K

ALÓRIA) 

CAL 0-9999 KCAL 

 

Gombok: 

MODE: Ezzel a gombbal válassza ki a kért funkciót. A funkció kiválasztása után a RESET gombbal kinullázható 

a paraméter értéke, és a RESET gomb 3 másodperces megtartásával az úthosszmérőn (ODO) kívül a köv. 

paraméterek kinullázódnak: TIME(IDŐ), DISTANCE(TÁVOLSÁG), és HEAT(HŐMÉRSÉKLET). 

PAUSE: A funkciók leállítására vagy újraindítására szolgáló gomb. (Abban az esetben ha az ön modellje ezzel a 

gombbal felszerelt). 

SET: Paraméter értékeinek beállítására szolgáló gomb: TIME (IDŐ), DISTANCE (TÁVOLSÁG), CALORIES 

(KALÓRIA), PULSE (PULZUSFREKVENCIA). A SPEED (SEBESSÉG) és ODO (ÚTHOSSZMÉRŐ) 

paraméter értékeket nem lehet beállítani. 

RESET: E gomb megnyomásával az aktuálisan beállított paraméterek értéke kitörlődik. A gomb 3 mp 

megtartásával az összes paramétert újraállítja -az összes értéket a kiinduló értékre állítja vissza. 

HASZNÁLAT 

1. Auto ON/OFF (Automatikus be/ki kapcsolás) 

 A számítógép bekapcsol bármelyik gomb megnyomásával vagy a pedál taposásával. 

 A számítógép automatikusan kikapcsol, ha 4 perc elteltével nem nyom meg 

semmilyen gombot, vagy nem lép a pedálra. 

1. Újraindítás 
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A számítógép újraindul (minden paraméter a kiinduló értékre áll) az elemcsere után, vagy a RESET 

gomb 3 másodperces megtartása után. 

2. Paraméter értékek beállítása – TIME (IDŐ), DISTANCE (TÁVOLSÁG), ODOMETER 

(ÚTHOSSZMÉRŐ), PULSE (PULZUSFREKVENCIA), CALORIES (ELHASZNÁLT KALÓRIA 

MENNYISÉGE) 

A MODE gombbal válassza ki a paramétert, amit be szeretne állítani. A kiválasztott paraméter kivillan. 

Nyomja meg újra a MODE gombot, ha a paraméter már nem villog. 

A SET gombbal állítsa be a kívánt értéket. 

A beállított érték számlálódni kezd, ha a pedál lenyomásával elkezdi az edzést. 

A beállított érték leszámolása után 4 mp hangjelzés hallható, mely az edzés végét jelzi. A hangjelzést 

bármely gomb lenyomásával tudja kikapcsolni. Ha semmilyen paraméter érték nincs beállítva, az összes 

paraméter érték fog hozzászámolódni. 

3. FUNKCIÓK 

TIME: Edzés hosszának kijelzése, a MODE gombbal tudja kiválasztani a funkciót. 

SPEED: Aktuális sebesség kijelzése, a MODE gombbal tudja kiválasztani a funkciót. 

DISTANCE: Edzés alatt megtett távolság kijelzése, A MODE gombbal tudja kiválasztani a funkciót. 

ODOMETER: A MODE gombbal válassza ki az ODO funkciót, a kijelzőn megjelenik az összesen 

megtett távolság.  *Ez a funkció csak néhány modellnél van. 

PULSE: A kijelzőn a MODE gombbal kiválasztott funkció után megjelenik az aktuális 

pulzusfrekvencia, ütés/percben. A pontos mérésért fontos, hogy keze legalább 30 másodpercig a pulzus 

érzékelőn legyen. *Ez a funkció csak néhány modellnél van. 

CALORIES: A MODE gombbal válassza ki a CAL funkciót – a kijelzőn megjelenik az edzés során 

elhasznált kalória mennyisége. 

SCAN: A számítógép automatikusan átkapcsol a következő funkciók között, a következő sorrendben: 

TIME-SPEED-DISTANCE-CALORIES-*ODOMETER-*PULSE / TIME-SPEED-DISTANCE-

*ODOMETER-*PULSE-CALORIES 

ELEMEK 

A számítógép működéséhez 2 darab elem szükséges. Ha az adatok hiányosan, rosszul láthatóan jelennek meg, 

cseréljen elemet. 

PULZUSFREKVENCIA GRAFIKONJA 
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BEMELEGÍTŐ GYAKORLATOK 

Minden edzés bemelegítéssel kell, hogy kezdődjön, aerob gyakorlatokkal, az edzés végén pedig nyújtó 

gyakorlatokat kell végezni az esetleges izomfájdalom elkerülése miatt. Az edzés heti két-három alkalommal 

legyen végezve, és pár hónap elteltével növelheti az edzést heti négy -öt alkalomra. A bemelegítés nagyon 

fontos, hisz ezzel készítjük fel szervezetünket a megterhelésre. Ajánljuk a következő gyakorlatokat: 

Belső combizom nyújtása 

Üljön le, enyhén behajlított lábbal illessze össze talpait. A térdek kifelé néznek, talpait húzza magához a lehető 

legközelebb az ülepéhez. Térdeit nyomja enyhén a padló felé. Tartson ki 15 másodpercig. 

 

Vádlik nyújtása 

Üljön le és nyújtsa ki jobb lábát. Bal lábát hajlítsa be úgy, hogy a talpa jobb combja belső felére nézzen. Húzza 

magát a lehető legközelebb a lábujjaihoz. Tartson ki 15 másodpercig, majd ismételje meg a másik lábával is. 
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Nyakizom nyújtás 

Döntse fejét jobbra, érezni fogja a nyaki inak megfeszülését. Lassan döntse fejét a mellkasa felé, majd döntse 

balra. Újra érezni fogja a nyaki inak megfeszülését. Ismételje néhányszor a gyakorlatot. 

 

 

Vállhúzás 

Húzza fel felváltva jobb és bal vállát, vagy akár egyszerre is felhúzhatja. 

 

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 30-40 másodpercig, majd cserélje fel a 

lábakat. 
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Mély előredőlés 

 

Hajoljon előre, és érintse meg a lábujjait. Hajoljon a lehető legmélyebbre és tartson ki 15 másodpercig. 

 

Oldalnyújtás 

 

Emelje karjait a feje fölé, felváltva nyújtsa karjait felfelé. Éreznie kell az ellenkező oldalon az izmok nyúlását. 

Ismételje párszor a gyakorlatot. 
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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. 
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Amennyiben a vevő olyan hibabejelentést tesz, melyre vonatkozik a jótállás, az eladónak kötelessége a hibát 

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

kártérítés rendezése e bekezdés alapján az eladóra vonatkozik. 

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

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

feltüntetett nap. Amennyiben az eladó nem tudja elrendezni a reklamációkérelmet, megegyezik a vevővel 

más alternatív lehetőségben. Ha ilyen megegyezés nem jön létre, az eladó köteles anyagi kártérítést fizetni 

a vevőnek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eladás dátuma:     Eladó bélyegzője és aláírása: 

 

 

 

 

 

 

 

Forgalmazó: 

Insportline Hungary Kft. 

2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 65. 

www.insportline.hu 

 tel./fax: 0633-313-242 

 

 

http://www.insportline.hu/

