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BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

A berendezés használatakor be kell tartani az alapvető biztonsági utasításokat: Első használat előtt 

olvassa el az összes használati utasítást. 

1. Olvassa el a használati utasításban lévő biztonsági utasításokat, és edzés előtt végezzen 

bemelegítő gyakorlatokat. 

2. Ügyeljen az izmok sérülésére. A bemelegítő gyakorlatok az izmok edzésének, megterhelésének 

felkészítésére szolgál. A lazító gyakorlatok az izmok megnyugtatására, lazítására szolgál az edzés 

befejeztével. Mindkét gyakorlatsort a használati utasítás végén találja. 

3. Használat előtt ellenőrizze az alkatrészek állapotát. A berendezést egyenes felületre helyezze, 

javasoljuk a védőalátét használatát. 

4. Edzéshez használjon megfelelő ruházatot és cipőt. Kerülje a bő szabású ruhákat, mely a mozgó 

részekbe beakadhat és ez balesetveszélyes. A lábfejét mindig rögzítse a pedálhoz az öv segítségével. 

5. A karbantartást csak az utasítás szerint végezze. A berendezést ne próbálja meg megjavítani, 

forduljon szakképzett szakemberhez. A sérült berendezést a hiba elhárításáig ne használja. 

6. Fel és leszálláskor mindig kapaszkodjon a fogantyúkba. Fellépéskor a pedált helyezze a 

legalacsonyabb pozícióba, egyik lábával lépjen rá, a másikat lendítse át a vázon és lépjen rá a másik 

pedálra. Kapaszkodjon a fogantyúkba, kezdjen el taposni és segítsen a kezeivel is. Mikorra a berendezés 

beindul, alsó és felső végtagjait be is melegíti. Befejezéskor az egyik pedált helyezze a legalacsonyabb 

pozícióba, és először a magasabban lévő pedálról lépjen le. 

7. A berendezés kinti használatra nem alkalmas. 

8. A berendezés kizárólag benti használatra alkalmas. 

9. A berendezést egyszerre csak egy felhasználó használhatja. 

10. A gép használatakor gyermekek és háziállatok ne tartózkodjanak a közelben.  A berendezést 

csak felnőttek használhatják. Az egész berendezés körül biztosítson elég szabad helyet, min. 2m. 

11. Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a berendezést. 

12. Amennyiben mellkasi fájdalmat, hányingert, légszomjat érez, azonnal fejezze be az edzést és 

forduljon orvoshoz. 

13. A felhasználó maximális testsúlya nem lépheti túl a 150kg. 

 

FIGYELMEZTETÉS: Bármilyen edzésprogram elkezdése előtt kérje orvosa tanácsát, főleg abban az 

esetben, ha ön már elmúlt 35 éves, vagy bármilyen egészségügyi problémával küzd. Minden berendezés 

első használata előtt el kell olvasni az egész használati útmutatót. 

FIGYELEM: Figyelmesen olvassa el az egész útmutatót, hogy a berendezést helyesen tudja használni. 

Őrizze meg a használati útmutatót a későbbiekre. 
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CSOMAG TARTALMA 
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MEGJELÖ

LÉS 
ALKATRÉSZ NEVE DARABSZÁM 

1 Fő váz 1 

2 Első tartó 1 

3 Hátsó tartó 1 

4 Első oszlop 1 

5 Kormány 1 

6 Pedálok 1 pár 

7 Üvegtartó 1 

8 Első oszlop borítása 1 

9 Párnázott ülés 1 

10 Számítógép 1 

11 Üveg 1 

12 Csavar M5 2 

13 Csavar M8 4 

14 Csavar 3/8‘‘ 4 

15 Kalapos anya 3/8‘‘ 4 

16 Alátét 3/8‘‘ 8 

17 Számítógép rögzítésére szolgáló csavar 4 

18 Csavar M8 2 

19 Csavar M5 2 

20 Önzáró anya M8 3 

21 Alátét 8.5 3 

22 Multifunkciós kulcs + csillagcsavarhúzó 1 

23 Imbusz kulcs M5 1 

24 Imbusz kulcs M4 1 
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SZERELÉSI ÚTMUTATÓ 

1. LÉPÉS: Hátsó tartóoszlop rögzítése 

Rögzítse a fő vázhoz a hátsó tartóoszlopot (3) két 3/8‘‘ csavar segítségével (14), négy alátéttel 3/8‘‘ (16) és 

két kalapos anyával 3/8‘‘ (15). A csavarokat a mellékelt szerszámokkal húzza be. 

 

2. LÉPÉS: Első tartóoszlop rögzítése 

Rögzítse a fő vázhoz az első tartóoszlopot (2) két 3/8‘‘ csavar segítségével (14), négy alátéttel 3/8‘‘ (16) és 

két kalapos anyával 3/8‘‘ (15). A csavarokat a mellékelt szerszámokkal húzza be. 

 

3. LÉPÉS: Nyereg szerelése 

Csúsztassa ki a nyeregcsövet (A03). Rögzítse a nyerget (9) a nyeregcsőhöz három alátéttel (21) és három 

önzáró anyával (20). A csavarokat a mellékelt szerszámokkal húzza be. 
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4. LÉPÉS: Első oszlop rögzítése 

Helyezze az első oszlopot (4) a fő vázhoz felülről és csatlakoztassa a számítógép kábelét és a feszítő drótot. 

Csúsztassa a kábelt és a drótot a fő váz nyílásába. 

Vigyázzon, hogy a kábelt és a drótot ne csípje a váz és az első oszlop közé. Tegye az első oszlopot a fő vázra 

úgy, hogy a váz és oszlop nyílásaiba be lehessen helyezni a csavarokat. Rögzítse az első oszlopot a fő 

vázhoz négy M8 (13) csavar segítségével. 

Minden csavart a mellékelt kulccsal jól húzzon be. 

 

5. LÉPÉS: Kormány rögzítése 

A számítógép kábeleit és az érzékelő kábeleit a kormányból csúsztassa a vezérlőpult nyílásába. Rögzítse a 

kormányt az első oszlophoz két M8 (18) csavarral. 

A csavarokat a mellékelt kulccsal jól húzza be. 
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6. LÉPÉS: Pedálok rögzítése 

Csavarozza a jobb pedált (6R) a jobb fogantyú menetébe. Ezután csavarozza a bal fogantyúhoz a bal pedált 

(6L). A pedálokat a mellékelt kulccsal húzza be. 

 

7. LÉPÉS: Záróborítások rögzítése az első oszlophoz 

Az első oszlop és fő váz csatlakozását borítással takarja be (8). A borítást két csavarral M5 (19) rögzítse. 
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8. LÉPÉS: Vezérlőpult rögzítése 

Csatlakoztassa a számítógép kábelét és a pulzusérzékelő kábelét a számítógéphez (10). Az összes kábelt az 

első oszlop nyílásába csúsztassa be. Rögzítse a számítógépet (10) az első oszlophoz négy csavar 

segítségével (17). 

 

9. LÉPÉS: Üvegtartó rögzítése 

Rögzítse az első oszlophoz az üvegtartót (7) két csavar segítségével M5 (12). Helyezze a tartóba az üveget 

(7).   

BERENDEZÉS STABILIZÁLÁSA 

A berendezés kiegyenlítésére az első és hátsó tartóoszlop (2, 3) csavaros lábai (C05) szolgálnak. A lábakkal 

biztosítja a berendezés stabilitását és így megakadályozza a kerékpár billegését edzés közben. 

TERHELÉS BEÁLLÍTÁSA 

A terhelés megnövelésére forgassa el a kézi csavart az óramutató járásával megegyezően. A terhelés 

csökkentésére a kézi csavart az óramutató járásával ellentétesen forgassa el. 

KARBANTARTÁS 

Tisztítás 

A szobakerékpárt puha ronggyal és lágy tisztítószerrel tisztítsa. A műanyag részekre ne használjon hígítót és 

durva tisztítószereket. Ha a vezérlőpult nedvességnek van kitéve, sérülhet a kijelző, elektromos zárlat jöhet létre. 
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A kerékpárt ne tegye ki közvetlen napfénynek, és legalább hetente egyszer ellenőrizze a csavarok és anyák 

állapotát. 

Tárolás 

A berendezést száraz, tiszta helyen, gyermekektől távol tárolja. 
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VEZÉRLŐPULT 

SZÁMÍTÓGÉP ST-7655 

 

GOMBOK FUNKCIÓI: 

MODE: Ezt a gombot a mód váltására vagy a beállított paraméterek jóváhagyására használja. 

SET: A paraméterek beállítására szolgáló gomb: TIME (idő), DISTANCE (távolság), CALORIES (kalória), 

PULSE (pulzusfrekvencia). A gyors értéknövelésre tartsa meg a gombot. (A paraméterek az edzés előtt 

beállítódnak). 

RESET: Az értékek kinullázására szolgáló gomb: TIME (idő), DISTANCE (távolság) és CALORIES (kalória). 

A gomb megnyomásával a kiválasztott paraméter értéke kinullázódik, és ha megtartjuk 2 másodpercig, akkor az 

összes paraméter kinullázódik (Az elemek kivétele után az összes paraméter automatikusan kinullázódik). 

RECOVERY: Funkció a testi kondíció mérésére az edzés végén lévő pulzusfrekvencia alapján. A mérés 1 

percig tart. 

FUNKCIÓK: 

SCAN: Automatikus átkapcsolás a funkciók között- RPM-SPEED-DISTANCE-CALORIES-PULSE 

RPM: Egy perc alatt lévő fordulatszám kijelzése. Az edzés alatt a kijelzőn 6 másodpercenként váltakozva 

megjelennek az RPM és SPEED paraméterek. 

SPEED: Aktuális sebesség kijelzése. 

TIME: Hozzászámolás – ha nincs beállítva az edzési idő, akkor az idő automatikusan hozzászámolódik 00:00-

99:59 mértékben. 

A megtenni kívánt edzési időt be lehet előre állítani 1:00-99:00 mértékben. A hozzászámolás egysége 1 perc. 

DISTANCE: A megtett távolság kijelzése 00:00-99:99 mérföld mértékben. A SET gombbal be lehet állítani 

előre a megtenni kívánt távolságot. A hozzászámolás értéke 0,1 mérföld. 

CALORIES: Edzés alatt elhasznált kalóriaszám 0-9999 kalória értékben. (A lemért értékek csupán tájékoztató 

jellegűek, nem alkalmas egészségügyi célokra.) 

PULSE: Aktuális pulzusfrekvencia kijelzése. 

TEMPERATURE: Aktuális szobahőmérséklet kijelzése 32F-140F (0°C-60°C) értékben. 

CALENDAR: 4 perc üzemen kívüli állapotban a kijelzőn megjelenik a naptár. Itt beállítható az év, hónap, nap. 

A beállításért tartsa a SET gombot 3 másodpercre. 

CLOCK: Idő kijelzése 24 órás formátumban. 
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IDŐ BEÁLLÍTÁSA: 

1. A két AA elem számítógépbe való behelyezése után rövid hangjelzés hallható, és a kijelző a következő 

képet fogja mutatni:   

 

 

A kép 

2. Ezután a számítógép a naptár módba áll át (lásd B kép). Az érték beállítására a SET gomb szolgál. A 

RESET gombbal a kiinduló értéket állítja be. A MODE gomb az adatok közti átkapcsolására szolgál: hónap-nap-

óra-perc. Azonosan kell beállítani az évet is. A jóváhagyásért nyomja meg a MODE gombot (lásd C kép). 

 
 

B kép C kép 

 

PARAMÉTEREK BEÁLLÍTÁSA: 

Az edzés paraméterei: TIME (idő), DISTANCE (távolság), CALORIES (kalória) és TARGET PULSE (cél 

pulzusfrekvencia). A kiválasztott paraméter mindig villog. Ha például az edzés hosszát (TIME) állítsa be, ez az 

érték villogni fog és a SET gombbal tudja változtatni. A MODE gombbal hagyja jóvá és lépjen a következő 

paraméter beállításába. A távolságot (DISTANCE) és a kalóriát (CALORIES) is hasonlóan kell beállítani. 

1. IDŐ LESZÁMOLÁSI MÓD: Ha előre beállítja az edzés hosszát, a kijelzőn az idő a beállított értéktől 

fog leszámolódni. Az edzés idejét 01:00-99:00 mértékben lehet beállítani, mialatt a hozzászámolás értéke 1 perc. 

2. TÁVOLSÁG LESZÁMOLÁSA MÓD: Ha előre beállítja a távolságot, melyet meg szeretne tenni, 

edzés alatt a távolság a beállított értéktől fog leszámolódni. A távolságot 0.5-99.50 mérföld értékben lehet 

beállítani, mialatt a hozzászámolás értéke 0,5 mérföld. 

3. KALÓRIA LESZÁMOLÁSA MÓD: Ha előre beállítja a kalória értéket, melyet edzés alatt szeretne 

felhasználni, a beállított értéktől fog leszámolódni. A kalóriaértéket 10-9990 kalória mértékben lehet beállítani, 

mialatt a hozzászámolás értéke 10 kalória. 

4. PULZUSFREKVENCIA ELLENŐRZÉSE MÓD: A cél pulzusfrekvenciát 30-240 ütés/perc 

mértékben lehet beállítani, a hozzászámolás értéke beállításkor 10 ütés/perc. Ha az aktuális pulzusfrekvencia 

túllépi a beállított értéket, hangjelzés hallható. 
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5. RECOVERY MÓD A KONDÍCIÓ KIÉRTÉKELÉSÉRE: 

a. Az edzés befejeztével nyomja meg a RECOVERY gombot. 1 perces időintervallum kezd el számolódni 

és a pulzusszám mérődni fog (a pulzusfrekvencia mutató villogni fog). 60 másodperccel a leszámolás után a 

kijelzőn megjelenik az eredmény F1-F6 skálán. Az eredmény a következő gomb megnyomásáig látható lesz. 

b. Az LCD kijelző a kondíció mérés elején és végén (RECOVERY funkció): 

 

c. Ha az idő intervallum 1 perces mérésekor elindítja a pulzusérzékelőt, az új mérésért újra meg kell 

nyomni a RECOVERY gombot. 

d. Ha megnyomja a RECOVERY gombot az 1 perces idő leszámolása előtt, elindul egy új mérés. 

MEGJEGYZÉS: 

1. 4 perces üzemen kívüli állapotban a kijelző átkapcsol tartalék üzemmódba, és az aktuális 

szobahőmérséklet fog megjelenni. 

2. Ha a számítógép kijelzője üzemképtelen, cseréljen elemeket. 

3. A számítógép üzemeltetéséhez 2 darab AA vagy UM-3 (1,5V) elem szükséges. 
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NYÚJTÓGYAKORLATOK 

 Felső combizom nyújtása 

Stabilitása érdekében támaszkodjon egyik kezével a falhoz, fogja meg bokáját. Sarkát húzza a lehető 

legközelebb maga felé. Amint érzi a feszülést, maradjon így 30 mp. Cserélje át a lábait, és ismételje a 

gyakorlatot legalább 2x mindkét lábával. 

 

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 10 másodpercig. 

 

Mély előredőlés 

 

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

 

Vádlik nyújtása 
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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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RAJZ 

 



17 

 

ALKATRÉSZLISTA 

Megjelölés Alkatrész neve Darabszám 

A01 Fő váz 1 

A02 Első tartóoszlop 1 

A03 Nyereg 1 

A04 Kormány 1 

A05 Főtengely 1 

A06 Fékrendszer- szíj 1 

A07 Első tartóoszlop 1 

A08 Hátsó tartóoszlop 1 

B01 Hatszögletű csavar M8 2 

B02 Hatszögletű csavar 1/4‘‘ 2 

B03 Önzáró anya 1/4‘‘ 2 

B04 Alátét 1/4‘‘ 4 

B05 Imbusz csavar M6 1 

B06 Hatszögletű csavar M8 4 

B07 Kalapos anya 3/8‘‘ 4 

B08 Anya UNC-26 3/8‘‘ 2 

B09 Hatszögletű csavar M8 4 

B10 Alátét 20 1 

B11 Hullámos alátét 20 2 

B12 Hatszögletű csavar M8 2 

B13 Kézi csavar M16 1 

B14 Kereszt csavar M5 1 

B15 Imbusz csavar M5 2 

B16 Számítógép rögzítésére való csavar 4 

B17 Kereszt csavar M3 4 

B18 Önzáró anya M10 1 
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B19 Nyitott alátét 1 

B20 Nyitott alátét 1 

B21 Alátét 10 1 

B22 Imbusz csavar M10 1 

B23 Rugó 1 

B24 Imbusz csavar M8 1 

B25 Hatszögletű csavar 3/8‘‘ 4 

B26 Alátét 3/8‘‘ 8 

B27 Alátét 8.5 3 

B28 Önzáró anya M8 3 

B29 Bal oldali fogantyú 1 

B30 Jobb oldali fogantyú 1 

B31 Kereszt csavar M5 13 

B32 Önzáró anya M6 2 

B33 Beállító csavar lapja 2 

B34 Beállító szemes csavar M6 2 

B35 Kereszt csavar M5x0.8x40L 1 

C01 Záróborítás 1-1/4‘‘ 4 

C02 Fő váz jobb oldali borítása 1 

C03 Fő váz bal oldali borítása 1 

C04 Tartóoszlop záróborítása C04 4 

C05 Állítható láb M8 4 

C06 Első tartóoszlop kereke 2 

C07 Pedál 1 

C08 Betét 35x75x30 1 

C09 Betét 40x80 1 

C10 Szíj 1 

C11 Lendkerék 1 

C12 Üvegtartó 1 
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C13 Párnázott ülés 1 

C14 Gumis fogantyú 2 

C15 Gumis fogantyú 2 

C16 Első tartóoszlop borítása – jobb 

fele 

1 

C17 Első tartóoszlop borítása – bal fele 1 

C18 Üveg 1 

C19 Ülés borítása – jobb fele 1 

C20 Ülés borítása – bal fele 1 

D01 Számítógép ST7655 1 

D02 Mágneses lendkerék 1 

D03 Pulzusfrekvencia érzékelő 2 

D04 Terhelést beállító kézi csavar 1 

D05 Érzékelő + kábel 1 

D06 Számítógép kábel 1 

D07 Feszítő huzal 1 

D08 Pulzusfrekvencia érzékelő kábele 1 

E01 Csapágy 6004 2 

E02 Csapágy 6003 2 
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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. 

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. 
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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/

