
Használati útmutató - HU

IN 6375 Ellipszis tréner AIR



Összeszerelés előtt figyelmesen olvassa el az egész használati útmutatót.

Mielőtt elkezdi az összeszerelést

¨
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 Szerszámok

Termékeink  nagy  része  szerszámokkal  együtt  van  kiszállítva,  ezzel  is
megkönnyítve az összeszerelést. 

Összeszerelés segítséggel

Gyorsabb, biztonságosabb és egyszerűbb lehet az összeszerelés, ha valaki
segít az összeszerelésben. 

Berendezés részei

Nyissa ki a dobozt, majd vegye ki a doboz tartalmát és ellenőrizze a listát.
Ha bármely rész hiányzik, lépjen kapcsolatba eladójával.
 



Biztonság
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 A  maximális  biztonság  érdekében  végezzen  rendszeres  ellenőrzést,  nem
történt e sérülés, alkatrészelhasználódás a berendezésen. 

 Ha Önön kívül más felhasználó is  használni  fogja  a berendezést,  fontos,
hogy ismertesse vele a használati utasításban szereplő utasításokat. 

 A berendezésen egyszerre csak egy felhasználó edzhet.

 Használat előtt ellenőrizze a csavarok állapotát, csuklók összekötését.

 Edzés előtt távolítsa el az ellipszis körül lévő éles tárgyakat. 

 A berendezést csak teljesen hibátlan állapotban használja. 

 Sérült, elhasználódott vagy rossz alkatrésszel tilos a berendzést használni,
és a meghibásodott részeket azonnal cseréljük ki. 

 Gyermekek csaf felnőtt felügyelete mellett használhatják a berendezést. Az
elliptikus tréner nem játék. 

 Az egész berendezés körül biztosítson elég szabad teret.

 A   helytelenül  végzett,  vagy  túlzásba  vitt  edzés  egészségkárosodáshoz
vezethet.

 Az elliptikus trénert használat előtt be kell állítani az elmozdulás ellen az
állítható lábakkal. 

 Edzéshez  használjon  megfelelő  öltözéket  és  cipőt.  A nagyon  hosszú,  bő
ruha beakadhat. Csúszásmentes talpú cipőt ajánlunk. 

 Bárminemű edzésprogram elkezdése előtt konzultáljon orvosával. 

 A  berendezést  egyenes,  száraz,  nedvességtől  mentes  felületre  helyezze.
Szükség  esetén  használjon  csúszásmentes  alátétet  a  berendezés  alá,  így
elkerülhető a talaj sérülése. 

 Amennyiben az edzés során mellkasi fájdalmat észlel, légzési zavar, vagy
más  rendellenésség  lép  fel,  azonnal  hagyja  abba  az  edzést  és  a  további
lépésekről konzultáljon orvosával. 

 Gyermekek  és  fogyatékkal  élők  csak  felügyelet  mellett  használhatják  a
berendezést. 

 Használat közben ne közelítsen a berendezés mozgó részeihez. 

 Minden beállítható alkatrésznek a megfelelő pozícióban kell lennie.



Információk az edzéshez

Célzónák

Felhasználó
életkora

Kondíció nélkül
Célzóna - A

Jó kondíció
Célzóna - B

(évek) (útes/perc) (útes/perc)

20-24 145 – 165 155 – 175
25-29 140 – 160 150 – 170

30-34 135 – 155 145 – 170
35-39 130 – 150 140 – 160

40-44 125 - 145 135 – 155

45-49 120 - 140 130 – 150
50-54 115 – 135 125 – 145

55-59 110 – 130 120 – 140
60 és több 105 - 125 115 - 130
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Kezdés

A  kezdés  minden  felhasználónál  más.  Ha  még  nem  tornázott,  vagy
súlyfelesleggel küzd, lassan és fokozatosan kell kezdeni a sérülések elkerülése
végett. 

Kondíció

Az aerobic a kitartás edzése, mely több oxigént juttat az izmokba. Rendszeres
edzéssel megerősödik a szív és érrendszere,  és ezáltal hatékonyabb lesz. A
regenerálódás is rövidebb lefolyású lesz.
Mindig  saját  tempója  szerint,  önnek  legmegfelőbb  mennyiségben  és
erőfeszítéssel edzzen! 

Bemelegítés
A  minőségi  edzésprogram  magába  foglalja  az  izmok  bemelegítését  és  az
izomlazítást.  A  bemelegítés  felkészíti  szervezetét  a  megterhelésre.   Az
izomlazítás az izomfájdalom megelőzésére szolgál. A következőkben nyújtó
gyakorlatokat  mutatunk be a bemelegítésre és lazításra. A bemelegítő fázis
min. 2-5 percig tartson.

Aerobic

Akik most kezdik az edzést, csak minden második nap torázzon. Ha már jobb
a kondíciója, 3 naponta 2x edzzen.
Nagyon jó kondícióval heti 6 alkalommal tornázzon. 



Bemelegítő fázis 
A  minőségi  edzésprogram  magába  foglalja  az  izmok  bemelegítését  és  az
izomlazítást.  A  bemelegítés  felkészíti  szervezetét  a  megterhelésre.   Az
izomlazítás  az  izomfájdalom  megelőzésére  szolgál.  A  következőkben  nyújtó
gyakorlatokat  mutatunk be a bemelegítésre és lazításra. A bemelegítő fázis min.
2-5 percig tartson.

Fejkörzés

Végezzen fejkörzést mindkét irányba. Ismételje a gyakorlatot 2-3x. 

Mély előredőlés

Hajoljon előre,  és érintse meg a lábujjait.  Hajoljon a lehető legmélyebbre  és
tartson ki 20-30 másodpercig

Információ edzéshez
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Vállhúzás

Húzza fel jobb vállát egészen a füléig, majd engedje le vállát, és végezze
el a gyakorlatot a bal vállával is. Ismételje 3-4x.

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.

Oldalnyújtás

Lazán emelje fel mindkét karját a feje felé. Először a jobb, majd a bal karjával
nyújtózzon minél feljebb. Ismételje a gyakorlatot 3-4x. 

Belső combizom nyújtása

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

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. 



Információk edzéshez
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Aerobic alap program

Aerobic alap programként a következőket ajánljuk. Mindíg helyesen lélegezzen,
a saját tempójával tornázzon. 

1 és 2 hét Tornázzon 4 percet „A“ 
Pihenjen 1 percet

Bemelegítés 5 – 10 min Tornázzon 2 percet „A“
Lazítás 5 min Tornázzon lassan 1 percet

3 és 4 hét Tornázzon 5 percet „A“
Lazítson 1 percet

Bemelegítés 5 – 10 min Tornázzon 3 percet „A“
Lazítás 5 min Tornázzon lassan 2 percet

5 és 6 hét Tornázzon 6 percet „A“
Lazítson 1 percet

Bemelegítés 5 – 10 min Tornázzon 4 percet „A“
Lazítás 5 min Tornázzon lassan 3 percet

7 és 8 hét Tornázzon 5 percet „A“
Tornázzon 3 percet„B“

Bemelegítés 5 – 10 min Tornázzon 2 percet „A“
Lazítás 5 min Tornázzon lassan 1 percet

Tornázzon 4 percet „A“
Tornázzon lassan 3 percet

9 hét és tovább Tornázzon 5 percet „A“
Tornázzon 3 percet „B“

Bemelegítés 5 – 10 min Tornázzon 2 percet „A“
Lazítás 5 min Tornázzon lassan 1 percet

Ismételje az egész ciklust 2 x vagy 3x



BERENDEZÉS KIEGYENLÍTÉSE

A biztonság és stabilitás érdekében a berendezésnek hegesztett váza van, ezért ha helyesen
van összeszerelve, nem szükséges további beállítás. A berendezést szilárd, egyenes felületre
helyezze. Ha szükséges, helyezzen a berendezés alá gumis alátétet. Ha szükséges bármilyen
beállítás, akkor az egyik stabilizátort, mely a hátsó vázon talalható (13), forgassa el. 

Általános információk
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Megjegyzés

 A BS EN 957 szabványnak megfelelően a 
fékrendszer a sebességtől függ.
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Ellenállás beállítása
A helyes edzésért a feszültség még a gyártás során be van állítva.

A pedálok ellenállására forgassa el a feszültség ellenőrző
gombot (36) teljesen az óramutató járásával ellentétesen
az edzés megkezdése előtt. Fokozatosan növelje a pedálok
ellenállását a gomb elfordításával.
Ha befejezte az edzést, forgassa el a feszültség ellenőrző
gombot (36) teljesen az óramutató járásával ellentétesen. 
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MONITORFUNKCIÓK

A  berndezésen  lévő  monitor  képernyője  egyszerű,  5  edzési  funkcióval,  automatikus
bekapcsolással, mely bekapcsol ha edzeni kezd.
A  „Mode“  gombbal  is  bekapcsolható  a  monitor.Az  elemspórolás  miatt  a  monitor
automatikusan kikapcsolnégy perces semmittevés után. 

A lánc és lendkerék beállítása

A láncnál lévő csavar (34) beállításával lehet elérni. Engedje ki a lendkerék csavarokat (25)
mindkét oldalon és állísa be a 10 mm-es csavarokkal. Kérjük ügyeljen arra, hogy mindkét
oldalon egyenletesen ugyanúgy legyen beállítva és a lánc körül hagyjon kb 10 mm szabad
helyet.

10mm
Állítható anya

orsóanya



ALKATRÉSZEK
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KENÉS  ÉS KARBANTARTÁS

A berendezésen lévő mozgó részek előkentek. Tisztítás után a száraz 
felületre egyszerű házi kenőanyagot vigyen fel. 

17 tétel 44 tétel 45 tétel             46 A tétel
2 db 4 db 4 db 4 db

46 B tétel 47 tétel   48 tétel            51 tétel
4db    4db       2db           2db

60 tétel 61 tétel
1db 1db



Összeszerelés

1  
               

Összeszerelés

2

Megjegyzés: Mindkét  csavart szorosan húzza be (58).
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Csatlakoztassa  az  első  és  hátsó  stabilizátort  (2  és  3)  a  fő
vázhoz (1) 4 x M10 x 57 mm tartócsavar segítségével (46), 4 x
M10 ívelt alátéttel (46b), és 4 x M10 kupola anyákkal (47),
ahogy az 1 kép ábrázolja.

ZADNÍ

Vegyen le 1 x M10 x  18  mm csavart (58), 1 x  d10 rugós alátétet (52) és 1 x D Alan
alátétet (49) az egyik ford rúdról (12) és csúsztassa át keresztbe a jobb kézi összekötő
rúddal (4), majd újra győződjön meg róla, hogy a forgó rúd a berendezés hátsó része felé
van. Tegye fel  újra a D alakú alátétet  (49),  d10 rugós alátétet  (52) és M10 x  18 mm
csavarokat (58).

 2 KÉP



Összeszerelés
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Összeszerelés

4

Megjegyzés

A fellépők belső része magasított
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Csatlakoztassa  a  jobb  fellépő  támaszték  hátsó  felét  (6R)  a  karhoz  (27)  egy
jobbmenetes csavar óramutató járásával való csavarozással (60).  Rögzítse 1 x ½“
rugós alátéttel (51) és 1 x ½“ nylon biztosító anyával (48R).
Ezt a műveletet ismételje baloldalon is, pedálcsavarok (61 és 48L).

 Rögzítse a fellépőt (11) a jobb és bal támasztékhoz (6L és R) 2 x M10 x 45mm
hatszögletű csavar (44) és 2 x M10 nylon anya (45) segítségével.

4 KÉP

OBRÁZEK 3



Összeszerelés

               5
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Rögzítse a kormányt (7L és R) a 2 csapszeggel (17). Állítsa be az önnek megfelelő
magasságot. 

Rögzítse a monitort (50) a fő vázhoz.
Kösse be a drótokat (62) a monitor hátsó részébe. 

5 KÉP

6 KÉP



    Összeszerelés
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Előre való taposáskor a comb első része izmosodik, hátra való taposáskor a comb
hátsó része. 



ALKATRÉSZLISTA

Szá
m

Alkatrész Db. Szá
m

Alkatrész Db.

1 Fő váz 1 36 Feszültség ellenőrző karja 1
2 Első stabilizátor 1 37 Feszítőszalag rugója 1
3 Hátsó stabilizátor 1 38 Láncborítás csavarja

M5 x 15mm
2

4 Jobb összekötő rúd 1 39 Láncborítás csavarja
M5 x 45mm

2

5 Bal összekötő rúd 1 40 Csavar M5 x 10mm 1
6 Fellépőlap támaszrúdja (J és 

B)
1 41 Ventiláror hajtókerék csavarja 16

7 Markolat (J és B) 1 42 Henger csavarja 2
8 Láncborítás 1 43 Henger anyacsavarja 2
9 Ventilátor hajtókereke 1 44 M10 x 45mm hatszögletű 

csavar
4

10 Hajtókerék borítása 1 45 M10 nylon biztosító anya 6
11 Fellépő 2 46 M10 x 57mm tartócsavar 4
12 Forgó rúd 1
13 Hatszögletű hátsó borítás 2 46B M10 ívelt alátét 4
14 Szivacsmarkolat 2 47 M10 kupolás anya 4
15 Markolat borítása 2 48 Anya ½“ (J és B) 2
16 Markolat betétje 4 49 D alakú alátét 2
17 Markolatgomb 2 50 Monitor 1
18 Műanyag henger 2 51 Rugós alátét ½“ 2
19 Acélfoglalat ø5/8“ 8 52 d10  rugós alátét 2
20 Acélfoglalat ø3/8“ 4 53 Távtartó 1
21 Ventilátor hajtókerekének 

tartóhengere 
2 54 Láncborítás felső csavarja 2

22 Hajtókerék tartóhengere 1 55 Kar alátétje 1
23 Belső anya 3/8“ 3 56 M10x 55mm hatszögletű csavar 2
24 Alátét 3/8“ 1 57 Külső anya 3/8“ 2
25 Lendkerék anyacsavarja

3/5“
2 58 M10 x 18 mm csavar 2

26 Csapágy 1
27 Kar tengelye 1 60 Pedálcsavar (J) 1
28 Kar kereke 1 61 Pedálcsavar (B) 1
29 Kar jobb anyacsavarja 1 62 Érzékelő 1
30 Kar csapágyának borítása (J és

B)
1 63 Első stabilizátor végzárója 2

31 Kar csapágya 2 64 Kar borítása 2
32 Csapágytok 2 65 M10 x 55mm csavar 2
33 Kar bal anyacsavarja 1 66 Protektor 2
34 Lánc 1 67 M10 anya 2
35 Feszítőszalag 1 68 Összekötő rész 2
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RAJZ
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KÉPERNYŐ

SPECIFIKÁCIÓ: NO:00005

IDŐ 00:00 – 99:59
SEBESSÉG (SPD) 0.0 – 99.9 km/h (ml/h)
TÁVOLSÁG (DIST) 0.00 – 99.99 km (ml)
KALÓRIA(CAL) 0.0 – 999.9 kal
TAPOSOTT KILOMÉTEREK SZÁMLÁLÓJA (ODO) 0 – 9999 km (ml)
PULZUS (PUL) 40 – 240 ütés/perc

FUNKCIÓK:
MÓD = MODE (KIVÁLASZTÁS/TÖRLÉS): Ezzel a gombbal kiválasztható és követhető a funkció.

MŰKÖDÉS:
1. AUTO ON (bekapcsolás)/OFF (kikapcsolás)

 A rendszer bekapcsol, ha benyomjuk a gombot, vagy az érzékelő érzékeli  a sebességet.
A rendszer automatikusan kikapcsol, ha em érzékel semmilyen jelt, vagy 4 percig nincs megnyomva semmilyen gomb. 

2. RESET (kinullázás)
Az elemek kivételével, vagy a MODE gomb 3 másodperces megnyomásával minden kinullázódhat.

3. MODE (mód)
 A SCAN vagy LOCK mód kiválasztására nyomja meg a MODE gombot, amikor a mutató az adott funkcióban villog. 

FUNKCIÓK:
1. IDŐ: Tartsa meg a MODE gombot, míg a mutató nem mutatja a TIME módot. Ha elkezd tornázni, az edzés összideje 

fog kijelződni. 
2. SEBESSÉG: Tartsa meg a MODE gombot, míg a mutató nem mutatja a SPEED módot. Az aktuális sebesség fog 

kijelződni. 
3. TÁVOLSÁG: Tartsa meg a MODE gombot, míg a mutató nem mutatja a DISTANCE módot. Minden edzés távolsága 

fog kijelződni. 
4. KALÓRIA: Nyomja meg a MODE gombot, míg a mutató nem mutatja a CALORIE módot. Az elégetett kalcia fog 

kijelződni.
5. TAPOSOTT KILOMÉTEREK SZÁMA: Nyomja meg a MODE gombot, míg a mutató nem mutatja az ODEMETER 

funkciót. Az össztávolság fog kijelződni.
6. PULZ: Nyomja meg a MODE gombot, míg a mutató nem mutatja a PULSE módot. A felhasználó aktuális 

pulzusfrekvenciája fog kijelződni ütes/percben. 

SCAN: Automatikusan kijelzi a 4 másodperces változásokat.
ELEMEK: Ha a monitor hibásan jelzi ki az adatokat, cseréljen elemeket. 

FIGYELMEZTETÉS
Az ellipszist egyenes, szilárd felületre helyezze. A helyes dőlésszög a stabilizációs lábakkal állítható be. Minden használat elit

ellenőrizze a csavarokat. A rendszeres használatról konzultáljon orvosával. 
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GARANCIÁLIS FELTÉTELEK, REKLAMÁCIÓ

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
• 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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