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BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS  
1. A maximális biztonság érdekében rendszeresen ellenőrizze a gépalkatrészek károsodását és kopását. 
2. Ha a gépet más fogja használni,fontos hogy ismerjen minden utasítást ami a kézikönyvben szerepel. 
3. A készüléket egyszerre csak egy ember használhatja. 
4. Használat előtt ellenőrizze az összes csavar állapotát. 
5. Edzés előtt távolítson el minden éles, veszélyes tárgyat a készüléktől. 
6. A készüléket csak hibátlan állapotban használja. 
7. A sérült kopott alkatrészeket azonnal ki kell cserélni, tilos a készüléket használni amíg nincs 

megjavítva. 
8. A szülők felelőssége, hogy a gyermekek ne használják helytelenül a gépet. 
9. Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a gépet. A szobabicikli nem játékszer. 
10. Maximális terhelhetősége 110 kg. 

FONTOS  INFORMÁCIÓ 
• A szobabiciklit csak az eredeti alkatrészekkel szerelje össze, a használati utasítás szerint. Összeszerelés 

előtt győződjön meg, hogy az összes alkatrész meg van e. 
• A készüléket száraz, sima, nedvességtől védett felületre helyezze. Ha szükséges, helyezzen alá 

csúszásgátló alátétet a sérülések elkerülése érdekében. 
• A szobakerékpár és tartozékai nem játékszer, ezért csak olyan ember használhatja aki ismeri a 

megfelelő működését. 
• Álljon le az edzéssel, ha szédülést, hányingert, mellkasi fájdalmat, vagy más fizikai problémát észlel, 

majd forduljon orvosához. 
• Fogyatékkal élők és gyermekek csak felügyelet mellett használhatják a készüléket. 
• A gép használatakor maradjon távol a mozgó alkatrészektől. 
• A készüléken minden beállítást  helyesen kell végrehajtani. 
• Közvetlenül étkezés után ne használja. 

 



 

 

 

 

 

 

 

ALKATRÉSZLISTA 

Megjelöl
és 

Alkatrész neve Darabszám 

001 Fő váz 1 

002 Első távtartó 1 

003 Hátsó távtartó 1 

004 Vezető görgő tartója 1 

005 Nyeregrúd 1 

006 Nyeregtartó 1 

007 Első oszlop 1 

008 Kormány 1 

009 Beállító csavar tartója 2 

010 Alátét Ø16xØ8x1.5 5 

011 Szemes csavar M8x85 1 

012 Első távtartó végzárója 2 

013 Hátsó távtartó végzárója 2 

014 Ívelt alátét Ø8 8 

015 Kézi csavar M8 1 

016 Rugó Ø6 2 

017 Menetes csavar M8x70 4 

018 Nyeregtartó végzárója (□38) 2 

019 Csavar M8x15 4 

020 Csavar M8x20 1 

021 Beállító csavar M6x36 2 

022 Vezetőgörgő Ø10xØ35 1 

023 Csavar ST2.9×12 2 

024 Csavar ST4.2×20 6 

025 Csavar ST4.2×25 7 

026 Önvájó keresztcsavar ST4.2x20 4 

027 Önzáró anyacsavar M8 6 

028 Anya M6 2 

029 Anya  M10 2 

030 Kalapos anya M8 4 

031 Lendkerék Ø230x40xØ32 1 

032 Csapágy tála 2 



 

 

 

 

 

 

 

033 Csapágy 6000ZZ 2 

034 Csapágy fedele I 15/16" 1 

035 Csapágy fedele II 7/8" 1 

036 Alátét Ø24xØ40x3.0 1 

037 Alátét Ø23xØ34.5x2.5 1 

038 Keskeny anyacsavar 7/8" 1 

039 Ékszíj + karok Ø240J6 1 

040 Adapter (AC) 1 

041 Elektromos kábel 1 

042 Csavar M5X10 4 

043 Szivacsmarkolat Ø24xØ30x490 2 

044 Bal pedál YH-30X 1 

045 Jobb pedál YH-30X 1 

046 Markolat végzárója 2 

047 Tömítő borítás 2 

048 Gömbölyű fejű kézi csavar M16 1 

049 Pulzusérzékelő + kábel, kábel hossza=750mm 2 

050 Sebességérzékelő + kábel, kábel hossza=750mm 1 

051 Ékszíj bal borítása 1 

052 Ékszíj jobb borítása 1 

053 Vezetőalátét 1 

054 Érzékelő 1 

055 Feszítőkötél, hossza=500mm 1 

056 Összekötő borítás 1 

057 Távtartó henger (Ø12x20x1.5) 1 

058 Első oszlop borítása 1 

059 Nyeregrúd borítása 1 

060 Ékszíj PJ360 J6 1 

061 Nyereg DD-982AT 1 

062 Számítógép 1 

063 Összekötő kábel, hossza=1000mm 1 

064 Szárnyas csavar (M8x55) 1 

065 Alátét Ø12x Ø6x1.0 1 

066 Csavar M6X10 1 

067 Kábel vége 1 

068 Alátét Ø8x Ø20x2.0 1 



 

 

 

 

 

 

 

069 Sebességmérő kábel, hossza=600mm 1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ÖSSZEKÖTŐ ELEMEK 

 
 

 

(17) Csavar M8x70 

4 db 

(14) Ívelt alátét Ø8 

4 db 

(30) Kalapos anya M8 

4 db 

 

NÁŘADÍ 

  

Imbuszcsavar, 6 méret 

1 db 

Multi-funkciós kulcs: anyacsavarhoz (méret 10, 16, 
14, 15) + keresztcsavarhúzó 

1 db 

 



 

 

 

 

 

 

 

 RAJZ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ÖSSZESZERELÉS 

1 LÉPÉS: ELSŐ ÉS HÁTSÓ TÁVTARTÓ SZERELÉSE 

 

Helyezze az első távtartót (2) a fő vázhoz (1) úgy, hogy a csavarok nyílásai illeszkedjenek egymásba. Rögzítse 
az első távtartót (2) a fő vázhoz (1) két csavar M8x70 (17), két ívelt alátét Ø8 (14) és két kalapos anya M8 (30) 
segítségével. 

Helyezze a hátsó távtartót (3) a fő vázhoz (1) úgy, hogy a csavarok nyílásai illeszkedjenek egymásba. Rögzítse a 
hátsó távtartót (3) a fő vázhoz (1) két csavar M8x70 (17), két ívelt alátét Ø8 (14) és két kalapos anya M8 (30) 
segítségével. 

Pedálok felszerelése:  

A pedálkarok, menetek és pedálok „R“ (jobb) és „L“ (bal) betűvel vannak jelölve. 

Csavarozza a bal pedált (44) a bal pedálkarra (39) – először csak kézzel csavarozza fel az óramutató járásával 
ellentétesen, majd ezután húzza be kulccsal.  

Megjegyzés: A bal pedált ne csavarozza az óramutató járásával megegyezően, mert megsérülhet a pedál 
menete.  

Ezután csavarozza a jobb pedált (45) a jobb pedálkarra (39) – a jobb pedált (45) csavarozza az óramutató 
járásával megegyezően.  



 

 

 

 

 

 

 

2 LÉPÉS: NYEREG FELSZERELÉSE 

 

Tegye fel a borítást (59) a fő váz hátsó oszlopára (1). Csúsztassa be a nyereg rudat (5) a vezető alátétbe (53) és 
csúsztassa be a fő vázba (1). Ezután a nyereg rudat (5) állítsa be a megfelelő magasságba a kézi csavar 
segítségével (48). 

A multi-funkciós kulccsal csavarozza le a nyeregről (61) a három önzáró anyát M8 (27) és a három alátétet 
Ø16xØ8x1.5 (10). Csúsztassa a csavarokat a nyereg alsó részére (61) a menet nyílásain (6) és csavarozza vissza 
az önzáró anyákat M8 (27) és alátéteket Ø16xØ8x1.5 (10). Az önzáró anyákat a multi-funkciós kulccsal húzza 
be. 

Csúsztasson át egy csavart, mely a nyereg tartójának hátsó részén van elhelyezve (6), a nyeregrúd nyílásán át (5) 
és csavarozzon fel rá egy alátétet Ø16xØ8x1.5 (10) és kézi anyát (15). 



 

 

 

 

 

 

 

3 LÉPÉS: ELSŐ OSZLOP FELSZERELÉSE 

 

Az imbuszkulccsal (6 méret) csavarozza le a fő vázról (1) a négy csavart M8x15 (19) és a négy alátétet 
Ø20xØ8x2.0 (14).  

Tegye fel a borítást (58) az alsó oszlopra (7).  

Csatlakoztassa a sebességmérő kábelét (69), mely a fő vázból jön ki (1) az összekötő kábellel (63), mely az első 
oszlopból jön ki (7).  

Helyezze be az első oszlopot (7) a fő vázba (1) és rögzítse négy csavar M8x15 (19) és négy alátét Ø20xØ8x2.0 
(14) segítségével. A csavarokat húzza be az imbuszkulccsal (6 méret).  

Tegye fel a végzárót (58) a fő vázra (1). 



 

 

 

 

 

 

 

4 LÉPÉS: KORMÁNY RÖGZÍTÉSE 

 

Csúsztassa a pulzusérzékelő kábelét (49) az első oszlop nyílásán át (7) és vezesse felfelé. Helyezze a kormányt 
(8) az első oszlop tartójába (7) úgy, hogy a pulzusérzékelők a nyereg felé legyenek.  

Állítsa be a kormányt (8) a kívánt pozícióba és rögzítse az összekötő borítással (56), távtartó hengerrel 
Ø12x20x1.5 (57) és szárnyas csavarral (64). A szárnyas csavart (64) húzza be erősen. 

MEGJEGYZÉS: Használat előtt rögzítse a kormányt a szárnyas csavar erős behúzásával. 

5 LÉPÉS: SZÁMÍTÓGÉP SZERELÉSE 

 

A multi-funkciós kulccsal csavarozza le a számítógépről (62) a két csavart M5x10 (42). Kösse össze a 
pulzusérzékelő kábelét (62) és az összekötő kábelt (63) a számítógép kábelével (62). A fölösleges kábelt 
csúsztassa az első oszlopba (7). Rögzítse a számítógépet (62) az első oszlophoz (7) a két lecsavarozott csavarral 
M5x10 (42). A csavarokat húzza be szorosan a multi-funkciós kulccsal.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 LÉPÉS: TÖLTŐ CSATLAKOZTATÁSA  

 

Csatlakoztassa a töltőt (40) a konnektorba és a másik végét a hátsó oldalon lévő dugaszba (41).  

 TZ-6139 SZÁMÍTÓGÉP HASZNÁLATA 

 

Bekapcsolás 

Bekapcsolás után egy hangjelzést hall, majd az LCD kijelző világítani kezd. A képernyőn megjelenik a manuális 
program beállítása. 

6 edzési program áll a rendelkezésre: 

MANUÁLIS (MANUAL PROGRAM) – ELŐRE BEÁLLÍTOTT (PRESET PROGRAM) – TESTZSÍR 
MÉRÉSE  (BODYFAT PROGRAM) – PULZUSMÉRŐ FREKVENCIA  (T.H.R PROGRAM) – 
PULZUSMÉRŐ FREKVENCIA ELLENŐRZÉSE (HRC PROGRAM) – HASZNÁLATI  (USER PROGRAM) 

Megjegyzés: Ha 4 perc elteltével sem működik a számítógép, akkor automatikusan alvás  üzemmódba kapcsol.  
Bármely gomb benyomásával vagy a pedál érintésével a számítógép újra bekapcsol. 

Megállítás 

Az edzést az ST/SP gomb megnyomásával állíthatja meg, az ST/SP gomb  ismételt megnyomásával pedig újra 
elindíthatja. 

Főbb funkciók 

ENTER: gombbal erősitse meg a paraméterek értékét. 

UP: 



 

 

 

 

 

 

 

1. Az edzés módjának kiválasztása. 

2. A paraméterek értékének növelése. 

3. Edzés közben a megterhelés növelésére szolgál. 

DOWN: 

• Edzésmód kiválasztása.  

• A paraméterek értékének csökkentése. 

• Edzés közben a terhelés csökkentésére szolgál. 

RECOVERY (FIZIKAI ÁLLAPOT ÉRTÉKELÉSE): Ezzel a gombbal indítsa el a mérést és tartsa 60 
másodpercig az impulzusérzékelőt. Ezt követően a kijelzőn megjelenik az eredmény(F1-F6)-F6 a legrosszabb 
fizikai állapot. 

ST/SP:  

• A beállítási módban nyomja meg a gombot, hogy elindítsa az edzést. 

• Ezzel a gombbal felfüggesztheti az edzést. 

• Program a testzsír mérésére (BodyFat). 

Az edzés paraméterei 

Az edzésmód kiválasztása után be kell állítani az értékeket: 

IDŐ (TIME) 

TÁVOLSÁG (DISTANCE) 

KALÓRIA (CALORIES) 

ÉLETKOR (AGE) 

Megjegyzés: Néhány programnál nem lehet beállítani néhány paraméter értékét. 

Paraméter Sorozat Alapértelmezett 
tartomány 

 

Egység 
hozzáadása/kivonása 

Jellegzetességek 

Idő (Time) 

 

10:00~ 99:00 0:00 ± 1:00 1.Ha a kijelzőn az érték  0:00, az idő 
hozzászámolódik. 

2.Ha az idő beállítási értéke 10:00-
99:00, akkor az idő leszámítódik, míg 
el nem éri a  0:00. 

Távolság 
(Distance) 

 

1.0~999.0 0.0 ±1.0 1.Ha a kijelzőn az érték  0:00, a 
távolság hozzászámolódik. 

2.Ha a távolság beállítási értéke  
1.0~999.0, akkor a távolság 
leszámítódik míg el nem éri a 0:00. 

Kalória 
(Calories) 

10~9990 0 ±10 1. Ha a kijelzőn az érték  0.0, az 
elhasznált kalória hozzászámolódik. 

2.Ha a szükséges kalória tartomány  
10~9990, az elhasznált  kalória 
leszámítódik.  

Életkor 10~99 30 ±1 A köv. programoknál a pulzusszám 
az életkortól függ: MANUAL, HRC, 



 

 

 

 

 

 

 

(Age) PRESET, USER 

Edzési 
szívritmus 
(T.H.R) 

60~220 90 ±1 Ha edzés közben a szívritmusszám 
meghaladja a beállított értéket, 
villogni kezd. 

 

 

PROGRAMOK 

Programok használata 

Kézi program (MANUAL) 

Parméterek beállítása a kézi programban 

Az UP és DOWN gombbal válassza ki a kézi programot, nyomja meg az  ENTER-t és állítsa be a paramétereket: 
idő (TIME), távolság (DISTANCE), kalória (CALORIES), életkor (AGE). Ha a beállításkor villog, állítsa be az 
értékeket az  UP és DOWN gombbal és nyomja meg az ENTER gombot. Folytassa a paraméterek beállítását. Az 
összes paraméter beállítása után nyomja meg az ST/SP gombot az edzés elindításához.  

Edzés közben az UP és DOWN gombokkal tudja állítani a megterhelés fokozatát. 

Megjegyzés: Ha edzés alatt bármely paraméter eléri a nullát, hangjelzés hallható és a számítógép automatikusan 
leáll. Ha folytatni szeretné az edzést és a paraméterek levonását, nyomja meg az ST/SP gombot. 

 

Előre beállított programok (PRESET) 

12 előre beállított program áll a rendelkezésre. 

Paraméterek beállítása az előre beállított programokban 

Az UP és DOWN gombbal válassza ki az egyik előre beállított programot., nyomja meg az ENTER-t és állítsa 
be a paramétereket: idő (TIME), távolság (DISTANCE), kalória (CALORIES), életkor (AGE). Ha beállításkor 
villog, állítsa be az értékeket az UP és DOWN gombbal és nyomja meg az ENTER gombot. Folytassa a 
paraméterek beállítását. Az összes paraméter beállítása után nyomja meg az ST/SP gombot az edzés 
elindításához. 

Edzés közben az UP és DOWN gombokkal tudja állítani a megterhelés fokozatát. 

Megjegyzés: Ha edzés alatt bármely paraméter eléri a nullát, hangjelzés hallható és a számítógép automatikusan 
leáll. Ha folytatni szeretné az edzést és a paraméterek levonását, nyomja meg az ST/SP gombot. 

Program a testzsír mérésére (BODYFAT) 

Paraméterek beállítása a testzsír mérésére 

Az UP és DOWN gomb segítségével válassza ki a BOBYFAT programot, nyomja meg az ENTER gombot és 
adja meg az adatait:  életkor (AGE), nem (SEX), magasság (HEIGHT), súly (WEIGHT). ). Ha beállításkor 
villog, állítsa be az értékeket az UP és DOWN gombbal és nyomja meg az ENTER gombot. 

Az adatok megadása után nyomja meg az ST/SP gombot a mérés kezdéséhez. 

MEGJEGYZÉS:  A testzsír szerint 9 kategóriába lehet besorolni a testalkatot:  

• 1 típus: 5%-9% zsír a testben 

• 2 típus: 10%-14% zsír a testben 

• 3 típus: 15%-19% zsír a testben 

• 4 típus: 20%-24% zsír a testben 



 

 

 

 

 

 

 

• 5 típus: 25%-29% zsír a testben 

• 6 típus: 30%-34% zsír a testben 

• 7 típus: 35%-39% zsír a testben 

• 8 típus: 40%-44% zsír a testben 

• 9 típus: 45%-50% zsír a testben 

A fő képernyőbe való visszatérésre nyomja meg a START/STOP gombot. 

 

 

Program a szívritmusszám mérésére – edzési szívritmus (T.H.R) 

Paraméterek beállítása a T.H.R. programban 

Az UP és DOWN gombokkal válassza ki a T.H.R programot, nyomja meg az ENTER-t és állítsa be az adatait: 
idő (TIME), távolság (DISTANCE), kalória (CALORIES), edzési szívritmus (T.H.R.). A paraméterek 
beállításánál villog- állítsa be az értékeket az UP és DOWN gombokkal és nyomja meg az ENTER-t. Folytassa a 
paraméterek beállítását. Az összes paraméter beállítása után nyomja meg az ST/SP gombot az edzés 
elindításához és fogja meg a szívritmus érzékelőt. A számítógép a pulzusszámtól függően fogja beállítani  az 
edzés fokozatát. 

Edzés közben az UP és DOWN gombokkal tudja állítani a megterhelés fokozatát. 

Megjegyzés: Minden 20 emelkedik a megterhelés fokozata, ha a pulzusszám  értéke  kevesebb, mint az edzési 
szívritmus. Ha a pulzusszám értéke nagyobb mint az edzési szívritmus, a megterhelés fokozata csökken. 

Ha edzés alatt bármely paraméter eléri a nullát, hangjelzés hallható és a számítógép automatikusan leáll. Ha 
folytatni szeretné az edzést és a paraméterek levonását, nyomja meg az ST/SP gombot. 

Szívritmus ellenőrzés program (HRC) 

65% CÉL PULZUSSZÁM = 65% az értékből (220 – életkor) 

85% CÉL PULZUSSZÁM = 85% az értékből (220 – életkor) 

 

Paraméterek beállítása a szívritmus ellenőrzés programban 

Az UP és DOWN gombokkal válassza ki a HRC programot (65% vagy 85%), nyomja meg az ENTER-t és állítsa 
be az adatait: idő (TIME), távolság (DISTANCE), kalória (CALORIES), életkor (AGE ). A paraméterek 
beállításánál villog- állítsa be az értékeket az UP és DOWN gombbal és nyomja meg az ENTER-t. Folytassa a 
paraméterek beállítását. Az összes paraméter beállítása után nyomja meg az ST/SP gombot az edzés 
elindításához és fogja meg a szívritmus érzékelőt. A számítógép a pulzusszámtól függően fogja beállítani  az 
edzés fokozatát. 

Edzés közben az UP és DOWN gombokkal tudja állítani a megterhelés fokozatát. 

Megjegyzés: Minden 20 emelkedik a megterhelés fokozata, ha a pulzusszám  értéke  kevesebb, mint az edzési 
szívritmus. Ha a pulzusszám értéke nagyobb mint az edzési szívritmus, a megterhelés fokozata csökken. 

Ha edzés alatt bármely paraméter eléri a nullát, hangjelzés hallható és a számítógép automatikusan leáll. Ha 
folytatni szeretné az edzést és a paraméterek levonását, nyomja meg az ST/SP gombot. 

Használati program (USER) 

A felhasználó beállíthatja a programot a saját igényei szerint.  

Paraméterek beállítása a felhasználói programban: 



 

 

 

 

 

 

 

Az UP és DOWN gombokkal válassza ki a  USER programot, nyomja meg az ENTER-t és adja meg az adatait: 
idő (TIME), távolság (DISTANCE), kalória (CALORIES), életkor (AGE ).  A paraméterek beállításánál villog- 
állítsa be az értékeket az UP és DOWN gombbal és nyomja meg az ENTER-t. Folytassa a paraméterek 
beállítását.  A paraméterek beállítása után nyomja meg az ENRTER-t a megterhelés  első szakaszának 
beállítására – állítsa be az értékét az UP és DOWN gombbal. Erősítse meg az ENTER-rel és ugyanúgy állítsa be 
a terhelést a többi kilenc szakaszban. Az edzés kezdéséhez nyomja meg az ST/SP gombot.  

Edzés közben az UP és DOWN gombokkal tudja állítani a megterhelés fokozatát. 

Ha edzés alatt bármely paraméter eléri a nullát, hangjelzés hallható és a számítógép automatikusan leáll. Ha 
folytatni szeretné az edzést és a paraméterek levonását, nyomja meg az ST/SP gombot. 

 KARBANTARTÁS 

Tisztítás 

 

Rendszeres tisztítással biztosíthatja a hosszú élettartamot. 

• Figyelmeztetés: Tisztítás előtt a berendezést áramtalanítsa. A vezetéket húzza ki a hálózatból, mielőtt 
tisztítani kezdené a berendezést. 

• Minden használat után a kijelzőről és az egész felületről törölje le az izzadságot nedves, tiszta 
ronggyal.  

 

Figyelem: Tisztításhoz ne használjon semmilyen durva tisztítószert, hígítót. A kijelző ne kerüljön kapcsolatba 
vízzel, és ne tegye ki közvetlen napfénynek.  

• A kerékpár alá ajánljuk az alátét használatát. A cipőről piszok hullhat le, mely a berendezés alá fog 
potyogni. A tisztítás könnyebb lesz, ha az alátétet heti egyszer megmossa.  

 

Tárolás 

 

A berendezést száraz, tiszta helyen tárolja. A vezetéket húzza ki a hálózatból.  

 

 Fontos megjegyzések 

 

• A berendezés megfelel a jelenlegi biztonsági előírásoknak. A berendezést otthoni használatra tervezték. 
Máshol történő használata tilos és veszélyes lehet. A berendezés helytelen használata miatt történt 
meghibásodásáért nem terhel minket a felelőség.  

• Edzés előtt konzultáljon orvosával, aki felméri egészségi állapotát és eldönti, hogy használhatja e a 
berendezést. A helytelen, vagy túlzásba vitt edzés egészségkárosodást okozhat. 

• Figyelmesen olvassa el a következő tornagyakorlat tanácsokat. Ha bármilyen rosszullétet érez, azonnal 
hagyja abba az edzést. Ha a problémák folytatódnak, keresse fel orvosát.  

• A pulzusmérő adatai csupán tájékoztató jellegűek. Az adatok pontosak, de nem használható az 
egészségügyi állapot felmérésére.  



 

 

 

 

 

 

 

 PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA 

MEGHIBÁSODÁS JAVÍTÁS 

A berendezés nem stabil A hátsó távtartón lévő stabilizáló csavarral állítsa be. 

Nem működik a számítógép 
kijelzője 

1. Csavarozza le a számítógépet, és ellenőrizze, hogy a kábelek be vannak e 
kötve. 

2. Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak e behelyezve. 

3. Lemerültek az elemek, cserélje ki újakra.  

Nem mérődik a 
pulzusfrekvencia, vagy nem 
jelenik meg 

1. Ellenőrizze az érzékelő kábelét.  

2. A helyes mérésért fontos, hogy mindkét kézzel tartsa az érzékelőt. 

3. Túl szorosan fogja az érzékelőket. 

Túl hangos a berendezés A csavarok meglazultak. Ellenőrizze és húzza be a meglazult csavarokat.  

 

 BEMELEGÍT Ő ÉS LAZÍTÓ GYAKORLATOK 

Az edzés a következő fázisokból álljon: 

4. Bemelegítő fázis 

5. Aerobik fázis 

6. Lazító fázis 

Bemelegítő és nyújtó gyakorlatok 

 

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: 

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.  

 

Vállak nyújtása 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oldalnyújtás 

 

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

 

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 30-40 másodpercig. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mély előredőlés 

 

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

 

 

Achilles ín 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 fe a lábakat. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 

  Adásvétel  időpontja:                                                                                                      Pecsét,  aláírás: 

 
 
 

Forgalmazó: 

Insportline Hungary Kft. 
2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 65. 

www.insportline.hu 

 tel./fax: 0633-313-242 


