
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HU

IN 7559 Szobakerékpár inSPORTline Kalistic (YK-BA433B)

FONTOS!

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ EGÉSZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT.
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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  alája

csúszásgátló alátétet a sérülések elkerülése érdekében.
 A szobakerékpár  és  tartozékai  nem játékszerek,  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.
 Minden edzés előtt és után alaposan melegítsen be és nyújtson le.

3



RAJZ (A)

30

33L

33R
2034b

2

1

41

41

11

7

4 5

36

1a

8

8

37

9
10

12

13

32

32

28 28

31

26

27

28

29

35
21

39L

39R

19

22

25

6

40

3

14
15

16

38
34a

18

17

4



RAJZ (B)
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ALKATRÉSZLISTA

* Rövidítések:

d=belső átmérő
L/R=bal/jobb
H=magasság
S=nagyság
R=rádius
t=vastagság
ST= önvályó csavar

Megjelölés Alkatrész neve Darabszám

1 Számítógép 1

1a Számítógép kábel 1

2 Terhelésszabályozó 1

3 Első borítás 71*58*40 1

4 Csavar  M5*16 1

5 Alátét d5*Φ10*1 1

6 Feszítőhuzal 1

7 Első oszlop 1

8 Pulzusérzékelő Φ25 2

9 Alátét d6*Φ12*1 2

10 Keresztcsavar  ST4.0*19 2

11 Kormány 1

12 Rugós alátét d8 2

13 Imbuszcsavar M8*30*S6 2

14 Ívelt alátét d8*Ф20*2*R30 4

15 Imbuszcsavar M8*16*S6 4

16 Terhelésszabályozó huzal 1

17 Önzáró anya M8*H7.5*S13 3

18 Alátét  d8*Ф16*1.5 3

19 Fő váz 1

20 Biztosító csapszeg  M16*1.5*22*Φ37 1

21 Vezető alátét Φ50*Φ38*164*8 1

22 Nyeregcső 1

23 Imbuszkulcs  S6 1

24 Multi-funkciós kulcs S13-14-15 + keresztcsavarhúzó 1

25 Nyereg 1

26 Első távtartó 1

27 Első távtartó végzárója Φ50*Φ67*45 2

28 Menetes csavar  M8*60*20*H5               4

29 Kalapos anya M8*H16*S13 4
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30 Ívelt alátét d8*Φ20*2*R30 4

31 Hátsó távtartó 1

32 Hátsó távtartó végzárója Φ50*45.5*64.5 2

33 L/R Pedál HD-16C 1szett

34a Kábel tekercs 1

34b Összekötő kábel 1

35 Sebességérzékelő kábele 1

36 Keresztcsavar  M5*10 2

37 Kormány végzárója Φ25*16 2

38 Borítás Φ12*11*Φ3 1

39L/R Fő váz oldalborítása 2

40 Pulzusérzékelő kábele 1

41 Szivacsmarkolat  Φ25*5*470 2

42 Induktor 1

43 Kar borítása 2

44 Fő váz hátsó borítása 1

45 Mágnes 40*25*10 4

46 Matrica mágnes alá 1

47 Hatszögletű csavar  M6*16 2

48 Rugós alátét d6 2

49 Alátét d6*Φ12*1.2 2

50 Seger alátét d12 2

51 Rugó Φ1.5 1

52 Mágnes tartója 1

53 Mágnes tengely tartója 1

54 Keresztcsavar ST4.2*19 5

55 Keresztcsavar ST4.2*16 4

56 Lendkerék 2KG 1

57 Lendkerék tengely Φ20*103 1

58 Csapágy tokja – első rész 2

59 Csapágy 6001-2RS 4

60 Csapágy tokja – hátsó rész  t1.5 2

61 Keresztcsavar  M6*8 1

62 Keresztcsavar  M6*10 5

63 Alátét d6*Φ16*1.5 3

64 Hatszögletű csavar  M6*10 3

65 Hullámos alátét d12*Φ15.5*0.3 1
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66 Vezető görgő Φ39*24 1

67 Hatszögletű csavar  M8*12*S12 1

68 Alátét d12*Φ15*0.5 1

69 Önzáró alátét M8 1

70 Vezető görgő tartója 1

71 Rugó Φ2 1

72 Keresztcsavar 1

73 Ékszíj 1

74 Hajtótárcsa + hajtókar 1

75 Mágneses henger Φ15*7 1

76 Alátét 1

77 Csapágy fedele 1 1

78 Koszorú / csapágy 2

79 Csapágy tál 2

80 Csapágy fedele 2 1

81 Alátét 1

82 Keskeny anya 1
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ÖSSZESZERELÉS

* Rövidítések:

PC/PCS=darabszám
d=belső átmérő
L/R=bal/jobb
H=magasság
S=nagyság
R=rádius
t=vastagság
ST= önvályó csavar

1 LÉPÉS:

30

28 28

31

26

28

29

35

39L

39R

19
6

33L

33R

Rögzítse az első távtartót (26) és hátsó távtartót (31) a fő vázhoz (19) a menetes csavar (28), ívelt alátét (30) és
kalapos anya (29) segítségével.

Csavarozza a karokhoz a pedálokat (33L/R). A karok egy egészet alkotnak a fő vázzal (19).
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2 LÉPÉS:

20

19

22

25

18

17

Rögzítse a nyerget (25) a nyeregcsőhöz (22) az alátét (18) és önzáró anya segítségével (17).

Csúsztassa a nyeregcsövet (22) a fő vázba (19), állítsa be a megfelelő magasságba és rőgzítse a csapszeggel (20).
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3 LÉPÉS:

7 14
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34b

35

34b
35

6
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2

Kapcsolja össze a sebességérzékelő kábelét (35) az összekötő kábellel (34b).

Kapcsolja össze a feszítőhuzalt (6) a terhelészsabályozó huzallal (16).

Rögzítse az első oszlopot (7) a fő vázhoz (19) az imbuszcsavar (15) és ívelt alátét segítségével (14).
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4 LÉPÉS:

13
12

3
11

Rögzítse a kormányt (11) az első oszlophoz az imbuszcsavar (13) és rugós alátét segítségével (12).

Tegye fel a kormányra a borítást (3).
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5 LÉPÉS:

36

40

34a

1a

34a

1a

7

Kapcsolja össze a számítógép kábelét (1a) az induktor kábelével (34a). Rögzítse a számítógépet (1) az első 
oszlophoz (7) a keresztcsavar (36) segítségével. Csatlakoztassa a pulzusérzékelő kábelét (40) a számítógép 
hátulján lévő dugaszba (1).

Ezzel az összeszerelés készen van.

Számítógép kijelző
GOMB FUNKCIÓ:

• Tartsa lenyomva a gombot és az értékek törlődnek a számítógépből.

• A gomb megnyomásával választhat a funkciók között: IDŐ, SEBESSÉG, TÁVOLSÁG, KALÓRIA, 
PULZUS

FUNKCIÓK:

SCAN:  A számítógép 6 másodpercenként automatikusan válat a funkciók között.

SPEED: A számítógép kijelzi az aktuális sebességet.

TIME: A teljes edzési időt mutatja egészen 99:59-ig.
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DISTANCE: Az edzés alatt megtett távolságot mutatja. (0-999.9 km vagy mérföld)

CALORIE: Az edzés alatt elégetett kalóriát jelzi (0-999.9 CAL).

A kijelzőn látható kalória értékek csak tájékoztató jellegűek. A részletes és pontos kalóriértékek számítása 
érdekében konzutáljon orvosával vagy táplálkozási szakemberrel. 

PULSE: Kijelzi a felhasználó pulzusszámát.

FIGYELEM!

1. 4 perc semmittevés után a számítógép kijelzője lekapcsol. Az adatokat megőrzi, majd a gomb 
megnyomása után vagy az edzés újboli megkezdésekor a számítógép visszakapcsol.

2. He nem jeleníti meg helyesen az adatokat, kérjük cserélje ki az elemeket.

3. Elem típus: 1,5V UM-4 vagy AAA (2db)

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.

Adásvétel  időpontja:                                                                                             Pecsét,  aláírás:

                                                                           Forgalmazó:

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

www.insportline.hu

 tel./fax: 0633-313-242
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