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BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

 A maximális  biztonság  érdekében végezzen  rendszeres  ellenőrzést,  nem történt  e  sérülés,  alkatrész
elhasználódás a berendezésen. 

 Ha Önön kívül más felhasználó is igénybe veszi a berendezést, fontos, hogy ismertesse vele a használati
útmutatóban 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. A meghibásodott részeket
azonnal cseréljük ki. 

 Gyermekek csak felnőtt felügyelet 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 lábak segítségével. 

 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.

 Közvetlenül étkezés után ne tornázzon. 
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RAJZ
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ALKATRÉSZLISTA

* Használt rövidítések:

D=átmérő
t=vastagság
L=hoszz
ST=önvágó csavar
A méretek mm-ben vannak.

Megjelölés Alkatrész neve Darabszám

1 Fő váz 1

2 Első távtartó 1

3 Imbuszcsavar M8x1.25x20L 18

4 Hátsó távtartó végzárója 2

5L Első távtartó végzárója – bal 1

5R Első távtartó végzárója – jobb 1

6 Ívelt alátét D22xD8.5x1.5T 16

7 Rugós alátét D15.4*D8.2*2.0T 22

8 Csavar ST4x10L 6

10 Első távtartó 1

11 Pedál 2

12L Bal mozgó kar 1

12R Jobb mozgó kar 1

13 Összekötő rúd borítása – első rész 2

14 Összekötő rúd borítása – belső rész 2

15 Rögzített markolat végzárója 2

16 Imbuszcsavar M8*1.25*45 2

17 Pedál első borítása – belső rész 2

18 Csavar ST4x1.41x15L 2

19 Hátsó távtartó 1

20 Menetes csavar M6*1*45L 4

21L Fellépőlap – bal 1

21R Fellépőlap – jobb 1

22 Keresztcsavar ST4.2x1.4x20L 19

23 Pedál hátsó borítása – külső 2

24 Pedál hátsó borítása – belső 2

25 Csavar ST4.2x1.4x20L 4

26 Seger alátét D22.5*D18.5*1.2T 2

27 Elektromos kábel 1

28 Érzékelő kábel 1
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29 Számítógép kábel – összekötő 1

30 Indukciós érzékelő 1

31 Számítógép kábel – alsó 1

32 Feszítőhuzal 1

33 Görgő 2

34 Lendkerék 1

35 Szíj 1

36L Fő váz hátsó borítása – bal rész 1

36R Fő váz hátsó borítása – jobb rész 1

37 Terhelési kerék 1

38 Pedál első borítása – külső rész 2

39 Oldallemez belső borítása 2

40 Hatszögletű csavar M8*1.25*20L 4

41 Rögzítő csapszeg 2

42 Oldalsó lemez 2

43 Csapágy #6004-2RS(C0) 2

44 Keresztcsavar ST3.5*1.27*15L 8

45 Hullámos alátét D21*D16.2*0.3T 1

46 Lapos alátét D30*D10*4.0T 1

47 Lapos alátét D50*D10*3T 1

48 Távtartó alátét D10*D14*3T 1

49 Mozgó kar kiegyenlítő alátétje 2

50 Gyűrűs anya 3/8"-26UNFx6.5T 2

51 Műanyag alátét D50*D10*1.0T 1

52 Összekötő rúd 2

53 Mozgó markolat szivacsborítása 2

54 Rögzített markolat szivacsborítása 2

55 Mozgó markolat végzárója 2

56 Rugó D4.0xD20x82L 1

57 Önzáró anya M6x1.0x6T 4

58 Hatszögletű csavar M6x1.0x15L 4

59 Csapágy #2203-2RS 2

60 Lapos alátét D26*D21*1.5T 1

61 Középtengely 1

62 Érzékelő mágnes 1

63 Hullámos alátét D27*D20.3*0.5T 1

64 Számítógép 1

65 Csapágy #6004-2RS(C0) 4
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66 Csuklóborítás 2

67 Seger alátét S-40(1.80T) 2

68 Hullámos alátét D27*D20.3*0.5T 2

69 Lapos alátét D21*D8.5*1.5T 2

70 Vezető görgő tartója 1

71 Csuklótengely 2

72 Rögzített markolat 1

73 Lapos alátét D14xD6.5x0.8T 4

74 Csapágy #99502 6

75 Pulzusfrekvencia érzékelője 2

Pulzusfrekvencia érzékelő kábele 2

76 Önzáró anya M10*1.25*10T 2

77L Fő váz első borítása – bal rész 1

77R Fő váz első borítása – jobb rész 1

78 Első oszlop borítása 1

79 Lapos alátét D23*D17*1.2T 4

80 Lapos alátét D25xD8.5x2.0T 6

81 Csavar M5*0.8*10L 1

82 Csavar ST4*1.41*15L 16

83 Rögzítő csapszeg 2

84 Keresztcsavar ST4x1.41x20L 2

85 Ovális borítás 1

86 Adapter 1

87 Mellkas öv 1

88 Első oszlop kiegyenlítő betétje 1

89 Kézi anya 4

90 Lapos alátét D12*D4.3*1T 16

91 Csavar ST4x1.41x10.L 2

92 Csavar borítása 2

93 Tömítő alátét 20*90*1.7T 4

94 Seger alátét S-16(1T) 2
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CSOMAG TARTALMA
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ÖSSZESZERELÉS

1. LÉPÉS

1) Rögzítse az első távtartót (2) és hátsó távtartót (19) a fő vázhoz (1) imbuszcsavar (3), rugós alátét (7) és
ívelt alátét (6) segítségével.

2) Biztosítsa a berendezés satbilitását az állítható lábakkal (4).

3) Rögzítse a fellépő talprészeket (21L/21R) a pedálokhoz (11) menetes csavar (20), lapos alátét (73) és
kézi anya (89 segítségével).

4) A fellépők három pozícióba állíthatóak.
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2. LÉPÉS

1) Ezt a lépést két személy végezze.

2) Helyezze fel a borítást (78) az első oszlopra (Obr. a) majd ezután kösse össze az összekötő kábelt (29)
az indukciós kábel érzékelőjével (30) (b kép).

3) Csúsztassa az első oszlopot (10) a fő vázba és rögzítse az imbuszcsavarral (3), rugós alátéttel (7) és ívelt
alátéttel (6). Helyezze fel az első oszlop borítását (78) a fő váz elejére (77).

4) Rögzítse a mozgó markolatot (12L/12R) az összekötő rúdhoz (52) a biztosító csapszeg segítségével (83)
(d kép).

5) Állítsa be a mozgó karokat a megfelelő hosszússágra és a csapszeggel rögzítse azokat.
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3. LÉPÉS

1) Rögzítse a szilárd markolatot (72) az első oszlophoz (10) imbuszcsavar (16), rugós alátét (7) és ívelt
alátét (6) segítségével.

2) Csúsztassa az első oszlopon át a pulzusérzékelő kábeleit (75) (lásd kép).
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4. LÉPÉS

1) Kösse  össze  az  összekötő  kábeleket   (29)  és  a  pulzusérzékelő  kábeleit  (75)  a  számítógépből  jövő
kábelekkel  (64)  és  ezután  rögzítse  a  számítógépet  (64)  az  első  oszlophoz  (10)  a  keresztcsavarok
segítségével.

2) Tegye fel az ovális borítást (85).
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VEZÉRLŐPANEL SM2570 iConsole+

CSATLAKOZTATHATÓ ESZKÖZÖK

Ios operációs rendszer:

iPod touch (5. generáció)
iPod touch (4. generáció)
iPod touch (3. generáció)
iPhone 5S
iPhone 5C
iPhone 5
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPad Air
iPad 4
iPad 3
iPad 2
iPad 
iPad Min
Podpora iOS 5.0 és újabb verzió

Android operációs rendszer:

Android tablet OS 4.0 + magasabb osztály
Android tablet - 1280X800 px
Android phone OS 2.2 + magasabb osztály
Android phone:

1920X1080 px
1280X800 pixels 
1280X760 pixels 
800X480 pixels

FUNKCIÓK

LEÍRÁS

TIME Edzéshossz mérése 0:00-99:59

SPEED Aktuális sebesség kijelzése 0.0-99.9

DISTANCE Edzés alatt megtett távolság 0.0-99.9

CALORIES Edzés alatt elégetett kalória 0-999

PULSE Aktuális pulzusfrekvencia (BPM egység=útes/perc) 

RPM Aktuális tempó (egység: fordulat/perc) 0-999

WATT Teljesítmény  ellenőrzése.  A  célérték  0-350  mértékben  állítható  be  (kinduló  érték:  120
WATT)

MANUAL Manuális program

PROGRAM Három mód választható: Beginner (Kezdő) / Advance (Haladó) / Sporty (Sportoló)

CARDIO Pulzusfrekvencia program
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GOMBOK

LEÍRÁS

Up
 Terhelés növelése

 Beállítási mód: funkció / egység hozzáadása

Down
 Terhelés csökentése

 Beállítási mód: funkció / egység csökkentése

Mode  Beállítás jóváhagyása

Reset  Gyári beállítás visszaállítása 

Start/ Stop  Edzés elindítása/leállítása

Recovery  Kondíció teszt

Body fat  Testzsírmérés % -ban és BMI index mérése

VEZÉRLÉS

SZÁMÍTÓGÉP BEKAPCSOLÁSA

A töltő csatlakoztatása után a számítógép bekapcsol és 2 másodpercre megjelennek a funkciók. Négy másodperc
semmittevés után a számítógép automatikusan „alvó“ üzemmódba kapcsol. Tetszőleges gomb megnyomásával a
kijelző újra látható. 

PROGRAMVÁLASZTÁS

Az UP és DOWN gombokkal választhatunk programot: Manual  Beginner  Advance  Sporty  Cardio
 Watt

MANUÁLIS PROGRAM

Nyomja meg a START gombot.

1. Az UP és DOWN gombokkal válassza ki a Manual programot,  a belépésért  nyomja meg a MODE
gombot.

2. Az  UP  és  DOWN  gombokkal  állítsa  be  a  paramétereket  TIME/IDŐ,  DISTANCE/TÁVOLSÁG,
CALORIES/KALÓRIA és PULSE/PULZUS – a beállított értéket a MODE gombbal hagyja jóvá.
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3. Az edzés elkezdésére nyomja meg a START/STOP gombot. A terhelés változtatását az UP és DOWN
gombbal tudja elvégezni.

4. Az  edzés  leállítására  nyomja  meg  a  START/STOP  gombot.  A  főmenübe  a  RESET  gombbal  tud
visszalépni. 

PROGRAM KEZDŐKNEK

1. Az UP és DOWN gombbal válassza ki a Beginner programot, és nyomja meg a MODE gombot.

2. Az UP és DOWN gombbal állítsa be a TIME/IDŐ paramétert.

3. Nyomja meg a START/STOP gombot az elindításra. A terhelés változtatására nyomja meg az UP és
DOWN gombot.

4. Az  edzés  leállítására  nyomja  meg  a  START/STOP  gombot.  A  főmenübe  a  RESET  gombbal  tud
visszalépni. 

PROGRAM HALADÓKNAK

1. Az UP és DOWN gombbal válassza ki a Advance programot, és nyomja meg a MODE gombot.

2. Az UP és DOWN gombbal állítsa be a TIME/IDŐ paramétert.

3. Nyomja meg a START/STOP gombot az elindításra. A terhelés változtatására nyomja meg az UP és
DOWN gombot.

4. Az  edzés  leállítására  nyomja  meg  a  START/STOP  gombot.  A  főmenübe  a  RESET  gombbal  tud
visszalépni. 

„SPORTOLÓ“ MÓD

1. Az UP és DOWN gombbal válassza ki a Sporty programot, és nyomja meg a MODE gombot.

2. Az UP és DOWN gombbal állítsa be a TIME/IDŐ paramétert.

3. Nyomja meg a START/STOP gombot az elindításra. A terhelés változtatására nyomja meg az UP és
DOWN gombot.

15



Az edzés leállítására nyomja meg a START/STOP gombot. A főmenübe a RESET gombbal tud visszalépni.

PULZUSFREKVENCIA ELLENŐRZÉSE

1. Az UP és DOWN gombbal válassza ki a Cardio programot és nyomja meg a MODE gombot.

2. Az UP és DOWN gombokkal válassza ki a 55%, 75%, 90% vagy a TAG/CÉLPULZUST (kiinduló
érték: 100 ütés/perc)

3. Az UP és DOWN gombokkal állítsa be a TIME/IDŐ paramétert.

4. Az  edzés  elkezdésére  nyomja  meg  a  START/STOP gombot.  A  főmenübe  a  RESET gombbal  tud
visszalépni.

TELJESÍTMÉNY ELLENŐRZÉSE

1. Az UP és DOWN gombbal válassza ki a WATT programot és nyomja meg a MODE gombot.

2. Az UP és DOWN gombokkal állítsa be a WATT/TELJESÍTMÉNY értékét. (kinduló érték: 120)

3. Az UP és DOWN gombokkal állítsa be a TIME/IDŐ paramétert.

4. Az edzés elkezdésére nyomja meg a START/STOP gombot. Az aktuális teljesítményt WATT az edzés
alatt az UP és DOWN gombokkal lehet szabályozni.

5. Az  edzés  leállítására  nyomja  meg  a  START/STOP  gombot.  A  főmenübe  a  RESET  gombbal  tud
visszalépni. 

6. iConsole+ APP applikáció

7. Kapcsolja be a Bluetooth-t, keresse meg az eszközt és csatlakoztassa a vezérlőpanelhez(kód:0000).
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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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