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BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ 

 Ha Önön kívül más felhasználó is igénybe veszi a berendezést, fontos, hogy ismertesse vele a használati
útmutatóban szereplő utasításokat. 

 Egyszerre csak egy személy használhatja.

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

 Edzés előtt távolítsa el a berendezés 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 egész berendezés körül biztosítson elég szabad teret.

 A  helytelenül végzett, vagy túlzásba vitt edzés egészségkárosodáshoz vezethet.

 A használat előtt be kell állítani az elmozdulás ellen az állítható lábak segítségével.

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

 Az edzéshez használjon megfelelő öltözéket. Ne hordjon bő szabású ruhát, mely beakadhat. Hordjon
gumitalpú sportcipőt. 

 Bármilyen edzésprogram elkezdése előtt kérje ki orvosa véleményét 

 Csak  eredeti,  a  gyártó  által  forgalmazott  alkatrészeket  használjon  .Soha  ne  használja   más  gyártó
alkatrészeit.

 Használat előtt ellenőrizze a csavarok állapotát, csuklók összekötését A berendezés használatakor ne
tartózkodjon a közelben gyermek, vagy háziállat 

 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. 

 Ne tegye a kezét a csuklós részekhez.

 Minden állítható alkatrésznek a megfelelő pozícióban kell lennie.

 Közvetlenül étkezés után ne tornázzon 
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ALKATRÉSZLISTA

* Használt rövidítések:

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

Megjelölés Alkatrész neve Darabszám

1 Fő váz 1

2 Első hordozó 1

3 Hátsó hordozó 1

4L Háromélű borítás – bal 2

4R Háromélű borítás – jobb 2

5 Imbusz csavar M8x1.25x20L 12

6 Rugós alátét  D15.4xD8.2x2T 12

7 Lapos alátét D16xD8.5x1.2T 12

8 Első oszlop 1

9 nyeregcső 1
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10 Nyereg 1

11 Ülés tartó 1

12 Rögzítőkar 25L 2

13 Kormányok 1

14 Számítógép tartó – felső rész 1

15 Végzáró borítás első oszlop 1

16 szár hüvely- felső 1

17 szár hüvely- alsó 1

18 nyeregcső hüvely 1

19 Tömítő betét (1) 2

20 Rugó 2

21 Tömítő betét (2) 2

22 Rögzítőkar50L 2

23L Fő váz bal borítása 1

23R Fő váz jobb borítása 1

24L Bal hajtókar 1

24R jobb hajtókar 1

25L/R Pedál 1

26 Hatszögletű csavar 2

27 Csavar sapka 2

28 Imbusz csavar M10*1.5*20L 5

29 anya M10*1.5*8T 5

30 Kereszt csavar domború  fejjel M5x0.8x15L 4

31 csapszegD6*26.5*7.7 1

32 Kereszt csavar ST4.2*1.4*20L 9

33L Fék borítás – bal 1

33R Fék borítás – jobb 1

34 fék 1

35 szíj 1

36 lánckerék 1

37 Hajtó kerék közepe 1

38 Lapos alátét D25*D8.5*2T 2

39 Külső lendkerék 1

40 Belső lendkerék 1

41 tömítőgyűrű 2

42 Számítógép tartó – alsó rész 1

43 védő 1

44 Imbusz csavar M6*1*15L,8.8级 6
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45 Feszítő huzal –alsó rész 1

46 Feszítő huzal –felső rész 1

47 mágneses állkapocs 1

48 Mágnes 8

49 mágneses állkapocs tartó 1

50 mágneses állkapocs tartó tengely 1

51 Rugó  D1.2*55L 1

52 Lapos alátét D18*D8.5*1.0T 1

53 Önzáró anya M8*1.25*8T 5

56 mágneses cikk 6

57 Kereszt csavar M5*0.8*10L 4

59 Állítható láb 4

60 Imbusz csavar M8*1.25*40L 2

61 Szálító kerék 2

62 Tömítő betét 4

63 Önzáró anya 3

64 csavar ST4*1.41*12L 10

65 tartó 1

66 Menetes csavar M8*1.25*20L 3

67 Napínací šroub s okem 1

68 anya M6*1*5T 1

69 csapágy 2

71 lapos alátét D18*D8.5*1.2T 2

72 Seger alátét S-17(1T) 2

73 Hullámos alátét D17*D22*0.3T 1

74 anya M8*1.25*6T 1

75 Imbusz csavar M8*1.25*16L 4

76 rugó D1.4*55L 1

77 fékbetét 1

78 Hatszöglető csavar  M8*52L 1

80 fékbetét 1

81 Tehén bőr pánt 1

82 Imbusz csavar M8x1.25x45L 1

83 Négyszögletű sapka 38x38x18L 3

84 Kereszt csavar M5*0.8*10L 4

85 számítógép 1

86 Kereszt csavar M5*0.8*15L 2

87 Önzáró anya M6*1.0*6T 1
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88 Imbusz csavar M6*1*15L 2

89 Szerelő elem 1

90 csavar ST4.2*1.4*15L 4

91 rögzítő lemez (1) 1

92 Csavar sapka D10*5.5T 2

93 Hatszögletű csavar M5*0.8*10L, 2

94 Lapos alátét D15*D5.2*1.0T 2

95 rögzítő lemez (2) 1

96 érzékelő mágnes 1

97 Kereszt csavar M5*10L 1

98 Érzékelő tartó 1

99 Érzékelő  kábel 1

100 Adapter 1

101 kábel 1

102 Kábel  csipesz  1

103 Kereszt csavar ST4.2x1.4x12L 4

104 Motor 1

105 Felső számítógép kábel 1

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZÉSE (CSOMAG TARTALMA)
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SZERELÉS

1. LÉPÉS

1. Erősítse az első hordozót (2) és a hátsó hordozót (3) a fő vázhoz (1) imbusz csavarok (5), rugós alátétek
(6) és lapos alátétek (7) segítségével.

2. Állítsa be az állítólábak magasságát (59).

2. LÉPÉS

Az első oszlop (8) és a nyeregcső (9) már  a kiszállításnál rögzítve vannak a fő vázhoz – ezeken a 
részeken állítható a  magasság szorítókar (22)segítségével.
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3. LÉPÉS

1) Rögzítse az első oszlopot (8) a kapaszkodókhoz (13) szorítókar (12) segítségével.

2) Rögzítse a nyerget (10) a nyeregcsőhöz (9) szorítókar (12) és keresztcsavar(97) segítségével.
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4. LÉPÉS

1) Rögzítse a számítógép tartóját (14) az első oszlophoz (8) keresztcsavarok (86) segítségével. (kép. a).

2) Bújtassa át a számítógép kábelét (105) számítógép tartójának nyílásán(14) (kép. b).

3) A számítógép tartójába helyezze be a kábelt(41) (kép. c).

4) Rögzítse a számítógépet (85) a tartóhoz (14) keresztcsavarok (84) segítségével (kép d).
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5. LÉPÉS

1. Csavarozza oda  a hajtókarokhoz (24L/24R) a pedálokat – bal pedált (25L) az óramutató járásával 
ellenkező irányban csavarozza, jobb pedált (25R) csavarozza az óramutató járásával megegyező 
irányban.

2. A számítógép bekapcsolásához csatlakoztassa a hálózati adaptert (100).

MOZGATÁS
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 SM7224-64 VEZÉRLŐPANEL

FUNKCIÓK

MUTATÓ LEÍRÁS

TIME / IDŐ Beállítási intervallum: 0:00~99:00; megjelenítési tartomány: 0:00 ~ 99:59 

SPEED /GYORSASÁG megjelenítési tartomány: 0.0 ~ 99.9

DISTANCE / TÁVOLSÁG Beállítási intervallum: 0.00~99.90KM; megjelenítési tartomány: 0.0 ~ 99.99

CALORIES / KALÓRIA Beállítási intervallum: 0~9990; megjelenítési tartomány: 0 ~ 9999

PULSE /PULZUS Beállítási intervallum: 0-30~230; megjelenítési tartomány: P-30~230

RPM / FORDULATOK
SZÁMA Beállítási intervallum: 0 ~ 999

WATT / TELJESÍTMÉNY Beállítási intervallum: 10~350; megjelenítési tartomány: 0~999.

GOMBOK 

MEGNEVEZÉS LEÍRÁS

Recovery Kondíció felmérés.

Reset
Gyári beállítás visszaállítása - 2 másodpercig nyomja  a gombot 

A beállítás módban ez a gomb szolgál a főmenübe való visszatéréshez

Down Edzés program kiválasztása / paraméter értékének  csökentése

Up Edzés program kiválasztása / paraméter értékének  növelése

Start/ Stop Edzés program elkezdése/leállítása

Mode Az aktuális beállítás jóváhagyása / belépés a beállítás módba
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VEZÉRLÉS

SZÁMÍTÓGÉP BEKAPCSOLÁSA

A számítógép bekapcsolása után 1 másodperces hangjelzést ad ki és 2 másodpercig az egész kijelző kivillan
(Ábra 1).  Ezután megjelenik tárcsa átmérője (Ábra 2) majd a számítógép készenléti üzemmódba kapcsol(Ábra
3).

Ábra 1 Ábra 2 Ábra 3

PROGRAM VÁLASZTÁS

Az UP és  DOWN gombokkal  választhatunk programot  Manual   Program  User  Target  H.R.C – a
választott programba való lépéshez nyomja meg a START gombot.

MANUÁLIS PROGRAM

Válassza ki a MANUAL programot és az elkezdéshez nyomja meg a START/STOP. A program elindítása után
automatikusan mérni kezdi az: IDŐ / FORDULATOK SZÁMA / GYORSASÁG / TÁVOLSÁG / KALÓRIA /
TELJESÍTMÉNY (Ábra 4 és 5). Ha előre beállítja a teljesítményt (paraméter WATT), az edzés alatt a terhelés
automatikusan fog változni az aktuális WATT és RPM értékhez mérten. Ha a  WATT paraméter nincs beállítva,
az edzés közben magunk szabályozhatjuk (Ábra 6).

Ábra 4 Ábra  5 Ábra 6
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ELŐRE BEÁLLÍTOTT PROGRAMOK

A  PROGRAM-ba való belépéskor  a  7-es ábrán lévő adatokat fogja Ön is látni. Az  UP és DOWN  gombokkal
tud   választani   az  előre  beállított  nehézségi  profilokból  P1-P12.  A  profil  kiválasztása  után  a  kijelzőn  2
másodpercre megjlenik az aktuális választás „PX (X=1, 2, 3, …, 12)“ – a program elkezdéséhez nyomja meg a
START/STOP gombot. A nehézségi fokozatokat lehet edzés közben szabályozni.

Ábra 7

FELHASZNÁLÓI PROGRAM

E programba való belépéskor az 8-as ábrán látható kijelzőt fogja Ön is látni. Az  UP és DOWN gombokkal
állítsa be a saját terhelési profilját, majd hagyja jóvá a MODE gombbal. Majd állítsa be az edzés hosszát és a
jóváhagyáshoz nyomja 2 másodpercig a MODE gombot. Az edzés elkezdéséhez nyomja meg a  START/STOP
gombot.

Ábra 8

PROGRAM PULZUSFREKVENCIA ELLENŐRZÉSÉRE

A  H.R.C. programban az  UP és  DOWN gombokkal  állítsa  be először a  felhasználó életkorát  (Ábra 9)  –
beállítások jóváhagyásához nyomja meg a MODE gombot. Majd válasszon ki az UP és DOWN gombokkal egy
paramétert  55% / 75% / 95% / TAG (cél pulzus). A választott paraméter alapján a kijelzőn megjelenik a cél
pulzus száma (Ábra 10).

Ábra 9 Ábra 10
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KONDÍCIÓ KIÉRTÉKELÉSE

Ha aktív a pulzusérzékelő, nyomja meg az edzés befejezte után a RECOVERY gombot. A kijelzőn megjelenik a
60 másodperces visszaszámlálás és az aktuális pulzus (Ábra 11). A visszaszámlálás után megjelenik az érték F1-
F6 skála alapján (Ábra 12).  F1 a lehető legjobb eredmény,  F6 a legrosszabb eredmény.  A fő menübe való
visszatéréshez nyomja meg újra a RECOVERY gombot. E funkció segítségével a felhasználó követni tudja,
hogy rendszeres edzés mellett hogy javul a kondíciója.

Ábra 11 Ábra 12

MEGJEGYZÉS:

Ha a számítógép nem működik megfelelően, próbálja kihúzni, majd újra csatlakoztatni a hálózati adaptert.

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
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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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