
 

 

 

 

 

 

 

 

Használati útmutató 

IN 901 Evezőgép inSPORTline SEG-6601 2 az 1-ben 

            

 

 

 

 

Az edzés egészségi kockázattal járhat. 

Az edzésprogram megkezdése előtt 

konzultáljon egészségi állapotáról 

háziorvosával. 

Amennyiben gyengeséget vagy 

émelygést érez, azonnal szakítsa 

meg az edzést. Amennyiben a 

berendezés nem megfelelően van 

összeszerelve, vagy nem megfelelően 

követik az utasításokat, az súlyos 

sérülésekhez vezethet. 

A berendezés használata közben a 

közelében más személyek vagy házi 

állatok ne tartózkodjanak. Mindíg 

bizonyosodjon meg arról, hogy 

valamennyi csavar és anya erősen be 

legyen húzva. Kövesse a jelen használati utasítás valamennyi útmutatását 

 

 

A GARANCIÁLIS ÉS GARANCIÁN TÚLI SZERVIZT A FORGALMAZÓ 

BIZTOSÍTJA: 

Insportline Hungary Kft. 

2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 65. 

www.insportline.hu 

tel./fax: 0633-313-242 
Köszönjük, hogy termékünk megvásárlása mellett döntött. Bár nagy erőfeszítéseket teszünk valamennyi 

termékünk minőségbiztosítása érdekében, egyedi esetekben előfordulnak hiányzó vagy hibás termékek. 

Owners’ Manual 

WARNING FIGYELMEZTETÉS 

http://www.insportline.hu/


 

 

Bármilyen hiba vagy észlelése, vagy a gép alkatrészének hiánya esetén vegye fel velünk a kapcsolatot annak 

pótlása érdekében (lásd elérhetőség a használati útmutatás első oldalán). Jelen gép kizárólag otthoni 

használatra készült. A garancia nem érvényesíthető, amennyiben a gépet professzionális céllal edzőtermekben 

használják. 
 

Általános információk: 

 Ez a berendezés kizárólag otthoni használatra készült. A gép nem használható kommersz célokra és 

nagy teljesítményű terhelésre  

 A helytelen használata (pl. túlzott edzés, erős mozdulatok bemelegítés nélkül, rossz beállítás) kárt 

tehetnek egészségében.  

 Az edzés megkezdése előtt konzultáljon egészségi állapotáról – szív és érrendszer, vérnyomás, 

ortopédiai problémák.  

 A gyártó nem vállal felelősséget semmilyen, a jelen berendezés használata során a berendezés 

helytelen összeszerelése vagy karbantartása következtében keletkezett sérülésért, kárért. 

Javasoljuk a gép összeszerelését szakszervizre bízni. Információk a forgalmazónál. (lásd a használati 

útmutatás első oldala) 

 

Biztonsági információk: 

A balesetek vagy a gép sérüléseinek elkerülése érdekében kövessék a következő szabályokat: 

 A berendezés maximális terhelhetősége 120 kg. 

 a gép besorolása HC. A gépet ne használják szellőztetés nélküli helységben 

 Magas hővel, nedvességgel és vízzel a gép ne kerüljön kapcsolatba. 

 A számítógép automatikusan megáll, mikor abbahagyja a pedálok hajtását.  

 Használat előtt alaposan olvassa el a használati útmutatót. 

 Helyezze a gépet kemény egyenes talajra. Bizonyosodjon meg róla, hogy elhelyezése stabil és 

biztonságos. 

 Ne álljon a nyeregre vagy a lengőkarokra. 

 Hagyjon a gép körül legalább 2-2 m szabad területet valamennyi oldalon.  

 Tartsa be a nyeregrúd az útmutatásban meghatározott minimális behelyezését. 

 A helytelen, vagy túlzásba vitt edzés komoly kárt tehet egészségében. 

 Bizonyosodjon meg, hogy a karok és a többi beállító mechanizmus nem akadályozzák az edzésben. 

 Valamennyi alkatrészt rendszeresen ellenőrizze. Amennyiben sérültek, ne használja a gépet, és 

azonnal cserélje ki a sérült alkatrészeket vagy vegye fel a kapcsolatot a forgalmazó szervizzel 

(lásd a útmutatás első oldala) 

 Rendszeresen ellenőrizze a csavarokat, anyákat, be vannak e húzva rendesen. 

 Ne hagyja a gyerekeket,házi kedvenceit felügyelet nélkül a gépen, vagy annak közelében. 

 Ez a gép nem játék. 

 Őrizze meg ezt a használati útmutatást az esetleges jövőbeni pótalkatrészek rendeléséhez. 

Fontos: 

A terméket csak az eredeti, vagy biztonságos szállításra alkalmas csomagolásban vigye vissza, hogy a gép 

ne sérülhessen.  

FONTOS  

Ezen, vagy bármilyen más edzésprogram megkezdése előtt konzultáljon egészségi állapotáról orvosával. 



 

 

Különösen fontos ez a 35 évnél idősebb személyek, vagy meglévő egészségügyi problémával rendelkező 

személyek esetében. 

BIZTONSÁGI INSTRUKCIÓK  

FIGYELMEZTETÉS: A berendezésen folytatott edzés következtében keletkezhető komoly egészségügyi problémák kockázatának 

csökkentése érdekében olvassa el az alábbi biztonsági instrukciókat:  

2. Használat előtt figyelmesen olvassa el és kövesse a biztonsági információkat. Használat előtt ellenőrizze, hogy a berendezés 

megfelelően össze lett szerelve és az alkatrészek erősen be vannak húzva. 

3. A berendezés összeszereléséhez javasoljuk két személy jelenlétét.. 

4. A gyermekeket tartsa távol a berendezéstől.  Ne engedje gyermekeinek, hogy használják, vagy játsszanak a berendezésen. A 

berendezés használata alatt más személyeket és házi kedvenceiket tartsa távol a berendezéstől.  

5. Javasoljuk, helyezze a berendezést védő alátétre. 

6. Helyezze a berendezést egyenes stabilfelületre és úgy használja. Ne helyezze a berendezést szabad szőnyegre vagy egyenetlen 

felületre. 

7. Állítsa be a lábvégeket, úgy, hogy a berendezés ne billegjen a talajon. 

8. Ellenőrizze a berendezést az esetleges elhasználódott alkatrészek, vagy az üzemeltetéshez szükséges, hiányzó 

részek miatt. 

9. Húzza be/cserélje ki az összes elhasználódott, vagy hiányzó, az üzemeltetéshez szükséges alkatrészt.. 

10. Az edzésprogram megkezdése előtt konzultáljon egészségi állapotáról orvosával. Amennyiben az edzés alatt 

gyengeséget, szédülést, fájdalmat érez, azonnal hagyja abba az edzést és konzultáljon egészorvosával. 

11. Személyes fitness programja fejlesztésével kapcsolatban kövesse orvosa tanácsait. 

12. Mindig olyan edzést válasszon, amely a leginkább megfelel saját fizikai lehetőségeinek és flexibilitásának. legyen tisztában saját 

határaival és csak lehetőségei keretein belül eddzen. Az edzés alatt használja józan eszét. 

13. Soha ne eddzen mezítláb vagy zokniban, viseljen megfelelő lábbelit, pl. futó, szabadidő-, vagy cross cipőt. Győződjön meg róla. hogy 

a lábbeli kényelmes, megfelelő támaszt nyújt lábainak és csúszásgátló talppal rendelkezik.. 

14. Ügyeljen stabilitására az edzés alatt, fel, és leszálláskor vagy a berendezés szerelésekor, a stabilitás elvesztése 

eséshez vezethet, ami komoly fizikai sérüléseket okozhat. 

15. Az edzés alatt mindkét talpát stabilan és biztonságosan tartsa a pedálokon.  

16. Az edzés alatt egyszerre csak egy személy használja a berendezést. 

 Ellenőrizze a berendezés használata előtt, hogy a háttámasz (62) biztonságosan le van zárva a biztonsági ék (63) 

segítségével.  

 Ellenőrizze, hogy a tárolás során a sín (52) megfelelően rögzítve van a támasz rúdon (56) található lazító csavar 

(59) segítségével. 

 Rögzítse az ülést legalább elölről egy látható nyílás pozícióban mielőtt a sínt a tárolási pozícióba állítaná. Ez 

megakadályozza, hogy a nyereg kárt tegyen a burkolatban. 

FIGYELMEZTETÉS: Ezen, vagy bármilyen más edzésprogram megkezdése előtt konzultáljon egészségi állapotáról 

orvosával. Különösen fontos ez a 35 évnél idősebb személyek, vagy meglévő egészségügyi problémával rendelkező 

személyek esetében. 

OLVASSA EL ÉS KÖVESSE A BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKET. AZ INSTRUKCIÓK ELHANYAGOLÁSA 

KOMOLY FIZIKAI SÉRÜLÉST OKOZHAT.  

 

 

                                                                                         



 

 

 

Csavarok és anyák 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Figyelmeztetés:  Valamennyi csavar hosszát, kivéve a laposfejű csavarokét-a fej 

részétől a csavar végéig mérjük. A lapos fejű csavarokat a fej felső részétől 

a csavar végig mérjük. 

A berendezés kicsomagolását követően bontsa ki az alkatrészeket tartalmazó zacskót, és ellenőrizze, valamennyi 

alábbi alkatrész meg van e. Némely alkatrész már előre fel lehet szerelve. 

 

 Sz.  leírás mennyiség 

 

63  biztonsági ék 1 

 

79  Záró anya M10 8 

 

81  csavar M8x1.25x70mm 2 

 

84 Kerek fejű csavar M5x18mm 

 

1 

 

 

94  csavar M8x1.25x15mm 3 

 

95  csavar M6x1x15mm 4 

 

96  csavar M6x1x30mm 4 

   



 

 

 

97  csavar M8x1.25x16mm 8 

 

 

101  csavar M10x1.5x85mm 1 

 

102  csavar M10x1.5x95mm 1 

 

103  csavar M10x1.5x125mm 1 

 

104  anya M8x1.25mm 10 

 

105  anya M10x1.5mm 5 

 

109  nagy alátét M8x23mm 2 

 

114  csavar M8x12mm 4 

 

115  csavar M5x0.8x12mm 2 

 

Kulcs (17 mm) 2 

 

Wrench Imbusz kulcs (6 mm) 2 

 

Kombinált kulcs  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Berendezés összeszerelése 

 

Vegye ki az összes alkatrészt a dobozból és helyezze tiszta felületre a padlóra maga elé. Távolítsa el az összes 

csomagoló anyagot erről a területről és helyezze vissza a dobozba. Ne dobja ki a csomagoló anyagot, míg az 

összeszerelést be nem fejezte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figyelmeztetés: Ne távolítsa el vagy ne tegyen kárt a fő rész (1) felső részén található burkolatot (111). A 

burkolat (111) a függőleges rúdból kijövő kábelek számára van kialakítva. 

 

1 LÉPÉS: Az első talpazat rúd (2) végén egy „R” betű található. Rögzítse a z első talpazat rudat (2) 

a fő vázhoz (1) az „R” betűs jel végével a jobb oldalon és húzza be a csavarok (M8x70mm)(81) és 

anyák (M8)(104) segítségével.  

 

2 LÉPÉS: Illessze a blokkoló rudat (48) a fő vázon keresztült (1) és húzza  be a csavarok  

(M8x15mm)(94) segítségével. 

 

Figyelmeztetés: A pedál pántok (47) már rögzítve vannak a pedálokhoz (46). A bal oldali pedál és 

pánt „L” jellel van jelölve, a jobb oldali pedál és pánt „R” jellel van jelölve.  

 

3 LÉPÉS: Illessze a pedál tengelyt (44) a fő vázon (1) keresztül. Helyezze a jobb pedált (46R) a 

pedál tengely  (44) jobb oldalára, a bal pedált (46L) a bal oldalra. Biztonságosan húzza be 

a csavarok (M8x15mm)(94) és nagy alátétek (M8)(109) segítségével a pedál tengely (44) 

mindkét végén.  

Figyelmeztetés: A csavarok (M8x15mm)(94) behúzásához imbusz kulcsra lesz szüksége a pedál 

tengely (44) mindkét végén egyidejűleg.  
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4 LÉPÉS: Rögzítse a támasztó éket (60) a sínhez (52) a csavarok (M8x16mm)(97) segítségével.. 

Rögzítse a záró anyát (79) az anyára (M10)(105) és a csavarra M10x75mm (100). 

 

5 LÉPÉS: Rögzítse a sínt (52) a fő vázhoz (1) a síngyűrű ráhúzásával a fő vázban (1) levő nyílásba 

és húzza be a csavarok (M10x125mm)(103) és anyák (M10)(105) segítségével. Helyezze a 

záró anyát (79) a csavarra (M10x125mm)(103) és az anyára (M10)(105). 

 

6 LÉPÉS: Rögzítse a támasz rúd (56) végét a fő vázhoz (1) a csavarok (M10x85mm)(101) és anyák 

(M10)(105) segítségével. Illessze a záró anyákat (79) a csavarra (M10x85mm)(101) és az 

anyára (M10)(105). 

 

7 LÉPÉS: Rögzítse a hátsó támaszt (62) a sínen(52) található hátsó támasz kapocsra (61) a 

csavarok (M10x95mm)(102) és anyák (M10)(105) segítségével. Zárja le a hátsó támaszt 

(62) pozícióban a biztonsági ék (63) segítségével. Helyezz a záró anyákat (79) a 

csavarokra (M10x95mm)(102) és anyákra (M10)(105). 

 

 

 

(100) BOLT



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figyelmeztetés: Legyen óvatos, hogy ne  sérüljön meg a pulzus frekvencia érzékelő kábel (73,74) 

a 8 és 10 lépéseknél.  

 

8 LÉPÉS: Rögzítse a kapaszkodót (70) a nyereg támaszhoz (64) a csavarok (M8x12mm)(114) 

segítségével. 

 

9 LÉPÉS: Rögzítse a nyerget (68) a nyeregtámaszhoz (64) a csavarok (M6x15mm)(95) 

segítségével. Rögzítse a háttámaszt (69) a nyereg támaszhoz (64) a csavarok 

(M6x30mm)(96) segítségével. 

10 LÉPÉS: Fordítsa el a rugós ék (67) csavarját (67) az óramutatóval ellentétes irányba és zárja le a 

csavart kilazított helyzetben, a kép alapján. Illessze a nyereg támaszt (64) a sínre (52).  

  Helyezze a burkolatot (55) a sín (52) hátsó végére. Dugja át a blokkoló csavart (54) a 

sínen (52) és a burkolaton (55) a blokkolóval (53) való összekötéshez. Felhívjuk a figyelmét, hogy a 

blokkoló csavar (54) a sín (52) elülső részén már gyárilag rögzítve van. 
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Release

114 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figyelmeztetés: A jobb pedál (41) R jellel van jelölve a pedáltengely végén. A jobb pedálon (41) be 

van fűzve a pánt és az óramutatóval megegyező irányba van behúzva. A bal pedál (39) L 

betűvel van jelölve a pedál tengely végén. A bal pedálon (39) be van fűzve a pánt és az 

óramutatóval ellentétes irányba van behúzva.  

 

11 LÉPÉS: Rögzítse a jobb pedált (41) a pedálkar burkolatban (35) elhelyezett jobb pedálkarra (37), 

lásd a képet. Húzza be alaposan a pedált. A jobb pánt (42) R betűvel van jelölve a pánt 

alsó részén. Kattintsa be a pedál (41) belső sarkán levő 3 lyukvéget. Fűzze át a pánt (42) 

másik végét R betűvel az alsó felén a jobb pedál (44) külső sarkán át. Vegye ki a beállító 

lyukakat, melyek a lábat a pedálban tartják. Ismételje ezt a folyamatot a bal pedál (39) 

pedálkarra (36) rögzítésénél és fűzze át a bal pántot (40) a bal pedálon (39)  

 

12 LÉPÉS: A kép alapján kösse be a pulzus frekvencia érzékelő kábelt (73) a nyereg alsó 

támaszában (64) elhelyezkedő kábellel (74). Kösse össze a kábelt (74) a fő váz (1) 

bilincsében elhelyezkedő kábellel (75). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 LÉPÉS: Csatlakoztassa az érzékelő kábelt (29) és a computer rúd (31) felső részén levő kábelt 

(75) és húzza ki a a computer felső rúdjából (31). Húzza meg a kapaszkodót (25) fordítsa 

ki a szalagokat (21) és illessze be a szalagot a computer (31) alsó részén levő nyíláson. 

Illessze a computer (31) rudat a fő vázra (1) a csavarok (M5x18mm)(84) segítségével. 

 

14 LÉPÉS: Helyezzen két AA típusú elemet a computerbe (30). Csatlakoztassa a kábelt (29) és a 

pulzus frekvencia kábelt (75) a computerbe (30) és tolja vissza a kábelek végét a 

computer rúdba (31). Rögzítse a computert (30) a rúdhoz (31) a csavarok 

M5x0.8x12mm(115) segítségével. 

 

Figyelmeztetés: Kérjük, legyen óvatos, hogy a kábelek a computer (30) rögzítése során ne 

sérüljenek.  

 

15 LÉPÉS: Hogy a berendezés használata közben megőrizze stabilitását, Forgassa el az 

óramutatóval ellentétes irányba szabályzó alátétet, míg a berendezés stabilan nem áll a 

talajon, hogy használata közben.  

 

 

 

 

 

 

Szabályzó alátét 



 

 

                                                                                        

 

Computer használata 

 

Elölnézet 

                  

 

Nyomógombok 

ENTER/RESET: 1. Megnyomásával kiválasztja a funkciót 

Nem-magasság-súly-életkor-idő-távolság-kalória-pulzus frekvencia 

2. Nyomja meg ezt a gombot a mód beállítás megadására.  

3. Nyomja meg a gombot a beállított értékek jóváhagyásához.  

   4. Tartsa lenyomva több, mint két másodpercre az összes érték nullázásához.  

   5. Tartsa lenyomva több, mint 5 másodpercre és megjelenítés és funkció visszatér 

az test zsír méréshez alapbeállított értékre.  

  

PULSE RECOVERY: Nyomja meg a gombot az erőnlét teszt elvégzéséhez.  

 

MEASURE:  Nyomja meg a gombot a test zsír méréséhez. A művelet előtt állítsa be személyes 

adatait a computerben.  

 

UP (fel nyíl)      : 1. Növeli a következő funkciók beállított értékeit:  

Nem-magasság-súly-kor-idő-távolság-kalória-pulzus frekvencia 

2. Válassza ki a funkciót és megjelenik a fő kijelzőn az edzés alatt.  

Scan- idő-sebesség-távolság-kalória-pulzus frekvencia.  

 

DOWN(le nyíl)     : 1. Csökkenti a következő funkciók beállított értékeit:  

Nem-magasság-súly-kor-idő-távolság-kalória-pulzus frekvencia 

2. Válassza ki a funkciót és megjelenik a fő kijelzőn az edzés alatt.  

Scan – pulzus frekvencia -kalória-távolság-sebesség-idő. 

 



 

 

Elem csere 

1. Az elemek a compuer hátsó részében vannak elhelyezve. 2 db AA vagy UM-3 elem. 

2. Ellenőrizze, hogy az elemek helyesen vannak elhelyezve. Az elemek legyenek helyesen 

elhelyezve, és ellenőrizze, hogy azok megfelelően érintkeznek e a rugókkal. 

3. Amennyiben a kijelzőn nem jelenik meg semmi, vagy csak egy bizonyos szegmens, vegye ki az 

elemeket, várjon 15 másodpercet, majd helyezze vissza az elemeket.  

4. Amint az elemeket kiveszi, valamennyi funkció érték nullázódik.  

5. Az elemeket távolítsa el a berendezésből még a teljes lemerülésük előtt, amennyiben rosszak, 

biztonságosan semmisítse meg.  

 

 
LCD KIJELZŐ 

Funkciók és műveletek 

 

· AUTO ON/OFF – automata bekapcsolás és kikapcsolás 

A computer automatikusan bekapcsol, amint elkezdi a z edzést. Amennyiben több, mint 4 percre 

abbahagyja az edzést, a computer automatikusan kikapcsol és az értékeket nullázza.  

 

SCAN 

Nyomja meg az UP – fel, vagy DOWN – le gombot, míg a kijelzőn villogni kezd egy pont. A kijelzőn 5 

másodpercen belül váltakozva megjelennek a funkció-sebesség-távolság-kalória-pulzus frekvencia  

funkciók. 

 

TIME - idő 

Nyomja meg az UP vagy DOWN gombot, míg a kijelzőn meg nem jelenik az idő. A fő kijelzőn jelenik 

meg. Mennyiben be szeretné állítani az idő értéket, nyomja meg az ENTER/RESET gombot, és az 

UP vagy DOWN gombok segítségével állítsa be a kívánt időt.  

Számlálás: Az idő megadása hiányában a kijelző az időt d 00:00~99:59 intervallumban számlálja. 

Visszaszámlálás: Az idő 1:00~99:00 intervallumban történő beállítása esetén a kijelző az időt a 

beállított értékektől visszaszámlálja nulláig. Amint elérte a nulla értéket, a kijelző hangjelzést ad ki.  

 



 

 

SPEED- sebesség 

Nyomja meg az UP vagy DOWN gombot, míg a kijelzőn meg nem jelenik a sebesség érték. A kijelző 

a fő kijelzőn megjeleníti az aktuális sebességet. A sebesség érték terjedelme 00~ 99.9 Km/óra vagy 

mérf./óra 

 

DISTANCE - távolság 

Nyomja meg az UP vagy DOWN gombot, míg a kijelzőn meg nem jelenik a távolság értéke. A kijelző 

a megtett távolságot számolja. Amennyiben szeretné beállítani az értéket, nyomja meg az 

ENTER/RESET gombot a távolság kiválasztásához és az UP vagy DOWN gombok segítségével 

válassza ki a kívánt értéket.  

Számlálás: A távolság megadása hiányában a kijelző a távolságot 0.1~999.9Km  vagy mérföld 

terjedelemben fogja számolni.  

Visszaszámlálás: A távolság 1.0~999.0 Km vagy mérföld intervallumban való beállítása esetén, a 

kijelző a beállított értéktől visszaszámol nulláig. Amint megtette a beállított távot, a kijelző 

hangjelzést ad.  

 

CALORIE - kalória 

Nyomja meg az UP vagy DOWN gombokat, míg a kalória-CAL funkcióhoz nem ér. A kijelző 

számolni fogja az edzés alatt elégetett kalóriákat. Amennyiben szeretné megadni az értékez, 

nyomja meg az ENTER/RESET gombot és az UP vagy DOWN gombok segítségével válassza ki a 

kívánt értéket.  

Számlálás: az érték megadása hiányában a kijelző a kalóriákat 0.1~999.0 intervallumban fogja 

számolni.  

Visszaszámlálás: Beállított kalória 1.0~999.0 intervallumban, a kijelző visszaszámol az adott 

értéktől nulláig. Amint elérte a beállított értéket, a kijelző hangjelzést ad. 

 

PULSE (Target Heart Rate) – pulzus frekvencia (cél PF) 

Nyomja meg az UP vagy DOWN gombokat, míg a pulzus frekvencia értékhez nem ér. A kijelző az 

Ön aktuális pulzus frekvenciáját jeleníti meg percenkénti pulzus szám egységben. Amennyiben az 

értéket módosítani szeretné, nyomja meg az ENTER/RESET gombot a T.H.R-en és az UP vagy 

DOWN gombok segítségével válassza ki az értéket. 

Cél pulzus frekvencia: Cél pulzus frekvencia beállítása 60 - 220 t/perc intervallumban, a kijelző az 

Ön pulzus frekvenciáját fogja mérni. Amint eléri az értéket, a kijelző villogni kezd, míg pulzus 

frekvenciája vissza nem tér a beállított érték alá. Helyezze mindkét tenyerét a markolatokon levő 

pulzus frekvencia érzékelőre és az LCD kijelző kijelzi pulzus frekvenciáját pulzus/perc (BPM) 

egységben. 

 

Figyelmeztetés: 

1. Amennyiben a computer 16 mp-ig semmilyen jelet nem kap, megjelenik a „P” jelzés.  

2. Amennyiben stop módban van, a kijelző nem tudja mérni a pulzus frekvenciát.  

 

PULSE RECOVERY – erőnlét mérése pulzus frekvencia alapján 



 

 

Ez a funkció az erőnlét mérésére szolgál a pulzus frekvencia alapján, mikor befejezte az edzést, 

megjelenik egy érték F1.0  F6.0 terjedelemben, F1.0 a legjobb és F6.0 a legrosszabb. Az egység 

0.1. Ez a funkció lehetővé teszi az edzések alatt javuló erőnlétének nyomon követését. A teszt 

helyes elvégzéséhez végezze el közvetlenül az edzést követően. Nyomja meg a RECOVERY 

gombot és fejezze be az edzést. Amint megnyomta a gombot,azonnal fogja meg az érzékelőket. A 

teszt egy percig tart és az eredmény megjelenik a kijelzőn.  

 

 

BODY FAT MEASUREMENT (Body Mass Index) – test zsír mérése (BMI) 

Ha bekapcsolja a kijelzőt, vagy az ENTER/RESET gombot több, mint 6 másodpercre lenyomva 

tartja, a kijelző a test zsír számláláshoz kapcsol. A MEASURE gomb megnyomása előtt először adja 

meg személyes adatait. Ezután nyomja meg a MEASURE gombot, mindkét tenyerét helyezze a 

kapaszkodókon levő pulzus frekvencia érzékelőkre. Mindkét kezét tartsa egyszerre az érzékelőkön.. 

A kijelző megjeleníti az értéket a kijelzőn. A személyes adatok törlődnek, amint a computer 

kikapcsol, vagy törlésre kerül. 

 

GENDER/nem: male/férfi, HEIGHT/magasság: 175 cm, WEIGHT/súly: 70 kg, AGE/kor 30 év. 

A. Body Types/test típusok:   

E9 testtípus létezik, melyeket test zsír százalékuk alapján határozunk meg. 

1 típus extrém sportos típus. 2 típus az ideális sport típus. 3 típus extrém karcsú típus, 4 

típus – sport típus,  5 típus az ideális egészséges típus, 6 típusa karcsú típus, 7 típus az 

enyhén elhízott típus, 8 típus – Elhízott. 9 –extrém elhízott. 

 

B. BMR: Bazális anyagcsere érték. A kijelző kiszámítja az értéket a megadott adatok 

alapján – nem, súly, magasság és kor. Az érték terjedelme 1 ~ 9999Kcal.  

C. BMI: Body Mass Index. A kijelző kiszámolja a magasság és testsúly alapján az értéket és 

kijelzi azt.. Az érték terjedelme 1.0 ~ 99.9   

D. FAT %(BODY FAT RATIO): Test zsír százalék. A kijelző kiszámolja a megadott 

nem, életkor, testsúly és magasság értékek alapján: Az érték terjedelme 5 

 ~ 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Műveleti instrukciók  

 

Recumbens és evező  

TA berendezés használható mint recumbens vagy mint evező gép. Amennyiben a rugós éket (67) 

beilleszti a sínen (52) levő nyereg rúdba, a berendezés recumbensként fog működni. Amennyiben 

az éket (67) kilazítja, a nyereg nincs a blokkolva a sínen (52), így használhatja evezőként. 

 

Recumbens: Húzza ki a csavart a rugós éken (67), 

fordítsa el az óramutatóval megegyező irányba és 

lazítsa ki a csavart úgy, hogy beilleszkedjen a 

nyílásba. Üljön a nyeregre, lábait helyezze a 

pedálokba (39,41).  

 

Evező gép:Húzza ki a csavart a rugós éken (67) és 

fordítsa az óramutatóval ellentétes irányba, hogy 

kilazított helyzetben legyen. Lásd a képen. Ezután 

a nyereg szabad pozícióban lesz, hogy mozogni 

tudjon a sínen (52). Az edzéshez üljön a nyeregre, 

helyezze lábait a pedálokba (46) és húzza meg a 

kapaszkodót. (25). 

Figyelmeztetés: Amennyiben az első támasz (2) 

megemelkedik az edzés során, állítsa a lábakat 

(43) magasabb pozícióba.  

Fontos figyelmeztetés: Mindig ellenőrizze az edzés előtt, hogy a rugós ék (67) a megfelelő 

pozícióban van. 

 

Nyereg beállítás 

A nyereg helyes beállítása a Recumbens mód miatt fontos.  

1. Húzza ki a rugós éket (67) és mozgassa a nyerget előre hátra a megfelelő pozíció 

kiválasztásához. Lazítsa ki az éket (67) és ellenőrizze, hogy az a beugrott a sín (52) egyik 

nyílásába.  

2. Üljön a nyeregre és helyezze lábait a 

pedálokba. Lábaival teljes terjedelmű 

mozgást kellene tudnia végezni, a 

térdek akadályozása, vagy a csípő a 

nyeregben mozgása nélkül. A nyereg túl 

közel van a pedálokhoz, amennyiben a 

térdei az enyhétől jobban be vannak 

hajlítva a taposás közben a legtávolabbi 

pozícióban. A nyereg túl távol van, ha 

lábai térdben teljesen ki vannak nyújtva. 

Lásd a képen.  



 

 

Figyelmeztetés: Ne próbálkozzon a nyereg beállításával, amennyiben az evező pozícióba 

van állítva.  

 

 

 

 

Terhelés beállítása 

A terhelés növeléséhez forgassa el a terhelés szabályzó csavart (27) az óramutatóval megegyező 

irányba.  

A terhelés csökkentéséhez forgassa el a terhelés szabályzó csavart (27) az óramutatóval ellentétes 

irányba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karbantartás 

 

A berendezés biztonságát és integritását csak a berendezés rendszeres karbantartása és 

ellenőrzése biztosíthatja. Speciálisan a következőkre ügyeljen: 

 

1. A terhelés szabályzó csavar beállítása (27) és a mágneses rendszer ellenőrzése. A mágneses 

rendszer néhány éves használatot tesz lehetővé. 

2. A sín (52) vezető görgőinek tisztítása portörlővel. 

3. A felhasználó/tulajdonos egyedüli felelőssége a rendszeres karbantartás elvégzése. 

4. Rendszeresen ellenőrizze, hogy valamennyi csavar és anya megfelelően be van húzva. Pótolja 

az elveszett csavarokat és anyákat. Húzza be a kilazult csavarokat és anyákat.  

5. Az elhasználódott vagy sérült részeket azonnal cserélje ki. Ne használja a berendezést, amíg az 

nincs rendben.  

6. A berendezést tartsa tisztán. Törölje le száraz vagy nedves ronggyal. Ne használjon agresszív 

tisztító-, vagy oldószereket! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tárolás 

1. A berendezést tárolja száraz, és tiszta helyen. 

2. A computer lehetséges sérülése elkerülése végett az egy, vagy több éves tárolás előtt vegye ki 

az elemeket.  

3. A berendezést mozgassa az első rúdon levő mozgató kerekeken. A berendezés áthelyezéséhez 

fogja meg a sín burkolatot. Áthelyezéskor ne üljön a nyeregre. A nyereg az áthelyezés alatt 

mozoghat, ez sérülést okozhat kezein vagy ujjain.  

4. Tároláshoz csukja össze a berendezést: 

a) Állítsa és rögzítse a nyerget olyan pozícióban, hogy legalább egy nyílás maradjon látható a 

nyereg előtti rúdon. Figyelmeztetés: Ez megakadályozza a burkolat nyereg általi rongálását.  

b) Távolítsa el a biztonsági éket (63) és a hátsó támaszt (62) helyezze előre. Figyelmeztetés: 

Ennél a tevékenységnél a csavar (59) könnyen kihúzható.  

c) Húzza ki a lazító csavart (59) és hajtsa be a sínt (52). Ellenőrizze, hogy a sín biztonságosan 

az összerakott pozícióban helyezkedik el a csavar (59). 

d) Zárja le a hátsó támaszt (62) összecsukott pozícióban az ék (63) segítségével.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A berendezés szétrakása: 

a. Húzza meg a lazító csavart (59) és hajlítsa ki a sínt (52). Ellenőrizze, hogy a sín (52) 

biztonságosan bekattant szétnyitott pozícióban a csavar (59) segítségével. 

b. Távolítsa el az éket (63) és helyezze a hátsó támaszt (62) hátra, majd zárja le a hátsó 

támaszt a helyes pozícióban az ék (63) segítségével.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Alkatrész lista  

Sz. Megnevezés Menny.. 

1 Fő váz 1 

2 Első talpazat 1 

3 tengely 1 

4 csiga 1 

5 Szalag kerék 1 

6 Összekötő kerék 1 

7 Csapágyak 2 

8 Csapágyak (6004Z) 4 

9 C karika M20 2 

10 Csapágy alátét 2 

11 V szalag 1 

12 Vezérlő csiga kar 1 

13 Vezető csiga kerék 1 

14 Csiga távtartó 1 

15 Terhelő rugó 1 

16 Mágneses rendszer 2 

17 Feszítő huzal 1 

18 Kerék 3 

19 Kerék foglalat 3 

20 Kerék távtartó 3 

21 Szalag 1 

22 Szalag kerék 1 

23 Tengely 1 

24 Kerék távtartó 2 

25 Kapaszkodók 1 

26 Szivacs grip 2 

27 Terhelés szabályzó csavar 1 

28 Mágnes 1 

29 Érzékelő kábel 1 

30 Computer 1 

31 Computer rúd 1 

32 Felső burkolat 1 

33 Bal burkolat 1 

34 Jobb burkolat 1 

35 Pedálkar burkolat 2 

36 Bal pedálkar 1 

37 Jobb pedálkar 1 

38 Csavar M8x1.25x25mm 3 

39 Bal pedál 1 

40 Jobb pedál pánt 1 

41 Jobb pedál 1 

42 Bal pedál pánt 1 

43 Láb 1 

44 Pedál tengely 1 

45 Távtartó 2 

46 Láb pedál 2 

47 Pedál pánt 2 

48 Blokkoló rúd 1 

49 Sín közép  1 

50 Középső foglalat 2 

51 Sín burkolat 1 

52 Sín 1 

53 Blokkoló 2 

54 Blokkoló csavar 2 

55 Sín burkolat 1 

56 Támasz rúd 1 

57 Belső támasz rúd 1 

58 Foglalat 1 

59 Lazító csavar 1 

60 Támasztó bilincs 1 

61 Hátsó támasz bilincs 1 

62 Hátsó támasz 1 

63 Biztonsági ék 1 

64 Nyereg támasz 1 

65 Nyereg görgő 4 

66 távtartó 8x12x6.5mm 4 

67 Rugós ék 1 

68 Nyereg 1 

69 Háttámasz 1 

70 Markolat 1 

71 Szivacs grip 2 

72 Érzékelő 2 

73 Érzékelő kábel 1 

74 Érzékelő kábel 1 

75 Csatlakozó kábel 1 



 

 

76 Mozgató kerék 2 

77 Kerek burkolat 60mm 4 

78 Kerek betét 25mm 6 

79 Záró anya M10 8 

80 Csavar M8x1.25x60mm 3 

81 Csavar M8x1.25x70mm 2 

82 Kerek fejű csavar M4x20mm 5 

83 Kerek fejű csavar M4x25mm 2 

84 Kerek fejű csavar M5x18mm 5 

85 Kerek fejű csavar M5x0.8x15mm 1 

86 Kerek fejű csavar M5x0.8x18mm 4 

87 Csavar M5x0.8x15mm 12 

88 Kerek fejű csavar M6x1x15mm 4 

89 Kerek fejű csavar M6x1x30mm 4 

90 Lapos fejű csavar M8x1.25x16mm 2 

91 Lapos fejű csavar M8x1.25x25mm 1 

92 Lapos fejű csavar M8x1.25x25mm 4 

93 Csavar M6x1x12mm 2 

94 Csavar M8x1.25x15mm 3 

95 Kerek fejű csavar M6x1x15mm 4 

96 Kerek fejű csavar M6x1x30mm 4 

97 Csavar M8x1.25x16mm 8 

98 Csavar M8x1.25x55mm 4 

99 Csavar M10x1.5x45mm 1 

100 Csavar M10x1.5x75mm 1 

101 Csavar M10x1.5x85mm 1 

102 Csavar M10x1.5x95mm 1 

103 Csavar M10x1.5x125mm 1 

104 Anya M8x1.25mm 10 

105 Anya M10x1.5mm 5 

106 Anya M10x1.25mm 2 

107 Alátét M6 2 

108 Alátét M8 7 

109 Nagy alátét M8x23mm 2 

110 Alátét  M10 2 

112 Imbusz kulcs 6mm 2 

113 használati útmutató 1 

114 csavar M8x12mm 4 

115 Kerek fejű csavar M5x0.8x12mm 2 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Karbantartás 

Rendszeresen végezze el a berendezés általános karbantartását a berendezés 

kihasználtságától függően, de legalább 20 üzemóra után.  

A karbantartás magába foglalja: 

1. A berendezés összes mozgó alkatrészének ellenőrzését (tengelyek, mozgásátviteli csuklók, stb.), megfelelő e a 

kenésük. Amennyiben nem, azonnal kenje meg. Javasoljuk hagyományos kerékpár- és varrógép olaj, vagy 

szilikon olaj használatát.  

2. Valamennyi alkatrész rendszeres ellenőrzése – csavarok és anyák és azok rendszeres behúzása. 

3. A tisztításhoz csak szappanos vizet használjon tisztítószerek és abrasivumok helyett.. 

4. Óvja a computert a folyadék vagy izzadság általi érintkezéstől, melyek kárt tehetnek a berendezésben.  

5. A computer, adapter, dugó és az egész kerékpár ne kerüljön kapcsolatba vízzel.  

6. A computert ne tegye ki napsugárzásnak és ellenőrizze az elemek működő képességét, hogy ne folyjanak ki, 

ami kárt tehet az egész computerben. 

7. A berendezést mindig tárolja száraz meleg helyen. 

 

FIGYELMEZTETÉS 

A berendezést helyezze egyenes stabil talajra. A berendezés helyes szintbe helyezése a talpazatok végein található műanyag 

burkolatok elforgatásával lehetséges.  Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a berendezés összes csavarja megfelelően 

be van e húzva.  

 

Garanciális feltételek: 

Az eladó erre a termékre az alábbi garanciákat biztosítja: 

 

 Az acélkeretre az első tulajdonos számára 60 hónapos garancia az eladás napjától számítva.  

 A számlálóra és az elektromos berendezésekre 60 hónapos garancia az eladás napjától számítva. 

 A többi alkatrészre a garancia 24 hónap az eladás napjától. 

 

A garancia nem vonatkozik a következő módon keletkezett károkra: 

 Felhasználó hibájából, azaz szakszerűtlen használat, helytelen összeszerelés, a nyeregrúd nem 

megfelelő beillesztése a vázba, a pedálok nem elegendő mértékben behúzása a pedálkarokba, illetve a 

pedálkarok nem elegendő rögzítése a tengelybe 

 Helytelen karbantartás 

 Mechanikus károk 

 Általános használat során előforduló elhasználódás (pl. gumi- és műanyag alkatrészek, mozgó 

mechanizmusok, stb)  

 Visszafordíthatatlan esemény, természeti katasztrófa  

 Szakszerűtlen beavatkozások  

 Helytelen használat vagy nem megfelelő elhelyezés, alacsony vagy magas hőmérsékleti hatások, 

illetve víz hatása, túlzott nyomás vagy ütés, szándékos design, külalak vagy méret módosítás által 



 

 

Figyelmeztetés: 

1. az edzést kísérő hangeffektusok, esetleges nyekergések nem minősülnek hibának, amely akadályozná 

a berendezés rendeltetésszerű használatát. És szintúgy nem képezheti reklamáció tárgyát sem. Ez a 

tünet az általános karbantartással megszüntethető.  

2. figyelmeztetés:az alap modelleknél koszorús csapágyak kerültek beépítésre. Ezen csapágyak 

élettartama rövidebb lehet, mint a garanciális idő. Élettartamuk kb. 100 üzemóra. 

3. a jótállás időtartama alatt a termék valamennyi gyártási-, vagy anyaghibából származó hibáját 

eltávolítjuk úgy, hogy a berendezés rendeltetésszerűen használható legyen.  

4. Reklamáció csakis írásban, a hiba pontos leírásával, leigazolt vásárlást igazoló szelvénnyel 

érvényesíthető. 

5. Reklamáció csak az eladónál érvényesíthető  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eladás dátuma:           Eladó bélyegzője és aláírása: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forgalmazó: 

Insportline Hungary Kft. 

2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 65. 

www.insportline.hu 

tel./fax: 0633-313-242 

 

http://www.insportline.hu/

