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Köszönjük, hogy termékünket választotta! 

Kérjük használat előtt olvassa el a használati útmutatót. 

Őrizze meg a kezelési útmutatót. 
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FIGYELEM: Első használat előtt konzultáljon orvosával. Mindenki a saját kondíciójának megfelelő 

edzésprogramot állítson össze, ne vigye túlzásba az edzést. A kijelző által mutatott értékek nem orvosi 

pontosságúak.  

FONTOS: Használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót. Őrizze meg a kezelési útmutatót. A 

kép csak illusztráció, egyes részleteiben eltérések lehetnek. 

FIGYELEM: A gép maximális terhelhetősége 120 kg. Csak otthoni használatra alkalmas a 

szobakerékpár. 

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ 

A szobakerékpár kizárólag otthoni használatra alkalmas. Ha közüzemi használat során sérül a gép, a 

garanciális javítás nem érvényes. 

A szobakerékpár pontos és precíz tervezésének köszönhetően használata biztonságos.Ugyanakkor 

mindig be kell tartani a biztonsági előírásokat. Az összeszerelés és az első használat előtt figyelmesen 

olvassa el a használati útmutatót. 

Kérjük tartsa be az alábbi biztonsági útmutatót: 

1. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót  a szobakerékpár első használata előtt. 

2. A gépet csak a kézikönyvben leírtak alapján, rendeltetésszerűen lehet használni. 

3. Ellenőrizze és húzza meg a mozgó részeket, mielőtt a gépet használná. 

4. Ne nyúljon a mozgó részekhez. 

5. Tartsa távol a géptől a gyerekeket és háziállatokat. Soha ne hagyja gyermekét felügyelet 

nélkül a készülék közelében. 

6. Minden edzés előtt végezzen bemelegítő gyakorlatokat. 

7. Minden egyes használat előtt győződjön meg arról, hogy minden csatlakozó rész 

megfelelően rögzítve van. 

8. A gépet egyszerre csak egy felhasználó veheti igénybe. 

9. Azonnal hagyja abba az edzést, ha szédülést, hányingert, mellkasi fájdalmat vagy egyéb 

fizikai rosszullétet tapasztal. Tüneteivel forduljon orvoshoz. 

10. A szobakerékpárt tiszta, sima felületre helyezze. Kinti használatra nem alkalmas, tartsa 

távol nedves környezettől. 

11.Viseljen megfelelő sportruházatot edzés közben. Ne viseljen nagyon laza ruházatot, amely 

beleakadhat a készülék mozgó részeibe. Viseljen sportcipőt edzés közben. 

12. Távolítson el minden éles tárgyat a szobakerékpár közeléből. 

13. Fogyatékkal élők és gyerekek csak felnőtt személy felügyelete mellett használhatják a 

gépet. 

14. A szobakerékpár nem használható ha bármely része vagy alkatrésze sérült. 

15. A sérült vagy elhasználódott alkatrészek cseréjéhez mindig csak eredeti alkatrészeket 

használjon. 

16. A karbantartáshoz és tisztításhoz ne használjon erős, maró hatású oldószereket. 

17. A csomagoló anyagot és egyéb már nem használható alkatrészeket az arra kijelölt 

megfelelő gyűjtőhelyeken semmisítsék meg. 

18.A számítógép által jelzett adatok nem alkalmasak az egészségi állapot felmérésére. 

19.Otthoni használatra alkalmas a szopbakerékpár. Megfelel az EN957 előírásokna 



3  

 

20. Terhes nők nem használhatják a készüléket. 

               21. A pulzusmérő pontatlan értékeket mutathat. Ne vigye túlzásba az edzést, ha bármilyen        

rosszullétet tapasztal, azonnal hagyja abba az edzést.  

 

 

SZERKEZETI RAJZ 
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ALKATRÉSZ LISTA 
 

 
                                                                                  

Č. Megnevezés DB 

1 főváz 1 

1a hajtókar 2 

2 első stabilizáló talp 1 

2a első stabilizáló végsapka 2 

3 hátsó stabilizáló talp 1 

3a hátsó stabilizáló végsapka 2 

4 nyeregcső 1 

5 bal pedál 1 

6 jobb pedál 1 

7 nyereg 1 

8 első oszlop/kormányoszlop 1 

9 kormány 1 

10 számítógép 1 

11 kormányoszlop borítás 1 

12 rögzítő csavar 1 

13 beállító csavar 1 

14 nyeregbeállító csavar 1 

15 szögletes csavar M8X70 4 

16 íves alátét Φ8 8 

17 anya M8 4 

18 imbusz csavar M8X16 4 

19 rugós alátét Φ8 4 

20 nyereg alátét 3 

21 anyacsavar nyereghez 3 

22a/22b/22c/22d számítógép kábel 1 

23a/23b pulzusérzékelő kábel 2 

24 terhelésszabályozó kábel 1 

25 terhelésszabályozó csatlakozó 1 

26 terhelésszabályozó 1 

27 számítógép csavar M5X10 2 
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SZERELÉSI ÚTMUTATÓ 
Annak érdekében, hogy ne sértse fel a padlót szerelés közben használjon valamilyen alátétet, például 

kartonpapírt. 

* Egy kis mennyiségű kenőanyag felvitelével megakadályozható a csavarok korróziója. 

* A berendezés összeszerelésekor különböző hosszúságú csavarokat kell használni. Győződjön meg róla, 

hogy minden egyes szerelési szakaszban a megfelelő hosszúságú csavart használja. 

 □. Összeszerelés előtt 

1. Biztosítson elég szabad helyet a szobakerékpár összeszereléséhez. 

2. Olvassa el a használati utasítás 2. oldalon található biztonsági előírását.  
 

ÖSSZESZERELÉS 

 
1. LÉPÉS: 

Rögzítse az első és hátsó stabilizáló talpat 

(2,3) a fővázhoz (1) szögletes csavarok ( 15 

- 4 db), íves alátét (16 

- 4 db) és anya (17 - 4 db) segítségével. 

Figyelem: az első stabilizáló talpon  (2) 

található végzáró sapka (2a) segítségével 

könnyen elmozdítható a szobakerékpár, 

a hátsó stabilizáló talpon (3) található 

végzárósapka (2a) pedig segít a 

talajkiegyenlítésben. 

Rögzítse a pedálokat (5 és 6). 

Figyelem: A jobb és bal pedál meg van 

jelölve. 

Figyelem: A bal pedált az óramutató 

járásával ellentétesen csavarja be, a jobb 

pedált pedig az óramutató járásával 

megegyezően csavarja be. 
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2：                                    2. Lépééédlmgkhg                2. lépés 

Csatlakoztassa a számítógép kábelt 

(22c) a számítógép kábel végével (22d). 

Csatlakoztassa a terhelésszabályozó 

kábelt (24) a terhelésszabályozó 

csatlakozóval (25). További információk 

az 1-4 pontban. 

Rögzítse a kormányoszlopot (8) a 

fővázhoz (1) imbusz csavar (18-4 db), 

íves alátét (16-4 db) és rugós alátét (19-

4 db) segítségével.  

Csatlakoztassa a terhelésszabályozó 

kábelt (24) a terhelésszabályozó 

csatlakozóhoz (25) az 1-4 ábra szerint. 

 

 
 

 

 
NAGYON FONTOS! Ha a terhelésszabályozó kábel nincs helyesen csatlakoztatva, akkor edzés 

közben nem lehet szabályozni az ellenállást. Ebben az esetben meg kell ismételni a 

terhelésszabályozó kábel csatlakoztatását.
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3. LÉPÉS 

Csavarja ki a nyeregbeállító csavart (14) majd helyezze be a 

nyeregcsövet (4) a fővázba (1) és csavarja vissza a 

nyeregbeállító csavart(14). 

A magasság beállításakor a nyeregcsövet ( 4) ne húzza ki a 

“MAX” jelzésen túl. Az optimális nyeregmagasság a felhasználó 

igényeihez mérten beállítható. 
 

 
 

                                                                     

 

4.LÉPÉS 

Csúsztassa a kormányt (9) a kormányoszlopba (8), állítsa be a 

megfelelő dőlésszöget, majd rögzítse azt a  rögzítőcsavar (13) és 

beállítócsavar (12) segítségével. 

A pulzusérzékelő kábelt (23b) vezesse végig és húzza ki a 

kormányoszlop (8) felső nyílásán a mellékelt ábra alapján. 

Csatlakoztassa a pulzusérzékelő kábeleket (23b; 23a). 

Csatlakoztassa a számítógép kábeleket (22b; 22a). 

Rögzítse a számítógépet (10) a kormányoszlopra (8) a 

számítógép csavarok (27-2 db) segítségével. 

Az összeszerelés ezzel befejeződött. 
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A SZOBAKERÉKPÁR BIZTONSÁGOS HASZNÁLATA 

 

ELLENÁLLÁS BEÁLLÍTÁSA 

A terhelésszabályozó csavar segítségével tudja az ellenállást változtatni edzés közben. Nagyobb 

ellenállásnál nagyobb erőfeszítés szükséges edzés közben, míg kisebb ellenállásnál nem feszülnek 

meg az izmok annyira.  

HELYES TESTTARTÁS EDZÉS KÖZBEN 

Fontos a megfelelő ülésmagasság beállítása, hogy a lábak kényelmesen tudjon tekerni, a térdek 

ne akadjanak el. Mindig egyenes háttal eddzen. 

 

GYAKORLATOK 

 

A szobakerékpárral történő edzés kiváló hatással van egész testünkre, mint például fogyás, erőnlét 

fejlesztése, izmok erősítése. 

 

1. FIZIKAI ÁLLÓKÉPESSÉG JAVÍTÁSA 

A hatékony jól felépített edzés három szakaszból áll: 

 

 

BEMELEGÍTÉS: 

 

 

 A megfelelően végzett bemelegítő 

gyakorlatok javítják a vérkeringést, az 

izmok működését és csökkentik az 

izomgörcsök kialakulását edzés közben és 

után. Javasoljuk az illusztrált gyakorlatok 

elvégzését, minden pozíciót tartson ki 30 

másodpercig. Ha bármilyen fájdalmat 

érez, azonnal hagyja abba. 
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GYAKORLAT 

Az edzést a saját tempójában 

végezze és fontos hogy 

fenntartsa ezt a tempót végig. 

Az edzés során ügyeljen a 

pulzusára, mindig tartsa a 

megfelelő tartományban. (Ha 

bármilyen rosszullétet érez 

azonnal hagyja abba az edzést.) 

 

 

 

ODPOČINEK 

Tato etapa umožňuje obnovení normálního pulzu a ochlazení  

 

 

svalů. Tato etapa je opakováním rozcvičky a musíte v ní pok 

 

 

                              2.IZMOK ERŐSÍTÉSE: 

 

Az ellenállás növelésével az izmok nagyobb erőkifejtést végeznek. Ezért is fontos a sérülések         elkerülése végett 

az edzés megkezdése előtti és utáni bemelegítő és lazító gyakorlatok egyaránt. 

 

3.ZSÍRÉGETÉS 

 

A fogyás elérése érdekében fontos a gyakori edzés és időtartamának fokozatos növelése. Ennek köszönhetően több 

kalória égethető el. 
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KARBANTARTÁS 

1. Fontos a mozgó alkatrészek ellenőrzése és kenése meghosszabbítva ezzel a gép élettartamát és segítve 

a megfelelő működését. 

Figyelem: Ne használjon olaj alapú kenőanyagokat, ami vonzza a port és a szennyeződéseket. 

2. A kopó alkatrészeket minden használat előtt ellenőrizze. 

3. Időről időre ellenőriznie kell az összes mozgó alkatrészt és kopó alkatrészeket. Ha bármilyen 

probléma felmerül a szobakerékpár működésében, azonnal hagyja abba az edzést és vegye fel a 

kapcsolatot az eladóval. Ha az alkatrészeket ki kell cserélni, kizárólag csak eredeti alkatrészekkel tegye 

ezt. Más gyártótól származó alkatrészeket ne használjon. 

4. A kárpitot tartsa tisztán nedves ronggyal, ezzel is növelve annak élettartamát. 

5. Minden krómozott felületet rendszeresen tisztítani kell. 

6. Ellenőrizze a csavarokat és az anyákat. Ha bármelyik csavar vagy anya gyakran kilazul, cserélje ki 

azokat. 

 

Fontos a gép rendszeres karbantartása, ellenkező esetben használat közben személyi sérülés 

következhet be és / vagy anyagi kár a berendezésben, amelyekért felelősséget nem vállalunk. 

 

Csomagolás 

Környezetbarát, újrahasznosítható anyagokat tartalmaz:                                              

- A külső csomagolás karton 

- Szerelvények poliészter hab (PS) nem tartalmaznak CPC. 

- Fóliák és zsákok polietilén (PE). 

- Szíj polipropilén (PP). 

 

A csomagoló anyagot és egyéb már nem használható alkatrészeket az arra kijelölt megfelelő 

gyűjtőhelyeken semmisítsék meg. 
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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

http://www.insportline.hu/
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