
 

 

Használati útmutató – HU 

IN 3882 Stepper inSPORTline Sceleton 

 
 

 

 

 

 



FONTOS! 

A berendezés első használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót. Őrizze meg a használati 

útmutatót az esetleges későbbi használat esetére. Felhívjuk figylmét, hogy használati útmutatóban feltüntetett 

berendezés leírása nem feltétlenül felel meg az  ön által megvásárolt berendezése leírásával. Ez az útmutató 

közös  több modell részére.   

 



ALKATRÉSZRAJZ 

 



ALKATRÉSZ LISTA 
 

Szám Leírás Mennyiség Szám Leírás Mennyisé
g 

1 Fő váz (első hordozó +a hátsó 

hordozó és a fő rúd 

összeillesztésére szolgáló rúd) 

1 32 Ék 2 

2 Hátsó hordozó 1 33 Kerek fedél Ф60 2 

3 Hátsó hordozó burkolat 2 34 Szögletes fedél 4 

4 Önvályó csavar M8X90 2 35 Pedál 2 

5 Íves alátét d8X2XФ25XR39 2 36 Csavar M8 X15 8 

6 Kalapos anyaM8 9 37 Mozgó rúd 2 

7 Rugós alátét D8 15 38 Foglalat Φ32×Φ19×52.5 2 

8 Lapos alátét D16Xd8X1.5 20 39 Speciális betét 

Ф32×Ф28×Ф19×14 
4 

9 Csavar M8X100 3 40 Csatlakoztató 4 

10 Csavar M8X30 2 41 Foglalat Φ16×Φ8×23 2 

11 Lábacska 2 42 Csavar M6 X12 4 

12 Kalap 2 43 Rugós alátét D6 4 

13 Lapos alátét D25Xd8.5 X2 2 44 Íves alátét 

Ф6XФ16XR16X1.5 
4 

14 Anya M8 2 45 Ks henger 2 

15 Áthidaló 2 46 Csavar M8 X50 2 

16 Csavar ST4 X12 3 47 L/P Kapaszkodó 1 pár 

17 Érzkelő 1 48 Kapaszkodó szivacsos 

markolata 1 
2 

18 Csavar M8 X 40 6 49 Kapaszkodó szivacsos 

markolata 2 
2 

19 Kerék 2 50 Kapaszkodó szivacsos 

markolata 3 
2 

20 Nylon anyaM8 6 51 Pulzus frekvencia érzékelő 

kábel 
2 

21 Burkolat 2 52 a/b Védő burkolat 2 pár 

22 Nylon anya M10 2 53 Kapaszkodó rúd borítás Ф32 2 

23 Lapos alátét Ф10.2 X Ф20 

X1.5 

2 54 Számláló 1 

24 Rugós alátét 2 55 Fő rúd kerer borításaФ76 1 

25 Lapos alátét Ф10.2X Ф38 

X1.5 

2 56 Csatrlakoztató kábel 1 

26 Speciális betét 

Ф38×Ф33×Ф25.4×4×20 

4 57 Csavar 4 

27 Réskitöltő 4 58 Fő rúd 1 

28 L/P Pedál rúd 1 pár 59 Palack  tartó 1 

29 Csavar M8X16 6 60 Lapos alátét D5 2 

30 Tengely 2 61 Csavar M5 X15 2 

31 Foglalat Φ32×Φ28×Φ12×15 4   62 Palack 1 

 



MEGJEGYZÉS: A legtöbb alkatrész egyénileg van csomagolva, néhány alkatrész azonban már részben össze 

van szerelve. A szerelés folyamán előfordulhat, hogy ezeket az alkatrészeket szét kell szerelni, majd újra 

összerakni. 

 

A berendezés összeállításakor kövesse a következő útmutatásokat és ellenőrizze, hogy valamennyi szükséges 

alkatrész rendelkezésére áll.  

 

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ  
1. Lépés 

a. Rögzítse a hátsó hordozót (2) a fő vázhoz (1) önvályó csavarok (4), íves alátétel (5) és kalapos 

anyák segítségével (6). 

b. Rögzítse a lábakat (11) az első hordozóhoz (1).  

Megjegyzés: A lábak segítségével állítható be az első hordozó. 

 

 

 

 
2. Lépés 

Csatlakoztassa a csatlakoztató kábelt (56) az érzékelő 

kábeléhez (17). Ezután illessze a kábelt a nyílásba, hogy 

elkerülje annak sérülését. Majd rögzítse a fő rudat (58) 

csavarok (9), lapos alátétek (8), rugós alátétek (7)  

és kalapos anyák (6) segítségével.  

 



3. Lépés 

a. Rögzítse a pedál rudakat (28 B/J) a fő váz tengelyéhez (1) nylon anyák (22), lapos alátétek 

(23), rugós alátétek (24) és lapos alátétek (25) segítségével. Ezután rögzítse a burkolatokat 

(21). 

b. Rögzítse a mozgó rudakat (37) az illesztő részekhez csavarok (18), foglalatok (41), lapos 

alátétek (8) és nylon anyák (20) segítségével. 

c. Helyezze be a kis hengereket (45) a fő rúd tengelyébe (58) (lásd a képen). Ezután rögzítse a 

hengereket a csavarok (46) és rugós alátétek (7) segítségével. 

 
4. Lépés 

Rögzítse a pedálokat (35) a 

pedálrudakhoz (28 L/P) csavarok (36) 

segítségével. 

 

 

 



5. Lépés 

Először dugja át az érzékelő kábelt (51) a fő rúd felső nyílásán (58) és a számláló tartón. Majd rögzítse a 

kapaszkodókat (47 L/P) a fő rúdhoz (45) a csavarok (42), rugós alátétek (43) és íves alátétek (44) 

segítségével. Ne húzza be túlságosan a csavarokat. Fent rögzítse a kapaszkodókat a fő rúdhoz (58) a 

csavarok (29) és rugós alátétek (7) segítségével, majd húzza be a csavarokat (29), a csavarokat (42) és 

helyezze fel a kerek burkolatokat (55). 

 
6. Lépés 

a. Rögzítse a palack tartót (59) a fő rúdhoz (58) a csavarok (61), lapos alátétek (60) segítségével 

és illessze a palackot (62) a tartóba (59). 

b. Illessze össze az érzékelő kábelt (51)és a csatlakoztató kábelt (56) a számlálóból kivezető 

kábelekkel (54) majd rögzítse a számlálót (54) a számláló tartóhoz a csavarokkal. 



 



A STEPPER HASZNÁLATA 

A stepper használata hasznos egészségének, javítja a fizikai erőnlétet, formálja izmait, kiegyensúlyozott 

kalóriájú étrend mellett súlycsökkenéshez vezethet. 

 

BEMELEGÍTÉSI FÁZIS 

Az edzésnek ez a fázisa segíti a véráramlat növelését és az izmok helyes mozgását, továbbá csökkenti az 

izomgörcsök és izomsérülések kockázatát. Javasoljuk a bemelegítő gyakorlatokat 2-5 percen át végezni. A 

pulzusnövelő és izom bemelegítő gyakorlatok a megfelelőek. Ezek közé tartozik pl. a gyaloglás, kocogás,  

ismételt terpeszugrások  és karemelések, ugráló kötélen ugrálás, vagy helyben futás.  

 

NYÚJTÁS 

A bemelegítő fázist alapos nyújtás követi. A berendezésen történő edzés előtt mindíg nyújtsa meg izmat, 

végezzen nyújtó gyakorlatokat. Ugyanezt végezze el az edzést követően is. A megfelelően bemelegített 

izmokkal elkerüli a baleset veszélyét. A nyújtásnoknál a legfeszítettebb pózban tartson ki  kb 30 

másodpercig, ne tegyen hirtelen mozdulatokat, és ne rugózzon.  

 

Bármely edzésprogram megkezdése előt konzultáljon orvosával.  

 

 

 
 

 

EDZÉS FÁZIS 

Ez az a fázis, ahol erőt fejt ki. Rendszeres használatával izmai és lábai rugalmasabbá válnak. Edzzen saját 

tempójában, de ne feledje az egész edzés alatt a stabil tempó megtartását. Akkor elegendő a mozgás 

gyorsasága, ha szívtevékenységét a célzónában tudja tartani – lásd lenti grafikon. 

 
 

KIHŰLÉSI FÁZIS 

Ez a fázis segíti a szív- és érendszer, valamit az izmok munkájának befejezését. Tulajdonképpen a 

bemelegítő fázis ismétlése, ezért csökkentse a tempót és folytassa az edzést még 5 percig. Ismételje meg a 
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nyújtó gyakorlatokat, itt is figyelve arra, hogy az izmokat ne húzza meg, vagy ne terhelje lendületből. Minél 

jobban nő a teljesítőképessége, annál jobban érzi majd a több edzés igényét. Heti 3 alkalommal javasolt 

edzeni, de ha lehetősége van rá, edzzen a hét bármelyik napján. 

 

 

B102-B101A SZÁMLÁLÓKEZELÉSI ÚTMUTATÓ 
Edzés előtt olvassa el az alábbi információkat. 

 

A. Felhasználó adatai 

Az edzés megkezdése előtt állítsa be saját személyes adatait. Nyomja meg a BODY FAT gombot a nem, 

kor, magasság és súly beállításához. A beállított adatok elmentésre kerülnek a számláló memóriájában, a 

következő elemcseréig. 

B. Idő mód 

a. A számláló átkapcsol az idő megjelenítés módba, ha a berendezést több mint 4 percig nem 

használja. Az idő és hőmérséklet megjelenítést tetszőleges gomb megnyomásával tudja 

átkapcsolni. 

b. Az ENTER gomb megnyomásával és legalább 2 mpig megtartásával ezt követően az UP és 

DOWN gombok segítségével beállíthatja az időt (TIME) vagy ébresztőt (ALARM). 

c. Az ENTER és UP gombok egyszerre történő megnyomásával és nyomva tartásával legalább 2 

mp-ig megjelenítheti az aktuális időt NO SPEED módban. 

 

FUNKCIÓK 

 
Óra (CLOCK): Megjeleníti az aktuális időt óra/perc/másodperc egységekben. 

Ébresztő (ALARM): Megadott időben hangjelzést ad, mely 1 percig tart. 

Hőmérséklet (TEMPERATURE): Megjeleníti az aktuális hőmérsékletet. 

Automatikus lapozás (SCAN): Az edzés során a számláló kijelzőjén váltakozva jelenik meg az idő, 

sebesség, megtett távolság és kalória felhasználás mód. Minden mód 6 mp-re jelenik meg, amennyiben nem 

kapcsolja ki az automatukis lapozást az ENTER gomb megnyomásával. Az automata módba kapcsolás előtt 

a kijelzőn 2 mp-re megjelenik a SCAN felirat. 

Idő (TIME): Megjeleníti az edzés időtartamát perc/másodperc egységben (max.érték 99:59). Beállíthatja az 

idő visszaszámlálását is az UP és DOWN gombok segítségével. Az Ön által beállított idő intervallum 

lejártát követően hangjalzés hallatszik. A visszaszámlálás időintervalluma automatikusan beállításra kerül. 

Sebesség (SPEED): Sebesség megjelenítése km/óra / mérföld/óra egységben. Amennyben a sebesség 0, a 

kijelzőn megjelenik a NO SPEED felirat.. 

Távolság (DISTANCE): Az edzés során megtett távolságot jeleníti meg u (max. érték: 99/9 km/mi). 

Kalórie (CALORIES): Az aktuális kalória felhasználás megjelenítése. 

Pulzus frekvencia (PULSE): Az edzés során mért pulzus frekvencia megjelenítése pulzus/perc egységben 

Ha az érzékelőből nincs jel vétel, a kijelzőn megjelenik a NO PULSE felirat. 

Taposás frekvencia (RPM): Az akluális taposás frekvencia megjelenítése. 

Kor (AGE): A kijelzőn beállítható a kor 10-99 év terjedelemben. Ha nem állítja be saját életkorát, a 

számláló auttomatikusan a kiinduló érték – 35 év – alapján fog számolni.  

Erőnlét kiértékelése (PULSE RECOVERY): A nyomógomb az erőnlét kiértékelésére szolgál a 

pulzusfrekvencia adatai szerint. Helyezze kezeit a kapaszkodóra, vagy rögzítsen pulzus frekvencia érzékelőt 

mellkasára és nyomja meg a PULSE RECOVERY gombot. A számláló kijelzőjén 60 mp időintervallum 

visszaszámlálása jelenik meg. Amint a 0 értékhez ért, megjelenik az ezedmény, mely az F1.0 – F6.0 skála 

segítségével kerül kiértékelésre. 

 

1.0 kitűnően jó erőnlét 

1.0＜F＜2.0 kiváló erőnlét 

2.0≤F≤2.9 jó erőnlét 

3.0≤F≤3.9 átlagos erőnlét 

4.0≤F≤5.9 átlagon alatti erőnlét 

6.0    rossz erőnlét 

 

Megjegyzés: Ha nem érkezik jel a pulzus frekvencia érzékelőből, a kijelzőn megjenik a NO PULSE felirat. 

Amennyiben a kijelzőn a DETECTED FAIL felirat jelenik meg, nyomja meg újra a PULSE RECOVERY 

gombot és ellenőrizze,  kezei megfelelően helyezkednek e az érzékelőkön, vagy rögzítette e mellkasára az 

érzékelő mellkaspántot.  

 



 

FŐ FUNKCIÓK 

A számlálón 6 gomb helyezkedik el, melyek a következő funkciókat látják el: 

UP: Beállítás módban az értékek (idő, távolság, kalória felhasználás, kor, súly, magasság, stb) növelésére 

szolgál. Az idő módban az óra és az ébresztő beállításához szolgál. 

DOWN: Beállítás módban az értékek (idő, távolság, kalória felhasználás, kor, súly, magasság, stb) 

csökkentéséhez szolgál. Az idő módban az óra és az ébresztő beállítására szolgál. 

Megjegyzés: Amennyiben a beállítás módban egyszerre megnyomja és nyomva tartja legalább 2 mp-ig az 

UP és DOWN gombokat, az adott paraméter nullázásra kerül, vagy annak alapértelmezett értékét állítja be. 

ENTER/RESET: A gomb megnyomásával jóváhagyja a beállított értéket. Amennyiben NO SPEED 

módban ezt a gombot megnyomja és lenyomva tartja legalább 2 mp-ig, újraindítja a számlálót. 

BODY FAT: A gomb a testzsír méréséhez szükséges paraméterek beállítására szolgál. 

MEASURE: A test zsír, BMI (test tömeg index) és BMR (bazális metabólikos leadás) számítására szolgál. 

A test zsírt %-ban méri, a BMI a felhsználó súlya és  magassága alapján mért test zsír mennyiség, a BMR a 

nyugodt állapotban, neutrális környezetben szükséges kalóriamennyiés mérésére szolgál. Azon leadott 

energia mennyiségről van szó, mely a létfontosságú funkciók megőrzéséhez szükséges. 

 

Garanciális feltételek 

Garancia időtartama 

Az eladó a vevőnek a termék minőségére 24 hónap garanciát nyújt, amennyiben a termék garancia levele, 

számlája, esetleg egyéb irata nem rendelkezik másként. A vevőnek nyútott, törvény által meghatározott 

garanciális időszak ezzel nincs megsértve. A garanciával az eladó garanciát vállal arra, hogy a a termék egy 

meghatározott ideig megfelel a rendeltetés szerű, esetleg szerződés szerinti használatnak és megőrzi 

általános, vagy szerződés szerinti tulajdonságait.  

A garancia nem vonatkozik a következő módon keletkezett károkra: 

 A felhasználó által okozott kár, pl. szakszerűtlen összeillesztéssel, szereléssel,  

 Helytelen karbantartás 

 Mechanikus károk 

 Alkatrészek elhasználódása hagyományos felhasználás során (pl. gumi és műanyag alkatrészek, 

mozgó mechanizmusok, stb.) 

 Visszafordíthatatlan esemény, természeti katasztrófa által 

 Szakszerűtlen beavatkozások által 

 Helytelen használat, helytelen elhelyezés, alacsony, vagy magas hőmérséklet következtében, víz 

által, túlzott nyomás vagy ütés, szándékos design, alak vagy méret módosítás következtében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eladás dátuma:          

                                           Bélyegző, eladó aláírása: 

 

 


