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Figyelmeztetés:  Annak érdekében, hogy elkerülje az esetleges sérüléseket figyelmesen olvassa el a mellékelt 

használati utasítást.  

1. Olvassa végig a használati utasítást.
2. Használat előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a tréner helyesen lett-e összeszerelve.
3. A gépet figyelmesen szerelje össze.
4. A gép közelében gyermekek és állatok ne tartózkodjanak felügyelet nélkül. 
5. A gépet a megfelelő egyenes talajon helyezze el.
6. A trénert stabil talajon helyezze el, ha lehet ne szőnyegen. 
7. Minden használat előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a gép alkatrészei nem lazultak e meg .
8. Használat előtt húzza be a meglazult részeket, vagy cserélje ki azokat.
9. Edzés előtt kérje ki orvosa véleményét.
10. A személyre szóló edzésterv felépítésében kérje ki orvosa véleményét.
11. Mindig tartsa be az edzéstervet és legyen tisztában fizikai korlátaival.
12. Edzéshez ne viseljen bő ruházatot.
14. Soha ne tornázzon cipő nélkül, valamint mindig megfelelő edzésre való cipőt válasszon.
15. Edzés közben tartsa meg egyensúlyát.
16. Edzés közben mindkét talpa legyen stabilan a pedálokon
17. A gép maximális terhelése 150kg.
18. A gépet egyszerre csak egy személy használja.
19. A gép otthoni használatra tervezett.
20. Karbantartás: A hibás alkatrészeket azonnal cserélje ki és ne használja a gépet, amíg azok nincsenek kicserélve.
21. A gép körül hagyjon szabadon 1 m területet.

Figyelmeztetés:   Bármilyen  edzésforma  megkezdése  előtt  kérje  ki  orvosa  véleményét.  Ez  a  figyelmeztetés  főleg  azon 
személyekre érvényes, akiknél megállapítottak egészségügyi problémákat, valamint, aki elmúlt 35 éves.

A biztonsági előírásokat mindig tartsa be, ellenkező esetben sérüléseket szenvedhet.
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Alkatrész lista
sorszám megnevezés darab

1 Fő szerkezet 1

2 Első stabilizátor 1

3 csavar M8*90L 4

4 Rear foot cap 2

5L Front foot cap (left) 1

5R Front foot cap (right) 1

6 Curved washer D22*D8.5*1.5T 16

7 Spring washer D15.4*D8.2*2T 14+6

8 Buffer 3

9 Allen bolt  M8*20L 8+4

10 Front post 1

11 Pedal supporting tube 2

12 movable supporting tube 2

13 Bearing 8

14 flat washer 4

15 round end cap 2

16 Idle wheel 1

17 Allen bolt  M8*100L 2

18 Nylon nut M8 2

19 Rear stabilizer 1

20 Squre neck bolt M6*45L 4

21L Left pedal 1

21R Right pedal 1

22 Cross screw 2

23 upper foot cap 2

24 Anti-loose nut 2

25 motor 1

26 C-shape ring  D22.5*D18.5*1.2T 2

27 Electric cable 1

28 Sensor cable 1

29 Computer cable（UPPER） 1



30 Computer cable（LOWER） 1

31 pedal axle 2

32 round end cap 2

33 crank welding sets 2

34 round cross screw 7

35 Belt 1

36L Left rear chain cover 1

36R Right rear chain cover 1

37 Flywheel 1

38 right upper foot cap 2

39 Screw cover 2

40 Bolt  M8*20L 4

41 Cross screw 6

42 Round disc 2

43 Bearing 2

44 Bolt 1

45 Nylon Nut   2

46 Flat washer  1

47 Waved washer 3

48 Flat washer 1

49 upper protective cover 1

50 c ring 2

51 spring 1

52L left Movable handlebar support 1

52R right Movable handlebar support 1

53 Foam 2

54 Foam 2

55 Mushroom cap 2

56 Spring 1

57 tension cable 1

58 Blot   M6*15L 16

59 Blot   M8*50L 1

60 Flat washer 4
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61 Crank axle 1

62 Magnet 1

63 Cross screw 8

64 Computer  TZ-6159P 1

65 handpulse 2

　 Pulse cable 2

66 flat washer 4

67 rear computer cage 1

68 front computer cage 1

69 front pedal axle 2

70 fixing plate for idle wheel 1

71 flat washer 1

72L left fixed handlebar 1

72R right fixed handlebar 1

73 flat washer 4

74 left protective cover 2

75 right protective cover 2

76 Cross screw 4

77 knob 4

78 Adaptor 1

79 Cross screw 4

80 round cross screw 2

81 insert plug 1

82 nylon nut 1

83 allen bolt 1

84 c ring 2

85 Bolt 1

86 nut 1

87 nylon washer 1

88 fixing plate for magnet 1

89 nut 1

90 round cross screw 2

91 round cross screw 2+8
92 Waved washer 1
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93 Bearing 2
94 c ring 2
95 plastic cover 1
96 fixing nut 1
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A doboz tartalma:

64 77 78

X1 X4

49

X2

67&68

9



LÉPÉS 1

(x4)A

34 7 619

23

1

Step-1

M8*1.25*90L
D15.4*D8.2*2T

D22*D8.5*1.5T

1) Csavarozza az első (2) és a hátsó stabilizátorokat (19) a fő testhez (1) használva a 
fenti kulcsot a csavarral (3), rugós alátéttel (6) és a hajlított alátéttel (7).

2) Állítsa be a megfelelő magasségot a stabilizátorokon, hogy a tréner ne mozogjon a 
talajon (4).
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LÉPÉS 2

21L

D40*M6*12

M6*1*45L
D14*D6.5*0.8T

B (x4)

Step-2

20

21R

1) Csavarozza fel a talpakat (21L&21R) a lengőkarokra (11) használva a csavarokat 
(20), sima alátétet (73) és a gombosanyát (77).

2) Válassza ki a megfelelő lépéshossz pozíciót mindkét oldalon.
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LÉPÉS 3

976

10

49

Step-3

(a)

(b)

(c)
29
30

(x8)C
M8*1.25*20L

D15.4*D8.2*2T

D22*D8.5*1.5T

52L

6
7
9

12

1) Ehhez a részhez két felnőtt szükségeltetik.
2) Húzza fel a műanyag takarót a csövön, hogy ne zavarja a csavarozás közben (49) 

mint az (a) képen látható, majd csatlakoztassa a számítógépkábelt a test nyakában 
lévő végével (29 & 30) mint a (b) képen látható.

3) Helyezze a főcsövet a testen taláIható nyakra (10) mint a (c) képen látható, majd 
csavarozza  oda  a  fenti  csavarokkal  (9)  hajlított  alátéttel  (6),  rugós  alátéttel  (7). 
Húzza vissza a műanyag takarót a nyakra (49), hogy szorosan rápattanjon az alsó 
részre.

4) Csavarozza a jobb és a bal karokat (52L&52R) az alsó lábtartókhoz mindkét oldalon 
(12) hajlított  alátéttel  (6),  rugós alátéttel  (7)  és a csavarral  (9)  mint  a (d)  képen 
látható.
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LÉPÉS 4

Step-4

72R

72L

17
6

6
7
18

1) Csavarozza a jobb és a bal fix  karokat (72L &72R) a fő oszlophoz (10) hajlított 
alátéttel (6), rugós alátéttel (7) és a csavarral (9) fejes csavarral (18). 
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LÉPÉS 5

10

Step-5

29
65

64

76

64

M5*10L
(x4)F

78

1) csatlakoztassa  a  számítógépkábeleket  (29)  és  a  pulzuskábeleket  (65)  a 
számítógéphez (64),  majd csavarozza fel  a számítógépet (64) a tartójára (10) a 
csavarokkal (76).
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Lépés 6

67

91 68

90

10

90

Step-6

90

91

1) Csavarozza  fel  a  felső  takarólapokat  (68)  (67)  a  fő  oszlopra  (10)  használva  a 
(90&91) csavarokat.

2) csatlakoztassa a gépet a hálózatba.
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A számítógép funkciói:

Fő funkciók

START/STOP:   
1. az edzés indítása és szüneteltetése

               2. A body fat program indítása, body fat mérés kezdete. 
                 3.Alaphelyzetben a gomb 3 másodpercig való nyomásával reseteli-újraindítja a gépet.

DOWN: 
a paraméterek csökkentése: Idő, Távolság, stb. Edzés közben az ellenállás nagyságát lehet vele 
csökkenteni.

UP: 
a paraméterek növelése: Idő, Távolság, stb. Edzés közben az ellenállás nagyságát lehet vele 
növelni.

ENTER: 
                A kívánt értékek bevitelét ezen gomb megnyomásával hagyjuk jóvá.

RECOVERY: 
Amennyiben a számítógép érzékeli  a pulzust  a gomb megnyomásával  beléphetünk Recovery 
(talpraállás)  funkcióba.  A recovery  egy   hatfokozatú  program  perces  intervallunokban.  F1  a 
legjobb, és F6 legrosszabb.

MODE : 
                 A gomb megnyomásával véltoztathatja a kijelzőn a mutatott adatokat.

A gyakorlatok kiválasztása

Bekapcsolás után az UP és DOWN gombokkal, majd az ENTER megnyomásával választhatja ki 
a megfelelő programot. 

5 alap módozat létezik a gépen:

1. Manuális beállítású program
2. Előrebeállított programok 
3. Body Fat Program
4. Célpulzus program, Pulzusszabályozó program  
5. Felhasználó által tervezett programok

Edzésparaméterek beállítása

Miután kiválasztotta a kívánt programot a fentiek közül, beállíthat néhány edzésparamétert. 

Edzésparaméterek: 

IDŐ / TÁVOLSÁG / KALÓRIA / ÉLETKOR

Megjegyzés: Néhány paraméter nem állítható bizonyos programokban. .
           
Az időt és távolságot nem lehet egyszerre beállítani. Ahogy kiválasztott egy programot, az ENTER megnyomásával 
az IDŐ/TIME villogni kezd. Az UP/DOWN gombbal beállíthatja a kívánt értéket. melyet az ENTER újbani 
megnyomásával fogad el. A következő parameter kezd villogni s így tovább.   
A START/STOP gomb menyomásával kezdheti az edzést. 
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Paraméterek összegzése
Értékek Alapérték Lépések Leírás

Idő 0:00~ 99:00 00:00 ± 1:00 1.Ha a képernyőn a 0:00 érték látható, az 
idő felfelé halad.

2.Más értékek esetén: 1:00-99:00,
   visszaszámol 0-ig.

Távolság 0.00~999.0 0.00 ±1.0 1. Ha a képernyőn a 0.0 érték látható, a 
távolság felfelé halad.

2. Más értékek esetén: 1.0~999.0 
visszaszámol 0-ig.

Kalória 0~9950 0 ±50 1. Ha a képernyőn a 0, a kalóriaszámolás 
felfelé halad.

2. Más értékek esetén: 50~9950,
visszaszámol 0-ig.

Életkor 10~99 30 ±1 A célpulzus program korfüggő. Ha a pulzus 
eléri a beállított célpulzusszámot az érték 
villogni fog.

Programhasználat:

MANUÁLIS
A manuális programot kiválasztva az UP és DOWN gombokkal az ENTER megnyomásával indítjuk. Az első parameter az idő fog villogni beállításra 
várva, melyet ismét az UP és DOWN gombokkal tudunk beállítani. Folytatólagosan következik a többi paraméterbeállítás.  

**(figyelem: Amennyiben beállitotta az időt, a távolság már nem állítható)

A START/STOP gomb megnyomásával indíthatja, megállíthatja az edzést..  

Megjegyzés: 
Amennyiben az egyik parameter eléri az előrebeállított célértéket, egy sipolás figyelmeztet erre. A START 
megnyomásával folytathatja az edzést, hogy elérje e még nem teljesített, de beállított paramétereket

Előrebeállított  programok 

A gépben 12 előrebeállított program található. Minden programnak 16 ellenállási fokozata van. 

Paraméterek
Az előrebeállított programok egyikét kiválasztva az UP és DOWN gombokkal az ENTER megnyomásával indítjuk. Az első parameter az idő fog 
villogni beállításra várva, melyet ismét az UP és DOWN gombokkal tudunk beállítani. Folytatólagosan következik a többi paraméterbeállítás.  

**(figyelem: Amennyiben beállitotta az időt, a távolság már nem állítható)

A START/STOP gomb megnyomásával indíthatja, megállíthatja az edzést..  

Megjegyzés: 
Amennyiben az egyik parameter eléri az előrebeállított célértéket, egy sípolás figyelmeztet erre. A START 
megnyomásával folytathatja az edzést, hogy elérje-e a még nem teljesített, de beállított paramétereket

BODY FAT program

A Body Fat program adatbeállításai

A Body Fat programot kiválasztva az UP és DOWN gombokkal az ENTER megnyomásával indítjuk. A kiválasztás után be kell állítani a nemet. A 
“Male ” – férfi fog villogni, melyet az UP és DOWN gombokkal változtathatunk meg, Ezek utánn beállíthatjuk a többi parameter. A következőkben a 
“175” fog villogni, mely a magasságot jelzi. Ezt újból be kell állítani. A “ 75 “ a súlybeállítás, a  villogó “30” pedig a felhasználó korát jelzi.  
Változtassa ezen adatokat az ön adataira. 

Nyomja meg a START/STOP gombot, hogy elinduljon a mérés, majd fogja meg a pulzusmérőket.

15 másodperc múlva a kijelzőn megjelenik a testzsír érték BodyFat %, BMR, BMI & BODY TYPE.
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Megjegyzés: Body Types - alakok:

9 testtípus létezik a FAT% - zsírszázalékból számítva.  
1. Az 1 típus 5% - 9% között  - alultáplált
2. Az 2 típus 10% - 14% között – vékony 3. fok
3. Az 3 típus 15% - 19% között – vékony 2. fok
4. Az 4 típus 20% - 24% között – vékony 1. fok
5. Az 5 típus 25% - 29% között – normal alkat
6. Az 6 típus 30% - 34% között - súlyfelesleg
7. Az 7 típus 35% - 39% között – elhízás 1. fok
8. Az 8 típus 40% - 44% között – elhízás 2. fok
9. Az 9 típus 45% - 50% között – extreme elhízás

BMR: Basal Metabolism Ratio

A BMR (angolul Basal Metabolic Rate) alapanyagcserét jelent. Ez az az energiamennyiség (kalóriákban kifejezve) amit a  
szervezet pihenés (tehát mindenfajta fizikai megterhelés nélkül) közben az élettani funkcióinak fenntartása miatt  éget  
(használ) el. Ez a mennyiség teszi ki a napi kalóriaszükségletünk 60-70%-át. Magában foglalja a légzés, a szívverés, az  
izzadás, a testhőmérséklet fenntartását, az egyéb szerveink működését, stb.

Az alapanyagcserét  számos tényező  befolyásolja:  életkor,  testtömeg,  magassás,  nem,  a  környezet  hőmérséklete,  a  
táplálkozási  és  edzési  szokások stb.  Az  osztódó  sejtek  nagyobb energiafelhasználása  miatt  a  fiatal,  növésben lévő 
szöveteit gyorsabban megújító szervezet anyagcsere igénye is magasabb. Minél magasabb vagy súlyosabb valaki, az 
alapanyagcseréje annál több kalóriát igényel. A férfiak nagyobb izomtömeggel rendelkeznek mint a nők, ez kb. 10-15%-
kal gyorsabb anyagcserét, nagyobb alap- kalóriafelhasználást jelent. A szigorú, kalóriamegvonásos diéta akár 20%-kal is 
lassíthatja az anyagcserét!!! A túl hideg (sarkköri) vagy túl meleg (trópusi) klíma 5-20%-kos eltérést jelenthet a BMR-ben. 
A rendszeres testmozgás, a fejlett, tónusos izomzat szintén növeli a BMR-t.

BMI: Testsúly indexBody Mass Index

A BMI az angol "Body Mass Index" kifejezés rövidítése, magyarul testtömeg-index. Értékéből tudjuk meghatározni, hogy 
mennyire egészséges a testsúly, ebből derül ki a túlsúly is. Kiszámításához a kilogrammban megadott testtömeget kell  
elosztani a méterben számolt testmagasság négyzetével.

BMI Eredmények
Alultáplált  20alatt / nőknél 19
Normális 20 a 24.99
Súlyfelesleg 25 és 29.99
Elhízás 1fok 30 és 34.99
Elhízás 2fok 35 és 39.99
Extrém elhízás 40 felett

Nyomd meg a START/STOP gombot  a főablakra való visszatéréshez.

Célpulzus program

Paraméterek

A Célpulzus programot kiválasztva az UP és DOWN gombokkal az ENTER megnyomásával indítjuk. Az első parameter az idő fog villogni 
beállításra várva, melyet ismét az UP és DOWN gombokkal tudunk beállítani. Folytatólagosan következik a többi paraméterbeállítás.  

**(figyelem: Amennyiben beállitotta az időt, a távolság már nem állítható)

A START/STOP gomb megnyomásával indíthatja, megállíthatja az edzést..  

Megjegyzés: 
Ha a pulzusa (± 5)-el eltér a célpulzustól, a számítógép automatikusan növeli vagy csökkenti az ellenéllást. Az 
ellenőrzés 20 másodpercenként tötrénik és az ellenállás ezek után változik.

 
Amennyiben az egyik parameter eléri az előrebeállított célértéket, egy sipolás figyelmeztet erre. A START 
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megnyomásával folytathatja az edzést, hogy elérje e még nem teljesített, de beállított paramétereket

Pulzuskontroll program

2 kiválasztási lehetőség létezik:

P16- 60%   célpulzus= 60% - (220- az Ön kora)
P17- 85%    célpulzus= 85% - (220- az Ön kora)

Paraméterek:
A pulzuskontroll programot kiválasztva az UP és DOWN gombokkal az ENTER megnyomásával indítjuk. Az első parameter az idő fog villogni 
beállításra várva, melyet ismét az UP és DOWN gombokkal tudunk beállítani. Folytatólagosan következik a többi paraméterbeállítás.  

**(figyelem: Amennyiben beállitotta az időt, a távolság már nem állítható)

A START/STOP gomb megnyomásával indíthatja, megállíthatja az edzést..  

Megjegyzés: 
Ha a pulzusa (± 5)-el eltér a célpulzustól, a számítógép automatikusan növeli vagy csökkenti az ellenéllást. Az 
ellenőrzés 20 másodpercenként tötrénik és az ellenállás ezek után változik.

 
Amennyiben az egyik parameter eléri az előrebeállított célértéket, egy sipolás figyelmeztet erre. A START 
megnyomásával folytathatja az edzést, hogy elérje e még nem teljesített, de beállított paramétereket

Felhasználói programok

A felhasználói programok lehetőséget nyújtanak saját programok beállítására.

Paraméterek
A felhasználói programot kiválasztva az UP és DOWN gombokkal az ENTER megnyomásával indítjuk. Az első parameter az idő fog villogni 
beállításra várva, melyet ismét az UP és DOWN gombokkal tudunk beállítani. Folytatólagosan következik a többi paraméterbeállítás.  

**(figyelem: Amennyiben beállitotta az időt, a távolság már nem állítható)
 
Miután beállította a paramétereket elkezd villogni az első oszlop, melyen be kell állítani a terhelés nagyságát, majd tovább a többi 
oszlopon. Az egyes oszlopokat az ENTER gombbal felyezi be. A START/STOP gombbal kezdheti az edzést.

Megjegyzés:
Amennyiben az egyik parameter eléri az előrebeállított célértéket, egy sipolás figyelmeztet erre. A START 
megnyomásával folytathatja az edzést, hogy elérje e még nem teljesített, de beállított paramétereket
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Torna:
Ezen gép használatával jobb kondícióra tehet szert, ugyanakkor formálja az izmait is. Fogyókúra esetén 
segít a súly csökkentésében.

1. Bemelegítő gyakorlatok
Biztosítják  a  megfelelő  vérkeringést.  Meggátolja  a  görcsöket  és  az  izomfájdalmat.  Minden 
nyújtógyakorlatnak 30 másodpercig kellene tartania. Az izmokat csak addig nyújtsa, amíg a fájdalom 
elfogadható. Ha a gyakorlat nagyon fáj, lazítson.

Az oldalsó hasizmok nyújtása          Comb hátsó része         Comb első része      Comb belső része           Vádli és Akhilleusz izom

2. Maga a torna
Edzés,  mely  közben  meg  kell  erőltetni  magát.  A  rendszeres  edzésnek  köszönhetően  a  lábai 
hajlékonyabbak lesznek. Fontos a tempó megtartása. Az edzés akkor a legeffektívebb, ha a pulzusát a 
grafikonon látható  maximumig emeli.
Ennek a résznek 12 percig kellene tartania.

Lazítógyakorlatok
Ezek  a  gyarkorlatok  segítenek  a  kardio-vaszkuláris  rendszernek  megnyugondi.  Ez  lényegében  a 
bemelegítő  gyakorlatok  megismétlése.  A  tempó  és  terhelés  csökkentése,  majd  folytassa  5  percig.  A 
nyújtógyakorlatokat sem szabad abbahagyni. Ne feledkkezzen meg róla, hogy a gyakorlatokat lassan kell 
elvégezni. 3-szor ajánlott naponta tornázni.
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Az izmok formázása
Az izmok formálásához a terhelés növelése szükséges. A bemelegítő és lazító gyakorlatok egyformák, csak 
az  edzés  végén  növelje  meg  a  terhelést.  Időnként  szabályozza  a  sebességet  úgy,  hogy  megtartsa 
optimális pulzusát.

Súly csökkenése
Az alap faktor a megerőltetés. Minél tovább és keményebben fog edzeni, annál több kalóriát éget el, 
ugyanakkor jobb kondícióra is szert tehet.

Jótállási feltételek:
Az eladó az adott termékre a következő esetekben vállal garanciát:

• Az acél rámára az eladás napjától kezdve 60 hónap garancia érvényes.
• A computerre az eladás napjától 60 hónap garancia érvényes.
• Az összes többi részre 24 hónap garancia érvényes az eladás napjától számítva.

A jótállás a következő esetkben nem érvényes:
• nem megfelelő felhasználás, helytelen összeszerelés, a nyeregrúd nem megfelelő elhelyezése, a pedálok 

nem megfelelő rögzítése
• helytelen karbantartás
• mechanikai károsodás
• alkatrészek elhasználódása a mindennapi használat folyamán (pl a gumi vagy műanyag részek, mozgó 

részek stb.)
• természeti csapások
• nem hozzáértő beavatkozások
• nem megfelelő kezelés, rossz elhelyezés, túl magas vagy alacsony hőmérséklet, víz okozta károk, nagy 

nyomás ütés, megváltoztatott design, forma vagy méret

Figyelmeztetés:
1. Az edzést kísérő a tréner által kiadott hangok és súrlódás nem gátolják a gép működését és használatát, így ez 

nem lehet reklamáció tárgya. Ezen jelenségek részét általános karbantartással elkerülheti.
2. A jótállás ideje alatt minden gyártással kapcsolatos hiba el lesz távolítva, hogy a termék kényelmesen 

használható legyen.
3. Csak az írásban beadott reklamáció fogadható el a hiba pontos megnevezésével
4. A reklamációt a vásárlás helyén kell megtenni.

eladás időpontja eladó aláírása és pecsétje

inSPORTline Hungary kft.
2500, Esztergom, Kossuth L. U. 65.
Tel: 06(33)313242, 06(70)2118227

www.insportline.hu
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