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Köszönjük, hogy termékünk megvásárlása mellett döntött. Annak ellenére, hogy igyekszünk minden 

gyártással kapcsolatos hibát elhárítani, azok mégis lehetségesek. Abban az esetben, ha bármi hibát 

észlel lépjen kapcsolatba az eladóval vagy a szervizzel. A gép kimondottan otthoni használatra 

ajánlott. Abban az esetben, ha ipari célokra használja a jótállás automatikusan értékét veszti. 

 

Fontos információk: 

1. a gép kimondottan otthoni használatra ajánlott. Nem felel meg ipari célokra, ne tegye ki nagy 

terhelésnek. 

2. a helytelen használat károsíthatja egészségét.  

3. a torna megkezdése elıtt konzultáljon orvosával  

4. a gyártó és az eladó nem vállal felelıssséget, a sérülésekért, amit  a gép helytelen 

összeszerelése okoz 

 

 

Biztonsági intézkedések: 

Figyelmeztetés – az összeszerelés és használatba helyezés elıtt figyelmesen olvassa el a használati 
utasítást. Ügyeljen a következı utasításokra: 
 

• Maximalis teherbírás 150 kg. 
• A gép otthoni felhasználásra lett kialakítva. Fitnessztermekbe nem ajánlott. 
• A gépet stabil és egyenes felszínem helyezze el. 
• Magas hımérséklet és nedvességtartalom károsíthatják a gépet. 
• A számítógép automatikusan kikapcsol használat után 
• Használat elıtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót. 
• A EN957 norma szerint tesztelt és HC osztályba tartozik. Csak otthoni használatra alkalmas. 
• Ne álljon rá a gépre. 
• A gép körül hagyjon legalább 2 méter helyet minden oldalon.  
• A helytelen és a nagymértékő edzés károsíthatja az egészséget. 
• Rendeszeresen ellenırizze a gép minden alkatrészét. Amennyiben meghibásodást talál ne használja a gépet és 

keresse fel a szakszervízt. 

• Edzés elıtt bizonyosodjon meg róla, hogy az összes csavar megfelelıen be van húzva. 
• İrizze meg a használati utasítást az esetleges alkatrészek megrendelésének megkönnyítéséhez. 
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Fontos: 

A csomag visszaküldése csakis az eredeti, nem károsodott csomagolásban lehetséges, s így a termék 

nem károsodik a szállítás során.  

Bármilyen edzésforma megkezdése elıtt kérje ki orvosa véleményét. Ez a figyelmeztetés fıleg azon 

személyekre érvényes, akiknél megállapítottak egészségügyi problémákat valamint, aki elmúlt 35 

éves. 

 

Használat el ıtt: 

Saját biztonsága érdekében figyelmesen olvassa el az egész használati utasítást. A szobakerékpárt az 

alábbi utasítások alapján szerelje össze. 

Csomagolja ki az összes alkatrészt és ellenırizze le, hogy minden megvan-e. ne dobja ki a 

csomagolást, amíg a gép nincs teljesen összeszerelve. 

Az egyszerübb összeszerelés érdekében vegye igénybe a mellékelt rajzokat. 

 

Mielıtt elkezdi a szerelést és az edzést: 

 

Saját érdekében olvassa át figyelmesen a használati  útmutatót. A gépet ezen útmutató 

szerinte állítsa össze. 
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Összegzés: 

No.53 Screw for rear support foot(2)

No.51 Bush for pedal(2)

No.50 Large washer for pedal(4)

No.13 Carriage bolt set for front stabilizer(2)

Box Spanner(1)  

Hexagon key (1) 

SCREW PACK

No.8 Flat washer for rear support foot(2)

No.47  Large washer for pedal (2) 

No.9    Acorn nut for pedal(2)

BP-960

No.46 Spring washer
            for pedal(2) 

No.54 Bush for pedal(2)

No.61 carriage bolt set for rear support frame(4)

Spanner with cross-recess screw driver (1) 

 
      

 

Hátsó támasz 

A test hátsó része 

 ülés 
markolat 

Ellenállás beállító 

Lábtámasz 

Elsı stabilizátor 

takarólap 
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Összeszerelési lista 
No. Leírás db 

1 Számláló 1 

8 Az elüls ı és hátsó stabilizátor alátéte. 4  

9 Az elüls ı stabilizátor és a lábtámasz anyája 4 

12 Elüls ı stabilizátor  1 

13 Az elüls ı stabilizátor összeköt ıcsavarja 2 

14 A vezetıkerék, (lendkerék), hátsó test biztonsági csavarja   9 

15 A vezetıkerék, (lendkerék), hátsó test biztonsági alátéte 1 1 

20 A számláló vezetéke (fels ı rész)   1 

21 A számláló vezetéke (alsó rész)   1 

22 A hátsó támasztó rész   1 

29 Ülés 1 

34 A lábtámasz alsó csapja 1 

42 Fı test 1 

45 A lábtámasz csapja 1 

46 A lábtámasz rugós alátéte 2 

47 A lábtámasz alátéte 2 

49 lábtámasz 2 

50 A lábtámasz nagy alátéte  4 

51 A lábtámasz hengeres tokja (bels ı)       2  

52 Hátsó támasz  1 

53 A hátsó támasz csavarja 2 

54 A lábtámasz hengeres tokja (küls ı)       2 

58 A hátsó támasz takarója 1  

59 A hátsó támasz takarójának anyája      1 

60 A mozgó ül ıke ütköz ıje 2 

61 A hátsó test összeköt ı csavarja   4 

65 A hátsó támasz takarójának csavarja   1 

73 Az ütköz ı csavarja 2 

74 Elem 2 
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Részletes rajz: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Összeszerelés 
Mielıtt elkezdené, kérem figyelmesen olvassa el az egész  használati utasítást. 
1.Az elsı stabilizálóláb összeszerelése  

Kapcsolja össze az els ı stabilizálólábat (12) a f ıvázzal (42), rögzítse két csavarral (13) a f ıváz aljától 

kezdve, biztosítsa két alátéttel(8) és két anyával( 9). 
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2. A hátsó váz és a fıváz összeszerelése 

Kapcsolja össze a számítógép alsó és felsı kábeljét(20,21), bizonyosodjon meg, hogy a két kábelt jól 

összekapcsolta. Illessze a hátsó vázat (22) a fıvázba (42), biztosítsa 4 összekötıcsavarral(61) és négy 

alátéttel(15) és négy anyával (14). 

 

 

 

3.Az ülés és háttamla összeszerelése 

Szerelje le a hátsó takarót(60). Csúsztassa az ülést(29) a hátsó vázra(22), azután szerelje vissza a takarót. 

Illessze a háttámlát(52) a hátsó vázra(22), azután 2 csavar(53) és két alátét(8) segítségével rögzítse. Illesze a 

háttámla takaróját(58) a háttámlára(52), biztosítsa csavarral(65) és anyával(59). 
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4. Lábtámasz összeszerelése 

Húzza át a lábtámasz tengelyét(45), és az alsó lábtámasz tengelyét(34) a fıváz nyílásain, majd tegye rá a 

tengelytakarót(51) aztán a nagy takarót(50), lábtámaszt(49), nagy takarót(50), belsı tengelytakarót(54), 

alátétet(47), alátétet(46) a felsı tengelyre, biztosítsa anyával(9) majd végül a lábtámaszt illessze az alsó 

tengelyhez(34). 

      

 

 

 

 

 

5.Az elemek behelyezése 

Vegye ki a számlálót(1) a tartóból, helyezze be az elemeket(74) a számláló hátsó részébe. Azután helyezze vissza 

a számlálót a tartóba. 
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6. A gép végleges formája 
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Részletes rajz 
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Karbantartás 

 
1. Rendszeresen ellen ırizze a gép állatpotát, f ıleg minden használatban lev ı 

20 óra után. 
2. A tisztítást szappanos vizzel végezze. 
3. Óvja a számlálót a sérülésekt ıl 
4. Ne hagyja t őzı napon. 
5. A gépet csak száraz helyen tárolja 

 
 
Számítógép  
 
A Mode gombb: 

• Nyomja meg a gombot a funkciók intervallumos kimuta tásához. 

• Tartsa nyomva a gombot legalább 2 másodpercig a nul lázáshoz. 
  

Funkciók: 
 

1. Scan: automatikusan megmutatja az egyes funkciókat  
2. Time: a torna idıtartama 
3. Count:  az elért tornaértékek 
4. Total count: az összegzett tornaértékek. Csak az elem kivételével nullázódik 
5. RPM: fordulat percenként 
6. Calories: felhaznált kalória 
7. Pulse: pulzus 

 
Megjegyzés: 

1. 4 másodperces szünet után minden funkció leáll, kivétel a pulzusmérés. 
2. A számláló 4 perc után kapcsol ki ha nincs használat alatt.  
3. A rossz kijelzés esetén cseréljen elemet. ( 2x3AA elem) 
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Torna: 
Ezen gép használatával jobb kondícióra tehet szert, ugyanakkor formálja az izmait is. Fogyókúra esetén segít 

a súly csökkentésében. 

 

1. Bemelegítı gyakorlatok 

Biztosítják a megfelelı vérkeringést. Meggátolja a görcsöket és az izomfájdalmat. Minden nyújtógyakorlatnak 

30 másodpercig kéne tartani. Az izmokat csak addig nyújtsa, amíg a fájdalom elfogadható. Ha a gyakorlat 

nagyon fáj, lazítson. 

 

 

Az oldalsó hasizmok nyújtása          Comb hátsó része         Comb elsı része      Comb belsı része           Vádli és Akhilleusz izom 

 

2. Maga a torna 

Edzés, mely közben meg kell erıltetni magát. A rendszeres edzésnek köszönhetıen 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 kéne tartani. 
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3. Lazítógyakorlatok 

Ezek a gyarkorlatok segítenek a kardio-vaszkuláris rendszernek megnyugondi. Ez lényegében a bemelegítı 

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. 

4. Az izmok formázása 

Az izmok formálásához a terhelés növelése szükséges. A bemelegítı és lazító gyakorlatok egyformák, csak 

az edzés végén növelje meg a terhelést. Idınként szabályozza a sebességet úgy, hogy megtartsa optimális 

pulzusát. 

5. Súly csökkenése 
Az alap faktor a megerıltetés. Minél tovább és keményebben fog edzeni, annál több kalóriát éget el, 

ugyanakkor jobb kondícióra is szert tehet. 

 

Figyelmeztetés: 

• Edzés elıtt bizonyosodjon meg róla, hogy a csavarok és az anyák megfelelıen meg vannak-e húzva. 

• A használatról konzultáljon kezelıorvosával vagy háziorvosával 

• Hordjon megfelelı öltözéket 

• Ne hagyja a gyerekeket az evezıpaddal felügyelet nélkül 

• Evés után 1-2 órát ne tornázzon 

• Abban az esetben, ha a felhasználó hányingert, fájdalmat vagy bármilyen kényelmetlenséget észlel, 

azonnal szakítsa meg az edzést és kérje ki orvosa véleményét. 

1. Tvarování sval ů 

 

 

Használat: 
Az ülıke magasságat állíthatja az alján lévı csavar segítségével. A csıben lukak vannak a különbözı 

magasságok beállításához. A beállítás utánn erıssen húzza meg a csavarokat. Az ellenállás fokozásával a testnek 

és a lábaknak nagyobb erıfeszítést kell kibocsátaniuk.  

 

Figyelmeztetés 

Az evezıgépet egyenes és stabil felületen helyezze el. A megfelelı egyensúly a támaszokon levı tekerıkkel 

állítható be. Minden használat elıtt ellenırizze le a csavarokat kellıen meg vannak-e húzva, vagy nem 

lazultak ki.  
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Garancia: 

Jótállási feltételek: 

• A vázra a megvásárlás napjától kezve 60 hónap garancia érvényes. 

• A computerre az eladás napjától kezdve 60 hónap garancia érvényes. 

• A többi részre 24 hónap garancia érvényes. 

 

A jótállás a következı esetkben nem érvényes: 

• nem megfelelı felhasználás,  helytelen összeszerelés, az ükıke nem megfelelı elhelyezése, a 

pedálok nem megfelelı rögzítése 

• helytelen karbantartás 

• mechanikai károsodás 

• alkatrészek elhasználódása a mindennapi használat folyamán (pl a gumi vagy mőanyag részek, mozgó 

részek stb.) 

• természeti csapások 

• nem hozzáértı beavatkozások 

• nem megfelelı kezelés, rossz elhelyezés, túl magas vagy alacsony hımérséklet, víz okozta károk, 

nagy nyomás ütés, megváltoztatott design, forma vagy méret 

 

Figyelmeztetés: 

• Az edzést kísérı evezıgép által kiadott hangok és súrlódás nem gátolják a gép mőködését és 

használatát, így ez nem lehet reklamáció tárgya. Ezen jelenségeket általános karbantartással 

elkerülheti. 

• Figyelmeztetés: Az alap modelleknél koszorús csapágyakat használnak. Ezen csapágyak élettartama 

rövidebb lehet, mint a jótállási idı. Az élettartamuk kb. 100 óra. 

• A jótállás ideje alatt minden gyártással kapcsolatos hiba el lesz távolítva, hogy a termék kényelmesen 

használható legyen. 

• Csak az írásban beadott reklamáció fogadható el a hiba pontos megnevezésével 

• A reklamációt a megvásárlás helyén kell megtenni. 

 

 

Eladás dátuma     pecsét és aláírás 

 

 

Vásárlás helye 

 

Insportline Hungary kft. 

Kossuth Lajos u. 65, 2500 Esztergom 

Tel./Fax: +36 (33) 313242 

Mobil:  +36 (70) 211 8227 

 


