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Későbbi hivatkozás céljából a fenti 
helyre írja be a sorszámot. 
 

 

 

KÉRDÉSEK? 
 
Gyártóként, arra törekszünk, hogy 
vásárlóink minden igényét kielégítsük. 
Ha van kérdése, vagy ha hiányzó, 
esetleg sérült alkatrészek a 
termékben, kérem, keresse fel azt a 
helyet, ahol a terméket vásárolta. 
 
Látogassa meg weboldalunkat:  
www.iconsupport.eu 
 
 
Forgalmazó: 
Láng Sport Kft  
www.langsport.hu 
 

 

 

ÓVINTÉZKEDÉS! 
 
Olvassa el a használati utasítás 
minden óvintézkedésről és 
figyelmeztetésről szóló pontját mielőtt 
használatba veszi a gépet. Őrizze meg 
ezt a kézikönyvet a jövőben is. 
 

 

http://www.iconsupport.eu/
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FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK 

 
 
 

VIGYÁZAT! A súlyos balesetek elkerülése érdekében olvassa el ezen biztonsági 

óvintézkedéseket és az edzőgépre ragasztott figyelmeztető matricákat, mielőtt használatba 
venné azt. Az ICON semmilyen felelősséget nem vállal a termék használata révén vagy abból 
kifolyólag elszenvedett sérülésekért és vagyonkárokért. 
 
1. A tulajdonos felelőssége, hogy minden lehetséges felhasználó tisztában legyen az edzőgép 
biztonságos használatával. 
 
2. Mielőtt az edzést megkezdené az edzőgépen, kérje ki szakorvosa tanácsát. Különösen 
fontos ez olyan esetekben, amikor a felhasználó életkora meghaladta a 35. életévet és 
korábban egészségügyi problémája volt. 
 
3. Az edzőgépet csak a leírtak szerint használja. 
 
4. Ezt az edzőgépet kizárólag otthoni használatra tervezték, ne használja azt edzőteremben, 
intézményes keretek között és ne adja azt bérbe. 
 
5. Tartsa az edzőgépet szobai körülmények között, távol a nedvességtől, portól. Ne helyezze 
az edzőgépet a garázsba, teraszra vagy víz közelébe. 
 
6. Helyezze az edzőgépet sima felületre és a padló védelme érdekében helyezzen alá 
szőnyeget. Ügyeljen arra is, hogy elegendő szabad terület legyen az edzőgép biztonságos 
használatához, oldalanként – 0,6m. 
 
7. Rendszeresen ellenőrizze az edzőgép állapotát, a meglazult elemeket húzza meg, a 
hibásakat azonnal cserélje ki. 
 
8. 12 évnél fiatalabb gyerekeket és háziállatokat mindig tartson távol az edzőgéptől. 
 
9. Edzéshez viseljen sportruházatot; ne viseljen laza, lógó öltözetet, amit becsíphet a 
szerkezet.  Lábai védelme érdekében, edzéshez mindig viseljen edzőcipőt. 
 
10. Az edzőgépet 125 kg testsúlynál nehezebb személy ne használja. 
 
11. Az edzőgépre történő fel- ill. leszálláskor mindig legyen óvatos. 
 
12. A pulzusmérő nem orvosi eszköz, számtalan tényező befolyásolhatja a működését, 
beleértve az Ön mozgását. A pulzusmérőt csak edzéstámogatásra tervezték, a pulzusszám 
általános változásainak meghatározására. 
 
13. Edzéskor háta legyen mindig egyenes, testtartása ne legyen görbe. 
 
14. A túledzés komoly sérüléseket okozhat vagy halált. Ha edzés közben fejfájást, hányingert, 
légzési nehézséget érez, azonnal hagyja abba az edzést, hűtse le magát és pihenjen. 
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HASZNÁLAT ELŐTT 
 
Köszönjük, hogy a forradalmian új NordicTrack® COMMERCIAL U100 edzőkerékpárt választotta. A 
kerékpározás hatékony gyakorlat a kardiovaszkuláris (szív-érrendszeri) fitnesz növelésére, a kitartás 
építésére és a test erősítésére. A COMMERCIAL U100 edzőkerékpár egy sor továbbfejlesztett 
tulajdonságokkal rendelkezik, melyek az otthoni edzéseit hatékonyabbá és élvezhetőbbé teszik. 
 
Az edzőgép használata előtt, a saját érdekében, gondosan olvassa el a kézikönyvet. A kézikönyv 
elolvasása után felmerülő kérdésekkel kapcsolatban érdeklődjön az üzletben, ahol az edzőgépet 
vásárolta. Ha azt akarja, hogy gyorsan segítsünk, jegyezze fel a termék modell- és sorozatszámát, 
mielőtt hozzánk fordulna. A kézikönyv borítóján látható, hol találja a modellszámot, valamint a 
sorszámot tartalmazó matricát. 
 
Mielőtt továbbolvasná, ismerkedjen meg az alábbi rajzon megjelölt alkatrészekkel. 
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ALKATRÉSZ AZONOSÍTÓ TÁBLÁZAT 
 
Az összeszereléskor használt kisebb alkatrészek beazonosítására az alábbi rajzokat használja. A 
zárójelben lévő szám az alkatrész sorszáma, a zárójelen kívüli szám a darabszámot jelenti. Bizonyos 
kisebb alkatrészek már eleve be vannak építve. Megjegyzés: ha valamelyik alkatrész a mellékelt 
készletben nem található, nézze meg, nem lett-e eleve beépítve. Előfordulhat, hogy a 
berendezéssel együtt tartalék vas- és fémárut is szállítunk. 
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ÖSSZESZERELÉS 
 
 

 
* Az összeszerelés két embert igényel. 

 
* Helyezze az alkatrészeket egy üres helyre és            
  távolítsa el a csomagolóanyagokat. Ne dobja 
  ki a csomagolóanyagokat, amíg nem végzett             
  a teljes összeszereléssel.  
 
* A baloldali alkatrészek „L” vagy „Left” címkével 
  vannak jelölve. A jobboldali alkatrészek „R”  
  vagy „Right” címkével vannak jelölve.   
  
*  A kisebb alkatrészek beazonosításához                    
   nézze az 5. oldalt                
 

 
* A mellékelt szerszámokon kívül az össze-  
  szereléshez az alábbi szerszámok  
  szükségesek: 
 
  egy  Philips csavarhúzó   
 
 
 * A szerelés könnyebb lehet, ha rendelkezik 
   villáskulcs készlettel. Hogy elkerülje az 
   alkatrészek károsodását, a szereléshez 
   ne használjon nagy erőkifejtéshez  
   alkalmas szerszámokat. 
    

 
 
 
1. Keresse fel weboldalunkat  - 
www.iconsupport.eu és regisztráljon. 
 

 érvényesítheti garanciáját 

 időt takaríthat meg, ha a későbbiekben 
kapcsolatba szeretne lépni az 
ügyfélszolgálattal. 

 lehetővé tenné számunkra, hogy 
tájékoztassuk Önt friss információkkal, 
újításokkal. 

 
 
 
 
 
 
 
2. Helyezzen egy tömörebb csomagolóanyag 
köteget hátul a váz (1) alá. Egy másik személy 
fogja meg a vázat, nehogy eldőljön, amíg 
végez ezzel a szerelési lépéssel.  
 
Keresse meg a hátsó stabilizáló lábat (3), melynek 
a két végében vannak a szintező lábak (29). 
Igazítsa a hátsó stabilizáló lábat a rajzon jelzett 
módon úgy, hogy a hegesztett csövek kifelé 
nézzenek. 
 
Rögzítse a hátsó stabilizáló lábat (3) a vázhoz (1) 
két M10x105mm csavarral (76). 
 
Távolítsa el a csomagolóanyag köteget. 
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3. Helyezzen egy tömörebb csomagolóanyagot 
elől a váz (1) alá.  Egy másik személy fogja meg 
a vázat, nehogy eldőljön, amíg végez ezzel a 
szerelési lépéssel. 
 
Igazítsa az első stabilizáló lábat (2) a rajzon jelzett 
módon. 
 
Rögzítse az első stabilizáló lábat (2) a vázhoz (1) 
két M10x105mm csavarral (76). 
 
Távolítsa el a csomagolóanyag köteget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Igazítsa az ülés tartóoszlopot (6) a rajzon jelzett 
módon. 
 
Tekerje ki egy kissé az ülés tartóoszlop rögzítő 
gombot (49) és miközben kifelé húzza a gombot, 
helyezze az ülés tartóoszlopot (6) a vázba (1). 
 
Az ülés tartóoszlop le- ill. felfelé történő 
csúsztatásával állítsa a kívánt magasságba, majd 
engedje vissza a rögzítő gombot (49) a 
magasságbeállító furatba a tartóoszlopon. 
Próbálja a tartóoszlopot le- ill., felhúzni, hogy 
ellenőrizhesse, a rögzítő gomb megfelelően 
helyezkedik a furatban. Majd tekerje be szorosan 
a rögzítő gombot. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Megjegyzés: Előfordulhat, hogy ki kell vennie a 
rögzítő gombot (rajzon nem látható) az üléstartó 
blokkból (30). 
 
Rögzítse az ülést (23) az üléstartóhoz (24) négy 
M8x13mm csavarral (72). Ügyeljen arra, hogy az 
üléstartó blokk (30) az üléstartón belül legyen. 
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6. Illessze az üléstartót (24) az ülés tartóoszlopra 
(6). 
 
Helyezze be a rögzítő gombot (27) alulról felfelé 
az ülés tartóoszlopba (6), és tekerje be szorosan 
az ülés tartóblokkba (30) belül az üléstartón (24), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Igazítsa a díszburkolatot (7) és a tartóoszlopot 
(4) a rajzon jelzett módon. A díszburkolatot 
csúsztassa felfelé a tartóoszlopon. 
 
Mialatt egy másik személy fogja a tartóoszlopot (4) 
a vázhoz (1) közel, kösse a tartóoszlopban lévő 
segéddrót alsó végéhez a fővezetéket (58). Majd 
óvatosan húzza kifelé a segéddrótot a másik 
végénél fogva úgy, hogy átvezeti a fővezetéket a 
tartóoszlopon. 
 
Tipp: Hogy elkerülje a fővezeték (58) 
visszaesését a tartóoszlopban (4), rögzítse 
figyelmesen a fővezetéket a segéddróthoz. 
 
Tipp: Kerülje a fővezeték (58) becsípődését. 
Csúsztassa a tartóoszlopot (4) a vázba (1). 
Rögzítse a tartóoszlopot négy M10x16mm 
csavarral (74). 
 
Majd csúsztassa a díszburkolatot (7) lefelé és 
illessze a helyére a jobb és baloldali 
vázburkolatokra (10, 11). 
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8. Rögzítse a tálcát (46) a tartóoszlophoz (4) 
négy M4x15mm csavarral (80). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Igazítsa a kormánykart (5) a rajzon jelzett 
módon. 
 
Tipp: Kerülje a pulzusvezeték (17) és a 
fővezeték (58) becsípődését. Rögzítse a 
kormánykart (5) a konzoltartó lemezhez (35) hat 
M8x13mm csavarral (72). 
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10. Távolítsa el a segéddrótot (rajzon nem 
látható) a fővezetékről (58). 
 
Egy másik személy fogja a konzolt (13) a 
konzoltartó lemezhez (35) közel. 
 
Minden feleslegesen kilógó vezetékrészt toljon 
lefelé a tartóoszlopba a konzoltartó lemez (35) 
közepén lévő lyukon keresztül. 
 
Csatlakoztassa a fővezetéket (58) és a 
pulzusvezetéket (17) a megfelelő vezetékhez a 
konzolon (13). 
 
A kilógó vezetékrészt (A) tolja lefelé a 
tartóoszlopba (4), majd húzza kifelé a tartóoszlop 
baloldalán lévő lyukon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Tipp. Kerülje a vezetékek becsípődését. 
Szükség lehet a rögzítő gomb (27) 
elforgatására és a konzoltartó lemez (35) 
dőlésszögének a beállítására. 
 
Rögzítse a konzolt (13) a konzoltartó lemezhez 
(35) négy M4x12mm csavarral (75). 
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12. Tipp: Szükség lehet a rögzítő gomb (27) és 
a konzoltartó lemez (35) dőlésszögének a 
beállítására. 
 
 
Rögzítse a konzol alsó burkolatot (12) a 
konzoltartó lemezhez (35) két M4x12mm csavarral 
(75). 
 
Ügyeljen arra, hogy a rajzon (A)-val jelzett 
vezeték nincs a konzol alsó burkolatával (12) 
lefedve (nézze a rajzot a 13. szerelési 
lépésnél). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Tipp: Kerülje a vezetékek becsípődését. 
 
Igazítsa a konzol felső burkolatát (9) a rajzon 
jelzett módon. Illessze a konzol felső burkolatát az 
a konzol alsó burkolatába (12). 
 
Rögzítse a konzol felső burkolatát (9) a konzolhoz 
(13) egy M4x15mm csavarral (80). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Keresse meg a jobb- és baloldali tartóoszlop 
burkolatokat (14, 15) és igazítsa a rajzon jelzett 
módon. 
 
Egy másik személy fogja a jobboldali tartóoszlop 
burkolatot (15) közel a tartóoszlop (4) jobb 
oldalához. Csatlakoztassa a vevőegységet (59) az 
(A) vezetékhez a tartóoszlopon. 
 
Tolja a kilógó vezetékrészt a tartóoszlopba (4). 
 
Tipp: Kerülje a vezetékek becsípődését. 
Illessze a jobb- és baloldali tartóoszlop 
burkolatokat (14, 15) a tartóoszlop (4) köré. 
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15. Keresse meg a bal pedált (21). 
 
A mellékelt lapos csavarkulcs segítségével, 
szorosan tekerje be a bal pedált az óramutató 
járásával ellentétes irányba a baloldali 
hajtókarba (19). 
 
Szorosan tekerje be a jobb pedált (rajzon nem 
látható) az óramutató járásával megegyező 
irányba a jobboldali hajtókarba (rajzon nem 
látható). 
 
Állítsa a pántot a kívánt nagyságba és rögzítse a 
pánt végeit a baloldali pedál (21) akasztóiba. 
Hasonló módon állítsa be a jobboldali 
pedálpántot (rajzon nem látható). 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Dugja a tápkábel (67) egyik végét az 
edzőkerékpár elején lévő csatlakozóba. 
 
Ha szükséges, helyezzen adaptert (A) a tápkábel 
(67) végére. 
 
Megjegyzés: A tápkábel (67) hálózatba történő 
csatlakoztatásához nézze a TÁPKÁBEL 
CSATLAKOZTATÁSA címszó alatt a 14. oldalon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Győződjön meg arról, hogy az edzőkerékpár megfelelően van összeszerelve és a csavarok 
is megfelelően be vannak tekerve, mielőtt használatba venné. Megjegyzés: Néhány szerelvény 
darab megmaradhat, miután az összeszerelés elkészült. A padló vagy a szőnyeg védelme 
érdekében helyezzen gumiszőnyeget az edzőkerékpár alá. 
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A MELLKASI PULZUSMÉRŐ HASZNÁLATA 
 

A MELLKASI PULZUSMÉRŐ FELHELYEZÉSE 
A mellkasi pulzusmérő két részből áll: a mellkasi szíjból és az érzékelő egységből 
Helyezze a mellkasi szíj egyik végét az érzékelő egység egyik végén található 
résbe, az ábra alapján. Nyomja meg az érzékelő egység végét a csat alatt a 
mellkasi szíjon. A pántnak egy szinten kell lennie az érzékelő egység elejével. 
 

Ezután helyezze a mellkasi pulzusérzékelőt a mellkasára, és csatlakoztassa a 
mellkasi szíj másik végét az érzékelő egységhez. Állítson a mellkasi szíj hosszán, 
ha szükséges. A mellkasi pulzusérzékelőnek a ruha alatt kell lennie, szorosan a 
bőrön, és olyan magasan kell lennie a mellkason, ahogy az kényelmes. Győződjön 
meg róla, hogy az érzékelő egységen lévő logó előrefelé néz, és a jobboldala 
felfelé áll. 
 

Ezután mozdítsa el az érzékelő egységet pár centire a testétől, és keresse meg a 
két elektróda területet a belső oldalon (az elektróda területeken apró barázdák 
vannak). Sós folyadékkal (pl. nyállal) vagy kontaktlencse folyadékkal nedvesítse 
be mindkét elektróda területet. Helyezze vissza az érzékelő egységet a mellkasára 
 

MELLKASI PULZUSMÉRŐ KARBANTARTÁSA 
• Minden egyes használat után alaposan törölje szárazra a mellkasi pulzusmérőt. A mellkasi 
pulzusmérő akkor aktiválódik, ha az elektródás területek nedvesek lesznek, és a szívritmus monitort 
felteszi; a mellkasi pulzusmérő akkor kapcsol ki, ha azt eltávolítja a testéről, és az elektródás területek 
megszáradnak. Ha a mellkasi pulzusmérőt nem törli szárazra használat után, akkor az a szükségesnél 
hosszabb ideig marad bekapcsolva, ezzel idejekorán lemerítve az akkumulátort. 
 

• A mellkasi pulzusmérőt meleg, száraz helyen tárolja. A mellkasi pulzusmérőt ne tárolja 
nejlonszatyorban vagy más olyan helyen, ami gyűjtheti a nedvességet.  
 

• A mellkas pulzusmérőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak huzamosabb ideig; ne tegye ki 50° C-
nál (120° F) magasabb és -10° C-nál (14° F) alacsonyabb hőmérsékletnek. 
 

• Ne hajlítsa vagy nyújtsa túl az érzékelő egységet,mikor használja vagy tárolja a mellkasi pulzusmérőt 
 

• Az érzékelő egységet nedves ronggyal tisztítsa—sose használjon alkoholt, oldószert vagy vegyi 
anyagokat. A mellkasi szíjat kézzel is kimoshatja és kiteregetheti. 
 

MELLKASI PULZUSMÉRŐ HIBAELHÁRÍTÁSA 
A következő útmutatások elmagyarázzák, hogyan kell a mellkasi pulzusmérőt a konzollal 
kezelni. Ha a mellkasi pulzusmérő nem működik megfelelően, próbálja ki az alábbi lépéseket. 
• Győződjön meg róla, hogy úgy viseli a mellkasi pulzusmérőt, ahogy az fentebb le van írva. 
Megjegyzés: Ha a mellkasi pulzusmérő nem működik abban a pozícióban, ahogy az le van írva, 
mozdítsa azt egy kicsit feljebb vagy lejjebb a mellkasán. 
 

• Használjon sós folyadékot (pl. nyál) vagy kontaktlencse folyadékot az érzékelő egység elektródás 
területeinek megnedvesítésére. Ha a szívritmus értékek nem jelennek meg addig, amíg Ön elkezd 
izzadni, nedvesítse meg ismét az elektródás területeket. 
 

• Helyezkedjen a konzol közelébe. Ahhoz, hogy a konzol megjelenítse a szívritmus értékeket, a 
használónak karnyújtásnyi távolságon belül kell lennie a konzoltól. 
 

• A mellkasi pulzusmérőt normális szívritmusú emberekhez tervezték. A szívritmus-érték problémákat 
orvosi okok is okozhatják, mint pl. a korai szívkamrai összehúzódás (pvcs), a tachikardia és a 
szívritmuszavar. 
 
• A mellkasi pulzusmérő működését befolyásolhatja a magasfeszültségű vezetékek vagy más források 
által okozott mágneses interferencia. Ha gyanítja, hogy ez a probléma, próbálja meg máshová 
helyezni az edzőgépet. 
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AZ EDZŐKERÉKPÁR HASZNÁLATA 
 
A HÁLÓZATI TÁPKÁBEL CSATLAKOZTATÁSA 
 
FONTOS: Ha az edzőkerékpár hidegnek volt kitéve, a hálózati tápkábel csatlakoztatása előtt 
tegye lehetővé, hogy szobahőmérsékletre melegedhessen fel. Ha ezt nem teszi meg, a konzol 
kijelzői vagy más elektronikus alkatrészek károsodhatnak. 
 
Dugja be a hálózati tápkábelt az edzőkerékpár vázán található aljzatba. 
Ezután dugja a hálózati tápkábelt a dugasz adapterbe, ha szükséges. Majd 
dugja be a hálózati tápkábelt egy megfelelő hálózati csatlakozóba, amely a 
helyi szabályoknak, rendeleteknek megfelelően van beszerelve. 
 
AZ EDZŐKERÉKPÁR SZINTEZÉSE 

 
 
Ha használat közben az edzőkerékpár kicsit billeg a padlón, fordítsa el a 
hátsó stabilizáló lábon található szintező gombok egyikét (vagy 
mindkettőt), és állítsa be a szintező talpat úgy, hogy a billegő mozgás 
megszűnjön. 
 
 
 
 
              

 ÜLÉS MAGASSÁGÁNAK A BEÁLLÍTÁSA 
 
A hatékony edzés érdekében az ülést a megfelelő magasságra kell 
beállítani. Tekerés közben a térdeknek enyhén behajlítva kell lenniük, 
mikor a pedál a legalacsonyabb helyzetben van.  

 
Az ülés beállításához először lazítsa meg néhány tekeréssel a rögzítő 
gombot. Majd húzza kifelé a rögzítő gombot, az üléstartóoszlop le- ill. 
felfelé történő csúsztatásával, állítsa azt a kívánt magasságba, végül 
eressze vissza a rögzítő gombot. Próbálja elmozdítani felfelé vagy 
lefelé az üléstartó oszlopot, hogy meggyőződjön a gomb 
megfelelően biztonságosan illeszkedik az üléstartó oszlop beállító 
furatainak egyikébe. Ezután tekerje be szorosan a rögzítő gombot. 
 
 
AZ ÜLÉS HELYZETÉNEK BEÁLLÍTÁSA 
 

 
Az ülés helyzetének a beállításához először lazítsa meg néhány 
tekeréssel az ülés beállító gombját. Ezután mozgassa az ülést a 
előre vagy hátra, állítsa a kívánt helyzetbe, majd tekerje be szorosan 
a rögzítő gombot. 
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A KONZOL ÉS A KORMÁNYKAR DŐLÉSSZÖGÉNEK A BEÁLLÍTÁSA 
 
A konzol és a kormánykar dőlésszögénél a megváltoztatásához 
egyszerűen tekerje el a rajzon jelzett rögzítő gombot az óramutató 
járásával megeggyező vagy az ellentétes irányba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEDÁLPÁNTOK BEÁLLÍTÁSA 
 
 

 
A pedálpántok beállításához, először húzzuk le a pedálpántot a 
pedálon lévő akasztóról és állítsuk a kívánt nagyságba, majd a 
nagyságnak megfelelően, illesszük a pántot a pedálon lévő akasztóba. 
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VÁLTSA VALÓRA SPORTKITÜZÉSEIT AZ IFIT.COM SEGÍTSÉGÉVEL 
 
Az új iFiT-kompatibilis edzőgépével hozzáférhet egy sor funkcióhoz az iFiT.com weboldalon, melyek 
segítségével megvalósíthatja a sportkitűzéseit: 
 
 

 
Eddzen bárhol a világon a  
Google térkép testre szabásával. 

 
 

 
Töltse le a kívánt  
edzésprogramokat, melyek 
segítenek elérni a sportkitűzéseit. 

 
 

Hasonlítsa össze  
edzéseredményeit az iFiT 
közösség többi tagjával. 
 
 

 
 
Töltse fel edzéseredményeit az 
iFiT felhőbe és kövesse nyomon a 
teljesítményeit. 
 
 
Állítson fel kalória, idő és távolság 
alapú edzéscélkitűzéseket. 
 
 
 
Válassza ki és töltse le a zsírégető 
edzésprogramokat. 

 
 
 
További információkkal kapcsolatban, keresse fel az iFiT,com weboldalt. 
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KONZOLJELLEMZŐK 
 

A továbbfejlesztett konzol számos olyan jellemzőt kínál, melyek hatékonyabbá és élvezhetőbbé teszik 

edzésprogramjait.  
 
A konzol jellemzője az iFiT edzésmód, amely lehetővé teszi, hogy a konzol vezeték nélküli internet-
kapcsolatot létesítsen. Az iFiT Live technológia lehetővé teszi, hogy személyre szabott 
edzésprogramokat tudjon letölteni, létrehozzon edzésprogramokat és nyomon kövesse edzés-
eredményeit. További információkkal kapcsolatban, keresse fel az www.iFiT,com weboldalt. 
 
A konzol huszonnégy előre beállított edzésprogrammal rendelkezik. Mindegyik edzésprogram 
automatikusan változtatja a pedálok ellenállását és rávezeti Önt, hogy változtasson a pedálozás 
sebességén, miközben végigvezeti egy hatékony edzésprogramon. Beállíthat idő, távolság vagy 
kalória alapú edzésprogramokat. 
 
A konzol programja közzé tartozik két USER-DEFINED (felhasználó által létrehozott) edzésprogram, 
mely lehetővé teszi, hogy létrehozzon saját edzésprogramokat és elmentse a konzol memóriájában, 
hogy a jövőben bármikor újra használhassa. 
 
A manuális üzemmód használatakor, a konzolon egy gombnyomással megváltoztathatja a pedálok 
ellenállását. A kijelző folyamatos visszajelzést ad az edzésről. Még a pulzusszámát is megmérheti a 
markolatos pulzusérzékelő vagy a mellkasi pulzusérzékelő segítségével. 
 
Edzései során hallgathatja kedvenc zenéjét vagy hangos könyveit a konzol hangrendszerének a 
segítségével. 
 
KONZOL BEÁLLÍTÁSA 
 
Mielőtt használatba venné az edzőkerékpárt, előtte el kell végezni a konzol beállításokat. 
 
1. iFiT Live fiók létrehozása. 
Az iFiT Live fiók létrehozásával és további információkkal kapcsolatban keresse fel a 
www.iFit.com  weboldalt. 
A regisztrációhoz és az iFit Live fiók létrehozásához, kövesse a weboldalon található utasításokat. 
Amennyiben rendelkezik aktiváló kóddal az iFiT Live tagsághoz, akkor válassza a kód aktiválása 
opciót. 
 
2. Vezeték nélküli internetre történő csatlakozás. 
Megjegyzés: Az internet eléréséhez, az iFit edzésprogramok letöltéséhez és egyéb funkciók 
eléréséhez először csatlakoznia kell a vezeték nélküli internet-hálózatához. Nézze a 
VEZETÉKNÉLKÜLI INTERNETHÁLÓZAT ALKALMAZÁSA c. részt a 24. oldalon, a konzol internet 
hálózathoz történő csatlakoztatásához. 
 
3. Konzolvezérlő programok frissítése és ellenőrzése. 
Nézze a KONZOLBEÁLLÍTÁSOK MEGVÁLTOZTATÁSA címszó alatt a 24. oldalon. 
A konzol használatra kész és elkezdheti az edzéseit az edzőkerékpáron. Edzésprogramokkal és a 
konzol funkciókkal kapcsolatos információkat az alábbiakban találja. 
 
Manuális üzemmód alkalmazása – 18. oldal; Beépített edzésprogramok alkalmazása – 20. oldal; 
Set-a-goal edzésprogram alkalmazása – 21. oldal; Felhasználó által programozott (User-defined) 
edzésprogram létrehozása – 21. oldal; Felhasználó által programozott (User-defined) 
edzésprogram alkalmazása – 22. oldal; iFiT edzésprogram alkalmazása – 23. oldal; 
Konzolbeállítások megváltoztatása – 24. oldal; Hangrendszer használata – 27. oldal. 
 
Megjegyzés: Ha átlátszó műanyag fólia van a konzolon, távolítsa el azt. 
 
Megjegyzés: a kijelző a sebességet és a távolságot megjelenítheti kilométerben vagy mérföldben. A 
mértékegység kiválasztásához nézze a KONZOLBEÁLLÍTÁSOK MEGVÁLTOZTATÁSA c. részt a 24. 
oldalon.  
 

http://www.ifit.com/
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MANUÁLIS ÜZEMMÓD ALKALMAZÁSA 
 
1. Kezdjen el pedálozni vagy nyomja meg a konzolon található bármelyik gombot a kijelző 
bekapcsolásához. 
Miután bekapcsolta a konzolt, a kijelző kivilágosodik és a konzol használatra kész. 
 
2. Válassza ki a manuális üzemmódot. 
Minden esetben, miután bekapcsolták a kijelzőt, a manuális üzemmód jelölődik ki. 
 
Megjegyzés: Ha konzol csatlakoztatva van az iFit Live-hoz a vezeték nélküli internet-hálózaton, akkor 
a kijelzőn a manuális üzemmód és az iFit Live üdvözlő üzenete jelenik meg felváltva. A HOME gomb 
ismételt megnyomásával a manuális üzemmódot tudja beállítani. 
 
3. Változtassa meg a pedálok ellenállását a kívánt módon.  
Pedálozás közben megváltoztathatja a pedálok ellenállását a számozott ellenállás-beállító gombok 
egyikének a megnyomásával vagy az ellenállás növelése és csökkentése (DIGITAL RESISTASNCE) 
gombok megnyomásával.  
 
Megjegyzés: Minden egyes alkalommal, amikor valamelyik ellenállás-beállító gombot megnyomta, a 
pedálok ellenállása mindaddig fokozatosan nő vagy csökken, amíg a kijelölt ellenállás-beállítást el 
nem érte. Ha a leáll a pedálozással és a pedálok több percig nem mozdulnak, a pedálok ellenállás-
beállítása lecsökken. 
 
4. Kövesse nyomon edzésének alakulását a kijelzőn. 
A kijelző az alábbi edzésprogram információt tudja megjeleníteni: 
 
Calories (Kalóriaszám) — a felhasználó által elégetett kalóriák hozzávetőleges számát mutatja.  
 

Calories per Hour (Kalóriaszám/óra) — a felhasználó által óránként elégetett kalóriák 
hozzávetőleges számát mutatja. 
 

Distance (Távolság) — a megtett távolságot mutatja, mérföldben vagy kilométerben mérve.  
 

Laps (Körök) – a kijelző egy 400m-es pályát jelenít meg. Edzése során a villogó négyzet jelzi a 
felhasználó haladását a pályán. A Laps megjelenítési módban látható a megtett körök száma. 
 

Pulse (Pulzus) — a felhasználó pulzusszámát mutatja, amikor a markolatos pulzusmérőt vagy a 
mellkasi pulzusmérőt használja (nézze az 5. lépést).  
 

Resistance (Ellenállás) — megmutatja a pedálok ellenállási szintjét pár másodpercig minden 
alkalommal, amikor az ellenállás szintje megváltozik. 
 

RMP – jelzi a pedálozás sebességét, pedálfordulat/óra mértékegységben. 
 

Speed (Sebesség) — a pedálozás sebességét mutatja, mérföld/óra vagy kilométer/óra 
mértékegységben. 
 

Time (Idő) — ha a manuális módot használja, itt látható az eltelt idő. Ha egy előreprogramozott 
edzésprogramot használ, akkor az edzésprogramból hátramaradt időt mutatja.  
 
A mátrix kijelző több megjelenítési szelvényt kínál. Nyomja meg a növelés vagy a csökkentés gombot 
ismételten az Enter gomb mellett, amíg a kívánt jelzésmód meg nem jelenik. 
 
Speed – itt látható az edzésprogram sebesség-beállítás története. Minden egyes eltelt perc végén 
megjelenik az új szegmens sebesség-beállítása. 
 
Calorie – itt látható a felhasználó által elégetett kalóriák hozzávetőleges száma. A szegmensek 
magassága jelzi az adott szegmensben elégetett kalóriák számát. Minden egyes eltelt perc végén 
megjelenik egy új szegmens. 
 
Ha szüneteltetni szeretné edzését, egyszerűen álljon le a pedálozással. Az idő elkezd villogni a 
kijelzőn. Az aktuális edzésprogram folytatásához egyszerűen folytassa a pedálozást. 
 
Nyomja meg a HOME gombot, ha ki akar lépni a manuális üzemmódból vagy az edzésprogramból. Ha 
szükséges, nyomja meg a HOME gombot ismét. 
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Ha a konzol csatlakoztatva van a vezeték nélküli internet-hálózatra, akkor a kijelzőn 
látható a vezeték nélküli internet-hálózatot jelző szimbólum. A szimbólum mutatja a 
jel-erősséget. Négy ív a teljes jel-erősséget mutatja. Ha a szimbólum villog, akkor a 
konzol nincs csatlakoztatva vezeték nélküli internet-hálózatra. 
 
 
A hangerő szabályozásához nyomja meg a hangerő növelés vagy csökkentés gombokat a 
konzolon. 
 
 
5. Ha kívánja, mérje meg a pulzusszámát. 
Pulzusszámát megmérheti akár a markolatos pulzusérzékelő vagy a mellkasi pulzusérzékelő 
segítségével (a mellkasi pulzusérzékelővel kapcsolatos információt nézze a 13. oldalon). Fontos: Ha 
a markolatos pulzusérzékelőt is fogja és mellkasi pulzusérzékelőt is visel, a konzol nem fogja 
pontosan mutatni a pulzusszámát. 
 
Ha a markolatos pulzusérzékelő fém érintkezőin átlátszó műanyag fóliák 
vannak, távolítsa el azokat. Ezen felül ügyeljen arra, hogy a keze tiszta 
legyen. A szívritmusa méréséhez fogja a markolatos pulzusérzékelőt úgy, hogy 
a kezei a fém érintkezőin támaszkodjanak. Kerülje el a keze mozgatását, 
illetve az érintkezők túl szoros markolását. 
 
Ha a pulzusa érzékelhető, a kijelzőn megjelenik a mért pulzusérték. A 
lehető legpontosabb szívritmus adatok leolvasása érdekében fogja az 
érintkezőket legalább 15 másodpercig. 
 
Ha a kijelző nem mutatja a pulzusszámát, ellenőrizze, hogy kezei a leírt módon 
helyezkednek. Ügyeljen arra, hogy kezeit túlzottan ne mozgassa, vagy ne szorítsa a fémérintkezőkön. 
Az optimális teljesítmény érdekében tisztítsa a fémérintkezőket puha ruhával; soha ne használjon 
alkoholt, súrolószert vagy vegyszereket az érintkezők tisztítására. 
 
 
6. Ha szükséges, kapcsolja be a ventilátort. 
A ventilátort gyenge, ill. erős sebességre lehet beállítani. A ventilátort kikapcsolhatja, vagy 
a sebesség-beállításait megváltozathatja a növelés és csökkentés gombok ismételt 
megnyomásával. 
 
Megjegyzés: Ha a pedálozás abbamarad, a ventilátor kb. 30 másodperc elteltével 
automatikusan kikapcsol. 
 
 
7. Ha végzett az edzéssel a konzol automatikusan kikapcsol. 
Ha a pedálok nem mozdulnak néhány másodpercig, hangjelzés hallatszik, és az idő elkezd villogni a 
kijelzőn. Az edzés folytatásához egyszerűen kezdjen el újra pedálozni. 
 
Ha a pedálok nem mozdulnak néhány percig és egyik gomb sem lett megnyomva, az ellenállás-
beállítás lecsökken, a kijelző kikapcsol és az értékek törlődnek. 
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BEÉPÍTETT EDZÉSPROGRAM ALKALMAZÁSA 
 
1. Kezdjen el pedálozni vagy nyomja meg a konzolon található bármelyik gombot a kijelző 
bekapcsolásához. 
Miután bekapcsolta a konzolt, a kijelző kivilágosodik és a konzol használatra kész. 
 

2. Válasszon ki egy előre beállított edzésprogramot.  
Az előre beállított edzésprogram kiválasztásához nyomja meg a 11Calorie vagy a 11Performance 
gombok egyikét ismételten, amíg meg nem jelenik a kívánt edzésprogram a kijelzőn. 
 
Miután kiválasztotta az edzésprogramot, a kijelzőn megjelenik az edzésprogram neve, az időtartama 
és a távolság. A kijelzőn látható még a hozzávetőleges kalóriamennyiség, amit elégethet az adott 
edzésprogram során és az ellenállás-beállítás profilja. 
 

3. Kezdjen el pedálozni az edzésprogram elindításához.  

Az edzésprogramok egyperces szegmensekre van felosztva. Egy ellenállási szint és egy célérték 

sebesség van programozva mindegyik szegmensre. Megjegyzés: Ugyanaz a sebesség- és/vagy 

célérték sebesség lehet programozva több egymást követő szegmensre is. 
 
Az edzésprogram során a profil mutatja a felhasználó fejlődését. A profil villogó szegmense az 
edzésprogram aktuális szegmensét képviseli. A villogó szegmens magassága az aktuális szegmens 
ellenállás-beállítási szintjét mutatja. 
 
Az edzésprogram minden egyes szegmense végén a pedálok ellenállás-beállítása megváltozik. 
 
Miközben edz, próbálja tartani a pedálozás sebességét a megadott célsebesség közelében az 
aktuális szegmensre vonatkozóan. FONTOS: A célérték sebességet csak motiváció biztosítására 
szánták. Az Ön tényleges pedálozási sebessége lehet lassúbb, mint a célérték sebesség. 
Ügyeljen arra, hogy a pedálozási sebesség komfortos legyen az Ön számára. 
 
Ha az aktuális szegmens ellenállási szintje túl magas vagy túl alacsony, Ön manuálisan 
felülvezérelheti a beállítást a Digital Resistance gombok megnyomásával. FONTOS: Amikor az 
edzőprogram aktuális szegmense véget ér, a pedálok automatikusan a következő szegmensre 
vonatkozó ellenállás szinthez igazodnak.  
 
Megjegyzés: A cél kalória mennyiség nem más, mint egy hozzávetőleges mennyiség, amit az 
edzés során elégetünk. Az elégetett kalóriamennység függ a felhasználó testsúlyától, illetve 
eltérhet a valóságtól, ha az edzés során változtatva van a sebesség és az ellenállás-beállítás. 
 
Az edzésprogram folytatódik egészen addig, amíg az utolsó szegmens is véget nem ér. Az 
edzésprogram bármikor történő leállításához hagyja abba a pedálozást. A kijelzőn az idő elkezd 
villogni. Az edzésprogram újraindításához egyszerűen folytassa a pedálozást. 
 
4. Kövesse nyomon edzésének alakulását a kijelzőn. 

Nézze a 4. lépést a 18. oldalon. 
 
A kijelzőn az edzés ellenállás-beállítás profilja vagy egy térkép látható. 
 
5. Ha szükséges, mérje meg a pulzusát. 

Nézze az 5. lépést a 19. oldalon. 

 
6. Ha szükséges, kapcsolja be a ventilátort. 

Nézze az 6. lépést a 19. oldalon. 
 

7. Amikor befejezte az edzést az edzőkerékpáron, a konzol automatikusan kikapcsol.  

Nézze a 7. lépést a 19. oldalon. 
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BEÁLLÍTOTT CÉL-EDZÉSPROGRAM ALKALMAZÁSA  -  SET-A-GOAL WORKOUT 
 

1. A konzol bekapcsolásához kezdjen el pedálozni vagy nyomja meg a konzolon található 
bármelyik gombot. Bekapcsolást követően a kijelző kivilágosodik és a konzol használatra kész. 
 
2. Kalória-, távolság- vagy idő-beállítása az edzésprogramban. 
Nyomja meg a SET A GOAL gombot a kijelzőn ismételten, amíg meg nem jelenik a kívánt cél-
edzésprogram neve a kijelzőn. Az Enter gomb mellett található növelés és csökkentés gombok 
segítségével tudja beállítani a kívánt cél-edzésprogramot. 
 

3. Az edzésprogram elindításához kezdje el a pedálozást. 
Miközben edz, az aktuális célsebesség-beállítása megjelenik a kijelzőn. Edzése során próbálja meg 
tartani az aktuális pedálozási célsebességet. FONTOS: A célsebesség beállítás csak 
motivációként szolgál. A felhasználó tényleges pedálozás tempója lehet lassabb, mint a 
célsebesség. Ügyeljen arra, hogy a pedálozás tempója mindig komfortos legyen. 
 

Megjegyzés: A cél kalória mennyiség nem más, mint egy hozzávetőleges mennyiség, amit az 
edzés során elégetünk. Az elégetett kalóriamennység függ a felhasználó testsúlyától, illetve 
eltérhet a valóságtól, ha az edzés során változtatva van a sebesség és az ellenállás-beállítás. 
 

Az edzésprogram így folytatódig, amíg a felhasználó el nem éri a kalória, távolság vagy idő 
célkitűzéseit. A programot bármikor leállíthatja, ha leáll a pedálozással. A kijelzőn az idő szünetel. A 
program újraindításához egyszerűen folytassa a pedálozást. 
 

4. Kövesse nyomon edzésének alakulását a kijelzőn. 

Nézze a 4. lépést a 18. oldalon. 
 

5. Ha szükséges, mérje meg a pulzusát. 

Nézze az 5. lépést a 19. oldalon. 
 

6. Ha szükséges, kapcsolja be a ventilátort. 

Nézze az 6. lépést a 19. oldalon. 
 

7. Amikor befejezte az edzést az edzőkerékpáron, a konzol automatikusan kikapcsol.  

Nézze a 7. lépést a 19. oldalon. 
 
FELHASZNÁLÓ ÁLTAL PROGRAMOZOTT (USER-DEFINED) EDZÉSPROGRAM LÉTREHOZÁSA 
 

1. A konzol bekapcsolásához kezdjen el pedálozni vagy nyomja meg a konzolon található 
bármelyik gombot. Bekapcsolást követően a kijelző kivilágosodik és a konzol használatra kész. 
 

2. User-defined edzésprogram kiválasztása. 
A felhasználó által programozott edzésprogram kiválasztásához nyomja meg a User-defined gombot 
ismételten a kijelzőn, amíg meg nem jelenik a kívánt edzésprogram neve a kijelzőn. A kijelzőn látható 
lesz még az edzésprogram beállításának a profilja. 
 

3. Kezdjen el pedálozni és állítsa be az edzésprogramot. 
Minden edzésprogram egy perces szegmensekre van felosztva. Minden egyes szegmensre egy 
ellenállási szintet és egy célsebességet lehet programozni. 
 

Az edzésprogram első szegmensének az ellenállás-beállításának a programozásához használja a 
számozott Digital Resistance gombokat a kijelzőn. Az edzésprogram célsebesség beállításához 
egyszerűen tartsa a kívánt pedálozási sebességet, amelyet az adott szegmensre rögzíteni akar. 
 

Az első szegmens végén az edzésprogram rögzíti az aktuális pedálozás sebesség- és ellenállás-
beállításokat. Hasonló módon programozza a második, ill. az azt következő szegmenseket. 
 

Az edzésprogram időtartama lehet 1 és 100 perc között, a felhasználó által szabadon választott 
időtartam. Nyomja meg a Home gombot, miután befejezte az edzésprogramot. Ezután nyomja meg az 
Enter gombot. A beállított edzésprogram elmentődik a kijelző memóriájában. 
 

4. Amikor befejezte az edzést az edzőkerékpáron, a konzol automatikusan kikapcsol.  
Nézze a 7. lépést a 19. oldalon. 
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FELHASZNÁLÓ ÁLTAL PROGRAMOZOTT (USER-DEFINED) EDZÉSPROGRAM ALKALMAZÁSA  
 

1. A konzol bekapcsolásához kezdjen el pedálozni vagy nyomja meg a konzolon található 
bármelyik gombot. A bekapcsolást követően a kijelző kivilágosodik és a konzol használatra kész. 
 

2. User-defined edzésprogram kiválasztása. 
A felhasználó által programozott edzésprogram kiválasztásához nyomja meg a User-defined gombot 
ismételten a kijelzőn, amíg meg nem jelenik a kívánt edzésprogram neve a kijelzőn. A kijelzőn látható 
lesz még az edzésprogram ellenállás-beállításának a profilja. 
 

Megjegyzés: a felhasználó által programozott edzésprogram létrehozásához nézze a FELHASZNÁLÓ 
ÁLTAL PROGRAMOZOTT (USER-DEFINED) EDZÉSPROGRAM LÉTREHOZÁSA c. részt a 21. old. 
 

3. Edzésprogram indítása. 

Az edzésprogramok egyperces szegmensekre vannak felosztva. Egy ellenállási szint és egy célérték 

sebesség van programozva mindegyik szegmensre. Megjegyzés: Ugyanaz a sebesség- és/vagy 

célérték sebesség lehet programozva több egymást követő szegmensre is. 
 

Az edzésprogram során a profil mutatja az Ön fejlődését. A profil villogó szegmense az edzésprogram 
aktuális szegmensét képviseli. A villogó szegmens magassága az aktuális szegmens ellenállás-
beállítási szintjét mutatja. Minden egyes szegmense végén változhat a pedálok ellenállás-beállítása. 
 

Miközben edz, próbálja tartani a pedálozás sebességét a megadott célsebesség közelében az 
aktuális szegmensre vonatkozóan. FONTOS: A célsebesség beállítás csak motivációként szolgál. 
A felhasználó tényleges pedálozás tempója lehet lassabb, mint a célsebesség. Ügyeljen arra, 
hogy a pedálozás tempója mindig komfortos legyen. 
 

Ha az aktuális szegmens ellenállási szintje túl magas vagy túl alacsony, Ön manuálisan 
felülvezérelheti a beállítást a Digital Resistance gombok megnyomásával. FONTOS: Amikor az 
edzőprogram aktuális szegmense véget ér, a pedálok automatikusan a következő szegmensre 
programozott ellenállás szinthez igazodnak.  
 

Az edzésprogram így folytatódik, amíg az utolsó szegmens is véget nem ér. Az edzésprogram 
bármikor történő leállításához hagyja abba a pedálozást. A kijelzőn az idő szünetel. Az edzésprogram 
újraindításához egyszerűen folytassa a pedálozást. 
 

4. Változtassa meg az edzésprogram beállításait, ha kívánja. 
Ha kívánja, megváltoztathatja az edzésprogram beállításait, miközben használja azt. 
 

Az aktuális szegmens ellenállás-beállításának a megváltoztatásához nyomja meg a számozott 
Digital Resistance gombok egyiket. Az aktuális szegmens végén az új ellenállás-beállítás elmentődik a 
kijelző memóriájában. 
 

Az aktuális szegmens célsebesség-beállításának a megváltoztatásához, egyszerűen tartsa a 
kívánt pedálozási sebességet a szegmens végéig. A szegmens végén a pedálozási sebesség 
elmentődik a kijelző memóriájában. 
 

Ha rövidebbre szeretné szabni az edzésprogram időtartamát, akkor a beállítani kívánt 
időtartamnál nyomja meg bármelyik edzésprogram gombját a kijelzőn, majd nyomja meg az Enter 
gombot, hogy rögzítse az új időtartamot. 
 

Ha növelni szeretné az edzésprogram időtartamát, miután végzett az edzésprogrammal, 
kövesse a kijelzőn az útmutatásokat. Folytathatja az edzést akár 100 percig, majd a beállítani kívánt 
időtartamnál nyomja meg a Home gombot az edzésprogram befejezéséhez. Nyomja meg az Enter 
gombot, hogy rögzítse az edzésprogramot a kijelző memóriájában. 
 

5. Kövesse nyomon edzésének alakulását a kijelzőn. 

Nézze a 4. lépést a 18. oldalon. 
 

6. Ha szükséges, mérje meg a pulzusát. 

Nézze az 5. lépést a 19. oldalon. 
 

7. Ha szükséges, kapcsolja be a ventilátort. 

Nézze a 6. lépést a 19. oldalon. 
 

8. Amikor befejezte az edzést az edzőkerékpáron, a konzol automatikusan kikapcsol.  

Nézze a 7. lépést a 19. oldalon. 
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iFiT LIVE EDZÉSPROGRAM ALKALMAZÁSA 
 
Megjegyzés: Az iFiT Live edzésprogram használatához rendelkeznie kell vezeték nélküli internet 
hálózat eléréssel (nézze a 24. oldalt) és iFit Live tagsággal (nézze az 1. pontot a 17. oldalon). 
 
1. A konzol bekapcsolásához kezdjen el pedálozni vagy nyomja meg a konzolon található 
bármelyik gombot. Bekapcsolást követően a kijelző kivilágosodik és a konzol használatra kész. 
 
2. Az iFiT üzemmód kiválasztása. 
Nyomja meg ismételten a Home gombot az iFit üzemmód kiválasztásához. Az iFiT üdvölő üzenet 
megjelenik a kijelzőn. 
 
3. Válassza ki a felhasználót. 
Ha több mint egy felhasználó van regisztrálva tagként az iFiT.com adatlapon, először ki kell jelölnie a 
felhasználót a kijelzőn. Nyomja meg a növelés vagy csökkentés gombokat az Enter gomb mellett a 
felhasználó kiválasztásához. 
 
4.Válassza ki az iFiT edzésprogramot. 
Mielőtt bármely edzésprogramot letöltene, előtte hozzá kell adnia a saját jegyzékéhez az 
www.iFit.com oldalon. Nyomja meg a Map, Train vagy Lose Wt. gombot a következő hasonló típusú 
edzésprogram letöltéséhez. 
 
Nyomja meg a Verseny (Compete) gombot, hogy az előzetesen Ön által beütemezett versenyben 
részt vegyen. 
 
Jegyzékében a legfrissebb iFiT edzésprogramok megjelenítéséhez, nyomja meg a Track gombot. 
Ezután nyomja meg a növelés vagy csökkentés gombot a kívánt edzésprogram kiválasztásához. Majd 
nyomja meg az Enter gombot az edzésprogram elindításához. 
 
A beállított cél-edzésprogram alkalmazásához nyomja meg a Set A Goal gombot (nézze a 21. old.) 
 
További információkkal kapcsolatban keresse fel weboldalunkat www.iFit.com. 
 
Miután kiválasztotta a kívánt iFit edzésprogramot, a kijelzőn látható az edzésprogram neve, az 
időtartama és a távolság. A kijelzőn látható még a hozzávetőleges kalóriaszám, amit az edzés során 
tud elégetni és az edzésprogram ellenállás-beállítás profilja. 
 
Megjegyzés: A cél kalória mennyiség nem más, mint egy hozzávetőleges mennyiség, amit az 
edzés során elégetünk. Az elégetett kalóriamennység függ a felhasználó testsúlyától, illetve 
eltérhet a valóságtól, ha az edzés során változtatva van a sebesség és az ellenállás-beállítás. 
 
5. Edzésprogram elindítása. 
Nézze a 3. pontot a 20. oldalon. 
 
Némely edzésprogram során egy személyi edző hangja kíséri végig az edzését. 
 
A programot bármikor leállíthatja, ha leáll a pedálozással. A kijelzőn villogni kezd az idő. A program 
újraindításához egyszerűen folytassa a pedálozást. 
 
6. Figyelje edzésének alakulását a kijelzőn. 
Nézze a 4. lépést a 18. oldalon. 
 
A verseny edzésprogram alatt, a Competition szelvényen láthatja a versenyben elért eredményét. 
Amikor versenyez, a mátrix tetején a felső vonal jelzi, hogy az adott versenyprogramból addig mennyit 
teljesített. A további vonalak jelzik a többi versenyzőt.  A mátrix vége jelzi a verseny végét. 
 
 
 
 
 

http://www.ifit.com/
http://www.ifit.com/
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7. Ha szükséges, mérje meg a pulzusát. 

Nézze az 5. lépést a 19. oldalon. 
 

8. Ha szükséges, kapcsolja be a ventilátort. 

Nézze a 6. lépést a 19. oldalon. 
 

9. Amikor befejezte az edzést az edzőkerékpáron, a konzol automatikusan kikapcsol.  

Nézze a 7. lépést a 19. oldalon. 
 
További információkkal az iFiT Live edzéssel kapcsolatban keresse fel a www.iFit.com 
weboldalt. 
 
FONTOS! Hogy megfeleljenek a sugárzásra vonatkozó követelményeknek, a konzol belsejében 
lévő antennának és jeladónak távolabb kell lennie, mint 20cm minden személytől, ill. más 
jeladóktól és antennáktól. 
 
 
KONZOLBEÁLLÍTÁSOK MEGVÁLTOZTATÁSA 

 

Konzol jellegzetessége a beállítás üzemmód, mely lehetővé teszi, hogy a felhasználó megtekinthesse 

az edzőkerékpár használatával kapcsolatos információkat, személyre szabhatja a beállításokat, 

valamint beállíthatja és felügyelheti a vezeték nélküli internet csatlakozást.  
 
1. Beállítás üzemmód kiválasztása. 
A beállítás üzemmód kijelöléséhez tartsa lenyomva folyamatosan a Calorie gombot néhány 
másodpercen át, amíg meg nem jelenik a beállítás üzemmód a kijelzőn. 
 
A Time- kijelzőn látható az az összesített óraszám, amennyit az edzőgépet addig használták. 
 
A Distance-kijelzőn látható az az összesített távolság, amennyit az edzőgépen addig pedáloztak 
(mérföldben vagy kilométerben). 
 
2. Navigálás a beállítás üzemmódban. 
A mátrix-kijelzőn látható a beállítás üzemmód menüje. A kívánt opció kijelöléséhez nyomja meg a 
növelés vagy a csökkentés gombokat az Enter gomb mellett. 
 
A kijelző alsó részén látható a kívánt beállításra vonatkozó utasítás. Ügyeljen arra, hogy betartsa a 
kijelző alsó részén megjelenő utasításokat. 
 
3. Változtassa meg a beállításokat, ha kívánja. 
Demo – A konzol tulajdonságai közzé tartozik a demó üzemmód, melyet akkor használnak, ha az 
edzőgépet kiállítják az üzletben. Ha a demó üzemmód be van kapcsolva, a kijelző nem kapcsol át alvó 
üzemmódba, amikor az edzőgép nincs használatban. Ennél a beállításnál a kijelzőn az ON felirat 
látható. A demó üzemmód ki- ill. bekapcsolásához nyomja meg az Enter gombot. 
 
Units –  a kijelzőn látható a kiválasztott mértékegység. A kijelzőn megjelenített szó: ENGLISH – angol 
mérföldet, az METRIC – kilométer beállítási mértékegységet jelent. A mértékegység 
megváltoztatásához nyomja meg az Enter gombot ismételten. 
 
Contrast -  a kijelzőn látható az aktuális kontrasztbeállítás. Nyomja meg a Digital Resistance növelés 
és csökkentés gombok egyikét ismételten a kívánt kontrasztbeállítás megváltoztatásához, ha 
szükséges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ifit.com/
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Konzolvezérlő programok frissítése – A legjobb eredményhez, rendszeresen frissítse a 
konzolvezérlő programokat. 
 
Megjegyzés: Ha a kijelzőn a NOT CONNECTED felirat látható, akkor a konzol nincs csatlakoztatva a 
vezeték nélküli internet hálózatra. 
 
Nyomja meg az Enter gombot, hogy ellenőrizhesse a konzolvezérlő program-frissítések elérhetők-e. 
Amennyiben igen a konzolvezérlő programok frissítése automatikusan elkezdődik. 
 
FONTOS: Az edzőkerékpár károsodásának az elkerülése érdekében ne húzza ki a tápkábelt, 
amíg a konzolvezérlő programok frissítése be nem fejeződik. A frissítés eltarthat néhány 
percig. 
 
Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a konzolvezérlő program frissítésesét követően a konzol másképp 
működik. A frissítések célja, hogy fejlesszék az edzés nyújtotta élményeket. 
 
Default Settings – az Enter gomb megnyomásával itt állíthatja vissza a gyári alapbeállításokat. 
Megjegyzés: A konzolban törlődik minden információ, amit addig elmentettek a memóriájában. 
 
IP Address -  itt látható az IP cím. Megjegyzés: Ez az IP cím referenciaként szolgál. 
 
A WIFI – Normal opció kijelölésével lehetősége van a vezeték nélküli internet kapcsolat beállítására a 
konzolt használva. Nézze a 4. pontban lévő utasításokat. 
 
A WIFI – WPS opció kijelölésével lehetősége van a vezeték nélküli internet kapcsolat beállítására a 
WPS routert használva. Nézze az 5. pontban lévő utasításokat. 
 
A WIFI – Advanced opció kijelölésével lehetősége van a vezeték nélküli internet kapcsolat 
beállítására a saját számítógép, okos telefon, táblagép vagy más WI-FI berendezést használva. 
Nézze a 6. pontban lévő utasításokat. 
 
iFiT User Setup – itt állíthat be újabb iFiT felhasználót, megtartva a meglévő vezeték nélküli internet 
kapcsolatot. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat. Megjegyzés: Ezt az opciót ritkán fogja 
használni. 
 
Clear WIFI – itt törölheti a konzol vezeték nélküli internet beállításait, mely törli az aktuális kiválasztott 
vezeték nélküli internet hálózatot. Kövesse a kijelzőn látható utasításokat. 
 
4. Vezeték nélküli internet hálózat beállítása a WIFI – Normal használatával. 
A konzolt használva, ezzel az opcióval tudja beállítani a vezeték nélküli internet hálózatot. 
Megjegyzés: Ismernie kell a vezeték nélküli internet hálózat nevét (SSID). Ha az internet hálózat 
jelszóval védett, akkor tudnia kell a jelszót. 
 
A vezeték nélküli internet hálózat beállításához a konzol használatával, először 
nyomja meg az Enter gombot. FONTOS: Illessze a mellékelt WiFi illesztő 
kártyát a konzolra. A WiFi illesztőkártyán lévő gombok referenciaként 
szolgálnak az alábbi utasításokra. 
 
Az elérhető vezeték nélküli internet hálózatok listája megjelenik a kijelzőn. A le 
és fel gombok segítségével jelölje ki a megfelelő internet-hálózatot. Majd 
nyomja meg az Enter gombot. Megjegyzés: Ne jelölje be az IFIT_SET UP 
opciót. 
 
Megjegyzés: A Time kijelzőn látható a legfrissebb kiválasztott elérési pontok száma. A Distance 
kijelzőn látható az észlelt elérési pontok összesített száma. 
 
Ha az internet hálózat jelszóval védett, írja be a jelszót. 
 
A kijelzőn megjelenik a billentyűzet.  Ha szükséges, használja a WiFi illesztőkártyán lévő gombokat a 
nagybetű-, a szám- vagy a szimbólum-karakterek megjelenítéséhez. 
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A kívánt betű vagy szám megjelenítéséhez használja a le, fel, jobbra és balra mutató gombokat. Majd 
nyomja meg az Enter gombot a kiválasztott betű-, szám- vagy szimbólum-karakter mentéséhez. 
Miután beírta a jelszót, nyomja meg a Done gombot. 
 
Ezt követően a kijelzőn megjelenik egy számkód és egy webelérési cím. 
 
Nyissa meg a webböngészőt a számítógépén, az okos telefonján, táblagépén vagy egyéb internet-
kompatibilis eszközön és lépjen be a megadott webelérési címre. 
 
Lépjen be a saját iFit fiókjába a weboldalon. Majd írja be a számkódot a megadott mezőbe a 
weboldalon. Kövesse a weboldal további utasításait. 
 
Ezt követően húzza ki a hálózati kábelt, várjon néhány percet, majd dugja be ismét a hálózati kábelt. 
Megjegyzés: Néhány másodpercnek el kell telnie, hogy a kijelző újra üzemkész legyen. 
 
Amikor a konzol csatlakoztatva van a vezeték nélküli internet hálózathoz, a vezeték nélküli 
internet hálózat szimbóluma a kijelzőn megáll villogni, folyamatosra vált. A szimbólum jelzi az internet-
kapcsolat erősségét; négy ívelés jelzi a teljes jelerősséget. 
 
Amennyiben nem tudja befejezni bármelyik részét a folyamatnak vagy kérdései merülnének fel, 
a segítségért keresse fel a http://support.ifit.com weboldalt. 
 
5. Vezeték nélküli internet hálózat beállítása a WIFI – WPS használatával. 
A saját WPS routerét használva, ezzel az opcióval tudja beállítani a vezeték nélküli internet hálózatot. 
 
A vezeték nélküli internet hálózat beállításához a saját WPS routert használva, először nyomja meg az 
Enter gombot és kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat. 
 
A kijelzőn megjelenik egy számkód és egy webelérési cím. Nyissa meg az internet böngészőt a 
számítógépén, az okos telefonján, táblagépén vagy egyéb internet-kompatibilis eszközön és lépjen be 
a megadott webelérési címre. 
 
Lépjen be a saját iFit fiókjába a weboldalon. Majd írja be a számkódot a megadott mezőbe a 
weboldalon. Kövesse a weboldal további utasításait. 
 
Ezt követően húzza ki a hálózati kábelt, várjon néhány percet, majd dugja be ismét a hálózati kábelt. 
Megjegyzés: Néhány másodpercnek el kell telnie, hogy a kijelző újra üzemkész legyen. 
 
Amikor a konzol csatlakoztatva van a vezeték nélküli internet hálózathoz, a vezeték nélküli 
internet hálózat szimbóluma a kijelzőn megáll villogni, folyamatosra vált. A szimbólum jelzi az internet-
kapcsolat erősségét; négy ívelés jelzi a teljes jelerősséget. 
 
Amennyiben nem tudja befejezni bármelyik részét a folyamatnak vagy kérdései merülnének fel, 
a segítségért keresse fel a http://support.ifit.com weboldalt. 
 
6. Vezeték nélküli internet hálózat beállítása a WIFI – Advanced használatával. 
A saját számítógépét, okos telefonját, táblagépét vagy egyéb Wi-Fi eszközét használva, ezzel az 
opcióval tudja beállítani a vezeték nélküli internet hálózatot. 
 
A saját számítógépén, okos telefonján, táblagépén vagy egyéb Wi-Fi eszközén nyissa meg az 
elérhető vezeték nélküli internet hálózatok listáját. A listában az egyik IFIT_SETUP  opció lesz; jelölje 
be ezt az opciót. Amennyiben nem jelenik meg ez az lehetőség, ellenőrizze, hogy a Wi-Fi vételre 
alkalmas eszköze a konzol hatósugarán belül van-e, majd zárja be és nyissa meg újra az alkalmazást. 
Továbbá, nézze meg a CLEAR WIFI címszó alatt lévő információt a 25. oldalon és a távolítson el 
minden korábbi internet-beállítást a konzolon. 
 
Megjegyzés: Az IFIT-SETUP hálózat akkor nem jelenik meg, ha a konzolon a vezeték nélküli 
internet hálózat már korábban be lett állítva, illetve az AndroidTM készülékek nem észlelik az 
IFIT_SETUP beállítást. 
 

http://support.ifit.com/
http://support.ifit.com/
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A konzol megjelenít egy IP címet, mint például: 192.168.0.1:8080. Nyissa meg az internet böngészőjét 
a saját számítógépén, okos telefonján, táblagépén vagy egyéb WI-FI eszközén. Írja be a kijelzőn 
megjelenő IP címet a böngésző címsorába. Például: http://192.168.0.1:8080. 
 
A böngésző betölti a weboldalt. Ha nem tölti be a weboldalt, ellenőrizze, hogy helyesen írta be az IP 
címet a címsorba és betartotta a korábbi utasításokat. Kövesse a weboldalon megjelenő utasításokat, 
hogy csatlakoztathassa az edzőkerékpárját a vezeték nélküli internet hálózatra. 
 
Megjegyzés: Megjelenhet figyelmeztető üzenet, mely szerint a szervert nem lehet azonosítani. Ha ez 
megtörténik, ellenőrizze, hogy helyesen írta be az IP címet. 
 
Amennyiben nem tudja befejezni bármelyik részét a folyamatnak vagy kérdései merülnének fel, 
a segítségért keresse fel a http://support.ifit.com weboldalt. 
 
7. Kilépés az információs üzemmódból. 
Az információs üzemmódból való kilépéshez nyomja meg a Calorie gombot. 
 
 
HANGRENDSZER HASZNÁLATA 
 
Ha zenét vagy hangos könyveket kíván a konzol hangszóróinak segítségével lejátszani, akkor egy 
3.5mm Jack apa – 3.5mm Jack apa átjátszó kábel (nem tartozéka az edzőgépnek) segítségével kell a 
saját MP3-lejátszóját, CD-lejátszóját vagy más személyi audio-lejátszóját a konzolhoz csatlakoztatnia. 
Ügyeljen arra, hogy a csatlakozás megfelelő legyen. Megjegyzés: az átjátszó kábel 
beszerzésével kapcsolatban keressen fel egy helyi elektrotechnikai szaküzletet. 
 
Majd nyomja meg a PLAY gombot a hanglejátszóján. A hangerő szabályozásához 
nyomja meg a hangerő növelés vagy csökkentés gombokat a kijelzőn vagy a saját 
lejátszóján.  
 
Ha a CD ugrik használat közben, akkor helyezze a CD lejátszóját más stabil felületre és ne a konzolra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://192.168.0.1:8080/
http://support.ifit.com/
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_____________________________________________ 
KARBANTARTÁS ÉS HIBAELHÁRÍTÁS 
 
Rendszeresen ellenőrizze az edzőgép állapotát, a meglazult elemeket húzza meg, a hibásakat 
azonnal cserélje ki. 
 
Az edzőgép tisztításához használjon puha rongyot és enyhe mosószert. FONTOS! Hogy elkerülje a 
konzol károsodását, ügyeljen arra, hogy ne érje semmilyen folyadék és tartsa távol a konzolt a 
direkt napfénytől. 
 
 
KONZOL PROBLÉMAKERESÉS 
 
Ha vonalak jelennek meg a kijelzőn, nézze az erre vonatkozó információt a KONZOLBEÁLLÍTÁSOK 
MEGVÁLTOZTATÁSA címszó alatt a 24. oldalon, a kijelző kontraszterősségének a beállításához. 
 
Ha a konzol nem mutatja a pulzusát, amikor fogja a markolatos pulzusérzékelőt, nézze az 5. pontot a 
19. oldalon.  
 
Ha a konzol nem mutatja a pulzusát, amikor viseli a mellkasi pulzusérzékelőt, nézze a MELLKASI 
PULZUSÉRZÉKELŐ HIBAELHÁRÍTÁSA címszó alatt a 13. oldalon.  
 
Ha hálózati tápkábel cserére lenne szüksége, érdeklődjön a boltban ahol a berendezést 
vásárolta. FONTOS: A konzol károsodásának elkerülése végett, kizárólag a gyártó által 
megadott, szabályozott teljesítményű hálózati tápkábelt használjon az edzőkerékpárhoz. 
 
A FORGÁSÉRZÉKELŐ BEÁLLÍTÁSA 
 
Ha kijelző nem megfelelően mutatja az edzéssel kapcsolatos adatokat, be 
kell állítani a forgásérzékelőt. 
 
Húzza ki a hálózati tápkábelt. Egy lapos csavarhúzó segítségével lazítsa 
meg a védőburkolatot (8) a füleknél fogva, majd emelje le a 
védőburkolatot. 
 
Keresse meg a forgásérzékelőt (57). Lazítsa meg kissé, de ne csavarja ki az M4x16mm csavart (78). 
 
Forgassa el a tárcsát (38) úgy, hogy a mágnes (55) 
egy vonalba kerüljön a forgásérzékelővel (57). 
Csúsztassa a forgásérzékelőt egy kissé közelebb vagy 
távolabb a mágnestől, majd tekerje vissza az 
M4x16mm csavart (78). 
 
Dugja be a hálózati tápkábelt. Forgassa meg a tárcsát 
egy pillanatra. Ismételje ezt mindaddig, amíg a kijelző 
nem ad megfelelő visszajelzést. 
 
Miután a forgásérzékelőt megfelelően beállította, 
helyezze vissza a védőburkolatot. 
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EDZÉSI ÚTMUTATÓ  
 

VIGYÁZAT! Ennek vagy bármely más edzésprogramnak a megkezdése előtt konzultáljon 
orvosával. Különösen fontos ez a 35 évnél idősebbeknél, illetve a korábban már meglévő 
egészségügyi problémával küszködők esetében. A pulzusérzékelő nem orvosi eszköz. 
Különböző tényezők – a mozgást is beleértve – befolyásolhatják a pulzusszám leolvasásának 
pontosságát. A pulzusérzékelő csupán segédeszközként szolgál a pulzusszám-trendeknek az 
edzés során általában történő meghatározásakor. 
Az alábbi útmutató segít edzésprogramja megtervezésében. Az edzésekkel kapcsolatos további 
adatokat illetően szerezzen be valamilyen komolyabb szakkönyvet vagy konzultáljon orvosával. 
 

EDZÉSINTENZITÁS 
Akár az a cél, hogy zsírt égessen, akár pedig az, 
hogy erősítse kardiovaszkuláris rendszerét, a kívánt 
eredmény elérése érdekében a kulcs mindkét 
esetben a megfelelő intenzitással történő edzés. A 
megfelelő intenzitásszintet úgy állapíthatja meg, 
hogy pulzusszámát használja kiindulási alapként. 
Az alábbi táblázatban a zsírégetéshez, valamint az 
aerobik edzéshez javasolt pulzusszámok láthatók. 
 

A megfelelő pulzusszám megkereséséhez előbb 
keresse meg saját életkorát a táblázat alján (az életkorok a legközelebbi tízes értékre kerekítettek). 
Ezután keresse meg a saját életkora fölötti három számot. Ez a három szám határozza meg az 
„edzési zónát”. Az alsó két szám a zsírégetéshez, a felső pedig az aerobik edzéshez javasolt 
pulzusszám 
 

Zsírégetés - A zsír hatékony elégetéséhez huzamosabb ideig kell viszonylag kis intenzitásszint 
mellett edzenie. Az edzés első pár percében teste a könnyen hozzáférhető szénhidrát-kalóriákat 
használja fel energiaforrásként. Csak az első pár perc eltelte után kezdi meg szervezete a tárolt 
zsírkalóriáknak az ugyanebből a célból történő felhasználását. Ha a cél a zsírégetés, addig állítson az 
edzése intenzitás szintjén, amíg pulzusszáma az edzési zóna legalsó értékének közelében nincs. A 
maximális zsírégetés érdekében, úgy alakítsa edzés intenzitásszintjét, hogy a pulzusszáma az edzési 
zóna középső értékének közelében kell, hogy legyen. 
 

Aerobik edzés - Ha a cél a kardiovaszkuláris rendszer erősítése, edzése legyen „aerobik” jellegű. Az 
aerobik edzés olyan tevékenység, amely huzamosabb ideig nagy mennyiségű oxigént igényel. Ezzel 
megnő az az igény, hogy a szív vért pumpáljon az izmokhoz, de ugyanígy megnő az az igény is a 
tüdővel szemben, hogy a vért oxigénnel lássa el. Aerobik edzésnél addig állítson az edzése 
intenzitásszintjén, amíg a pulzusszáma az edzési zóna legfelső értékének közelében nincs. 
 

IRÁNYELVEK AZ EDZÉSSEL KAPCSOLATBAN  
Bemelegítés - Kezdjen minden edzést 5-10 perc lazítással és könnyű testmozgással. Az edzésre 
történő előkészületek során a megfelelő bemelegítéssel egyszerre megemelkedik a testhőmérséklet, a 
pulzusszám, valamint a keringés. 
 

Edzési zónában történő edzés - Bemelegítés után addig fokozza az edzés intenzitását, amíg 
pulzusszáma 20-30 percig az edzési zónában nincs. (Az edzésprogram első pár hetében 20 percnél 
tovább ne legyen pulzusszáma az edzési zónában.) Lélegezzen szabályosan és mélyen edzés 
közben — soha ne tartsa vissza lélegzetét. 
 

Levezetés - Minden edzést 5-10 perc időtartamú, levezetési célú lazítással fejezzen be. Ezzel fokozni 
fogja izmainak rugalmasságát, egyszersmind segít megelőzni az edzést követően fellépő 
problémákat. 
 

EDZÉSGYAKORISAG 
Állapotának fenntartása vagy javítása érdekében hetente három edzést tartson, legalább egy 
pihenőnappal az edzések között. Pár hónap elteltével – ha szükséges – akár öt edzést is tarthat. A 
siker kulcsa, hogy az edzés mindennapi életének rendszeres és élvezhető része legyen. 
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_____________________________________________ 
 

ALKATRÉSZLISTA                                    Modellszám: NTEVEX78913 

 
Kulcsszám: Mennyiség: Megnevezés:               Kulcsszám:  Mennyiség: Megnevezés: 
 
 1 1 váz 44 1 kupak 
 2 1 első stabilizáló láb 45 1 szabadonfutó 
 3 1 hátsó stabilizáló láb 46 1 tálca 
 4 1 tartóoszlop 47 1 ellenállás motor 
 5 1 kormánykar 48 1 közepes csavar-stift 
 6 1 üléstartó oszlop 49 1 ülésrögzítő gomb 
 7 1 díszburkolat 50 1 felső blokk 
 8 1 védőburkolat 51 1 alsó blokk 
 9 1 felső burkolat 52 1 hosszú csavar-stift 
 10 1 baloldali vázburkolat 53 1 pulzusérzékelő/pánt 
 11 1 jobboldali vázburkolat 54 1 ékszíj 
 12 1 alsóburkolat 55 2 mágnes 
 13 1 konzol 56 1 rögzítő 
 14 1 balold. tartóoszlop burkolat 57 1 forgásérzékelő 
 15 1 jobbold. Tartóoszlop burkolat  58 1 fővezeték 
 16 1 markolati pulzusérzékelő 59 1 vevőegység 
 17 1 pulzusvezeték 60 2 persely 
 18 2 hajtókar kupak 61 1 tengely 
 19 1 baldali hajtókar 62 2 M8 csavar 
 20 1 jobboldali hajtókar 63 2 persely 
 21 1 baloldali pedál/pánt 64 5 M8 anya 
 22 1 jobboldali pedál/pánt 65 1 vezeték tápcsatlakozóba 
 23 1 ülés 66 2 kormánykar kupak 
 24 1 üléstartó 67 1 hálózati tápkábel 
 25 2 M8x15mm csavar 68 2 M8 alátét 
 26 2 kupak 69 1 M4x12mm csavar 
 27 2 beállító/rögzítő gomb 70 4 M8x15mm csavar 
 28 1 nyeregcső 71 4 M8x18mm csavar 
 29 2 szintező láb 72 10 M8x13mm csavar 
 30 1 üléstartó blokk 73 2 M10 anya 
 31 2 hajtókar burkolat 74 4 M10x16mm csavar 
 32 2 hátsó stab.láb kupak 75 6 M4x12mm csavar 
 33 1 bal stab.láb kupak 76 4 M10x105mm csavar 
 34 1 jobb stab.láb kupak 77 8 M4x15mm csavar 
 35 1 konzoltartó lemez 78 1 M4x16mm csavar 
 36 2 M6x12mm csavar 79 4 M4.5x12mm csavar 
 37 1 nyeregcső burkolat 80 9 M4x15mm csavar 
 38 1 tárcsa 81 1 M8x20mm csavar 
 39 1 hajtókar tengely 82 1 rugó 
 40 2 csapágy 83 1  M4x25mm csavar  
 41 2 Seeger-gyűrű 84 3 M8 anya 
 42 1 lendkerék 85 8 M4.2x18mm csavar 
 43 4 burkolat   * - felhasználói kézikönyv 
  
  
Megjegyzés: A műszaki jellemzők figyelmeztetés nélkül módosulhatnak. A pótalkatrészek 
megrendelésével kapcsolatban lásd a kézikönyv hátlapját. *  az ábrákon nem látható alkatrészeket 
jelöli.  
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_____________________________________________ 
 

ROBBANTOTT ÁBRA                                        Modellszám: NTEVEX78913 
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_____________________________________________ 
 

PÓTALKATRÉSZEK MEGRENDELÉSE 
 
Pótalkatrészek megrendelésével kapcsolatban nézze meg a kézikönyv borítóját. Ha azt akarja, hogy 
gyorsan segítsünk, készítse elő az alábbi adatokat, amikor hozzánk fordul: 
 
• a termék modell- és sorozatszáma (nézze meg a kézikönyv borítóját) 
 
• a termék neve (nézze meg a kézikönyv borítóját) 
 
• az alkatrész(ek) kulcsszáma és leírása (nézze meg az ALKATRÉSZLISTA, valamint a 
ROBBANTOTT  ÁBRA c. fejezeteket a kézikönyv végén) 
 
 

_____________________________________________ 
 

ÚJRAHASZNOSÍTÁSI  INFORMÁCIÓK 
 
Ezt az elektromos terméket tilos a lakossági hulladékba dobni! A 
törvény előírja, hogy a terméket újra kell hasznosítani élettartamának 
lejárta után, a környezet védelme érdekében. 
 
Kérjük, használja az elektromos hulladékok gyűjtésére kijelölt 
újrahasznosító létesítményeket! Az ilyen létesítmények használatával 
segíti természeti értékeink megőrzését és a környezet védelmére 
vonatkozó európai szabványok javítását. Az ártalmatlanítás biztonságos 
és szakszerű módszereivel kapcsolatos további információkért kérjük, 
forduljon a helyi önkormányzathoz.  
 
 
 
 


