
 
FELHASZNÁLÓI   

Modellszám:  NTEVEL79908.0 
Sorszám:       ___________________ 
 
Későbbi hivatkozás céljából a fenti 
helyre írja be a sorozatszámot. 

 

KÉZIKÖNYV 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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.iconeurope.com 
 
 

 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Látogassa meg weboldalunkat: 
         www.langsport.hu 
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FIGYELMEZTETŐ MATRICA ELHELYEZÉSE 
 

 

 
Megjegyzés: A matricákat nem eredeti méretükben ábrázoljuk. 
 

 
 
 
 
 

A PROFORM az ICON IP, Rt, bejegyzett védjegye. 
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FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK 
 
Figyelem: a súlyos balesetek elkerülése érdekében olvassa el ezen biztonsági 
óvintézkedéseket és az elliptikus edzőgépre ragasztott figyelmeztető matricákat, 
mielőtt használatba venné azt! A Láng Sport semmilyen felelőséget nem vállal a 
termék használata révén vagy abból kifolyólag elszenvedett sérülésekért!! 
 
1. Mielőtt az edzést megkezdené az elliptikus edzőgépen, kérje ki szakorvos tanácsát! 
Különösen fontos ez olyan esetekben, amikor a felhasználó életkora meghaladta a 35. 
életévet és korábban egészségügyi problémája volt!  
 
2. A tulajdonos felelőssége az, hogy minden lehetséges felhasználó tisztában legyen 
az edzőgép biztonságos használatával! 
 
3. Ezt az edzőgépet kizárólag otthoni használatra tervezték, ne használja azt 
edzőteremben, intézményes keretek között és ne adja azt bérbe! 
 
4. Tartsa az edzőgépet szobai körülmények között, távol a nedvességtől, portól! 
Helyezze azt sima felületre és a padló védelme érdekében helyezzen alá szőnyeget! 
Ügyeljen arra is, hogy elegendő szabad terület legyen az edzőgép biztonságos 
használatához! 
 
5. Rendszeresen ellenőrizze az edzőgép állapotát, a meglazult elemeket húzza meg, a 
hibásakat azonnal cserélje ki! 
 
6. Háziállatát, 12 évnél fiatalabb személyeket mindig tartson távol az edzőgéptől! 
 
7. Az edzőgépet 125 kg testsúlynál nehezebb személy ne használja!  
 
8. Edzéshez viseljen sportruházatot és lábai védelme érdekében edzőcipőt! 
 
9. Az edzőgépre való fellépésre vagy az arról történő lelépéskor mindig fogja a 
kormánykarokat vagy a markolati pulzusmérő fémérzékelőit! 
 
10. Edzéskor háta legyen egyenes, testtartása ne legyen görbe! 
 
11. A pulzusmérők nem orvosi eszközök, számtalan tényező befolyásolhatja a 
működését, beleértve az Ön mozgását! Csupán a hatékonyabb edzés kivitelezésében 
segít! 
 
12. Ha már nem edz, engedje a pedálokat megállni, mielőtt lelép az edzőgépről! 
 
13. Ha edzés közben fejfájást, hányingert, légzési nehézséget érez, azonnal hagyja 
abba azt és pihenjen! 
 
14. Az edzőgépet csak a leírtak szerint használja! 
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HASZNÁLAT ELŐTT 
 
Köszönjük, hogy az új NordicTrack®   E7 SV FRONT DRIVE elliptikus edzőgépet választotta. 
Az E7 SV FRONT DRIVE elliptikus edzőgép egy sor továbbfejlesztett tulajdonságokkal 
rendelkezik, amely hatékonyabbá és élvezhetőbbé teszi az edzését. 
 
Az Elliptikus edzőgép használata előtt saját érdekében gondosan olvassa el a 
kézikönyvet.  
A kézikönyv elolvasása után felmerülő kérdésekkel kapcsolatban hívja a 0620/574-8389 
telefonszámot vagy írjon a szerviz@langsport.hu címre. 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 sorozatszámot tartalmazó 
matricát. 
 
Mielőtt továbbolvasná, ismerkedjen meg az alábbi rajzon megjelölt alkatrészekkel. 
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ÖSSZESZERELÉS 
 
 
Az összeszerelés két személyt igényel. Hozzáférhető helyen tegye le az elliptikus 
edzőgép minden alkatrészét, majd vegye le róluk a csomagolóanyagot. Amíg az 
összeszereléssel nem végzett, ne dobja el a csomagolóanyagot. A mellékelt 
hatszögkulcsokon túl az összeszerelés imbuszcsavarhúzót, állítható csavarkulcsot és 
gumikalapácsot is igényel. 

 
 
 

 
Az összeszereléskor használt kisebb alkatrészek beazonosítására az alábbi rajzokat 
használja. A zárójelben lévő szám az alkatrész kulcsszáma, a zárójel utáni szám pedig az 
összeszereléshez szükséges mennyiség.  
Megjegyzés: Bizonyos kisebb alkatrészek esetleg már eleve be vannak építve. Ha 
valamelyik alkatrész a mellékelt készletben nem található, nézze meg, nem lett-e eleve 
beépítve. 
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1. Az egyszerűbb összeszerelésért, 
olvassa el az előző oldalon lévő 
információkat. 
Rögzítse az elülső stabilizátort (6) a kerethez 
(1) két M8x80mm rögzítő csavarral (84). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Centrírozza a felhajtót (3) a képen látható 
módon, majd helyezze a felhajtót (3) a 
keretbe (1). 
 
Rögzítse a felhajtót (3) öt M8x19mm rögzítő 
csavarral (82) és öt M8 rugós alátéttel (83). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Miközben valaki más a tartóoszlopot (4) a 
keret közelében tartja, csatlakoztassa a 
hosszabbító vezetékköteget (110) a 
vezetékköteghez (111). 
Legyen óvatos, nehogy a 
vezetékkötegeket becsípje. 
Csúsztassa a tartóoszlopot (4) a keretre (1). 
Rögzítse a tartóoszlopot négy M8x19mm 
rögzítő csavarral és négy M8 rugós alátéttel 
(83). Még ne húzza szorosra a csavarokat. 
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4. Kenjen egy kis kenőanyagot a jobb 
hajtókar (20) tengelyére és egy 19 mm-es 
hullámos alátétre (66).  
 
Csúsztasson egy hajtókar közbetétet  (55) 
és a 19 mm hullámos alátétet (66) a jobb 
hajtókar (20) tengelyére. 
 
Keresse meg a jobb forgó kart (59), amely 
„right” (jobb) címkével van megjelölve, és 
centrírozza a képen látható módon. 
 
Csúsztassa a jobb forgó kart (59) a jobb 
hajtókar (20) tengelyre. Rögzítse a forgó 
kart egy M8x19mm csavarral (82), egy 
tengely kupakkal (53) és egy M8x25mm 
alátéttel; óvatosan húzza meg a csavart, 
mert eltörheti a tengely fedőkupakját. 
 
Ugyanígy szerelje fel a bal forgó kart. 
 
 
 
 
 
5. Keresse meg a jobboldali pedált (64), 
amely „right”  (jobb) címkével van 
megjelölve. 
 
Kenjen egy kis kenőanyagot a jobb forgó 
karon (59) lévő cső belsejébe és egy 
M10X60mm csavarra (100) a képen jelzett 
helyre. 
 
Rögzítse a jobb oldali pedált (64) a jobb 
forgó karhoz (59) egy M10x60mm csavarral 
(100), egy M10 alátéttel (95) és egy M10 
biztosítóanyával (92). Ne húzza túl a 
biztosítóanyát; a jobb pedálnak szabadon 
kell forognia. 
 
 Ugyanígy szerelje fel a baloldali pedált 
(48). 
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6. Keresse meg a jobboldali kapaszkodót (61) 
és a jobboldali kapaszkodó szárat (60), 
amelyek „right” (jobb) címkével vannak 
megjelölve, és centrírozza a képen látható 
módon. Ügyeljen arra, hogy a hatszögletű 
furatok a jelzett módon legyenek 
elhelyezve. 
 
Csúsztassa a jobboldali kapaszkodót (61) a 
jobboldali kapaszkodó szárba (60). 
 
Rögzítse a jobboldali kapaszkodót (61) két 
M8x38mm csavarral (96) és két M8 
biztosítóanyával (102). Ügyeljen arra, hogy 
a biztosítóanyák  benne legyenek a 
hatszögletű furatokba. 
 
Ugyanígy szerelje fel a baloldali kapaszkodót 
és a baloldali kapaszkodó szárat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Kenjen egy kis kenőanyagot a 
tengelycsapra (35) és egy 16mm hullámos 
alátétre (54). 
 
Helyezze be a tengelycsapot (35) a 
tartóoszlopba (4), majd centrírozza azt. 
 
Csúsztassa a tengelycsap (35) jobb oldalára 
a 16mm Hullámos alátétet (54), a kapaszkodó 
közbetétet (68) és a jobboldali kapaszkodó 
szárat. (60). 
 
Ugyanígy szerelje a baloldali kapaszkodó 
szárat. 
 
Húzza meg az M8x19mm rögzítő csavart és 
az M8x25mm alátétet (98) mindkét végén a 
tengelycsapnak (35) 
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8. A jobboldali kapaszkodó szár (60) köré 
rögzítsen két M4x16mm csavarral (104) külső 
és belső fedőt (67, 68). 
 
Ugyanígy járjon el a baloldali részén az 
elliptikus edzőgépnek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Kenjen egy kis kenőanyagot a jobboldali 
kapaszkodó szár (60) tengelyére és egy 
19mm hullámos alátétre (66). 
 
Keresse meg a jobboldali pedál kart (58), 
amely „right” (jobb) címkével van jelölve, és 
centrírozza a képen látható módon. 
 
Csúsztassa a 19mm hullámos alátétet (66) és 
a jobboldali pedál kart (58) a jobboldali 
kapaszkodó szárra (60). 
 
Rögzítse a jobboldali pedál kart (58) egy 
M8x19mm rögzítő csavarral (82), egy  tengely 
kupakkal (53) és egy M8x25mm alátéttel (98); 
óvatosan húzza meg a csavart, mert eltörheti 
a tengely fedőkupakját. 
 
Ugyan így szerelje fel a baloldali pedál kart. 
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10. Rögzítse a jobboldali pedál kart (58) a 
jobb pedálhoz (64) két M10x45mm rögzítő 
csavarral (99). 
 
Ugyanígy rögzítse a baloldali pedál kart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Keresse meg a jobboldali pulzusérzékelőt 
(9), amely „Right” (jobb) címkével van jelölve. 
 
Nézze meg a belső rajzot. A tartóoszlopban 
(4) lévő vezetéket csatlakoztassa a jobboldali 
pulzusérzékelő vezetékével (115).  Húzza ki 
a tartóoszlop felső végén a vezetékek felső 
részét, majd vegye le róla a kötőelemet. 
 
Csúsztassa rá a jobboldali pulzusérzékelőt 
(9) a tartóoszlop (4) jobb oldalára. Ügyeljen 
arra, hogy a hatszögletű furatok a jelzett 
módon helyezkedjenek. 
 
Megjegyzés: Kerülje a vezetékek 
becsípődését.  Rögzítse a jobboldali 
pulzusérzékelőt (9) két M8x38mm csavarral 
(96) és két M8 biztosítóanyával (102). 
Ügyeljen arra, hogy a biztosítóanyák a 
hatszögletű furatokban legyenek. 
 
Ugyanígy szerelje fel a baloldali pulzusérzékelőt is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10



12. Rögzítse a vizespalack-tartót (37) a 
tartóoszlophoz (4) két M4x16mm csavarral 
(104). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Mialatt valaki más a konzolt (7) fogja a 
tartóoszlop (4) közelében, csatlakoztassa a 
konzol vezetékét a tartóoszlop 
vezetékkötegéhez (110), majd csatlakoztassa a 
konzol pulzusérzékelő vezetékét a 
pulzusérzékelő vezetékéhez (115). 
 
Tolja vissza a kilógó vezetékrészt a 
tartóoszlopba (4). 
 
Megjegyzés: Kerülje a vezetékek 
becsípődését. Rögzítse a konzolt (7) a 
tartóoszlophoz (4) négy M4x16mm csavarral 
(104). 
 
Olvassa újra a 3. lépést, majd húzza szorosra az M8x19mm rögzítő csavarokat (82). 
 
 
14. Dugja a tápkábelt a konzol hátoldalán lévő csatlakozóba. FONTOS! Ha a futópad 
hidegnek volt kitéve, az áramellátás bekapcsolása előtt tegye lehetővé, hogy 
szobahőmérsékletre melegedhessen fel. Ha ezt elmulasztja, a konzol kijelzője vagy 
más elektromos alkatrészek károsodhatnak. 
  
Ügyeljen arra, hogy az elliptikus edzőgép minden alkatrésze megfelelően meg legyen 
húzva. Megjegyzés: az összeszerelést követően maradhatnak még meg darabok. A 
padló vagy a szőnyeg védelme érdekében tegyen alátétet az elliptikus edzőgép alá. 
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HOGYAN KELL AZ ELLIPTIKUS EDZŐGÉPET HASZNÁLNI 
 
A TÁPKÁBEL CSATLAKOZTATÁSA 
 
Dugja a tápkábelt a konzol hátoldalán lévő csatlakozóba. Dugja  a tápkábelt másik végét egy 
olyan aljzatba, amelyet minden helyi előírással, és rendelettel összhangban, megfelelően 
szereltek be és földeltek le. 
 
Megjegyzés: A konzol elemmel is működik. A konzolba négy 1,5V  elemre van szükség (nem 
tartozék); lúgos elemeket ajánlunk. Vegye le az elemrekesz fedelét, majd tegye be a négy 
elemet az elemrekeszbe. Ügyeljen arra, hogy az elemek az elemrekesz belsejében 
látható rajzon feltüntettettek szerint legyenek elhelyezve. Majd tegye vissza az 
elemrekesz fedelét. 
 
AZ ELLIPTIKUS EDZŐGÉP MOZGATÁSA 
 
Ez a művelet két személyt igényel. Az egyik 
személy az elliptikus edzőgép elé áll és fogja a 
tartóoszlopot, miközben az egyik lábával 
támaszkodik a kerekeknek. A másik személy 
az elliptikus edzőgép mögé áll és határozottan 
fogja meg a hátsó stabilizátort, majd addig 
emelje fel az elliptikus edzőgépet, amíg az a 
kerekeken nem mozgatható. Óvatosan vigye át 
a kívánt helyre az elliptikus edzőgépet, majd 
eressze le. A sérülés lehetőségének 
csökkentése érdekében hajlítsa be lábát, 
hátát pedig tartsa egyenesen, amíg a hátsó 
stabilizátort emeli; ügyeljen arra is, hogy 
inkább a lábával, mintsem a hátával 
emeljen. 
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AZ EDZŐGÉP HASZNÁLATA 
 
Az edzőgépre való felszálláshoz fogja meg a 
karokat és lépjen fel arra a pedálra, amely az 
alsó pozícióban van. Ezután lépjen fel a másik 
pedálra is és kezdjen el pedálozni. 
 
Megjegyzés: a forgattyúkarok mindkét 
irányban foroghatnak. Ajánlatos a 
forgattyúkart az ábrán jelzett irányba 
forgatni, a változatosság kedvéért azonban 
az ellentétes irányban is forgathatók.  
 
A felsőtestet is be lehet vonni az edzésbe ha 
kezeivel mozgatja a karokat.  
 
Ha edzését befejezte, először a felső 
pozícióban lévő pedálról lépjen le, miközben 
fogja a karokat, majd végül alsóról. 
 
Megjegyzés: az edzőgép nem rendelkezik 
szabadon futó kerékkel, meg kell várni míg a 
pedálok teljesen meg nem állnak.  
 
 
 
A  DŐLÉSSZÖG MEGVÁLTOZTATÁSA 
 
 
Az elliptikus edzõgépen a pedálok természetes 
elliptikus mozgást végeznek. Lehetõség van a 
dőlésszög megváltoztatására. A dőlésszög 
megváltoztatásához nyomja be a biztonsági 
zárat, majd húzza fel a felhajtó fogantyúját és 
növelje vagy csökkentse a felhajtó dőlésszögét 
kívánság szerint. Miután kiválasztotta a 
dőlésszöget, oldja ki a biztonsági zárat és 
helyezze be a biztonsági szeget a kívánt 
dőlésszögnek megfelelő vázon lévő furatba. A 
fehér vonal a biztonsági záron látható kell, hogy 
maradjon. Ügyeljen arra, hogy a biztonsági 
szeg biztosan helyezkedjen a furatban.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 13



 
 
 
A KONZOL JELLEMZŐI 
 
A konzol az edzések hatékonyabbá tétele érdekében, erre tervezett kijelölési jellemzőket 
kínál. Ha a konzol kézi üzemmódját használja, egy gomb megérintésével változtatni lehet a 
pedálok ellenállásán. Edzés közben a konzol folyamatos visszajelzést ad az edzésről. Még 
pulzusszámát is figyelemmel kísérheti a markolati pulzusérzékelőn. 
 
A konzolt tizenkét edzőprogram és négy zsírégető program jellemzi, amelyek a pedálok 
ellenállását automatikusan változtatják, egyszersmind kérik, hogy az edzést végző 
változtasson a pedál taposásának tempóján, miközben maguk a programok pedig mintegy 
végigvezetnek a hatékony edzésen. 
 
A konzolnak jellemzője még az új iFit Interactive Workout (interaktív edzésprogram) 
rendszer. Az iFit rendszer révén a konzol olyan iFit Interactive Workout kártyák 
befogadására is képes, amelyek segítenek a kitűzött edzettségi célok elérésében. Például 
olyankor, ha nemkívánatos kilóitól kíván megszabadulni egy nyolchetes fogyasztó 
edzésprogramnak a segítségével. Az iFit edzésprogramok automatikusan vezérlik az 
elliptikus edzőgépet, miközben saját személyi edzőjének a hangja is segít motiválni az edzés 
minden lépése során. Az iFit-kártya nem tartozék. Az iFit-kártyák külön 
megvásárolhatók. Ha iFIT-kártyát kíván vásárolni keresse fel a következő 
weboldalunkat: www.iFit.com. 
 
A konzolhoz MP3 lejátszó és CD lejátszó is csatlakoztatható, így a beépített hangrendszer 
segítségével hallgathatja kedvenc zeneszámait, hangoskönyveit.  
  
Ha a kijelzőn átlátszó műanyag csomagolás van, távolítsa el azt. 
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A KÉZI ÜZEMMÓD HASZNÁLATA 
 
1. A konzol bekapcsolása 
 
A konzol bekapcsolásához nyomjon le egy gombot vagy kezdje taposni a pedált. A kijelző 
kigyullad, és a konzol máris használatkész. 
 
2. Válassza ki a kézi üzemmódot. 
Minden alkalommal, amikor a konzolt bekapcsolja, a kézi 
üzemmódot választja. Ha választott már programot, 
jelölje ki újra a kézi üzemmódot az edzőprogram gombok 
valamelyikének addig történő nyomogatásával, amíg a 
kijelzőn nullák nem jelennek meg. 
 
 
 
 
 
3. Változtasson a pedálok ellenállásán. 
A pedál taposása közben a SILENT MAGNETIC 
RESISTANCE [ V   Λ  ] gombok lenyomásával tud 
változtatni a pedálok ellenállásán.  Megjegyzés: A gombok 
lenyomása után egy másodperc elteltével a pedálok elérik 
a kijelölt ellenállási szintet. 
 
4. Kövesse a kijelzőn a dolgok alakulását. 
A kijelző mutatja az eltelt időt [TIME] és a pedálok 
taposásával addig megtett távolságot (mérföldben vagy 
kilométerben). Megjegyzés: Amikor egy kijelölt programot 
használ, a kijelzőn az eltelt idő helyett, a programból a 
hátralévő idő látható. 
 
A kijelző mutatja a sebességet (mérföldben vagy 
kilométerben) és az addig elégetett kalóriák [CALS] 
hozzávetőleges számát, valamint a pulzusszámát is, ha 
használja a markolati pulzusszám-érzékelőjét. 
 
A kijelző alsó részén  egy 402méteres versenypálya 
látható. Edzés közben a jelzőfények egészen addig sorban 
jelennek meg a versenypálya körül, amíg végül az egész 
versenypálya nem látható. Majd a versenypálya eltűnik és 
a jelzőfények újból  egyesével kezdenek megjelenni. 
 
 
Az ODOMETER gomb nyomogatásával látható az eddigi edzések alatt lepedálozott távolság 
és a mostani edzés alatt lepedálozott táv.  A jelenlegi távolság nullázásához nyomja meg a 
RESET  gombot.  Az információs programból való kilépéséhez nyomja meg újra az 
ODOMETER gombot. 
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5. Ha kell, mérje meg pulzusszámát. 
Ha a pulzusérzékelőn lévő fémérintkezőkön átlátszó 
műanyag fólia van, távolítsa el azokat. Ezután úgy 
fogja meg a markolat pulzusérzékelőjét, hogy tenyere a 
fémérintkezőkön legyen. Ne mozgassa a kezét, de ne 
is fogja túl szorosan az érintkezőket. Ha pulzusa 
érzékelhető, a kijelzőn szív alakú jelzés villan fel minden 
egyes alkalommal, amikor szíve üt egyet, utána pedig 
pulzusszáma jelenik meg. A pulzusszám legpontosabb 
leolvasásához legalább 15 másodpercig kell fognia az 
érintkezőket. 
 
6. Amikor az edzéssel végzett, a konzol 
automatikusan kikapcsol. 
Ha a pedálok több másodpercig nem mozdulnak, 
hangjelzés hallatszik és a konzol leáll. Ha a pedálok több percig mozdulatlanok és a 
gombokat nem nyomják le, a konzol kikapcsol, a kijelző pedig nullázódik. 
 
 
AZ ELŐRE BEÁLLÍTOTT PROGRAMOK HASZNÁLATA 
 
1. A konzol bekapcsolása 
A konzol bekapcsolásához nyomjon le egy gombot vagy kezdje taposni a pedált. A kijelző 
kigyullad, és a konzol máris használatkész. 
 
2. Válasszon ki egy edzésprogramot 
Az edzésprogram kiválasztáshoz ismételten 
nyomogassa az edzésprogramok valamelyikének a 
gombját, amíg megjelenik a kívánt edzésprogram felirata 
a konzolon. Ezenkívül megjeleníti az edzésprogram 
idejét és az edzés nehézségszint profilját. 
 
3. A program elindításához kezdje taposni a pedált. 
Minden edzésprogram 20, 30 vagy 45 darab egyperces 
szegmensre van felosztva. Egy szegmensre egy 
ellenállásérték  van programozva. Megjegyzés: ugyanaz 
az ellenállásérték lehet  programozva két, vagy több 
egymást követő szegmensre is.  
 
Edzése során nyomon követheti annak folyamatát a nehézségi szint profilján. A villogó 
oszlop mutatja, az aktuális szegmenst, a villogó oszlop magassága utal a beállított ellenállás 
értékre. Minden szegmens végén hangjelzés hallható és a következő szegmens oszlopa 
kezd villogni. Ha a következő szegmens ellenállás értéke eltér az előzőtől, akkor az 
ellenállásérték figyelmeztetésképpen megjelenik a kijelzőn egy kis időre, majd a pedálok 
ellenállása meg fog változni.  
 
Ha az aktuális szegmens ellenállásértéke túl magas vagy túl alacsony, akkor annak értékét 
manuálisan felül lehet írni a SILENT MAGNETIC RESISTANCE [ V   Λ  ] gombok 
lenyomásával. FONTOS: Az aktuális szegmens végén az ellenállás értéke a következő 
szegmensre programozott értékre vált.  
 
Ha néhány másodpercig nem pedáloz, hangjelzés hallható és a program futása szünetelni 
fog. A folytatáshoz kezdjen el újra pedálozni. A program addig fut, amíg az utolsó 
szegmense véget nem ér.  
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4. Kövesse nyomon edzésének paramétereit a kijelzőn 
Olvassa el a 4. lépést a 15. oldalon. 
 
5. Ha óhajtja, mérje meg pulzusát 
Olvassa el az 5. lépést a 16. oldalon. 
 
6. Amikor az edzéssel végzett, a konzol automatikusan kikapcsol. 
Olvassa el a 6. lépést a 16. oldalon. 
 
 
A ZSÍRÉGETŐ PROGRAM HASZNÁLATA 
 
1. A konzol bekapcsolása 
A konzol bekapcsolásához nyomjon le egy gombot vagy kezdje taposni a pedált. A kijelző 
kigyullad, és a konzol máris használatkész. 
 
2. Zsírégető program kiválasztása 
A zsírégető program kiválasztásához nyomja meg a kívánt 
WEIGHT LOSS gombok egyikét. A konzol megjeleníti az 
edzésprogram idejét és az edzés nehézségszint profilját. 
 
3. A program elindításához kezdje taposni a pedált. 
Minden edzésprogram 30 egyperces szegmensre van 
felosztva. Egy szegmensre egy ellenállásérték  van 
programozva. Megjegyzés: ugyanaz az ellenállásérték 
lehet  programozva két, vagy több egymást követő 
szegmensre is.  
 
Edzése során nyomon követheti annak folyamatát a nehézségi szint profilján. A villogó 
oszlop mutatja, az aktuális szegmenst, a villogó oszlop magassága utal a beállított ellenállás 
értékre. Minden szegmens végén hangjelzés hallható és a következő szegmens oszlopa 
kezd villogni. Ha a következő szegmens ellenállás értéke eltér az előzőtől, akkor az 
ellenállásérték figyelmeztetésképpen megjelenik a kijelzőn egy kis időre, majd a pedálok 
ellenállása meg fog változni.  
 
Ha az aktuális szegmens ellenállásértéke túl magas vagy túl alacsony, akkor annak értékét 
manuálisan felül lehet írni a SILENT MAGNETIC RESISTANCE [ V   Λ  ] gombok 
lenyomásával. FONTOS: Az aktuális szegmens végén az ellenállás értéke a következő 
szegmensre programozott értékre vált.  
 
Ha néhány másodpercig nem pedáloz, hangjelzés hallható és a program futása szünetelni 
fog. A folytatáshoz kezdjen el újra pedálozni. A program addig fut, amíg az utolsó 
szegmense véget nem ér.  
 
4. Kövesse nyomon edzésének paramétereit a kijelzőn 
Olvassa el a 4. lépést a 15. oldalon. 
 
5. Ha óhajtja, mérje meg pulzusát 
Olvassa el az 5. lépést a 16. oldalon. 
 
6. Amikor az edzéssel végzett, a konzol automatikusan kikapcsol. 
Olvassa el a 6. lépést a 16. oldalon. 
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AZ IFIT PROGRAM HASZNÁLATA 
 
1. A konzol bekapcsolása 
A konzol bekapcsolásához nyomjon le egy gombot vagy kezdje taposni a pedált. A kijelző 
kigyullad, és a konzol máris használatkész 
 
2. Helyezze be az iFIT kártyát és válasszon egy edzésprogramot 
Az iFit-edzésprogram használatához tegyen 
be egy iFit-kártyát az iFit-bővítőhely 
nyílásába; ügyeljen arra, hogy az iFit-kártya 
úgy helyezkedjen el, hogy a fémérintkezők 
egyrészt lefelé nézzenek, másrészt benne 
legyenek az iFit-bővítőhely nyílásában. 
 
Ezután az iFit le-fel gombok megnyomásával 
jelölje ki valamelyik iFit-edzésprogramot. 
Miután kiválasztotta a kívánt programot a 
személyi edző hangja elkezdi Önt irányítani az edzésben. Az edzésprogramok ugyanúgy 
működnek mint az előre beállított programok esetében. Olvassa el az erre vonatkozó részt! 
 
FIGYELEM! Mindig vegye ki az iFit-kártyákat az iFit-bovítőhely nyílásából, ha azokat 
nem használja 
 
 
A KONZOLBA ÉPÍTETT HANGRENDSZER HASZNÁLATA 
 
Ha edzése közben zenét vagy hangoskönyvet szeretne hallgatni a konzolba épített 
hangrendszeren keresztül, az audió kábel  egyik végét dugja be a hangforrás csatlakozójába 
a konzolon, a másikat az Ön MP3 vagy CD lejátszójába. Ezután nyomja meg azon a 
lejátszás gombot és állítsa be a kívánt hangerőt. Ügyeljen arra, hogy a kábelek jól 
legyenek csatlakoztatva. 
 
 
A TETSZŐLEGESEN VÁLASZTHATÓ MELLKASI PULZUSÉRZÉKELŐ 
 

 
 
A tetszőlegesen választható mellkasi pulzusérzékelő – miközben a pulzusszámot az 
edzésprogramok során nyomon követi – kéz nélküli üzemmódot is kínál. A tetszőlegesen 
választható mellkasi pulzusérzékelő megvásárlásához érdeklődjön abban az üzletben, 
ahol az elliptikus edzőgépet vásárolta. 
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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 a futópad 
sebességén és lejtésén, amíg pulzusszáma az edzési zóna legalsó értékének közelében 
nincs. A maximális zsírégetés érdekében addig állítson a futópad sebességén és lejtésén, 
amíg pulzusszáma az edzési zóna középső értékének közelében nincs. 
 
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 a 
futópad sebességén és lejtésén, amíg pulzusszáma az edzési zóna legfelső értékének 
közelében nincs. 
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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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