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FELHASZNÁLÓI 
KÉZIKÖNYV 

                                                                         

  

                                   

 

                                       www.langspor t.hu 

 
Modellszám: NTEVEX75011.0 
Sorszám:        ___________________ 
 
Késıbbi hivatkozás céljából a fenti 
helyre írja be a sorozatszámot. 
 

 
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  
1067 Budapest, Teréz krt. 11. 
www.langsport.hu 
 
 

ÓVINTÉZKEDÉS! 
 
Olvassa el a használati utasítás 
minden óvintézkedésr ıl és 
figyelmeztetésr ıl szóló pontját miel ıtt 
használatba veszi a gépet. İrizze meg 
ezt a kézikönyvet a jöv ıben is. 
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FIGYELMEZTETİ MATRICA ELHELYEZÉSE  
 
 

 

 

A NordicTrack az ICON IP, Rt. bejegyzett védjegye. 
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_____________________________________________ 
 

FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK 
 

 

VIGYÁZAT!  A súlyos balesetek elkerülése érdekében olvassa el e zen biztonsági 
óvintézkedéseket és az edz ıgépre ragasztott figyelmeztet ı matricákat, miel ıtt 
használatba venné azt! Az ICON semmilyen felel ıséget nem vállal a termék használata 
révén vagy abból kifolyólag elszenvedett sérüléseké rt és vagyonkárokért! 

1. Mielıtt az edzést megkezdené az edz ıgépen, kérje ki szakorvosa tanácsát! 
Különösen fontos ez olyan esetekben, amikor a felha sználó életkora meghaladta a 35. 
életévet és korábban egészségügyi problémája volt!  

2. Az edzıgépet csak a leírtak szerint használja! 

3. A tulajdonos felel ıssége az, hogy minden lehetséges felhasználó tisztá ban legyen 
az edzıgép biztonságos használatával! 

4. Ezt az edzıgépet kizárólag otthoni használatra tervezték, ne h asználja azt 
edzıteremben, intézményes keretek között és ne adja azt  bérbe! 

5. Tartsa az edz ıgépet szobai körülmények között, távol a nedvességt ıl, portól! Ne 
helyezze az edz ıgépet a garázsba, teraszra vagy víz közelébe! 

6. Helyezze az edzıgépet sima felületre és a padló védelme érdekében h elyezzen alá 
szınyeget! Ügyeljen arra is, hogy elegend ı szabad terület legyen az edz ıgép 
biztonságos használatához, oldalanként – 0,6m! 

7. Rendszeresen ellen ırizze az edzıgép állapotát, a meglazult elemeket húzza meg, a 
hibásakat azonnal cserélje ki! 

8. 12 évnél fiatalabb gyerekeket és háziállatokat m indig tartson távol az edz ıgéptıl! 

9. Edzéshez viseljen sportruházatot; ne viseljen la za, lógó öltözetet, amit becsíphet a 
szerkezet.  Lábai védelme érdekében, edzéshez mindi g viseljen edz ıcipıt! 

10. Az edzıgépet 135 kg testsúlynál nehezebb személy ne haszná lja !  

11. A pulzusmér ı nem orvosi eszköz, számtalan tényez ı befolyásolhatja a m őködését, 
beleértve az Ön mozgását! Csupán a hatékonyabb edzé s kivitelezésében segít! 

12. Edzéskor háta legyen egyenes, testtartása ne le gyen görbe! 

13. A túledzés komoly sérüléseket okozhat vagy halá lt. Ha edzés közben fejfájást, 
hányingert, légzési nehézséget érez, azonnal hagyja  abba az edzést, h őtse le magát és 
pihenjen!  
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_____________________________________________ 
 

HASZNÁLAT EL İTT 
 
Köszönjük, hogy a forradalmian új NordicTrack ®  GXR4.1  háttámlás edzıkerékpárt választotta. A 
kerékpározás hatékony gyakorlat a kardiovaszkuláris (szív-érrendszeri) fitnesz növelésére a kitartás 
építésére és a test erısítésére. A GXR4.1 edzıkerékpár egy sor továbbfejlesztett tulajdonságokkal 
rendelkezik, hogy az otthoni edzéseit hatékonyabbá és élvezhetıbbé tegye. 
 
Az edzıgép használata el ıtt saját érdekében gondosan olvassa el a kézikönyve t. A kézikönyv 
elolvasása után felmerülı kérdésekkel kapcsolatban érdeklıdjön az üzletben, ahol az edzıgépet 
vásárolta. Ha azt akarja, hogy gyorsan segítsünk, jegyezze fel a termék modell- és sorozatszámát, 
mielıtt hozzánk fordulna. A kézikönyv borítóján látható, hol találja a modellszámot, valamint a 
sorozatszámot tartalmazó matricát. 
 
Mielıtt 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 lévı 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 ele ve beépítve. El ıfordulhat, hogy a 
berendezéssel együtt tartalék vas- és fémárut is sz állítunk.  
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ÖSSZESZERELÉS 

 

1.Amig egy másik személy fogja a keret (1) elejét, 
rögzítse az elülsı stabilizátort (2) a kerethez két 
M10x95mm csavarral (62). 

 

 

 

 

 

 

 

2.Amig egy másik személy fogja a keret (1) hátsó 
részét, rögzítse a hátsó stabilizátort (3) a kerethez 
két M10x95mm csavarral (62). 
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3. Csúsztassa a védıburkolatot (5) a tartóoszlopra 
(4). 

Egy másik személy fogja a védıburkolatot (5) a 
tartóoszlopon (4) amíg nem végez a 4. szerelési 
lépéssel. 

Tipp: Kerülje a vezetékek becsíp ıdését a 
kereten (1) belül. Helyezze a tartóoszlopot (4) a 
keretbe. 

Rögzítse a tartóoszlopot (4) öt M8x16mm csavarral 
(60) és öt M8 alátéttel (61). 

 

 

 

 

 

 

4.Keresse meg a vezeték kötegelıt a tartóoszlop 
(4) belsejében. Majd, keresse meg a kábelköteget 
(89) és a pulzus vezetéket (91) a keret (1) 
belsejében. 

Kösse a vezetékkötegelı alsó végét a kábelköteg 
(89) végéhez és a pulzus vezetékhez (91). 

A másik végénél fogva óvatosan húzza kifelé a 
vezetékkötegelıt úgy, hogy keresztülvezeti a 
kábelköteget (89) és a pulzusvezetéket (91) a 
tartóoszlop (4) belsején. 

Csúsztassa a védıburkolatot (5) lefelé a 
tartóoszlopon és illessze a helyére, a jobb és bal 
elülsı burkolatra (21, 22). 
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5. Bizonyosodjon meg róla, hogy a kábelköteg 
(89) és a pulzus vezeték (91) a jelzett helyen 
van. 

Vigyen fel egy keveset a mellékelt kenıanyagból 
az M6x70mm csavar szettre (67). 

Tipp: Kerülje a vezetékek becsíp ıdését . 
Rögzítse a kormánykart (6) a tartóoszlophoz (4) az 
M6x70mm csavar szettel (67) és két M8x20mm 
alátéttel (70). 

Majd az M6x60mm csavar szettet (68) tekerje be a 
kormánykarba (6) a tartókonzolon keresztül. 
Ügyeljen arra, hogy a csavar szett a 
tartókonzolon belül legyen.  

 

 

6. Húzza át a kábelköteget (89) és a 
pulzusvezetéket (91) a kormánykaron (6) a jelzett 
lyukon át. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Amíg egy másik személy fogja a konzolt (7) a 
kormánykar (6) közelében, dugja be a vevıegység 
hosszú vezetékét (A) a kormánykarba (6) az ábrán 
látható módon. 

Csatlakoztassa a konzolon lévı többi vezetéket a 
kábelköteghez (89) és a pulzusvezetékhez (91). 

Tipp: Kerülje a vezetékek becsíp ıdését.  
Rögzítse a konzolt (7) a kormánykarhoz (6) négy 
M4x16mm csavarral (98) 
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8. Keresse meg a jobb és balkormány burkolatot (8, 
9), amelyek „Right” – jobb és „Left” – bal címkékkel 
vannak jelölve. 

Amíg egy másik személy fogja a jobb 
kormányburkolatot (8) a tartóoszlop (4) közelében, 
csatlakoztassa a vevıegység hosszú vezetékét (A) 
a vevıegység vezetékhez (B). 

Rögzítse a jobb és bal kormányburkolatokat (8, 9) a 
kormánykar (6) köré és a tartóoszlophoz (4) négy 
M4x16mm csavarral (98). 

 

 

 

 

 

9. Rögzítse az ülést (15) az ülés kocsihoz (11) 
négy M6x50mm csavarral (65) és négy M6 alátéttel 
(66) (csak kettı látható az ábrán). Megjegyzés: a 
csavarok és az alátétek lehet, hogy el ıre 
rögzítve vannak az ülés aljához. 
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10.Rögzítse a háttámlát (13) az ülés kocsihoz (11) 
öt M8x16mm csavarral (60) és öt M8 alátéttel (61). 

Tipp: Lehet, hogy nagy segítség lenne ebben a 
szerelési lépésben a 13. oldalon található 
információ AZ ÜLÉS BEÁLLÍTÁSA címszó alatt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Keresse meg a pulzusérzékelı kart (12) és 
igazítsa úgy, hogy a markolati pulzusérzékelık 
(41) elıre nézzenek. 

Tipp: Kerülje a pulzusvezeték (92) 
becsíp ıdését . Amíg egy másik személy fogja a 
pulzusérzékelı kart (12), rögzítse a kart az ülés 
kocsihoz (11) két M8x45mm csavarral (63) és két 
M8 alátéttel (61). 

Tipp: Lehet, hogy nagy segítség lenne ebben a 
szerelési lépésben a 13. oldalon található 
információ AZ ÜLÉS BEÁLLÍTÁSA címszó alatt. 
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12. Csatlakoztassa a pulzusvezetéket (92) a bal 
ülés burkolaton (24) található pulzus 
vevıegységhez (91). 

 

 

 

 

 

 

13. Keresse meg a jobb pedált (16), amely „R” 
címkével van jelölve. 

Használja az állítható csavarkulcsot, az óramutató 
járásával megegyez ı irányba  tekerje be er ısen  a 
jobb pedált (16) a jobb hajtókarba (17). 

A bal pedált az óramutató járásával ellenkez ı 
irányba tekerje be er ısen  a bal pedált a bal 
hajtókarba (ábrán nem látható). 

Állítsa be a jobb pedálon (16) lévı pántot a kívánt 
állásba és nyomja le pántok végét a jobb pedálon 
lévı fülekre. Állítsa be a bal pedálon lév ı pántot 
(nincs ábrázolva) hasonló módon.  

 

 

14. Illessze be a tápkábel adaptert (104) az 
edzıkerékpár vázán lévı aljzatba.  
 
Ha szükséges, illessze be a tápkábel adaptert (104) 
az dugasz adapterbe (111).  

A tápkábel adapter (104) aljzatba való 
dugaszolásához nézze meg az TÁPKÁBEL 
CSATLAKOZTATÁSA c. részt a 13. oldalon 

 

 

15. Gyızıdjön meg arról, hogy az alkatrészek megfelel ıen meg vannak-e húzva, miel ıtt az 
edzıkerékpárt használja. Megjegyzés: Néhány szerelvény darab megmaradhat, miután az 
összeszerelés elkészült. A padló vagy a szınyeg védelme érdekében helyezzen gumiszınyeget az 
edzıkerékpár alá. 
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_____________________________________________ 
 

A MELLKASI PULZUSMÉR İ HASZNÁLATA 
 
A MELLKASI PULZUSMÉR İ FELHELYEZÉSE 
A mellkasi pulzusmérı két részbıl áll: a mellkasi szíjból és az érzékelı egységbıl 
Helyezze a mellkasi szíj egyik végét az érzékelı egység egyik végén található 
résbe, az ábra alapján. Nyomja meg az érzékelı egység végét a csat alatt a 
mellkasi szíjon. A pántnak egy szinten kell lennie az érzékelı egység elejével. 
 
Ezután helyezze a mellkasi pulzusérzékelıt a mellkasára, és csatlakoztassa a 
mellkasi szíj másik végét az érzékelı egységhez. Állítson a mellkasi szíj hosszán, 
ha szükséges. A mellkasi pulzusérzékelınek a ruha alatt kell lennie, szorosan a 
bırön, és olyan magasan kell lennie a mellkason, ahogy az kényelmes. Gyızıdjön 
meg róla, hogy az érzékelı egységen lévı logó elıre nézzen. 
 
Ezután mozdítsa el az érzékelı egységet pár centire a testétıl, és keresse meg a 
két elektróda területet a belsı oldalon (az elektróda területeken apró barázdák 
vannak). Sós folyadékkal (pl. nyállal) vagy kontaktlencse folyadékkal nedvesítse be 
mindkét elektróda területet. Helyezze vissza az érzékelı egységet a mellkasára 
 

MELLKASI PULZUSMÉR İ KARBANTARTÁSA 
• Minden egyes használat után alaposan törölje szárazra a mellkasi pulzusmérıt. A mellkasi 
pulzusmérı akkor aktiválódik, ha az elektródás területek nedvesek lesznek, és a szívritmus monitort 
felteszi; a mellkasi pulzusmérı akkor kapcsol ki, ha azt eltávolítja a testérıl, és az elektródás területek 
megszáradnak. Ha a mellkasi pulzusmérıt nem törli szárazra használat után, akkor az a szükségesnél 
hosszabb ideig marad bekapcsolva, ezzel idejekorán lemerítve az akkumulátort. 
 
• A mellkasi pulzusmérıt meleg, száraz helyen tárolja. A mellkasi pulzusmérıt ne tárolja 
nejlonszatyorban vagy más olyan helyen, ami győjtheti a nedvességet.  
 
• A mellkas pulzusmérıt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak huzamosabb ideig; ne tegye ki 50° C-
nál (120° F) magasabb és -10° C-nál (14° F) alacson yabb hımérsékletnek. 
 
• Ne hajlítsa vagy nyújtsa túl az érzékelı egységet,mikor használja vagy tárolja a mellkasi pulzusmérıt 
 
• Az érzékelı egységet nedves ronggyal tisztítsa—sose használjon alkoholt, oldószert vagy vegyi 
anyagokat. A mellkasi szíjat kézzel is kimoshatja és kiteregetheti. 
 
MELLKASI PULZUSMÉR İ HIBAELHÁRÍTÁSA 
A következ ı útmutatások elmagyarázzák, hogyan kell a mellkasi pulzusmér ıt a konzollal 
kezelni. Ha a mellkasi pulzusmér ı nem mőködik megfelel ıen, próbálja ki az alábbi lépéseket. 
• Gyızıdjön meg róla, hogy úgy viseli a mellkasi pulzusmérıt, ahogy az fentebb le van írva. 
Megjegyzés: Ha a mellkasi pulzusmérı nem mőködik 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 érzékelı 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 érté keket, a 
használónak karnyújtásnyi távolságon belül kell len nie a konzoltól. 
 
• A mellkasi pulzusmérıt normális szívritmusú emberekhez tervezték. A szívritmus-érték problémákat 
orvosi okok is okozhatják, mint pl. korai szívkamrai összehúzódás (pvcs), tachikardia, szívritmuszavar. 
 
• A mellkasi pulzusmérı mőködését befolyásolhatja a magasfeszültségő vezetékek vagy más források 
által okozott mágneses interferencia. Ha gyanítja, hogy ez a probléma, próbálja meg máshová 
helyezni az edzıgépet. 
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AZ EDZİKERÉKPÁR HASZNÁLATA 
 

A TÁPKÁBEL CSATLAKOZTATÁSA 

FONTOS: Ha az edzıkerékpár hidegnek volt kitéve, a tápkábel 
beillesztése el ıtt tegye lehet ıvé, hogy szobah ımérsékletre 
melegedhessen fel. Ha ezt nem teszi meg, a konzol k ijelzıi vagy 
más elektronikai alkatrészek károsodhatnak.  

Illessze be a tápkábel adaptert az edzıkerékpár vázán lévı aljzatba. 
Ezután illessze be az áram adaptert a dugasz adapterbe, ha 
szükséges. Dugja be a tápkábelt egy megfelelı hálózati csatlakozóba, 
amely a helyi szabályoknak, rendeleteknek megfelelıen van 
felszerelve. 

 

AZ ÜLÉS BEÁLLÍTÁSA 

Az ülés elıre és hátra mozgatható. Az ülésmegfelelı beállításához az 
ülés fogantyút nyomja le, majd az ülést csúsztassa a megfelelı 
pozícióba. Ezután húzza felfelé a fogantyút, hogy az ülést rögzíthesse 
a beállított pozícióban. 

 

 

A KORMÁNYKAR SZÖGÉNEK BEÁLLÍTÁSA  

A kormánykar szögének beállításához elıször lazítsa meg a rögzítı 
gombot pár fordulattal. Ezután húzza a gombot kifelé, fordítsa el a 
kormánykart a kívánt szögbe, majd engedje be a gombot egy beállító 
lyukba. Ügyeljen arra, hogy a gomb benne legyen a beállító lyukak 
egyikében. Ezután tekerje be a rögzítı gombot. 

 

 

A PEDÁLPÁNTOK BEÁLLÍTÁSA  

A pedál pántok beállításához elıször húzza le a pántok végét a pedálokon lévı 
fülekrıl. Ezután állítsa be a pántokat a kívánt helyzetbe, majd nyomja a pántok 
végét a fülekre 
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EDZİKERÉKPÁR MOZGATÁSA 

Az edzıkerékpár elmozgatásához emelje meg az edzıkerékpárt, a hátul 
található fogantyúnál fogva mindaddig, amíg az elıl található kerekekre 
nem áll. Így fogva mozgassa el az edzıkerékpárt a kívánt helyre. Majd 
eressze le az edzıkerékpárt a padlóra. 

 

 

AZ EDZİKERÉKPÁR SZINTEZÉSE  

Ha az edzıkerékpár billeg a padlón, az egyik, esetleg mindkettı 
szintezıgombok állításával megszüntetheti azt. A szintezıgombok a hátsó 
stabilizátoron találhatók.  
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KONZOL JELLEMZ İK 

A továbbfejlesztett konzol számos olyan jellemzıt kínál, amelyek hatékonyabbá és élvezhetıbbé teszik az Ön 
edzésprogramjait.  
 

Amikor a konzol manuális módját használja, egy gombnyomással megváltoztathatja a pedálok ellenállását. 
Edzése közben a konzol folyamatos visszajelzést mutat az edzésrıl. Még pulzusszámát is megmérheti a 
markolatos pulzusérzékelıvel vagy a mellkasi pulzusérzékelı segítségével. 
 
A konzol huszonnégy elıre beállított edzésprogrammal rendelkezik – tizenkét hegymeneti edzésprogram és 
tizenkét intervallum edzésprogram. Mindegyik automatikusan változtatja a pedálok ellenállását és jelzi Önnek, 
hogy változtasson a pedálozás sebességén, miközben végigvezeti Önt egy hatékony edzésprogramon. 
 
A konzol egy erıteljes edzésprogramot is kínál, amely változtatja pedálok ellenállását és rávezeti Önt a 
pedálozási sebességének változtatására, hogy a kimeneti teljesítményét egy célérték-beállítás közelében tartsa. 
 

A konzol jellemzıje egy iFit edzési üzemmód, amely lehetıvé teszi, hogy a konzol egy opcionális iFit Live modu-
lon keresztül kommunikáljon az Ön vezeték nélküli hálózatával.  
 

Az iFit Live móddal Ön letölthet személyre szabott edzésprogramokat, létrehozhatja saját edzésprogramjait, 
nyomon követheti edzésprogram-eredményeit és elérhet számos egyéb jellemzıt. A teljes információt 
megtalálja a www.iFit.com weboldalon.  
 
Ha iFit Live modult kíván vásárolni, lépjen a www.i Fit.com oldalra, vagy érdekl ıdjön a boltban ahol az 
edzıkerékpárt vásárolta. 
 

Még a saját MP3 lejátszóját vagy CD lejátszóját is csatlakoztathatja a konzol hangrendszeréhez és hallgatja a 
kedvenc zenéjét vagy hangos könyveit. 
 
Konzol aktiválása - 16. oldal; Konzol kikapcsolása -  15. oldal; Manuális mód alkalmazása - 16. oldal, Elıre 
beállított edzésprogram alkalmazása -  17. oldalon. Erıteljes edzésprogram alkalmazása -  19. oldal;  iFit 
edzésmód alkalmazása -  20. oldal; Hangrendszer alkalmazása - 20. oldal; Információs üzemmód  -  20. oldal. 
Megjegyzés: Ha mőanyag fólia van a kijelzın, távolítsa el azt. 
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KONZOL AKTIVÁLÁSA  

A tartozék tápkábel-adapter használható az edzıkerékpár mőködtetéséhez. Nézze A TÁPKÁBEL 
CSATLAKOZTATÁSA c. részt a 13. oldalon. Amikor az tápkábel-adapter be van dugva, a kijelzı 
kivilágosodik és a konzol használatra kész. 

KONZOL KIKAPCSOLÁSA  
Ha a pedálok pár másodpercig nem mozdulnak, egy hangjelzés hallatszik, és a konzol szünetel. Ha a 
pedálok több percen át nem mozdulnak és a gombokat nem nyomják meg, a konzol kikapcsol, és a 
kijelzı visszaáll az eredeti beállításba. 

Amikor az edzéssel végzett, húzza ki a tápkábel-adapter a csatlakozóból. FONTOS: Ha nem így jár 
el, az edzıkerékpár elektromos alkatrészei id ı elıtt elhasználódhatnak.  

 MANUÁLIS ÜZEMMÓD ALKALMAZÁSA 
 
1.A konzol bekapcsolásához kezdjen el pedálozni vag y nyomja meg a konzolon található 
bármelyik gombot.  
Nézze fent KONZOL AKTIVÁLÁSA c. részt. 
 
2. Válassza ki a manuális (kézi) üzemmódot.  
Minden alkalommal, amikor bekapcsolja a konzolt, a fımenü jelenik meg.  
 
A manuális mód kiválasztásához nyomja meg a növelés és a csökkentés 
gombokat az [ENTER] gomb mellett és jelölje ki a START opciót. Ezután 
nyomja meg az Enter gombot.  

Ha egy edzésprogramot vagy az iFit Training módot választotta, nyomja meg a [MENU] gombot a 
fımenübe való visszatéréshez. 

3. Változtassa meg a pedálok ellenállását a kívánt módon. 
Pedálozás közben változtassa meg a pedálok ellenállását az ellenállás növelés [RESISTANCE] és 
csökkentés gombok megnyomásával. Megjegyzés: Miután a gombokat megnyomja, egy kis ideig 
eltart, amíg a pedálok elérik a kiválasztott ellenállási szintet.  
 
4. Figyelje fejl ıdését a kijelz ı segítségével.  
A konzol több kijelzési üzemmódot kínál. Az Ön által kiválasztott kijelzési üzemmód dönti el, hogy az 
edzésprogramra vonatkozó melyik információ jelenik meg. A kívánt megjelenítési mód kiválasztásához 
ismételten nyomja meg a kijelzı [DISPLAY] gombot.  

A kijelzı az edzéssel kapcsolatos alábbi információt tudja megmutatni: 

Calories — (kalória) az elégetett kalóriák körülbelüli számát mutatja.  
 
Distance — (távolság) a megtett távolságot mutatja mérföldben vagy kilométerben.  
 
Profile — (profil) amikor egy hegymeneti vagy intervallum edzésprogram van kiválasztva, ez a kijelzı 
mutatja az edzésprogramra vonatkozó ellenállás-szintek profilját.  
 
Pulse — (pulzus) a pulzusértéket mutatja, amikor a markolatos pulzusérzékelıt vagy az opcionális 
mellkasi pulzusérzékelıt használja (nézze az 5. lépés 17. oldalon).  
 
Resistance — (ellenállás) mutatja a pedálok ellenállási szintjét, 
 
Speed – (sebesség) a pedálozás sebességét mutatja mérföld per órában vagy kilométer per órában.  
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Target Speed Meter - (célérték sebességmérı) amikor egy edzésprogramot kiválaszt, a kijelzı mód 
összehasonlítja a pedálozási sebességét a célérték pedálozási sebességgel és arra ösztönzi Önt, 
hogy növelje vagy csökkentse a pedálozási sebességét.  

Time — (idı)  a manuális üzemmódban  mutatja az eltelt idıt. Ha egy kiválasztott edzésprogramban 
van, akkor az edzésprogramból hátralévı idıt mutatja. 

WATTS —  (watt)  mutatja a leadott teljesítményt wattban.  
 
A hangerı szabályozásához nyomja meg a hangerı-növelés [VOLUME] és csökkentés gombokkal.  

Megjegyzés! A konzol a sebességet és a távolságot kilométerben vagy mérföldben mutathatja. A 
mértékegység megváltoztatásához nézze a AZ INFORMÁCIÓ ÜZEMMÓD c. részt a 20. oldalon. 

5. Ha úgy kívánja, mérje meg a pulzusszámát.  
A tartozék mellkasi pulzusérzékelı leírását nézze a 12. oldalon. A markolatos pulzusérzékelı 
használatához kövesse az alábbi utasításokat. FONTOS! Ha a mellkasi pulzusérzékel ıt viseli és a 
markolatos pulzusérzékel ıt is fogja, a konzol nem mutatja pontosan a pulzuss zámát.  
 
Ha a markolatos pulzusérzékel ın a fém érintkez ıkön m őanyag fólia 
van, távolítsa el azt. A pulzusszáma megméréséhez tartsa a markolatos 
pulzusérzékelıt kb. 15 másodpercig, tenyerét a fém érintkezıkön 
pihentetve. Kerülje el kezei mozgatását vagy az érintkez ık túl szoros 
markolását.  
 
Ha a készülék érzékeli az Ön pulzusát, a pulzusszáma megjelenik a 
kijelzın. A lehetı legpontosabb pulzusszám-értékek leolvasásához fogja az 
érintkezıket legalább 15 másodpercig.  

Ha a kijelzı nem mutatja a pulzusszámát, ellenırizze, hogy kezei a leírt módon helyezkednek-e el. 
Ügyeljen arra, hogy kezeit ne mozgassa túlzottan vagy ne szorítsa a fém érintkezıket. Az optimális 
teljesítmény érdekében tisztítsa a fém érintkezıket puha ruhával; soha ne használjon, súrolószert 
vagy vegyszereket az érintkez ık tisztítására. 

6. Amikor befejezte az edz ıkerékpár használatát, a konzol automatikusan kikapc sol.  
Nézze a KONZOL KIKAPCSOLÁSA c. részt a 16. oldalon. 
 
ELİRE BEÁLLÍTOTT EDZÉSPROGRAM ALKALMAZÁSA 
 
1. A konzol bekapcsolásához kezdjen el pedálozni va gy nyomja meg a konzolon található 
bármelyik gombot. Nézze a  KONZOL AKTIVÁLÁSA c. részt a 16. oldalon. 
 
2. Válasszon ki egy el ıre beállított edzésprogramot.  
Ha egy edzésprogramot vagy az iFit Training módot választotta, nyomja meg a [MENU] gombot a 
fımenübe való visszatéréshez.  
 
Egy elıre beállított edzésprogram kiválasztásához nyomja meg a növelés és 
csökkentés gombokat az [ENTER] gomb mellett és jelölje ki az 
edzésprogramok [WORKOUTS] részt, majd nyomja meg az Enter gombot.  
 
Ezután nyomja meg a növelés és csökkentés gombokat a kívánt 
edzésprogram kategória kijelöléséhez, majd nyomja meg az Enter gombot.  
 
Megnyomhatja a hegymeneti edzésprogramok [HILL CLIMBING WORKOUTS] gombot vagy az 
intervallum edzésprogramok [INTERVAL WORKOUTS] gombot.  
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Nyomja meg a növelés és csökkentés gombokat a kívánt edzésprogram kategória kijelöléséhez, majd 
nyomja meg az Enter gombot.  

Ezután nyomja meg a növelés és csökkentés gombokat és megjelenik a kívánt edzésprogram 
megnevezése. Az edzésprogram idıtartama, maximális sebessége, maximális ellenállási szintje és a 
kijelzı jobb oldalán látható az edzésprogram ellenállási szintjeinek a profilja. Ezután nyomja meg az 
Enter gombot. 

3. Kezdjen el pedálozni az edzésprogram elindításáh oz.  
Minden egyes edzésprogram egyperces szegmensekre van felosztva. Egy ellenállási szint és egy 
célérték sebesség van beprogramozva mindegyik szegmensre. Figyelem! Ugyanaz a sebesség- 
és/vagy célérték sebesség egymást követı szegmensre is lehet programozva. 
 
Az edzésprogram során a profil mutatja az Ön fejlıdését. A profil villogó 
szegmense az edzésprogram aktuális szegmensét képviseli. A villogó 
szegmens magassága az aktuális szegmens ellenállási szintjét mutatja.  
 
Amikor az edzésprogram elsı szegmense véget ér, a második szegmensre 
vonatkozó célérték sebesség és ellenállási szint jelenik meg a kijelzın pár másodpercig, hogy 
figyelmeztesse Önt. A profil következı szegmense kezd villogni és a pedálok automatikusan a 
következı szegmens ellenállási szintjéhez igazodnak. 
 
Edzés közben tartsa a pedálozási sebességét az aktuális szegmensre 
vonatkozó célérték sebessége közelében.  

A célérték sebesség mérıje az Ön pedálozási sebességét és az aktuális 
szegmensre vonatkozó célérték sebességet mutatja. Amikor a célérték 
sebesség mérın megjelenik a SPEED UP (gyorsabban) felirat, növelje a 
pedálozási sebességét. Amikor a SLOW DOWN (lassabban) felirat jelenik 
meg, csökkentse a pedálozási sebességét. 

FONTOS! A célérték sebességet csak motiváció biztos ítására szánták. Az Ön tényleges 
pedálozási sebessége lehet lassúbb, mint a célérték  sebesség. Ügyeljen arra, hogy a 
pedálozási sebesség kényelmes legyen az Ön számára.   
 
Ha az aktuális szegmens ellenállási szintje túl magas vagy túl alacsony, Ön manuálisan felülve-
zérelheti a beállítást az ellenállás [RESISTANCE] gombok megnyomásával. FONTOS! Amikor az 
edzıprogram aktuális szegmense véget ér, a pedálok auto matikusan a következ ı szegmensre 
vonatkozó ellenállás szinthez igazodnak. 
 
Az edzésprogram így folytatódik egészen addig, amíg az utolsó szegmens is véget nem ér.  
 
Az edzésprogram bármikor történı leállításához hagyja abba a pedálozást. Ekkor egy hangjelzés 
hallatszik. Ha az idı megjelenítési mód van kiválasztva, az idı villogni kezd a kijelzın. Az 
edzésprogram újraindításához egyszerően folytassa a pedálozást.  
 
4. Figyelje fejl ıdését a kijelz ı segítségével.  
Nézze a 4. lépést a 16. oldalon. 
 
5. Ha úgy kívánja, mérje meg a pulzusszámát.  
Nézze az 5. lépést a 17. oldalon. 
 
6. Amikor befejezte az edz ıkerékpár használatát, a konzol automatikusan kikapc sol.  
Nézze a KONZOL KIKAPCSOLÁSA részt a 16. oldalon. 
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ERİTELJES EDZÉSPROGRAM ALKALMAZÁSA 
 
1.A konzol bekapcsolásához kezdjen el pedálozni vag y nyomja meg a konzolon található 
bármelyik gombot. Nézze a KONZOL AKTIVÁLÁSA c. részt a 16. oldalon. 
 
2. Az erıteljes edzésprogram kiválasztása.  
Ha egy kiválasztott edzésprogramban van, vagy az iFit Training módot választotta, nyomja meg a 
[MENU] gombot a fımenübe való visszatéréshez.  
 
Az erıteljes edzésprogram kiválasztásához nyomja meg a növelés és csökkentés gombokat az 
[ENTER] gomb közelében és jelölje ki az edzésprogramok WORKOUTS menüpontot, majd nyomja 
meg az Enter gombot.  
 
Nyomja meg a növelés és csökkentés gombokat az erıteljes edzésprogram kijelöléséhez, majd 
nyomja meg az Enter gombot.  
 
3. Adjon meg egy célérték watt beállítást.  
A kijelzın megjelennek a SET DESIRED WATT TARGET (Állítsa be a kívánt watt célértéket) szavak 
és egy watt beállítás. A watt beállítás beviteléhez nyomja meg a növelés és csökkentés gombot az 
Enter gomb mellett. Ezután nyomja meg az Enter gombot. 
 
4. Kezdjen el pedálozni az edzésprogram elindításáh oz.  
Az erıteljes edzésprogram idıtartama 30 perc.  

A célérték watt beállítás jelenik meg a kijelzı felsı részén. Az edzésprogram során a kijelzı mutatja 
az Ön fejlıdését és folyamatosan összehasonlítja az Ön teljesítményét a célérték watt beállítással. 

Ha az Ön erı teljesítménye túlzottan a watt célérték beállítás alatt vagy felett van, a pedálok 
ellenállása automatikusan növekszik vagy csökken, hogy az Ön watt teljesítményét közelebb vigye a 
watt célérték beállításhoz.  
 
Azt is jelzi, hogy változtasson a pedálozási sebességén, hogy közelebb hozza a célérték watt 
beállításhoz. Amikor a kijelzın megjelenik a SPEED UP (gyorsabban) felirat, növelje a pedálozási 
sebességét. Amikor a SLOW DOWN (lassabban) felirat jelenik meg, csökkentse a pedálozási 
sebességét.  
 
FONTOS! A sebesség mutatót csak motiváció biztosítá sára szánták. Az Ön tényleges pedálo-
zási sebessége lehet lassúbb, mint a mutatott célér ték sebesség. Ügyeljen arra, hogy a 
pedálozási sebesség kényelmes legyen az Ön számára.  A watt beállítás megváltoztatásához, 
bármikor az edzésprogram folyamán, nyomja meg a növ elés és csökkentés gombot az Enter 
gomb mellett.  
 
Az edzésprogram így folytatódik, amíg nullák nem jelennek meg a kijelzın. 
  
Az edzésprogram bármikor történı leállításához hagyja abba a pedálozást. Ekkor egy hangjelzés 
hallatszik. Az idı elkezd villogni a kijelzın. Az edzésprogram újraindításához egyszerően folytassa a 
pedálozást.  
 
5. Kövesse az el ırehaladását a kijelz ı segítségével.  
Nézze a 4. lépést a 16. oldalon. 
 
6. Ha úgy kívánja, mérje meg a pulzusszámát.  
Nézze az 5. lépést a 17. oldalon. 
 
7. Amikor befejezte az edz ıkerékpár használatát, a konzol automatikusan kikapc sol.  
Nézze a KONZOL KIKAPCSOLÁSA részt a 16. oldalon. 
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AZ IFIT TRAINING ÜZEMMÓD ALKALMAZÁSA 
 
Az opcionális iFit Live modul lehetıvé teszi, hogy a konzolja kommunikáljon a vezeték nélküli 
hálózatával és izgalmas új jellemzıket tár fel. Például az iFit Live móddal Ön letölthet személyre 
szabott edzésprogramokat, létrehozhat saját edzésprogramokat, nyomon követheti eredményeit, 
versenyezhet másokkal és elérhet számos egyéb jellemzıt az iFitt Live weboldalon. Egy iFit Live 
modul bármikor történ ı megvásárlásához látogasson el a www.iFit.com webol dalra vagy 
érdekl ıdjön az üzletben, ahol az edz ıgépet vásárolta.  
 
Az iFit edzés mód kiválasztásához helyezze az iFit Live modult a konzolba. Nyomja meg a menü 
[MENU] gombot, majd nyomja meg a növelés és a csökkentés gombot az Enter gomb mellett, hogy 
kijelölje  az IFIT TRAINING menüpontot. Ezután nyomja meg az Enter gombot.  
 
Az iFit training üzemmódra vonatkozó további inform áció beszerzése céljából látogassa meg a 
www.iFit.com weboldalt. Megjegyzés!: Az iFit Live modul használatához Önnek hozzáféréssel kell 
rendelkeznie egy számítógéphez internet kapcsolattal és egy USB porttal. Önnek saját vezeték nélküli 
hálózattal is kell rendelkeznie valamint egy 802.11b routerrel, amelyen az SSID adás engedélyezve 
van (a rejtett hálózatok nem támogatottak). Szüksége lesz egy iFit.com tagságra is. 
 
A HANGRENDSZER ALKALMAZÁSA 
 
Zene vagy hangos könyvek lejátszásához a konzol hangrendszerén át, miközben ön edz, 
csatlakoztassa a tartozék audió kábelt a konzolon és az MP3 vagy CD lejátszóján lévı jack aljzatba; 
ügyeljen arra, hogy az audió kábel megfelel ıen legyen csatlakoztatva.  

Ezután nyomja meg a lejátszás gombot az MP3-lejátszón vagy a CD-lejátszón. Állítsa be hangerı 
szintjét az MP3 lejátszóján vagy CD lejátszóján, vagy nyomja meg a hangerı-növelés [VOLUME] és 
csökkentés gombokat a konzolon. 

INFORMÁCIÓS ÜZEMMÓD ALKALMAZÁSA 
 
A konzolon van egy információs-mód is, amely lehetıvé teszi, hogy Ön megtekinthesse az 
edzıkerékpár használatával kapcsolatos információkat, kiválaszthassa a mértékegységet a konzol 
számára, és beállíthassa a kijelzı kontraszt-szintjét.  
 
Amikor egy iFit Live modul van csatlakoztatva a konzolhoz, az információs üzemmódban egy audió 
beállítást választhat a személyi edzı hangjához, ellenırizheti az iFit Live modul állapotát és a 
letöltéseket. 
 
1. Válassza ki az információs üzemmódot.  
Az információs üzemmód kiválasztásához nyomja meg és tartsa 
lenyomva a kijelzı [DISPLAY] gombját pár másodpercig, amíg az 
információs üzemmód meg nem jelenik a kijelzın.  
 
2. Nézze meg az edzıkerékpárra vonatkozó használati információt.  
Megnézheti a teljes távolságot, amelyet eddig pedáloztak az edzıkerékpáron. Ezenkívül megtudhatja 
azon órák teljes számát, amennyi ideig az edzıkerékpárt addig használták.  
 
3. Válassza ki a kívánt mértékegységet.  
Itt változtathatja meg a kerékpárra vonatkozó mértékegységet. Az ENGLISH szó az angol mérföld 
mértékegységre és a METRIC szó a metrikus mértékegységre vonatkozik.  

A mértékegység kiválasztásához nyomja meg a növelés és csökkentés gombokat, amíg a jelölı pont 
meg nem jelenik a UNITS (egységek) szó mellett. Ezután ismételten nyomja meg az [ENTER] gombot 
a kívánt mértékegység kiválasztásához. 
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4. Állítsa be a kijelz ı kontraszt szintjét, ha úgy kívánja.  
Az éppen kiválasztott kontraszt szint szintén megjelenik a kijelzın. A kontraszt szint megváltoz-
tatásához nyomja meg a növelés és csökkentés gombokat, amíg a jelölı pont meg nem jelenik a 
CONTRAST szó mellett.  
 
Nyomja meg az Enter gombot, majd nyomja meg ismételten a növelés és csökkentés gombokat a 
kívánt kontraszt szint kiválasztásához. Nyomja meg az Enter gombot ismét a kiválasztása menté-
séhez. 
 
5. Gyızıdjön meg arról, hogy egy iFit Live modul csatlakozt atva van a konzolhoz.  
Ha az iFit Live modul csatlakoztatva van a konzolhoz, a kijelzın a WIFI STATUS vagy USB STATUS 
felirat olvasható. 
  
Ha nincs modul csatlakoztatva, a kijelzın a NO MODULE DETECTED (nincs modul észlelve) felirat 
olvasható. Ha nincs modul csatlakoztatva, menjen a 9. lépésre. 
 
6. Válassza ki a személyi edz ı hangjára vonatkozó audió beállítást, ha úgy kívánj a.  
A személyi edzı hangja számára éppen kiválasztott audió beállítás szintén megjelenik a kijelzın.  

Az audió beállítás megváltoztatásához nyomja meg a növelés és csökkentés gombokat, amíg a jelölı 
pont meg nem jelenik a TRAINER VOICE (edzı hangja) mellett. Ezután nyomja meg ismételten az 
Enter gombot a személyi edzı hangjának be- ON vagy ki- OFF kapcsolásához. 

7. Ellenırizze az iFit Live modul állapotát, ha úgy kívánja.   
Az iFit Live modul állapotának ellenırzéséhez nyomja meg a növelés (increase) és csökkentés 
(decrease) gombokat, amíg a jelölı pont meg nem jelenik a CHECK WIFI STATUS (WIFI állapot 
ellenırzése) vagy CHECK USB STATUS (USB állapot ellenırzése) szavak mellett.  
 
Ezután nyomja meg az Enter gombot. Néhány másodperc múlva az iFit Live modul állapota 
megjelenik a kijelzın. A kijelzıbıl való kilépéshez nyomja meg és pár másodpercig tartsa lenyomva a 
Display gombot.  
 
8. Ellenırizze, vannak-e letöltések, ha úgy kívánja.  
Az iFit Live edzésprogram és firmware letöltések kereséséhez nyomja meg a növelés és csökkentés 
gombokat, amíg a jelölı pont meg nem jelenik a CHECK FOR DOWNLOADS (letöltések keresése) 
szavak mellett.  
 
Ezután nyomja meg az Enter gombot. A konzol ekkor ellenırzi, vannak-e iFit Live edzıprogramok és 
firmware letöltések. 
 
9. Lépjen ki az információs módból.  
Az információs üzemmódból való kilépéshez nyomja meg a Display gombot. 
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KARBANTARTÁS ÉS HIBAELHÁRITÁS 
Rendszeresen ellenırizze és húzza meg az edzıkerékpár összes alkatrészét. Az elhasználódott 
alkatrészeket azonnal cserélje ki.  

Az edzıkerékpár tisztításához használjon puha, nedves ruhát és kis mennyiségő enyhe tisztítószert. 
FONTOS: A konzol károsodásának elkerülésére érdekéb en tartson távol mindennem ő 
folyadékot a konzoltól és ne tegye ki a konzolt köz vetlen napsütésnek.  

KONZOL HIBAKERESÉS  
Ha konzol nem mutatja a pulzusát, amikor fogja a markolatos pulzusérzékelıt, nézze az 5. lépést a 
17. oldalon.  
Ha a konzol kijelzıjén vonalak jelennek meg, nézze a 4. lépést a 21. oldalon és állítsa be a kijelzı 
kontraszt-szintjét. 
 
A REED KAPCSOLÓ BEÁLLÍTÁSA  
Ha a konzol nem mutat helyes visszajelzést, a Reed kapcsolót be kell állítani. 

A Reed kapcsoló beállításához, elıször húzza ki a tápkábelt. 
Egy lapos csavarhúzó segítségével lazítsa meg a 
védıburkolatot (5) a füleknél fogva majd emelje le a 
védıburkolatot. 

Keresse meg a Reed kapcsolót (46). Forgassa el a tárcsát (58) 
úgy, hogy a mágnes (107) egy vonalba kerüljön a Reed 
kapcsolóval. Majd lazítsa meg, de ne tekerje ki teljesen a jelzett 
M4x13mm csavart (94). Csúsztassa a Reed kapcsolót egy kissé 
közelebb vagy távolabb a mágnestıl, majd tekerje vissza a 
csavart. Forgassa a tárcsát egy rövid ideig.  

Ismételje ezt mindaddig, amíg a kijelzı nem ad megfelelı visszajelzést. Amikor a Reed kapcsolót 
megfelelıen beállította, helyezze vissza a védıburkolatot. 

A HAJTÓSZÍJ BEÁLLÍTÁSA  
Ha Ön úgy érzi, hogy a pedálok csúsznak, miközben Ön pedálozik, még ha az ellenállás a 
legmagasabb szinten is van, lehet, hogy a hajtószíjat be kell állítani. 

A hajtószíj beállításához, elıször húzza ki a tápkábelt. Ezután le 
kell szerelnie a jobb pedált, a jobb védıburkolatot és az elülsı 
védıburkolatot. 

Az állítható csavarkulcs segítségével forgassa le a jobb pedált 
az óramutató járásával ellenkezı irányba és vegye le. Egy 
lapos csavarhúzó segítségével lazítsa meg a védıburkolatot (5) 
a füleknél fogva majd emelje le a védıburkolatot. 

Ezután tekerje ki az összes csavart a jobb és bal 
védıburkolatból (22, rajzon nem látható); A védıburkolatban 
három eltérı mérető csavar találhat – jegyezze meg, hogy 
melyik csavar hova való. Majd emelje le a jobb elülsı védıburkolatot a keretrıl. 

Lazítsa meg az M6x20mm csavart (78). Tekerje szorosabbra az M10x50mm csavart (84) úgy, hogy a 
hajtószíj (34) feszesebb legyen. Amikor a hajtószíj megfelelıen feszes, tekerje vissza az M6x20mm 
csavart. Majd szerelje vissza a burkolatokat és a jobb pedált. 



23 

 

 
 

EDZÉSI ÚTMUTATÓ  
VIGYÁZAT! Ennek vagy bármely más edzésprogramnak a megkezdése  elıtt konzultáljon 
orvosával. Különösen fontos ez a 35 évnél id ısebbeknél, illetve a korábban már meglév ı 
egészségügyi problémával küszköd ık esetében. A pulzusérzékel ı nem orvosi eszköz. 
Különböz ı tényezık – a mozgást is beleértve – befolyásolhatják a pul zusszám leolvasásának 
pontosságát. A pulzusérzékel ı csupán segédeszközként szolgál a pulzusszám-trende knek az 
edzés során általában történ ı meghatározásakor.  
Az alábbi útmutató segít edzésprogramja megtervezésében. Az edzésekkel kapcsolatos további 
adatokat illetıen szerezzen be valamilyen komolyabb szakkönyvet vagy konzultáljon orvosával. 
 

EDZÉSINTENZITÁS 
Akár az a cél, hogy zsírt égessen, akár pedig az, hogy 
erısítse kardiovaszkuláris rendszerét, a kívánt 
eredmény elérése érdekében a kulcs mindkét esetben 
a megfelelı intenzitással történı edzés. A megfelelı 
intenzitásszintet úgy állapíthatja meg, hogy 
pulzusszámát használja kiindulási alapként. Az alábbi 
táblázatban a zsírégetéshez, valamint az aerobik 
edzéshez javasolt pulzusszámok láthatók. 
 
A megfelelı pulzusszám megkereséséhez elıbb 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 felsı 
pedig az aerobik edzéshez javasolt pulzusszám. 
 
Zsírégetés  
A zsír hatékony elégetéséhez huzamosabb ideig kell viszonylag kis intenzitásszint mellett edzenie. Az 
edzés elsı pár percében teste a könnyen hozzáférhetı szénhidrát-kalóriákat használja fel 
energiaforrásként. Csak az elsı pár perc eltelte után kezdi meg szervezete a tárolt zsírkalóriáknak az 
ugyanebbıl a célból történı 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 addig állítson edzése intenzitás szintjén, amíg pulzusszáma az edzési zóna 
középsı értékének közelében nincs. 
 
Aerobik edzés 
Ha a cél a kardiovaszkuláris rendszer erısítése, edzése legyen „aerobik” jellegő. Az aerobik edzés 
olyan tevékenység, amely huzamosabb ideig nagy mennyiségő oxigént igényel. Ezzel megnı az az 
igény, hogy a szív vért pumpáljon az izmokhoz, de ugyanígy megnı az az igény is a tüdıvel szemben, 
hogy a vért oxigénnel lássa el. Aerobik edzésnél addig állítson edzése intenzitás szintjén, amíg 
pulzusszáma az edzési zóna legfelsı értékének közelében nincs. 
 
IRÁNYELVEK AZ EDZÉSSEL KAPCSOLATBAN  
Bemelegítés. Kezdjen minden edzést 5-10 perc lazítással és könnyő testmozgással. Az edzésre 
történı elıkészületek során a megfelelı bemelegítéssel egyszerre megemelkedik a testhımérséklet, a 
pulzusszám, valamint a keringés. 
Edzési zónában történ ı edzés Bemelegítés után addig fokozza az edzés intenzitását, amíg 
pulzusszáma 20-30 percig az edzési zónában nincs. (Az edzésprogram elsı 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 idıtartamú, levezetési célú lazítással fejezzen be. Ezzel fokozni 
fogja izmainak rugalmasságát, egyszersmind segít megelızni az edzést követıen fellépı 
problémákat. 
EDZÉSGYAKORISAG Állapotának fenntartása ill. javítása érdekében hetente három edzést tartson, 
legalább egy pihenınappal az edzések között. Pár hónap elteltével, ha szükséges, akár öt edzést is 
tarthat. A siker kulcsa, hogy az edzés mindennapi életének rendszeres és élvezhetı része legyen. 
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ALKATRÉSZLISTA                             Modellszám: NTEVEX750011.0 
 
Kulcsszám: Mennyiség: Megnevezés:         Kulcsszám :  Mennyiség: Megnevezés: 
 
 1 1 keret    46 1 Reed kapcsoló/vezeték 
 2 1 elülsı stabilizátor  47 1 szabadonfutó 
 3 1 hátsó stabilizátor  48 1 lendkerék 
 4 1 tartóoszlop   49 1 lendkeréktengely 
 5 1 védıburkolat   50 1 motor tartókonzol 
 6 1 kormánykar   51 1 ellenállás motor 
 7 1 konzol    52 1 motortárcsa 
 8 1 jobb kormányburkolat  53 1 ellenálláskar 
 9 1 bal kormányburkolat  54 2 állítható anya 
 10 1 üléskonzol   55 1 ellenállás tartókonzol 
 11 1 ülés kocsi   56 1 rögzítı győrő 
 12 1 pulzusérzékelı   57 1 C-mágnes 
 13 1 háttámla   58 1 tárcsa 
 14 1 háttámla burkolat  59 2 hajtókar kupak 
 15 1 ülés    60 10 M8x16mm csavar 
 16 1 jobb pedál/pánt   61 16  M8 alátét 
 17 1 jobb hajtókar   62 4 M10x95mm csavar 
 18 1 bal pedál/pánt   63 2 M8x45mm csavar 
 19 1 bal hajtókar   64 2 5/16” csavar 
 20 1 hajtókar   65 4 M6x50mm csavar 
 21 1 jobb elülsı burkolat  66 17 M6 alátét 
 22 1 bal elülsı burkolat  67 1 M6x70mm csavar szett 
 23 1 jobb ülésburkolat  68 1 M6x60mm csavar szett 
 24 1 bal ülésburkolat   69 8 1/4"x16mm csavar 
 25 2 kerék    70 2 M8x20mm alátét 
 26 1 jobb elülsı stabilizátor kupak 71 2 kormány csapágypersely 
 27 1 bal elülsı stabilizátor kupak 72 2 tartóoszlop csapágypersely 
 28 2 hátsó stabilizátor kupak  73 4 M8x20mm csavar 
 29 2 szintezıgomb   74 4 M8 anya 
 30 2 szintezıláb   75 2 M6x8mm csavar 
 31 4 láb/ütközı   76 1 M3.5mmx12mm csavar 
 32 1 rögzítı gomb   77 1 M6x14.67mm csavar 
 33 1 fék    78 1 M6x20mm csavar 
 34 1 hajtószíj   79 1 M6x65mm csavar 
 35 1 ülésállító-kar   80 1 M6 anya  
 36 1 ülésállító-kar fogantyú  81 4 M4x12mm csavar 
 37 1 ülésállító-kar konzol  82 1 M5x7mm csavar 
 38 4 tengely    83 1 M5 alátét 
 39 2 emelı görgı   84 1 M10x50mm csavar 
 40 2 leengedı görgı   85 2 fék távtartó 
 41 2 markolati érzékelı  86 2 M8 anya 
 42 2 kormánykupak   87 10 gyorsító 
 43 2 csapágy   88 28 M4x19mm csavar 
 44 2 rögzítı győrő   89 1 kábelköteg 
 45 1 csíptetı    90 1 audio-kábel 
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Kulcsszám: Mennyiség: Megnevezés:           Kulcssz ám:  Mennyiség: Megnevezés: 
 
 91 1   külsı markolati pulzusérzékelı vezeték 104 1 tápkábel adapter 
 92 1 markolati pulzusérzékelı vezeték 105 2 ülés kocsi kupak 
 93 4 M6x20mm csavar  106 4 vezetékszorító 
 94 1 M4x13mm csavar  107 2 mágnes 
 95 1 M4x13mm csavar  108 1 M4x16mm csavar 
 96 2 1/4"x14mm csavar  109 1 érzékelı egység 
 97 3 M6x16mm csavar  110 1 mellkasi szíj 
 98 8 M4x16mm csavar  111 1 dugasz adapter 
 99 2 M4x12mm csavar    * - használati utasítás 
 100 3 M4x25mm csavar    * -  szerszám 
 101 1 patent       * - kenıanyag 
 102 1 M6x18mm alátét    * - vevıegység vezeték 
 103 10 M6 alátét  
 
 
 
Megjegyzés: A mőszaki jellemzık figyelmeztetés nélkül módosulhatnak. Az alkatrészrendeléssel 
kapcsolatos információért nézze a felhasználói kézikönyv hátlapját. *   jelzi az ábrákon nem látható 
alkatrészeket 
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ROBBANTOTT ÁBRA  A                   Modellszám: NTEVEX75011.0 
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ROBBANTOTT ÁBRA  B                   Modellszám: NTEVEX75011.0 
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_____________________________________________ 
 

PÓTALKATRÉSZEK MEGRENDELÉSE 
 
Pótalkatrészek megrendelésével kapcsolatban nézze meg a kézikönyv borítóját. Ha azt akarja, hogy 
gyorsan segítsünk, készítse elı 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 hullad ékba dobni! A 
törvény el ıírja, hogy a terméket újra kell hasznosítani életta rtamának 
lejárta után, a környezet védelme érdekében. 
 
Kérjük, használja az elektromos hulladékok győjtésére kijelölt 
újrahasznosító létesítményeket! Az ilyen létesítmények használatával 
segíti természeti értékeink megırzését és a környezet védelmére 
vonatkozó európai szabványok javítását. Az ártalmatlanítás biztonságos 
és szakszerő módszereivel kapcsolatos további információkért kérjük, 
forduljon a helyi önkormányzathoz.  


