
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Amennyiben termékünkkel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, 
hívjon minket a 06(20)-574-8389-es telefonszámon, 

vagy írjon a szerviz@langsport.hu címre. 
 

A forgalmazott termékeinkrıl információt kaphat 
a www.langsport.hu weboldalon. 



 

 
Fontos óvintézkedések 

 

Figyelmeztetés: a súlyos sérülések elkerülése érdek ében olvassa el figyelmesen 
ezen óvintézkedéseket, az egész felhasználói kézikö nyvet valamint a figyelmeztet ı 
matricákon található intelmeket! A Láng Sport nem v állal sem jogi sem vagyoni 
felelısséget a termék használata közben okozott személyi sérülésért vagy anyagi 
kárért!!! 
 
Mielıtt bármilyen edzésprogramot elkezdene, konzultáljon orvosával! Különösen fontos ez a 35 évnél 
idısebb személyeknél, vagy akiknek korábban egészségügyi problémája volt. 
 
Az edzıkerékpárt csak a leírtak szerint használja! 
 
A tulajdonos felelıssége az, hogy minden felhasználó tisztában legyen az edzıgép biztonságos 
használatával! 
 
Az edzıkerékpárt otthoni használatra tervezték. Ne használja azt edzıtermekben, intézményes keretek 
között és ne adja azt bérbe! 
 
Tartsa az edzıgépet szobai körülmények közt, távol a nedvességtıl és portól! Helyezze azt sík felületre és 
ügyeljen arra hogy elegendı szabad terület legyen a kerékpár biztonságos használatához! 
 
Rendszeresen ellenırizze az edzıgép állapotát, a meglazult elemeket húzza meg, a hibásakat azonnal 
cserélje ki! 
 
Háziállatait, 12 évnél fiatalabb személyt mindig tartson távol az edzıgéptıl! 
 
Edzéshez sportöltözéket viseljen, ne legyen az lógós hogy bárhova is beakadhasson! Szintén fontos dolog 
az edzıcipı használata! 
 
Az edzıgépet 113 kg testsúlynál nehezebb személy ne használja! 
 
A pulzusmérı nem orvosi mőszer! Számos tényezı, így az Ön mozgása is, befolyásolhatja a mőködését. A 
mérési eredmény csupán egy segítı adat egy jobb minıségő edzés végzésében! 
 
Edzés közben a háta legyen egyenes, ne görbítse be azt! 
 
Ha edzés közben fájdalmat, szédülést, légzési nehézséget tapasztal, azonnal hagyja azt abba és pihenjen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Az edzıkerékpár használata 
 
Az ülés magasságának az állítása 
 
Hogy edzésünk hatékony legyen, az ülésnek a megfelelı pozícióban kell lenni. Pedálozás közben a térdnek 
kissé be kell lenni hajlítva, amikor a pedál a legalsó pozícióban van. Az ülés magasságának állításához 
tekerje néhányszor az üléscsınél lévı tekerıt az óramutató járásával ellentétes irányba hogy a csavar 
kilazuljon. Ezután húzza ki a tekerıcsavart és állítsa az üléscsövet a megfelelı pozícióba és a tekerıcsavart 
ismét helyezze be. Gyızıdjön meg arról, hogy a teker ıcsavar pontosan illeszkedik az üléscsövön 
található furatok egyikébe! Tekerje a csavart az óramutató járásával egyezı irányba, hogy megszorítsuk 
azt. 
 
Az ülés oldalsó pozíciójának beállítása 
 
Hogy a kívánt oldalsó pozíciót beállíthassuk, elıször ki kell lazítani az ülés alatt található tekerıcsavart, majd  
az ülést a megfelelı pozícióba állíthatjuk, ezután a tekerıcsavart húzzuk meg hogy rögzítsük az 
üléspozíciót.  
 
A pedálpánt beállítása 
 
A pedál pántjának a beállításához elıször ki kell húzni a pedálpántok végeit a csatokból, majd a pánt már 
megfelelıen be lett állítva, a végeiket ismét be kell nyomni a csatokba.  
 
Az edzıkerékpár szintezése 
 
Ha az edzıkerékpár enyhén billeg a padlón, állítson a szintezılábak egyikén vagy mindkettın addig, amíg a 
billegés meg nem szőnik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A konzol jellemz ıi 
 
A továbbfejlesztett konzolba számos olyan funkció és program lett beépítve 
melyek megkönnyítik és hatékonyabbá teszik az Ön edzését. Manuális 
üzemmódban a pedálok ellenállása egy gombnyomással megváltoztatható. 
Edzése közben a kijelzın folyamatosan nyomon követheti az edzési para- 
méterek változását. Pulzusát is megmérheti a konzolon lévı markolati 
pulzusmérı segítségével.  
 
 
Elıre beállított programok  
 
A konzolba 10 elıre beállított program van. Minden programban automatikusan változik a pedálok 
ellenállása a program során és a beépített ütemfigyelı motivál bennünket edzés közben. Az edzésprogram 
intenzitási szintje szintén állítható.  
 
Interaktív játékok 
 
A konzolba szintén beépítésre került két motiváló interaktív játék. A konzolon található vezérlıgombok 
segítségével lehet a játékokat irányítani edzés közben, minél keményebben pedálozik, annál több 
kedvezmény éri Önt majd a játék során. A játék megırzi a négy legmagasabb elért pontszámot, így aztán 
versenyezhet másokkal vagy felülmúlhatja az eddigi pontszámait.  
 
A konzolt négy darab „D” elem üzemelteti, alkálin 
elemeket tanácsos használni. Nyomja meg az 
elemfedélen lévı gombot, hogy el tudja távolítani az 
elemfedelet. Aztán helyezze be helyesen az 
elemeket az elemrekeszbe majd helyezze vissza az 
elemfedelet a helyére.  
 
A konzolt elemek helyett külsı adapterrıl is 
mőködtetni. Az adapter megrendelése a már 
megadott telefonszám segítségével lehet . Dugja 
az adapter egyik végét a konzolba, a másikat pedig 
a fali konnektorba. Gyızıdjön meg arról, hogy a 
megfelel ı konnektorba csatlakoztatja az 
adaptert!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

A manuális program használata 
 
Megjegyzés: ha a konzolt átlátszó m őanyag véd ıfólia takarja, távolítsa el azt! 
 
A konzol bekapcsolásához kezdjen el pedálozni, vagy  nyomjon meg egy konzolgombot.   
 
Amint elkezd pedálozni, vagy megnyom egy konzolgombot, a konzol világítani fog és használatra kész.  
 
A manuális program kiválasztása 
 
Ha a konzolt bekapcsoljuk, automatikusan a manuális program lesz kiválasztva. Ha már egy másik 
programot választott, a manuális programot úgy választhatja ki, hogy a Workouts  gombot addig nyomja 
folyamatosan, amíg a MANUAL üzenet meg nem jelenik a kijelzı bal alsó sarkában. 
 
Ha óhajtja, változtassa meg a pedálok ellenállását 
 
Edzés közben a pedálok ellenállását a konzolon a növelı és a csökkentı gombok megnyomásával 
lehetséges. Megjegyzés: egy kis id ı eltelhet, amíg a kívánt ellenállási szint érvénybe  nem lép.  
 
Kövesse nyomon edzésének paramétereit a kijelz ın 
 

 
A kijelzı bal felsı sarkában az edzésbıl eltelt idı jelenik meg, azonban ha egy másik programot választ, az 
edzésbıl hátralévı idı jelenik meg az eltelt idı helyett.  
 
A kijelzı bal alsó sarkában az eddig lepedálozott távolság jelenik meg kilométer vagy mérföld formátumban.  
 
A kijelzı jobb felsı sarkában az elégetett kalóriák hozzávetıleges, becsült értéke jelenik meg, ugyanitt kerül 
kijelzésre a mért pulzus is, ha használja a markolati pulzusmérıt.  
 
A kijelzı jobb alsó sarkában jelenik meg a pedálozás üteme kilométer per óra vagy mérföld per óra 
egységekben.  
 
A kijelzı közepén egy kis idıre megjelenik a pedálok ellenállása is, amennyiben az változik.  
 
A konzolon az edzési paraméter nagyobb méretben is megjeleníthetı. Nyomja folyamatosan a Display  
gombot, hogy megtekinthesse az idı és távolság vagy az idı és elégetett kalória, vagy az idı és edzésütem  
információkat. Nyomja meg ismét a Display  gombot, hogy minden edzési paramétert egyszerre láthasson.  
 
A konzolon háromféle háttérfény lehetıség van. Az „ON” opció választásával a háttérvilágítás addig aktív, 
amíg a konzol be van kapcsolva. Az elemek kímélését szolgálja az „AUTO” opció, ilyenkor a háttérvilágítás 
csak akkor aktív, ha pedálozunk. Az „OFF” opcióval ki tudjuk kapcsolni a háttérvilágítást. A háttérvilágítási 



mód kiválasztásához nyomja le és tartsa nyomva a Workouts  gombot egy ideig, amíg a BACKLIGHT üzenet 
meg nem jelenik a kijelzın. Ezután nyomja meg a növel ı gombot és válassza ki a kívánt opciót, ezután 
pedig ismét nyomja meg a Workouts  gombot, hogy elmenthesse a választást.  
A konzolon a sebesség és a távolság egyaránt megjeleníthetı kilométer vagy mérföld formátumban. A 
kijelzın az MPH vagy az KM/H üzenet jelenik meg, ez mutatja meg, melyik mértékegység van éppen 
kiválasztva. A kívánt mértékegység kiválasztásához nyomja meg és tartsa nyomva a Workouts  gombot, 
amíg az ENGLISH vagy METRIC üzenetek valamelyike meg nem jelenik a kijelzın. Majd nyomja meg a 
csökkent ı konzolgombot a mértékegység kiválasztáshoz, ezután ismét nyomjuk meg a Workouts  gombot, 
hogy elmenthessük döntésünket.  
 
Ha óhajtja, mérje meg pulzusát 
 
Ha a konzol fémérzékel ıin átlátszó m őanyag véd ıfóliák vannak, távolítsa el azokat! Ha meg szeretné 
mérni pulzusát, helyezze tenyereit a fém pulzusérzékelıkre. Ügyeljen arra, hogy ne szorítsa túl er ısen a 
fémérzékel ıket, hogy kezei tiszták legyenek és ne mozgassa azo kat nagyon! Ha a pulzus mérhetı, 
egy, kettı vagy három oszlop jelenik meg a kijelzın, majd a mért pulzus számszerő értéke. A pontosabb 
pulzusérték leolvasáshoz tartsa legalább tenyereit a fémérzékelıkön legalább 15 másodpercig. Ha ezután is 
fogja az érzékelıket akkor a pulzus értéke maximum 30 másodpercig a kijelzın marad.  
 
Ha a pulzusmérı nem mér pulzusértéket, akkor gyızıdjön meg arról, hogy az alább leírt utasításokat 
követte -e. A fémérzékelık tisztításához használjon puha rongyot. Soha ne használjon a tisztításhoz 
alkoholt,  oldószereket, vagy vegyszereket!  
 
Ha már nem edz a konzol automatikusan kikapcsol 
 
Ha a pedálozás per másodpercre megszakad a kijelzı hangot ad és a program szünetelni fog. Ha percekig 
nem történik pedálozás, vagy nem nyomunk le valamilyen konzolgombot, a konzol automatikusan kikapcsol 
és az edzési paraméterek lenullázódnak.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Az elıre beállított programok használata 
 
A konzol bekapcsolásához kezdjen el pedálozni, vagy  nyomjon meg egy konzolgombot.   
 
Amint elkezd pedálozni, vagy megnyom egy konzolgombot, a konzol világítani fog és használatra kész.  
 
Egy elıre beállított program kiválasztása 
 
A tíz lehetséges programból úgy választhat ki egyet, hogy folyamatosan nyomva tartja a Workouts  gombot, 
amíg a PROGRAM üzenet meg nem jelenik a kijelzın, és utána annak száma. A kijelzın megjelenik az 
edzésidı és a pedálokra programozott ellenállásprofil.  
 
Ha óhajtja, változtassa meg a program intenzitási s zintjét 
 
Egy kis idıvel azután hogy kiválasztottuk a kívánt programot, a kijelzın az ADJUST INTENSITY üzenet 
jelenik meg. Hogy a program intenzitási szintjét növeljük vagy csökkentsük, nyomjuk meg a konzolon a 
növel ı vagy csökkent ı gombokat. Ezzel arányosan fog változni a program ellenállásprofilja is.  
 
Az edzés elkezdéséhez kezdjen el pedálozni 
 
Minden edzésprogram 20 vagy 30 egyperces szegmensre van osztva. Egy szegmensre egy ellenállás és 
egy cél sebesség érték programozható. Megjegyzés: ugyanazon ellenállás és/vagy cél sebesség érték 
programozható két, vagy több egymást követı szegmensre.  
 
Az elsı szegmens ellenállás és cél sebesség értéke egy kis idıre megjelenik a kijelzı közepén. Az ellenállás 
mértékét a villogó oszlop magassága mutatja, tıle jobbra a következı szegmensekre programozott 
ellenállásértékekre lehet következtetni az oszlopok magasságából.  
 
Amikor az elsı szegmens véget ér, a következı szegmens ellenállás és cél sebesség értéke egy rövid idıre 
megjelenik majd a kijelzı közepén és az aktuális szegmens oszlopa kezd villogni, az oszlopok balra tolódnak 
és a pedálok felveszik az aktuális ellenállás értéküket.   
 
Edzés közben egy ütemfigyelı motivál arra, hogy tartsuk a sebességet az adott szegmensre programozott 
sebesség érték közelében. Ha a kijelzın egy felfelé mutató nyíl jelenik meg a sebességünket fokozni, ha a 
nyíl lefelé mutat akkor a sebességet csökkenteni tanácsos. Ha nem jelenik meg nyíl a kijelzın, tartsa akkor 
az aktuális sebességet.  
 
Fontos: az ütemfigyel ı csak motivációs célokat szolgál, mindig az Ön szám ára kellemes ütemben 
pedálozzon!  
 
Ha az aktuális szegmensre programozott ellenállás értéket túl magasnak vagy alacsonynak találja, 
manuálisan felül tudja azt írni a növel ı vagy csökkent ı gombok segítségével. Fontos: ha az aktuális 
szegmens véget ér, a következ ı szegmensre programozott ellenállás érték lesz a mé rvadó!  
 
Kövesse nyomon edzésének paramétereit a kijelz ın 
 
Olvassa el figyelmesen az errıl szóló részt a manuális programban! 
 
Ha óhajtja, mérje meg pulzusát 
 
Olvassa el figyelmesen az errıl szóló részt a manuális programban! 
 
Ha már nem edz a konzol automatikusan kikapcsol 
 
Olvassa el figyelmesen az errıl szóló részt a manuális programban! 
 
 
 
 
 



 

A „Fat Blocker” játék használata 
 
A játék gyors gondolkodást és reflexeket követel. A konzol két oldalán lévı karokon lévı négy gombbal lehet 
a játékot irányítani. Kövesse a következı lépéseket, hogy használhassa a játékot.  
 
A konzol bekapcsolásához kezdjen el pedálozni, vagy  nyomjon meg egy konzolgombot.   
 
Amint elkezd pedálozni, vagy megnyom egy konzolgombot, a konzol világítani fog és használatra kész.  
 
Válassza ki a „Fat Blocker” játékot 
 
Nyomja meg a konzolon a Fitness Games gombot folyamatosan, amíg csak a FAT BLOCKER üzenet meg 
nem jelenik a kijelzın.  
 
Nyomjon meg egy tetsz ıleges konzolgombot a játék indításához 
 
Amikor a játék elindul a játéktér megjelenik a kijelzı közepén. A játéktér felsı részén megjelenik egy négy 
vagy öt egységbıl álló tégladarab és a már jól ismert Tetris játékokhoz hasonlóan lassan kezd lefelé hullani. 
Amikor a tégladarab eléri a végsı helyzetét, egy újabb tégladarab jelenik meg felül. A tégladarabok nyolc 
különbözı formát vehetnek fel. A tégladarabot jobbra és balra is el lehet mozgatni a bal kormánykaron lévı 
bal és jobb navigációs gombokkal, ugyanakkor a tégladarabokat lehet forgatni is a jobb kormánykaron lévı 
ugyanezen navigációs gombokkal. Ha már sikeresen beigazította a tégladarabot, meggyorsíthatja annak 
esését a bármelyik kormánykaron lévı lefelé gomb segítségével.  
 
A játék célja az, hogy a lekerült tégladarabok egész sorokat képezzenek, melyek aztán ezért el is tőnnek és 
ha már több sort is elkezdett, akkor egy sorral lejjebb csúsznak a meglevı sorok.  
 
A játék során a tégladarabok egyre gyorsabban hullanak alá, azonban a pedálozás üteme tudja ezt 
némiképp befolyásolni. Minél gyorsabban pedáloz, annál lassabban hullanak alá a darabkák, így több ideje 
lesz azokat a kellı helyre elhelyezni. A játék addig tart, amíg a tégladarabok el nem érik a játéktér legfelsı 
sorát.  
 
Amikor a játék véget ér, a kijelzın megjelenik a végsı pontszám és az elért szint. Ezután szintén megjelenik 
a négy legjobb eredmény, amióta a pontszámokat nem törölték. Ha óhajtja, bármelyik kormánykaron lévı 
jobb gomb megnyomásával törölheti az eddig elért pontszámokat. Megjegyzés: ha az Ön pontszáma a négy 
legjobb eredmény közt van, a konzol felajánlja, hogy három betőben rögzítse a nevét. Az elsı bető már 
villogni is kezd, a fel és le gomb segítségével választhatjuk ki a kívánt betőt, ezután a jobb gombbal teheti 
meg ugyanezt a mőveletet a következı betővel. Ha mindhárom betőt kiválasztotta, nyomja meg ismét a jobb 
gombot és rögzítıdik a neve a négy legjobb eredmény között.  
 
Kövesse nyomon edzésének paramétereit a kijelz ın 
 
Miközben edz és játszik a kijelzı sarkaiban megjelenik az edzésbıl eltelt idı, az elégetett kalóriák 
hozzávetıleges értéke, a pedálozás üteme és a játékban elért szint is.  
 
A játék megállításához nyomja meg a Display  gombot, ha folytatni szeretné azt, addig nyomja a Display  
gombot, amíg a FAT BLOCKER üzenet meg nem jelenik a kijelzın. Ezután bármelyik kormánykaron 
nyomjon meg egy gombot a folytatáshoz.  
 
Ha már nem edz a konzol automatikusan kikapcsol 
 
Olvassa el figyelmesen az errıl szóló részt a manuális programban! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A „Calorie Destroyer” játék használata 
 
Ez egy izgalmas, gyors akciójáték, melyben szembe találja magát lézert köpı szörnyekkel. A kormánykaron 
lévı négy gomb segítségével tudja a játékot irányítani. A következı lépések azt írják le, hogyan használhatja 
a játékot.  
 
A konzol bekapcsolásához kezdjen el pedálozni, vagy  nyomjon meg egy konzolgombot.   
 
Amint elkezd pedálozni, vagy megnyom egy konzolgombot, a konzol világítani fog és használatra kész.  
 
A „Calorie Destroyer” játék kiválasztása 
 
Válassza ki a „Fat Blocker” játékot 
 
Nyomja meg a konzolon a Fitness Games gombot folyamatosan, amíg csak a CALORIE DESTROYER 
üzenet meg nem jelenik a kijelzı felsı részén.  
 
Nyomjon meg egy tetsz ıleges konzolgombot a játék indításához 
 
Amikor a játék elkezdıdik megjelenik a játéktér, melyben három sornyi szörny köp ránk idınként lézert. A 
feladatunk ezen szörnyek megsemmisítése. A szörnyek balról jobbra mozognak és amikor elérik az aréna 
szélét, irányt változtatnak és egy sorral lejjebb kerülnek.  
 
Az aréna legalsó sorában vagyunk mi és mi is lézert lıhetünk a ránk támadó szörnyekre a bármelyik 
kormánykaron található fel gomb segítségével. Jobbra és balra is mozoghatunk a szörnyek elıl a 
kormánykarokon lévı jobb és bal gombok segítségével. Minél gyorsabban pedálozunk, annál gyorsabban 
tudunk mozogni.  
 
A játék közben a szörnyek egyre gyorsabban mozognak, addig tart a játék amíg mind a négy életünket el 
nem veszítjük, vagy a szörnyek el nem érik az aréna legalsó sorát.  
 
Amikor a játék véget ér, a kijelzın megjelenik a végsı pontszám és az elért szint. Ezután szintén megjelenik 
a négy legjobb eredmény, amióta a pontszámokat nem törölték. Ha óhajtja, bármelyik kormánykaron lévı 
jobb gomb megnyomásával törölheti az eddig elért pontszámokat. Megjegyzés: ha az Ön pontszáma a négy 
legjobb eredmény közt van, a konzol felajánlja, hogy három betőben rögzítse a nevét. Az elsı bető már 
villogni is kezd, a fel és le gomb segítségével választhatjuk ki a kívánt betőt, ezután a jobb gombbal teheti 
meg ugyanezt a mőveletet a következı betővel. Ha mindhárom betőt kiválasztotta, nyomja meg ismét a jobb 
gombot és rögzítıdik a neve a négy legjobb eredmény között.  
 
Kövesse nyomon edzésének paramétereit a kijelz ın 
 
Miközben edz és játszik a kijelzı sarkaiban megjelenik az edzésbıl eltelt idı, az elégetett kalóriák 
hozzávetıleges értéke, a pedálozás üteme és a játékban elért szint is.  
 
A játék megállításához nyomja meg a Display  gombot, ha folytatni szeretné azt, addig nyomja a Display  
gombot, amíg a DESTROYER üzenet meg nem jelenik a kijelzın. Ezután bármelyik kormánykaron nyomjon 
meg egy gombot a folytatáshoz.  
 
Ha már nem edz a konzol automatikusan kikapcsol 
 
Olvassa el figyelmesen az errıl szóló részt a manuális programban! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Edzési irányelvek 
 
Mielıtt bármilyen edzésprogramot elkezdene, konzultáljon  orvosával! Különösen fontos ez a 35 
évnél id ısebb személyeknél, vagy akiknek korábban egészségüg yi problémája volt. 
 
A pulzusmér ı nem orvosi m őszer! Számos tényez ı, így az Ön mozgása is, befolyásolhatja a 
mőködését. A mérési eredmény csupán egy segít ı adat egy jobb min ıségő edzés végzésében! 

 
Ezek az irányelvek segítenek összeállítani Önnek egy sikeres és hatékony edzésprogramot. Az edzésrıl 
szóló részletesebb információkért olvasson el szakirányú könyvet vagy forduljon egy személyi trénerhez. Az 
optimális eredmények eléréséhez szükséges egy egészséges étrend és a megfelelı mennyiségő pihenés is.  
 
Az edzés intenzitása 
 
Mindegy hogy mi az edzésének a célja, legyen akár az zsírégetés vagy az izmainak erısítése, a szükséges 
intenzitási szinten való edzés a siker kulcsa. A mért pulzus iránymutató lehet az edzés intenzitási szintjének 
meghatározásában. A következı táblázat a zsírégetéshez és az aerob edzéshez szükséges pulzusértékeket 
mutatja.  
 

 
A helyes intenzitási szint megtalálásához elıször a felhasználó életkorát kell figyelembe venni, amelyet a 
táblázat legalsó sora mutat (a legközelebbi tízes értékre kerekítve). A felette három található sorban lévı 
pulzusértékek a korokhoz vannak igazítva a következı edzési célokhoz: a legalsó sorban a zsírégetéshez 
szükséges pulzusértékek találhatók, a középsıben a maximális zsírégetéshez rendelt pulzusértékek vannak 
és a legfelsı sorban vannak azok a pulzusértékek, melyek az aerob edzést szolgálják.  
 
Zsírégetés: 
 
A hatékony zsírégetés érdekében hosszú idıtartam alatt kis intenzitási szinten kell edzeni. Az edzés elsı 
perceiben az izmokban felraktározódott glikogén ég el, ezután történik majd csak késıbb a felhalmozódott 
zsírsejtek energiává való felhasználása. Ha edzésének célja a zsírégetés, akkor figyeljen arra, hogy a 
pulzusértékek az elsı és a középsı sornak megfelelıek legyenek az életkorhoz viszonyítva.  
 
Aerob edzés   
 
Ha edzésének a célja a kardiovaszkuláris rendszerének erısítése, akkor az aerob edzés ami ezt a célt meg 
tudja valósítani. A szervezetnek ilyenkor nagy az oxigén szükséglete. Az ilyen edzés során figyeljen arra, 
hogy az életkorának megfelelıen a legfelsı sorban található pulzusértékhez közel legyen.  
 
Edzési irányelvek 
 
Bemelegítés:  
 
Az edzés elsı 5-10 percét nyújtásra és a gyakorlat könnyített végzésével kezdje. A bemelegítés segít a 
testhımérséklet emelésében, a keringés és a pulzusszám fokozásában, továbbá bemelegíti az izmokat és 
csökkenti azok sérüléseinek kockázatát. 
 
 
 



 
Az edzés:  
 
Az edzés 20-30 percen keresztül történjen az edzési célnak megfelelıen. (Az elsı hetekben edzése ne 
haladja meg a 20 percet) Légzése szabályos legyen és ne tartsa azt vissza soha!  
 
Levezetés: 
 
Az edzés utolsó 5-10 percét használja ismét nyújtásra, ez segíti az izmok lelazulását és kipihenését. 
 
Az edzés gyakorisága  
 
Ha karban szeretné tartani izmait, vagy javítani szeretne azok állapotán, hetente három alkalommal érdemes 
edzeni, az edzések között pedig egy nap pihenıt tanácsos tartani. Néhány hónap eltelte után az edzések 
számát akár heti ötre is emelheti. Fontos az, hogy a rendszeres edzés része legyen az életének!  
 
 
  

A kardiovaszkuláris edzés el ınyei 
   

Javítja a szív és a tüdı mőködését  Energikussá tesz bennünket 
   

Csökkenti a vérnyomást  Segíti a zsírégetést 
   

Megelızi a cukorbetegséget  Erısíti a csontokat 
   

Erısíti és formálja az izmokat  Fenntartja a súlycsökkenés folyamatát 
   

Megelızi a potenciazavarokat  Jobb alvást eredményez 
   

Csökkenti a stresszt  Javít a megjelenésünkön 
   

Csökkenti a depresszió érzetét  Vidámabb közérzetet biztosít 
  
Aerob edzés:  
 
A kardiovaszkuláris rendszer erısítésére szolgál. A szervezet oxigénszükséglete megnı 
ennek az edzésnek a végzése során, a szív felé ez egy kihívás hogy vért pumpáljon az 
izmokba, a tüdı feladata, hogy oxigént juttasson a vérbe. Edzésekor ügyelni kell arra, 
hogy pulzusa a legmagasabb szinten legyen, pedálozása legyen intenzív.  
 

Zsíréget ı edzés:  
 
Az edzés során fontos, hogy pulzusa az edzés ideje alatt folyamatosan alacsony legyen. 
Pedálozása lassú legyen és egyenletes, edzése legyen hosszú idıtartamú. Az edzés elsı 
szakaszában a szénhidrát eredeti kalóriákat használja fel, majd ezután kerül csak sor a 
tárolt zsírok égetésére. A maximális zsírégetés érdekében válassza a zsírégetı 
programot az elıre definiált programok közül.  

 
 
 
 



 
Edzése elıtt és annak végeztével végezzen nyújtó gyakorlatokat. Edzés elıtt a nyújtás 
elısegíti a jobb vérkeringést, a magasabb testhımérsékletet és megnehezíti az izmok 
sérülését. Az edzés utáni nyújtás segít az izmok ellazulásában. 
 
 

 

1. Lábujj érintéses nyújtás  
 

Álljon enyhén behajlított térddel és csípıbıl 
hajoljon lassan elıre. Engedje, hogy vállai 
és háta pihenhessenek, miközben lassan 
eléri a lábujjait. Számoljon lassan tizenötig, 
majd pihenjen. Ismételje ezt meg három 
alkalommal. 
 

2. A combhajlító izmok nyújtása  
 

Üljön le és az egyik lábát nyújtsa elıre. 
Közelítse a másik lábának talpát maga felé, 
majd helyezze azt a kinyújtott lábának belsı 
combrészére. Hajoljon elıre a kinyújtott 
lába felé amennyire azt lehetséges. 
Számoljon lassan tizenötig, majd pihenjen. 
Mindkét láb esetében ismételje ezt meg 
háromszor.  
 

3. A vádli és az Achilles ín nyújtása 
 

Az egyik lábát helyezze a másik elé, 
hajoljon elıre és kezeit helyezze egy falra. 
Tartsa hátát egyenesen, a hátul lévı láb 
talpának teljes terjedelme a padlón legyen. 
Az elülsı lábát hajlítsa be, hajoljon elıre és 
csípıjét közelítse a falhoz. Számoljon 
tizenötig, majd pihenjen. Mindkét láb 
esetében ismételje ezt meg háromszor. Az 
Achilles ín további nyújtásához hajlítsa be a 
hátsó lábat is. 
 

4. A négyfej ő combizom nyújtása 
 

Az egyik kezével fogja a falat egyensúlya 
megırzése érdekében. Hajoljon hátrafelé 
és a másik kezével fogja meg a behajlított 
lábának fejét. Sarkát emelje a fenekéhez a 
lehetı legközelebb. Számoljon tizenötig, 
majd pihenjen. Mindkét láb esetében 
ismételje ezt meg háromszor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


