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                                                                                                                    www.langsport.hu 

 
Modellszám:  PFEVEX74910.0 
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.iconeurope.com 
www.langsport.hu 
 

 
ÓVINTÉZKEDÉS! 
Olvassa el a használati utasítás 
minden óvintézkedésr ıl és 
figyelmeztetésr ıl szóló pontját 
mielıtt használatba veszi a gépet. 
İrizze meg ezt a kézikönyvet a 
jövıben is. 
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FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK 
 

VIGYÁZAT!  A súlyos balesetek elkerülése érdekében olvassa el ezen 
biztonsági óvintézkedéseket és az edz ıgépre ragasztott figyelmeztet ı matricákat, 
mielıtt használatba venné azt! Az ICON semmilyen felel ısséget nem vállal a 
termék használata révén vagy abból kifolyólag elsze nvedett sérülésekért 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 vo lt!  
 
2. Az edzıgépet csak a leírtak szerint használja! 
 
3. A tulajdonos felel ıssége, hogy minden lehetséges felhasználó tisztában  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! 
Helyezze azt sima felületre, ne csúszós felületre. Helyezzen alá sz ınyeget! 
Ügyeljen arra, hogy 0,6m szabad terület legyen az e dzıgép körül. 
  
6. Rendszeresen ellen ırizze az edzıgép állapotát, a meglazult elemeket húzza 
meg, a hibásakat azonnal cserélje ki! 
 
7. 12 évnél fiatalabb gyerekeket és háziállatokat m indig tartson távol az 
edzıgéptıl! 
 
8. Edzéshez viseljen sportruházatot; ne viseljen la za, lógó öltözetet, amit 
becsíphet a szerkezet.  Lábai védelme érdekében min dig viseljen edz ıcipıt! 
 
9. Az edzıgépet 113 kg testsúlynál nehezebb személy ne haszná lja!  
 
10.  Az edzıgép használat közben a háta legyen mind egyenes; ne  görbítse a 
hátát.  
 
11. A pedálok folyamatosan tovább forognak mindaddi g, amíg a lendkerék meg 
nem áll. A pedálok sebességének a csökkentését mind ig ellen ırzött módon, 
körültekint ıen tegye. 
 
12. A lendkerék hirtelen megállításához nyomja le a  fékkart. 
 
13. A túledzés komoly sérüléseket okozhat vagy halá lt. Ha edzés közben fejfájást, 
hányingert, légzési nehézséget érez, azonnal hagyja  abba azt, h őtse le magát és 
pihenjen! 
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HASZNÁLAT EL İTT 
 
Köszönjük, hogy az új PROFORM®  290SPX edzıkerékpárt választotta. Az edzıkerékpár hatékony 
testmozgást biztosít az erısítı kardiovaszkuláris fitneszhez, az állóképesség felépítéséhez és a test 
erısítéséhez. A 290 SPX  edzıkerékpár egyesíti a fejlett technológiát és az új formát, és segítségével 
a leghatékonyabban végezhet otthon, nyugodt körülmények között testedzést. 
 
Az edzıkerékpár használata el ıtt a saját érdekében gondosan olvassa el a kéziköny vet. 
A kézikönyv elolvasása után felmerülı kérdésekkel kapcsolatban keresse fel azt a helyet, ahol a 
terméket vásárolta, vagy írjon a szerviz@langsport.hu címre. Ha azt akarja, hogy gyorsan segítsünk, 
jegyezze fel a termék modell- és sorozatszámát, mielıtt hozzánk fordulna. A kézikönyv borítóján 
látható, hol található a modellszámot, valamint a sorozatszámot tartalmazó matrica. 
 
Mielıtt továbbindulna, ismerkedjen meg az alábbi rajzon megjelölt alkatrészekkel. 
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ÖSSZESZERELÉS 
 
Az összeszerelés két személyt igényel.  Hozzáférhetı helyen tegye le az edzıkerékpár minden 
alkatrészét, majd vegye le róluk a csomagolóanyagot. Amíg az összeszereléssel nem végzett, ne 
dobja el a csomagolóanyagot. A mellékelt szerszámokon kívül az összeszerelés állítható 
csavarkulcsot és Phillips csavarhúzót igényel.           
 
Megjegyzés:  Ha valamelyik alkatrész a mellékelt készletben nem található, nézze meg, nem lett-
e eleve beépítve. 
 
1. Távolítsa el a két csavart, a két alátétet és a 
szállításhoz használt konzolt a váz (1) hátsó 
részérıl (a rajzon nem látható).  
 
Keresse meg a hátsó stabilizátort (7), amelynek 
nincs kereke. 
 
Tekerjen fel két M10 anyát (49) a két szintezı 
lábra (16). Majd, tekerje a szintezı lábakat a 
hátsó stabilizátor aljához (7). 
 
Rögzítse a hátsó stabilizátort (7) a vázhoz (1) 
két M10x25mm csavarral (34) és két M10 
alátéttel (33). 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Távolítsa el a két csavart, a két alátétet és a 
szállításhoz használt konzolt a váz (1) elülsı 
részérıl (a rajzon nem látható).  
 
Igazítsa az elülsı stabilizátort (8), amelynek 
kerekei (21) vannak, a képen látható módon. 
 
Rögzítse az elülsı stabilizátort (8) a vázhoz (1) 
két M10x25mm csavarral (34) és két M10 
alátéttel (33). 
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3. Keresse meg a jobb pedált (35), amely „R” 
címkével van megjelölve. 
 
Használva az állítható csavarkulcsot, szorosan 
húzza meg a jobb pedált (35) az óramutató 
járásával megegyezı irányba a hajtókaron (31). 
 
Majd húzza meg a bal pedált (61) az óramutató 
járásával ellentétes irányba a bal hajtókaron (a 
rajzon nem látható). 
 
Fontos: Szorosan húzza meg, amennyire 
csak lehet mindkét pedált (35, 61). Az 
edzıkerékpár használatát követ ıen egy 
héttel újra húzza meg szorosan a pedálokat. 
 
 
 
4. Igazítsa a kormány tartóoszlopot (4) a képen 
látható módon. 
 
Keresse meg a rögzítı gombot (23) a váz (1) 
elején. Lazítsa és tekerje ki a rögzítı gombot, 
majd helyezze a kormány tartóoszlopot (4) a 
vázba. 
 
Mozgassa a kormány tartóoszlopot (4) lefelé 
vagy felfelé, állítsa a kívánt magasságba, majd 
rögzítse a kormány tartóoszlopot a rögzítı 
gombbal (23). Ügyeljen arra, hogy a rögzítı 
gomb a kormány tartóoszlopon lévı furatok 
valamelyikében helyezkedjen és húzza meg 
szorosra a rögzítı gombot. 
 
Ellenırizze, hogy megfelel ıen rögzítette a 
kormány tartóoszlopot (4), hogy a rögzít ı 
gomb (23) a furatban van elhelyezve és 
megfelel ıen van meghúzva. 
 
 
 
 
5. Rögzítse a kormányt (5) a kormány 
tartóoszlopra (4) két M10x25mm csavarral (34) 
és két M10 alátéttel (33). 
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6. Igazítsa az ülés tartóoszlopot (2) a rajzon 
látható módon. 
 
Keresse meg a rögzítı gombot (23) a váz (1) 
hátulján. Lazítsa és tekerje ki a rögzítı gombot, 
majd helyezze az ülés tartóoszlopot (2) a vázba. 
 
Mozgassa az ülés tartóoszlopot (2) lefelé vagy 
felfelé, állítsa a kívánt magasságba, majd 
rögzítse az ülés tartóoszlopot a rögzítı gombbal 
(23). Ügyeljen arra, hogy a rögzítı gomb az ülés 
tartóoszlopon lévı furatok valamelyikében 
helyezkedjen és húzza meg szorosra a rögzítı 
gombot. 
 
Ellenırizze, hogy megfelel ıen rögzítette az 
ülés tartóoszlopot (2), hogy a rögzít ı gomb 
(23) a furatban van elhelyezve és 
megfelel ıen van meghúzva. 
 
 
 
 
 
 
7. Igazítsa az ülést (22) és az üléstartó konzolt 
(3) a rajzon látható módon. 
 
Nézze a rajzot. Rögzítse az ülést (22) az 
üléstartó konzolhoz (3) két M8 anyával (66). 
Ügyeljen arra, miel ıtt meghúzza az anyákat, 
hogy az ülés egyenesen legyen elhelyezve. 
 
Keresse meg a rögzítı gombot (23) az ülés 
tartóoszlopon (2). Lazítsa és tekerje ki a rögzítı 
gombot, majd helyezze az üléstartó konzolt (3) 
az üléstartó oszlopba. 
 
Csúsztassa az üléstartó konzolt (3) a kívánt 
pozícióba, majd rögzítse az üléstartó konzolt a 
rögzítı gombbal (23). Ügyeljen arra, hogy a 
rögzítı gomb az üléstartó konzolon lévı furatok 
valamelyikében helyezkedjen és húzza meg 
szorosra a rögzítı gombot.   
 
Ellenırizze, hogy megfelel ıen rögzítette az 
üléstartó konzolt (3), hogy a rögzít ı gomb 
(23) a furatban van elhelyezve és 
megfelel ıen van meghúzva. 
 
8. Ügyeljen arra, hogy az edz ıkerékpár minden alkatrésze megfelel ıen meglegyen húzva. 
Megjegyzés: Az összeszerelés után maradhatnak még meg darabok. A padló vagy a szınyeg 
védelme érdekében tegyen alátétet a kerékpár alá. 
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EDZİKERÉKPÁR HASZNÁLATA 
 
Ellenırizzen és húzzon meg rendszeresen minden alkatrészt az edzıkerékpáron. A sérült 
alkatrészeket azonnal cserélje ki. 
 
Az edzıkerékpár tisztításához használjon puha rongyot és kevés enyhe mosószert. Fontos: Az 
edzıkerékpár védelme érdekében, tartsa távol mindennem ő folyadéktól és direkt napfényt ıl. 
 
AZ ÜLÉS BEÁLLÍTÁSA 
 
Az ülés beállításához, elıször lazítsa és tekerje ki a rögzítı gombot. 
Majd, csúsztassa elıre vagy hátra az ülést a kívánt pozícióba és 
tekerje vissza szorosan a rögzítı gombot. Ügyeljen arra, hogy a 
rögzít ı gomb a furatban helyezkedjen az üléstartó konzolon . 
 
AZ ÜLÉS TARTÓOSZLOP BEÁLLÍTÁSA 
 
A hatékony edzéshez, az ülésnek a megfelelı magasságban kell, hogy 
legyen. Pedálozáskor a térdnek minimálisan kellene hajlítva lennie, 
amikor a lába a pedál alsó szintjén helyezkedik. 
 
Az ülés tartóoszlop magasságának a beállításához, elıször lazítsa és 
tekerje ki a rögzítı gombot. Majd, emelje vagy tolja le az ülés 
tartóoszlopot a kívánt magasságba és tekerje vissza a rögzítı gombot. 
Ügyeljen arra, hogy a rögzít ı gomb a furatban helyezkedjen az 
ülés tartóoszlopon. 
 
A KORMÁNY TARTÓOSZLOP BEÁLLÍTÁSA 

 
A kormány tartóoszlop magasságának a beállításához, elıször lazítsa 
és tekerje ki a rögzítı gombot. Majd, emelje vagy tolja le a kormány 
tartóoszlopot a kívánt magasságba és tekerje vissza a rögzítı gombot. 
Ügyeljen arra, hogy a rögzít ı gomb a furatban helyezkedjen a 
kormány tartóoszlopon.  
 
A KENGYEL BEÁLLÍTÁSA A PEDÁLON 
 
A kengyel szorosabb beállításához (nézze a rajzot a 4. oldalon)  
egyszerően csak húzza meg a kengyel végét a pedálon. A kengyel lazább beállításához nyomja le és 
tartsa lenyomva az akasztót a csatoláson, állítsa a kívánt méretbe a kengyelt, majd engedje vissza az 
akasztót. 
 
AZ ELLENÁLLÁS BEÁLLÍTÁSA 
 
Az ellenállás növeléséhez forgassa el az ellenállás szabályozó gombot 
az óramutató járásával megegyezı irányba. Az ellenállás 
csökkentéséhez forgassa el az ellenállás szabályozó gombot az 
óramutató járásával ellentétes irányba. A lendkerék hirtelen 
megállításához nyomja le a fékkart. 
 
AZ EDZİKERÉKPÁR SZINTEZÉSE 
 
Ha az edzıkerékpár enyhén billeg, forgassa el a szintezı lábak egyikét vagy mindkettıt az elülsı vagy 
a hátsó stabilizátoron (nézd a rajzot a 4. oldalon) mindaddig, amíg a billegés meg nem szőnik. 
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EDZÉSI ÚTMUTATÓ  
 
 
 
 
 
 
 
 
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 növelje 
edzése intenzitás szintjét, amíg pulzusszáma az edzési zóna legalsó értékének közelében nincs. A 
maximális zsírégetés érdekében addig növelje edzése intenzitás szintjét, 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 növelje edzése intenzitás 
szintjét, 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 vagy 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. 
 

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. Az alábbi útmutató segít edzésprogramja 
megtervezésében. Az edzésekkel kapcsolatos további adatokat illetıen szerezzen be valamilyen 
komolyabb szakkönyvet vagy konzultáljon orvosával. Ne feledje, hogy a sikeres eredmény 
eléréséhez elengedhetetlen a megfelelı táplálkozás és a pihenés. 
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ALKATRÉSZJEGYZÉK—modellszám:PFEVEX74910.0  
 
Kulcsszám: Mennyiség: Leírás:                              Kulcsszám: Mennyiség:   Leírás: 
  
 1 1 váz 36 1 lendkerék 
 2 1 ülés tartóoszlop 37 1 lendkerék tengely 
 3 1 üléstartó konzol 38 2 lendkerék konzol 
 4 1 kormány tartóoszlop 39 1 hüvely 
 5 1 kormány 40 2 M8 anya 
 6 2 M12 anya 41 2 fékpofa 
 7 1 hátsó stabilizátor 42 1 fék bilincs 
 8 1 elülsı stabilizátor 43 1 kis gombalátét 
 9 1 fékkar 44 2 lendkerék csapágy 
 10 1 alátét 45 2 hajtókar csapágy 
 11 1 ellenállás szabályozó gomb 46 4 kerékcsapágy 
 12 1 bal hajtókar 47 1 lendkerék lánckerék 
 13 7 önmetszı csavar 48 2 zárgyőrő 
 14 1 jobb burkolat 49 4 M10 anya 
 15 1 bal burkolat 50 3 kerék csavar készlet 
 16 4 szintezıláb 51 1 M6x40mm csavar 
 17 2 ülés tartóoszlop hüvely 52 4 M5 alátét 
 18 4 stabilizátor kupak 53 2 hajtókar anya 
 19 3 tartóoszlop kupak 54 2 M5x25mm csavar 
 20 1 burkolat 55 3 M12 anya 
 21 2 kerék 56 1 M6 anya 
 22 1 ülés 57 2 csavarkulcs anya 
 23 3 rögzítı gomb 58 1 M10 ellenanya 
 24 1 fék sapka 59 2 M5x12mm csavar 
 25 1 váz sapka 60 1 vizespalack-tartó 
 26 2 6.5mm távtartó 61 1 bal pedál/kengyel 
 27 5 T1 anya 62 2 M5x12mm csavar 
 28 1 lánc 63 2 fékkábel 
 29 2 alátét 64 1 tolómérı fék 
 30 1 hajtókar tengely 65 2 fékpofa foglalat 
 31 1 jobb hajtókar 66 2 M8 anya 
 32 2 hajtókar kupak 67 1 tartóoszlop hüvely 
 33 6 M10 alátét *  - szerszámkészlet 
 34 6 M10x25mm csavar * - használati utasítás 
 35 1 jobb pedál/kengyel 
 
 
 
Megjegyzés: A mőszaki jellemzık figyelmeztetés nélkül módosulhatnak. A pótalkatrészek megrendelésével 
kapcsolatban lásd a kézikönyv hátlapját. 
 
*  az ábrákon nem látható alkatrészeket jelöli  
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ROBBANTOTT ÁBRA – modellszám: PFEVEX74910.0 
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PÓTALKATRÉSZEK MEGRENDELÉSE 
 
Pótalkatrészek megrendelésével kapcsolatban lásd a kézikönyv borítóját. Ha azt akarja, hogy gyorsan 
segítsünk, készítse elı az alábbi adatokat, amikor hozzánk fordul: 
 
• a termék modell- és sorozatszáma (lásd a kézikönyv borítóját) 
 
• a termék neve (lásd a kézikönyv borítóját) 
 
• az alkatrész(ek) kulcsszáma és leírása (lásd az ALKATRÉSZJÉGYZÉK, valamint a ROBBANTOTT     
   ÁBRA a kézikönyv végén) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


