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© The owner’s manual is only for the customer reference. ENERGETICS can not guarantee for mistakes occurring due to translation or
change in technical specification of the product.
© Die Gebrauchsanweisung dient nur zur Referenz für den Kunden. ENERGETICS übernimmt keine Haftung für Fehler die durch
Übersetzung oder technische Änderungen des Produkts entstehen.
© Návod k použití je pouze doporučení pro zákazníky. ENERGETICS nepřebírá žádné ručení za chyby způsobené překladem či změnami v
technické specfikaci výrobku.
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© A használati útmutató kizárólag felhasználói referenciaként szolgál. az ENERGETICS nem vállal felelősséget a fordítási hibákból
vagy a termék műszaki módosításaiból eredő hibákért.

© Copyright by ENERGETICS
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GB
Dear Customer,
Congratulations on your purchase of an ENERGETICS home exerciser. This product has been designed and
manufactured to meet the needs and requirements of in-home use. Please carefully read the instructions prior
to assembly and first use. Be sure to keep the instructions for reference and/ or maintenance. If you have any
further questions, please contact us. We wish you lots of success and fun while training,

Your

Team

Warranty
ENERGETICS offers high quality home exercisers that have been tested and certified according to European
Norm EN 957.
ENERGETICS warrants to the original purchaser 2 years against possible defects in material and workmanship.
Excluded are damages caused by misuse and wearing parts. All electronic parts are warranted for a period of 1
year. The warranty period starts at the date the product was purchased (retain your sales receipt).

Safety Instructions
 Consult your physician before starting with any exercise programme to receive advice on the optimal
training.
 Warning: incorrect/ excessive training can cause health injuries. Stop using the home exerciser when
feeling uncomfortable.
 Ensure that training only starts after correct assembly, adjustment and inspection of the home
exerciser.
 Always start with a warm-up session.
 Only use original ENERGETICS parts as delivered (see checklist).
 Follow the steps of the assembly instruction carefully.
 Only use suitable tools for assembly and ask for assistance if necessary.
 Place the home exerciser on an even, non-slippery surface.
 For all adjustable parts be aware of the maximum position to which they can be adjusted.
 Tighten all adjustable parts to prevent sudden movement while training.
 This product is designed for adults. Please ensure that children only use it under the supervision of an
adult.
 Ensure that those present are aware of possible hazards, e.g. movable parts during training.
 The resistance level can be adjusted to your personal preference.
 Do not use the home exerciser without shoes or loose shoes.
 Ensure that sufficient space is available to use the home exerciser.
 Be aware of non-fixed or moving parts whilst mounting or dismounting the home exerciser.

 To protect the floor or carpet from damage, place a mat under the Elliptical Trainer.
 Turn off the power whilst the Elliptical Trainer is not in use.
 Ensure that an area of 2000 x 1000 mm behind the Elliptical Trainer is free from any obstacles.
 This product is made for home use only and tested up to a maximum body weight of 135 kilograms.
 We take no responsibility for personal injury or damage sustained by or through the use of this
Elliptical Trainer
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Checklist
Step 1

#96.3/8" x 19 x 1.5T
Flat Washer (2pcs)

#82 M5 x 15m/m
Phillips Head Screw (2pcs)

#104.3/8" x 23 x 2.0T
Curved Washer (4pcs)

#75.3/8” x 2-1/4”
Hex Head Bolt (2pcs)

#77. 3/8” x 3-3/4”
Hex Head Bolt (4pcs)

Step 2

#85. M5 x 12m/m
Phillips Head Screw (4pcs)

#128.3/8" x 2.0T
Split Washer (1pc)

#104.3/8" x 23 x 2.0T
Curved Washer (2pcs)

#76. 3/8” x 3/4”
Hex Head Bolt (2pcs)

#75.3/8” x 2-1/4”
Hex Head Bolt (1pc)
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Step 3

#102.ψ25
Wave Washer (2 pcs)

#131.3/8" x 30 x 2.0T
Flat Washer (2 pcs)

#107. 3.5 x 12m/m
Sheet Metal Screw (8 pcs)

#76. 3/8” x 3/4”
Hex Head Bolt (2 pcs)

Step 4

#107. 3.5 x 12m/m
Sheet Metal Screw (8 pcs)

#155.5/16" x 20 x 1.5T
Flat Washer (2 pcs)

#109. 5 x 16m/m
Tapping Screw (2 pcs)

#82. M5 x 15m/m
Phillips Head Screw (12 pcs)

#79. 5/16” x 1-1/4”
Hex Head Bolt (2 pcs)

#91. 5/16" x 7T
Nyloc Nut (2 pcs)

#123. M5 x 50m/m
Phillips Head Screw (2 pcs)
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Tools

#126. Phillips Head Screw Driver (1 pc)

#125. Short Phillips Head Screw Driver (1 pc)

#129. 12m/m Wrench (2 pcs)

#124. 13/14m/m Wrench (1 pc)
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Assembly
Unpacking the Unit
Carefully remove all parts from carton and inspect for any damage or missing parts. If damaged parts are
found, or parts are missing, contact your dealer immediately.
Locate the hardware package. The hardware is separated into steps. Remove the tools first. Remove the
hardware for each step as needed to avoid confusion.

Step 1

REAR RAIL ASSEMBLY
1. Put the 2pcs of 3/8”×19×1.5T Flat Washers (96) on the 2pcs of 3/8”×2-1/4” Hex Head Bolts (75) and
hand-tighten them, through the Top of the Rear Stabilizer Tube (Main Frame), into the Rear Assembly
(2) by using the 13/14 m/m Wrench (124).
2. Put the 4pcs of 3/8”×23×2T Curved Washers (104) on the 4pcs of 3/8”×3-3/4” Hex Head Bolts (77) and
hand-tighten them through the Front of the Rear Stabilizer Tube (Main Frame), into the Rail Assembly
(2) by using 13/14 m/m Wrench (124).
3. Then install Front Stabilizer Cover (59) with 2pcs of M5×15 m/m Phillips Head Screws (82) by using the
Phillips head screw driver (126).
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Step 2
1. Locate the Console Mast (12) and Console Mast Cover (49)
and slide the Cover onto the Mast as far as it will go. Make
sure the Console Mast Cover (49) is facing the correct way.
2. At the top opening of the Main Frame (1), there is a
Computer Cable (39) tied with a guiding wire. Unravel the
wire and feed the Computer Cable (39) it into the bottom
of the Console Mast tube (12) and out of the top opening.
3. Install the Console Mast (12) into the receiving bracket on
the top of the Main Frame (1).
NOTE: there is one bolt already installed in the receiving
bracket that will engage with the slot at the bottom of the
Console Mast. This needs to be tightened at the end along
with the three other console mast bolts.
4. Put the 1pc of 3/8" x 2T Split Washer (128) onto the 1pc of
3/8" x 2-1/4" Hex Head Bolt (75) and the 2pcs of 3/8” x 23
x 2T Curved Washers (104) onto the 2pcs of 3/8" x 3/4"
Hex Head Bolts (76). Install, and hand tighten them. The
3/8" x 2-1/4" Hex Head Bolt (75) should go through the left
side of the receiving bracket into the Console Mast (12).
NOTE: The Computer Cable (39) runs through the Console
Mast tube (12). Be careful not to damage or pinch this
cable during this procedure. Be careful as damage to the
Console Assembly (32) could result. Install, and hand
tighten the 2pcs of 3/8" x 3/4"Hex Head Bolts (76) with
3/8” x 23 x 2T Curved Washers (104) through
the front of the receiving bracket into
the Console Mast (12).
5. Use the 13/14m/m Wrench (124) to
tighten the three bolts, together with
the pre-installed screw, firmly. These
bolts should be tightened as much
as you possibly can.
6. Locate the Console (32)
and tighten it with the
4pcs of M5×10 m/m
Phillips Head Screws
(85) by using the
Phillips Head Screw
Driver (126).

7. There are 3pcs connectors at the top opening of the Console Mast (12), two Handpulse W/Cable
Assembly (44) and one Computer Cable (39). Connect these to the mating connectors on the back of the
Console (32). Do not force them while connecting as the connectors are keyed so that you cannot plug
them in the wrong way.
8. Store the excessive cables back into the Console Mast (12) and carefully install the Console (32) onto the
mounting plate of Console Mast (12) and secure the 4pcs of M5 x 10m/m Phillips Head Screws (85) by
using Philips head screw driver (126).
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Step 3

HANDLE BAR ASSEMBLY
1. Install the 2pcs of Ø25 Wave Washers (102) onto the Handle Bars (10,11) axle.
2. Slide the Left and Right Handle Bars (10,11) onto the appropriate side of the axle.
3. Put the 2pcs of 3/8”×30×2.0T Flat Washers (131) onto the 2pcs of 3/8”×3/4” Hex Head Bolts (76) and
install, and tighten by using the 13/14m/m Wrench (124) in the threaded holes in the ends of the axle.
4. Install the Front Handle Bar Cover (L)(68) and Rear Handle Bar Cover (L)(68~1) onto the Handle Bar
(L)(10) with the 4pcs ofØ3.5x12m/m Sheet Metal Screws (107) by using the Phillips Head Screw Driver
(126).
5. Install the Front Handle Bar Cover (R)(69) and Rear Handle Bar Cover (R)(69~1) onto the Handle Bar
(R)(11) with the 4pcs of Ø3.5x12m/m Sheet Metal Screws (107) by using the Phillips Head Screw Driver
(126).
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Step 4
1. Align the hole in the end of the Connecting
Arms (L&R)(8&9)(pivoting rod end) with the
hole in the bracket of the Handle Bars
(L&R)(10&11). The rod end should be inside
of the Handle Bars (L&R)(10&11) bracket.
Take 2pcs of 5/16" x 1-1/4" Hex Head Bolts
(79) and install it through the Handle Bar
(L&R)(10&11) bracket and the rod end.
Install 2pcs of 5/16" x 20 x 1.5T Flat Washers
(155), 5/16" x 7T Nyloc Nuts (91) and Fisheye Sleeve (22) on the 5/16" x 1-1/4" Hex
Head Bolt (79) and tighten firmly by using
12m/m Wrench (129) and 13/14 m/m
Wrench (124) on the 5/16" x 7T Nyloc Nut
(91) and on the 5/16" x 1-1/4"
Hex Head Bolt (79).
2. Match Connecting Arm Cover
B (R)(163), with Connecting
Arm Cover B (L)(164), for
both sides of connecting
arms and tighten
with 2pcs of

M5 x 15m/m Phillips Head
Screws (82) and 4pcs of
Ø3.5x12m/m Sheet Metal
Screws (107) by using Short
Phillips Head Screw Driver
(125)
3. Repeat step 1 for the Connecting
Arm (R)(9).
4. Match the Connecting Arm Cover
A (R) (161), with Connecting Arm
Cover A (L) (162), onto the Handle
Bar (L) (10) and secure the covers with 2pcs of M5 x 15m/m Phillips Head Screws (82) and 2pcs of
Ø3.5x12m/m Sheet Metal Screws (107) by using the Phillips Head Screw Driver(126).
5. Repeat step 3 for the Handle Bar (R) (11).
6. Install the 2pcs of Sliding Wheel Cover (64) above the Slide Wheel, Urethane (47) and Pedal Arm (L,
R)(6,7) with the 4pcs of M5x12m/m Phillips Head Screws (82) and tighten them by using Phillips Head
Screw Driver (126).
7. Install the Rear Cover (A) (60), on the Rear Stabilizer of the Main Frame (1), with the openings facing
backward, and tighten the 2pcs of M5x15m/m Phillips Head Screws (82) by using the Phillips Head Screw
Driver (126).
8. Install the Rear Shroud (B) (61), above the Rail Assembly (2), with the openings facing the Rear Shroud
(A) (60), and guide the Sliding Wheel (47) into the Rear Shroud (B) (61).
9. Match the openings of Rear Shroud (B) (61), with Rail Assembly Cover (A) (60) and secure both covers
with 2pcs of 5x16m/m Tapping Screws (109) by using Philips Head Screw Driver (126). Secure the Rear
Shroud (B) (61), at the rear end with 2pcs of M5 x 50m/m Philips Head Screws (123).

PLEASE LOCK ALL COMPONENTS UP AFTER THE ACCESSSORIES HAVE BEEN ASSEMBLED.
11

Notice to avoid injury
The foot plates on your new elliptical have a pull-pin adjustment. This adjustment allows you to change the
angle of the footpad to add variety to your workouts. The foot plates are spring loaded, and when the pull-pin
is pulled, the foot plate can drop suddenly. To avoid any injury please do not put your hand, or any other body
part, under the foot plate when pulling the pull-pin. Only place your hand under the very rear of the foot
plate, just above the pull-pin.

Transport

The elliptical is equipped with two transport wheels which are engaged when rear of it is lifted.
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Computerinstruction

Fan (Mod. A25)
Mod. A26 w/o Fan

Dot Matrix

Display view

Heart rate Indicator
Heart rate bar graph

Program Buttons

Fan Power switch
(Mod. A25)

Control keys
Display view

Message window

Pulse sensors

Power up
The Elliptical is supplied with an external power supply. When power is connected to the Elliptical, the console
will automatically power up. If there is no input to the console for 20 minutes the console will go to stand-by
mode. In stand-by mode the console display will turn off. To turn the console on press any key.
When initially powered on the console will perform an internal self test. During this time all the lights will turn
on. When the lights go off the dot matrix display will show a software version (ie: VER 1.0) and the message
window will display an odometer reading. The odometer reading displays how many hours the elliptical has
been used and how many virtual miles the elliptical has gone. The display will look like this: ODO 123 MI 123
HRS.
The odometer will remain displayed for only a few seconds then the console will go to the start up display. The
dot matrix display will be scrolling through the different profiles of the programs and the message window will
be scrolling the start up message. You may now begin to use the console.
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Quick Start
This is the quickest way to start a workout. After the console powers up you just press the Start key to begin,
this will initiate the Quick Start mode. In Quick Start the Time will count up from zero and the workload may be
adjusted manually by pressing the Up or Down buttons. The dot matrix display will have only the bottom row lit
at first. As you increase the work load more rows will light indicating a harder workout. The elliptical will get
harder to pedal as the rows increase.
Basic information
The Dot Matrix has two display modes:
When you begin a program it will be in the Profile display mode. To the left of the dot matrix there is a button
labeled Display. Pressing this button once will switch the display to show a quarter mile track. If the Display
button is pressed again the Track indicator light, next to the Display button, will start to blink. This indicates the
display is in Scan mode. The display will switch back and forth between Track and Profile mode every few
seconds. To turn off the scan mode press the Display key again. This will return you to the profile display mode.
The Message Window will initially be displaying Time and Distance information. On the bottom left of the
message window is another Display button. Each time this Display button is pressed the next set of information
will appear, four windows in all. In order: Time and Distance, Pulse and Calories, Speed in RPM and MPH, Work
Level and Watts. If the Display button is pressed during the Level and Watts display the Scan light will come on
and the message window will show each set of data for four seconds then switch to the next set of data in a
continuous loop. Pressing the Display button again will bring you back to the beginning.
To the right of the Dot matrix display on the elliptical is a Heart Icon and a Bar Graph. The elliptical has a built
in heart rate monitoring system. Simply grasping the hand pulse sensors on the stationary handle bars, or
wearing the heart rate transmitter, will start the Heart Icon blinking (this may take a few seconds). The
Message Window will display your heart rate, or Pulse, in beats per minute. The Bar Graph represents the
percentage of your maximum heart rate you are currently achieving.
NOTE: You must enter your age for the Bar Graph to be accurate. Refer to Heart Rate section for details about
these features and how they can help you work out more efficiently.
The Stop/Reset button actually has several functions. Pressing the Stop/Reset key once during a program will
Pause the program for 5 minutes. If you need to get a drink, answer the phone or any of the many things that
could interrupt your workout, this is a great feature. To resume your workout during Pause just press the Start
key. If the Stop/Reset button is pressed twice during a workout the program will end and the console will
return to the start up screen. If the Stop/Reset key is held down for 3 seconds the console will perform a
complete Reset. During data entry for a program the Stop/Reset key performs a Previous Screen function. This
allows you to go back one step in the programming each time you press the Stop/Reset key.
The Program Keys are used to preview each program. When you first turn the console on you may press each
program key to preview what the program profile looks like. If you decide that you want to try a program, press
the corresponding program key and then press the Enter key to select the program and enter into the data
setting mode.
The program keys also act as a Number Key Pad when you are in the data setting mode. Under each program
key is a number. If you are setting new data, such as Age, weight etc., you can use these keys to enter the
numbers quickly.
The consoles include a built-in fan to help keep you cool. To turn the fan on, flip the switch on the right side of
the console case (only on Mod. A25).
Each of the programs can be customized with your personal information and changed to suit your needs. Some
of the information asked for is necessary to ensure the readouts are correct. You will be asked for your Age and
Weight. Entering your Age ensures that the Heart Rate bar graph shows the correct number. Your Age is also
necessary during the Heart Rate control programs to ensure the correct settings are in the program for your
Age. Otherwise the work settings could be too high or low for you. Entering your Weight aides in calculating a
more correct Calorie reading. Although we cannot provide an exact calorie count we do want to be as close as
possible.
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A message about Calories:
Calorie readings on every piece of exercise equipment, whether it is in a gym or at home, are not accurate and
tend to vary widely. They are meant only as a guide to monitor your progress from workout to workout. The
only way to measure your calorie burn accurately is in a clinical setting connected to a host of machines. This
is because every person is different and burns calories at a different rate. Some good news is that you will
continue to burn calories at about the same rate as during exercise for 20-30 minutes after you have finished
exercising!

Entering/Changing Settings
When you enter a program, by pressing a program key, then enter key, you have the option of entering your
own personal settings. If you want to workout without entering new settings then just press the Start key. This
will bypass the programming of data and take you directly to the start of your workout. If you want to change
the personal settings then just follow the instructions in the message window. If you start a program without
changing the settings the default, or saved, settings will be used.
The default computer settings are: Age = 35, Weight = 155 Lbs., Time = 30:00, Max Level, each program has a
different maximum work level: Hill = 7, Fatburn = 5, Cardio = 7, Strength = 8, Interval = 7.
NOTE: Age and Weight default settings will change when you enter a new number. So the last Age and Weight
entered will be saved as the new default settings. If you enter your Age and Weight the first time you use the
Elliptical you will not have to enter it every time you work out unless either your Age or Weight changes or
someone else enters a different Age and Weight.

Manual

The Manual program works as the name implies; manually. This means that you control the work load yourself
and not the computer. To start the Manual program follow the instructions below or just press the Manual
button then the Enter button and follow the directions in the message window.
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

Press the Manual key then press the Enter key.
The message window will ask you to enter your Age. You may enter your Age, using the Up and Down
keys or the numeric key pad, then press the Enter key to accept the new number and proceed on to
the next screen.
You are now asked to enter your Weight. You may adjust the Weight number using the Up and Down
keys or the numeric key pad, then press enter to continue.
Next is Time. You may adjust the Time and press enter to continue.
Now you are finished editing the settings and can begin your workout by pressing the Start key. You
can also go back and modify your settings by pressing the Enter key. NOTE: At any time during the
editing of Data you can press the Stop key to go back one level, or screen.
Once the program starts you will be at level one. This is the easiest level and it is a good idea to stay
at level one for a while to warm up. If you want to increase the work load at any time press the Up
key; the Down key will decrease the work load.
During the Manual program you will be able to scroll through the data in the message window by
pressing the adjacent Display key, switch between the profile display and a quarter mile track by
pressing the Display key adjacent to the matrix, use the heart rate monitoring features and can switch
to heart rate Auto-Pilot mode (See Heart Rate section for details of this feature).
When the program ends you may press Start to begin the same program again or Stop to exit the
program or you can save the program you just completed as a custom user program by pressing a
User key and following the instructions in the message window.
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Preset Programs
The Elliptical has five different programs that have been designed for a variety of workouts. These five
programs have factory preset profiles for achieving different goals. The initial built-in level of difficulty for
each program is set to a relatively easy level. You may adjust the level of difficulty for each program before
beginning by following the instructions in the message window after selecting your program.

The PROGRAM
HILL

The Hill program simulates going up and down a hill. The resistance in the pedals will steadily increase and
then decrease during the program. To start the Hill program follow the instructions below or just press the Hill
button then the Enter button and follow the directions in the message window.
1.

Press the Hill key then press the Enter key.

2.

The message window will ask you to enter your Age. You may enter your Age, using the Up and Down
keys or the numeric key pad, then press the Enter key to accept the new number and proceed on to the
next screen.

3.

You are now asked to enter your Weight. You may adjust the Weight number using the Up and Down
keys or the numeric key pad, then press enter to continue.

4.

Next is Time. You may adjust the Time and press enter to continue.

5.

Now you are asked to adjust the Max Level. This is the peak exertion level you will experience during the
program, at the top of the hill. The factory setting is level seven. Adjust the level and then press enter.

6.

Now you are finished editing the settings and can begin your workout by pressing the Start key. You can
also go back and modify your settings by pressing the Enter key. NOTE: At any time during the editing of
Data you can press the Stop key to go back one level, or screen.

7.

If you want to increase or decrease the work load at any time during the program press the Up or Down
key. This will only affect the workload for the present position in the profile. When the profile changes
to the next column it will return to the preset work level.

8.

During the Hill program you will be able to scroll through the data in the message window by pressing
the adjacent Display key, switch between the profile display and a quarter mile track by pressing the
Display key adjacent to the matrix, use the heart rate monitoring features and can switch to heart rate
Auto-Pilot mode.
(See Heart Rate section for details of this feature).

9.

When the program ends you may press Start to begin the same program again or Stop to exit the
program or you can save the program you just completed as a custom user program by pressing a User
key and following the instructions in the message window.
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Fat Burn

The Fat Burn program is designed, as the name implies, to maximize the burning of fat. There are many
schools of thought on the best way to burn fat but most experts agree that a lower exertion level which stays
steady is the best. The absolute best way to burn fat is to keep your heart rate at around 60% to 70% of it’s
maximum potential. This program does not use heart rate but simulates a lower, steady, exertion workout.
To start the Fat Burn program follow the instructions below or just press the Fat Burn button then the Enter
button and follow the directions in the message window.
1.

Press the Fat Burn key then press the Enter key.

2.

The message window will ask you to enter your Age. You may enter your Age, using the Up and Down
keys or the numeric key pad, then press the Enter key to accept the new number and proceed on to the
next screen.

3.

You are now asked to enter your Weight. You may adjust the Weight number using the Up and Down
keys or the numeric key pad, then press enter to continue.

4.

Next is Time. You may adjust the Time and press enter to continue.

5.

Now you are asked to adjust the Max Level. This is the peak exertion level you will experience during the
program. The factory setting is level five. Adjust the level and then press enter.

6.

Now you are finished editing the settings and can begin your workout by pressing the Start key. You can
also go back and modify your settings by pressing the Enter key. NOTE: At any time during the editing of
Data you can press the Stop key to go back one level, or screen.

7.

If you want to increase or decrease the work load at any time during the program press the Up or Down
key. This will only affect the workload for the present position in the profile. When the profile changes
to the next column it will return to the preset work level.

8.

During the Fat Burn program you will be able to scroll through the data in the message window by
pressing the adjacent Display key, switch between the profile display and a quarter mile track by
pressing the Display key adjacent to the matrix, use the heart rate monitoring features and can switch to
heart rate Auto-Pilot mode
(See Heart Rate section for details of this feature).

9.

When the program ends you may press Start to begin the same program again or Stop to exit the
program or you can save the program you just completed as a custom user program by pressing a User
key and following the instructions in the message window.
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Cardio

The Cardio program is designed to increase your Cardio vascular function. This is, simply said, exercise for your
heart and lungs. It will build up your heart muscle and increase blood flow and lung capacity. This is achieved
by incorporating a higher level of exertion with slight fluctuations in work. To start the Cardio program follow
the instructions below or just press the Cardio button then the Enter button and follow the directions in the
message window.
1.

Press the Cardio key then press the Enter key.

2.

The message window will ask you to enter your Age. You may enter your Age, using the Up and Down
keys or the numeric key pad, then press the Enter key to accept the new number and proceed on to the
next screen.

3.

You are now asked to enter your Weight. You may adjust the Weight number using the Up and Down
keys or the numeric key pad, then press enter to continue.

4.

Next is Time. You may adjust the Time and press enter to continue.

5.

Now you are asked to adjust the Max Level. This is the peak exertion level you will experience during the
program. The factory setting is level seven. Adjust the level and then press enter.

6.

Now you are finished editing the settings and can begin your workout by pressing the Start key. You can
also go back and modify your settings by pressing the Enter key. NOTE: At any time during the editing of
Data you can press the Stop key to go back one level, or screen.

7.

If you want to increase or decrease the work load at any time during the program press the Up or Down
key. This will only affect the workload for the present position in the profile. When the profile changes
to the next column it will return to the preset work level.

8.

During the Cardio program you will be able to scroll through the data in the message window by
pressing the adjacent Display key, switch between the profile display and a quarter mile track by
pressing the Display key adjacent to the matrix, use the heart rate monitoring features and can switch to
heart rate Auto-Pilot mode.
(See Heart Rate section for details of this feature).
When the program ends you may press Start to begin the same program again or Stop to exit the
program or you can save the program you just completed as a custom user program by pressing a User
key and following the instructions in the message window.

9.
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Strength

The Strength program is designed to increase muscular strength in your lower body. This program will steadily
increase in resistance to a high level and then keeps you there. This is designed to strengthen and tone your
legs and glutes. To start the Strength program follow the instructions below or just press the Strength button
then the Enter button and follow the directions in the message window.
1.

Press the Strength key then press the Enter key.

2.

The message window will ask you to enter your Age. You may enter your Age, using the Up and Down
keys or the numeric key pad, then press the Enter key to accept the new number and proceed on to the
next screen.

3.

You are now asked to enter your Weight. You may adjust the Weight number using the Up and Down
keys or the numeric key pad, then press enter to continue.

4.

Next is Time. You may adjust the Time and press enter to continue.

5.

Now you are asked to adjust the Max Level. This is the peak exertion level you will experience during the
program. The factory setting is level eight. Adjust the level and then press enter.

6.

Now you are finished editing the settings and can begin your workout by pressing the Start key. You can
also go back and modify your settings by pressing the Enter key. NOTE: At any time during the editing of
Data you can press the Stop key to go back one level, or screen.

7.

If you want to increase or decrease the work load at any time during the program press the Up or Down
key. This will only affect the workload for the present position in the profile. When the profile changes
to the next column it will return to the preset work level.

8.

During the Strength program you will be able to scroll through the data in the message window by
pressing the adjacent Display key, switch between the profile display and a quarter mile track by
pressing the Display key adjacent to the matrix, use the heart rate monitoring features and can switch to
heart rate Auto-Pilot mode
(See Heart Rate section for details of this feature).

9.

When the program ends you may press Start to begin the same program again or Stop to exit the
program or you can save the program you just completed as a custom user program by pressing a User
key and following the instructions in the message window.
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Interval

The Interval program takes you through high levels of intensity followed by periods of low intensity. This
program increases your endurance by depleting your oxygen level followed by periods of recovery to replenish
oxygen. Your cardio vascular system gets programmed to use oxygen more efficiently this way. To start the
Interval program follow the instructions below or just press the Interval button then the Enter button and
follow the directions in the message window.
1.

Press the Interval key then press the Enter key.

2.

The message window will ask you to enter your Age. You may enter your Age, using the Up and Down
keys or the numeric key pad, then press the Enter key to accept the new number and proceed on to the
next screen.

3.

You are now asked to enter your Weight. You may adjust the Weight number using the Up and Down
keys or the numeric key pad, then press enter to continue.

4.

Next is Time. You may adjust the Time and press enter to continue.

5.

Now you are asked to adjust the Max Level. This is the peak exertion level you will experience during the
program. The factory setting is level seven. Adjust the level and then press enter.

6.

Now you are finished editing the settings and can begin your workout by pressing the Start key. You can
also go back and modify your settings by pressing the Enter key. NOTE: At any time during the editing of
Data you can press the Stop key to go back one level, or screen.

7.

If you want to increase or decrease the work load at any time during the program press the Up or Down
key. This will only affect the workload for the present position in the profile. When the profile changes
to the next column it will return to the preset work level.

8.

During the Interval program you will be able to scroll through the data in the message window by
pressing the adjacent Display key, switch between the profile display and a quarter mile track by
pressing the Display key adjacent to the matrix, use the heart rate monitoring features and can switch to
heart rate Auto-Pilot mode (See Heart Rate section for details of this feature).

9.

When the program ends you may press Start to begin the same program again or Stop to exit the
program or you can save the program you just completed as a custom user program by pressing a User
key and following the instructions in the message window.
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Custom User Defined Programs

There are two customizable User programs that allow you to build and save your own workout. The two
programs, User 1 and User 2, operate exactly the same way so there is no reason to describe them separately.
You can build your own custom program by following the instructions below or you can save any other preset
program you complete as a custom program. Both programs allow you to further personalize it by adding your
name.
1.

Press the User 1 or User 2 key. The message window will show a welcome message. If you had
previously saved a program the message will contain your name. Then press the Enter key to begin
programming.

2.

When you press enter, the message window will show “Name – A”, if there is no name saved. If the
name “David” had been previously saved the message window will show “Name – David” and the D will
be blinking. If there is a name saved you can change it or you may press the Stop key to keep the name
and continue to the next step. If you want to enter a name use the Up and/or the Down key to change
the first letter then press Enter to save the first letter and continue to the next letter. When you have
finished entering the name press the Stop key to save the name and continue to the next step.

3.

The message window will ask you to enter your Age. You may enter your Age, using the Up and Down
keys or the numeric key pad, then press the Enter key to accept the new number and proceed on to the
next screen.

4.

You are now asked to enter your Weight. You may adjust the Weight number using the Up and Down
keys or the numeric key pad, then press enter to continue.

5.

Next is Time. You may adjust the Time and press enter to continue.

6.

Now you are asked to adjust the Max Level. This is the peak exertion level you will experience during the
program. The factory setting is level seven. Adjust the level and then press enter.

7.

Now the first column will be blinking and you are asked to adjust the level for the first segment of the
workout. When you finish adjusting the first segment, or if you don’t want to change, then press enter
to continue to the next segment.

8.

The next segment will show the same level as the previously adjusted segment. Repeat the same
process as the last segment then press enter. Continue this process until all twenty segments have been
set.

9.

The message window will then tell you to press enter to save the program. After saving the program the
message window says “New program saved” then will give you the option to Start or modify the
program. Pressing Stop will exit to the start up screen.

10. If you want to increase or decrease the work load at any time during the program press the Up or Down
key. This will only affect the workload for the present position in the profile. When the profile changes
to the next column it will return to the preset work level.
During the User 1 or User 2 program you will be able to scroll through the data in the message window by
pressing the adjacent Display key, switch between the profile display and a quarter mile track by pressing the
Display key adjacent to the matrix, use the heart rate monitoring features and can switch to heart rate AutoPilot mode (See Heart Rate section for details of this feature).
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Heart Rate Control Program 1 & 2 (HR 1, HR 2) operation

Both programs operate the same, the only difference is that HR 1 is set to 60% and HR 2 is set to 80% of
maximum heart rate. They both are programmed the same way.
To start the HR 1 or HR 2 programs follow the instructions below or just press the HR 1 or HR 2 button then
the Enter button and follow the directions in the message window.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Press the HR 1 or HR 2 key then press the Enter key.
The message window will ask you to enter your Age. You may enter your Age, using the Up and Down
keys or the numeric key pad, then press the Enter key to accept the new number and proceed on to the
next screen.
You are now asked to enter your Weight. You may adjust the Weight number using the Up and Down
keys or the numeric key pad, then press enter to continue.
Next is Time. You may adjust the Time and press enter to continue.
Now you are asked to adjust the Heart rate Level. This is the heart rate level you will experience during
the program. Adjust the level and then press enter.
Now you are finished editing the settings and can begin your workout by pressing the Start key. You can
also go back and modify your settings by pressing the Enter key. NOTE: At any time during the editing of
Data you can press the Stop key to go back one level, or screen.
If you want to increase or decrease the work load at any time during the program press the Up or Down
key. This will allow you to change your target heart rate at any time during the program.
During the HR 1 or HR 2 programs you will be able to scroll through the data in the message window by
pressing the adjacent Display key.
When the program ends you may press Start to begin the same program again or Stop to exit the
program or you can save the program you just completed as a custom user program by pressing a User
key and following the instructions in the message window.

Auto-pilot
The Auto-pilot feature is a unique heart rate program. This program allows you to enter the Heart Rate
Control program on the fly. At any time, during any program, you can press the Auto-pilot button (Hr2) and
the console will switch to heart rate control mode. The console will maintain your heart rate at the current
level when you press the Auto-pilot button (Hr2). For instance: If you are in the Manual mode and your heart
rate is at 150 beats per minute, pressing the Auto-pilot button (Hr2) will switch the console to heart rate
control and keep your heart rate at 150 beats per minute automatically.
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Partlist
Part No.
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
32~1
32~2
32~3
32~5
32~6
32~7
32~8
32~9
32~10
32~11
32~13
32~14
32~15
32~16
39
40
41
42
43
44
44~1

Description
Main Frame
Rail Assembly
Cross Bar
Bushing Housing, Pedal Arm
Pedal Arm(L)
Pedal Arm(R)
Connecting Arm (L)
Connecting Arm (R)
Handle Bar (L)
Handle Bar (R)
Console Mast
Idler Wheel Assembly
Adjustable Pedal
Locking Pin Assembly
Crank Axle
Bearing, Crank Axle
Bearing for Idler Arm
Fish-eye Bearing
WFM-2528-21_Bushing
Ø31 × Ø25.5 × Ø 19 × 16+3T_Bushing
Fish-eye Sleeve
Carriage Bolt
Retaining Bracket, Aluminum Track
Rear Cover Support
Bearing, Slide Wheel
Belt
Drive Pulley
Flywheel-Brake
Magnet
Woodruff Key
Console
Top Console Cover
Bottom Console Cover
Badge, Console
Deflector Fan Grill
Anchor
Fan
Fan Power Switch
Face Plate Lens Cover
Rubber Key Pad (A)
Rubber Key Pad(G)
Receiver, HR
Interface Daughter Board
Controller
Console Key Board
1000m/m_Computer Cable
600m/m_DC Power Cable
Gear Motor
300m/m_Sensor W/Cable
Sensor Rack
850m/m_Handpulse W/Cable Assembly
Handpulse Assembly (Top)
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Q‘ty
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
6
2
2
4
4
3
2
4
1
8
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

Part No.
44~2
45
46
47
48~1
48~2
49
50
51
52
53
54
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
68~1
69
69~1
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Description
Handpulse Assembly (Bottom)
Adaptor
Transportation Wheel
Sliding Wheel, Urethane
3/8" × 2"_Flat Head Socket Bolt
Leveling Foot
Console Mast Cover
Chain Cover（L）
Chain Cover（R）
Round Disk
Round Disk Cover
Handgrip Foam
Pedal Arm Cover (L)
Pedal Arm Cover (R)
Front Stabilizer Cover
Rear Shroud (A)
Rear Shroud (B)
Pedal (L)
Pedal (R)
Slide Wheel Cover
Ø32 (1.8T)_Button Head End Cap
Pedal Foam (L)
Pedal Foam (R)
Front Handle Bar Cover (L)
Rear Handle Bar Cover (L)
Front Handle Bar Cover (R)
Rear Handle Bar Cover (R)
Ø38 (2.5T)_Pedal End Cover
Ø38(2.0T)_Button Head End Cap
Isolator
Bushing
5/16" × 15m/m_Hex Head Bolt
3/8" × 2-1/4"_Hex Head Bolt
3/8" × 3/4"_Hex Head Bolt
3/8" × 3-3/4"_Hex Head Bolt
3/8" × 2-1/4"_Socket Head Cap Bolt
5/16" × 1-1/4"_Hex Head Bolt
5/16" × 3/4"_Hex Head Bolt
5/16" × 1- 3/4"_Button Head Socket Bolt
M5 × 15m/m_Phillips Head Screw
1/4" × 3/4"_Hex Head Bolt
M5 × 10m/m_Phillips Head Screw
Ø25 _C Ring
Ø17_C Ring
M8 × 7T _Nyloc Nut
3/8" × 7T _Nyloc Nut
1/4" _Nyloc Nut
5/16" ×7T_Nyloc Nut
3/8" -UNF26 ×4T_Nut
3/8" -UNF26 ×9T_Nut
3/8" ×7T_Nut
M12_Nut
3/8" × 19 × 1.5T_Flat Washer
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Q‘ty
2
1
2
4
4
4
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
4
8
4
4
4
2
2
4
2
16
4
10
3
5
1
4
4
4
2
2
8
2
14

Part No.
97
98
99
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
118
119
122
123
124
125
126
127
128
129
131
133
134
136
137
138
155
156
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

Description
3/8" × 25 × 2T_Flat Washer
5/16" × 35 × 1.5T_Flat Washer
5/16" × 23 × 1.5T_Flat Washer
M8 × 170m/m_J Bolt
Ø25_Wave Washer
Ø17 _Wave Washer
3/8" × 23 × 2T_Curved Washer
5 × 16m/m_Tapping Screw
4 × 15m/m_Sheet Metal Screw
Ø3.5 × 12m/m_Sheet Metal Screw
4 × 19m/m_Sheet Metal Screw
5 × 16m/m_Tapping Screw
3/8" × 3/4"_Hex Head Bolt
Ø35 × Ø25.5 × 5T_Bushing
Aluminum Track
Ø3×20m/m_Tapping Screw
Foot Pad
Steel Rope
M8×30m/m_Socket Head Cap Bolt
1/4" × 19m/m_Flat Washer
Ø3.5×30 m/m_ Sheet Metal Screw
M5 × 50m/m_Phillips Head Screw
13/14m/m_ Wrench
Short Phillips Head Screw Driver
Phillips Head Screw Driver
M8 × 20 _Carriage Bolt
3/8" × 2T_Split Washer
12m/m_Wrench
3/8" × 30 ×2.0T_Flat Washer
Drink Bottle
Ø17 × 23.5 × 1T_Flat Washer
Oval End Cap
5 × 19m/m_Tapping Screw
1/4" × 1-3/4"_Hex Head Bolt
5/16" × 20 × 1.5T_Flat Washer
Ø25_Nylon Wave Washer
M8 × 9T_ Nyloc Nut
3/8"× 11T_Nyloc Nut
Connecting Arm Cover A (R)
Connecting Arm Cover A (L)
Connecting Arm Cover B (R)
Connecting Arm Cover B (L)
Ø10_C Ring
Ø5 × 16 × 1.5T_Flat Washer
Pedal Tension Spring
M5 × 10m/m _Phillips Head Screw
Ø13.5 × 38.5L_Axle of Locking Pin
Ø10 × 120L_Locking Pin Spring
Lubricant

Q‘ty
2
4
6
1
4
8
6
7
1
23
7
18
4
1
2
4
2
1
2
17
4
3
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
4
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
4
2
8
2
2
1
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D
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines ENERGETICS Crosstrainers. Dieses Produkt ist für den Heimbereich
konzipiert, um den Wünschen und Anforderungen dieses Bedarfs gerecht zu werden. Bitte lesen Sie vor dem
Aufbau und dem ersten Gebrauch zunächst sorgfältig diese Anleitung. Bitte bewahren Sie die Anleitung als
Referenz und für den richtigen Umgang mit Ihrem Fitness-Gerät auf. Bei weiteren Fragen dazu stehen wir Ihnen
selbstverständlich gerne zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg bei Ihrem Training.

Ihr

- Team

Garantie
ENERGETICS Qualitätsprodukte werden konstruiert und getestet um für ein engagiertes Fitness-Training
eingesetzt zu werden. Dieses Gerät entspricht der europäischen Norm EN 957.
ENERGETICS gewährt auf Material- und Verarbeitungsfehler eine Garantie von 2 Jahren. Von der Garantie
ausgeschlossen sind sowohl Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung des Produktes entstehen als auch
auf Verschleissteile. Auf elektronische Komponenten wird eine Garantie von einem Jahr offeriert. Die
Garantiezeit beginnt mit dem Verkaufsdatum (bitte Kaufbeleg sorgfältig aufbewahren).

Sicherheitshinweise
 Bei gesundheitlichen Einschränkungen oder für individuelle und persönliche Trainingsparameter
konsultieren Sie bitte zunächst Ihren Arzt. Er kann Ihnen sagen, welche Art des Trainings und welche
Belastung für Sie geeignet sind.
 Achtung: Falsches oder exzessives Training kann Ihre Gesundheit gefährden.
 Beginnen Sie erst mit dem Training, nachdem Sie sichergestellt haben, dass der Crosstrainer korrekt
aufgebaut und eingestellt ist.
 Starten Sie immer mit einer Aufwärm-Phase.
 Verwenden Sie nur die der Lieferung beigelegten ENERGETICS Originalteile (siehe Check-Liste)
 Gehen Sie beim Aufbau des Geräts exakt nach der Montageanweisung vor.
 Verwenden Sie nur geeignetes Werkzeug für die Montage und lassen Sie sich ggf. von einer zweiten
Person helfen.
 Stellen Sie das Gerät auf einem ebenen, rutschfesten Untergrund auf.
 Stellen Sie bei allen verstellbaren Teilen sicher, daß die Maximalpositionen, in die sie verstellt werden
können, richtig eingestellt sind.
 Schrauben Sie vor dem Training alle verstellbaren Teile fest, um eine Lockerung während des Trainings
zu vermeiden.
 Das Gerät ist für das Training erwachsener Personen konzipiert. Stellen Sie sicher, dass eine Nutzung
des Geräts von Kindern nur unter Aufsicht von Erwachsenen erfolgt.
 Weisen Sie anwesende Personen auf Gefährdung, z.B. durch bewegliche Teile, hin.
 Der Widerstand kann auf Ihre persönlichen Bedürfnisse eingestellt werden.
 Verwenden Sie den Crosstrainer nicht ohne Schuhe oder losem Schuhwerk.
 Stellen Sie sicher, dass ausreichend Platz vorhanden ist, um den Crosstrainer zu benutzen.
 Beachten Sie die nicht fixierten oder beweglichen Teile während der Montage/Demontage des
Crosstrainers.
 Um den Fußboden oder den Teppich vor eventuellen Schäden zu schützen, legen Sie eine Matte unter
das Trainingsgerät.
 Wenn der Crosstrainer nicht in Benutzung ist, schalten Sie das Gerät ab.
 Stellen Sie sicher, dass im näheren Bereich des Crosstrainers keine Gegenstände sind.
 Dieses Gerät ist ausschließlich für den Heimanwendungsbereich konzipiert und einem maximalen
Körpergewicht von 135 Kilogramm getestet.
 Es wird keine Haftung für Personenschäden und andere Schäden übernommen, die durch die
Benutzung des Crosstrainers entstehen.
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Ventilator (Mod A25)
Model A26 ohne Ventilator
Computer
Handpulssensoren
Flaschenhalter

Lenker
Lenkerabdeckung
Lenkersäule
Lenkersäulenabdeckung

Pedal

Neigungsverstell Stift
Vordere
Abdeckung

Verbindungsarm

Pedalarm

Hintere Abdeckung

Gepolsterte Fußstütze
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Checkliste
Schritt 1

#96.3/8" x 19 x 1.5T
Flache Unterlegscheibe (2 Stk.)

#82 M5 x 15m/m
Kreuzschlitzschraube (2 Stk.)

#104.3/8" x 23 x 2.0T
Spannscheibe (4 Stk.)

#75.3/8” x 2-1/4”
Sechskantschraube (2 Stk.)

#77. 3/8” x 3-3/4”
Sechskantschraube (4 Stk.)

Schritt 2

#85. M5 x 12m/m
Kreuzschlitzschraube (4 Stk.)

#128.3/8" x 2.0T
Federring (1 Stk.)

#104.3/8" x 23 x 2.0T
Spannscheibe (2 Stk.)

#76. 3/8” x 3/4”
Sechskantschraube (2 Stk.)

#75.3/8” x 2-1/4”
Sechskantschraube (1 Stk)
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Schritt 3

#102.ψ25
Gewellte Unterlegscheibe (2 Stk.)

#131.3/8" x 30 x 2.0T
Flache Unterlegscheibe (2 Stk.)

#107. 3.5 x 12m/m
Blechschraube (8 Stk.)

#76. 3/8” x 3/4”
Sechskantschraube (2 Stk.)

Schritt 4

#107. 3.5 x 12m/m
Blechschraube (8 Stk.)

#155.5/16" x 20 x 1.5T
Flache Unterlegscheibe (2 Stk.)

#109. 5 x 16m/m
Schneidschraube (2 Stk.)

#82. M5 x 15m/m
Kreuzschlitzschraube (12 Stk.)

#79. 5/16” x 1-1/4”
Sechskantschraube (2 Stk.)

#91. 5/16" x 7T
Nyloc-Mutter (2 Stk.)

#123. M5 x 50m/m
Kreuzschlitzschraube (2 Stk.)
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Werkzeuge

#126. Kreuzschlitzschraubendreher (1 Stk.)

#125. Kurzer Kreuzschlitzschraubendreher (1 Stk.)

#129. 12m/m Gabelschlüssel (2 Stk.)

#124. 13/14m/m Gabelschlüssel (1 Stk.)
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Zusammenbau
Auspacken des Gerätes
Nehmen Sie vorsichtig alle Teile aus der Verpackung und prüfen Sie, ob sie beschädigt sind und ob Teile fehlen. Im
Falle beschädigter oder fehlender Teile kontaktieren Sie bitte sofort Ihren Händler.
Stellen Sie die Geräteverpackung auf. Die Geräteteile werden Aufbauschritten zugeordnet. Entnehmen Sie zuerst
die Werkzeuge. Entnehmen Sie dann für jeden Arbeitsschritt die jeweils benötigten Teile, damit es zu keinen
Verwechslungen kommt.

Schritt 1

MONTAGE DER HINTEREN SCHIENE
1. Setzen Sie die zwei flachen 3/8”×19×1.5T-Unterlegscheiben (96) auf die zwei 3/8”×2-1/4”Sechskantschrauben (75), führen Sie sie oben durch das hintere Bodenrohr (Hauptrahmen) in die hintere
Schienengruppe (2) und ziehen Sie sie dabei unter Verwendung des 13/14 m/m Gabelschlüssels (124)
handfest an.
2. Setzen Sie vier 3/8”×23×2T Spannscheiben (104) auf vier 3/8”×3-3/4” Sechskantschrauben (77), führen Sie
sie durch den vorderen Teil des hinteren Bodenrohrs (Hauptrahmen) in die hintere Schienengruppe (2) und
ziehen Sie sie dabei mittels eines 13/14 m/m Gabelschlüssels (124) handfest an.
3. Dann montieren Sie die Abdeckung des vorderen Standfußes (59) mithilfe der zwei M5×15 m/m
Kreuzschlitzschrauben (82) unter Verwendung des Kreuzschlitzschraubendrehers (126).
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Schritt 2
1. Positionieren Sie die Lenkersäule (12) und die
Lenkerrohrabdeckung (49) und schieben Sie die
Rohrabdeckung so weit wie möglich auf die Lenkersäule.
Vergewissern Sie sich, dass die Lenkerrohrabdeckung (49)
ordnungsgemäß ausgerichtet ist.
2. An der oberen Öffnung des Hauptrahmens (1) befindet
sich das mit einem Fixierkabel befestigte Computerkabel
(39). Lösen Sie das Fixierkabel und führen Sie das
Computerkabel (39) unten in das Rohr der Lenkersäule (12)
hinein und durch die obere Öffnung wieder hinaus.
3. Montieren Sie die Lenkersäule (12) in die
Aufnahmeeinrichtung oberhalb des Hauptrahmens(1).
ANMERKUNG: In der Aufnahmeeinrichtung ist bereits ein
Bolzen vorinstalliert, der auf den Steckanschluss des
unteren Teils der Lenkersäule passt und einrastet. Diese
Verbindung muss am Ende zusammen mit den drei
anderen Lenkersäulenbolzen festgezogen werden.
4. Setzen Sie den 3/8" x 2T Federring (128) auf die 3/8" x 2-1/4"
Sechskantschraube (75) und die zwei 3/8” x 23 x 2T Spannscheiben
(104) auf die zwei 3/8" x 3/4" Sechskantschrauben (76). Montieren
Sie sie und ziehen Sie sie handfest an. Die 3/8" x 2-1/4"
Sechskantschraube (75) sollte durch die linke Seite der
Aufnahmeeinrichtung in die Lenkersäule (12) führen.
ANMERKUNG: Durch das Rohr der Lenkersäule (12) führt das
Computerkabel (39). Achten Sie darauf, dass das Kabel während
dieses Vorgangs nicht beschädigt oder gequetscht wird. Seien Sie
vorsichtig, denn es kann zu einer Beschädigung der
Computerkonsolengruppe (32) kommen. Montieren
Sie die zwei 3/8" x 3/4"Sechskantschrauben (76)
mithilfe von 3/8” x 23 x 2T Spannscheiben
(104) an der Vorderseite der
Aufnahmeeinrichtung in die
Lenkersäule (12) und ziehen
Sie sie handfest an.
5. Verwenden Sie die
Gabelschlüssel (124)
zum Festziehen der
drei Bolzen sowie
der vorinstallierten
Schraube.Sie sollten
diese Bolzen so fest
wie
möglich
anziehen.
6. Positionieren Sie die Computerkonsole (32) und ziehen Sie sie mithilfe des Kreuzschlitzschraubendrehers
(126) und vier M5×10 m/m Kreuzschlitzschrauben (85) fest.
7. An der oberen Öffnung der Lenkersäule (12) befinden sich drei Verbindungskabel, zwei Handpulssensoren mit montierten Kabeln (44) und ein Computerkabel (39). Verbinden Sie diese mit den
Gegensteckern an der Rückseite der der Computerkonsole (32). Versuchen Sie nicht, sie gewaltsam
anzuschließen, da die Verbindungsstücke so gestaltet sind, dass sie nicht falsch verbunden werden
können.
8. Bringen Sie nicht benötigte Kabellängen wieder in der Lenkersäule (12) unter, montieren Sie die
Computerkonsole (32) vorsichtig auf der Montageplatte der Lenkersäule (12) und befestigen Sie die vier
M5 x 10m/m Kreuzschlitzschrauben (85) mittels des Kreuzschlitzschraubendrehers (126).
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Schritt 3

MONTAGE DES LENKERS
1. Montieren Sie die zwei Ø25 gewellten Unterlegscheiben (102) auf die Lenkachse (10, 11).
2. Schieben Sie die linke und die rechte Lenkstange (10, 11) auf die jeweilige Seite der Achse
3. Setzen Sie die zwei 3/8”×30×2.0T flachen Unterlegscheiben (131) auf die zwei 3/8”×3/4”
Sechskantschrauben (76), setzen Sie diese in die Gewindelöcher an den Enden der Achse ein und ziehen
Sie sie mittels des 13/14m/m Gabelschlüssels (124) fest.
4. Montieren Sie die vordere (L)(68) und hintere Lenkerverkleidung (L)(68~1) auf den Lenker (L)(10)
mithilfe der vier Ø3.5x12m/m Blechschrauben (107) und des Kreuzschlitzschraubendrehers (126).
5. Montieren Sie die vordere (R)(69) und hintere Lenkerverkleidung (R)(69~1) auf den Lenker (R)(11)
mithilfe der vier Ø3.5x12m/m Blechschrauben (107) und des Kreuzschlitzschraubendrehers (126).
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Schritt 4
1. Richten Sie das Loch am Ende des Verbindungsarms
(L&R)(8&9)(Ende der Schwinglenkstange) nach dem
Loch in der Aufnahmevorrichtung des Lenkers
(L&R)(10&11) aus. Das Stangenende sollte sich
innerhalb der Aufnahmevorrichtung der Lenker
(L&R)(10&11) befinden. Montieren Sie zwei 5/16" x
1-1/4"
Sechskantschrauben
(79)
an
der
Aufnahmevorrichtung des Lenkers (L&R)(10&11)
und am Stangenende. Montieren Sie zwei 5/16" x
20 x 1.5T flache Unterlegscheiben (155), 5/16" x 7T
Nyloc-Muttern (91) und die Ringmuffe (22) auf die
5/16" x 1-1/4" Sechskantschraube (79)
und ziehen Sie mithilfe des 12m/m
Gabelschlüssels (129) und des 13/14 m/m
Gabelschlüssels (124) die 5/16" x 7T
Nyloc-Mutter (91) und die 5/16" x 1-1/4"
Sechskantschraube (79) fest an.
2. Richten Sie zu beiden Seiten die
Abdeckung des Verbindungsarms
B (R)(163) nach der Abdeckung
des Verbindungsarms
B (L)(164) aus und

befestigen Sie beide mithilfe
des
kurzen
Kreuzschlitzschraubendrehers (125),
zwei M5 x 15m/m Kreuzschlitzschrauben (82) und vier
Ø3.5x12m/m
Blechschrauben
(107).
3. Wiederholen Sie Schritt 1 für den
Verbindungsarm (R)(9).
4. Richten Sie die Abdeckung des Verbindungsarms A (R) (161) nach der Abdeckung des Verbindungsarms A (L) (162)
aus und befestigen Sie beide mithilfe des Kreuzschlitzschraubendrehers (126) und zwei M5 x 15m/m
Kreuzschlitzschrauben (82) and 2 Stk. of Ø3.5x12m/m Blechschrauben (107) auf der linken Lenkstange (L) (10).
5. Wiederholen Sie Schritt 3 für die rechte Lenkstange (R) (11).
6. Montieren Sie mit den vier M5x12m/m Kreuzschlitzschrauben (82) die zwei Schleppradabdeckungen (64) über dem
Schlepprad aus Urethan (47) und dem Pedalarm (L, R)(6, 7) und ziehen Sie sie mithilfe des
Kreuzschlitzschraubendrehers (126) fest.
7. Montieren Sie die hintere Abdeckung (A) (60) mit den Öffnungen nach hinten gerichtet auf den hinteren Standfuß
des Hauptrahmens (1) und ziehen Sie die zwei M5x15m/m Kreuzschlitzschrauben (82) mithilfe des
Kreuzschlitzschraubendrehers (126) fest an.
8. Montieren Sie die hintere Abdeckung (B) (61) oberhalb der Schienengruppe (2) so, dass die Öffnungen zur hinteren
Abdeckung (A) (60) zeigen und führen Sie das Schlepprad (47) in die hintere Abdeckung (B) (61) ein.

9. Richten Sie die Öffnungen der hinteren Abdeckung (B) (61) nach der Abdeckung der Schienengruppe (A) (60) aus
und sichern Sie beide Abdeckungen unter Verwendung von Kreuzschlitzschraubendrehern (126) mit zwei 5x16m/m
Schneidschrauben (109). Sichern Sie die hintere Abdeckung (B) (61) am hinteren Ende mit zwei M5 x 50m/m
Kreuzschlitzschrauben (123).

BITTE BLOCKIEREN SIE NACH DEM ZUSAMMENBAU ALLE BAUTEILE.
35

Anleitung zur Vermeidung von Verletzungen
Die Fußplatten Ihres neuen Ellipsentrainers verfügen über eine Einstellmöglichkeit dank Pull-Pin-Technik
(Ziehen eines Einstellstifts). Durch diese Einstellung können Sie den Winkel der Fußstütze ändern und so Ihr
Trainingsprogramm variieren. Die Fußplatten sind gefedert und durch Ziehen des Einstellstifts können sie
schnell herabsinken. Zur Vermeidung von Verletzungen achten Sie bitte darauf, dass sich beim Ziehen des
Stifts Ihr Kopf oder irgendein anderer Körperteil nicht unterhalb der Fußplatte befindet. Legen Sie nur Ihre
Hand ganz hinten an der Fußplatte oberhalb des Einstellstifts.

Transport

Der Ellipsentrainer ist für den Transport mit zwei Rollen ausgestattet, die aktiv werden, wenn das hintere Teil
des Fitnessgerätes hochgehoben wird.
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Computeranleitung

Ventilator (Mod. A25)
Mod. A26 ohne Ventilator

Dot Matrix Anzeige

Display Ansicht

Herzfrequenz Anzeige
Herzfrequenz
Balkendiagramm

Programm Tasten

Ventilator Ein-/Aus Knopf
(Mod. A25)

Bedientasten
Display Ansicht

Informationsfenster

Pulssenoren

Starten
Der Ellipsentrainer verfügt über eine externe Stromversorgung. Wenn er an den Strom angeschlossen wird,
fährt der Computer automatisch hoch. Wenn in einem Zeitraum von 20 Minuten keine Eingabe erfolgt, schaltet
der Computer in den Stand-by-Modus. Im Stand-by-Modus schaltet sich die Anzeige aus. Zum Einschalten der
Computerkonsole drücken Sie bitte auf irgendeine Taste. Beim erstmaligen Hochfahren führt der Computer
einen internen Selbsttest durch. Während dieser Zeit leuchten alle Lichter auf. Nach dem Ausgehen der Lichter
erscheint auf der Punktraster-Anzeige die Software-Version (nämlich: VER 1.0) und im Mitteilungsfeld eine
Tachoanzeige. Die Tachoanzeige zeigt an, wie viele Stunden der Ellipsentrainer genutzt wurde und wie viel
virtuelle Meilen zurückgelegt wurden. Die Anzeige erscheint wie folgt: ODO 123 MI 123 HRS (MI für Meilen,
HRS für Stunden). Der Tachometer bleibt nur ein paar Sekunden lang angezeigt, dann geht die Anzeige des
Computers zur Startseite über. Auf der Punktraster-Anzeige werden nun die verschiedenen Programmprofile
im Durchlauf angezeigt und im Mitteilungsfeld erscheint die Startnachricht. Nun können Sie anfangen, die
Computerkonsole zu nutzen.
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Quick Start - Schnellstart
Dies ist der schnellste Weg, ein Training zu beginnen. Nach dem Hochfahren des Computers drücken Sie zum
Beginnen auf die Starttaste; dies leitet den Schnellstartmodus ein. Im Schnellstartmodus zählt der Zeitzähler
von Null aufwärts und die Trainingsbelastung kann durch Drücken der Up- und Down-Tasten manuell
eingestellt werden. Bei der Punktraster-Anzeige leuchtet zunächst nur die untere Reihe auf. Wenn Sie die
Trainingsbelastung steigern, leuchten weitere Reihen auf und zeigen so ein härteres Training an. Mit steigender
Reihenzahl wächst die Schwierigkeit, auf dem Ellipsentrainer zu treten.
Grundlegende Informationen
Das Punktraster (Dot Matrix) verfügt über zwei Anzeigemodi:
Wenn Sie mit einem Programm beginnen, geschieht dies im Profilanzeigemodus. Links des Punktrasters
befindet sich eine mit "Display" gekennzeichnete Taste. Durch einmaliges Drücken dieser Taste wird eine
Viertelmeilenstrecke angezeigt. Wird die Display-Taste ein weiteres Mal gedrückt, beginnt die
Streckenanzeigeleuchte bei der Display-Taste zu blinken. Dieses zeigt an, dass sich die Anzeige im Scan-Modus
befindet. Die Anzeige wechselt alle paar Sekunden zwischen dem Strecken- und dem Profilmodus. Zum
Ausschalten des Scan-Modus drücken Sie die Display-Taste erneut. Sie gelangen so zum Profilanzeigemodus
zurück.
Das Mitteilungsfeld zeigt zunächst Informationen zu Zeit und Entfernung an. Links unten befindet sich beim
Mitteilungsfeld eine weitere Display-Taste. Jedes Mal, wenn diese Display-Taste gedrückt wird, erscheint die
nächste Gruppe von Informationen, insgesamt vier Fenster. In der angezeigten Reihenfolge: Zeit und
Entfernung, Puls und Kalorien, Geschwindigkeit in U/min und Meilen pro Stunde, Arbeitsstufe und Watt. Wenn
während der Anzeige von Arbeitsstufe und Watt die Display-Taste gedrückt wird, leuchtet die Scan-Leuchte auf
und das Mitteilungsfeld zeigt jedes Datenset je für vier Sekunden lang an und wechselt dann in einer
Endlosschleife zum nächsten Datenset. Drücken Sie die Display-Taste erneut, um zum Anfang
zurückzugelangen.
Rechts auf der Punktrasteranzeige des Ellipsentrainers befinden sich ein Herzsymbol und ein Balkendiagramm.
Der Ellipsentrainer verfügt über ein Herzfrequenzsteuerungssystem. Bei Ergreifen der Handpulssensoren an
den stationären Lenkern oder Tragen des Herzfrequenzüberträgers beginnt das Herzsymbol zu blinken (dies
kann ein paar Sekunden dauern). Im Mitteilungsfeld wird Ihre Herzfrequenz, bzw. der Puls, in Schläge pro
Minute angezeigt. Das Balkendiagramm stellt die prozentuale maximale Herzfrequenz dar, die Sie momentan
erreichen.
ANMERKUNG: Sie müssen Ihr Alter angeben, damit das Balkendiagramm fehlerfrei ist. Einzelheiten zu diesen
Funktionen und wie diese Ihnen helfen können, effizienter zu trainieren, erfahren Sie in dem Abschnitt zur
Herzfrequenz.
Die Stop/Reset-Taste hat mehrere Funktionen. Durch einmaliges Drücken der Stop/Reset-Taste während dem
Ablauf eines Programms wird das Programm 5 Minuten lang angehalten ("Pause"). Dies ist eine großartige
Einrichtung, wenn Sie etwas trinken möchten, einen Anruf entgegennehmen oder etwas anderes erledigen
möchten, das Ihr Training unterbrechen könnte. Um Ihr Training nach einer solchen Unterbrechung
wiederaufzunehmen, brauchen Sie nur auf die Start-Taste zu drücken. Wenn die Stop/Reset-Taste während
eines Trainings zweimal gedrückt wird, wird das Programm beendet und der Computer kehrt zum Start-upSchirm zurück. Wenn die Stop/Reset-Taste 3 Sekunden lang gedrückt bleibt, führt der Computer ein komplettes
Reset (Rückstellung) durch. Bei der Dateneingabe für ein Programm erfüllt die Stop/Reset-Taste die Funktion
einer Rückkehr zum vorherigen Bildschirm. So können Sie während der Programmierung durch Drücken auf die
Stop/Reset-Taste jeweils einen Schritt zurückgehen.
Die Programmtasten werden zur Vorschau jedes Programms benutzt. Bei erstmaligem Einschalten der
Computerkonsole erhalten Sie durch Drücken der einzelnen Programmtasten eine Vorschau, wie das
Programmprofil aussieht. Wenn Sie sich zum Ausprobieren eines Programms entschließen, drücken Sie bitte
zur Auswahl des Programms die entsprechende Programmtaste und dann die Enter-Taste. So gelangen Sie in
den Dateneinstellungsmodus.
Die Programmtasten fungieren im Dateneinstellungsmodus auch als Zahlentastenfeld. Unter jeder
Programmtaste befindet sich eine Nummer. Wenn Sie neue Daten, wie z. B. Alter, Gewicht etc., eingeben,
können Sie diese Tasten für eine schnelle Eingabe von Zahlen nutzen.
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Die Computerkonsole verfügt über einen integrierten Ventilator, der Ihnen Abkühlung verschaffen soll. Um den
Ventilator einzuschalten, betätigen Sie bitte den Schalter an der rechten Seite des Konsolengehäuses (nur bei
Mod. A25).
Jedes Programm kann mit Ihren persönlichen Informationen individuell angepasst werden und je nach Ihren
Bedürfnissen verändert werden. Einige der abgefragten Informationen werden benötigt, um sicherzustellen,
dass die Anzeigen korrekt sind. Sie werden nach Ihrem Alter (Age) und Gewicht (weight) gefragt. Die Eingabe
Ihres Alters stellt sicher, dass das Herzfrequenz-Balkendiagramm die korrekte Zahl anzeigt. Ihr Alter wird auch
während des Herzfrequenz-Steuerprogramms benötigt, damit die für Ihr Alter richtigen Einstellungen
verwendet werden können. Sonst könnte es sein, dass die Trainingseinstellungen für Sie zu hoch oder zu
niedrig sind. Die Eingabe Ihres Gewichts trägt zur Berechnung einer richtigen Kalorienangabe bei. Auch wenn
wir keine genaue Kalorienzahl angeben können, möchten wir Ihnen eine so genaue Zahl wie möglich angeben.

Hinweis zu Kalorien:
Kalorienangaben auf Trainingsgeräten, unabhängig davon, ob es sich um Heimgeräte oder um Geräte in einem
Fitnessstudio handelt, sind nicht exakt und neigen zu großen Variierungen. Sie sind nur als Orientierungswert
gedacht, um Ihren Fortschritt von Training zu Training beobachten zu können. Eine akkurate Messung der von
Ihnen verbrannten Kalorien ist nur in einer klinischen Umgebung mit Anschluss an einer Reihe von Maschinen
möglich. Dies liegt daran, dass die Menschen unterschiedlich sind und jeder Kalorien in einem
unterschiedlichen Maße verbrennt. Eine gute Nachricht ist, dass Ihr Körper nach Beendigung der Übung 20 bis
30 Minuten lang weiterhin Fett mit derselben Geschwindigkeit verbrennt!

Eingabe/Änderung von Einstellungen
Wenn Sie durch Drücken einer Programmtaste und danach der Enter-Taste ein Programm eingeben, haben Sie
die Möglichkeit, Ihre persönlichen Einstellungen einzugeben. Wenn Sie ohne Eingabe neuer Einstellungen
trainieren möchten, drücken Sie einfach auf die Start-Taste. Dadurch umgehen Sie die Datenprogrammierung
und gelangen direkt zum Start Ihres Trainings. Wenn Sie die persönlichen Einstellungen ändern möchten,
brauchen Sie nur den Anleitungen im Mitteilungsfeld folgen. Wenn Sie das Programm ohne Änderung der
Einstellungen starten, werden die Standardeinstellungen bzw. die gespeicherten Einstellungen verwendet.
Die Standardeinstellungen des Computers lauten wie folgt: Alter = 35, Gewicht = 155 Lbs. (entspricht 70,308
kg), Zeit = 30:00, max. Stufe (Max Level), jedes Programm hat ein eigene maximale Trainingsstufe: Hill
(Hügeltraining) = 7, Fatburn (Fettabbau) = 5, Cardio (Herz) = 7, Strength (Kraft) = 8, Interval (Intervall) = 7.
ANMERKUNG: Die Standardeinstellungen für Alter und Gewicht ändern sich, sobald Sie eine neue Zahl
eingeben. Die zuletzt eingegebenen Werte für Alter und Gewicht werden gespeichert als die neuen
Standardeinstellungen. Wenn Sie Ihr Alter und Ihr Gewicht bei der ersten Benutzung des Ellipsentrainers
eingeben, müssen Sie es nicht bei jedem Training erneut eingeben, es sei denn Ihr Alter oder Gewicht
verändert sich oder jemand anders gibt ein anderes Alter bzw. Gewicht ein.

39

Manual

Das Programm Manual ("manuell") funktioniert, wie der Name impliziert, manuell. Dies bedeutet, dass Sie die
Trainingsbelastung selbst steuern können und nicht vom Computer steuern lassen müssen. Zum Starten des
Manual-Programms befolgen Sie die unteren Anleitungen oder drücken Sie einfach die Manual-Taste,
anschließend die Enter-Taste und folgen Sie den Anleitungen im Mitteilungsfeld.
1. Drücken Sie auf die Manual-Taste, dann auf Enter.
2. Über das Mitteilungsfeld werden Sie nun gebeten, Ihr Alter (Age) anzugeben. Dies können Sie durch
Verwendung der Up- und Down-Tasten oder des Zahlentastenfeldes ausführen. Zur Bestätigung der
neuen Zahl drücken Sie die Enter-Taste und wechseln Sie zur nächsten Anzeige.
3. Anschließend werden Sie gebeten, Ihr Gewicht (Weight) einzugeben. Mithilfe der Up- und Down-Tasten
bzw. dem Zahlenfeld können Sie die Angabe für Ihr Gewicht anpassen. Um fortzufahren drücken Sie
bitte auf Enter.
4. Nun folgt die Eingabe für die Zeit (Time). Nach Anpassung der Zeit können Sie durch Drücken auf Enter
fortfahren.
5. Sie haben nun die Bearbeitung der Einstellungen abgeschlossen und können durch Drücken der StartTaste Ihr Training beginnen. Sie können auch zurückgehen und durch Drücken der Enter-Taste Ihre
Einstellungen verändern. ANMERKUNG: Während der Bearbeitung Ihrer Daten können Sie jederzeit die
Stop-Taste drücken, um eine Stufe oder eine Anzeige zurückzugehen.
6. Wenn das Programm startet, befinden Sie sich automatisch in der ersten Stufe. Diese ist die leichteste
Stufe und es ist ratsam, eine Weile in der ersten Stufe zu bleiben, um sich aufzuwärmen. Wenn Sie die
Trainingsbelastung erhöhen wollen, können Sie jederzeit die Up-Taste drücken; mithilfe der Down-Taste
hingegen können Sie die Trainingsbelastung reduzieren.
7. Während des Manual-Programms können Sie sich durch Drücken der seitlichen Display-Taste im
Mitteilungsfeld die Daten im Durchlauf anzeigen lassen, durch Drücken der Display-Taste neben dem
Raster zwischen Profilanzeige und einer Viertelmeilenstrecke wechseln, die Überwachungsfunktion für
die Herzfrequenz nutzen und zum Auto-Pilot-Modus für die Herzfrequenz überwechseln
(weitergehende Informationen zu dieser Funktion erhalten Sie in dem Abschnitt zur Herzfrequenz).
8. Am Ende des Programms können Sie durch Drücken auf Start dasselbe Programm erneut aufrufen,
durch Drücken auf Stop das Programm verlassen oder durch Drücken der Benutzertaste ("User") und
Befolgen der Anleitungen im Mitteilungsfeld das gerade absolvierte Programm als Benutzerprogramm
speichern.
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Preset Programs - Voreingestellte Programme
Der Ellipsentrainer verfügt über fünf verschiedene Programme, die für eine Vielzahl von Trainingsmethoden
entwickelt wurden. Für diese fünf Programme sind werksseitig Profile zum Erreichen verschiedener Ziele
voreingestellt. Die ursprünglich werksseitig eingestellte Schwierigkeitsstufe für jedes Programm ist eine relativ
einfache Stufe. Sie können den Schwierigkeitsgrad für jedes einzelne Programm vor Beginn des Trainings
einstellen. Folgen Sie bitte hierzu den Anleitungen im Mitteilungsfeld nach der Programmauswahl.

HILL - Hügel

Das Hill-Programm simuliert das Aufsteigen auf einen Hügel und das Heruntergehen von einem Hügel. Der
Widerstand der Pedale nimmt während des Programms stetig zu und dann wieder ab. Zum Starten des HillProgramms befolgen Sie bitte die untenstehenden Anleitungen oder drücken Sie einfach die Hill-Taste, dann
auf die Enter-Taste und folgen Sie den Anleitungen im Mitteilungsfeld.
1.

Drücken Sie die Hill-Taste und dann die Enter-Taste.

2.

Über das Mitteilungsfeld werden Sie nun gebeten, Ihr Alter (Age) anzugeben. Dies können Sie durch
Verwendung der Up- und Down-Tasten oder des Zahlentastenfeldes ausführen. Zur Bestätigung der
neuen Zahl drücken Sie die Enter-Taste und wechseln Sie zur nächsten Anzeige.

3.

Anschließend werden Sie gebeten, Ihr Gewicht (Weight) einzugeben. Mithilfe der Up- und Down-Tasten
bzw. dem Zahlenfeld können Sie die Angabe für Ihr Gewicht anpassen. Um fortzufahren drücken Sie
bitte auf Enter.
Nun folgt die Eingabe für die Zeit (Time). Nach Anpassung der Zeit können Sie durch Drücken auf Enter
fortfahren.

4.
5.

Dann werden Sie aufgefordert, die maximale Stufe (Max Level) einzustellen. Dies ist die höchste
Anstrengung, die Sie während des Programms auf dem Gipfel des virtuellen Hügels erfahren. Die
Werkseinstellung liegt bei Stufe sieben. Passen Sie ggf. die Stufe an und drücken Sie dann auf Enter.

6.

Sie haben nun die Bearbeitung der Einstellungen abgeschlossen und können durch Drücken der StartTaste Ihr Training beginnen. Sie können auch zurückgehen und durch Drücken der Enter-Taste Ihre
Einstellungen verändern. ANMERKUNG: Während der Bearbeitung Ihrer Daten können Sie jederzeit die
Stop-Taste drücken, um eine Stufe oder eine Anzeige zurückzugehen.

7.

Sie können während des Programms durch Drücken der Up- bzw. der Down-Taste die Trainingsbelastung
erhöhen oder verringern. Dies betrifft dann nur die Trainingsbelastung in der jeweiligen Phase des
Trainingprofils. Wenn das Profil zum nächsten Schritt übergeht, wird zur voreingestellten Trainingsstufe
zurückgekehrt. Now you are asked to adjust the Max Level. This is the peak exertion level you will
experience during the program, at the top of the hill. The factory setting is level seven. Adjust the level
and then press enter.

8.

Während des Hill-Programms können Sie sich durch Drücken der seitlichen Display-Taste im
Mitteilungsfeld die Daten im Durchlauf anzeigen lassen, durch Drücken der Display-Taste neben dem
Raster zwischen Profilanzeige und einer Viertelmeilenstrecke wechseln, die Überwachungsfunktion für
die Herzfrequenz nutzen und zum Auto-Pilot-Modus für die Herzfrequenz überwechseln (weitergehende
Informationen zu dieser Funktion erhalten Sie in dem Abschnitt zur Herzfrequenz).

9.

Am Ende des Programms können Sie durch Drücken auf Start dasselbe Programm erneut aufrufen,
durch Drücken auf Stop das Programm verlassen oder durch Drücken der Benutzertaste ("User") und
Befolgen der Anleitungen im Mitteilungsfeld das gerade absolvierte Programm als Benutzerprogramm
speichern.
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Fat Burn - Fettverbrennungsprogramm

Das Fat Burn(Fettverbrennen)-Programm dient, wie der Name impliziert, zur Maximierung der
Fettverbrennung. Es gibt viele Theorien zur besten Art der Fettverbrennung, aber die meisten Experten
stimmen überein, dass ein niedrigeres, aber stetiges Maß an Anstrengung am besten ist. Fett wird am besten
verbrannt, wenn die Herzfrequenz bei ca. 60 % bis 70 % ihres maximalen Potentials gehalten wird. Dieses
Programm verwendet keine Herzfrequenz, aber simuliert ein stetiges Ausdauertraining mit niedriger
Belastung.
Zum Starten des Fat Burn-Programms befolgen Sie bitte den untenstehenden Anleitungen oder drücken Sie
einfach die Fat-Burn-Taste, dann auf Enter und folgen Sie den Anleitungen im Mitteilungsfeld.
1.

Drücken Sie auf die Fat Burn-Taste und dann auf die Enter-Taste.

2.

Über das Mitteilungsfeld werden Sie nun gebeten, Ihr Alter (Age) anzugeben. Dies können Sie durch
Verwendung der Up- und Down-Tasten oder des Zahlentastenfeldes ausführen. Zur Bestätigung der
neuen Zahl drücken Sie die Enter-Taste und wechseln Sie zur nächsten Anzeige.

3.

Anschließend werden Sie gebeten, Ihr Gewicht (Weight) einzugeben. Mithilfe der Up- und Down-Tasten
bzw. dem Zahlenfeld können Sie die Angabe für Ihr Gewicht anpassen. Um fortzufahren drücken Sie
bitte auf Enter.

4.

Nun folgt die Eingabe für die Zeit (Time). Nach Anpassung der Zeit können Sie durch Drücken auf Enter
fortfahren.

5.

Dann werden Sie aufgefordert, die maximale Stufe (Max Level) einzustellen. Dies ist die höchste
Anstrengung, die Sie während des Programms erfahren. Die Werkseinstellung liegt bei Stufe fünf. Passen
Sie ggf. die Stufe an und drücken Sie dann auf Enter.

6.

Sie haben nun die Bearbeitung der Einstellungen abgeschlossen und können durch Drücken der StartTaste Ihr Training beginnen. Sie können auch zurückgehen und durch Drücken der Enter-Taste Ihre
Einstellungen verändern. ANMERKUNG: Während der Bearbeitung Ihrer Daten können Sie jederzeit die
Stop-Taste drücken, um eine Stufe oder eine Anzeige zurückzugehen.

7.

Sie können während des Programms durch Drücken der Up- bzw. der Down-Taste die Trainingsbelastung
erhöhen oder verringern. Dies betrifft dann nur die Trainingsbelastung in der jeweiligen Phase des
Trainingprofils. Wenn das Profil zum nächsten Schritt übergeht, wird zur voreingestellten Trainingsstufe
zurückgekehrt.

8.

Während des Fat Burn-Programms können Sie sich durch Drücken der seitlichen Display-Taste im
Mitteilungsfeld die Daten im Durchlauf anzeigen lassen, durch Drücken der Display-Taste neben dem
Raster zwischen Profilanzeige und einer Viertelmeilenstrecke wechseln, die Überwachungsfunktion für
die Herzfrequenz nutzen und zum Auto-Pilot-Modus für die Herzfrequenz überwechseln (weitergehende
Informationen zu dieser Funktion erhalten Sie in dem Abschnitt zur Herzfrequenz).

9.

Am Ende des Programms können Sie durch Drücken auf Start dasselbe Programm erneut aufrufen,
durch Drücken auf Stop das Programm verlassen oder durch Drücken der Benutzertaste ("User") und
Befolgen der Anleitungen im Mitteilungsfeld das gerade absolvierte Programm als Benutzerprogramm
speichern.
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Cardio - Herzfrequenzprogramm

Das Cardio-Programm ist so konzipiert, dass Ihre kardiovaskuläre Funktion erhöht wird. Das ist, einfach
ausgedrückt, ein Training für Herz und Lunge. Durch dieses Training wird Ihr Herzmuskel aufgebaut und Ihre
Durchblutung und Lungenkapazität werden erhöht. Dies wird durch den Einbau eines höheren Maßes an
Anstrengung mit leichten Trainingsschwankungen erzielt. Zum Starten des Cardio-Programms befolgen Sie
bitte die untenstehenden Anleitungen oder drücken Sie einfach die Cardio-Taste, dann auf Enter und folgen
Sie den Anleitungen im Mitteilungsfeld.
1.

Drücken Sie die Cardio-Taste und dann auf Enter.

2.

Über das Mitteilungsfeld werden Sie nun gebeten, Ihr Alter (Age) anzugeben. Dies können Sie durch
Verwendung der Up- und Down-Tasten oder des Zahlentastenfeldes ausführen. Zur Bestätigung der
neuen Zahl drücken Sie die Enter-Taste und wechseln Sie zur nächsten Anzeige.

3.

Anschließend werden Sie gebeten, Ihr Gewicht (Weight) einzugeben. Mithilfe der Up- und Down-Tasten
bzw. dem Zahlenfeld können Sie die Angabe für Ihr Gewicht anpassen. Um fortzufahren drücken Sie
bitte auf Enter.

4.

Nun folgt die Eingabe für die Zeit (Time). Nach Anpassung der Zeit können Sie durch Drücken auf Enter
fortfahren.

5.

Dann werden Sie aufgefordert, die maximale Stufe (Max Level) einzustellen. Dies ist die höchste
Anstrengung, die Sie während des Programms erfahren. Die Werkseinstellung liegt bei Stufe sieben.
Passen Sie ggf. die Stufe an und drücken Sie dann auf Enter.

6.

Sie haben nun die Bearbeitung der Einstellungen abgeschlossen und können durch Drücken der StartTaste Ihr Training beginnen. Sie können auch zurückgehen und durch Drücken der Enter-Taste Ihre
Einstellungen verändern. ANMERKUNG: Während der Bearbeitung Ihrer Daten können Sie jederzeit die
Stop-Taste drücken, um eine Stufe oder eine Anzeige zurückzugehen.

7.

Sie können während des Programms durch Drücken der Up- bzw. der Down-Taste die Trainingsbelastung
erhöhen oder verringern. Dies betrifft dann nur die Trainingsbelastung in der jeweiligen Phase des
Trainingprofils. Wenn das Profil zum nächsten Schritt übergeht, wird zur voreingestellten Trainingsstufe
zurückgekehrt.

8.

Während des Cardio-Programms können Sie sich durch Drücken der seitlichen Display-Taste im
Mitteilungsfeld die Daten im Durchlauf anzeigen lassen, durch Drücken der Display-Taste neben dem
Raster zwischen Profilanzeige und einer Viertelmeilenstrecke wechseln, die Überwachungsfunktion für
die Herzfrequenz nutzen und zum Auto-Pilot-Modus für die Herzfrequenz überwechseln (weitergehende
Informationen zu dieser Funktion erhalten Sie in dem Abschnitt zur Herzfrequenz).

9.

Am Ende des Programms können Sie durch Drücken auf Start dasselbe Programm erneut aufrufen,
durch Drücken auf Stop das Programm verlassen oder durch Drücken der Benutzertaste ("User") und
Befolgen der Anleitungen im Mitteilungsfeld das gerade absolvierte Programm als Benutzerprogramm
speichern.
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Strength - Kraftprogramm

Das Strength-Programm soll die Muskelkraft in Ihrem unteren Körperbereich erhöhen. Im Rahmen dieses
Programms wird der Widerstand stetig bis auf ein hohes Niveau erhöht und dann aufrechterhalten. Dies dient
dazu, Ihre Beine und Gesäßmuskel zu stärken und in Schwung zu bringen. Zum Starten des StrengthProgramms, befolgen Sie bitte die untenstehenden Anleitungen oder drücken Sie einfach auf die StrengthTaste, dann auf Enter und folgen Sie den Anleitungen im Mitteilungsfeld.
1.

Drücken Sie die Strength-Taste und dann auf Enter.

2.

Über das Mitteilungsfeld werden Sie nun gebeten, Ihr Alter (Age) anzugeben. Dies können Sie durch
Verwendung der Up- und Down-Tasten oder des Zahlentastenfeldes ausführen. Zur Bestätigung der
neuen Zahl drücken Sie die Enter-Taste und wechseln Sie zur nächsten Anzeige.

3.

Anschließend werden Sie gebeten, Ihr Gewicht (Weight) einzugeben. Mithilfe der Up- und Down-Tasten
bzw. dem Zahlenfeld können Sie die Angabe für Ihr Gewicht anpassen. Um fortzufahren drücken Sie
bitte auf Enter.

4.

Nun folgt die Eingabe für die Zeit (Time). Nach Anpassung der Zeit können Sie durch Drücken auf Enter
fortfahren.

5.

Dann werden Sie aufgefordert, die maximale Stufe (Max Level) einzustellen. Dies ist die höchste
Anstrengung, die Sie während des Programms erfahren. Die Werkseinstellung liegt bei Stufe acht.
Passen Sie ggf. die Stufe an und drücken Sie dann auf Enter.

6.

Sie haben nun die Bearbeitung der Einstellungen abgeschlossen und können durch Drücken der StartTaste Ihr Training beginnen. Sie können auch zurückgehen und durch Drücken der Enter-Taste Ihre
Einstellungen verändern. ANMERKUNG: Während der Bearbeitung Ihrer Daten können Sie jederzeit die
Stop-Taste drücken, um eine Stufe oder eine Anzeige zurückzugehen.

7.

Sie können während des Programms durch Drücken der Up- bzw. der Down-Taste die Trainingsbelastung
erhöhen oder verringern. Dies betrifft dann nur die Trainingsbelastung in der jeweiligen Phase des
Trainingprofils. Wenn das Profil zum nächsten Schritt übergeht, wird zur voreingestellten Trainingsstufe
zurückgekehrt.

8.

Während des Strength-Programms können Sie sich durch Drücken der seitlichen Display-Taste im
Mitteilungsfeld die Daten im Durchlauf anzeigen lassen, durch Drücken der Display-Taste neben dem
Raster zwischen Profilanzeige und einer Viertelmeilenstrecke wechseln, die Überwachungsfunktion für
die Herzfrequenz nutzen und zum Auto-Pilot-Modus für die Herzfrequenz überwechseln (weitergehende
Informationen zu dieser Funktion erhalten Sie in dem Abschnitt zur Herzfrequenz).

9.

Am Ende des Programms können Sie durch Drücken auf Start dasselbe Programm erneut aufrufen,
durch Drücken auf Stop das Programm verlassen oder durch Drücken der Benutzertaste ("User") und
Befolgen der Anleitungen im Mitteilungsfeld das gerade absolvierte Programm als Benutzerprogramm
speichern.
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Interval - Intervalprogramm

Das Interval-Programm führt Sie durch Phasen hoher Intensität, gefolgt von Phasen niedriger Intensität.
Dieses Programm verbessert Ihre Ausdauer durch eine Verringerung Ihres Sauerstoffgehalts und den
anschließenden Erholungsphasen zur Regeneration des Sauerstoffgehalts. Ihr Herzkreislaufsystem lernt so
eine effizientere Sauerstoffnutzung. Zum Starten des Interval-Programms befolgen Sie bitte die
untenstehenden Anleitungen oder drücken Sie einfach auf die Interval-Taste, dann auf Enter und befolgen Sie
den Anleitungen im Mitteilungsfeld.
1.

Drücken Sie auf Interval und dann auf Enter.

2.

Über das Mitteilungsfeld werden Sie nun gebeten, Ihr Alter (Age) anzugeben. Dies können Sie durch
Verwendung der Up- und Down-Tasten oder des Zahlentastenfeldes ausführen. Zur Bestätigung der
neuen Zahl drücken Sie die Enter-Taste und wechseln Sie zur nächsten Anzeige.

3.

Anschließend werden Sie gebeten, Ihr Gewicht (Weight) einzugeben. Mithilfe der Up- und Down-Tasten
bzw. dem Zahlenfeld können Sie die Angabe für Ihr Gewicht anpassen. Um fortzufahren drücken Sie
bitte auf Enter.

4.

Nun folgt die Eingabe für die Zeit (Time). Nach Anpassung der Zeit können Sie durch Drücken auf Enter
fortfahren.

5.

Dann werden Sie aufgefordert, die maximale Stufe (Max Level) einzustellen. Dies ist die höchste
Anstrengung, die Sie während des Programms erfahren. Die Werkseinstellung liegt bei Stufe sieben.
Passen Sie ggf. die Stufe an und drücken Sie dann auf Enter.

6.

Sie haben nun die Bearbeitung der Einstellungen abgeschlossen und können durch Drücken der StartTaste Ihr Training beginnen. Sie können auch zurückgehen und durch Drücken der Enter-Taste Ihre
Einstellungen verändern. ANMERKUNG: Während der Bearbeitung Ihrer Daten können Sie jederzeit die
Stop-Taste drücken, um eine Stufe oder eine Anzeige zurückzugehen.

7.

Sie können während des Programms durch Drücken der Up- bzw. der Down-Taste die Trainingsbelastung
erhöhen oder verringern. Dies betrifft dann nur die Trainingsbelastung in der jeweiligen Phase des
Trainingprofils. Wenn das Profil zum nächsten Schritt übergeht, wird zur voreingestellten Trainingsstufe
zurückgekehrt.

8.

Während des Interval-Programms können Sie sich durch Drücken der seitlichen Display-Taste im
Mitteilungsfeld die Daten im Durchlauf anzeigen lassen, durch Drücken der Display-Taste neben dem
Raster zwischen Profilanzeige und einer Viertelmeilenstrecke wechseln, die Überwachungsfunktion für
die Herzfrequenz nutzen und zum Auto-Pilot-Modus für die Herzfrequenz überwechseln (weitergehende
Informationen zu dieser Funktion erhalten Sie in dem Abschnitt zur Herzfrequenz).

9.

Am Ende des Programms können Sie durch Drücken auf Start dasselbe Programm erneut aufrufen,
durch Drücken auf Stop das Programm verlassen oder durch Drücken der Benutzertaste ("User") und
Befolgen der Anleitungen im Mitteilungsfeld das gerade absolvierte Programm als Benutzerprogramm
speichern.
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Custom User Defined Programs - Benutzerdefinierte Programme

Es stehen zwei anpassungsfähige Benutzer-Programme zur Verfügung, durch die Sie Ihr eigenes Training
aufstellen und speichern können. Die beiden Programme, User 1 und User 2, funktionieren auf dieselbe
Weise, daher können sie zusammen beschrieben werden. Sie haben die Möglichkeit, durch Befolgen der
untenstehenden Anleitungen Ihr eigenes Benutzerprogramm zusammenzustellen oder auch ein
voreingestelltes Programm, das Sie absolviert haben, als Benutzerprogramm zu speichern. Beide Programme
bieten Ihnen durch das Hinzufügen Ihres Namens die Möglichkeit einer weiteren Personalisierung.
1.

Drücken Sie die Taste User 1 oder User 2. Das Mitteilungsfeld zeigt eine Willkommensnachricht. Wenn es sich
um ein Programm handelt, das Sie zuvor gespeichert hatten, enthält die Nachricht Ihren Namen. Dann
drücken Sie die Enter-Taste, um mit der Programmierung zu beginnen.

2.

Nach dem Drücken auf Enter zeigt das Mitteilungsfeld, wenn kein Name gespeichert ist, “Name – A” an. Wenn
beispielsweise der Name “David” zuvor gespeichert worden ist, zeigt das Mitteilungsfeld “Name – David” an
und "D" blinkt. Wenn ein Name gespeichert ist, können Sie diesen ändern oder durch Drücken auf die StopTaste den Namen behalten und zum nächsten Schritt übergehen. Zur Eingabe eines Namen verwenden Sie
bitte die Up- und/oder Down-Tasten, um den ersten Buchstaben zu ändern. Speichern können Sie diesen
mithilfe von Enter, dann können Sie mit dem nächsten Buchstaben fortfahren. Wenn Sie die Eingabe beendet
haben, drücken Sie bitte die Stop-Taste zur Speicherung des Namens und gehen so zum nächsten Schritt über.

3.

Über das Mitteilungsfeld werden Sie nun gebeten, Ihr Alter (Age) anzugeben. Dies können Sie durch
Verwendung der Up- und Down-Tasten oder des Zahlentastenfeldes ausführen. Zur Bestätigung der neuen
Zahl drücken Sie die Enter-Taste und wechseln Sie zur nächsten Anzeige.

4.

Anschließend werden Sie gebeten, Ihr Gewicht (Weight) einzugeben. Mithilfe der Up- und Down-Tasten bzw.
dem Zahlenfeld können Sie die Angabe für Ihr Gewicht anpassen. Um fortzufahren drücken Sie bitte auf Enter.

5.

Nun folgt die Eingabe für die Zeit (Time). Nach Anpassung der Zeit können Sie durch Drücken auf Enter
fortfahren.

6.

Dann werden Sie aufgefordert, die maximale Stufe (Max Level) einzustellen. Dies ist die höchste Anstrengung,
die Sie während des Programms erfahren. Die Werkseinstellung liegt bei Stufe sieben. Passen Sie ggf. die
Stufe an und drücken Sie dann auf Enter.

7.

Nun blinkt die erste Säule und Sie werden aufgefordert, die Stufe für den ersten Trainingsabschnitt
einzustellen. Wenn Sie die gewünschte Stufe eingestellt haben bzw. wenn die vorgegebene Stufe nicht ändern
möchten, drücken Sie auf Enter, um zum nächsten Abschnitt überzugehen.

8.

Für den nächsten Abschnitt wird dieselbe Stufe angezeigt wie im zuvor angepassten Abschnitt. Wiederholen
Sie dasselbe Verfahren für den vorherigen Abschnitt und drücken Sie dann auf Enter. Dies wiederholen Sie, bis
alle zwanzig Trainingsabschnitte eingestellt worden sind.

9.

Über das Mitteilungsfeld werden Sie nun gebeten, zur Speicherung des Programms auf Enter zu drücken.
Nach dem Speichern des Programms zeigt das Mitteilungsfeld “New program saved” (neues Programm
gespeichert) an und gibt Ihnen dann die Möglichkeit, das Programm zu starten oder zu ändern. Durch Drücken
von Stop kehren Sie zum Start-up-Bildschirm zurück.

10. Sie können während des Programms durch Drücken der Up- bzw. der Down-Taste die Trainingsbelastung
erhöhen oder verringern. Dies betrifft dann nur die Trainingsbelastung in der jeweiligen Phase des
Trainingprofils. Wenn das Profil zum nächsten Schritt übergeht, wird zur voreingestellten Trainingsstufe
zurückgekehrt.
Während des User 1- oder User 2-Programms können Sie sich durch Drücken der seitlichen Display-Taste im
Mitteilungsfeld die Daten im Durchlauf anzeigen lassen, durch Drücken der Display-Taste neben dem Raster
zwischen Profilanzeige und einer Viertelmeilenstrecke wechseln, die Überwachungsfunktion für die Herzfrequenz
nutzen und zum Auto-Pilot-Modus für die Herzfrequenz überwechseln (weitergehende Informationen zu dieser
Funktion erhalten Sie in dem Abschnitt zur Herzfrequenz).
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Heart Rate Control Program 1 & 2 (HR 1, HR 2) operation
(Herzfrequenzsteuerungsprogramme; HR 1, HR 2)

Die Funktionsweise ist bei beiden Programmen gleich; der einzige Unterschied besteht darin, dass HR 1 auf
60 % und HR 2 auf 80 % der maximalen Herzfrequenz eingestellt ist. Beide sind auf die gleiche Weise
programmiert.
Zum Starten der Programme HR 1 bzw. HR 2 befolgen Sie bitte die untenstehenden Anleitungen oder drücken
Sie einfach auf die HR 1- bzw HR 2-Taste, dann auf Enter und folgen Sie den Anleitungen im Mitteilungsfeld.
1.

Drücken Sie auf die Taste HR 1 bzw. HR 2 und dann auf Enter.

2.

Über das Mitteilungsfeld werden Sie nun gebeten, Ihr Alter (Age) anzugeben. Dies können Sie durch
Verwendung der Up- und Down-Tasten oder des Zahlentastenfeldes ausführen. Zur Bestätigung der
neuen Zahl drücken Sie die Enter-Taste und wechseln Sie zur nächsten Anzeige.

3.

Anschließend werden Sie gebeten, Ihr Gewicht (Weight) einzugeben. Mithilfe der Up- und Down-Tasten
bzw. dem Zahlenfeld können Sie die Angabe für Ihr Gewicht anpassen. Um fortzufahren drücken Sie
bitte auf Enter.

4.

Nun folgt die Eingabe für die Zeit (Time). Nach Anpassung der Zeit können Sie durch Drücken auf Enter
fortfahren.

5.

Nun werden Sie aufgefordert, die Heart Frequency Level (Herzfrequenzstufe) einzustellen. Dies ist die
Herzfrequenzstufe, die Sie während des Programms erfahren. Passen Sie ggf. die Stufe an und drücken
Sie dann auf Enter.

6.

Sie haben nun die Bearbeitung der Einstellungen abgeschlossen und können durch Drücken der StartTaste Ihr Training beginnen. Sie können auch zurückgehen und durch Drücken der Enter-Taste Ihre
Einstellungen verändern. ANMERKUNG: Während der Bearbeitung Ihrer Daten können Sie jederzeit die
Stop-Taste drücken, um eine Stufe oder eine Anzeige zurückzugehen.

7.

Sie können während des Programms durch Drücken der Up- bzw. der Down-Taste die Trainingsbelastung
erhöhen oder verringern. Dies ermöglicht Ihnen, Ihre Zielherzfrequenz während des Programms zu
ändern.

8.

Während des HR 1- oder HR 2-Programms können Sie durch Drücken der seitlichen Display-Taste im
Mitteilungsfeld durch die Daten blättern.

9.

Am Ende des Programms können Sie durch Drücken auf Start dasselbe Programm erneut aufrufen,
durch Drücken auf Stop das Programm verlassen oder durch Drücken der Benutzertaste ("User") und
Befolgen der Anleitungen im Mitteilungsfeld das gerade absolvierte Programm als Benutzerprogramm
speichern.

Auto-Pilot
Die Auto-Pilot-Funktion ist ein besonders interessantes Herzfrequenzprogramm. Es ermöglicht Ihnen einen
schnellen Start des Herzfrequenzsteuerungsprogramms. Sie können während des Programms jederzeit die
Auto-Pilot-Taste (Hr2) drücken, damit der Computer in den Herzfrequenzsteuerungs-Modus übergeht. Der
Computer hält, wenn Sie die Auto-Pilot-Taste (Hr2) drücken, Ihre Herzfrequenz auf dem aktuellen Niveau.
Ein Beispiel: Wenn Sie sich im manuellen Modus (Manual mode) befinden und Ihre Herzfrequenz bei 150
Schlägen pro Minute liegt, drücken Sie die Auto-Pilot-Taste (Hr2), wodurch der Computer zur
Herzfrequenzsteuerung übergeht und Ihre Herzfrequenz automatisch bei 150 Schlägen pro Minute hält.
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Partlist
Teile Nr.
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
32~1
32~2
32~3
32~5
32~6
32~7
32~8
32~9
32~10
32~11
32~13
32~14
32~15
32~16
39
40
41
42
43
44
44~1

Bezeichnung
Hauptrahmen
Schienengruppe
Querstange
Muffengehäuse, Pedalarm
Pedalarm (L)
Pedalarm (R)
Verbindungsarm (L)
Verbindungsarm (R)
Lenker (L)
Lenker (R)
Lenkersäule
Zwischenradbaugruppe
Einstellbare Pedale
Arretierstiftbaugruppe
Kurbelachse
Kugellager, Kurbelachse
Kugellager für den Lenkzwischenhebel
Rundkugellager
WFM-2528-21_Muffe
Ø31 × Ø25.5 × Ø 19 × 16+3T_Muffe
Ringmuffe
Schlossschraube
Halterung, Aluminiumführung
Rückseitige Abdeckung
Kugellager, Schlepprad
Riemen
Antriebsscheibe
Schwungrad-Bremse
Magnet
Scheibenfeder
Computerkonsole
Oberes Konsolengehäuse
Unteres Konsolengehäuse
Kennzeichen, Konsole
Ventilatorgitter, Umlenker
Verankerung
Ventilator
Netzschalter für den Ventilator
Frontscheibenabdeckung
Gummitastatur (A)
Gummitastatur (G)
Empfänger, HR
Schnittstelle Tochterplatte
Regler
Konsolentastatur
1000m/m_Computerkabel
600m/m_DC Stromkabel
Getriebemotor
300m/m_Sensor mit Kabel
Sensorenhalterung
850m/m_Handpuls mit Kabelgruppe
Handpulsgruppe (oben)
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Menge
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
6
2
2
4
4
3
2
4
1
8
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

Teile Nr.
44~2
45
46
47
48~1
48~2
49
50
51
52
53
54
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
68~1
69
69~1
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Bezeichnung
Handpulsgruppe (unten)
Adapter
Transportrolle
Schlepprad, Urethan
3/8" × 2"_Senkkopfinbusschraube
Stellfuß
Lenkerrohrabdeckung
Kettenschutz（L）
Kettenschutz（R）
Runde Scheibe
Abdeckung der runden Scheibe
Schaumstoffummantelung des Handgriffs
Pedalarm-Gehäuse (L)
Pedalarm-Gehäuse (R)
Abdeckung des vorderen Standfußes
Hintere Abdeckung (A)
Hintere Abdeckung (B)
Pedale (L)
Pedale (R)
Schleppradabdeckung
Ø32 (1.8T)_Rundkopfabschluss
Schaumstoffummantelung der Pedale (L)
Schaumstoffummantelung der Pedale (R)
Vordere Lenkerverkleidung (L)
Hintere Lenkerverkleidung (L)
Vordere Lenkerverkleidung (R)
Hintere Lenkerverkleidung (R)
Ø38 (2.5T)_Pedale Endabdeckung
Ø38(2.0T)_Rundkopfabschluss
Isolator
Muffe
5/16" × 15m/m_Sechskantschraube
3/8" × 2-1/4"_Sechskantschraube
3/8" × 3/4"_Sechskantschraube
3/8" × 3-3/4"_Sechskantschraube
3/8" × 2-1/4"_Zylinderschraube mit Innensechskant
5/16" × 1-1/4"_Sechskantschraube
5/16" × 3/4"_Sechskantschraube
5/16" × 1- 3/4"_Rundkopfinbusschraube
M5 × 15m/m_Kreuzschlitzschraube
1/4" × 3/4"_Sechskantschraube
M5 × 10m/m_Kreuzschlitzschraube
Ø25 _C Ring
Ø17_C Ring
M8 × 7T _Nyloc-Mutter
3/8" × 7T _Nyloc-Mutter
1/4" _Nyloc-Mutter
5/16" ×7T_Nyloc-Mutter
3/8" -UNF26 ×4T_Mutter
3/8" -UNF26 ×9T_Mutter
3/8" ×7T_Mutter
M12_Mutter
3/8" × 19 × 1.5T_flache Unterlegscheibe
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Menge
2
1
2
4
4
4
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
4
8
4
4
4
2
2
4
2
16
4
10
3
5
1
4
4
4
2
2
8
2
14

Teile Nr.
97
98
99
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
118
119
122
123
124
125
126
127
128
129
131
133
134
136
137
138
155
156
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

Bezeichnung
3/8" × 25 × 2T_flache Unterlegscheibe
5/16" × 35 × 1.5T_flache Unterlegscheibe
5/16" × 23 × 1.5T_flache Unterlegscheibe
M8 × 170m/m_J Bolzen
Ø25_Gewellte Unterlegscheibe
Ø17 _Gewellte Unterlegscheibe
3/8" × 23 × 2T_Spannscheibe
5 × 16m/m_Schneidschraube
4 × 15m/m_Blechschraube
Ø3.5 × 12m/m_Blechschraube
4 × 19m/m_Blechschraube
5 × 16m/m_Schneidschraube
3/8" × 3/4"_Sechskantschraube
Ø35 × Ø25.5 × 5T_Muffe
Aluminiumführung
Ø3×20m/m_Schneidschraube
Fußstütze
Stahlseil
M8×30m/m_Zylinderschraube mit Innensechskant
1/4" × 19m/m_flache Unterlegscheibe
Ø3.5×30 m/m_ Blechschraube
M5 × 50m/m_Kreuzschlitzschraube
13/14m/m_ Gabelschlüssel
Kurzer Kreuzschlitzschraubendreher
Kreuzschlitzschraubendreher
M8 × 20 _Schlossschraube
3/8" × 2T_Federring
12m/m_Gabelschlüssel
3/8" × 30 ×2.0T_flache Unterlegscheibe
Trinkflasche
Ø17 × 23.5 × 1T_flache Unterlegscheibe
Ovales Abschlussstück
5 × 19m/m_Schneidschraube
1/4" × 1-3/4"_Sechskantschraube
5/16" × 20 × 1.5T_flache Unterlegscheibe
Ø25_Nylon Gewellte Unterlegscheibe
M8 × 9T_ Nyloc-Mutter
3/8"× 11T_Nyloc-Mutter
Verbindungsarm-Abdeckung A (R)
Verbindungsarm-Abdeckung A (L)
Verbindungsarm-Abdeckung B (R)
Verbindungsarm-Abdeckung B (L)
Ø10_C Ring
Ø5 × 16 × 1.5T_flache Unterlegscheibe
Spannfeder für die Pedale
M5 × 10m/m _Kreuzschlitzschraube
Ø13.5 × 38.5L_Achse des Sicherungsstiftes
Ø10 × 120L_Sicherungsstiftfeder
Schmiermittel
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Menge
2
4
6
1
4
8
6
7
1
23
7
18
4
1
2
4
2
1
2
17
4
3
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
4
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
4
2
8
2
2
1

CZ
Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
gratulujeme Vám k zakoupení domácího trenéra ENERGETICS. Tento výrobek je koncipován pro domácí použití
tak, aby vyhověl přáním a požadavkům této potřeby. Před jeho montáží a před prvním použitím si prosím
nejprve pečlivě pročtěte tento návod. Prosím uschovejte si návod jako referenci a pro správné zacházení s
Vaším přístrojem pro posilování fyzické kondice. V případě dalších dotazů ohledně tohoto přístroje Vám
budeme samozřejmě rádi k dispozici. Přejeme Vám mnoho zábavy a úspěchů při Vašem tréninku.

Váš

- tým

Záruka
Kvalitní výrobky ENERGETICS jsou konstruovány a testovány aby mohly být využity pro angažovaný trénink
fyzické kondice. Tento přístroj odpovídá evropské normě EN 957.
Společnost ENERGETICS poskytuje na vady materiálu a zpracování záruku v délce 2 let. Ze záruky jsou vyloučeny
jak škody, které vzniknou neodborným použitím výrobku, tak i opotřebovávané díly. Na elektronické
komponenty se poskytuje záruka v délce jednoho roku. Záruční doba začíná s datem prodeje (prosím doklad o
zakoupení pečlivě uschovat).

Bezpečnostní pokyny
 Při zdravotních omezeních nebo pro individuální a osobní tréninkové parametry konzultujte toto
nejprve s Vaším lékařem. On Vám dokáže říct, který druh tréninku a jaké zatížení je pro Vás vhodné.
 Pozor: Chybný nebo přepjatý trénink může ohrozit Vaše zdraví.
 Začněte s tréninkem teprve tehdy, až budete mít ověřeno, že domácí trenér je správně smontován a
nastaven.
 Začínejte vždy se zahřívací fází.
 Používejte pouze originální díly ENERGETICS, které jsou přiloženy v dodávce (viz kontrolní seznam)
 Postupujte při montáži přístroje přesně podle montážního návodu.
 Používejte pro montáž pouze vhodné nářadí, a vyžádejte si případně pomoc druhé osoby.
 Postavte přístroj na stabilní podklad, který je odolný proti skluzu.
 Zajistěte u všech nastavitelných částí, aby byly správně nastaveny maximální polohy, do kterých se
můžou tyto díly nastavit.
 Dotáhněte před zahájením tréninku všechny nastavitelné díly napevno, abyste se vyvarovali jejich
povolení během tréninku.
 Přístroj je koncipován pro trénink dospělých osob. Zajistěte, aby děti používaly přístroj pouze pod
dozorem dospělých osob.
 Upozorněte přítomné osoby na možnost ohrožení, např. pohyblivými částmi.
 Odpor je možné nastavit podle Vašich osobních potřeb: viz také tréninkový návod.
 Nepoužívejte posilovací kolo bez jakékoliv obuvi nebo v nezavázané obuvi.
 Zajistěte, aby byl pro používání domácího trenéra k dispozici dostatek místa.
 Dbejte na volné nebo pohyblivé díly během montáže/demontáže Vašeho domácího trenéra.
 Abyste chránili podlahu nebo koberec před případnými poškozeními, položte pod posilovací kolo
rohožku.
 Pokud se posilovací přístroj nepoužívá, přístroj vypněte.
 Zajistěte, aby v nejbližším okolí posilovacího kola nestály žádné předměty.
 Tento přístroj je koncipován výhradně pro domácí použití, a byl testován na maximální tělesnou
hmotnost 135 kilogramů.
 Nebude převzata žádná záruka za osobní škody a ostatní škody, které vzniknou v důsledku používání
posilovacího kola.
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Ventilátor (Mod A25)
Model A26 bez ventilátoru
Konzola
Ruční tep
Úchyt pro nápoj

Řídítka
Kryt rukojetí
Konzolová tyč
Kryt konzolové tyče

Pedál

Regulační čep
Přední
stabilizátor
Kryt

Spojovací rameno

Pedálové
rameno

Zadní bočnice

Polštářek nášlapné plochy
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Seznam drobných součástí
1. krok

#96.3/8" x 19 x 1.5T
Plochá podložka (2ks)

#82 M5 x 15m/m Šroub
s hlavou Phillips (2ks)

#104.3/8" x 23 x 2.0T
Zakřivená podložka (4ks)

#75.3/8” x 2-1/4” Šroub
s hlavou Hex (2ks)

#77. 3/8” x 3-3/4” Šroub
s hlavou Hex (4ks)

2. krok

#85. M5 x 12m/m Šroub
s hlavou Phillips (4ks)

#128.3/8" x 2.0T Pružná
podložka (1ks)

#76. 3/8” x 3/4” Šroub
s hlavou Hex (2ks)

#104.3/8" x 23 x 2.0T
Zakřivená podložka (2ks)

#75.3/8” x 2-1/4” Šroub
s hlavou Hex (1ks)
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3. krok

#102.ψ25 Zvlněná
podložka (2ks)

#131.3/8" x 30 x 2.0T
Plochá podložka (2ks)

#107. 3.5 x 12m/m
Plechový šroub (8ks)

#76. 3/8” x 3/4” Šroub
s hlavou Hex (2ks)

4. krok

#107. 3.5 x 12m/m
Plechový šroub (8ks)

#155.5/16" x 20 x 1.5T
Plochá podložka (2ks)

109. 5 x 16m/m
Závitořezný šroub (2ks)

#82. M5 x 15m/m Šroub
s hlavou Phillips (12ks)

#79. 5/16” x 1-1/4”
Šroub s hlavou Hex (2ks)

91. 5/16" x 7T
Matice nyloc (2ks)

#123. M5 x 50m/m Šroub
s hlavou Phillips (2ks)
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Nářadí

#126. Šroubovák Phillips (1ks)

#125. Krátký šroubovák Phillips (1ks)

#129. 12m/m Klíč (2ks)

#124. 13/14m/m Klíč (1ks)
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Montáž
Vybalení výrobku
Vyjměte opatrně všechny součásti z balení a zkontrolujte, zda nejsou poškozené či zda nějaké části nechybí.
Naleznete-li poškozené díly, nebo v případě, že některé části chybí, obraťte se neprodleně na svého prodejce.
Vyjměte hardware balíček. Montáž hardwaru rozdělena do jednotlivých kroků. Nejprve vyjměte nářadí a pro
každý krok vyjměte příslušný hardware, aby nedošlo k nepořádku.

1. krok

MONTÁŽ ZADNÍ KOLEJNICOVÉ SESTAVY
1. Nasaďte 2ks plochých podložek 3/8”×19×1.5T (96) na 2ks šroubů s hlavou hex 3/8”×2-1/4” (75) a
upevněte je manuálně skrze vršek Zadní Stabilizační Tyče (Hlavní Rám) k Zadní Sestavě (2) za použití klíče
13/14 m/m (124).
2. Nasaďte 4ks zvlněných podložek 3/8”×23×2T (104) na 4ks šroubů s hlavou hex 3/8”×3-3/4” (77) a
upevněte je manuálně skrze přední část Zadní Stabilizační Tyče (hlavní rám) ke Kolejnicové Sestavě (2)
použitím klíče 13/14 m/m (124).
3. 3. Poté nainstalujte Čelní Stabilizační Kryt (59) pomocí 2ks šroubů s hlavou Phillips M5×15 m/m (82) za
použití šroubováku Phillips (126).
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2. krok
1. Uchopte Ocelovou tyč konzole (12) a Kryt pro tyč konzole
(49) a nasaďte Kryt na Tyč do maximálně možné hloubky.
Ujistěte se, že je Kryt konzolové tyče (49) nastaven
správným směrem.
2. Na vrchním otvoru Hlavního Rámu (1) se nachází
Počítačový Kabel (39) svázaný vodicím drátem. Rozmotejte
drát a zaveďte Počítačový Kabel (39) do spodní části
Konzolové tyče (12) a vyveďte jej z vrchního otvoru.
3. Nasaďte Konzolovou tyč (12) do přijímací podpěry na vrchu
Hlavního Rámu (1).
POZOR: Jeden šroub se již nachází v přijímací podpěře, která je
nasazena do štěrbiny ve spodní části Konzolové tyče. Tento
šroub musí být na konci stejně utažen jako zbylé tři šrouby
u konzolové tyče.
4. Nasaďte 1ks Dělené podložky 3/8" x 2T (128) na 1ks
Šroubu s hlavou hex 3/8" x 2-1/4" (75) a 2ks Zakřivených
podložek 3/8” x 23 x 2T (104) na 2ks Šroubů s hlavou 3/8" x
3/4" (76). Nasaďte a upevněte je manuálně. Šroub s hlavou
hex 3/8" x 2-1/4" (75) by měl projít levou stranu přijímací
podpěry do Konzolové tyče (12).
POZOR: Počítačový Kabel (39) prochází Konzolovou tyčí (12).
Buďte opatrní a nepoškoďte či nepropíchněte tento kabel
během tohoto pracovního procesu. Postupujte se
zvýšenou opatrností, protože by mohlo dojít k poškození
celé Konzolové sestavy (32). Nainstalujte a manuálně
utáhněte 2ks Šroubů s hlavou hex 3/8" x 3/4" (76) se
Zakřivenými podložkami 3/8” x 23 x 2T (104) skrze přední
část přijímací podpěry do Konzolové tyče (12
5. Použijte klíč 13/14m/m (124) pro pevné utažení tří šroubů
a již předem nasazeného šroubu. Tyto šrouby by
měly být utaženy maximální silou.
6. Vyjměte Konzolu (32) a upevněte
ji pomocí 4ks Šroubů s hlavou
Phillips M5×10 m/m (85) za
použití Šroubováku Phillips (126).

7. Na vrchním otvoru Konzolové tyče (12) jsou 3 konektory, dvě kabelové sestavy pro měření tepu na ruce
(44) a jeden Počítačový kabel (39). Napojte je na sdružené konektory na zadní straně Konzole (32).
Nepoužívejte při spojení nadměrnou sílu, protože jsou konektory nastaveny tak, aby nedošlo
k nekorektnímu nasazení
8. Nadbytečné kabely uschovejte zpět do Konzolové tyče (12) a opatrně nasaďte Konzolu (32) na montážní
platformu Konzolové tyče (12) a utáhněte 4ks Šroubů s hlavou Phillips M5 x 10m/m Phillips (85) za
použití Šroubováku Philips (126).
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3. krok

MONTÁŽ ŘÍDÍTEK
1. Nasaďte 2ks Zvlněných podložek Ø25 (102) na Řídítka (10,11).
2. Nasaďte levou a pravou část řídítek (10,11) na obě strany řídící osy.
3. Nasaďte 2ks Plochých podložek 3/8”×30×2.0T (131) na 2ks Šroubů s hlavou hex 3/8”×3/4” (76) a
utáhněte je pomocí Klíče 13/14m/m (124) v otvorech na obou koncích osy.
4. Nainstalujte Čelní kryt řídítek (L)(68) a Zadní kryt řídítek (L)(68~1) na Řídítka (L)(10) pomocí 4ks
Plechových šroubů Ø3.5x12m/m (107) za použití Šroubováku Phillips (126).
5. Nainstalujte Čelní kryt řídítek (P)(69) a Zadní kryt řídítek (P)(69~1) na Řídítka (P)(11) pomocí 4ks
Plechových šroubů Ø3.5x12m/m (107) za použití Šroubováku Phillips (126).
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4. krok
1. Spojte otvor na konci Spojovacích ramen (L a
P)(8 a 9)(otáčivý konec tyče) s otvorem v držáku
Řídítek (L a P)(10 a 11). Konec tyče by měl být
uvnitř držáků Řídítek (L a P)(10 a 11). Zvolte 2ks
Šroubů s hlavou hex 5/16" x 1-1/4" (79) a
upevněte jej skrze držáky Řídítek (L a P)(10 a 11)
a konec tyče. Nainstalujte 2ks Plochých podložek
5/16" x 20 x 1.5T (155), Matic nyloc 5/16" x 7T
(91) a Spojku rybí očko (22) na Šroub s hlavou
hex 5/16" x 1-1/4" (79) a utáhněte je pevně
pomocí Klíče 12m/m (129) a Klíče 13/14 m/m
(124) na Matici nyloc 5/16" x 7T (91) a na Šroub
s hlavou hex 5/16" x 1-1/4" (79).
2. Spojte Kryt spojovacího ramene B (P)(163)
s Krytem spojovacího ramene B (L)(164) na obou
stranách spojovacích ramen a
utáhněte je pomocí 2ks Šroubů
s hlavou Phillips M5 x 15m/m
(82) a 4ks Plechových šroubů
Ø3.5x12m/m (107) za
použití Krátkého šroubováku
Phillips (125).

3. Opakujte 1. krok pro
Spojovací rameno (P)(9).
4. Spojte Kryt spojovacího
ramene A (P) (161)
s Krytem
spojovacího
ramene A (L) (162) na
Řídítka (L) (10) a zajistěte
kryty pomocí 2ks Šroubů
s hlavou Phillips M5 x
15m/m (82) a 2ks Plechových šroubů Ø3.5x12m/m (107) za
použití Šroubováku Phillips (126).
5. Opakujte 3.krok pro Řídítka (P) (11).
6. Nainstalujte 2ks Krytů posuvného kola (64) nad Posuvné kolo (47) a Pedálové rameno (L, P)(6,7) pomocí
4ks Šroubů s hlavou Phillips M5x12m/m (82) a utáhněte je za použití Šroubováku Phillips (126).
7. Nainstalujte Zadní kryt (A) (60) na Zadní stabilizátor Hlavního Rámu (1), přičemž otvory ukazují zpět, a
utáhněte je pomocí 2ks Šroubů s hlavou Philips M5x15m/m (82) za použití Šroubováku Phillips (126).
8. Nainstalujte Zadní bočnici (B) (61) nad Kolejnicovou sestavu (2), přičemž otvory ukazují na Zadní bočnici
(A) (60) a zasuňte Posuvné kolo (47) do Zadní bočnice (B) (61).
9. Spojte otvory Zadní bočnice (B) (61) s Krytem kolejnicové sestavy (A) (60) a zabezpečte oba kryty pomocí
2ks Závitořezných šroubů 5x16m/m (109) za použití Šroubováku Philips (126). Zajistěte Zadní bočnici (B)
(61) na jejím zadním konci pomocí 2ks Šroubů s hlavou Phillips M5 x 50m/m (123).

PROSÍM UZAMKNĚTE VŠECHNY KOMPONENTY PO MONTÁŽI VŠECH PŘÍDAVNÝCH PRVKŮ.
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Upozornění pro zabránění zranění
Pedály u Vašeho nového stroje mají takzvané „pull-pin“ nastavení. Toto nastavení Vám dovoluje změnit úhel
nášlapové plochy a dodat tím další varianty cvičení. Nášlapové plochy disponují pružinou, a jakmile se natáhne
vytahovací kolík (pull-pin), nášlapová plocha může náhle spadnout. Pro zamezení možných úrazů a zranění
nevkládejte ruku či jiné části těla pod nášlapovou plochu, jakmile zatáhnete za vytahovací kolík (pull-pin). Ruku
vložte pouze pod samý konec nášlapové plochy, přímo nad vytahovacím kolíkem (pull-pin).

Přeprava

Stroj má dvě přepravní kolečka, která jsou využita v případě, že se při přepravě zvedne zadní část stroje.
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Návod k počítači

Ventilátor (model A25)
Model A26 bez ventilátoru

Bodová matice

Displej

Indikátor srdečních
tepů
Graf srdečních tepů

Programová tlačítka

Zapínač ventilátoru
(Mod. A25)

Kontrolní tlačítka
Displej

Okénko hlášení

Senzor tepu

Zapnutí
Stroj je vybaven externím napájením. Při připojení stroje ke zdroji elektrické energie se konzola automaticky
zapne. Nedochází-li k napájení elektrického proudu do konzole po dobu 20 minut, přepne se konzola do režimu
„stand-by“. V režimu „stand-by“ se konzolový displej vypne. Pro zapnutí konzole stiskněte jakékoliv tlačítko. Při
počátečním zapnutí provádí konzola interní test. Během této doby se zapnou všechna světla. Po vypnutí světel
se vyobrazí na displeji bodové matice softwarová verze (tzn.: VER 1.0) a v okénku hlášení se vyobrazí náhled
hodometru. Náhled hodometru ukazuje, kolik hodin byl stroj v provozu a kolik virtuálních mil stroj již urazil.
Displej vypadá následovně: ODO 123 MI 123 HRS.
Displej hodometru je vyobrazen jen po dobu několika vteřin, poté se konzola přepne na startovní displej.
Displej bodové matice projde různými profily programů a okénko hlášení ukazuje počáteční zprávu.

62

Rychlý start (Quick Start)
To je nejrychlejší způsob pro zahájení tréninku. Po zapnutí konzole stiskněte tlačítko Start pro inicializaci režimu
Quick Start. V režimu Quick Start běží čas od nuly směrem nahoru a pracovní zátěž lze nastavit manuálně
stlačením tlačítek „Up“ a „Down“. V displeji bodové matice se nejprve rozsvítí pouze spodní řádek. Při navýšení
pracovní zátěže se rozsvítí další řádky a zobrazují tak těžší trénink. Postupným rozsvícením řádků se šlapání
stává těžším.
Základní informace
Bodová matice má dva displejové režimy:
Při zahájení programu se tento nachází v režimu Profile display. Po levé straně bodové matice se nachází
tlačítko s označením „Display“. Jedním stisknutím tohoto tlačítka se přepne displej na vyobrazení čtvrtimílové
trasy. Stisknete-li tlačítko Display opakovaně, začne světlo indikátoru trasy (Track indicator light) hned vedle
tlačítka Display blikat. To znamená, že je displej v režimu Scan. Displej se každých pár vteřin přepíná mezi
režimy „Track“ a „Profile“. Pro vypnutí režimu Scan stiskněte opět tlačítko „Display“. Tím se vrátíte do režimu
Profile display.
Okénko hlášení (Message Window) nejprve ukazuje informace o času a vzdálenosti (Time and Distance). Ve
spodní levé části okénka hlášení se nachází další displejové tlačítko. Při každém stisknutí tohoto tlačítka se
vyobrazí další sada informací, celkem 4 okénka, a to v následujícím pořadí: čas a vzdálenost (Time and
Distance), tep a kalorie (Pulse and Calories), rychlost (Speed in RPM and MPH), pracovní stupeň (Work Level) a
watty (Watts). Je-li displejové tlačítko stisknuto během režimu „Level and Watts“, rozsvítí se světlo scan a
okénko hlášení ukazuje každou sadu dat po dobu čtyř vteřin, něž přejde k další sadě dat. Opětným stisknutím
displejového tlačítka se vrátíte zpět na začátek.
Na pravé straně bodové matice se nachází symbol srdce (Heart Icon) a sloupcový diagram (Bar Graph). Stroj
disponuje integrovaným systémem pro monitorování srdečních tepů. Jednoduchým uchopením senzorů pro
měření tepů na řídítkách nebo nošením snímače srdečních tepů na těle dochází k blikání symbolu srdce (může
trvat několik vteřin). Okénko hlášení ukazuje Vaší hodnotu srdečních tepů za minutu. Sloupcový diagram (Bar
Graph) představuje procentuální hodnotu Vašich momentálně dosažených maximálních srdečních tepů.
UPOZORNĚNÍ: Do sloupcového diagramu musíte zadat svůj věk. Podívejte se do sekce o Srdečním tepu (Heart
Rate) pro další detailní informace k dosažení efektivnějšího tréninku.
Tlačítko Stop/Reset má hned několik funkcí. Jedním stisknutím tlačítka Stop/Reset během programu přerušíte
(Pause) program po dobu 5 minut. Potřebujete si zajít pro pití, zvednout telefon či zařídit si něco jiného během
tréninku? V tom případě je právě toto ideální funkce. Pro pokračování v tréninku stiskněte jednoduše tlačítko
Start. Stiskněte-li tlačítko Stop/Reset dvakrát během tréninku, program se ukončí a konzola se vrátí na
počáteční obrazovku. Stisknete-li tlačítko Stop/Reset po dobu 3 vteřin, dochází k úplnému vynulování (RESET)
konzole. Během zadání dat do programu má tlačítko Stop/Reset funkci návratu na předchozí obrazovku
(Previous Screen). To Vám dovoluje vrátit se o krok zpět v rámci nastavení programu.
Programová tlačítka (Program Keys) se používají nahlédnutí do každého programu. Při prvním zapnutí konzole
můžete stisknout tlačítko u každého programu pro získání náhledu do jednotlivých profilů programu.
Rozhodněte-li se pro vyzkoušení některého programu, stiskněte příslušné programové tlačítko, stiskněte Enter
pro zvolení programu a vstupte do režimu zadání dat.
Programová tlačítka fungují také jako číslová klávesnice (Number Key Pad), když se nacházíte v režimu zadání
dat. Pod každým programovým tlačítkem je číslo. Zadáváte-li nová data, jako například věk, váhu atd.., můžete
použít tato tlačítka pro urychlené zadání čísel.
Konzole obsahuje také integrovaný ventilátor. Pro zapnutí ventilátoru přepněte spínač na pravé straně
konzolového pouzdra (u modelu A25).
Každý z programů lze modifikovat Vašimi osobními údaji a přizpůsobit jej tak Vašim potřebám. Některé
z požadovaných informací jsou nutné pro zaručení správných výsledků. Budete požádán o zadání svého věku
(Age) a váhy (Weight). Zadání věku zajistí, že sloupcový diagram srdečních tepů ukazuje správné číslo. Váš věk
je rovněž nezbytný během programů pro kontrolu srdečních tepů. V případě špatného zadání věku by mohlo
být pracovní nastavení příliš vysoké či nízké. Zadání váhy pomáhá při kalkulaci přesnějšího údaje spotřeby
kalorií (Calorie). Přesto, že nemůžeme zajistit úplně přesný údaj o spotřebě kalorií, chceme se mu maximálně
přiblížit.
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Hlášení o kaloriích:
Údaje o kaloriích, ať už v tréninkové hale nebo doma, nejsou přesné a mají tendenci k vyšším odchylkám.
Slouží pouze orientačně pro sledování Vašeho pokroku od tréninku k tréninku. Jediná cesta pro přesné měření
spotřeby kalorií je klinické nastavení ve spojení k velkému množství přístrojů. Důvod je rozdílnost mezi lidmi a
různé rychlosti spotřeby kalorií. Dobrou zprávou je, že budete spalovat kalorie stejnou rychlostí, jako během
cvičení po dobu 20-30 minut, i po ukončení tréninku!

Zadání a změnění nastavení:
Při vstupu do programu, stisknutím programového tlačítka a poté tlačítka Enter, máte možnost zadat své
osobní nastavení. Chcete-li trénovat bez zadání nového nastavení, stiskněte tlačítko Start. Tím přeskočíte
programování dat a ocitnete se přímo u zahájení tréninku. Chcete-li změnit osobní nastavení, pokračujte
v instrukcích v okénku hlášení. Zpustíte-li program beze změny nastavení, bude počítač používat počáteční či
již uložená nastavení.
Počáteční nastavení počítače jsou následovní: věk = 35, váha = 155 Lbs., čas = 30:00, max stupeň, každý
program má jiný maximální pracovní stupeň: Hill = 7, Fatburn = 5, Cardio = 7, Strength = 8, Interval = 7. POZOR:
Počáteční údaje věku a váhy se změní, když zadáte nové číslo. Takže poslední zadané údaje k věku a váze
budou uloženy jako nová počáteční nastavení. Zadáte-li věk a váhu při prvním použití stroje, nebudete muset
zadat tyto údaje při každém tréninku, jedině že by se změnil Váš věk a Vaše váha či někdo jiný by zadal jiné
údaje o věku a váze.

Manual - Manuální

Manuální program pracuje přesně dle názvu; manuálně. To znamená, že kontrolujete pracovní zátěž sám a ne
počítač. Pro zahájení Manuálního programu pokračujte dle níže uvedených instrukcí nebo stiskněte tlačítko
Manual, poté Enter a postupujte dále dle pokynů v okénku hlášení.
1.

Stiskněte tlačítko Manual a poté tlačítko Enter.

2.

Okénko hlášení Vás požádá o zadání věku (Age). Zadejte svůj věk pomocí tlačítek „Up“ a „Down“ nebo
číslové klávesnice, poté stiskněte tlačítko Enter pro potvrzení nového čísla a pokračování k další
obrazovce.

3.

Nyní budete požádán o zadání své váhy (Weight). Můžete upravit svoji váhu pomocí tlačítek „Up“ a
„Down“ nebo číslové klávesnice. Poté stiskněte Enter a pokračujte dále.

4.

Další údaj je čas (Time). Zadejte čas a pokračujte tlačítkem Enter.

5.

Nyní jste hotov se zpracováním nastavení a můžete zahájit trénink stisknutím tlačítka Start. Můžete se
ale také vrátit a změnit nastavení stisknutím tlačítka Enter. POZOR: Během zadání údajů se můžete
stisknutím tlačítka Stop vrátit zpět o jeden krok či jednu obrazovku.

6.

Jakmile odstartuje program, ocitnete se na prvním stupni. To je nejlehčí a nejnižší stupeň obtížnosti a
je dobré zůstat na tomto stupni nějaký čas pro zahřátí svalstva. Chcete-li zvýšit pracovní zátěž,
stiskněte kdykoliv tlačítko „Up“; tlačítko „Down“ pracovní zátěž opět sníží.

7.

Během Manuálního programu budete schopen prohlédnout údaje v okénku hlášení stisknutím
příslušných displejových tlačítek (Display key), přeskakovat mezi profilovým displejem a čtvrtečně
mílové trase stisknutím displejového tlačítka vedle matice, používat prvky pro monitorování srdečních
tepů a také můžete přepnout do režimu autopilota srdečních tepů (Auto-Pilot) (viz sekce Srdeční tepy
pro další podrobnosti k této funkci).

8.

Po skončení programu stiskněte tlačítko Start pro opakování stejného programu a nebo tlačítko Stop
pro opuštění programu. Právě ukončený program můžete ale také uložit jako uživatelský program
(custom user program) stisknutím uživatelského tlačítka (User key) a dle instrukcí v okénku hlášení.
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Preset Programs - Nastavené programy
Stroj disponuje pěti různými programy, které byly vytvořeny pro celou škálu tréninků. Těchto pět programů
mají předem nastavené profily pro dosažení různých cílů. Počáteční integrovaný stupeň obtížnosti pro každý
jednotlivý program je nastavený na relativně nízkou úroveň. Před zahájením tréninku můžete nastavit stupeň
obtížnosti pro každý program postupováním dle instrukcí v okénku hlášení pro výběru programu.

PROGRAM
HILL (kopec)

Tento program simuluje jízdu do a z kopce. Odpor v pedálech se postupně zvyšuje a snižuje v průběhu
programu. Pro zahájení programu „Hill“ postupujte dle níže uvedených instrukcí nebo stiskněte tlačítko „Hil“,
poté Enter a postupujte dle pokynů v okénku hlášení..
1.

Stiskněte tlačítko Hill a poté tlačítko Enter.

2.

Okénko hlášení Vás požádá o zadání věku (Age). Zadejte svůj věk pomocí tlačítek „Up“ a „Down“ nebo
číslové klávesnice, poté stiskněte tlačítko Enter pro potvrzení nového čísla a pokračování k další
obrazovce.

3.

Nyní budete požádán o zadání své váhy (Weight). Můžete upravit svoji váhu pomocí tlačítek „Up“ a
„Down“ nebo číslové klávesnice. Poté stiskněte Enter a pokračujte dále.

4.

Další údaj je čas (Time). Zadejte čas a pokračujte tlačítkem Enter.

5.

Nyní budete žádán o nastavení maximálního stupně (Max Level). To je nejvyšší stupeň obtížnosti
během programu, na vrcholu kopce. Tovární nastavení odpovídá stupni číslo sedm. Upravte stupeň
obtížnosti a stiskněte Enter.

6.

Nyní jste hotov se zpracováním nastavení a můžete zahájit trénink stisknutím tlačítka Start. Můžete se
ale také vrátit a změnit nastavení stisknutím tlačítka Enter. POZOR: Během zadání údajů se můžete
stisknutím tlačítka Stop vrátit zpět o jeden krok či jednu obrazovku.

7.

Chcete-li zvýšit či snížit pracovní zátěž kdykoliv v průběhu programu, stiskněte tlačítka „Up“ nebo
„Down“. Tím ovlivníte jen pracovní zátěž pro aktuální pozici v profilu. Přejde-li profil do dalšího
sloupce, vrátí se zpět do předem nastaveného pracovního stupně.

8.

Během programu Hill budete schopen prohlédnout údaje v okénku hlášení stisknutím příslušných
displejových tlačítek (Display key), přeskakovat mezi profilovým displejem a čtvrtečně mílové trase
stisknutím displejového tlačítka vedle matice, používat prvky pro monitorování srdečních tepů a také
můžete přepnout do režimu autopilota srdečních tepů (Auto-Pilot) (viz sekce Srdeční tepy pro další
podrobnosti k této funkci).

9.

Po skončení programu stiskněte tlačítko Start pro opakování stejného programu a nebo tlačítko Stop
pro opuštění programu. Právě ukončený program můžete ale také uložit jako uživatelský program
(custom user program) stisknutím uživatelského tlačítka (User key) a dle instrukcí v okénku hlášení.
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Spalování tuku (Fat Burn)

Program spalování tuku (Fat Burn) slouží již dle jména pro maximalizaci spalování tuku. Existuje celá řada
myšlenkových směrů ohledně nejlepšího způsobu spalování tuku, ale většina odborníků se shoduje na tom, že
nižší a konstantní stupeň zátěže je nejlepší. Naprosto nejlepší způsob spalování tuku je udržovat srdeční tep
okolo 60% až 70% jeho maximálního potenciálu. Tento program nepoužívá srdeční tep, ale simuluje nižší a
konstantní stupeň tréninku.
Pro zahájení programu spalování tuku (Fat Burn) postupujte dle níže uvedených instrukcí nebo stiskněte
tlačítko Fat Burn, poté Enter a postupujte dále dle pokynů v okénku hlášení.
1.

Stiskněte tlačítko Fat Burn a poté tlačítko Enter.

2.

Okénko hlášení Vás požádá o zadání věku (Age). Zadejte svůj věk pomocí tlačítek „Up“ a „Down“ nebo
číslové klávesnice, poté stiskněte tlačítko Enter pro potvrzení nového čísla a pokračování k další
obrazovce.

3.

Nyní budete požádán o zadání své váhy (Weight). Můžete upravit svoji váhu pomocí tlačítek „Up“ a
„Down“ nebo číslové klávesnice. Poté stiskněte Enter a pokračujte dále.

4.

Další údaj je čas (Time). Zadejte čas a pokračujte tlačítkem Enter.

5.

Nyní budete žádán o nastavení maximálního stupně (Max Level). To je nejvyšší stupeň obtížnosti během
programu. Tovární nastavení odpovídá stupni číslo pět. Upravte stupeň obtížnosti a stiskněte Enter.

6.

Nyní jste hotov se zpracováním nastavení a můžete zahájit trénink stisknutím tlačítka Start. Můžete se
ale také vrátit a změnit nastavení stisknutím tlačítka Enter. POZOR: Během zadání údajů se můžete
stisknutím tlačítka Stop vrátit zpět o jeden krok či jednu obrazovku.

7.

Chcete-li zvýšit či snížit pracovní zátěž kdykoliv v průběhu programu, stiskněte tlačítka „Up“ nebo
„Down“. Tím ovlivníte jen pracovní zátěž pro aktuální pozici v profilu. Přejde-li profil do dalšího sloupce,
vrátí se zpět do předem nastaveného pracovního stupně.

8.

Během programu Fat Burn budete schopen prohlédnout údaje v okénku hlášení stisknutím příslušných
displejových tlačítek (Display key), přeskakovat mezi profilovým displejem a čtvrtečně mílové trase
stisknutím displejového tlačítka vedle matice, používat prvky pro monitorování srdečních tepů a také
můžete přepnout do režimu autopilota srdečních tepů (Auto-Pilot) (viz sekce Srdeční tepy pro další
podrobnosti k této funkci).

9.

Po skončení programu stiskněte tlačítko Start pro opakování stejného programu a nebo tlačítko Stop
pro opuštění programu. Právě ukončený program můžete ale také uložit jako uživatelský program
(custom user program) stisknutím uživatelského tlačítka (User key) a dle instrukcí v okénku hlášení.
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Cardio

Program Cardio byl vytvořen pro zlepšení kardiovaskulárních funkcí. Zjednodušeně řečeno to znamená trénink
srdce a plící. Tento program posílí srdeční svalstvo a zlepší průtok krve a plicní kapacitu. Tohoto cíle je
dosaženo vyšším stupněm zátěže v kombinaci s mírnými fluktuacemi výkonu. Pro zahájení programu Cardio
postupujte dle níže uvedených instrukcí nebo stiskněte tlačítko Cardio, poté Enter a postupujte dále dle
pokynů v okénku hlášení.
1.

Stiskněte tlačítko Cardio a poté tlačítko Enter.

2.

Okénko hlášení Vás požádá o zadání věku (Age). Zadejte svůj věk pomocí tlačítek „Up“ a „Down“ nebo
číslové klávesnice, poté stiskněte tlačítko Enter pro potvrzení nového čísla a pokračování k další
obrazovce.

3.

Nyní budete požádán o zadání své váhy (Weight). Můžete upravit svoji váhu pomocí tlačítek „Up“ a
„Down“ nebo číslové klávesnice. Poté stiskněte Enter a pokračujte dále.

4.

Další údaj je čas (Time). Zadejte čas a pokračujte tlačítkem Enter.

5.

Nyní budete žádán o nastavení maximálního stupně (Max Level). To je nejvyšší stupeň obtížnosti během
programu. Tovární nastavení odpovídá stupni číslo sedm. Upravte stupeň obtížnosti a stiskněte Enter.

6.

Nyní jste hotov se zpracováním nastavení a můžete zahájit trénink stisknutím tlačítka Start. Můžete se
ale také vrátit a změnit nastavení stisknutím tlačítka Enter. POZOR: Během zadání údajů se můžete
stisknutím tlačítka Stop vrátit zpět o jeden krok či jednu obrazovku.

7.

Chcete-li zvýšit či snížit pracovní zátěž kdykoliv v průběhu programu, stiskněte tlačítka „Up“ nebo
„Down“. Tím ovlivníte jen pracovní zátěž pro aktuální pozici v profilu. Přejde-li profil do dalšího sloupce,
vrátí se zpět do předem nastaveného pracovního stupně.

8.

Během programu Cardio budete schopen prohlédnout údaje v okénku hlášení stisknutím příslušných
displejových tlačítek (Display key), přeskakovat mezi profilovým displejem a čtvrtečně mílové trase
stisknutím displejového tlačítka vedle matice, používat prvky pro monitorování srdečních tepů a také
můžete přepnout do režimu autopilota srdečních tepů (Auto-Pilot) (viz sekce Srdeční tepy pro další
podrobnosti k této funkci).

9.

Po skončení programu stiskněte tlačítko Start pro opakování stejného programu a nebo tlačítko Stop
pro opuštění programu. Právě ukončený program můžete ale také uložit jako uživatelský program
(custom user program) stisknutím uživatelského tlačítka (User key) a dle instrukcí v okénku hlášení.
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Síla (Strength)

Program Strength byl vytvořen pro navýšení svalové síly ve spodní části těla. Tento program bude průběžně
přibírat na odporu až do vyššího stupně, kde Vás ponechá. To slouží k posílení a tvarování nohou a gluterálních
částí těla. Pro zahájení programu Strength postupujte dle níže uvedených instrukcí nebo stiskněte tlačítko
Strength, poté Enter a postupujte dále dle pokynů v okénku hlášení.
1.

Stiskněte tlačítko Strength a poté tlačítko Enter.

2.

Okénko hlášení Vás požádá o zadání věku (Age). Zadejte svůj věk pomocí tlačítek „Up“ a „Down“ nebo
číslové klávesnice, poté stiskněte tlačítko Enter pro potvrzení nového čísla a pokračování k další
obrazovce.

3.

Nyní budete požádán o zadání své váhy (Weight). Můžete upravit svoji váhu pomocí tlačítek „Up“ a
„Down“ nebo číslové klávesnice. Poté stiskněte Enter a pokračujte dále.

4.

Další údaj je čas (Time). Zadejte čas a pokračujte tlačítkem Enter.

5.

Nyní budete žádán o nastavení maximálního stupně (Max Level). To je nejvyšší stupeň obtížnosti během
programu. Tovární nastavení odpovídá stupni číslo osm. Upravte stupeň obtížnosti a stiskněte Enter.

6.

Nyní jste hotov se zpracováním nastavení a můžete zahájit trénink stisknutím tlačítka Start. Můžete se
ale také vrátit a změnit nastavení stisknutím tlačítka Enter. POZOR: Během zadání údajů se můžete
stisknutím tlačítka Stop vrátit zpět o jeden krok či jednu obrazovku.

7.

Chcete-li zvýšit či snížit pracovní zátěž kdykoliv v průběhu programu, stiskněte tlačítka „Up“ nebo
„Down“. Tím ovlivníte jen pracovní zátěž pro aktuální pozici v profilu. Přejde-li profil do dalšího sloupce,
vrátí se zpět do předem nastaveného pracovního stupně.

8.

Během programu Strength budete schopen prohlédnout údaje v okénku hlášení stisknutím příslušných
displejových tlačítek (Display key), přeskakovat mezi profilovým displejem a čtvrtečně mílové trase
stisknutím displejového tlačítka vedle matice, používat prvky pro monitorování srdečních tepů a také
můžete přepnout do režimu autopilota srdečních tepů (Auto-Pilot) (viz sekce Srdeční tepy pro další
podrobnosti k této funkci).

9.

Po skončení programu stiskněte tlačítko Start pro opakování stejného programu a nebo tlačítko Stop
pro opuštění programu. Právě ukončený program můžete ale také uložit jako uživatelský program
(custom user program) stisknutím uživatelského tlačítka (User key) a dle instrukcí v okénku hlášení.
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Interval

Program Interval Vás doprovodí přes nejvyšší i nejnižší stupně intenzity. Tento program zvýší Vaší vytrvalost
jednotlivými částmi se snížením kyslíku, která se střídá s částmi oddychu a čerpání kyslíku. Váš
kardiovaskulární systém bude naprogramován tak, aby užíval kyslíku mnohem účinněji. Pro zahájení programu
Interval postupujte dle níže uvedených instrukcí nebo stiskněte tlačítko Interval, poté Enter a postupujte dále
dle pokynů v okénku hlášení.
1.

Stiskněte tlačítko Interval a poté tlačítko Enter.

2.

Okénko hlášení Vás požádá o zadání věku (Age). Zadejte svůj věk pomocí tlačítek „Up“ a „Down“ nebo
číslové klávesnice, poté stiskněte tlačítko Enter pro potvrzení nového čísla a pokračování k další
obrazovce.

3.

Nyní budete požádán o zadání své váhy (Weight). Můžete upravit svoji váhu pomocí tlačítek „Up“ a
„Down“ nebo číslové klávesnice. Poté stiskněte Enter a pokračujte dále.

4.

Další údaj je čas (Time). Zadejte čas a pokračujte tlačítkem Enter.

5.

Nyní budete žádán o nastavení maximálního stupně (Max Level). To je nejvyšší stupeň obtížnosti během
programu. Tovární nastavení odpovídá stupni číslo sedm. Upravte stupeň obtížnosti a stiskněte Enter.

6.

Nyní jste hotov se zpracováním nastavení a můžete zahájit trénink stisknutím tlačítka Start. Můžete se
ale také vrátit a změnit nastavení stisknutím tlačítka Enter. POZOR: Během zadání údajů se můžete
stisknutím tlačítka Stop vrátit zpět o jeden krok či jednu obrazovku.

7.

Chcete-li zvýšit či snížit pracovní zátěž kdykoliv v průběhu programu, stiskněte tlačítka „Up“ nebo
„Down“. Tím ovlivníte jen pracovní zátěž pro aktuální pozici v profilu. Přejde-li profil do dalšího sloupce,
vrátí se zpět do předem nastaveného pracovního stupně.

8.

Během programu Interval budete schopen prohlédnout údaje v okénku hlášení stisknutím příslušných
displejových tlačítek (Display key), přeskakovat mezi profilovým displejem a čtvrtečně mílové trase
stisknutím displejového tlačítka vedle matice, používat prvky pro monitorování srdečních tepů a také
můžete přepnout do režimu autopilota srdečních tepů (Auto-Pilot) (viz sekce Srdeční tepy pro další
podrobnosti k této funkci).

9.

Po skončení programu stiskněte tlačítko Start pro opakování stejného programu a nebo tlačítko Stop
pro opuštění programu. Právě ukončený program můžete ale také uložit jako uživatelský program
(custom user program) stisknutím uživatelského tlačítka (User key) a dle instrukcí v okénku hlášení.
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Uživatelem definované programy (Custom User Defined Programs)

Existují dva uživatelem nastavitelné uživatelské programy, které Vám umožňují sestavit a uložit vlastní
tréninkový program. Tyto dva programy, User 1 a User 2, operují naprosto stejným způsobem, takže není
důvod proč popsat každý zvlášť. Můžete si sestavit vlastní program postupováním dle níže uvedených instrukcí
nebo můžete uložit jakýkoliv jiný nastavený program, který doplníte a sestavíte jako uživatelský program.
V obou programech máte možnost zadat jméno uživatele.
1.

Stiskněte tlačítko User 1 nebo User 2. Okénko hlášení ukáže uvítací zprávu. Pokud jste již předem uložil
program, bude uvítací zpráva obsahovat i Vaše jméno. Poté stiskněte Enter a zahajte fázi programování.

2.

Stiskněte-li Enter, vyobrazí se v okénku hlášení ukazatel „Name – A”, pokud nemáte jméno uložené.
Pokud bylo předem uloženo jméno „David”, vyobrazí se v okénku hlášení ukazatel „Name – David” a
bude blikat písmeno D. Pokud je uložené jméno, můžete jej změnit a nebo stisknout tlačítko Stop pro
zachování jména a pokračování k dalšímu kroku. Chcete-li zadat nové jméno, použijte tlačítka „Up“
a/nebo „Down“ pro změnění prvního písmena a stiskněte Enter pro uložení prvního písmena a
pokračujte k dalšímu písmenu. Po ukončení zadání jména stiskněte tlačítko Stop pro uložení jména a
pokračujte dalším krokem.

3.

Okénko hlášení Vás požádá o zadání věku (Age). Zadejte svůj věk pomocí tlačítek „Up“ a „Down“ nebo
číslové klávesnice, poté stiskněte tlačítko Enter pro potvrzení nového čísla a pokračování k další
obrazovce.

4.

Nyní budete požádán o zadání své váhy (Weight). Můžete upravit svoji váhu pomocí tlačítek „Up“ a
„Down“ nebo číslové klávesnice. Poté stiskněte Enter a pokračujte dále.

5.

Další údaj je čas (Time). Zadejte čas a pokračujte tlačítkem Enter.

6.

Nyní budete žádán o nastavení maximálního stupně (Max Level). To je nejvyšší stupeň obtížnosti během
programu. Tovární nastavení odpovídá stupni číslo sedm. Upravte stupeň obtížnosti a stiskněte Enter.

7.

Nyní bliká první sloupec a Vy budete požádán o nastavení stupně pro první segment tréninku. Po
ukončení nastavení prvního segmentu nebo pokud nechcete provést žádné změny, stiskněte Enter a
pokračujte k dalšímu segmentu.

8.

Další segment tréninku ukáže stejný stupeň jako již předem nastavený segment. Opakujte stejný postup
jako u posledního segmentu a stiskněte Enter. Pokračujte tak až do nastavení všech dvaceti segmentů
tréninku.

9.

V okénku hlášení se vyobrazí pokyn ke stisknutí tlačítka Enter pro uložení programu. Po uložení
programu Vám okénko hlášení oznámí „New program saved” (nový program uložen) a poté Vám dá
možnost zahájit či modifikovat program. Stisknutím tlačítka Stop se vrátíte na počáteční obrazovku.

10. Chcete-li zvýšit či snížit pracovní zátěž kdykoliv v průběhu programu, stiskněte tlačítka „Up“ nebo
„Down“. Tím ovlivníte jen pracovní zátěž pro aktuální pozici v profilu. Přejde-li profil do dalšího sloupce,
vrátí se zpět do předem nastaveného pracovního stupně.
Během programu User 1 a User 2 budete schopen prohlédnout údaje v okénku hlášení stisknutím příslušných
displejových tlačítek (Display key), přeskakovat mezi profilovým displejem a čtvrtečně mílové trase stisknutím
displejového tlačítka vedle matice, používat prvky pro monitorování srdečních tepů a také můžete přepnout
do režimu autopilota srdečních tepů (Auto-Pilot) (viz sekce Srdeční tepy pro další podrobnosti k této funkci).
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Heart Rate Control Program 1 & 2 (HR 1, HR 2) operation
Programy kontroly srdečních tepů 1 a 2 (HR 1, HR 2)

Oba programy fungují stejným způsobem, jediný rozdíl spočívá v tom, že HR 1 je nastaven na 60% a HR 2 na
80% maximálního srdečního tepu. Oba jsou naprogramovány stejně.
Pro zahájení programů HR 1 a HR 2 postupujte dle níže uvedených instrukcí nebo stiskněte tlačítko HR 1 či HR
2, poté tlačítko Enter a postupujte dle pokynů v okénku hlášení.
1.

Stiskněte tlačítko HR 1 či HR 2 a poté tlačítko Enter.

2.

Okénko hlášení Vás požádá o zadání věku (Age). Zadejte svůj věk pomocí tlačítek „Up“ a „Down“ nebo
číslové klávesnice, poté stiskněte tlačítko Enter pro potvrzení nového čísla a pokračování k další
obrazovce.

3.

Nyní budete požádán o zadání své váhy (Weight). Můžete upravit svoji váhu pomocí tlačítek „Up“ a
„Down“ nebo číslové klávesnice. Poté stiskněte Enter a pokračujte dále.

4.

Další údaj je čas (Time). Zadejte čas a pokračujte tlačítkem Enter.

5.

Nyní budete žádán o nastavení maximálního stupně (Max Level). To je nejvyšší stupeň obtížnosti během
programu. Upravte stupeň obtížnosti a stiskněte Enter.

6.

Nyní jste hotov se zpracováním nastavení a můžete zahájit trénink stisknutím tlačítka Start. Můžete se
ale také vrátit a změnit nastavení stisknutím tlačítka Enter. POZOR: Během zadání údajů se můžete
stisknutím tlačítka Stop vrátit zpět o jeden krok či jednu obrazovku.

7.

Chcete-li zvýšit či snížit pracovní zátěž kdykoliv v průběhu programu, stiskněte tlačítka „Up“ nebo
„Down“. Tím ovlivníte jen pracovní zátěž pro aktuální pozici v profilu. Přejde-li profil do dalšího sloupce,
vrátí se zpět do předem nastaveného pracovního stupně.

8.

Během programu HR 1 či HR 2 budete schopen prohlédnout údaje v okénku hlášení stisknutím
příslušných displejových tlačítek (Display key), přeskakovat mezi profilovým displejem a čtvrtečně
mílové trase stisknutím displejového tlačítka vedle matice, používat prvky pro monitorování srdečních
tepů a také můžete přepnout do režimu autopilota srdečních tepů (Auto-Pilot) (viz sekce Srdeční tepy
pro další podrobnosti k této funkci).

9.

Po skončení programu stiskněte tlačítko Start pro opakování stejného programu a nebo tlačítko Stop
pro opuštění programu. Právě ukončený program můžete ale také uložit jako uživatelský program
(custom user program) stisknutím uživatelského tlačítka (User key) a dle instrukcí v okénku hlášení.

Auto-pilot
The Auto-pilot feature is a unique heart rate program. This program allows you to enter the Heart Rate
Control program on the fly. At any time, during any program, you can press the Auto-pilot button (Hr2) and
the console will switch to heart rate control mode. The console will maintain your heart rate at the current
level when you press the Auto-pilot button (Hr2). For instance: If you are in the Manual mode and your heart
rate is at 150 beats per minute, pressing the Auto-pilot button (Hr2) will switch the console to heart rate
control and keep your heart rate at 150 beats per minute automatically.
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Seznam součástí
Číslo
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
32~1
32~2
32~3
32~5
32~6
32~7
32~8
32~9
32~10
32~11
32~13
32~14
32~15
32~16
39
40
41
42
43
44
44~1

Popis
Hlavní rám
Kolejnicová sestava
Rozpěra
Pouzdro ložiska, Rameno pedálu
Rameno pedálu(L)
Rameno pedálu (P)
Spojovací rameno (L)
Spojovací rameno (P)
Rukojeť (L)
Rukojeť (R)
Tyč konzole
Sestava hnaného kotouče
Nastavitelný pedál
Sestava pojistného kolíku
Kliková náprava
Ložisko, Kliková náprava
Ložisko pro pomocnou páku řízení
Ložisko rybího očka
WFM-2528-21_Pouzdro ložiska
Ø31 × Ø25.5 × Ø 19 × 16+3T_Pouzdro ložiska
Objímka rybího očka
Vratový šroub
Záchytná podpěra, Hliníkový pás
Podpora zadního krytu
Pouzdro ložiska, Posuvné kolo
Pás
Hnací řemenice
Brzda setrvačníku
Magnet
Klíč Woodruff
Konzola
Horní kryt konzole
Dolní kryt konzole
Emblém, Konzola
Reflektor větracího grilu
Kotva
Větrák
Spínač ventilátoru
Kryt čelní desky
Gumový polštářek klávesnice (A)
Gumový polštářek klávesnice (G)
Přijímač, HR
Rozhraní dceřiného boardu
Kontrolní jednotka
Klávesnice konzole
1000m/m_Počítačový Kabel
600m/m_DC Napájecí kabel
Převodový motor
300m/m_Senzor s kabelem
Pouzdro senzoru
850m/m_Kabely pro snímání tepu na rukou
Sestava pro snímání tepu na rukou
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Počet
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
6
2
2
4
4
3
2
4
1
8
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

Číslo
44~2
45
46
47
48~1
48~2
49
50
51
52
53
54
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
68~1
69
69~1
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Popis
Sestava snímání tepu přes ruce (spodek)
Adaptér
Transportní kolečka
Posuvné kolo, uretan
3/8" × 2"_Šroub s plochou hlavou
Nivelační pata
Kryt konzolové tyče
Kryt řetěze（L）
Kryt řetěze（RP
Kruhový kotouč
Kryt kruhového kotouče
Pěna rukojeti
Kryt pedálového ramene (L)
Kryt pedálového ramene (P)
Čelní kryt stabilizátoru
Zadní kryt (A)
Zadní kryt (B)
Pedál (L)
Pedál (P)
Kryt posuvného kola
Ø32 (1.8T)_Koncovka se zaoblenou hlavou
Pedálová pěna (L)
Pedálová pěna (P)
Kryt čelních rukojetí řídítek (L)
Kryt zadních rukojetí řídítek (L)
Kryt čelních rukojetí řídítek (P)
Kryt zadních rukojetí řídítek (P)
Ø38 (2.5T)_Koncovka pedálu
Ø38(2.0T)_Koncovka se zaoblenou hlavou
Izolátor
Pouzdro ložiska
5/16" × 15m/m_ Šroub s hlavou hex
3/8" × 2-1/4"_ Šroub s hlavou hex
3/8" × 3/4"_ Šroub s hlavou hex
3/8" × 3-3/4"_ Šroub s hlavou hex
3/8" × 2-1/4"_Šroub s vybráním pro zástrčný klíč
5/16" × 1-1/4"_ Šroub s hlavou hex
5/16" × 3/4"_ Šroub s hlavou hex
5/16" × 1- 3/4"_Šroub se zaoblenou hlavou
M5 × 15m/m_ Šroub s hlavou Philips
1/4" × 3/4"_Šroub s hlavou hex
M5 × 10m/m_Šroub s hlavou Philips
Ø25 _C Kroužek
Ø17_C Kroužek
M8 × 7T _Matice nyloc
3/8" × 7T _Matice nylon
1/4" _Matice nyloc
5/16" ×7T_Matice nyloc
3/8" -UNF26 ×4T_Matice
3/8" -UNF26 ×9T_Matice
3/8" ×7T_Matice
M12_Matice
3/8" × 19 × 1.5T_Plochá Podložka
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Počet
2
1
2
4
4
4
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
4
8
4
4
4
2
2
4
2
16
4
10
3
5
1
4
4
4
2
2
8
2
14

Číslo
97
98
99
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
118
119
122
123
124
125
126
127
128
129
131
133
134
136
137
138
155
156
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

Popis
3/8" × 25 × 2T_Plochá Podložka
5/16" × 35 × 1.5T_Plochá Podložka
5/16" × 23 × 1.5T_Plochá Podložka
M8 × 170m/m_J Šroub
Ø25_Zvlněná Podložka
Ø17 _Zvlněná Podložka
3/8" × 23 × 2T_Zakřivená Podložka
5 × 16m/m_ Závitořezný šroub
4 × 15m/m_Plechový šroub
Ø3.5 × 12m/m_ Plechový šroub
4 × 19m/m_ Plechový šroub
5 × 16m/m_Závitořezný šroub
3/8" × 3/4"_Šroub s hlavou hex
Ø35 × Ø25.5 × 5T_Pouzdro
Hliníkový pás
Ø3×20m/m_ Závitořezný šroub
Nášlapná podložka
Ocelové lano
M8×30m/m_Šroub s vybráním pro zástrčný klíč
1/4" × 19m/m_Plochá Podložka
Ø3.5×30 m/m_ Plechový šroub
M5 × 50m/m_Šroub s hlavou Phillips
13/14m/m_ Klíč
Krátký šroubovák s hlavou Philips
Šroubovák s hlavou Phillips
M8 × 20 _Vratový šroub
3/8" × 2T_Dělená Podložka
12m/m_Klíč
3/8" × 30 ×2.0T_Plochá Podložka
Láhev
Ø17 × 23.5 × 1T_ Plochá Podložka
Ovální koncová čepička
5 × 19m/m_Závitořezný šroub
1/4" × 1-3/4"_Šroub s hlavou hex
5/16" × 20 × 1.5T_ Plochá Podložka
Ø25_Zvlněná Podložka Nylon
M8 × 9T_ Matice Nylon
3/8"× 11T_Matice Nylon
Kryt spojovacího ramene A (P)
Kryt spojovacího ramene A (L)
Kryt spojovacího ramene B (P)
Kryt spojovacího ramene B (L)
Ø10_C Kroužek
Ø5 × 16 × 1.5T_Plochá Podložka
Pedálová pružina
M5 × 10m/m _Šroub s hlavou Philips
Ø13.5 × 38.5L_Osa pojistného kolíku
Ø10 × 120L_Pružina pojistného kolíku
Mazadlo
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Počet
2
4
6
1
4
8
6
7
1
23
7
18
4
1
2
4
2
1
2
17
4
3
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
4
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
4
2
8
2
2
1

SK

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

gratulujeme vám ku zakúpeniu domáceho stacionárneho bicykla ENERGETICS. Tento produkt bol vyvinutý na
domáce používanie a zodpovedá požiadavkám tohoto druhu používania. Pred montážou a prvým použitím
tohoto produktu si prosím najskôr starostlivo prečítajte tento návod. Tento návod potom starostlivo uschovajte
pre prípad budúceho použitia a pre informáciu o správnom používaní tohoto fitness zariadenia. V prípade
ďalších otázok sme vám samozrejme veľmi radi k dispozícii. Želáme vám veľa radosti a úspechov pri
tréningovom cvičení.

Váš

- tím

Záruka
Kvalitné produkty od firmy ENERGETICS sú konštruované a testované tak, aby splnili požiadavky kladené na
angažovaný fitness -tréning. Toto zariadenie zodpovedá európskej norme EN 957.
Firma ENERGETICS poskytuje dvojročnú záruku za materiálové a výrobné chyby. Zo záruky sú však vylúčené
jednak všetky škody zapríčinené nesprávnym používaním produktu ako ak všetky diely ktoré normálne
podliehajú rýchlemu opotrebeniu. Za elektronické komponenty sa poskytuje záruka v trvaní jedného roku.
Záručná doba začína plynúť dátumom nákupu (preto si prosím starostlivo odložte doklad o nákupe).

Bezpečnostné pokyny
 V prípade nejakých zdravotných problémov a obmedzení alebo v prípade potreby individuálnych
tréningových parametrov konzultujte najskôr situáciu a tréningové plány so svojim lekárom. On vám
môže poradiť, aký druh tréningu a aké veľké zaťaženie je pre vás vhodné.
 Pozor: Nesprávny, alebo nadmerný tréning môže poškodiť vaše zdravie.
 V záujme bezpečného a efektívneho tréningu postupujte prosím podľa pokynov tréningového návodu.
 S tréningom začínajte až potom, keď ste sa presvedčili, že domáce tréningové zariadenie je správne
zmontované a nastavené.
 S tréningom začínajte vždy fázou zahrievacieho rozcvičenia.
 Používajte len originálne diely od firmy ENERGETICS priložené k dodávke (viď kontrolný zoznam dielov
„Check-Liste“)
 Pri montáži zariadenia postupujte presne podľa montážneho návodu.
 Pri montáži zariadenia používajte len vhodné náradie a v prípade potreby využite aj pomoc inej osoby.
 Zariadenie postavte na rovnú nešmykľavú plochu.
 U všetkých prestaviteľných dielov musíte zabezpečiť, aby boli správne nastavené maximálne polohy,
ktoré je možné dosiahnuť pri prestavovaní.
 Pred tréningom poriadne dotiahnite a upevnite všetky prestaviteľné diely, aby sa počas tréningu
nekývali ani neposúvali.
 Toto zariadenie je koncipované na tréning dospelých osôb. Musíte sa postarať, aby deti mohli používať
toto zariadenie len pod dohľadom dospelých osôb.
 Prítomné osoby upozornite na nebezpečenstvo vyvolané napríklad pohyblivými dielmi zariadenia.
 Odpor možno prispôsobiť svojim osobným potrebám a možnostiam: viď tréningový návod.
 Zariadenie Crosstrainer nepoužívajte naboso ani s voľnou alebo nezašnurovanou obuvou.
 Musíte sa postarať, aby ste pri tréningu na tomto zariadení mali dostatok voľného miesta.
 Počas montáže alebo demontáže zariadenia dávajte pozor na neupevnené alebo pohyblivé diely.
 Na ochranu podlahy alebo kobercov pred poškodením podložte pod zariadenie Crosstrainer nejakú
vhodnú ochrannú rohož.
 V prípade nehody stlačte núdzovú brzdu zariadenia.
 Postarajte sa o to, aby sa v najbližšom okolí zariadenia Crosstrainer nenachádzali žiadne iné predmety.
 Toto zariadenie je koncipované výhradne na domáce používanie a bolo testované s telesným
zaťažením s maximálnou hmotnosťou 135 kilogramov.
 Nepreberáme žiadnu záruku ani zodpovednosť za osobné škody, ktoré by boli zapríčinené používaním
zariadenia Crosstrainer.
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Ventilátor (Mod A26)
Model A25 bez ventilátora
Konzola počítača
Senzor pulzu ruky
Držiak na nápoje

Volant
Obal volantu
Stĺpik volantu
Kryt rúrky volantu

Pedále

Nastavovací kolík
Kryt čelnej
opierky

Spojovacie rameno

Rameno pedála

Zadný kryt

Čalúnená opierka nôh
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Kontrolný zoznam
Krok 1

#96.3/8" x 19 x 1.5T
Plochá podložka (2 ks)

#82 M5 x 15m/m
Krížová skrutka s drážkou (2 ks)

#104,3/8" x 23 x 2.5T
Podložka (4 ks)

#75.3/8” x 2-1/4”
Šesťhranná skrutka (2 ks)

#77. 3/8” x 3-3/4”
Šesťhranná skrutka (4 ks)

Krok 2

#85. M5 x 12m/m
Krížová skrutka s drážkou (4 ks)

#128.3/8" x 2.0T
Pružná podložka (1 ks)

#76. 3/8” x 3/4”
Šesťhranná skrutka (2 ks)

#104,3/8" x 23 x 2.5T
Podložka (2 ks)

#75.3/8” x 2-1/4”
Šesťhranná skrutka (2 ks)
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Krok 3

#102.Ø25
Zvlnená podložka (2 ks)

#131,3/8" x 30 x 2.5T
Plochá podložka (2 ks)

#107. 3.5 x 12m/m
Plechová skrutka (8 ks)

#76. 3/8” x 3/4”
Šesťhranná skrutka (2 ks)

Krok 4

#107. 3.5 x 12m/m
Plechová skrutka (8 ks)

#155,5/16" x 20 x 1.5T
Plochá podložka (2 ks)

#109. 5 x 16m/m
Samorezná skrutka (2 ks)

#82. M5 x 15m/m
Krížová skrutka s drážkou (12 ks)

#79. 5/16” x 1-1/4”
Šesťhranná skrutka (2 ks)

#91. 5/16" x 7T
Nyloc matica (2 ks)

#123. M5 x 50m/m
Krížová skrutka s drážkou (2 ks)
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Nástroje

#126. Krížový skrutkovač (1 ks)

#125. Krátky krížový skrutkovač (1 ks)

#129. 12m/m vidlicový kľúč (2 ks)

#124. 13/14m/m vidlicový kľúč (1 ks)
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Montáž
Vybalenie zariadenia
Vyberte opatrne všetky diely z obalu a skontrolujte, či nie sú poškodené, alebo či niektoré časti nechýbajú. V
prípade, že sú poškodené alebo chýbajú niektoré diely, kontaktujte okamžite vášho predajcu.
Postavte obal zariadenia. Časti zariadenia zoraďte podľa montážnych krokov. Vyberte najskôr nástroje. Potom
vyberte pre každý pracovný krok príslušné diely, aby nemohlo dôjsť k ich zámene.

Krok 1

MONTÁŽ ZADNEJ LIŠTY
1. Nasaďte dve ploché 3/8”×19×1.5T podložky (96) na dve 3/8”×2-1/4” šesťhranné skrutky (75), presuňte
ich nahor cez zadnú podlahovú rúrku (hlavný rám) do zadnej lištovej skupiny (2) a utiahnite ich pevne
pomocou 13/14 m/m vidlicového kľúča.
2. Nasaďte štyri 3/8”×23×2T podložky (104) na štyri 3/8”×3-3/4” šesťhranné skrutky (77), presuňte ich
cez prednú časť zadnej podlahovej rúrky (hlavný rám) do zadnej lištovej skupiny (2) a utiahnite ich
pevne pomocou 13/14 m/m vidlicového kľúča (124).
3. Potom namontujte kryt prednej nohy (59) pomocou dvoch M5×15 m/m krížových skrutiek (82)
s použitím krížového skrutkovača (126).
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Krok 2
1. Umiestnite stĺpik volantu (12) a kryt rúrky volantu (49)
a nasuňte čo najviac tento kryt na stĺpik riadenia.
Ubezpečte sa, či je kryt rúrky volantu (49) správne
narovnaný
2. Na vrchnom otvore hlavného rámu (1) sa nachádza
počítačový kábel upevnený fixačným káblom. Uvoľnite
fixačný kábel a presuňte počítačový kábel (39) dolu do
rúrky sĺpiku riadenia (12) a cez horný otvor opäť von.
3. Namontujte stĺpik riadenia (12) do upevňovacieho
zariadenia nad hlavný rám (1
POZNÁMKA: V upevňovacej polohe je už prednastavený čap,
ktorý sa hodí a zapadne do zástrčky spodnej časti stĺpiku
riadenia. Toto spojenie musí byť na konci utiahnuté tromi
inými čapmi stĺpiku riadenia
4. Nasaďte 3/8" x 2T pružnú podložku (128) na 3/8" x 2-1/4"
šesťhrannú skrutku (75) a dve 3/8” x 23 x 2T napínacie
podložky (104) na dve 3/8" x 3/4" šesťhranné skrutky (76).
Namontujte ich a pevne utiahnite. Šesťhranná skrutka 3/8"
x 2-1/4" (75) by mala byť vedená cez ľavú stranu
upevňovacieho zariadenia do stĺpiku riadenia (12).
POZNÁMKA: Cez rúrku stĺpiku riadenia (12) sa presunie
počítačový kábel (39). Dávajte pozor na to, aby sa kábel
počas tohto procesu nepoškodil alebo nepomliaždil. Buďte
opatrní, aby nedošlo k poškodeniu počítačovej konzoly
(32). Namontujte dve 3/8" x 3/4" šesťhranné skrutky (76) s
3/8” x 23 x 2T podložkami (104) na prednú stranu
upevňovacieho zariadenia v stĺpiku riadenia (12) a pevne
ich utiahnite
5. Použite 13/14m/m vidlicový kľúč (124) na upevnenie troch
čapov, ako aj prednastavenej skrutky. Tieto
čapy by sa mali utiahnuť čo najpevnejšie.
6. Umiestnite počítačovú
konzolu (32) a utiahnite ju
pevne pomocou krížového
skrutkovača (126) a štyroch
M5×10 m/m krížových skrutiek.

7. Na vrchnom otovre stĺpika riadenia (12) sa nachádzajú tri spojovacie káble, dva senzory pulzu ruky
s namontovanými káblami (44) a počítačový kábel (39). Spojte ich so protiľahlými zástrčkami na zadnej
strane počítačovej konzoly (32). Neskúšajte ich spojiť nasilu, kedže spojovacie časti sú nastavené tak, aby
sa nedali chybne spojiť.
8. Namontujte nepotrebné káble opäť do stĺpika riadenia (12), namontujte počítačovú konzolu (32)
opatrne na montážnu dosku stĺpika riadenia (12) a upevnite ju štyrmi M5 x 10m/m krížovými skrutkami
s drážkami (85) pomocou krížového skrutkovača (126).
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Krok 3

MONTÁŽ VOLANTU
1. Namontujte dve Ø25 zvlnené podložky (102) na os riadenia (10, 11).
2. Posuňte ľavú a pravú riadiacu tyč (10, 11) na príslušnú stranu osi.
3. Umiestnite dve 3/8”×30×2.0T ploché podložky (131) na dve 3/8”×3/4” šesťhranné skrutky (76), vložte
ich do otvorov závitov na koncoch osi a utiahnite ich pomocou 13/14m/m vidlicového kľúča (124).
4. Namontujte predný (L)(68) a zadný (L)(68~1) kryt volantu na volant (L)(10) pomocou štyroch
Ø3.5x12m/m plechových skrutiek (107) a krížového skrutkovača.
5. Namontujte predný (R)(69) a zadný (R)(69~1) kryt volantu na volant (R)(11) pomocou štyroch Ø
3.5x12m/m plechových skrutiek (107) a krížového skrutkovača.
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Krok 4
1. Nasmerujte otvor na konci spojovacieho
ramena (L&R)(8&9)(koniec otočnej riadiacej
tyče) podľa otvoru upínacieho nástroja
volantu (L&R)(10&11). Koniec tyče by sa mal
nachádzať vnútri upínacieho zariadenia
volantu (L&R)(10&11). Namontujte dve
5/16" x 1-1/4" skrutky (79) na upínacie
zariadenie volantu (L&R)(10&11) na koniec
tyče. Namontujte dve 5/16" x 20 x 1.5T
ploché podložky (155), 5/16" x 7T Nyloc
matice (91) a krúžkovú objímku na 5/16" x 11/4" šesťhrannú skrutku (79) a utiahnite ich
pevne pomocou 12m/m (129) a 13/14 m/m
(124) vidlicového kľúčathe.
2. Nasmerujte na obidve strany kryt
spojovacieho ramena B (R)(163) podľa
krytu spojovacieho ramena
B (L)(164) a upevnite obe
pomocou krátkeho
krížového skrutkovača (125),

dvoch M5 x 15m/m
krížových skrutiek (82)
a štyroch Ø3.5x12m/m
plechových skrutiek (107).
3. Opakujte krok 1 pre spojovacie
rameno (R)(9).
4. Nasmerujte kryt spojovacieho
ramena B A (R) (161) podľa krytu
spojovacieho ramena B (L)(162)
a upevnite obe pomocou krížového skrutkovača (126), dvoch M5 x 15m/m krížových skrutiek (82)
a dvoch Ø3.5x12m/m plechových skrutiek (107) na ľavej riadiacej tyči (L) (10).
5. Opakujte krok 3 pre pravú riadiacu tyč (R)(11
6. Namontujte pomocou štyroch M5x12m/m krížových skrutiek (82) dva kryty pohyblivých kolies (64) na
pohyblivé kolesá z uretánu (47) a pedálové rameno (L, P)(6, 7) a utiahnite ich napevno pomocou
krížového skrutkovača (126).
7. Namontujte zadný kryt (A) (60) otvormi nasmerovanými dozadu na zadný stojan hlavného rámu (1)
a utiahnite ho napevno dvomi M5x15m/m krížovými skrutkami (82) pomocou krížového skrutkovača
(126).
8. Namontujte zadný kryt (B) (61) ponad lištovú skupinu (2) tak, aby otvory ukazovali na zadný kryt (A) (60)
a umiestnite pohyblivé koleso (47) do zadného krytu (B) (61).
9. Nasmerujte otvory zadného krytu (B) (61) podľa krytu lištovej skupiny (A) (60) a zaistite obidva kryty
pomocou krížových skrutkovačov (126) dvomi 5x16m/m samoreznými skrutkami (109). Zaistite zadný
kryt (B) (61) na zadnom konci dvomi M5 x 50m/m krížovými skrutkami (123).

ZABLOKUJTE PO MONTÁŽI VŠETKY DIELY
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Návod na zamedzenie vzniku zranení
Stojany vášho nového elipsového tranežéra poskytujú možnosť nastavenia vďaka pull-pin technike
(potiahnutie nastavovacieho kolíka). Pomocou tohto nastavenia môžete meniť uhol stojanov, aby ste spestrili
váš tréningový program. Stojany sú odpružené a pomocou potiahnutia nastavovacieho kolíka môžu rýchlo
klesnúť. Aby ste zamedzili zraneniam, dávajte pozor na to, aby sa vaša hlava alebo iná časť tela počas
potiahnutia kolíku nenáchdzala pod stojanom. Položte traz vašu ruku úplne dozadu na stojan nad nastavovací
kolík.

Preprava

Elipsový trenžér je určený na prepravu pomocou dvoch koliesok, ktoré sa aktivujú, keď sa dvihne zadná časť
fitnessovéhozariadenia.
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Počítačový návod

Ventilátor (Mod. A26)
Model A25 bez ventilátora
Stĺpcový diagram pre srdcovú
frekvenciu
Ukazovateľ srdcovej frekvencie

Náhľad obrazovky

Zobrazovacie pole

Programové tlačidlá

Sieťový spínač pre vetrák
(Mod. A26)

Riadiace tlačidlá
Náhľad obrazovky

Zobrazovacie pole

Senzory pulzu

Rozbiehanie
Elipsový trenažér je vybavený externým elektrickým napájaním. Ak je zapojený do siete, spustí sa automaticky
počítač. Ak počas dvadsiatich minút nezadáte žiadnu voľbu, prepne sa počítač do stand-by režimu. V stand-by
režime sa vypína ukazovateľ. Pre spustenie počítačovej konzoly stlačte ľubovolné tlačidlo. Pri prvom spustení
spustí počítač interný samostatný test. Počas tejto doby sa rozsvietia všetky svetlá. Po vypnutí svetiel sa zobrazí
na ukazovateli bodového rastra verzia software (tiež: VER 1.0) a v zobrazovacom poli zobrazenie tachometra.
Tachometer ukazuje, koľko hodín sa používal elipsový trenažér a koľko ste prešli virtuálnych míľ. Ukazovateľ
zobrazuje nasledujúce údaje: ODO 123 MI 123 HRS (MI pre míle, HRS pre hodiny).
Tachometer sa zobrazí iba na niekoľko sekúnd, potom presunie zobrazenie počítača na úvodnú stránku. Na
zobrazení rastrových bodov sa potom zobrazujú priebehy rôznych programových profilov a v oznamovacom
poli sa objaví úvodná správa. Potom môžete začať používať konzolu počítača
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Quick Start – Rýchly štart
Toto je najrýchlejšia cesta, ako začať s tréningom. Po spustení počítača stlačte tlačidlo štart aby ste začali s
tréningom: vedie to k režimu rýchleho štartu. V režime rýchleho štartu počíta časovač od nuly hore a nastaviť
tréningovú záťaž môžete manuálne stlačením up a down tlačidla. Pri ukazovateli bodového rastra zasvieti
najprv spodný rad. Keď zvýšite tréningovú záťaž, zasvietia aj ostatné rady a zobrazia ťažší tréning. So
stúpajúcimi číslami sa zvyšuje aj obtiažnosť šliapania na elipsovom trenažéri.
Základné informácie
Bodový raster má dva zobrazovacie režimy:
Keď začnete s programom, zobrazí sa to v režime zobrazovania profilov. Naľavo od bodového rastra sa
nachádza tlačidlo nazvané "Display". Jednorázovým stlačením tohto tlačidla sa zobrazí štvrť míľová dráha. Ak
toto tlačidlo stačíte viackrát, začne blikať svetlo ukazovateľa dráhy pri tomto tlačidle displeja. Zobrazuje to, že
sa zobrazenie nachádza v skenovacom režime. Zobrazenie sa strieda po niekoľkých sekundách medzi režimom
trasy a profilu. Na vypnutie skenovacieho režimu stlačte opäť tlačidlo na displeji. Tak sa dostanete späť do
zobrazovacieho režimu profilu.
Oznamovacie pole zobrazí najskôr informácie o čase a vzdialenosti. Vľavo dole sa nachádza pri oznamovacom
poli ďalšie tlačidlo displeja. Každý raz, ak sa stlačí toto tlačidlo displeja, objaví sa ďalšia skupina informácií, spolu
štyri okná. V zobrazovanom poradí: čas a vzdialenosť, pulz a kalórie, rýchlosť v ot./min a míľach za hodinu,
pracovný stupeň a watt. Ak sa počas zobrazovania pracovného stupňa a wattov stlačí tlačidlo na displeji,
rozsvieti sa skenovacie tlačidlo a oznamovacie pole zobrazí každú sériu údajov vždy na štyri sekundy a zmení sa
potom v nekonečnej slučke na ďalší súbor s údajmi. Stlačte opäť tlačidlo na displeji, aby ste sa dostali späť na
začiatok.
Vpravo na zobrazení rastrových bodov elipsového trenažéru sa nachádza symbol srdca a stĺpcový diagram.
Elipsový trenažér disponuje riadiacim systémom frekvencie srdca. Pri kontakte ručných senzorov pulzu so
stacionárnymi riadidlami alebo nosičmi prenásača srdcovej frekvencie začína blikať symbol srdca (môže to trvať
niekoľko sekúnd). V oznamovacom poli sa zobrazuje vaša frekvencia srdca, napr. pulz v úderoch za minútu.
Stĺpcový diagram zobrazuje maximálnu percentuálnu frekvenciu srdca, ktorú ste momentálne dosiahli.
POZNÁMKA: Musíte zadať svoj vek, aby bol stĺpcový diagram bez chyby. Podrobnosti o týchto funkciách a ako
vám tieto funkciu dokážu pomôcť efektívnejšie trénovať, nájdete v kapitole o frekvencii srdca.
Tlačidlo Stop/Reset má viac funkcií. Jedným stlačením tlačidla Stop/Reset počas priebehu programu sa
program zastaví („Prestávka“) na 5 minút. Je to skvelé zariadenie na to, ak sa chcete počas tréningu napiť,
vybaviť si telefonát alebo zariadiť niečo iné bez toho, aby ste museli prerušiť tréning. Aby ste mohli po takomto
prerušení opäť začať s tréningom, potrebujete iba stlačiť tlačidlo Štart. Ak stlačíte tlačidlo Stop/Reset počas
tréningu dvakrát, program sa ukončí a počítač sa vráti späť do základnej polohy. Ak zostene tlačidlo Stop/Reset
na 3 sekundy stlačené, vykoná počítač kompletný Reset (vynulovanie). Pri zadávaní údajov pre program vykoná
tlačidlo Stop/Reset návrat k predchádzajúcemu zobrazeniu na obrazovke. Tak sa môžete počas programovania
stlačením tlačidla Stop/Reset vrátiť vždy o krok späť.
Programovacie tlačidlá sa používajú na prehliadku programu. Pri prvom zapnutí konzoly počítača sa dostanete
stlačením jednotlivých programových tlačidiel k prehliadke, ako vyzerá profil programu. Ak sa rozhodnete pre
vyskúšanie niektorého programu, stlačte na voľbu programu príslušné programovacie tlačidlo a potom tlačidlo
Enter. Tak sa dostanete do nastavovacieho režimu údajov.
Programovacie tlačidlá fungujú v nastavovacom režime údajov tiež ako pole s numerickými tlačidlami. Pod
každým programovacím tlačidlom sa nachádza číslo. Ak chcete zadať nové údaje, ako napr. vek, hmotnosť atď.,
môžete na to použiť tlačidlá na rýchle zadávanie čísiel.
Konzola počítača disponuje integrovaným ventilátorom, ktorý vám má zabezpečiť chladenie. Pre zapnutie
ventilátora stlačte vypínač na pravej strane telesa konzoly (iba pri mod. A25).
Každý program sa môže prispôsobiť vašim osobným informáciám a zmeniť vždy podľa vašich požiadaviek.
Niektoré z požadovaných informácií sú potrebné na to, aby sa zabezpečilo, že zobrazenia budú správne. Budete
vyzvaní na zadanie veku (Age) a hmotnosti (Weight) Zadanie vášho veku zabezpečuje, aby stĺpcový diagram
frekvencie srdca zobrazoval správne číslo. Váš vek je potrebný tiež počas riadiaceho programu frekvencie srdca,
aby sa použili správne nastavenia pre váš vek. Inak by mohlo dôjsť k tomu, že budú vaše tréningové nastavenia
príliš vysoké alebo nízke. Zadanie vašej hmotnosti prispieva k vypočítaniu správnych údajov o kalóriách. Aj keď
nedokážeme uviesť úplne presné množstvo kalórií, chceli by sme vám zadať čo najpresnejšie množstvo kalórií.
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Pokyny ku kalóriám:
Zadávanie kalórií na tréningových prístrojoch nezávisle od toho, či sa jedná o domáce prístroje alebo prístroje
používané vo fitness štúdiách, nie je presné a má sklon k veľkým výkyvom. Sú vytvorené iba ako orientačná
hodnota, aby ste mohli pozorovať svoj pokrok od tréningu k tréningu. Presné meranie vami spaľovaných kalórií
je možné iba v klinickom prostredí s prípojkou k radu strojov. Spočíva v tom, že ľudia sú rôzni a každý z nich
spaľuje kalórie rozdielnou mierou. Dobrou správou je to, že vaše telo spaľuje ešte 20 až 30 minút po ukončení
tréningu tuk tou istou rýchlosťou!

Zadanie/Zmena nastavení
Ak zadáte stlačením programového tlačidla a potom tlačidla Enter niektorý program, máte možnosť zadania
vašich osobných parametrov Ak chcete trénovať bez zadania nových nastavení, stlačte jednoducho spúšťacie
tlačidlo. Tak obídete programovanie údajov a dostanete sa priamo na štart svojho tréningu. Ak chcete zmeniť
svoje osobné nastavenia, potrebujete iba dodržiavať návody v oznamovacom poli. Ak chcete spustiť program
bez zmeny nastavení, použijú sa štandardné nastavenia alebo nastavenia, ktoré sú uložené v pamäti.
Štandardnými nastaveniami počítača sú nasledujúce nastavenia: vek = 35, hmotnosť = 155 Lbs. (zodpovedá
70,308 kg), čas = 30:00, max. stupeň (Max Level), každý program má vlastný maximálny tréningový stupeň: Hill
(tréning do kopca) = 7, Fatburn (odbúranie tuku) = 5, Cardio (srdce) = 7, Strength (sila) = 8, Interval (interval) =
7. POZNÁMKA: Štandardné nastavenia pre vek a hmotnosť sa zmenia ihneď po zadaní nového čísla. Naposledy
zadané hodnoty pre vek a hmotnosť sa uložia ako nové štandardné hodnoty do pamäte. Ak zadáte svoj vek a
svoju hmotnosť pri prvom použití elipsového trenažéru, nemusíte ich opäť zadávať pri každom tréningu, ale
iba vtedy, ak sa údaje o vašom veku a hmotnosti zmenia, alebo ak niekto iný zadá iný vek alebo hmotnosť.

Manual

Program Manual ("manuálne") funguje, tak ako to už naznačuje jeho názov, manuálne. Znamená to, že si
môžete sami riadiť svoje tréningové zaťaženie a nemusí byť riadené ovládaním počítača. Na spustenie
programu Manual dodržiavajte dole uvedené návody alebo jednoducho stlačte tlačidlo Hill, potom tlačidlo
Enter a dodržiavajte návody v oznamovacom poli.
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

Stlačte tlačidlo Manual a potom tlačidlo Enter.
Cez oznamovacie pole budete požiadaní, aby ste zadali svoj vek (Age). Dá sa to vykonať použitím
tlačidiel Up- a Down, alebo poľa s numerickými tlačidlami. Na potvrdenie nového čísla stlačte tlačidlo
Enter a presuňte sa do ďalšieho zobrazenia.
Potom budete vyzvaní, aby ste zadali svoju hmotnosť (Weight). Pomocou tlačidiel Up a Down alebo v
poli s číslami môžete prispôsobiť zadania svojej hmotnosti. Na pokračovanie stlačte tlačidlo Enter.
Potom nasleduje zadanie času (Time). Po prispôsobení času môžete pokračovať stlačením tlačidla
Enter.
Uzavreli ste potom úpravu nastavení a môžete po stlačení tlačidla Štart začať so svojím tréningom.
Môžete sa tiež vrátiť a po stlačení tlačidla Enter zmeniť svoje nastavenia. POZNÁMKA: Počas
upravovania vašich údajov môžete kedykoľvek stlačiť tlačidlo Stop, aby ste sa vrátili o jeden stupeň
alebo zobrazenie.
Ak sa spustí program, potom sa automaticky nachádzate v prvom stupni. Toto je najľahší stupeň a
radíme vám, aby ste chvíľu zotrvali na tomto stupni, aby ste sa zahriali Ak chcete zvýšiť tréningové
zaťaženie, môžete kedykoľvek stlačiť tlačidlo Up; pomocou tlačidla Down môžete oproti tomu znížiť
tréningové zaťaženie.
Počas programu Manual si môžete stlačením bočného tlačidla na displeji v oznamovacom poli nechať
zobraziť údaje o priebehu, stlačením tlačidla displeja vedľa rastra môžete striedať medzi
zobrazovaním profilov a štvrť míľovou trasou, využívať kontrolnú funkciu frekvencie srdca a presunúť
sa do režimu Auto-Pilot pre frekvenciu srdca (ďalšie informácie k tejto funkcii môžete nájsť v kapitole
Frekvencia srdca).
Na konci programu môžete stlačením tlačidla Štart vyvolať opakovane ten istý program, stlačením
tlačidla Stop opustiť program a stlačením tlačidla užívateľa ("User") a dodržiavaním návodov v
oznamovacom poli práve absolvovaný program uložiť do pamäte ako Užívateľský program.
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Preset Programs - Predvolené programy
Elipsový trenažér disponuje piatimi rôznymi programami, ktoré boli vyvinuté pre množstvo tréningových
metód. Pre týchto päť programov boli od výroby prednastavené profily na dosiahnutie rôznych cieľov.
Pôvodne od výroby nastavený stupeň obtiažnosti pre každý program je relatívne jednoduchý stupeň. Pred
začiatkom tréningu si môžete nastaviť stupeň obtiažnosti pre každý samostatný program. Dodržiavajte pritom
návody v oznamovacom poli podľa voľby programu.

PROGRAM CVIČENIA
HILL - kopec

Program Hill simuluje stúpanie na kopec a schádzanie z kopca Odpor pedálov počas programu neustále rastie
a potom opäť klesá. Na spustenie programu Hill dodržiavajte dole uvedené návody alebo jednoducho stlačte
tlačidlo Hill, potom tlačidlo Enter a dodržiavajte návody v oznamovacom poli.
1.

Stlačte tlačidlo Hill a potom tlačidlo Enter.

2.

Cez oznamovacie pole budete požiadaní, aby ste zadali svoj vek (Age). Dá sa to vykonať použitím
tlačidiel Up- a Down, alebo poľa s numerickými tlačidlami. Na potvrdenie nového čísla stlačte tlačidlo
Enter a presuňte sa do ďalšieho zobrazenia.

3.

Potom budete vyzvaní, aby ste zadali svoju hmotnosť (Weight). Pomocou tlačidiel Up a Down alebo v
poli s číslami môžete prispôsobiť zadania svojej hmotnosti. Na pokračovanie stlačte tlačidlo Enter.

4.

Potom nasleduje zadanie času (Time). Po prispôsobení času môžete pokračovať stlačením tlačidla Enter.

5.

Potom budete vyzvaní, aby ste nastavili maximálny stupeň (Max Level). Toto je najvyššia náročnosť,
ktorú dosiahnete počas programu na vrchu virtuálneho kopca. Výrobné nastavenie je na stupni sedem.
Prispôsobte si prípadne stupeň a potom stlačte Enter.

6.

Uzavreli ste potom úpravu nastavení a môžete po stlačení tlačidla Štart začať so svojím tréningom.
Môžete sa tiež vrátiť a po stlačení tlačidla Enter zmeniť svoje nastavenia. POZNÁMKA: Počas upravovania
vašich údajov môžete kedykoľvek stlačiť tlačidlo Stop, aby ste sa vrátili o jeden stupeň alebo zobrazenie.

7.

Počas programu môžete stláčaním tlačidiel Up alebo Down zvyšovať alebo znižovať tréningové
zaťaženie. Týka sa to potom tréningového zaťaženia v príslušnej fáze tréningového profilu. Ak sa
presunie profil do ďalšieho kroku, potom sa vrátite do predvoleného tréningového stupňa.

8.

Počas programu Hill si môžete stlačením bočného tlačidla na displeji v oznamovacom poli nechať
zobraziť údaje o priebehu, stlačením tlačidla displeja vedľa rastra môžete striedať medzi zobrazovaním
profilov a štvrť míľovou trasou, využívať kontrolnú funkciu frekvencie srdca a presunúť sa do režimu
Auto-Pilot pre frekvenciu srdca (ďalšie informácie k tejto funkcii môžete nájsť v kapitole Frekvencia
srdca).

9.

Na konci programu môžete stlačením tlačidla Štart vyvolať opakovane ten istý program, stlačením
tlačidla Stop opustiť program a stlačením tlačidla užívateľa ("User") a dodržiavaním návodov v
oznamovacom poli práve absolvovaný program uložiť do pamäte ako Užívateľský program.
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Spaľovanie tuku s programom Fat Burn

Program Fat Burn (Spaľovanie tuku) slúži, tak ako je to uvedené v jeho názve, na maximalizáciu spaľovanie
tuku. Existuje veľa teórií o najlepšom spôsobe spaľovania tuku, ale väčšina expertov súhlasí s tým, že je
najvhodnejšie nižšia, ale stála miera namáhania. Tuk sa najlepšie spaľuje vtedy, ak sa udržiava frekvencia srdca
na asi 60 % až 70 % jeho maximálneho potencionálu. Tento program nepoužíva žiadnu frekvenciu srdca, ale
simuluje neustály kondičný tréning s nízkym zaťažením.
Na spustenie programu Fat Burn dodržiavajte dole uvedené návody alebo jednoducho stlačte tlačidlo FatBurn, potom tlačidlo Enter a dodržiavajte návody v oznamovacom poli.
1.

Stlačte tlačidlo Fat Burn a potom tlačidlo Enter.

2.

Cez oznamovacie pole budete požiadaní, aby ste zadali svoj vek (Age). Dá sa to vykonať použitím
tlačidiel Up- a Down, alebo poľa s numerickými tlačidlami. Na potvrdenie nového čísla stlačte tlačidlo
Enter a presuňte sa do ďalšieho zobrazenia.

3.

Potom budete vyzvaní, aby ste zadali svoju hmotnosť (Weight). Pomocou tlačidiel Up a Down alebo v
poli s číslami môžete prispôsobiť zadania svojej hmotnosti. Na pokračovanie stlačte tlačidlo Enter.

4.

Potom nasleduje zadanie času (Time). Po prispôsobení času môžete pokračovať stlačením tlačidla Enter.

5.

Potom budete vyzvaní, aby ste nastavili maximálny stupeň (Max Level). To je najvyššie namáhanie,
ktoré môžete dosiahnuť počas programu. Výrobné nastavenie je na stupni päť. Prispôsobte si prípadne
stupeň a potom stlačte Enter.

6.

Uzavreli ste potom úpravu nastavení a môžete po stlačení tlačidla Štart začať so svojím tréningom.
Môžete sa tiež vrátiť a po stlačení tlačidla Enter zmeniť svoje nastavenia. POZNÁMKA: Počas upravovania
vašich údajov môžete kedykoľvek stlačiť tlačidlo Stop, aby ste sa vrátili o jeden stupeň alebo zobrazenie.

7.

Počas programu môžete stláčaním tlačidiel Up alebo Down zvyšovať alebo znižovať tréningové
zaťaženie. Týka sa to potom tréningového zaťaženia v príslušnej fáze tréningového profilu. Ak sa
presunie profil do ďalšieho kroku, potom sa vrátite do predvoleného tréningového stupňa.

8.

Počas programu môžete stláčaním tlačidiel Up alebo Down zvyšovať alebo znižovať tréningové
zaťaženie. Týka sa to potom tréningového zaťaženia v príslušnej fáze tréningového profilu. Ak sa presunie
profil do ďalšieho kroku, potom sa vrátite do predvoleného tréningového stupňa.

9.

Na konci programu môžete stlačením tlačidla Štart vyvolať opakovane ten istý program, stlačením
tlačidla Stop opustiť program a stlačením tlačidla užívateľa ("User") a dodržiavaním návodov v
oznamovacom poli práve absolvovaný program uložiť do pamäte ako Užívateľský program.
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Cardio – Srdcový program

Program Cardio je koncipovaný tak, aby sa zvýšila vaša kardiovaskulárna funkcia. Je to jednoducho povedané
tréning pre srdce a pľúca. Týmto tréningom sa buduje vaše srdcové svalstvo a zvyšuje sa jeho prekrvenie a
kapacita pľúc. Dosiahne sa to vybudovaním vyššej miery zaťaženia s ľahkými zmenami tréningu. Na spustenie
programu Cardio dodržiavajte dole uvedené návody alebo jednoducho stlačte tlačidlo Cardio, potom tlačidlo
Enter a dodržiavajte návody v oznamovacom poli.
1.

Stlačte tlačidlo Cardio a potom tlačidlo Enter.

2.

Cez oznamovacie pole budete požiadaní, aby ste zadali svoj vek (Age). Dá sa to vykonať použitím
tlačidiel Up- a Down, alebo poľa s numerickými tlačidlami. Na potvrdenie nového čísla stlačte tlačidlo
Enter a presuňte sa do ďalšieho zobrazenia.

3.

Potom budete vyzvaní, aby ste zadali svoju hmotnosť (Weight). Pomocou tlačidiel Up a Down alebo v
poli s číslami môžete prispôsobiť zadania svojej hmotnosti. Na pokračovanie stlačte tlačidlo Enter.

4.

Potom nasleduje zadanie času (Time). Po prispôsobení času môžete pokračovať stlačením tlačidla Enter.

5.

Potom budete vyzvaní, aby ste nastavili maximálny stupeň (Max Level). To je najvyššie namáhanie,
ktoré môžete dosiahnuť počas programu. Výrobné nastavenie je na stupni sedem. Prispôsobte si
prípadne stupeň a potom stlačte Enter.

6.

Uzavreli ste potom úpravu nastavení a môžete po stlačení tlačidla Štart začať so svojím tréningom.
Môžete sa tiež vrátiť a po stlačení tlačidla Enter zmeniť svoje nastavenia. POZNÁMKA: Počas upravovania
vašich údajov môžete kedykoľvek stlačiť tlačidlo Stop, aby ste sa vrátili o jeden stupeň alebo zobrazenie.

7.

Počas programu môžete stláčaním tlačidiel Up alebo Down zvyšovať alebo znižovať tréningové
zaťaženie. Týka sa to potom tréningového zaťaženia v príslušnej fáze tréningového profilu. Ak sa
presunie profil do ďalšieho kroku, potom sa vrátite do predvoleného tréningového stupňa.

8.

Počas programu Cardio si môžete stlačením bočného tlačidla na displeji v oznamovacom poli nechať
zobraziť údaje o priebehu, stlačením tlačidla displeja vedľa rastra môžete striedať medzi zobrazovaním
profilov a štvrť míľovou trasou, využívať kontrolnú funkciu frekvencie srdca a presunúť sa do režimu
Auto-Pilot pre frekvenciu srdca (ďalšie informácie k tejto funkcii môžete nájsť v kapitole Frekvencia
srdca).
Na konci programu môžete stlačením tlačidla Štart vyvolať opakovane ten istý program, stlačením
tlačidla Stop opustiť program a stlačením tlačidla užívateľa ("User") a dodržiavaním návodov v
oznamovacom poli práve absolvovaný program uložiť do pamäte ako Užívateľský program.

9.
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Strength – Silový program

Program Strength má zvýšiť silu svalov vo Vašej dolnej časti tela. V rámci tohto programu sa neustále zvyšuje
odpor až po najvyššiu úroveň a potom sa udržiava na tejto úrovni. Slúži na to, aby sa posilnili a rozhýbali vaše
nohy a sedacie svaly. Na spustenie programu Strength, dodržiavajte dole uvedené návody alebo jednoducho
stlačte tlačidlo Strength, potom tlačidlo Enter a dodržiavajte návody v oznamovacom poli.
1.

Stlačte tlačidlo Strength a potom tlačidlo Enter.

2.

Cez oznamovacie pole budete požiadaní, aby ste zadali svoj vek (Age). Dá sa to vykonať použitím
tlačidiel Up- a Down, alebo poľa s numerickými tlačidlami. Na potvrdenie nového čísla stlačte tlačidlo
Enter a presuňte sa do ďalšieho zobrazenia.

3.

Potom budete vyzvaní, aby ste zadali svoju hmotnosť (Weight). Pomocou tlačidiel Up a Down alebo v
poli s číslami môžete prispôsobiť zadania svojej hmotnosti. Na pokračovanie stlačte tlačidlo Enter.

4.

Potom nasleduje zadanie času (Time). Po prispôsobení času môžete pokračovať stlačením tlačidla Enter.

5.

Potom budete vyzvaní, aby ste nastavili maximálny stupeň (Max Level). To je najvyššie namáhanie,
ktoré môžete dosiahnuť počas programu. Výrobné nastavenie je na stupni osem. Prispôsobte si prípadne
stupeň a potom stlačte Enter.

6.

Uzavreli ste potom úpravu nastavení a môžete po stlačení tlačidla Štart začať so svojím tréningom.
Môžete sa tiež vrátiť a po stlačení tlačidla Enter zmeniť svoje nastavenia. POZNÁMKA: Počas upravovania
vašich údajov môžete kedykoľvek stlačiť tlačidlo Stop, aby ste sa vrátili o jeden stupeň alebo zobrazenie.

7.

Počas programu môžete stláčaním tlačidiel Up alebo Down zvyšovať alebo znižovať tréningové
zaťaženie. Týka sa to potom tréningového zaťaženia v príslušnej fáze tréningového profilu. Ak sa
presunie profil do ďalšieho kroku, potom sa vrátite do predvoleného tréningového stupňa.

8.

Počas programu Strength si môžete stlačením bočného tlačidla na displeji v oznamovacom poli nechať
zobraziť údaje o priebehu, stlačením tlačidla displeja vedľa rastra môžete striedať medzi zobrazovaním
profilov a štvrť míľovou trasou, využívať kontrolnú funkciu frekvencie srdca a presunúť sa do režimu
Auto-Pilot pre frekvenciu srdca (ďalšie informácie k tejto funkcii môžete nájsť v kapitole Frekvencia
srdca).
Na konci programu môžete stlačením tlačidla Štart vyvolať opakovane ten istý program, stlačením
tlačidla Stop opustiť program a stlačením tlačidla užívateľa ("User") a dodržiavaním návodov v
oznamovacom poli práve absolvovaný program uložiť do pamäte ako Užívateľský program.

9.
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Interval

Program Interval vás sprevádza cez fázy s vyššou intenzitou, po ktorých nasledujú fázy s nižšou intenzitou.
Tento program zvyšuje vašu vytrvalosť znižovaním obsahu kyslíka a nasledujúcimi oddychovými fázami na
regeneráciu obsahu kyslíka v tele. Váš systém srdcového kolobehu sa tak naučí efektívnejšie využívanie kyslíka.
Na spustenie programu Interval dodržiavajte dole uvedené návody alebo jednoducho stlačte tlačidlo Interval,
potom tlačidlo Enter a dodržiavajte návody v oznamovacom poli.
1.

Stlačte tlačidlo Interval a potom tlačidlo Enter.

2.

Cez oznamovacie pole budete požiadaní, aby ste zadali svoj vek (Age). Dá sa to vykonať použitím
tlačidiel Up- a Down, alebo poľa s numerickými tlačidlami. Na potvrdenie nového čísla stlačte tlačidlo
Enter a presuňte sa do ďalšieho zobrazenia.

3.

Potom budete vyzvaní, aby ste zadali svoju hmotnosť (Weight). Pomocou tlačidiel Up a Down alebo v
poli s číslami môžete prispôsobiť zadania svojej hmotnosti. Na pokračovanie stlačte tlačidlo Enter.

4.

Potom nasleduje zadanie času (Time). Po prispôsobení času môžete pokračovať stlačením tlačidla Enter.

5.

Potom budete vyzvaní, aby ste nastavili maximálny stupeň (Max Level). To je najvyššie namáhanie,
ktoré môžete dosiahnuť počas programu. Výrobné nastavenie je na stupni sedem. Prispôsobte si
prípadne stupeň a potom stlačte Enter.

6.

Uzavreli ste potom úpravu nastavení a môžete po stlačení tlačidla Štart začať so svojím tréningom.
Môžete sa tiež vrátiť a po stlačení tlačidla Enter zmeniť svoje nastavenia. POZNÁMKA: Počas upravovania
vašich údajov môžete kedykoľvek stlačiť tlačidlo Stop, aby ste sa vrátili o jeden stupeň alebo zobrazenie.

7.

Počas programu môžete stláčaním tlačidiel Up alebo Down zvyšovať alebo znižovať tréningové
zaťaženie. Týka sa to potom tréningového zaťaženia v príslušnej fáze tréningového profilu. Ak sa
presunie profil do ďalšieho kroku, potom sa vrátite do predvoleného tréningového stupňa.

8.

Počas programu Interval si môžete stlačením bočného tlačidla na displeji v oznamovacom poli nechať
zobraziť údaje o priebehu, stlačením tlačidla displeja vedľa rastra môžete striedať medzi zobrazovaním
profilov a štvrť míľovou trasou, využívať kontrolnú funkciu frekvencie srdca a presunúť sa do režimu
Auto-Pilot pre frekvenciu srdca (ďalšie informácie k tejto funkcii môžete nájsť v kapitole Frekvencia
srdca).

9.

Na konci programu môžete stlačením tlačidla Štart vyvolať opakovane ten istý program, stlačením
tlačidla Stop opustiť program a stlačením tlačidla užívateľa ("User") a dodržiavaním návodov v
oznamovacom poli práve absolvovaný program uložiť do pamäte ako Užívateľský program.
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Užívateľsky definované programy

K dispozícii máte dva prispôsobivé užívateľské programy, ktorými môžete nainštalovať a uložiť do pamäte svoj
vlastný tréning. Oba programy, User 1 a User 2, fungujú rovnakým spôsobom, preto ich môžeme popísať
súčasne. Pri dodržiavaní dole uvedených návodov máte možnosť zostavenia vlastného užívateľského programu
alebo tiež uloženie prednastaveného programu, ktorý ste absolvovali, ako užívateľského programu do pamäte.
Oba programy ponúkajú po vložení vášho mena možnosť ďalšej personalizácie.
1.

Stlačte tlačidlo User 1 alebo User 2. Oznamovacie pole zobrazí uvítaciu správu. Ak ide o program, ktorý
ste predtým uložili v pamäti, bude obsahovať správa vaše meno. Potom stlačte tlačidlo Enter, aby ste
mohli začať s programovaním.

2.

Po stlačení tlačidla Enter zobrazí oznamovacie pole, ak nie je meno uložené v pamäti, “Meno – A”. Ak
bolo napríklad predtým uložené v pamäti meno “David”, zobrazí oznamovacie pole “Meno – David” a
bliká písmeno "D". Ak sa uloží meno do pamäte, môžete meno zmeniť alebo ho uchovať stlačením
tlačidla Stop a presunúť sa na ďalší krok. Na zadanie mena použite tlačidlá Up a/alebo Down, aby ste
zmenili prvé písmeno. Uložte ho pomocou tlačidla Enter do pamäte, potom môžete pokračovať ďalším
písmenom. Ak ste ukončiili zadania, stlačte tlačidlo Stop na uloženie mena do pamäte a presuňte sa do
ďalšieho kroku.

3.

Cez oznamovacie pole budete požiadaní, aby ste zadali svoj vek (Age). Dá sa to vykonať použitím
tlačidiel Up- a Down, alebo poľa s numerickými tlačidlami. Na potvrdenie nového čísla stlačte tlačidlo
Enter a presuňte sa do ďalšieho zobrazenia.

4.

Potom budete vyzvaní, aby ste zadali svoju hmotnosť (Weight). Pomocou tlačidiel Up a Down alebo v
poli s číslami môžete prispôsobiť zadania svojej hmotnosti. Na pokračovanie stlačte tlačidlo Enter.

5.

Potom nasleduje zadanie času (Time). Po prispôsobení času môžete pokračovať stlačením tlačidla Enter.

6.

Potom budete vyzvaní, aby ste nastavili maximálny stupeň (Max Level). To je najvyššie namáhanie,
ktoré môžete dosiahnuť počas programu. Výrobné nastavenie je na stupni sedem. Prispôsobte si
prípadne stupeň a potom stlačte Enter.

7.

Teraz bliká prvý stĺpec a budete vyzvaní, aby ste nastavili stupeň pre prvý tréningový úsek. Ak ste si
nastavili potrebný stupeň alebo ak nechcete zmeniť nastavený stupeň, stlačte tlačidlo Enter, aby ste sa
presunuli do ďalšieho úseku.

8.

Pre ďalší úsek sa zobrazuje ten istý stupeň, ako v predtým prispôsobenom úseku. Zopakujte ten istý
proces pre predchádzajúci úsek a potom stlačte tlačidlo Enter. Opakujte to dovtedy, kým sa nenastaví
všetkých dvadsať tréningových úsekov.

9.

Cez oznamovacie pole budete vyzvaní, aby ste stlačili na uloženie programu tlačidlo Enter. Po uložení
programu sa zobrazí v oznamovacom poli “New program saved” (nový program uložený do pamäte) a
poskytne vám možnosť, aby ste spustili alebo zmenili program. Stlačením tlačidla Stop sa vrátite späť do
úvodnej polohy obrazovky.

10. Počas programu môžete stláčaním tlačidiel Up alebo Down zvyšovať alebo znižovať tréningové
zaťaženie. Týka sa to potom tréningového zaťaženia v príslušnej fáze tréningového profilu. Ak sa
presunie profil do ďalšieho kroku, potom sa vrátite do predvoleného tréningového stupňa.
Počas programu User 1 alebo User 2 si môžete stlačením bočného tlačidla na displeji v oznamovacom poli
nechať zobraziť údaje o priebehu, stlačením tlačidla displeja vedľa rastra môžete striedať medzi zobrazovaním
profilov a štvrť míľovou trasou, využívať kontrolnú funkciu frekvencie srdca a presunúť sa do režimu Auto-Pilot
pre frekvenciu srdca (ďalšie informácie k tejto funkcii môžete nájsť v kapitole Frekvencia srdca).
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Prevádzka programu Heart Frequency Control 1 & 2
(Programy na riadenie programov frekvencie srdca; HR 1, HR 2)

Spôsob fungovanie je pre oba programy rovnaký; jediný rozdiel spočíva v tom, že je HR 1 nastavené na 60 % a
HR 2 na 80 % maximálnej frekvencie srdca. Obe sú naprogramované rovnakým spôsobom.
Na spustenie programu HR 1 alebo HR 2 , dodržiavajte dole uvedené návody alebo jednoducho stlačte tlačidlo
HR 1alebo HR 2, potom tlačidlo Enter a dodržiavajte návody v oznamovacom poli.
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Stlačte tlačidlo HR 1 alebo HR 2 a potom tlačidlo Enter.
Cez oznamovacie pole budete požiadaní, aby ste zadali svoj vek (Age). Dá sa to vykonať použitím
tlačidiel Up- a Down, alebo poľa s numerickými tlačidlami. Na potvrdenie nového čísla stlačte tlačidlo
Enter a presuňte sa do ďalšieho zobrazenia.
Potom budete vyzvaní, aby ste zadali svoju hmotnosť (Weight). Pomocou tlačidiel Up a Down alebo v
poli s číslami môžete prispôsobiť zadania svojej hmotnosti. Na pokračovanie stlačte tlačidlo Enter.
Potom nasleduje zadanie času (Time). Po prispôsobení času môžete pokračovať stlačením tlačidla Enter.
Potom budete vyzvaní, aby ste nastavili Heart Frequency Level (stupeň frekvencie srdca). To je stupeň
frekvencie srdca, ktorý môžete dosiahnuť počas programu. Prispôsobte si prípadne stupeň a potom
stlačte Enter.
Uzavreli ste potom úpravu nastavení a môžete po stlačení tlačidla Štart začať so svojím tréningom.
Môžete sa tiež vrátiť a po stlačení tlačidla Enter zmeniť svoje nastavenia. POZNÁMKA: Počas upravovania
vašich údajov môžete kedykoľvek stlačiť tlačidlo Stop, aby ste sa vrátili o jeden stupeň alebo zobrazenie.
Počas programu môžete stláčaním tlačidiel Up alebo Down zvyšovať alebo znižovať tréningové
zaťaženie. Toto vám umožní, aby ste zmenili cieľovú frekvenciu srdca počas programu.
Počas progamu HR 1 alebo HR 2 môžete stláčaním bočného tlačidla na displeji listovať v oznamovacom
poli medzi údajmi.
Na konci programu môžete stlačením tlačidla Štart vyvolať opakovane ten istý program, stlačením
tlačidla Stop opustiť program a stlačením tlačidla užívateľa ("User") a dodržiavaním návodov v
oznamovacom poli práve absolvovaný program uložiť do pamäte ako Užívateľský program.

Auto-pilot
Funkcia Auto-Pilot je mimoriadne zaujímavý program frekvencie srdca Umožní vám rýchle spustenie programu
na riadenie frekvencie srdca. Počas programu môžete kedykoľvek stlačiť tlačidlo Auto-Pilot (Hr2), aby sa
presunul počítač do režimu riadenia srdcovej frekvencie. Počítač zastaví, ak stlačíte tlačidlo Auto-Pilot (Hr2),
vašu frekvenciu srdca na aktuálnej úrovni. Príklad: Ak sa nachádzate v manuálnom režime (Manual mode) a
vaša frekvencia srdca sa nachádza na 150 úderoch za minútu, stlačte tlačidlo Auto-Pilot (Hr2), čím sa presunie
počítač na riadenie srdcovej frekvencie a vaša frekvencia srdca sa zastaví na hodnote 150 úderov za minútu.
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Zoznam dielov
Súčiastka č.
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
32~1
32~2
32~3
32~5
32~6
32~7
32~8
32~9
32~10
32~11
32~13
32~14
32~15
32~16
39
40
41
42
43
44
44~1

Názov
Hlavný rám
Skupina s lištami
Priečna tyč
Teleso nátrubku, rameno pedálu
Rameno pedálu (L)
Rameno pedálu (P)
Spojovacie rameno (L)
Spojovacie rameno (P)
Volant (L)
Volant (P)
Stĺpik riadenia
Konštrukčná skupina vloženého kolesa
Nastaviteľné pedále
Skupina súčiastok aretačné kolíky
Os kľukového hriadeľa
Guľkové ložisko, os kľukového hriadeľa
Guľkové ložisko na vloženej páke riadenia
Kruhové guľkové ložisko
WFM-2528-21_nátrubok
Ø31 × Ø25.5 × Ø 19 × 16+3T_nátrubok
Kruhové hrdlo
Skrutka zámky
Držiak, hliníkový rozvod
Zadný kryt
Guľkové ložisko, vlečné koleso
Remeň
Hnací kotúč
Zotrvačníková brzda
Magnet
Kotúčová pružina
Konzola počítača
Horné teleso konzoly
Dolné teleso konzoly
Označenie, konzola
Mriežka ventilátora, preklápač
Upevnenie
Ventilátor
Sieťový vypínač ventilátora
Kryt predného skla
Gumená klávesnica (A)
Gumená klávesnica (G)
Prijímač, HR
Rozhranie dcérskej dosky
Regulátor
Klávesnica konzoly
1000m/m_kábel počítača
600m/m_DC prúdový kábel
Motor s prevodovkou
300m/m_senzor s káblom
Držiak senzora
850m/m_ručný pulz so zväzkom káblov
Skupina pre ručný pulz (hore)

97

Počet
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
6
2
2
4
4
3
2
4
1
8
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

Súčiastka č.
44~2
45
46
47
48~1
48~2
49
50
51
52
53
54
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
68~1
69
69~1
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Názov
Skupina pre ručný pulz (dolu)
Adaptér
Transportný valček
Vlečné koleso, uretán
3/8" × 2"_inbusová skrutka so zápustnou hlavou
Nastavovacia pätka
Kryt rúrky volantu
Ochrana reťaze（L）
Ochrana reťaze（P）
Kruhová podložka
Kryt kruhovej podložky
Penové opláštenie rukoväte
Teleso ramena pedálu (L)
Teleso ramena pedálu (P)
Kryt prednej pätky stojana
Zadný kryt (A)
Zadný kryt (B)
Pedále (L)
Pedále (P)
Kryt vlečného kolesa
Ø32 (1.8T)_Rundkopfabschluss
Penové opláštenie pedálov (L)
Penové opláštenie pedálov (P)
Predné opláštenie volantu (L)
Zadné opláštenie volantu (L)
Predné opláštenie volantu (P)
Zadné opláštenie volantu (P)
Ø38 (2.5T)_koncový kryt pedálov
Ø38(2.0T)_uzáver koncovej hlavy
Izolátor
Hrdlo
5/16" × 15m/m_šesťhranná skrutka
3/8" × 2-1/4"_šesťhranná skrutka
3/8" × 3/4"_šesťhranná skrutka
3/8" × 3-3/4"_šesťhranná skrutka
3/8"x 2-1/4"_valcová skrutka s vnútorným šesťhranom
5/16" × 1-1/4"_šesťhranná skrutka
5/16" × 3/4"_šesťhranná skrutka
5/16" × 1- 3/4"_inbusová skrutka s okrúhlou hlavou
M5 × 15m/m_krížová skrutka s drážkou
1/4" × 3/4"_šesťhranná skrutka
M5 × 10m/m_krížová skrutka s drážkou
Ø25 _C podložka
Ø17_C podložka
M8 × 7T _matica Nyloc
3/8" × 7T _matica Nyloc
1/4" _matica Nyloc
5/16" ×7T_matica Nyloc
3/8" -UNF26 ×4T_matica
3/8" -UNF26 ×9T_matica
3/8" ×7T_matica
M12_matica
3/8" × 19 × 1.5T_plochá podložka
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Počet
2
1
2
4
4
4
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
4
8
4
4
4
2
2
4
2
16
4
10
3
5
1
4
4
4
2
2
8
2
14

Súčiastka č.
97
98
99
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
118
119
122
123
124
125
126
127
128
129
131
133
134
136
137
138
155
156
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

Názov
3/8" × 25 × 2T_plochá podložka
5/16" × 35 × 1.5T_plochá podložka
5/16" × 23 × 1.5T_plochá podložka
M8 × 170m/m_J kolík
Ø25_zvlnená podložka
Ø17 _zvlnená podložka
3/8" × 23 × 2T_upínacia podložka
5 × 16m/m_samorezná skrutka
4 × 15m/m_plechová skrutka
Ø3.5 × 12m/m_plechová skrutka
4 × 19m/m_plechová skrutka
5 × 16m/m_samorezná skrutka
3/8" × 3/4"_šesťhranná skrutka
Ø35 × Ø25.5 × 5T_hrdlo
Hliníkový rozvod
Ø3×20m/m_samorezná skrutka
Opierka nôh
Oceľové lano
M8×30m/m_valcová skrutka s vnútorným šesťhranom
1/4" × 19m/m_plochá podložka
Ø3.5×30 m/m_ plechová skrutka
M5 × 50m/m_krížová skrutka s drážkou
13/14m/m_ vidlicový kľúč
Krátky krížový skrutkovač
Krížový skrutkovač
M8 × 20 _skrutka zámku
3/8" × 2T_pružná podložka
12m/m_vidlicový kľúč
3/8" × 30 × 2.0T_plochá podložka
Fľaša na nápoje
Ø17 × 23.5 × 1T_plochá podložka
Oválny uzatvárací kus
5 × 19m/m_samorezná skrutka
1/4" × 1-3/4"_šesťhranná skrutka
5/16" × 20 × 1.5T_plochá podložka
Ø25_nylonová zvlnená podložka
M8 × 9T_ matica Nyloc
3/8"× 11T_matica Nyloc
Spojovacie rameno-kryt A (P)
Spojovacie rameno-kryt A (L)
Spojovacie rameno-kryt B (P)
Spojovacie rameno-kryt B (L)
Ø10_C podložka
Ø5 × 16 × 1.5T_plochá podložka
Napínacia pružina pre pedále
M5 × 10m/m _krížová skrutka s drážkou
Ø13.5 × 38.5L_os bezpečnostného kolíka
Ø10 × 120L_bezpečnostná pružina kolíka
Mazacie prostriedky
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Počet
2
4
6
1
4
8
6
7
1
23
7
18
4
1
2
4
2
1
2
17
4
3
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
4
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
4
2
8
2
2
1

H
Igen tisztelt Ügyfelünk!
Ezúttal szeretnénk gratulálni, hogy az ENERGETICS Crosstrainer edzőkészüléket választotta! A termék otthoni
használatra került kifejlesztésre, az ilyen jellegű igények és követelmények kielégítése céljából. A készülék
összeszerelése és használatbavétele előtt kérjük, gondosan tanulmányozza át ezt az útmutatót! Fitneszkészülékének megfelelő használatának érdekében kérjük, őrizze meg az útmutatót a későbbi kérdések
tisztázása céljából! További kérdések esetén természetesen örömmel állunk rendelkezésére. Sok sikert
kívánunk az edzéshez!

Az

Ön- csapata

Garancia
Az ENERGETICS minőségi termékek úgy kerültek kifejlesztésre és gyártásra, hogy azokat elkötelezett
fitneszedzésre alkalmazzák. Ez a termék megfelel az EN 957 európai szabvány követelményeinek.
Az anyag- és feldolgozási hibákért az ENERGETICS két (2) év garanciát vállal. A garancia nem érvényes a termék
nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért, valamint a kopó alkatrészekre. A termék elektronikus
összetevőire egy éves garancia érvényes. A garanciális időtartam a vásárlási dátumkor veszi kezdetét (a nyugtát
kérjük gondosan megőrizni).

Biztonsági utalások
 Egészségügyi korlátozások vagy egyéni és személyes edzési paraméterek esetén kérjük, forduljon
először orvosához! Orvosa tud megfelelő felvilágosítással szolgálni, hogy Önnek milyen edzéstípus és
terhelés a megfelelő.
 Figyelem: A rosszul megválasztott és túlzott edzés veszélyeztetheti az Ön egészségét!
 Az edzéshez csak akkor fogjon hozzá, miután meggyőződött róla, hogy a crosstrainer készüléket
megfelelően szerelte össze és állította be!
 Az edzést mindig bemelegítéssel kezdje!
 Kizárólag a szállítási csomag részét képező eredeti ENERGETICS tartozékokat használjon (lásd
ellenőrzőlista)!
 A készülék összeszerelésekor pontosan az összeszerelési utasítások szerint járjon el!
 Az összeszereléshez kizárólag alkalmas szerszámokat használjon; adott esetben vegye igénybe másik
személy segítségét!
 A készüléket sima, csúszásmentes felületen állítsa fel!
 Minden állítható résznél ellenőrizze, hogy a legfelső állások megfelelően vannak beállítva!
 Az edzés megkezdése előtt húzzon meg minden állítható részt annak érdekében, hogy megakadályozza
az ilyen részek meglazulását az edzés közben!
 A készülék felnőtt személyek edzésére lett kifejlesztve. Biztosítsa, hogy a készülék gyerekek általi
használata kizárólag felnőttek felügyelete mellett történjen!
 Figyelmeztesse a jelenlevő személyeket a lehetséges – például mozgó alkatrészek általi – veszélyekre!
 Az ellenállás egyéni igényei szerint állítható be.
 A crosstrainer készüléket soha ne használja cipő nélkül vagy laza lábbelivel!
 Győződjön meg róla, hogy a crosstrainer használatához megfelelő hely áll rendelkezésre!
 A crosstrainer készülék össze- és szétszerelésekor ügyeljen a nem rögzített vagy mozgó alkatrészekre!






A padló, szőnyeg sérülésének elkerülése érdekében helyezzen rongyot/pokrócot az edzőkészülék alá!
Amennyiben nem használja a crosstrainer készüléket, kapcsolja ki azt!
Biztosítsa, hogy a crosstrainer közvetlen közelében ne legyenek tárgyak!
Ez a készülék kizárólag otthoni használatra lett kifejlesztve, maximális terhelhetősége 135 kilogramm.
A crosstrainer használatából eredő személyi és anyagi károkért nem vállalunk felelősséget.

100

Ventilátor (Mod. A26)
Típus: A25 ventilátor
nélkül
Konzol
Handpulse
Beverage Holder

Handlebar
Handlebar Cover
Console Mast
Console Mast Cover

Pedal

Állító szeg
Elülső
stabilizáló
Burkolat

Csatlakozó kar

Pedálkar

Hátsó burkolat

Bélelt lábbetét
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Ellenőrzőlista
1. lépés

#96.3/8" x 19 x 1.5T
Lapos alátét (2 db)

#82 M5 x 15m/m
Csillagfejű csavar (2 db)

#104.3/8" x 23 x 2.0T
Hullámos alátét (4 db)

#75.3/8” x 2-1/4”
Hatlapfejű csavar (2 db)

#77. 3/8” x 3-3/4”
Hatlapfejű csavar (4 db)

2. lépés

#85. M5 x 12m/m
Csillagfejű csavar (4 db)

#128.3/8" x 2.0T
Rugós alátét (1 db)

#76. 3/8” x 3/4”
Hatlapfejű csavar (2 db)

#104.3/8" x 23 x 2.0T
Hullámos alátét (2 db)

#75.3/8” x 2-1/4”
Hatlapfejű csavar (1 db)
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3. lépés

#131,3/8" x 30 x 2.0T
Lapos alátét (2 db)

#102.ψ25
Hullámos alátét (2 db)

#107. 3.5 x 12m/m
Fémlemez csavar (8 db)

#76. 3/8” x 3/4”
Hatlapfejű csavar (2 db)

4. lépés

#107. 3.5 x 12m/m
Fémlemez csavar (8 db)

#155,5/16" x 20 x 1.5T
Lapos alátét (2 db)

#109. 5 x 16m/m
Keresztcsavar (2 db)

#82. M5 x 15m/m
Csillagfejű csavar (12 db)

#79. 5/16” x 1-1/4”
Hatlapfejű csavar (2 db)

#91. 5/16" x 7T
Nyloc anya (2 db)

#123. M5 x 50m/m
Csillagfejű csavar (2 db)
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Szerszámok

#126. csillagcsavarhúzó (1 db)

#125. rövid csillagcsavarhúzó (1 db)

#129. 12m/m kulcs (2 db)

#124. 13/14m/m kulcs (1 db)
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Összeszerelés
Az egység kicsomagolása
Óvatosan vegye ki az alkatrészeket a csomagolásból, és ellenőrizze az esetleges sérüléseket és a hiányzó
alkatrészeket. Amennyiben sérült vagy hiányzó alkatrészekre lenne figyelmes, azonnal lépjen kapcsolatba
forgalmazójával. Keresse meg a fémáru csomagot. A fémáruk lépések szerint vannak csomagolva. Először a
szerszámokat vegye ki. Az egyes lépéseknek megfelelően csomagolja ki az alkatrészeket a félreértés elkerülése
érdekében.

1. lépés

A HÁTSÓ SÍN ÖSSZESZERELÉSE
1. Helyezze a 2 db 3/8”×19×1.5T lapos alátétet (96) a 2 db 3/8”×2-1/4” hatlapfejű csavarra (75) és kézzel húzza
meg azokat, a hátsó stabilizáló cső (fó váz) felső részén keresztül a hátsó szerelvénybe (2) a 13/14 m/m kulcs
(124) segítségével.
2. Helyezze a 4 db 3/8”×23×2T hullámos alátétet (104) a 4 db 3/8”×3-3/4” hatlapfejű csavarra (77) és kézzel
húzza meg azokat, a hátsó stabilizáló cső (fó váz) elülső részén keresztül a Sín szerelvénybe (2) a 13/14 m/m
kulcs (124) segítségével.
3. Ezután szerelje fel az elülső stabilizáló burkolatot (59) 2 db M5×15 m/m csillagfejű csavarral (82) a
csillagcsavarhúzó (126) segítségével.
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2. lépés
1. Keresse meg a konzoloszlopot (12) és a konzoloszlop
burkolatot (49), majd csúsztassa ütközésig a burkolatot az
oszlopra. Ellenőrizze, hogy a konzoloszlop burkolata (49)
megfelelő irányba néz.
2. A fő váz felső nyílásán (1) egy számítógép vezeték (39)
található, amely egy vezetékkel van rögzítve. Bontsa ki a
vezetéket, és vezesse a számítógép vezetéket (39) a
konzoloszlop aljába (12), majd a felső nyíláson keresztül.
3. Szerelje fel a konzoloszlopot (12) a fő váz (1) rögzítő
foglalatába.
MEGJEGYZÉS: A rögzítő foglalatban már található egy csavar,
amely a konzoloszlop alján található nyílásba illeszkedik.
Végezetül ezt a csavart is meg kell húzni a konzoloszlop
három másik csavarjával együtt.
4. Helyezze az 1 db 3/8" x 2T Rugós alátétet (128) az 1 db
3/8" x 2-1/4" hatlapfejű csavarra (75), majd a 2 db 3/8” x
23 x 2T hullámos alátétet (104) a 2 db 3/8" x 3/4"
hatlapfejű csavarra (76). Szerelje fel, és kézzel húzza meg a
csavarokat. A 3/8" x 2-1/4" hatlapfejű csavarnak (75) a
rögzítő foglalat bal oldalán keresztül kell a konzoloszlopra
csatlakoznia (12).
MEGJEGYZÉS: A számítógép vezeték (39) a konzoloszlop csövén
(12) keresztül fut. Legyen óvatos, nehogy kárt tegyen a
vezetékben az összeszerelés során. Körültekintően járjon
el, mert kárt tehet a konzol szerelvényben (32). Szerelje fel,
és kézzel húzza meg a 2 db 3/8" x 3/4" hatlapfejű csavart
(76) a 3/8” x 23 x 2T hullámos alátétekkel (104) a rögzítő
foglalat elülső részén keresztül a konzoloszlopra (12).
5. Használja a 13/14m/m kulcsot (124 db) a három csavar és
az előre felszerelt csavar szoros meghúzására.
E három csavart a lehető legerősebben
szorítsa meg.
6. Rögzítse a konzolt (32) a 4 db
M5×10 m/m csillagfejű csavarral
(85) a csillagcsavarhúzó (126)
használatával.

7. A konzoloszlop (12) felső nyílásánál 3 db csatlakozó található, két kézi pulzusmérő kábelszerelvény (44)
és egy számítógép vezeték (39). Csatlakoztassa ezeket a konzol (32) hátoldalán található megfelelő
csatlakozókra. A csatlakoztatáskor ne erőltesse azokat, hiszen a foglalatok eltérőek, ezért nem
lehetséges a vezetékek helytelen csatlakoztatása.
8. A kilógó vezetékeket helyezze vissza a konzoloszlopba (12), és óvatosan szerelje fel a konzolt (32) a
konzoloszlop (12) rögzítőlemezére, majd rögzítse a 4 db M5 x 10m/m csillagfejű csavarral (85) a
csillagcsavarhúzó (126) segítségével.
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3. lépés

A MARKOLAT FELSZERELÉSE
1. Szerelje fel a 2 db Ø25 hullámos alátétet (102) a markolatok (10,11) tengelyére.
2. Csúsztassa a bal és jobb markolatot (10,11) a tengely megfelelő oldalára.
3. Helyezze a 2 db 3/8”×30×2.0T lapos alátétet (131) a 2 db 3/8”×3/4” hatlapfejű csavarra (76), majd
szorítsa meg azokat a 13/14m/m kulccsal (124) a tengely végein található menetes lyukakba.
4. Szerelje fel az elülső markolatfedelet (B)(68) és a hátsó markolatfedelet (B)(68~1) a markolatra (B)(10) a
4 db Ø3.5x12m/m fémlemez csavarral (107) a csillagcsavarhúzó (126) használatával.
5. Szerelje fel az elülső markolatfedelet (J)(69) és a hátsó markolatfedelet (J)(68~1) a markolatra (J)(11) a 4
db Ø3.5x12m/m fémlemez csavarral (107) a csillagcsavarhúzó (126) használatával.
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4. lépés
1. Illessze a csatlakozókarok (B és J)(8 és
9)(forgó rúdvég) végén található lyukat a
markolatok (B és J)(10 és 11) foglalatába. A
rúdvégnek a markolatok (B és J)(10 és 11)
foglalatán belül kell lennie. Szereljen 2 db
5/16" x 1-1/4" hatlapfejű csavart (79) a
markolaton (B és J)(10 és 11) foglalatán és a
rúdvégen keresztül. Helyezzen 2 db 5/16" x
20 x 1.5T lapos alátétet (155), 5/16" x 7T
Nyloc anyát (91) és hüvelyt (22) a 5/16" x 11/4" hatlapfejű csavarra (79), majd erősen
húzza meg a 12m/m kulccsal (129) és a
13/14 m/m kulccsal (124) a 5/16" x 7T Nyloc
anyán (91) és a 5/16" x 1-1/4" hatlapfejű
csavaron (79).
2. Helyezze a B csatlakozókar
burkolatát (J)(163) a B
csatlakozókar burkolatával
(B)(164) a csatlakozókarok
mindkét
oldalára,
és
rögzítse a 2 db
M5 x 15m/m

csillagfejű
csavarral (82) és a 4 db
Ø3.5x12m/m
fémlemez
csavarral
(107)
a
csillagcsavarhúzó
(125)
segítségével.
3. Ismételje meg az 1.
lépést a csatlakozókar (J)(9) számára.
4. Illessze az A csatlakozókar burkolatot
(J) (161) az A csatlakozókar burkolattal
(B) (162) a markolatra (B) (10), és rögzítse a
burkolatokat 2 db M5 x 15m/m csillagfejű csavarral (82) és 2 db Ø3.5x12m/m fémlemez csavarral (107) a
csillagcsavarhúzó (126) használatával. Repeat step 3 for the Handle Bar (R) (11).
5. Ismételje meg a 3. lépést a csatlakozókar (J)(11) számára
6. Szerelje fel a 2 db csúszókerék burkolatot (64) a csúszókerék, uretán (47) és pedálkar (B, J)(6,7) fölé a 4
db M5x12m/m csillagfejű csavarral (82), majd szorítsa meg azokat a csillagcsavarhúzóval (126).
7. Szerelje fel a hátsó burkolatot (A) (60) a fő váz (1) hátsó stabilizátorára, a nyílások hátrafelé nézzenek,
majd húzza meg a 2 db M5x15m/m csillagfejű csavarral (82) a csillagcsavarhúzó (126) segítségével.
8. Szerelje fel a hátsó burkolatot (B) (61) a sínszerelvény sínszerelvény (2) felett; a nyílások a hátsó burkolat
felé (A) (60) nézzenek, majd vezesse a csúszókereket (47) a hátsó burkolatba (B) (61).
9. Illessze a hátsó burkolat (B) (61) nyílásait a sínszerelvény burkolatához (A) (60), majd rögzítse mindkét
burkolatot a 2 db 5x16m/m menetvágó csavarral (109) a csillagcsavarhúzó (126) segítségével. Rögzítse a
hátsó burkolatot (B) (61) a hűt végénél 2 db M5 x 50m/m csillagfejű csavarral (123).

KÉRJÜK, HOGY A TARTOZÉKOK FELSZERELÉSE UTÁN AZ ÖSSZES KOMPONENST HÚZZA MEG.
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Ne feledje ezt elvégezni a sérülések elkerülése érdekében
Az új elliptikus edzőkészülék láblemezei húzótűs állítással rendelkeznek. Ez a beállítási lehetőség lehetővé teszi
a láblemez szögének módosítását a különböző edzésmódok számára. A láblemezek rugósak, ezért a lemez
hirtelen visszaeshet, ha a tűt kihúzzák. A sérülések elkerülése érdekében kérjük, ne húzza ki a tűt, ha a keze
vagy más testrésze a láblemez alatt van. Kezét kizárólag a láblemez legvége alá helyezze, közvetlenül a húzótű
felett.

Szállítás

Az elliptikus edzőkészülék szállítógörgőkkel rendelkezik, amelyek a készülék hátuljának felemelésével hozhatók
működésbe.
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Számítógép útmutató

Ventilátor (Mod. A25)
Típus: A26 ventilátor nélkül

Pontmátrix

Képernyőnézet

Pulzusszám kijelző
Pulzusszám grafikon

Programgombok

Ventilátor kapcsoló
(Mod. A25)

Vezérlőgombok
Képernyőnézet

Üzenetablak

Pulzusérzékelők

Bekapcsolás
Az elliptikus edzőkészülék külső tápellátással rendelkezik. Amikor csatlakoztatja az áramforrást az elliptikus
edzőkészülékre, a konzol automatikusan bekapcsol. Ha a konzol 20 percig nem érzékel bemenetet, akkor
készenléti üzemmódra vált. Készenléti üzemmódban a konzol kijelzője kikapcsol. A konzol bekapcsolásához
nyomjon meg bármilyen gombot. A konzol az első bekapcsolás alkalmával belső öntesztelést fog végezni. Ez idő
alatt minden lámpa bekapcsol. Amikor a lámpák kialszanak, a pontmátrix kijelzi a szoftver verzióit (tehát: VER
1.0) és az üzenetablak kijelzi az odométer értékét. Az odométer értéke azt jelzi, hogy hány órát használták az
elliptikus edzőkészüléket, és hány virtuális mérföldet tettek meg vele. A kijelző így fog kinézni: ODO 123 MI 123
HRS.
Az úthosszmérő csak néhány másodpercig látszik, ezután a konzol az indítóképernyőre vált. A pontmátrixos
kijelző végigfut a különböző profilokon, megmutatja a programokat, és az üzenetablakban megjelenik az
indítóüzenet. Ezután már használhatja a konzolt.
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Gyorsindítás
Ez az edzés kezdésének leggyorsabb módja. Miután a konzol bekapcsolt, nyomja meg a Start gombot, ezzel
indíthatja el a Gyorsindítás (Quick Start) módot. A Gyorsindításban az idő nullától számol felfelé, és a terhelés
manuálisan beállítható az Up és a Down gombok lenyomásával. A pontmátrixos kijelzőn először csak az alsó sor
fog világítani. Ahogy növeli a terhelést, egyre több sor fog világítani, jelezve a nehezebb edzést. Az elliptikus
edzőkészüléket egyre nehezebb lesz hajtani, ahogy a sorok növekednek.
Alapvető információk
A pontmátrixos kijelző két megjelenítési móddal rendelkezik:
Ha elkezd egy programot, akkor az a Profil kijelzési módba kerül. A pontmátrixos kijelző bal oldalán egy Display
feliratú gomb található. A gomb egyszeri megnyomásával a kijelző negyed mérföldes pálya kijelzésére vált. A
Display gomb ismételt megnyomásával a Display gomb mellett található pályajelző lámpa villogni kezd. Ez azt
jelzi, hogy a kijelző Scan üzemmódban van. A kijelző a Track és Profile mód között vált néhány
másodpercenként. A Scan üzemmód kikapcsolásához nyomja meg ismét a Display gombot. Ezzel visszatérhet a
Profile kijelzési módhoz.
Az Üzenetablak kezdetben az Idő és Távolság információit jelzi ki. Az üzenetablak alján balra egy másik Display
gomb található. A Display gomb minden egyes megnyomásakor újabb információk jelennek meg, összesen négy
ablak. Sorrendben ezek a következők: Idő és Távolság, Pulzus és Kalória, Sebesség (fordulatszám) és Mérföld,
Edzésszint és Watt. Ha a Display gombot a Szint és Watt kijelzése közben nyomja meg, akkor a Scan lámpa
világítani kezd, és az üzenetablakon minden egyes információ négy másodpercig megjelenik, majd a kijelző a
következő információra vált, folyamatos ismétlésben. A Display gomb ismételt megnyomásával a folyamat az
elejétől kezdődik.
A pontmátrixos kijelző jobb oldalán egy Szív ikon és egy Grafikon látható. Az elliptikus edzőkészülék
pulzusszám-ellenőrző rendszerrel rendelkezik. A pulzusérzékelő markolatok megfogásával, vagy a pulzusmérő
pánt viselésével a Szív ikon villogni kezd (ez néhány másodpercig tarthat). Az Üzenetablak megjeleníti az Ön
pulzusszámát, percenkénti szívverés formájában. A Grafikon a maximális pulzusszám jelenleg elért százalékos
arányát jeleníti meg.
MEGJEGYZÉS: A grafikon pontossága érdekében meg kell adnia életkorát. A Pulzusszám c. szakaszban olvashat
bővebben ezekről a szolgáltatásokról, illetve arról, hogy ezek miként segítik a nagyobb hatékonyság érdekében.
A Stop/Reset gombnak valójában több funkciója van. A Stop/Reset gomb egyszeri megnyomása a program
alatt szünetelteti a programot 5 percig. Ha szeretne hozni egy üdítőt, fel szeretné venni a telefont, vagy ha a
rengeteg előfordulható helyzet közül valamelyik megszakítja az edzést, akkor ezt a funkciót remekül tudja
használni. Az edzés folytatásához, szüneteltetés közben, nyomja meg a Start gombot. Ha kétszer nyomja meg a
Stop/Reset gombot az edzés alatt, a program befejeződik, és a konzol visszatér az indítóképernyőhöz. Ha a
Stop/Reset gombot 3 másodpercig lenyomva tartja, a konzol teljes újraindítást végez. Miközben Ön adatokat
ad meg egy programhoz, a Stop/Reset gomb előző képernyő funkciót lát el. Ez lehetővé teszi, hogy mindig
egyet visszalépjen a programozásban a Stop/Reset gomb megnyomásával.
A Programgombok segítségével a programok előnézetét tekintheti meg. Amikor először kapcsolja be a konzolt,
megnyomhatja mindegyik programgombot, hogy megnézze az adott programprofilt. Ha úgy dönt, hogy
kipróbál egy programot, nyomja meg a megfelelő programgombot, aztán nyomja meg az Enter gombot a
program kiválasztásához, és lépjen be az adatok beállítása módba.
A programgombok numerikus billentyűzetként is működnek, amikor Ön az adatok beállítása módban van.
Minden programgomb alatt van egy szám. Ha új adatokat állít be, mint például a kort, a súlyt stb., ezekkel a
gombokkal gyorsan tudja beadni a számokat.
A konzol beépített ventilátort tartalmaz, hogy hűtse Önt. A ventilátor bekapcsolásához nyomja meg a
konzolborítás oldalán található kapcsolót (kizárólag az A25-ös modellen).
Minden programot személyre szabhat személyes adatai megadásával, és megváltoztathat igényeinek
megfelelően. A kért információk közül néhány feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az eredmények helyesek
legyenek. Meg kell adnia Életkorát és Súlyát. Az Életkorának megadásával biztosítható, hogy a pulzusszám
grafikon pontos értéket jelezzen ki. A kor megadása a pulzusellenőrző programok során szükséges, hogy
biztosan az Ön korának megfelelő beállítások szerepeljenek a programban. Máskülönben az edzés beállításai
túl könnyűek vagy túl nehezek lehetnek Önnek. A Súly megadása a Kalória pontosabb kiszámítását segíti. Bár
nem tudunk teljesen pontos kalóriamérést biztosítani, de szeretnénk ehhez a lehető legközelebb járni.

111

Megjegyzés a kalóriákról:
Minden edzőgép, legyen az edzőteremben vagy otthon, kalóriaadatai pontatlanok és nagymértékben
eltérhetnek. Csak iránymutatásra szolgálnak annak érdekében, hogy Ön ellenőrizhesse fejlődését edzésről
edzésre. A kalóriaégetés mérésének egyetlen pontos mérése klinikai körülmények között lehetséges és
rengeteg gép szükséges hozzá. Ez azért van, mert minden ember más, és más mértékben éget kalóriákat. A jó
hír az, hogy Ön kb. ugyanolyan mértékben fogja égetni a kalóriákat, mint edzés alatt még akár 20-30 perccel az
edzés befejezése után is!

Belépés a beállításokba, beállítások megváltoztatása
Ha belép egy programba (egy programgomb, majd az Enter gomb megnyomásával), lehetősége van saját
személyes beállításainak megadására. Ha új beállítások megadása nélkül szeretne edzeni, egyszerűen nyomja
meg a Start gombot. Ez átugorja az adatok programozását, és közvetlenül az edzése kezdetéhez irányítja Önt.
Ha szeretné megváltoztatni személyes beállításait, egyszerűen kövesse az üzenetablakban megjelenő
utasításokat. Ha a beállítások megváltoztatása nélkül indít el egy programot, az alapértelmezett (elmentett)
beállítások kerülnek alkalmazásra.
Az alapértelmezett számítógép beállítások a következők: Kor= 35, súly= 155 font., idő= 30:00, maximum szint;
minden program eltérő terhelésszinttel rendelkezik: Domb= 7, zsírégetés= 5, kardio= 7, erőnléti = 8, távolság =
7. MEGJEGYZÉS: Az Életkor és Súly beállításai módosulnak, amikor számot értéket ad meg. Az utoljára
megadott életkort és súlyt menti el új alapértelmezett beállításként. Ha Ön az elliptikus edzőkészülék első
használatakor megadja korát és súlyát, nem kell minden edzés alkalmával ezt megismételnie, hacsak kora vagy
súlya nem változik, vagy valaki különböző kort és súlyt ad meg.

Manual - Manuális

A manuális program, ahogy a neve is sugallja, manuálisan működik. Ez azt jelenti, hogy Ön irányítja a terhelést
és nem a számítógép. A manuális program indításához kövesse a lenti utasításokat, vagy egyszerűen nyomja
meg a Manual gombot, aztán az Enter gombot és kövesse az üzenetablakban megjelenő utasításokat.
1. Nyomja meg a Manual gombot, aztán az Enter gombot.
2. Az üzenetablak megkéri Önt, hogy adja meg az Életkorát. Megadhatja a korát az Up és a Down gombok
vagy a numerikus billentyűzet használatával, ezután nyomja meg az Enter gombot az új szám
elfogadásához és lépjen a következő képernyőre.
3. Ezután a Súlyát kell megadnia. A súlyszámot az Up és a Down gombok vagy a numerikus billentyűzet
használatával változtathatja, ezután nyomja meg az Enter gombot a folytatáshoz.
4. A következő az Idő. Beállíthatja az időt, a folytatáshoz pedig nyomja meg az Enter gombot.
5. Ezzel a beállítások szerkesztésének végére ért és a Start gomb megnyomásával kezdheti az edzést.
Vissza is léphet, és módosíthatja a beállításait az Enter gomb megnyomásával. Megjegyzés: Az adatok
szerkesztése során bármikor megnyomhatja a Stop gombot az egy szinttel vagy képernyővel való
visszalépéshez.
6. A program az egyes szinttel indul. Ez a legkönnyebb szint, és hasznos ezen a szinten maradni egy
darabig, bemelegítés céljából. Ha növelni szeretné a terhelést, bármikor nyomja meg az Up billentyűt, a
Down gomb megnyomásával pedig csökkentheti a terhelést.
7. A Manuális programban az üzenetablak mellett található Display gombbal tallózhat a különböző adatok
között; a pontmátrix kijelző melletti Display gombbal a profilmegjelenítés és a negyedmérföldes kijelzés
között válthat, használhatja a pulzusmérő szolgáltatásokat, illetve a pulzusszám Auto-Pilot módra
válthat (a szolgáltatás részleteiről tekintse át a Pulzusszám c. szakaszt).
8. Amikor a program a végéhez ér, nyomja meg a Start gombot a program újrakezdéséhez, vagy a Stop
gombot a programból való kilépéshez, vagy el is mentheti az éppen befejezett programot személyre
szabott felhasználói programként a User gomb megnyomásával és az üzenetablakban megjelenő
utasítások követésével.
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Előre beállított programok:
Az elliptikus edzőkészülék öt különböző programmal rendelkezik, amelyeket a legkülönfélébb edzési célokra
terveztek. Ennek az öt programnak a gyártó által beállított profiljai vannak, ezen célok elérésének érdekében.
A kezdeti beépített nehézségi szint minden programnál viszonylag könnyűre van állítva. Ön minden
programnál beállíthatja a nehézségi szintet a program kiválasztása után, kezdés előtt, az üzenetablakban
megjelenő utasításokat követve.

A PROGRAM
HILL - DOMB

A Domb program a dombra fel- és dombról lebiciklizést szimulálja. Az ellenállás a pedálokban fokozatosan
növekedni, aztán csökkeni fog a program alatt. A domb program indításához kövesse az alábbi utasításokat,
vagy egyszerűen nyomja meg a Hill gombot, aztán az Enter gombot, és kövesse az üzenetablakban megjelenő
utasításokat.
1. Nyomja meg a Hill gombot, aztán az Enter gombot.
2. Az üzenetablak megkéri Önt, hogy adja meg az Életkorát. Megadhatja a korát az Up és a Down gombok
vagy a numerikus billentyűzet használatával, ezután nyomja meg az Enter gombot az új szám
elfogadásához és lépjen a következő képernyőre.
3. Ezután a Súlyát kell megadnia. A súlyszámot az Up és a Down gombok vagy a numerikus billentyűzet
használatával változtathatja, ezután nyomja meg az Enter gombot a folytatáshoz.
4. A következő az Idő. Beállíthatja az időt, a folytatáshoz pedig nyomja meg az Enter gombot.
5. Ezután be kell állítania a Maximum szintet. Ez a legnagyobb erőkifejtési szint, amelyet a program során
tapasztal, a domb tetején. A gyártó által beállított szint a hetes. Állítsa be a szintet, és nyomja meg az
Enter gombot.
6. Ezzel a beállítások szerkesztésének végére ért és a Start gomb megnyomásával kezdheti az edzést.
Vissza is léphet, és módosíthatja a beállításait az Enter gomb megnyomásával. Megjegyzés: Az adatok
szerkesztése során bármikor megnyomhatja a Stop gombot az egy szinttel vagy képernyővel való
visszalépéshez.
7. Ha növelni vagy csökkenteni szeretné a terhelést, bármikor a program ideje alatt, nyomja meg az Up
vagy a Down gombot. Ez csak a profil jelenlegi pozíciójának terhelését fogja befolyásolni. Amikor a
profil átvált a következő oszlopba, visszatér a beprogramozott munkaszintre.
8. A Domb (Hill) programban az üzenetablak mellett található Display gombbal tallózhat a különböző
adatok között; a pontmátrix kijelző melletti Display gombbal a profilmegjelenítés és a negyedmérföldes
kijelzés között válthat, használhatja a pulzusmérő szolgáltatásokat, illetve a pulzusszám Auto-Pilot
módra válthat (a szolgáltatás részleteiről tekintse át a Pulzusszám c. szakaszt).
(A szolgáltatás részleteiről lásd a Pulzusszám c. fejezetet).
9. Amikor a program a végéhez ér, nyomja meg a Start gombot a program újrakezdéséhez, vagy a Stop
gombot a programból való kilépéshez, vagy el is mentheti az éppen befejezett programot személyre
szabott felhasználói programként a User gomb megnyomásával és az üzenetablakban megjelenő
utasítások követésével.
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Fat Burn - Zsírégetés

A Zsírégetés programot, ahogy ezt a neve is sugallja, a zsírégetés maximalizálására tervezték. Sok irányzat a
legjobb úton halad a zsírégetés felé, de a legtöbb szakértő egyetért abban, hogy a kisebb erőfeszítés, amely
egyenletes ellenállást alkalmaz, a legjobb. A lehető legjobb módja a zsírégetésnek, ha pulzusát a maximális
potenciál 60%-70%-a között tartja. Ez a program nem használ pulzusszámot, de egy könnyebb, egyenletes
terhelésű edzést szimulál.
A zsírégetés program indításához kövesse az alábbi utasításokat, vagy egyszerűen nyomja meg a Fat Burn
gombot, aztán az Enter gombot és kövesse az üzenetablakban megjelenő utasításokat.
1. Nyomja meg a Fat Burn gombot, aztán az Enter gombot.
2. Az üzenetablak megkéri Önt, hogy adja meg az Életkorát. Megadhatja a korát az Up és a Down gombok
vagy a numerikus billentyűzet használatával, ezután nyomja meg az Enter gombot az új szám
elfogadásához és lépjen a következő képernyőre.
3. Ezután a Súlyát kell megadnia. A súlyszámot az Up és a Down gombok vagy a numerikus billentyűzet
használatával változtathatja, ezután nyomja meg az Enter gombot a folytatáshoz.
4. A következő az Idő. Beállíthatja az időt, a folytatáshoz pedig nyomja meg az Enter gombot.
5. Ezután be kell állítania a Maximum szintet. Ez a legmagasabb terhelési szint, amelyet az edzés során
tapasztalni fog. A gyártó által beállított szint az ötös. Állítsa be a szintet, és nyomja meg az Enter
gombot.
6. Ezzel a beállítások szerkesztésének végére ért és a Start gomb megnyomásával kezdheti az edzést.
Vissza is léphet, és módosíthatja a beállításait az Enter gomb megnyomásával. Megjegyzés: Az adatok
szerkesztése során bármikor megnyomhatja a Stop gombot az egy szinttel vagy képernyővel való
visszalépéshez.
7. Ha növelni vagy csökkenteni szeretné a terhelést, bármikor a program ideje alatt, nyomja meg az Up
vagy a Down gombot. Ez csak a profil jelenlegi pozíciójának terhelését fogja befolyásolni. Amikor a
profil átvált a következő oszlopba, visszatér a beprogramozott munkaszintre.
8. A Zsírégetés (Fat Burn) programban az üzenetablak mellett található Display gombbal tallózhat a
különböző adatok között; a pontmátrix kijelző melletti Display gombbal a profilmegjelenítés és a
negyedmérföldes kijelzés között válthat, használhatja a pulzusmérő szolgáltatásokat, illetve a
pulzusszám Auto-Pilot módra válthat.
(A szolgáltatás részleteiről lásd a Pulzusszám c. fejezetet).
9. Amikor a program a végéhez ér, nyomja meg a Start gombot a program újrakezdéséhez, vagy a Stop
gombot a programból való kilépéshez, vagy el is mentheti az éppen befejezett programot személyre
szabott felhasználói programként a User gomb megnyomásával és az üzenetablakban megjelenő
utasítások követésével.
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Cardio - Kardio

A Cardio programot a kardiovaszkuláris funkciók javítására tervezték. Röviden összefoglalva, edzés a szívének
és a tüdejének. Megerősíti a szívizmot, serkenti a véráramlást és a tüdőkapacitást. Ennek eléréséhez, az
edzésben egyesítették a nagyobb terhelési szintet és az enyhe váltásokat. A kardio program indításához
kövesse az alábbi utasításokat, vagy egyszerűen nyomja meg a Cardio gombot, aztán az Enter gombot és
kövesse az üzenetablakban megjelenő utasításokat.
1. Nyomja meg a Cardio gombot, aztán az Enter gombot.
2. Az üzenetablak megkéri Önt, hogy adja meg az Életkorát. Megadhatja a korát az Up és a Down gombok
vagy a numerikus billentyűzet használatával, ezután nyomja meg az Enter gombot az új szám
elfogadásához és lépjen a következő képernyőre.
3. Ezután a Súlyát kell megadnia. A súlyszámot az Up és a Down gombok vagy a numerikus billentyűzet
használatával változtathatja, ezután nyomja meg az Enter gombot a folytatáshoz.
4. A következő az Idő. Beállíthatja az időt, a folytatáshoz pedig nyomja meg az Enter gombot.
5. Ezután be kell állítania a Maximum szintet. Ez a legmagasabb terhelési szint, amelyet az edzés során
tapasztalni fog. A gyártó által beállított szint a hetes. Állítsa be a szintet, és nyomja meg az Enter
gombot.
6. Ezzel a beállítások szerkesztésének végére ért és a Start gomb megnyomásával kezdheti az edzést.
Vissza is léphet, és módosíthatja a beállításait az Enter gomb megnyomásával. Megjegyzés: Az adatok
szerkesztése során bármikor megnyomhatja a Stop gombot az egy szinttel vagy képernyővel való
visszalépéshez.
7. Ha növelni vagy csökkenteni szeretné a terhelést, bármikor a program ideje alatt, nyomja meg az Up
vagy a Down gombot. Ez csak a profil jelenlegi pozíciójának terhelését fogja befolyásolni. Amikor a
profil átvált a következő oszlopba, visszatér a beprogramozott munkaszintre.
8. A Cardio programban az üzenetablak mellett található Display gombbal tallózhat a különböző adatok
között; a pontmátrix kijelző melletti Display gombbal a profilmegjelenítés és a negyedmérföldes kijelzés
között válthat, használhatja a pulzusmérő szolgáltatásokat, illetve a pulzusszám Auto-Pilot módra
válthat.
(A szolgáltatás részleteiről lásd a Pulzusszám c. fejezetet).
9. Amikor a program a végéhez ér, nyomja meg a Start gombot a program újrakezdéséhez, vagy a Stop
gombot a programból való kilépéshez, vagy el is mentheti az éppen befejezett programot személyre
szabott felhasználói programként a User gomb megnyomásával és az üzenetablakban megjelenő
utasítások követésével.
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Strength - Erőnlét

Az Erőnlét programot az alsótest izomerejének növelésére tervezték. Ez a program folyamatosan növeli az
ellenállást egy nehéz szintig, és ott is tartja Önt. Ezt arra tervezték, hogy erősítse és hangsúlyozza az Ön lábait
és farizmát. Az erőnlét program indításához kövesse a lenti utasításokat, vagy egyszerűen nyomja meg a
Strength gombot, aztán az Enter gombot és kövesse az üzenetablakban megjelenő utasításokat.
1. Nyomja meg a Strength gombot, aztán az Enter gombot.
2. Az üzenetablak megkéri Önt, hogy adja meg az Életkorát. Megadhatja a korát az Up és a Down gombok
vagy a numerikus billentyűzet használatával, ezután nyomja meg az Enter gombot az új szám
elfogadásához és lépjen a következő képernyőre.
3. Ezután a Súlyát kell megadnia. A súlyszámot az Up és a Down gombok vagy a numerikus billentyűzet
használatával változtathatja, ezután nyomja meg az Enter gombot a folytatáshoz.
4. A következő az Idő. Beállíthatja az időt, a folytatáshoz pedig nyomja meg az Enter gombot.
5. Ezután be kell állítania a Maximum szintet. Ez a legmagasabb terhelési szint, amelyet az edzés során
tapasztalni fog. A gyártó által beállított szint a nyolcas. Állítsa be a szintet, és nyomja meg az Enter
gombot.
6. Ezzel a beállítások szerkesztésének végére ért és a Start gomb megnyomásával kezdheti az edzést.
Vissza is léphet, és módosíthatja a beállításait az Enter gomb megnyomásával. Megjegyzés: Az adatok
szerkesztése során bármikor megnyomhatja a Stop gombot az egy szinttel vagy képernyővel való
visszalépéshez.
7. Ha növelni vagy csökkenteni szeretné a terhelést, bármikor a program ideje alatt, nyomja meg az Up
vagy a Down gombot. Ez csak a profil jelenlegi pozíciójának terhelését fogja befolyásolni. Amikor a
profil átvált a következő oszlopba, visszatér a beprogramozott munkaszintre.
8. Az Erőnlét (Strength ) programban az üzenetablak mellett található Display gombbal tallózhat a
különböző adatok között; a pontmátrix kijelző melletti Display gombbal a profilmegjelenítés és a
negyedmérföldes kijelzés között válthat, használhatja a pulzusmérő szolgáltatásokat, illetve a
pulzusszám Auto-Pilot módra válthat.
(A szolgáltatás részleteiről lásd a Pulzusszám c. fejezetet).
9. Amikor a program a végéhez ér, nyomja meg a Start gombot a program újrakezdéséhez, vagy a Stop
gombot a programból való kilépéshez, vagy el is mentheti az éppen befejezett programot személyre
szabott felhasználói programként a User gomb megnyomásával és az üzenetablakban megjelenő
utasítások követésével.
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Interval - Távolság

A Távolság program a magas és az alacsony intenzitású szakaszokat váltogatja. Ez a program növeli a kitartását
azáltal, hogy előbb kimeríti az Ön oxigéntartalékait, aztán olyan szakasz következik, amely során pótolhatja az
oxigént. Ön ezúton beprogramozhatja kardiovaszkuláris rendszerét az oxigén hatékonyabb felhasználására. A
távolság program indításához kövesse az alábbi utasításokat, vagy egyszerűen nyomja meg a Interval gombot,
aztán az Enter gombot és kövesse az üzenetablakban megjelenő utasításokat.
1. Nyomja meg az Interval gombot, aztán az Enter gombot.
2. Az üzenetablak megkéri Önt, hogy adja meg az Életkorát. Megadhatja a korát az Up és a Down gombok
vagy a numerikus billentyűzet használatával, ezután nyomja meg az Enter gombot az új szám
elfogadásához és lépjen a következő képernyőre.
3. Ezután a Súlyát kell megadnia. A súlyszámot az Up és a Down gombok vagy a numerikus billentyűzet
használatával változtathatja, ezután nyomja meg az Enter gombot a folytatáshoz.
4. A következő az Idő. Beállíthatja az időt, a folytatáshoz pedig nyomja meg az Enter gombot.
5. Ezután be kell állítania a Maximum szintet. Ez a legmagasabb terhelési szint, amelyet az edzés során
tapasztalni fog. A gyártó által beállított szint a hetes. Állítsa be a szintet, és nyomja meg az Enter
gombot.
6. Ezzel a beállítások szerkesztésének végére ért és a Start gomb megnyomásával kezdheti az edzést.
Vissza is léphet, és módosíthatja a beállításait az Enter gomb megnyomásával. Megjegyzés: Az adatok
szerkesztése során bármikor megnyomhatja a Stop gombot az egy szinttel vagy képernyővel való
visszalépéshez.
7. Ha növelni vagy csökkenteni szeretné a terhelést, bármikor a program ideje alatt, nyomja meg az Up
vagy a Down gombot. Ez csak a profil jelenlegi pozíciójának terhelését fogja befolyásolni. Amikor a
profil átvált a következő oszlopba, visszatér a beprogramozott munkaszintre.
8. A Távolság (Interval) programban az üzenetablak mellett található Display gombbal tallózhat a
különböző adatok között; a pontmátrix kijelző melletti Display gombbal a profilmegjelenítés és a
negyedmérföldes kijelzés között válthat, használhatja a pulzusmérő szolgáltatásokat, illetve a
pulzusszám Auto-Pilot módra válthat (a szolgáltatás részleteiről tekintse át a Pulzusszám c. szakaszt).
9. Amikor a program a végéhez ér, nyomja meg a Start gombot a program újrakezdéséhez, vagy a Stop
gombot a programból való kilépéshez, vagy el is mentheti az éppen befejezett programot személyre
szabott felhasználói programként a User gomb megnyomásával és az üzenetablakban megjelenő
utasítások követésével.
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Custom User Defined Programs - Személyre szabott felhasználói programok

Két beállítható Felhasználói program található a készüléken, amelyeknek segítségével Ön kialakíthatja és
elmentheti saját edzését. A két program, a Felhasználó 1 és a Felhasználó 2 pontosan ugyanúgy működnek,
ezért felesleges ezeket külön bemutatni. Létrehozhatja saját személyre szabott programját az alábbi utasítások
követésével, vagy elmentheti bármelyik Ön által kiegészített, előre beállított programot személyre szabott
programként. Mindkét programot személyessé teheti úgy, hogy megadja a saját nevét.
1. Nyomja meg a User 1 vagy User 2 gombot. Az üzenetablak üdvözlőüzenetet jelenít meg. Ha Ön már
korábban elmentett egy programot, az üzenet az Ön nevét is tartalmazni fogja. Ezután nyomja meg az
Enter gombot a programozás elkezdéséhez.
2. Az Enter gomb megnyomása után az üzenetablakban megjelenik a „Név-A” felirat, amennyiben nincs
elmentve név. Ha korábban a „David” nevet mentette el, az üzenetablakban a „Név-David” felirat
jelenik meg és a D villogni fog. Ha már van tárolt név, Ön megváltoztathatja azt, vagy megnyomhatja a
Stop gombot a név megtartásához, és a továbblépéshez. Ha szeretne megadni egy nevet, használja az
Up és/vagy a Down gombot az első betű megváltoztatásához, majd nyomja meg az Enter gombot az
első betű mentéséhez, és folytassa a következő betűvel. Ha végzett a név megadásával, nyomja meg a
Stop gombot a név mentéséhez és a továbblépéshez.
3. Az üzenetablak megkéri Önt, hogy adja meg az Életkorát. Megadhatja a korát az Up és a Down gombok
vagy a numerikus billentyűzet használatával, ezután nyomja meg az Enter gombot az új szám
elfogadásához és lépjen a következő képernyőre.
4. Ezután a Súlyát kell megadnia. A súlyszámot az Up és a Down gombok vagy a numerikus billentyűzet
használatával változtathatja, ezután nyomja meg az Enter gombot a folytatáshoz.
5. A következő az Idő. Beállíthatja az időt, a folytatáshoz pedig nyomja meg az Enter gombot.
6. Ezután be kell állítania a Maximum szintet. Ez a legmagasabb terhelési szint, amelyet az edzés során
tapasztalni fog. A gyártó által beállított szint a hetes. Állítsa be a szintet, és nyomja meg az Enter
gombot.
7. Ezután az első oszlop villogni kezd, Ön itt állíthatja be az edzés első szakaszának nehézségi szintjét. Ha
befejezte az első szakasz beállítását, vagy ha nem szeretne változtatni, nyomja meg az Enter gombot a
következő szakasz beállításához.
8. A következő szakasz ugyanazt a szintet fogja mutatni mint az imént beállított szakasz. Ismételje meg
ugyanazt a folyamatot, mint a legutóbbi szakasznál, és ezután nyomja meg az Enter gombot. Addig
ismételje a folyamatot, amíg mind a húsz szakaszt be nem állította.
9. Ezután az üzenetablak felszólítja Önt az Enter gomb megnyomására a program mentéséhez. A program
mentése után az üzenetablakban megjelenik az „Új program mentésre került” felirat, majd felkínálja a
lehetőséget a program elindítására vagy változtatására. A Stop gomb megnyomásával kiléphet az
indítási képernyőből.
10. Ha növelni vagy csökkenteni szeretné a terhelést, bármikor a program ideje alatt, nyomja meg az Up
vagy a Down gombot. Ez csak a profil jelenlegi pozíciójának terhelését fogja befolyásolni. Amikor a
profil átvált a következő oszlopba, visszatér a beprogramozott munkaszintre.
A User 1 vagy User 2 programban az üzenetablak mellett található Display gombbal tallózhat a különböző
adatok között; a pontmátrix kijelző melletti Display gombbal a profilmegjelenítés és a negyedmérföldes
kijelzés között válthat, használhatja a pulzusmérő szolgáltatásokat, illetve a pulzusszám Auto-Pilot módra
válthat (a szolgáltatás részleteiről tekintse át a Pulzusszám c. szakaszt).
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Heart Rate Control Program 1 & 2 (HR 1, HR 2) operation
Pulzusszám-ellenőrző program 1 & 2 (HR 1, HR 2) működése

Mindkét program ugyanúgy működik, az egyetlen különbség, hogy a HR 1 a maximális pulzusszám 60%-ára, a
HR 2 pedig 80%-ára van beállítva. Mindkettőt ugyanúgy kell beprogramozni.
A HR 1 vagy HR 2 program indításához kövesse az alábbi utasításokat, vagy egyszerűen nyomja meg a HR 1
vagy HR 2 gombot, aztán az Enter gombot és kövesse az üzenetablakban megjelenő utasításokat.
1. Nyomja meg a HR 1 vagy HR 2 gombot, aztán az Enter gombot.
2. Az üzenetablak megkéri Önt, hogy adja meg az Életkorát. Megadhatja a korát az Up és a Down gombok
vagy a numerikus billentyűzet használatával, ezután nyomja meg az Enter gombot az új szám
elfogadásához és lépjen a következő képernyőre.
3. Ezután a Súlyát kell megadnia. A súlyszámot az Up és a Down gombok vagy a numerikus billentyűzet
használatával változtathatja, ezután nyomja meg az Enter gombot a folytatáshoz.
4. A következő az Idő. Beállíthatja az időt, a folytatáshoz pedig nyomja meg az Enter gombot.
5. Ezután be kell állítania a Pulzusszámot. Ez az a pulzusszám szint, amelyet az edzés során tapasztalni fog.
Állítsa be a szintet, és nyomja meg az Enter gombot.
6. Ezzel a beállítások szerkesztésének végére ért és a Start gomb megnyomásával kezdheti az edzést.
Vissza is léphet, és módosíthatja a beállításait az Enter gomb megnyomásával. Megjegyzés: Az adatok
szerkesztése során bármikor megnyomhatja a Stop gombot az egy szinttel vagy képernyővel való
visszalépéshez.
7. Ha növelni vagy csökkenteni szeretné a terhelést, bármikor a program ideje alatt, nyomja meg az Up
vagy a Down gombot. Ez lehetővé teszi, hogy megváltoztassa a kívánt pulzusszámot, a program során
bármikor.
8. A HR 1 vagy HR 2 program alatt az üzenetablakban megtekintheti az adatokat a Display gomb
megnyomásával.
9. Amikor a program a végéhez ér, nyomja meg a Start gombot a program újrakezdéséhez, vagy a Stop
gombot a programból való kilépéshez, vagy el is mentheti az éppen befejezett programot személyre
szabott felhasználói programként a User gomb megnyomásával és az üzenetablakban megjelenő
utasítások követésével.

Auto-pilot
The Auto-pilot feature is a unique heart rate program. This program allows you to enter the Heart Rate
Control program on the fly. At any time, during any program, you can press the Auto-pilot button (Hr2) and
the console will switch to heart rate control mode. The console will maintain your heart rate at the current
level when you press the Auto-pilot button (Hr2). For instance: If you are in the Manual mode and your heart
rate is at 150 beats per minute, pressing the Auto-pilot button (Hr2) will switch the console to heart rate
control and keep your heart rate at 150 beats per minute automatically.
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Alkatrészlista
Termékszám
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
32~1
32~2
32~3
32~5
32~6
32~7
32~8
32~9
32~10
32~11
32~13
32~14
32~15
32~16
39
40
41
42
43
44
44~1

Megnevezés
Főváz
Sínszerelvény
Keresztrúd
Csapágypersely, pedálkar
Pedálkar (B)
Pedálkar (J)
Csatlakozókar (B)
Csatlakozókar (J)
Markolat (B)
Markolat (J)
Konzol-rúd
Láncterelő kerékszerelvény
Állítható pedál
Rögzítőszeg szerelvény
Tengely
Csapágy, hajtókar tengely
A kar csapágya
Csapágyazás
WFM-2528-21_csapágypersely
Ø31 × Ø25.5 × Ø 19 × 16+3T_csapágypersely
Csapágyazás
Tartóheveder
Tartókeret, alumínium váz
Esőponyva tartó
Csapágyazás, csúszókerék
Szíj
Hajtótárcsa
Lendkerék fék
Mágnes
Woodruff-ék
Konzol
Felső konzolborítás
Alsó konzol borítás
Jelvény, konzol
Terelőlap ventilátor rács
Rögzítő
Ventilátor
Ventilátor be-/kikapcsoló
Alaplemez burkolat
Gumi billentyűzet (A)
Gumi billentyűzet (G)
Vevő, HR
Interfész bővítőkártya
Vezérlő
Konzol billentyűzet
1000m/m_Számítógép vezeték
600m/m_DC áramvezeték
Fogaskerék-motor
300m/m_Érzékelő, vezetékkel
Érzékelőtartó
850m/m_Kézi pulzusmérő, kábelszerelvénnyel
Kézi pulzusmérő szerelvény (teteje)
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1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
6
2
2
4
4
3
2
4
1
8
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

Termékszám
44~2
45
46
47
48~1
48~2
49
50
51
52
53
54
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
68~1
69
69~1
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Megnevezés
Kézi pulzusmérő szerelvény (alja)
Adapter
Szállítókerék
Csúszókerék, uretán
3/8" × 2"_Lapos fejű csavar
Szintező láb
Konzolrúd borítás
Láncborítás (B)
Láncborítás (J)
Kerek lemez
Kerek lemez fedele
Markolat szivacs
Pedálkar fedél (B)
Pedálkar fedél (J)
Első stabilizátor borítás
Hátsó burkolat (A)
Hátsó burkolat (B)
Pedál (B)
Pedál (J)
Csúszókerék burkolat
Ø32 (1.8T)_Félgömbfej kupak
Pedálszivacs (B)
Pedálszivacs (J)
Elülső markolatrúd burkolat (B)
Hátsó markolatrúd burkolat (B)
Elülső markolatrúd burkolat (J)
Hátsó markolatrúd burkolat (J)
Ø38 (2.5T)_Pedálvég burkolat
Ø38(2.0T)_Félgömbfej kupak
Szigetelés
Persely
5/16" × 15m/m_Hatlapfejű csavar
3/8" × 2-1/4"_hatlapfejű csavar
3/8" × 3/4"_hatlapfejű csavar
3/8" × 3-3/4"_hatlapfejű csavar
3/8" × 2-1/4"_hatszögnyílású csavar
5/16" × 1-1/4"_hatlapfejű csavar
5/16" × 3/4"_hatlapfejű csavar
5/16" × 1- 3/4"_félgömbfejű belsőkulcsnyílású csavar
M5 × 15m/m_csillagfejű csavar
1/4" × 3/4"_hatlapfejű csavar
M5 × 10m/m_csillagfejű csavar
Ø25 _C gyűrű
Ø17_C gyűrű
M8 × 7T _Nyloc anya
3/8" × 7T _Nyloc anya
1/4"_nylon-betétes anya
5/16" ×7T_Nyloc anya
3/8" -UNF26 ×4T_anya
3/8" -UNF26 ×9T_anya
3/8" ×7T_anya
M12_anya
3/8" × 19 × 1.5T_Lapos alátét
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2
1
2
4
4
4
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
4
8
4
4
4
2
2
4
2
16
4
10
3
5
1
4
4
4
2
2
8
2
14

Termékszám
97
98
99
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
118
119
122
123
124
125
126
127
128
129
131
133
134
136
137
138
155
156
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

Megnevezés
3/8" × 25 × 2T_Lapos alátét
5/16" × 35 × 1.5T_Lapos alátét
5/16" × 23 × 1.5T_Lapos alátét
M8 × 170m/m_J csavar
Ø25_Hullámos alátét
Ø17 _Hullámos alátét
3/8" × 23 × 2T_Hullámos alátét
5 × 16m/m_menetvágó csavar
4 × 15m/m_fémlemez csavar
Ø3.5 × 12m/m_fémlemez csavar
4 × 19m/m_fémlemez csavar
5 × 16m/m_menetvágó csavar
3/8" × 3/4"_hatlapfejű csavar
Ø35 × Ø25.5 × 5T_Hüvely
Alumínium váz
Ø3×20m/m_Keresztcsavar
Lábtartó
Acéldrótkötél
M8×30m/m_hatlapfejű csavar
1/4" × 19m/m_Lapos alátét
Ø3.5×30 m/m_ Fémlemez csavar
M5 × 50m/m_csillagfejű csavar
13/14m/m_ kulcs
Rövid csillagcsavarhúzó
Kereszthornyos csavarhúzó
M8 × 20 _Tartócsavar
3/8" × 2T_Rugós alátét
12m/m_Kulcs
3/8" × 30 ×2.0T_Lapos alátét
Italos üveg
Ø17 × 23.5 × 1T_Lapos alátét
Ovális kupak
5 × 19m/m_menetvágó csavar
1/4" × 1-3/4"_hatlapfejű csavar
5/16" × 20 × 1.5T_Lapos alátét
Ø25_Nylon hullámos alátét
M8 × 9T_ Nyloc anya
3/8"× 11T_Nyloc anya
A Csatlakozókar burkolat (J)
A Csatlakozókar burkolat (B)
B Csatlakozókar burkolat (J)
B Csatlakozókar burkolat (B)
Ø10_C gyűrű
Ø5 × 16 × 1.5T_Lapos alátét
Pedálfeszítő rugó
M5 × 10m/m _csillagfejű csavar
Ø13.5 × 38.5L_Rögzítőtű tengelye
Ø10 × 120L_Rögzítőtű rugó
Kenőanyag
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2
4
6
1
4
8
6
7
1
23
7
18
4
1
2
4
2
1
2
17
4
3
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
4
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
4
2
8
2
2
1
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