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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.

DE

© Die Gebrauchsanweisung dient nur zur Referenz für den Kunden. ENERGETICS übernimmt keine Haftung für Fehler die durch Übersetzung
oder technische Änderungen des Produkts entstehen.

IT

© Il presente manuale è solo per riferimento dell’acquirente. ENERGETICS non può garantire per errori occorsi durante la traduzione o
cambiamenti nelle specifiche tecniche del prodotto.

CS

© Návod k použití je pouze doporučení pro zákazníky. ENERGETICS nepřebírá žádné ručení za chyby způsobené překladem či změnami v
technické specifikaci výrobku.

SK

© Tento návod je určený len pre potrebu zákazníkov. ENERGETICS nezodpovedá za chyby, ktoré sa môžu vyskytnúť kvôli chybnému
prekladu alebo zmenám v technickej špecifikácii produktu.

HU

© A vásárlók számára a jelen használati utasításnak csak ajánló jellege van. Az ENERGETICS cég nem vállal kezességet olyan jellegű
hibákért, amelyek az eredeti szöveg fordításából, illetve a termék módosított műszaki specifikációjából származnak.

© Copyright by ENERGETICS
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EN

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

Product Safety
ENERGETICS offers high quality home exercisers that have been tested and certified according to European Norm
EN 957.

Safety Instructions



Before you start training on your home exerciser, please read the instructions carefully.



Be sure to keep the instructions for information, in case of repair and for spare part delivery.



This training equipment is not suitable for therapeutic purposes.



Consult your physician before starting with any exercise programs to receive advice on the optimal training.



Warning: incorrect/ excessive training can cause health injuries. Stop using the home exerciser when feeling



uncomfortable.
Warning: The safety level of the training equipment can only be maintained if it is examined regularly on
damage or wear.
Please follow the advice for correct training as detailed in the training instructions.



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 immobilization, reducing noise and vibration.



To protect the floor or carpet from damage, place a mat under the product.



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.



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.
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Search for noisy parts: If you should notice unusual noises, like grinding, clacking etc. try to locate it and have it
repaired by a professional. Make sure the home exerciser is not used until after repairs have been made.



This device is not meant to be used by persons (including children) with limited physical, sensory or mental
capabilities or lacking experience and/or the knowledge to use this device, unless under the supervision of
another person in charge of their safety or having been given prior instruction on the operation of this device.






Children should always be under supervision, to assure they are not playing with this device.
Make sure the front wheels are placed in the correct position: see assembly instruction.
For all adjustable parts be aware of the maximum position to which they can be adjusted.
The resistance level can be adjusted to your personal preference: see training instructions.
-

This home exerciser is speed dependent, i.e. a higher/ lower rotation will respectively lead to a higher/
lower performance.
(Magnetic)  The resistance can be changed by turning resistance knob.
User and accuracy class: HC
This product is made for home use only and tested up to a maximum body weight of 110 kilograms.
Disposal of electrical waste products (Directive 2002/96/EC WEEE):
All products that contain electrical and electronic equipment must be marked with the logo.
These products shall not be disposed in municipal waste. Instead please check local
regulations regarding these types of products.
Disposal of batteries (Directive 2006/66/EG):
Batteries must be marked with the logo including the chemical symbols Hg, Cd or Pb if the
battery contains mercury, cadmium or lead above the threshold limits mentioned in the
directive and its amendments. Batteries used in products shall not be disposed in municipal
waste.
Instead please check local regulations concerning the disposal of batteries.
Directive 2011/65/EU:
Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
(RoHS).
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Handling
A. After assembly, the rear stabilizer can be adjusted to accommodate slightly uneven ground. Turn the end
caps to level the rear stabilizer to the floor.
B. The transportation wheels on the front foot caps allow for easy manoeuvring. Simply pull back on the
handlebars until the wheels touch the floor. Then roll the unit to a desired location.

B

A

C. The pedal position can be adjusted to personal preference. Loosen the knob under pedal tube. Put the
Pedal on the desired position and retighten the fixing knob.

C

Care and Maintenance








After exercising, immediately wipe of the sweat; perspiration can ruin the appearance and proper function of
the Home Exerciser.
Use a damp cloth to clean the Home Exerciser and avoid the use of aggressive detergents when cleaning the
bike.
The home exerciser should not be used or stored in a moist area because of possible corrosion.
In case of repair please ask your dealer for advice.
Replace defective components immediately and/or keep the equipment out of use until repair.
Only use original spare parts for repair.
Check at least every 4 weeks that all connecting elements are tightly fitted and in good condition.
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines ENERGETICS Heimtrainers. 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

Produktsicherheit
ENERGETICS offers high quality home exercisers that have been tested and certified according to European Norm
EN 957.

Sicherheitshinweise



Bevor Sie mit dem Training mit Ihrem Fitnessgerät starten, lesen Sie bitte sorgfältig die
Bedienungsanleitung.







Bitte bewahren Sie die Anleitung auf, falls eine Reparatur notwendig ist oder Sie Ersatzteile benötigen.
Dieses Fitnessgerät ist nicht für den therapeutischen Einsatz gedacht.
Konsultieren Sie vor Trainingsbeginn Ihren Arzt, er kann Sie beraten welche Art des Trainings und welche
Belastung für Sie geeignet sind.
Achtung: Falsches oder exzessives Training kann Ihre Gesundheit gefährden. Beenden Sie das Training
sofort wenn Sie sich unwohl fühlen.
Achtung: Der Sicherheitsstand Ihres Fitnessgerätes kann nur gewährleistet werden, wenn es regelmäßig



auf Schaden oder Verschleiß überprüft wird.
Für ein sicheres und effektives Training folgen Sie bitte den Hinweisen in der Trainingsanleitung.
Beginnen Sie erst mit dem Training, nachdem Sie sichergestellt haben, dass das Fitnessgerät korrekt
aufgebaut eingestellt und kontrolliert 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, um Instabilität, Geräusche und
Vibrationen zu vermeiden und
Um den Boden vor Beschädigung zu schützen, legen Sie eine Matte unter das Gerät.



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 Fitnessgerät ist für das Training erwachsener Personen konzipiert. Stellen Sie sicher, dass eine
Nutzung des Gerätes von Kindern nur unter Aufsicht von Erwachsenen erfolgt.
Weisen Sie anwesende Personen auf mögliche Gefährdung, z.B. durch bewegliche Teile, hin.
Verwenden Sie das Fitnessgerät nicht ohne Schuhe oder mit losem Schuhwerk.
Stellen Sie sicher, dass ausreichend Platz vorhanden ist, um das Fitnessgerät zu benutzen.
Beachten Sie die nicht befestigten oder beweglichen Teile während der Montage/Demontage des
Heimtrainers.
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Sollten Sie ungewöhnliche Geräusche wahrnehmen, wie schleifen, klappern etc., versuchen Sie diese zu
lokalisieren und die Teile die diese verursachen zu identifizieren. Das Fitnessgerät sollte bis eine
fachmännische Reparatur stattgefunden hat nicht weiter benutzt werden.
Dieses Fitnessgerät sollte von Personen (inklusive Kindern), die körperlich, sensorisch oder geistig
eingeschränkt sind, oder die fehlende Erfahrung und Wissen über den Umgang mit dem Gerät haben, nur
im Beisein einer Aufsichtsperson oder nach erfolgter Trainingseinweisung genutzt werden
Kinder sollten während des Trainings immer beaufsichtig sein, damit sie das Fitnessgerät nicht als
Spielzeug benutzen.
Achten Sie darauf dass sich die Transportrollen richtig positioniert sind, siehe Aufbauanleitung.
Für alle justierbaren Teile achten Sie auf die erlaubte Maximalpositionierung. .
Der Widerstand kann individuell eingestellt werden, siehe Trainingsanleitung.






-

Dieses Fitnessgerät ist geschwindigkeitsabhängig, d. h. eine höhere/niedrigere Umdrehungszahl führt zu
einer höheren/niedrigeren Leistung.
Der Widerstand kann durch Drehen an der Verstellschraube verändert werden.
Anwendungsbereich: Klasse: HC
Dieses Gerät ist ausschließlich für den Heimanwendungsbereich konzipiert und einem maximalen
Körpergewicht von 110 Kilogramm getestet.
Entsorgung von Elektroschrott. (EG Richtlinie 2002/96/EC WEEE):
Alle Produkte mit elektrischen bzw. elektronischen Komponenten müssen mit dieser
Markierung gekennzeichnet sein. Diese Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll
entsorgt werden. Bitte erkundigen Sie sich über die örtlichen Bestimmungen in Bezug auf
deren Entsorgung.
Entsorgung von Batterien (EG Richtlinie 2006/66/EG):
Batterien müssen mit dieser Markierung gekennzeichnet sein und zusätzlich die chemischen
Kennzeichnungen Hg, Cd oder Pb führen, sollten diese Quecksilber, Kadmium oder Blei über
dem in der EG-Richtlinie angeführten Grenzwert enthalten. Batterien dürfen nicht mit dem
normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte erkundigen Sie sich über die örtlichen
Bestimmungen in Bezug auf deren Entsorgung.
EG Richtlinie 2011/65/EU:
Beschränkung im Gebrauch bestimmter Schadstoffe in elektrischen und elektronischen
Geräten (RoHS).
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Handhabung
A. Nach dem Aufbau kann die hintere Querstütze verstellt werden, um kleinere Unebenheiten auf dem Boden
auszugleichen. Drehen Sie dazu die Höhenausgleichskappe an der hinteren Querstütze, bis die Unebenheit
ausgeglichen ist.
B. Die Transportrollen der vorderen Querstütze ermöglichen ein leichtes Verschieben. Kippen Sie das Gerät
am Lenker an, bis die Rollen den Boden berühren. Dann rollen Sie das Fitnessgerät an die gewünschte Stelle.

B

A

C. Die Trittflächen können auf Ihre persönlichen Bedürfnisse eingestellt werden. Lockern Sie dazu die
Schrauben unterhalb der Trittfläche und bringen Sie diese in die gewünschte Position. Ziehen Sie die
Schrauben wieder fest.

C

Sorgfalt und Wartung








Wischen Sie unmittelbar nach dem Training den Schweiß ab. Schweiß kann zu Schäden führen und die
Funktion des Heim-Fitness-Gerätes beeinträchtigen.
Verwenden Sie zum reinigen einen feuchten Lappen und vermeiden Sie die Anwendung von aggressiven
Reinigungsmitteln.
Um die Gefahr von Korrosionsschäden zu vermeiden, verwenden oder lagern Sie dieses Heim-Fitness-Gerät
nicht in feuchten Räumen.
Im Falle einer Reparatur kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.
Ersetzen Sie beschädigte Teile sofort und/oder verwenden Sie diese nicht bis sie repariert sind.
Bitte verwenden Sie für Reparaturen nur original Ersatzteile
Überprüfen Sie spätestens alle 4 Wochen, dass alle Verbindungen fest angezogen und in einem guten
Zustand sind.
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Gentile cliente,

congratulazioni per avere acquistato un prodotto Home Fitness Energetics. Questo prodotto é stato progettato e
prodotto per soddisfare le richieste di un utilizzo domestico. Leggete attentamente queste istruzioni prima
dell’assemblaggio e del primo utilizzo. AccertateVi di conservare queste istruzioni come riferimento e per il giusto
utilizzo dell’apparecchio.Per qualsiasi ulteriore domanda, Vi preghiamo di contattarci.
Vi auguriamo tanta soddisfazione e divertimento durante l’allenamento.
–Team

Il vostro

Sicurezza del prodotto
I prodotti di qualitá ENERGETICS vengono fabbricati e testati per essere impiegati in un allenamento Fitness
impegnativo. Questo prodotto é conforme alla norma europea EN 957.

Istruzioni di sicurezza























Prima di iniziare l’allenamento sul vostro attrezzo ginnico domestico, leggere attentamente queste
istruzioni.
Conservare le istruzioni per futura consultazione, in caso di interventi di riparazione e per richiedere i pezzi
di ricambio.
Questo attrezzo da allenamento non è idoneo per scopi terapeutici.
Consultare il proprio medico prima di iniziare un qualsiasi programma di esercizi per ricevere consigli
sull'allenamento ottimale.
Attenzione: un allenamento sbagliato/eccessivo può causare danni alla salute. Interrompere l’utilizzo
dell’attrezzo quando si avvertono fastidi.
Attenzione: Il livello di sicurezza dell’attrezzo può essere mantenuto solo se si verifica con regolarità la
presenza di danni o di usura.
Seguire le istruzioni e selezionare la risposta corretta a tutte le domande prima di andare avanti
Assicurarsi di iniziare l’allenamento solo dopo un corretto montaggio, regolazione e ispezione dell’attrezzo.
Iniziare sempre con una sessione di riscaldamento.
Utilizzare solo parti originali ENERGETICS come fornite (si veda la lista di controllo).
Seguire con attenzione i passi riportati nelle istruzioni di montaggio.
Utilizzare solo strumenti idonei per il montaggio e se necessario chiedere assistenza.
Porre l’attrezzo su una superficie piana e non scivolosa per l’immobilizzazione, la riduzione del rumore e
delle vibrazioni.
Per proteggere il pavimento o un tappeto da danni, porre un materassino sotto il prodotto.
Per tutte le parti regolabili far attenzione alla posizione massima a cui esse possono essere regolate.
Stringere tutte le parti regolabili per prevenire movimenti improvvisi durante l’allenamento.
Questo prodotto è progettato per adulti. Assicurarsi che i bambini lo usino solo sotto la supervisione di un
adulto.
Assicurarsi che coloro che sono presenti siano consapevoli dei possibili rischi, ad es. parti movibili durante
l’allenamento.
Non utilizzare l’attrezzo senza scarpe o scarpe slacciate.
Assicurarsi che vi sia spazio sufficiente per l’utilizzo dell’attrezzo.
Far attenzione alle parti non fissate o mobili durante il montaggio o lo smontaggio dell’attrezzo.
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Ricerca di parti rumorose: Se si avvertono dei rumori insoliti quali stridore, schiocco ecc. cercare di
individuarlo e farlo riparare da un tecnico. Assicurarsi che l'attrezzo non sia utilizzato finché non sono
effettuate le riparazioni.
Questo dispositivo non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche,
sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza, se non sotto la supervisione e dietro
istruzioni sull’uso dell’apparecchio da parte di un responsabile della loro sicurezza in relazione all’utilizzo
del dispositivo.
I bambini devono essere sempre controllati, per assicurarsi che non giochino con questo attrezzo.
Assicurarsi che le ruote anteriori siano poste nella posizione corretta: si vedano le istruzioni per il
montaggio.
Per tutte le parti regolabili far attenzione alla posizione massima a cui esse possono essere regolate.
Il livello di resistenza può essere regolato a proprio piacimento: si vedano le istruzioni di allenamento.







-

Questo attrezzo è dipendente dalla velocità, ad es. una rotazione più alta/più bassa comporta
rispettivamente prestazioni più alte/più basse.
(Magnetic)  La resistenza può essere modificata ruotando la manopola di resistenza.
Classe utente e precisione: HC
Questo prodotto è solo per uso domestico e testato per un peso corporeo massimo di 110 kg.
Smaltimento di rifiuti elettrici (Direttiva 2002/96/CE WEEE):
Tutti i prodotti che contengono dispositivi elettrici ed elettronici devono riportare il logo.
Questi prodotti non devono essere smaltiti nei rifiuti urbani. Consultare le normative locali
relative a prodotti di questo tipo.
Smaltimento delle batterie (Direttiva 2006/66/CE):
Le batterie devono essere contrassegnate con il logo, incluso i simboli chimici Hg, Cd o Pb
se le batterie contengono mercurio, cadmio o piombo oltre i limiti di soglia riportati nella
direttiva e nelle sue modifiche. Le batterie utilizzate non devono essere smaltite nei rifiuti
urbani.
Consultare le normative locali relative allo smaltimento della batterie.
Direttiva 2011/65/CE:
Restrizione dell’uso di alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RoHS).
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Regolazione
A. Dopo il montaggio, lo stabilizzatore posteriore può essere regolato per eliminare leggeri dislivelli del
pavimento. Ruotare i tappi finali per livellare lo stabilizzatore posteriore al pavimento.
B. Le rotelle per il trasporto dell’appoggio anteriore permettono piccoli spostamenti. Spinga semplicemente il
manubrio verso il basso fino a toccare il terreno con le ruote. Quindi conduca l’attrezzo nella posizione
desiderata.

B

A

C. La posizione del pedale può essere regolata in base alla preferenze personali. Allentare la manopola sotto
il pedale. Porre il pedale alla posizione desiderata e stringere nuovamente la manopola di fissaggio.

C

Cura e manutenzione








Dopo l’allenamento, asciugare immediatamente il sudore; la sudorazione può rovinare l’aspetto e il corretto
funzionamento dell’attrezzo.
Utilizzare un panno umido per pulire l’attrezzo ed evitare l’utilizzo di detergenti aggressive quando si pulisce la
bicicletta.
L’attrezzo non deve essere utilizzato o conservato in un ambiente umido a causa della possibile corrosione.
In caso di riparazione, chiedere consiglio al rivenditore.
Sostituire i componenti difettosi immediatamente e/o non utilizzare l'attrezzo prima della riparazione.
Usare solo parti di ricambio originali per la riparazione.
Controllare almeno ogni 4 settimane che tutti gli elementi di collegamento siano fissati in modo stretto e siano
in buone condizioni.
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Vážená zákaznice , Vážený zákazníku ,

blahopřejeme Vám ke koupi domácího tréninkového zařízení ENERGETICS. Tento výrobek je zkonstruován tak,
aby vyhovoval Vaší potřebě a Vašim požadavkům. Prosím, čtěte pozorně návod k upotřebení před první montáží a
prvním použitím. Prosím uschovejte návod k použití jako předlohu ke správnému zacházení s Vaším posilovacím
přístrojem. V případě dodatečných dotazů jsme Vám rádi k disposici. Přejeme Vám hodně úspěchu a pohody při
Vašem tréninku.
Váš

- Team

Bezpečnost výrobku
ENERGETICS jsou kvalitní výrobky, které jsou zkonstruované a testované pro náročný fitnes-trénink. Tento přístroj
odpovídá evropské normě EN 957.

Bezpečnostní opatření























Před zahájením tréninku na Vašem domácím tréninkovém přístroji si pozorně přečtěte pokyny.
Pokyny uschovejte pro případ opravy nebo objednávky náhradních dílů.
Tento tréninkový přístroj není určen pro terapeutické účely.
Před zahájením jakéhokoli tréninkového programu se poraďte s Vaším lékařem, který Vám doporučí, jaký
druh tréninku je pro Vás vhodný.
Varování: Nesprávný/ nadměrný může ohrozit Vaše zdraví. Pokud se necítíte dobře, přestaňte tréninkový
přístroj používat.
Varování: Bezpečnost tréninkového přístroje lze zachovat pouze při pravidelné kontrole opotřebení.
Dodržujte uvedené pokyny pro správný trénink.
Trénink zahajte až po řádné montáži, seřízení a kontrole tréninkového přístroje.
Trénink vždy začínejte zahřívací fází.
Používejte pouze originální dodané náhradní díly ENERGETICS (viz seznam).
Dodržujte pozorně montážní postup.
Pro montáž používejte jen vhodné nástroje a v případě potřeby požádejte o pomoc druhou osobu.
Přístroj umístěte na rovný neklouzavý povrch, abyste zamezili jeho posunutí a snížili hluk a vibrace.
Pro ochranu podlahy nebo koberce umístěte pod tréninkový přístroj podložku.
U všech pohyblivých dílů si buďte vědomi maximální pozice, do níž tyto díly mohou být nastaveny.
Utáhněte všechny pohyblivé díly, abyste zabránili jejich nenadálému pohybu během tréninku.
Tento výrobek je určen pro dospělé. Děti jej smějí používat pouze pod dozorem dospělé osoby.
Upozorněte přítomné osoby na možná nebezpečí, např. nebezpečí zranění pohyblivými díly během
tréninku.
Necvičte na domácím tréninkovém přístroji naboso nebo ve volné obuvi.
Zajistěte dostatečný prostor pro používání domácího tréninkového přístroje.
Při montáži a demontáži tréninkového přístroje dávejte pozor na neupevněné nebo pohyblivé díly.
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Hlučné díly: Když uslyšíte neobvyklé zvuky jako je skřípání, klepání atd., pokuste se zjistit jejich zdroj a
nechte přístroj opravit u odborníka. Dokud nebude provedena oprava, přístroj nepoužívejte.
Tento přístroj není určen pro osoby (včetně dětí) s omezenými tělesnými, smyslovými či duševními
schopnostmi a/nebo osobami, které nejsou seznámeny s používáním tohoto přístroje, pokud nejsou pod
dozorem jiné osoby, která zajistí jejich bezpečnost, nebo pokud nebyly předem seznámeny s používáním
tohoto přístroje.
Děti by měly být vždy pod dozorem dospělé osoby a neměly by si s přístrojem hrát.
Zkontrolujte, jestli jsou přední kolečka ve správné poloze: viz pokyny k montáži.
U všech nastavitelných dílů si buďte vědomi maximální polohy, do níž mohou být nastaveny.
Úroveň odporu lze nastavit podle Vašich osobních potřeb: viz pokyny k tréninku.







-

Tento domácí tréninkový přístroj je závislý na rychlosti, tzn. že vyšší / nižší otáčky vedou k vyššímu /
nižšímu výkonu.
(Magnetic)  Odpor lze změnit otáčením knoflíku.
Uživatelská třída a třída přesnosti: HC
Tento přístroj je zkonstruován výlučně pro domácí potřebu a dimenzován pro max. tělesnou váhu 110
kilogramů.
Likvidace elektrického odpadu (Směrnice č. 2002/96/ES WEEE):
Všechny výrobky, které obsahují elektrická a elektronická zařízení, musí být označeny logem.
Tyto výrobky se nesmí vyhazovat do komunálního odpadu. Seznamte se s místními předpisy
týkajícími se tohoto typu výrobků.
Likvidace baterií (Směrnice č. 2006/66/ES):
Baterie musí být označeny logem včetně chemických značek Hg, Cd nebo Pb, pokud obsah
rtuti, kadmia nebo olova v baterii překračuje mezní hodnotu uvedenou v této směrnici a jejích
dodatcích. Baterie se nesmí vyhazovat do komunálního odpadu.
Seznamte se s místními předpisy o likvidaci baterií.
Směrnice č. 2011/65/EU:
Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
(RoHS).
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Manipulace
A. Po montáži přístroje lze vyrovnat menší nerovnosti podlahy pomocí zadního stabilizátoru. Pro vyrovnání
zadního stabilizátoru na podlaze otáčejte koncovými kolečky.
B. Transportní kolečka na krytech předního stabilizátoru umožňují snadný přesun přístroje. Uchopte přístroj za
držadla a sklápějte jej, dokud se kolečka nedotknou podlahy. Potom přístroj převezete na požadované místo.

B

A

D. Polohu pedálů lze individuálně nastavit. Povolte knoflík pod pedálovou trubkou. Nastavte pedál do
požadované polohy a nastavovací knoflík zase utáhněte.

C

Péče a údržba








Po ukončení tréninku z přístroje okamžitě setřete pot; pot může poškodit vzhled a řádnou funkci Vašeho
domácího tréninkového přístroje.
K čištění Vašeho domácího tréninkového přístroje používejte vlhký hadřík a vyvarujte se používání agresivních
čisticích prostředků.
Tréninkový přístroj nepoužívejte a neskladujte ve vlhkých prostorách, aby nedošlo ke korozi.
V případě opravy přístroje požádejte o radu Vašeho prodejce.
Poškozené díly ihned vyměňte a/nebo přístroj nepoužívejte , dokud nebude opraven.
K opravě používejte pouze originální náhradní díly.
Nejméně jednou za 4 týdny zkontrolujte všechny spojovací prvky a ujistěte se, jestli jsou správně utažené a
v dobrém stavu.
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Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

blahoželáme vám k zakúpeniu si jedného z fitness strojov od firmy ENERGETICS. Tento výrobok je určený na
domáce použitie tak, aby spĺňal všetky vaše želania a potreby. Prosíme, aby ste si skôr, než prikročíte k
jeho montáži a používaniu, pozorne prečítali priložené pokyny. Dôsledne sa pridržiavajte návodu na použitie
a/alebo jeho údržbu. Ak máte nejaké ďalšie otázky, prosím obráťte sa na nás. Počas cvičenia vám želáme veľa
úspechov a zábavy.
Váš

- Tím

Bezpečnosť výrobku
ENERGETICS ponúka vysokokvalitné produkty, ktoré sú testované a zodpovedajú európskej norme EN 957.

Bezpečnostné pokyny























Skôr než začnete cvičiť na svojom domácom trenažéri, prečítajte si pozorne tieto pokyny.
Odložte si tieto pokyny pre prípad opravy alebo objednávania náhradných súčiastok.
Tento cvičiaci stroj nie je vhodný na terapeutické účely.
Pred začatím akýchkoľvek cvičebných programov sa poraďte so svojím lekárom, ktorý vám poradí
optimálne cvičenie.
Varovanie: nesprávne/nadmerné cvičenie môže spôsobiť poškodenie zdravia. Ak pocítite počas cvičenia
nevoľnosť, prestaňte cvičiť.
Varovanie: úroveň bezpečnosti cvičiaceho stroja môže byť zachovaná, len ak sa pravidelne kontroluje na
poškodenie alebo opotrebovanie.
Dodržiavajte tréningový plán, ktorý je podrobne opísaný v návode na cvičenie.
Cvičenie začnite až po správnej montáži, nastavení a kontrole domáceho trenažéra.
Vždy začínajte rozcvičkou.
Používajte len originálne dodané súčiastky ENERGETICS (pozri zoznam).
Dôsledne dodržiavajte postup montáže.
Na montáž používajte len vhodné nástroje a v prípade potreby požiadajte o pomoc.
Domáci trenažér umiestnite na rovný, nešmykľavý povrch, ktorý zabráni jeho pohybu, stlmí hluk a vibrácie.
Ako ochranu podlahy alebo koberca pred poškodením položte pod výrobok podložku.
Zistite si maximálnu polohu všetkých nastaviteľných častí, do ktorej sa môžu nastaviť.
Dotiahnite všetky nastaviteľné časti, aby ste zabránili ich náhlemu pohybu počas cvičenia.
Tento výrobok je určený pre dospelých. Zaistite, aby ho deti používali len pod dozorom dospelej osoby.
Uistite sa, že používatelia a prítomné osoby sú oboznámené o možných rizikách, napr. pohyblivých
častiach počas cvičenia.
Necvičte na domácom trenažéri bosí a nepoužívajte voľnú obuv.
Uistite sa, že na cvičenie na domácom trenažéri máte dostatok priestoru.
Pri montáži alebo demontáži domáceho trenažéra dávajte pozor na voľné alebo pohyblivé časti.
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Vyhľadanie hlučných súčiastok: Ak spozorujete neobvyklé zvuky ako vŕzganie, klepanie atď., pokúste sa
ich lokalizovať a dajte opraviť odborníkovi. Domáci trenažér nepoužívajte, kým ho nedáte opraviť.
Tento stroj nie je určený pre osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi
schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo znalosťami o používaní tohto stroja, pokiaľ nie
je zabezpečený dozor ďalšej osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo pokiaľ tieto osoby neboli vopred
poučené o obsluhe tohto stroja.
Deti by mali byť vždy pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa nebudú hrať so strojom.
Skontrolujte, či sú predné kolieska v správnej polohe: pozri návod na montáž.
Zistite si maximálnu polohu všetkých nastaviteľných častí, do ktorej sa môžu nastaviť.
Úroveň odporu si môžete prispôsobiť podľa vlastných potrieb: pozri návod na cvičenie.







-

Tento domáci trenažér je závislý od rýchlosti, t. j. vyššie/nižšie otáčky budú viesť k vyššiemu/nižšiemu
výkonu.
(Magnetický)  Odpor možno meniť otáčaním nastavovacieho kolieska odporu.
Trieda použitia a presnosti: HC
Tento výrobok je vyrobený len na domáce účely a bol testovaný do maximálnej telesnej hmotnosti 110 kg.
Likvidácia elektroodpadu (smernica 2002/96/ES WEEE):
Všetky výrobky, ktoré obsahujú elektrické alebo elektronické zariadenia, musia byť označené
týmto symbolom. Tieto výrobky sa nesmú likvidovať v komunálnom odpade. Pozrite si miestne
nariadenia týkajúce sa tohto druhu výrobkov.
Likvidácia batérií (smernica 2006/66/ES):
Batérie musia byť označené týmto symbolom a chemickými značkami Hg, Cd alebo Pb, ak
batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo nad hraničné hodnoty uvedené v smernici a jej
zmenách a doplneniach. Vybité batérie sa nesmú likvidovať v komunálnom odpade. Pozrite si
miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie batérií.
Smernica 2011/65/EÚ:
Obmedzenie o používaní určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických
zariadeniach (RoHS).
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Manipulácia
A. Po zmontovaní môžete zadný stabilizátor nastaviť tak, aby sa prispôsobil mierne nerovnému povrchu.
Otáčaním krytiek vyrovnajte zadný stabilizátor s podlahou.
B. Prepravné kolieska na predných krytkách umožňujú ľahké manévrovanie so strojom. Jednoducho potiahnite
za riadidlá, kým sa kolieska nebudú dotýkať podlahy. Potom presuňte stroj na požadované miesto.

B

A

C. Polohu pedála môžete prispôsobiť. Uvoľnite koliesko pod rúrkou pedála. Nastavte pedál do požadovanej
polohy a dotiahnite upevňovacie koliesko.

C

Starostlivosť a údržba








Po cvičení ihneď utrite stroj od potu; potenie môže poškodiť vzhľad a správne fungovanie domáceho trenažéra.
Na čistenie domáceho trenažéra používajte vlhkú handričku a nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.
Domáci trenažér by sa nemal používať alebo skladovať vo vlhkom prostredí z dôvodu možnej korózie.
V prípade opravy požiadajte o radu svojho predajcu.
Poškodené komponenty ihneď vymeňte alebo stroj nepoužívajte, kým nebude opravený.
Na opravu používajte len originálne náhradné súčiastky.
Každé 4 týždne skontrolujte, či sú všetky spojovacie prvky pevne utiahnuté a v dobrom stave.
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Tisztelt Vásárló,

gratulálunk Önnek, hogy megvásárolta az otthoni ENERGETICS testedző készüléket. A jelen készülék úgy lett
megszerkesztve, hogy kielégítse az Ön szükségleteit és igényeit. Kérjük, hogy a készülék első beszerelését, illetve
első használatát megelőzően figyelmesen olvassa el a jelen utasításokat. Az Ön izomfejlesztési készülékének a
helyes használata céljából a jelen használati utasítást, mint módszertani útmutatót, kérjük, őrizze meg. Az utólagos
kérdések, tájékoztatások céljából készségesen állunk a rendelkezésére. A gyakorlások során nagyon sok sikert és
kellemes időtöltést kívánunk.
Az Ön

- munkacsoportja

Termékbiztonság
Az ENERGETICS termékek magas minőségi szinten vannak kivitelezve, és megfelelnek az európai EN 957
szabvány követelményeinek.

Biztonsági előírások























Az Ön testedzési gyakorlatait megelőzően figyelmesen olvassa át a jelen használati utasítást.
Kérjük hogy gondosan őrizze meg a használati utasítást, hogy az esetleges későbbi javítások, alkatrész
rendelések esetén ezt a dokumentumot szükség esetén képes legyen felmutatni.
A jelen edzőkészülék nem alkalmas gyógykezelési célokra.
Az edzés megkezdése előtt beszéljen a kezelőorvosával és kérjen tanácsot az optimális
edzésprogramhoz.
Figyelmeztetés: A helytelen és eltúlzott edzés sérüléseket és egészség-károsodást okozhat. Ha nem érzi
jól magát azonnal hagyja abba az edzést.
Figyelmeztetés: Az edzőkészülék biztonsági szintjét csak akkor lehet megőrizni, ha rendszeresen ellenőrzi,
hogy vannak-e rajta sérülések vagy kopások.
Kérjük, tartsa be az edzési útmutatóban lévő helyes edzésre vonatkozó tanácsokat.
A testedzést csak a készülék szakszerű beszerelése, beállítása és figyelmes ellenőrzése után végezze.
A testedzést mindig csak a bemelegítés után kezdje el.
Csak a mellékelt eredeti ENERGETICS pótalkatrészeket használja (lásd a checklist készletszállítási lapot).
Gondosan tartsa be a szerelési utasításokat.
Szerelésre csak erre alkalmas szerszámokat használjon, és szükség esetén kérjen segítséget.
Az edzőkészüléket egyenes felületre kell állítani, amely kizárja a készülék elcsúszás lehetőségét, csökkenti
a zajszintet és a rezgést.
A padló vagy padlószőnyeg védelme érdekében helyezzen alátétet a készülék alá.
A beállítható részeknél vizsgálja meg ezeknek a maximális beállítási pozícióit.
Szorosan húzzon meg minden beállítható alkatrészt, hogy megakadályozza a hirtelen mozgásukat az
edzés során.
Ez a készülék felnőttek számára készült. Ügyeljen arra, hogy a gyermekek csak felnőtt személy
jelenlétében használják a készüléket.
A jelenlevőket figyelmeztesse az esetleges sérülési veszélyekre, pl. az edzés alatt mozgó részek által
fenyegető veszélyekre.
Az edzőkészüléket ne használja mezítláb vagy bő lábbeliben.
Győződjön meg róla, hogy elegendő hely áll rendelkezésre az edzőkészülék használatához.
Ügyeljen a nem rögzített vagy a mozgó részekre az edzőkészülék összeszerelése vagy szétszerelése
során.
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Zajforrások felderítése: Amennyiben szokatlan hangokat észlel, pl. súrlódások, kelepelés stb. úgy próbálja
meg ezek okát megvizsgálni, és az esetleges javítást bízza szakemberre. A javítás elvégzéséig tilos a
készüléket használni.
A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékelési vagy értelmi képességű személyek (a
gyerekeket is beleértve), vagy akiknek nincs meg a tapasztalatuk és tudásuk ehhez; kivéve, ha a
biztonságukért felelős személy a használatra megtanítja, vagy a használat közben felügyeli őket.
A gyerekekre mindig oda kell figyelni, nehogy játsszanak a készülékkel.
Győződjön meg arról, hogy az elülső kerekek a helyes pozícióban vannak. Lásd a szerelési útmutatót.
A beállítható részeknél vizsgálja meg ezeknek a maximális beállítási pozícióit.
Az edzési teljesítmény beállítható az Ön edzés igényei szerint. Lásd az edzési útmutatót.






-

A jelen otthoni edzőkészülék független a sebességtől, pl. a gyorsabb/lassabb forgás nagyobb/kisebb
teljesítményhez vezet.
(Magnetic)  Az ellenállás az ellenállás gomb elforgatásával állítható be.
Felhasználói és pontossági osztály: HC
A jelen edzőberendezés csak otthoni használatra van kivitelezve a max. 110 kg testsúlyú személyek.
Elektromos hulladékok megsemmisítése (2002/96/EC WEEE direktíva):
Minden olyan terméket, mely elektromos és elektronikus berendezéseket tartalmaz, meg kell
jelölni. Ezek a termékek nem lehet háztartási hulladékként kezelni és kidobni. A terméket a
helyi jogszabályoknak megfelelően selejtezze le.
Akkumulátorok megsemmisítése (2006/66/EK direktíva):
Az elemeket meg kell jelölni és fel kell tüntetni a Hg, Cd vagy Pb vegyjeleket, ha az elem a
direktívában és a módosításaiban meghatározott értéknél nagyobb mennyiségű higanyt,
kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. A termékekhez használt elemeket nem lehet háztartási
hulladékként kezelni és kidobni.
Az elemeket a helyi jogszabályoknak megfelelően selejtezze le.
2011/65/EK direktíva:
Veszélyes anyagok elektromos berendezésekben való alkalmazásának korlátozása (RoHS).

19

Kezelés
A. A készülék összeszerelése után a kisebb padlófelületi egyenlőtlenségeket ki lehet egyenlíteni a hátsó
kereszttámasztékon lévő fejek segítségével. A kerekek elforgatásável állítsa be a hátsó támaszték szintjét.
B. Az elülső kereszttámaszon levő kerekek megkönnyítik a teljes készülék mozgatását. A kormány
segítségével billentse előre a készüléket úgy, hogy a kerekek a földre érjenek. Ezután tolja a készüléket a
kívánt helyre.

B

A

C. A pedál helyzete beállítható az Ön edzés igényei szerint. Lazítsa meg a forgatógombot a pedálcső alatt.
Helyezze a pedált a kívánt helyzetbe és húzza meg a forgatógombot.

C

Gondozás és karbantartás








Közvetlenül az edzést követően, törölje le a készüléken lévő izzadságcseppeket, melyek megrongálhatják a
készüléket, illetve hátrányosan befolyásolhatják a helyes funkciókat.
A készüléket tisztítsa meg egy nedves ronggyal, és kerülje az agresszív hatású tisztítószerek használatát.
A korróziós hatások csökkentése céljából az edzőkészüléket ne használja és ne tárolja nedves környezetben.
Amennyiben a készülék javításra szorul, lépjen kapcsolatba a viszonteladóval.
A meghibásodott alkatrészeket azonnal cserélje ki és/vagy a készüléket ne használja mindaddig, amíg nem
lesz megjavítva.
A javításhoz csak eredeti cserealkatrészeket használjon.
Legalább 4 hetente ellenőrizze, hogy az összes csatlakozás szorosan húzott és jó állapotban vannak-e.

20

Assembly – Aufbau – Montaggio - Montáž - Montáž - Összeszerelés
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#

Dim.

1

-

2

201796

3

201795

4

201794

5

201794

6

201793

7

201793

8

201789

9

201788

10

201788

11

201787

12

201787

13

201784

14

201783

15

201808

M10*75

16

201800

30*60

17

201792

1pc,5.5’’

18

201808

M10

19

201808

Φ22*Φ10

20

201798

21

201797

22

201794

M8

23

201808

M8*45

24

201808

M8*20

25

201808

Φ16

26

201808

Φ13*Φ27

27

201808

28

201800

Qty

#

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
1
4
4
2
2
4
4
1/1
2
2
1/1

M10

6
28

Dim.

29

201808

30

201808

31

201788

32

201808

M10*78

33

201808

M8*16

34

201808

Φ20*Φ8

35

201785

36

201808

M10*20

37

201808

Φ10

38

201808

Φ10*Φ32

39

201808

40

201800

41

201808

M6*12

42

201808

Φ8*20

43

201808

Φ5*Φ12

44

201786

M5*52

45

201784

46

201808

47

201785

48

201784

49

201784

50

201787

51

201787

52

201808

53

201790

54

201783

55

201783

56

201789

Qty

2
Φ10*Φ22

2
2
2
6
6
2
2
2
2
2
2
4
4
1
1
2

Φ4.2*Φ12

2
2
2
2
2
2

M5*10

2
1
1
2
1
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#

Dim.

Qty

57

201786

58

201790

59

201791

60

201808

61

201799

62

201799

63

201808

64

201806

65

201808

M8*105

1

66

201808

M8

1

67

201803

1
1
1

ST 5*15

4
1/1
2

Φ8*Φ17

1
2

1 set

29

#

Dim.

Qty

68

201808

M6*25

1

69

201808

M6

2

70

201806

1

71

201791

1

72

201808

73

201801

1

74

201808

2

75

201807

2

76

201804

1

77

201805

78

201806

ST 5*15

J5

8

1
1
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