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NÁVOD NA POUŽITIE
NÁVOD K POUŽITÍ
BRUKSANVISNING

УПЪТВАНЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ 
KULLANIM KILAVUZU
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VM 290
Keep these instructions 

Notice à conserver
Conservar instrucciones

Bitte bewahren Sie diese Hinweise auf
Istruzioni da conservare

Bewaar deze handleiding
Instruções a conservar
Zachowaj instrukcję

Őrizze meg a használati útmutatót
Сохранить инструкцию
Păstraţi instrucţiunile

Návod je potrebné uchovať
Návod je třeba uchovat
Spara bruksanvisningen

Запазете упътването
Bu kılavuzu saklayınız
Збережіть цю інструкцію
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 СБОРКА 
МОНТИРАНЕ МОНТУВАННЯ  
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�  Seat tube - Tube porte-selle - Tubo portasillín - Sattelstützrohr
Tubo porta-sella - Stang zadelsteun - Tubo porta-selim - Rurka 
podtrzymująca siodełko - Nyeregtartó cső - Опора седла
Tub sprijin şa - Nosná rúra sedla - Trubka nesoucí sedlo - 
Sadelstolpe - Носеща тръба на седлото - Sele borusu
Підсідельна трубка - -�	
�

�  Seat-tube adjustment knob
Bouton de réglage du tube porte-selle 
Botón de ajuste del tubo portasillín
Einstellrad des Sattelstützrohrs
Bottone di regolazione del tubo porta-sella
Instellingsknop stang zadelsteun 
Botão de regulação do tubo porta-selim
Przycisk regulacji rurki podtrzymującej siodełko
A nyeregtartó cső szabályozó gombja
Ручка регулировки опоры седла 
Buton de reglare al tubului de sprijin pentru şa 
Nastavovací gombík nosnej rúry sedla
Tlačítko pro nastavení trubky nesoucí sedlo
Justeringsknapp för sadelstolpen
Бутон за регулиране на носещата тръба на седлото
Sele borusu ayar düğmesi 
Рукоятка  регулювання 

 
�������

�  Pedal - Pédale - Pedal - Pedal - Pedale - Pedaal
Pedal - Pedał - Pedál - Педаль - Pedală - Pedál
 Šlapky - Pedal - Педал - Pedal - Педаль - 
��

�  Handlebar tube - Tube support-guidon
Tubo soporte-manillar - Lenkerstützrohr
Tubo supporto-manubrio - Stang stuursteun 
Tubo suporte-guiador - Rurka podtrzymująca kierownicę
Kormánytartó cső - Опора руля
Tub suport-ghidon - Nosná rúra riadidiel
Podpůrná trubka řidítek - Hållarrör - styre
Носеща тръба на кормилото - Gidon dayanak borusu
Підкермова трубка -  - ����

�  Handlebars - Guidon - Manillar - Lenker
Manubrio - Stuur - Guiador - Kierownica
Kormány - Руль - Ghidon - Riadidlá
Řidítka - Styre - Кормило - Gidon
Кермо -  - ��

�  Seat - Siège - Asiento - Sattel - Sedile - Zadel
Assento - Siodełko - Ülés - Седло - Scaun - Sedadlo
Sedlo - Sits - Седло - Oturak - Сідло -  - 	�

�  Resistance adjustment knob
Molette de réglage de la résistance 
Rueda de ajuste de la resistencia
Widerstands-Einstellrädchen
Rotella di regolazione della resistenza
Knop instelling weerstand 
Botão rotativo de regulação da resistência
Rolka regulująca opór
Ellenállás-szabályzó kerék
Переключатель уровня нагрузки 
Moletă pentru reglarea nivelului de dificultate 
Nastavovacie koliesko odporu
Kolečko pro nastavení odporu
Tumhjul för inställning av motståndet
Ролка за регулиране на съпротивлението
Dayanıklılık ayarlama kolu 
Рукоятка регулювання опору 

 - ������

	  Console - Console - Consola - Konsole
Console - Console - Consola - Konsola
Műszerfal - Дисплей - Consolă - Konzola
Konzole - Konsol - Табло - Konsol
Приставка -  - �� �

VM 290

91 x 54 x 130 cm
36 x 21 x 52,2 inch

25 kg
55,1 lbs
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  Pulse sensors - Capteurs de pulsations 
Sensores de pulso - Pulssensoren
Sensori di pulsazioni - Hartslagsensoren
Sensores de pulsações - Czujniki pulsu
Pulzusszám-érzékelők - Датчики пульса
Captatori de pulsaţii - Snímač pulzu 
Snímače tepu - Pulsgivare 
Датчици на пулса - Nabız algılayıcılar
Пульсові сенсори - 
!"#$%
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This product, which complies with 
EN 957 class HC, GB17498 standard, 

is not designed for therapeutic use.

 �

� AVERTISSEMENT

attentivement le mode d’emploi et respecter 
l’ensemble des avertissements et instructions 

cette machine et les tenir éloignés de cette 
dernière.

-

� ADVERTENCIA

puede provocar heridas graves.

atentamente el modo de empleo y respetar 

contiene.

y mantenerlos alejados de la misma.
-

todas las piezas en movimiento.

� WARNHINWEIS

Produktes kann schwere Verletzungen zur 
Folge haben.

-
sanweisung aufmerksam lesen und alle darin 

befolgen.

zu untersagen und sie  sind davon fern-
zuhalten.

oder nicht mehr vorhanden, muss er ersetzt 
werden.

drehenden Teilen fernhalten.

� AVVERTENZA

rischia di provocare gravi incidenti

leggere attentamente le istruzioni per l’uso 
e di rispettare le avvertenze  
e le modalità d’impiego.

non permettere loro di utilizzarla.

assente, occorre sostituirla.

pezzi in movimento.

� WAARSCHUWING
-

tige verwondingen veroorzaken.

moet u de gebruiksaanwijzing lezen en 
alle waarschuwingen en instructies die hij 
bevat toepassen.

gebruiken en niet in de buurt ervan laten 
komen.

 
afwezig is, moet hij vervangen worden.

van de bewegende delen brengen.

� ADVERTÊNCIA

produto comporta o risco de causar 
danos graves.

-
 

e respeite o conjunto dos avisos  
e instruções incluídas.

por estas.

ilegível ou ausente, é conveniente 
substituí-lo.

cabelos das peças em movimento.

� UWAGA

-

-

� FIGYEL S

sérülésekhez vezethet

kézikönyvet és tartson be minden figyel-
meztetést, illetve használati útmutatást

vagy közelébe kerüljenek
-

tatlan vagy hiányzik

mozgó alka wtrészektől

� Предупреждение

может вызвать тяжелые поражения

отсутствует, ее необходимо заменить

� ATENŢIE

� UPOZORNENIE

rešpektujte všetky upozornenia a pokyny, 

� UPOZORNĚNÍ
-

-

je nečitelný nebo na výrobku chybí, je 

� VARNING

produkt riskerar att förorsaka allvarliga 
personskador.

alla varningar och instruktioner som den 
innehåller.

håll dem på avstånd från den.

� ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

внимателно начина на употреба и спазвайте 
всички предупреждения и инструкции, които 

нечетлива или липсва, тя трябва да бъде 

до движещите се части

� UYARI

-
mini dikkatle okumanız ve içindeki tüm 

izin vermeyin ve onları bu makineden 

veya mevcut değilse, yenisi ile 

-

� ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

інструкцію використання та дотримуйтеся 

апаратом та не підпускайте їх близько 

� 

.

.

.

.

.



60

M A G Y A R

FIGYELMEZTETÉS

BEMUTATÁS

A termék mágneses erőátviteli szerkezettel rendelkezik, amely igen kényelmes és megakadásmentes, halk 

A termék DIS-kompatibilis

Ez a készülék eleget tesz a nem terápiás, házi használatra 

termék valamennyi használója megfelelően tájékozott az összes 

vagy más személy által történő helytelen használatából eredő 
bármilyen személyi sérülésre, vagy vagyoni kárra vonatkozó 

hogy elegendő hely áll rendelkezésére a készülék biztonságos 

  

ellenőrizze az egyes alkatrészeket, és ha szükséges, meghúzza 

érez, azonnal hagyjon fel a gyakorlatokkal, pihenjen, és 

 

BIZTONSÁG
A sérülések kockázatának csökkentése érdekében kérjük, a termék használatát megelőzően figyelmesen olvassa el az 
alábbi használati útmutatót!
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BEÁLLÍTÁS

  AZ ÜLÉS BEÁLLÍTÁSÁNAK 

A hatékony edzéshez az ülésnek 
megfelelő magasságban kell len-
nie, azaz a pedál legalsó pozí-
ciójában a térdnek kissé behajlí-

Az ülés beállításához fogja meg, 
csavarja ki és húzza meg a 
nyeregcsövön lévő szabályzóke-

magasságra, majd helyezze vis-
sza a szabályzókereket a csőbe, 

Figyelem:

teljesen meghúzta-e a sza-

a megengedett maximumnál 

 KIEGYENSÚLYOZÁS
Amennyiben a kerékpár 
használat közben egyensúlyát 
veszti, forgassa addig a hátsó 
kitámasztó lábakon lévő egyik 
vagy mindkét csővéget, amíg 

a kerékpár egyensúlyba nem 

    AZ ELLENÁLLÁS 
BEÁLLÍTÁSA 

-
-

A fékezés forgatónyomatéka 
nemcsak a pedálozási gyako-
risággal szabályozható, hanem 
az ellenállás mértékének kézi 

-
zált termékeknél forgassa meg a 
forgatónyomaték-vezérlő gombot, 
a motorizált termékeknél pedig 

Mindenesetre amennyiben megtar-
tja ugyanazt az ellenállási szintet, 
a fékezés forgatónyomatéka az 
Ön pedálozási gyakoriságának 
növekedésével/csökkenésével 

1 1

2

3

+ -

3

2

elektromos készülékkel rendelkező személyek a pulzusszám-

használat előtt javasolt az orvos felügyelete mellett elvégzett 

legkisebb fájdalomérzés vagy rosszullét esetén azonnal abba kell 
hagyni az edzést

BIZTONSÁG
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FC 100 MŰSZERFAL

-
A megjelenő információk 10 másodpercenként váltják 

A termék 10 perc használaton kívüli állapot után készenléti 

AUTOMATIKUS MŰSZERFAL

Sebesség:

hátulján lévő kapcsoló segítségével a sebesség mértékegységét km/

Távolság:
Ez a funkció lehetővé teszi az edzés kezdete óta megtett becsült 

Idő:

Kalóriák:
Ez a funkció lehetővé teszi az edzés kezdete óta elégetett kalóriák 

Percenkénti pulzusszám*:

elteltével hangjelzés mutatja a szívverését, és a kijelzőn megjelenik 

 
-

tozás esetén elképzelhető, hogy a kijelzett érték nem felel meg a 

FUNKCIÓK

DIS csatlakozás
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le a termék hátoldalán található elemrekesz fedelét, 

illesztette-e be az elemeket, és hogy az érintkezés is 

-
ze az eszközt a helyére, és győződjön meg a 

-

a terméket, sem a benne levő elemeket nem szabad a háztar-

használt elemeket és a tovább már nem használható elektronikus 
terméket újrahasznosítás céljából adja le egy erre szakosodott 

környezetet és az Ön egészségét.

-  Ha azt észleli, hogy a számláló nem a megfelelő mértékegységben mutatja az adatokat, győződjön meg róla, hogy a műszerfal hátoldalán 

-  Amennyiben szívritmust jelző hang nem, vagy szabálytalanul hallható, győződjön meg róla, hogy a kezei megfelelően illeszkednek-e az 

AZ ELEMEK BEHELYEZÉSE

HIBAKERESÉS

FIGYELEM! 

-
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-

Férfi Nő

Életkor Életkor

Férfiak esetén: 220 - az Ön életkora
Nők esetén: 

Az edzés ellenőrzéséhez feltétlenül szükséges a pulzus rendszeres mérése 

A pulzus méréséhez tegye 2 ujját
a nyakára, vagy a füle alá, vagy a csuklója belső oldalára a hüvelykujja 

-

E L L ENŐR IZZE  A  PULZUSÁT

K A R D I O T R É N I N G

A - Bemelegítési szakasz: fokozatos terhelés..

-

2)  Az általános bemelegítés lehetővé teszi a szív és az érrendszer, valamint 
a légzőszervek fokozatos terhelését, ezáltal az izmok jobb vérellátását, 

-

B - Edzés

C - Visszatérés nyugalmi állapotba
-

szív és az érrendszer, a légzőszervek, a vérkeringés és az izmok visszatérését 

a tejsavak felhalmozódása, amelyek az izomfájdalmak, azaz a görcsök és az 

D - Nyújtó mozgások

-

A TESTEDZÉS SZAKASZAI

KARDIOTRÉNING: EDZÉSI TERÜLET
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Ha Ön kezdő, néhány napig gyenge ellenállással és lassú lépegetési ritmussal végezze a testedzést, erőltetés nélkül, és ha szükséges, pihenők 

Fenntartás / Bemelegítés: Fokozatos 
terhelés 10 perc elmúltával.
A forma fenntartása vagy rehabilitáció céljából 
végzett fenntartó edzést minden nap végezheti 

és az izületek megmozgatását szolgálja, vagy 

A lábak izomtónusának fokozása céljából 
állítson be nagyobb ellenállást, és növelje meg 

kifejtett ellenállást az edzés alkalmával bármikor 

Formába hozó aerob edzés: Viszonylag 
hosszú ideig (35 perctől 1 óra hosszat) 
tartó mérsékelt terhelés.
Ha Ön veszíteni szeretne a súlyából, ez a fajta 
testgyakorlás az egyetlen, amely, megfelelő 
diétával társítva, növelni tudja a szervezet által 

rendszeressége a legjobb eredmények 

alacsony ellenállást a lépcsőzéshez, és végezze 
a gyakorlatot a saját ritmusában, de legalább 

izzadságnak kell megjelennie, de semmi esetre sem 

gyakorlat időtartama az, ami arra fogja késztetni 
a szervezetét, hogy a zsírokból merítsen energiát, 
feltéve, ha legalább hetente háromszor harminc 

Állóképességet növelő aerob edzés: 20-40 
perces erőteljes izommunka.
Ez a fajta edzés a szívizom jelentős megerősítését 

Az ellenállás és/vagy a pedálozás sebessége úgy 
van beállítva, hogy növelje a légzés gyakoriságát 

Az elvégzett munka intenzitása nagyobb, mint a 

Az edzések során fokról fokra tovább tudja majd 
tartani ezt az erőkifejtést, jobb ritmusban vagy 

Ilyen fajta gyakorlatot legalább hetente háromszor 

Minden edzés után néhány percet szánjon a 
lassabban vagy csökkentett ellenállással végzett 
pedálozásra, hogy a szervezete fokozatosan térjen 

HASZNÁLAT 

Minden terméket, melyre a garanciát érvényesítik, bérmentesített küldeményben, a vásárlás tényét megfelelően igazoló iratokkal 

OXYLANE 

KERESKEDELMI  GARANCIA


