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Tartsa meg ezt a leírást, amely tartalmazza a biztonsági figyelmeztetéseket, összeszerelést, 
használati útmutatót, javítási útmutatót és az eszköz tisztítását.

Save this manual for safety warnings, precautions, assembly, operation, inspection, 
maintenance and cleaning.
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Fontos biztonsági utasítások 

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást. A figyelmeztetések és utasítások be nem tartása 
súlyos sérüléssel járhat!
Tegye el ezt a füzetet későbbi felhasználás céljából.

BIZTONSÁG

Az ebben a használati útmutatóban tárgyalt figyelmeztetések, óvintézkedések és utasítások nem terjedhetnek ki 
minden lehetséges helyzetre. A kezelőnek a felelőssége a terméket józan ésszel és belátással kezelni. Ezek olyan 
tényezők, amelyek mindenképpen szükségesek a balesetmentes üzemeltetéshez. 

Olvassa el figyelmesen az összes ÖSSZESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁST használat előtt. A biztonsági 
szabályok be nem tartása súlyos balesetet és sérülést okozhat.

-A tulajdonos felelőssége annak biztosítása, hogy a szobakerékpár minden felhasználója megfelelő tájékoztatást 
kapjon az összes óvintézkedésről.

-Mielőtt bármilyen edzésprogramot elkezdene, konzultáljon orvosával. Ez különösen fontos a 35 évesnél 
idősebbek számára vagy akiknek meglévő egészségügyi problémái vannak

-A szobakerékpárt csak a használati utasításban leírtak szerint használja.

-A szobakerékpár kizárólag otthoni használatra készült. Ne használja a szobakerékpárt kereskedelmi, 
bérbeadási vagy intézményi környezetben!

-A szobakerékpárt tartsa beltéren, nedvességtől és portól távol. Ne helyezze a szobakerékpárt garázsba, vagy 
fedett teraszra, ahol víz érheti.

-Helyezze a szobakerékpárt egy sík felületre, legalább 0,6 m szabad hellyel a szobakerékpár körül. A padló vagy a 
szőnyeg védelme érdekében helyezzen alátétet a szobakerékpár alá.

-Az összes alkatrészt rendszeresen ellenőrizze, hogy megfelelően vannak-e meghúzva. A kopott alkatrészeket 
azonnal cserélje ki. A 12 év alatti gyermekeket és a háziállatokat tartsa távol a szobakerékpártól.

-Edzés közben viseljen megfelelő ruhát; ne viseljen laza ruhát, amely beakadhat a szobakerékpár mozgó 
alkatrészeibe. A lábak védelme érdekében mindig viseljen zárt sportcipőt.

-A szobakerékpárt maximum 120 kg-os személy használhatja. Felszállásnál és leszállásnál legyen óvatos!

-A szobakerékpár használata közben mindig tartsa egyenesen a hátát; ne görnyedjen!

-A pulzusmérő nem orvosi eszköz. Különböző tényezők, beleértve a felhasználó mozgását, befolyásolhatják a 
pulzusmérő pontosságát. A pulzusmérő csak tájékoztató értéket ad a pulzussal kapcsolatban.

-Az túlzásba vitt edzés súlyos sérülést vagy halált okozhat. Ha szédül, gyengeséget érez, vagy fájdalmat tapasztal 
edzés közben, azonnal hagyja abba és nyújtson le!
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Termékjellemzők és technikai leírás

Termékjellemzők:
Kényelmes nyereg
Önfeszítő nyereg
Könnyen állítható ellenállás
LCD kijelző: Idő, sebesség, távolság, kalória, pulzus mérés
Csendes hajtókar és állítható magasság
Stabil szerkezet
Leírások
Beltéri használatra, egészséges emberek számára
Különlegesen tartós váz
Elektróda nélküli sebességváltás

Szín Fekete

Lendkerék 12KGS

Anyag Acél, PU, ABS, PP, PVC

Felhasználó 
maximum súlya

120KG

Szobabicikli méretei 115x50x115cm

Doboz mérete 99.5x24.5x84.5cm

Termék súlya 24KG

SPECIFICATIONS
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Alkatrészek listája

# Megnevezés QT

1 Ordinateur 1

2 Bouchon de tuyau 2

3 Support d'ordinateur 1

4 Vis 1

5 Pulse Line 2

6 Guidon 1

7 Vis 6 pans creuse 4

8 Rondelle plate 8

9 Poteau de poignée 1

10 Ligne de contact du 
capteur

1

11 Bouton de réglage 2

12 Cadre principal 1

13 Écrou bombé 4

14 Base avant 1

15 Boulon de carrosserie 4

16 Pédale droite 1

17 Écrou pour verrou de 
pédale R

1

18 Base arrière 1

19 Écrou pour verrou de 
pédale L

1

20 Pédale gauche 1

21 Montant de selle 1

22 Bouton 2 1

23 Rondelle plate 1

24 Coulisseau de selle 1

25 Siège 1

26 Support iPad 1
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Összeszerelés
lépés 1: Szedje ki a vázat a dobozból

 lépés 2: Csatlakoztassa az első tartóbakot (14) a vázhoz, a tartó csavarral (15), alátéttel (8) és a kupolás anyával 
(13) és húzza meg szerszámmal szorosra.

lépés 3: Csatlakoztassa a hátsó tartóbakot (18) a vázhoz a tartó csavarral (15), alátéttel (8) és a kupolás anyával 
(13) és húzza meg szerszámmal szorosra.

lépés 4: Helyezze be a nyereg tartó oszlopot a vázba, és húzza feszesre az állító gombbal (11)

lépés 5: Helyezze be a nyereg tartó oszlopot a vázba, és húzza feszesre az állító gombbal (11)

6. lépés: Helyezze fel a nyerget (25) a nyeregcsőre (24),és húzza szorosra.
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8. lépés: Csatlakoztassa a kormányt (6) a kormányoszlophoz (9), a rögzítő csavarokkal (7) és az alátétekkel(8)

7. lépés: Helyezze be a kormányoszlopot (9) a vázba (12) és rögzítse az állító gombbal. (11)

9. lépés: Rögzítse a kijelző-tartót (3) a kormányhoz, egy rögzítő csavarral (4). Ezt a gyártó már elkéozelhető, 
hogy előre összeszerelte. Csúsztassa be a kijelzőt (1) a tartóba(3), és csatlakoztassa a érzékelő kábelt (10) 
valamint a pulzusmérő kábelt (5) a kijelzőhöz. Tegyen be két elemet a kijelző egységbe.
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11. Lépés: Távolítsa el a bal pedál rögzítő csavart (19) a bal pedálról (20) és helyezze fel a bal pedált (20) 
főtengelyre, az óramutató járásával ellentétesen csavarva. Rögzítse a rögzítő csavarok segítségével (19) szorosra.

12. Lépés: Pattintsa az iPad tartót (26) a kormányra

MEGJEGYZÉS: A Jobb pedál (16) az óramutató járásával egy irányban, míg a bal pedál az óramutató járásával 
ellentétes irányban forog!

10. lépés: Távolítsa el a jobb pedál rögzítő csavart (17) a Jobb pedálról (16) és helyezze fel a jobb pedált (16) 
főtengelyre, az óramutató járásával megegyezően csavarva. Rögzítse a rögzítő csavarok segítségével (17) szorosra.

!!! Mindenképp tartsa meg ezeket az instrukciókat!
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Gyakorlatok leírása

Az új szobabicikli számos egészségügyi előnnyel jár. Segíthet a �zikai állóképesség javításában, megfelelő diétával a 
fogyásban, valamint az izmok fejlesztésében.

A használat előtt mindenképpen melegítsen be! A bemelegítés megemeli az izmok hőfokát és serkenti a 
vérkeringést, valamint, csökkenti az izomhúzódás és egyéb sérülés lehetőségét. Javasolt nyújtó gyakorlatokat 
végezni, az álló helyzetben levő bicikli segítségével. Az összes alábbi gyakorlatot legalább 30 másodpercig ajánlott 
végezni

Rendszeres használattal, a lábizmai hozzászoknak a terheléshez, hajlékonyabbak lesznek. Mindenki a saját 
tempójában fejlődik, egyenletesen. Annyira erőltesse meg magát, hogy a pulzusa a cél zónát érje el, amit az 
alábbi ábra mutat.
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Vezérlőpanel
Mérési tartományok

Idő (TIME) 00:00-99:59MIN

Sebesség (SPD) 0,0 à 99,9 km / h

Távolság (DST) 0.00-99.99KM

Kalóra (CAL) 0.00-999.9KCAL

Összes távolság (ODO) 0-9999KM

Pulzus (PUL) 40-240BPM

Fő funkciók
ÜZEMMÓD: Válassza ki a kívánt funkciót. Az akkumulátor cseréjével, vagy a MODE gomb 3-4 másodpercig tartó 
megnyomásával a rendszer nullázza magát

AUTO ON / OFF: A rendszer bekapcsol, ha bármelyik gombot lenyomják, vagy ha elkezd tekerni.

MODE: A SCAN vagy a LOCK opció kiválasztásához, nyomja meg a MODE gombot, amikor a jelzőfény a kívánt 
funkció villogni kezd.

TIME: Addig nyomja a MODE gombot, amíg a jelző be nem kapcsolja az IDŐT. A pedálozás megkezdésekor a 
teljes edzés idő megjelenik.

SPEED: Nyomja a MODE gombot, amíg a kijelző a SPEED funkciót mutatja. Így a pillanatnyi sebességet láthatja.

DISTANCE: Nyomja a MÓD gombot, amíg a kijelző a DISTANCE funkciót mutatja: az edzés távolsága jelenik meg.

CALORIE: Nyomja a MODE gombot, amíg aki jelző a CALORIE funkciót mutatja: A felhasznált kalóriák jelennek meg.

ODOMETER: Nyomja a MODE gombot, amíg a kijelző az ODOMETER-re nem kerül: az edzés alatt megtett távolság 
jelenik meg
.
PULSE: Nyomja a MODE gombot, amíg a kijelző a PULSE-ra nem kerül: a felhasználó aktuális pulzusa jelenik meg. 
Tegye a tenyerét a kormányon elhelyezett mindkét érintkezőre, és várjon 30 másodpercet a legpontosabb 
méréshez.

SCAN: Ez 4 másodpercenként automatikusan vált a kijelzett értékek és módok között

MEGJEGYZÉS: Ha a monitor helytelen adatokat mutat, valószínűleg az elem lemerült. Cserélje ki cserélje ki az 
elemeket!
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IMPORTANT SAFETY INFORMATION

GENERAL SAFETY WARNINGS
Read all safety warnings and instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in serious 
injury. Save all warnings and instructions for future reference.

SAFETY
The warnings, precautions and instructions discussed in this instruction manual cannot cover all possible 
conditions and situations that may occur. It must be understood by the operator that common sense and caution 
are factors which cannot be built into this product, but must be supplied by the operator. Read carefully and 
understand all ASSEMBLY AND OPERATION INSTRUCTIONS before operating. Failure to follow the safety rules and 
other basic safety precautions

I-t is the responsibility of the owner to ensure that all users of the exercise bike are adequately informed of all 
precautions.

-Beforebeginning anyexercise program,consultyourphysician.Thisis especiallyimportantfor persons over age 35 or 
persons with pre-existing health problems.

-Use the exercise bike only as described in this manual.

-The exercise bike is intended for home use only. Do not use the exercise bike in a commercial, rental, or 
institutional setting.

-Keep the exercise bike indoors, away from moisture and dust. Do not put the exercise bike in a garage or covered 
patio or near water.

-Place the exercise bike on a level surface with at least 2 ft. (0.6 m) of clearance around the exercise bike.To protect 
the �oor or carpet from damage,place a mat under the bike.

-Inspect and properly tighten all parts regularly. Replace any worn parts immediately. Keep children under age 12 
and pets away from the exercise bike at all times.

-Wear appropriate clothes while exercising; do not wear loose clothes that could become caught on the exercise
 bike. Always wear athletic shoes for foot protection.

-The exercise bike should not be used by persons weighing more than 264 lbs. (120 kg). Be careful when mounting 
and dismounting the exercise bike.
Always keep your back straight while using the exercise bike; do not arch your back.
T-he heart rate monitor is not a medical device. Various factors, including the user’s movement, may a�ect the 
accuracy of heart rate readings. The heart rate monitor is intended only as an exercise aid in determining heart 
rate trends in general.

-Over exercising may result in serious injury or death. If you feel faint or if you experience pain while exercising, 
stop immediately and cool down.
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FEATURES AND SPECIFICATIONS

COLOR NOIR

FLYWHEEL 12KGS

MATERIAL ACIER, PU, ABS, PP, PVC

MAX USER WELGHT 120KG

PRODUCT SIZE 115x50x115cm

CARTON SIZE 99.5x24.5x84.5cm

PRODUCT WELGHT 24KG

SPECIFICATIONS

FEATURES
•Ultra-comfortable saddle.
•Positive-locking seat post adjustment. 
•Top-down, easy-to-use resistance system(felt brake pad). 
•LCD display:Time,Speed,Distance,Calories,ODO,Pulse. 
•Super quiet pedal boards adjustable height up and down.
•Adjustable handlebar.
•Adjustable bicycle saddle.
•Stable base.
•Descriptions.
•It is ideal for indoor healthy and �tness exercising. 
•Super durable frame for long time using.
•Electrodeless speed change.
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PARTS DIAGRAM AND LIST

# DESCRIPTION QT
É

1 Computer 1

2 Pipe stopper 2

3 Computer Holder 1

4 Screw 1

5 Pulse Line 2

6 Handlebar 1

7 Allen Key Bolt 4

8 Flat Washer 8

9 Handle Post 1

10 Sensor Contact Line 1

11 Adjusting Knob 2

12 Main Frame 1

13 Domed Nut 4

14 Front Base 1

15 Carriage Bolt 4

16 Right Pedal 1

17 Nut for R Pedal Lock 1

18 Rear Base 1

19 Nut for L Pedal Lock 1

20 Left Pedal 1

21 Seat Post 1

22 Knob 2 1

23 Flat Washer 1

24 Saddle Slider 1

25 Seat 1

26 iPad holder 1
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INSTALLATION
STEP 1: Take the bike frame out of the box.

STEP 2: Attach the front base(14) to the Main Frame using the carriage bolt(15),Washer(8) and the 
Domed Nut(13) and tighten with a wrench.

STEP 3:Attach the rear base (18) to the Main Frame using the carriage bolt(15), Washer(8) and the Domed Nut(13) 
and tighten with a wrench.

STEP 4:Insert the Saddle Post(21) to the main frame,fasten it with adjusting Knob(11). 

STEP 5:Attach the Saddle Slider (24) to the Saddle Post (21), fasten it using a Washer (23) and Knob (22).

STEP 6:Attach the saddle(25) to the saddle slider(24), tighten with a wrench.
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STEP 8: Attach the Handle Bar(6) to the Handle Post(9) using Allen Key Bolt(7) and Washer(8), Tighten with the 
Allen Key Wrench.

STEP 7 : Insert Handle Post(9) to the Main Frame(12) Tighten by the Adjusting Knob(11).

STEP 9: Attach theComputerHolder(3)to the HandleBar,usingascrew(4)totighten(this part may already be 
assembled by producer). Slide the Computer(1) into the Computer Holder(3),then connect the cable of sensor(10) 
and pulse(5) to the computer.Put two batteries in the computer.
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STEP 10 :Remove the Nut(17) on the Right Pedal(16) then attach the Right Pedal(16) to the Crank by Turning 
clockwise.Lock the removed Nut(17) using the Wrench, tighten.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

STEP 11: Remove the Nut(19) on the Left Pedal(20) then attach the Left Pedal(20) to the Crank by Turning 
counter-clockwise.Lock the removed Nut(19) usingthe wrench,tighten.

STEP 12: Clip the iPad holder(26) on the handlebar.

NOTE: The Right Pedal(16) should be threaded clockwise and the Left Pedal(20)
should be threaded counter-clockwise.
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EXERCISE INSTRUCTIONS

Using your new Exercise Bike,will provide you with several bene�ts.It can help you improve your physical �tness,
tonemusclesandinconjunctionwithacontrolleddiet,helpyouloseweight.

Warmingupbeforeusing thebike.Thiswill help getyourblood�owingandmuscles working.This will also reduce the 
risk of cramps and injury.It is advisable to do stretching exercises prior to using the stationary bike.Each of the 
following stretches should be held for approximately 30 Seconds.

After regular use,the muscles in your legs will become more �exible.Work at your own peace.It is imperative you 
maintain a steady tempa throughout your workout.The rate of work should be su�cient to raise your heartbeat 
to the target zone shown below.
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CONTROL PANEL
SPECIFICATIONS

TIME 00:00-99:59MIN

SPEED(SPD) 0,0 à 99,9 km / h

DISTANCE(DST) 0.00-99.99KM

CALORIES(CAL) 0.00-999.9KCAL

ODOMETER(ODO) 0-9999KM

PULSE(PUL) 40-240BPM

KEY FUNCTIONS

MODE:Thiskeyletsyouselect andlockonthefunction you want. The monitor will be reset by changing the battery 
or pressing the MODE key for 3-4 seconds

AUTO ON/OFF: The system turns on when any key is depressed or when it senses input from the speed sensor.

MODE: To choose the SCAN or LOCK option if you do not want the SCAN mode, press the MODE key when the 
indicator is on the function you want starts blinking.

TIME:PresstheMODE keyuntil the indicator locks onTIME.Thetotalworking time willbe shown when pedaling starts.

SPEED:Press theMODE buttonuntill the indicator landsonSPEED,the current speed willbe shown.

DISTANCE: Press the MODE button untill the indicator lands on DISTANCE, the distance of your workout will be 
displayed.

CALORIE: Press the MODE button untill the indicator lands on CALORIE, the calories burned will be displayed.

ODOMETER: Press the MODE button untill the indicator lands on ODOMETER, the total accumulated distance of 
your workout will be displayed.

PULSE: Press the MODE button untill the indicator lands on PULSE, the user’s current heart rate will be displayed
 in beats per minute. Place the palms of your hands on both contact pads located on the handlebars and wait f
or 30 seconds for the most accurate reading.

SCAN: This automatically displays changes every 4 seconds.

NOTE: If there is an incorrect readout on the monitor, change or replace the batteries.


