
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

XF1000

FONTOS!
Kérjük, olvassa el figyelmesen az összes utasítást a termék használata előtt.
Őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi felhasználás érdekében.



BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A berendezés használatakor mindig be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket, beleértve
az alábbi biztonsági utasításokat is: A berendezés használata előtt olvassa el az összes
utasítást.

1. A berendezés használata előtt olvassa el a kézikönyv összes utasítását, és végezzen bemelegítő
gyakorlatokat.

2. A gyakorlatok végrehajtása előtt, az izmok sérülésének elkerülése érdekében bemelegítő
gyakorlatok végzése szükséges, hogy a test minden helyzete bemelegedjen. Lásd a Bemelegítő és
relaxációs gyakorlatokról szóló oldalt. A testmozgás után relaxációs gyakorlatok javasoltak a test
normál állapotba való visszaállásához.

3. Használat előtt ellenőrizze az alkatrészek sértetlenségét, és hogy minden alkatrész
megfelelően van-e rögzítve. Ezt a berendezést használatakor sík felületre kell helyezni. Javasolt
szőnyeg vagy más, a padlót borító anyagok használata.

4. Kérjük, viseljen megfelelő ruházatot és lábbelit a berendezés használatakor; ne viseljen olyan
ruhát, amely a berendezés bármely alkatrészébe beleakadhat.

5. Ne kíséreljen meg karbantartást vagy beállítást végrehajtani, kivéve a használati utasításban
leírtakat. Ha problémák merülnek fel, szüntesse meg a használatát, és forduljon hivatalos
szervizképviselethez.

6. Ne használja a berendezést a szabadban.

7. Ez a berendezés csak háztartási használatra szolgál.

8. Használat közben csak egy személy tartózkodhat a berendezésen.

9. Használat közben tartsa távol a gyermekeket és a háziállatokat a berendezésektől. Ezt az
eszközt kizárólag felnőttek számára tervezték. A biztonságos használathoz szükséges minimális
tér legalább két méter.

10. Ha mellkasi fájdalmat, hányingert, szédülést vagy légzési nehézséget tapasztal, azonnal
hagyja abba a testmozgást, és a folytatás előtt forduljon orvosához.

11. A termék maximális súlykapacitása 110 kg.

FIGYELMEZTETÉS:

Mielőtt bármilyen edzésprogramot elkezdene, konzultáljon orvosával.



Ez különösen fontos a 35 évesnél idősebb személyek esetén, illetve azon személyek esetén,
akik egészségügyi problémákkal rendelkeznek. A fitneszeszközök használata előtt olvassa
el az összes utasítást.

FIGYELEM:

A termék használata előtt gondosan olvassa el az összes utasítást. Őrizze meg a használati
útmutatót későbbi felhasználás érdekében.

A FŐ ALKOTÓELEMEK LISTÁJA



FÉMTÖMEGCIKKEK LISTÁJA

A

1. Foglalat fejes csavar
2. Ívelt tömítés

B

Csavarkulcs

C

Imbuszkulcs

D

Csavar

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1. Szerelje be a foglalat fejes csavart
Húzza meg a csapot a fő keret meghosszabbításához, majd
rögzítse a keretet a csapszeggel.



2. Szerelje be az első és hátsó stabilizátorokat.
Lazítsa meg a stabilizátor csavarjait, helyezze be azokat a
megfelelő marásokba, és húzza meg őket minden
stabilizátorban.

3. Szerelje be a kormányrúdat és a kezelőpanelt
Helyezze a kormányrúdat a főkeret megfelelő marásába,
húzza meg csavarokkal és tömítésekkel (A).
Csatlakoztassa a kábeleket a megfelelő nyílásokba, majd
helyezze a kezelőpanelt a főkeretre és rögzítse.



4. Szerelje be a bal-és jobb oldali pedált
Csatlakoztassa a bal/jobb oldali pedált a megfelelő
tengelyekhez (bal pedál bal oldali menettel, jobb oldali
pedál jobb oldali menettel).

5. Szerelje be a hátsó kormányt és az üléspárnát.
Lazítsa meg a nejlon csavaranyát és az alátétet, helyezze a
hátsó kormányt a háromszög alakú lemezre, és húzza meg.
Helyezze az ülőpárnát a lemezre és rögzítse.



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Biztonságos tárolási
utasítások
Tárolja X-BIKE
kerékpárját száraz helyen,
a gyermekek elől elzárva
és a nagyon forgalmas
területektől távol.

FIGYELEM:
Ne állítsa be az ülésoszlop magasságát az
ülésoszlopon található "STOP" jel felett.
Ellenkező esetben veszélyes helyzetbe kerül.

Győződjön meg arról, hogy a készülék stabil és nem borulhat háziállatokra vagy kisgyermekekre.



Az X-BIKE összehajtása:

1. Távolítsa el a foglalt fejes csavart, és az
összehajtás után helyezze vissza.



KONZOL HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

GOMBOK
MODE (MÓD) Minden beállítás megerősítéséhez
JOGGLE WHEEL- UP
(FELFELE – FORGATHATÓ
GOMB)

Forgassa jobbra (vagy nyomja meg) az edzésmód kiválasztásához és a
funkció értékének felfelé állításához. Forgassa gyorsan az érték gyors
növeléséhez

JOGGLE WHEEL – DOWN
(LEFELE-FORGATHATÓ
GOMB)

Forgassa barla (vagy nyomja meg) az edzésmód kiválasztásához és a
funkció értékének lefelé állításához. Forgassa gyorsan az érték gyors
csökkentéséhez

RESET (VISSZAÁLLÍTÁS) A beállítási érték törlésére. Nyomja meg és tartsa lenyomva a RESET
gombot 2 másodpercig a funkció összes számjegyének
visszaállításához

TOTAL RESET (TELJES
VISSZAÁLLÍTÁS)

A konzol újraindításához

RECOVERY
(VISSZASZERZÉS)

A szívritmus helyreállításának tesztelésére

BODY FAT (TESTZSÍR) A testzsír tesztelésének megkezdéséhez vagy leállításához

FUNKCIÓK:

SCAN
(SZKENNELÉS)

Minden funkció megjelenítése IDŐ → TÁVOLSÁG → KALÓRIA → PULZUS
→ RPM / SEBESSÉG egymás után

RPM Megjeleníti a pedálozási sebességet percenként. A gyakorlat megkezdése után az
RPM és a SPEED (SEBESSÉG) 6 másodpercenként egy másik kijelzőre vált

SPEED (SEBESSÉG) Displays the user’s exercise speed (Megjeleníti a felhasználó
edzéssebességét)

TIME (IDŐ) 1. A forgatható gomb segítségével beállíthatja a visszaszámlálási funkció
célidejét 0:00 és 99:00 között.
2. Beállíthatja a felhasználó, vagy automatikusan felgyűl a számlálási funkcióba.

TÁVOLSÁG 1. A forgatható gomb segítségével beállíthatja a visszaszámlálás funkció
céltávolságát 0:00 és 99:50 között.
2. Beállíthatja a felhasználó, vagy automatikusan felgyűl a számlálási funkcióba.

TESTZSÍR STOP módban nyomja meg a BODY FAT (TESTZSÍR) gombot a testzsír
mérésének megkezdéséhez. A mérés során a felhasználónak mindkét kezét a
markolaton kell tartania. Az LCD kijelzőn a „-” „-” „---” „----“ kijelzés látható 8
másodpercig, amíg a számítógép befejezi a mérést. Az LCD 3 másodpercenként
megjeleníti meg a  BMI(IMC),% (FAT) ZSÍR



ÜZEMELTETÉSI ELJÁRÁSOK:

1. Helyezzen be 2 darab 1,5 V # 3 elemet, ekkor a képernyőn egyszerre megjelenik az„A ábra” és
egyidejűleg a „Bi” hangot adja ki, majd lépjen be a személyes adatok beállításába és nyomja meg a
„MODE” gombot a megerősítéshez. Ezt követően folytassa a főmenü következő lépését a "B ábra"
szerint.

A Ábra B Ábra

2. Hozzáférhet a TIME / DISTANCE / CALORIES / PULSE beállítási módhoz (IDŐ / TÁVOLSÁG /
KALÓRIA / PULZUS). Amikor a konfigurációs módokban van, például az időbeállítási módban, az
időérték villog, a forgatható gomb segítségével állíthatja be az értéket, és a megerősítéshez nyomja meg a
„MODE” gombot. Ugyanígy járunk el a TÁVOLSÁG, a KALÓRIA és a PULZUS beállításánál is.

3. Miután bármilyen jelet továbbítottunk a monitornak, a TIME (IDŐ), DISTANCE (TÁVOLSÁG),
CALORIES (KALÓRIA) értéke elkezd számolódni, amint azt a C. ábra mutatja. Ha van olyan funkció,
amely előre be volt állítva, mint pédául a cél (TIME ( IDŐ) , DISTANCE (TÁVOLSÁG) vagy
CALORIES (KALÓRIA)), a funkció az előre beállított értéktől nulláig számol vissza, míg az edzés
elkezdődik. Amint a cél elérte a nullát, a monitor elkezdi a hangjelzést, ami 8 másodpercig tart és a
funkció közvetlenül nullától növekvően számol, ha az edzés folyamatban van. Nyomja meg a "MODE"
gombot a megerősítéshez, és lépjen a következő konfigurációra.

4. SCAN (SZKENNELÉS) módban "C ábra" szerint, az RPM / SPEED / TM / DIST / CAL / PULSE 6
másodpercenként változik a képernyőn. A sorrend a következő.

C Ábra

5. A "MODE" gomb megnyomásával egyetlen funkció megjelenítését választhatja ki, kivéve az RPM és
SPEED funkciót. Az RPM & SPEED funkció átkapcsol a kijelzőre.

6. VISSZASZERZÉS:

(1) Amikor a felhasználó megnyomja a "RECOVERY" (VISSZASZERZÉS) gombot, a RECOVERY
funkció aktívvá válik. Ilyenkor csak a PULSE és a TIME működik, egyéb funkciók nem jelennek meg, és
az érzékelő adatai nem állnak rendelkezésre. A TIME elkezdi a visszaszámlálást "0:60" -tól, az
impulzusjel a BPM felhasználó pulzusától függően szakaszosan villog. Amikor az IDŐ visszafele, "0" -ra
számol vissza, az F1 ~ F6 jelenik meg (az F1 a legjobb, az F6 a legrosszabb).



(2) Az LCD képernyőn a következő kijelzés látható: (VISSZASZERZÉS kezdési & befejezési állapot).

(3) Ha a 0:00 -ra való visszaszámlálási művelet  nem fejeződött be, és nincs impulzusjel, akkor a
visszaszámlálási műveletet végre kell hajtani, és az F6-ot kell megjelenítetni.

(4) Ha megnyomja a RECOVERY (VISSZASZERZÉS) gombot, a 0: 00-ig való visszaszámlálás előtt,
akkor az befejeződik és visszatér a főmenübe.



Bemelegítő gyakorlatok

A sikeres edzésprogram bemelegítésből, aerob edzésből és relaxációs edzésből áll.

Végezze el a teljes programot hetente legalább kétszer, de lehetőleg háromszor, az edzések között pedig
tartson egy szabadnapot. Néhány hónap elteltével a heti edzések számát négyre-ötre növelheti.

A bemelegítés az Ön edzésének fontos része, és minden edzésszakot a bemelegítéssel kellene kezdeni.
Felkészíti a testét az intenzívebb testmozgásra, bemelegítve és megnyújtva izmait, növeli a vérkeringését
és a pulzusát, illetve több oxigént biztosít az izmok számára. Az edzés végén ismételje meg ezeket a
gyakorlatokat az izomfájdalom megelőzése érdekében.

Nyújtás gyakorlatok a belső combra
Üljön le összetett talpakkal és térddel kifele helyzetbe. Húzza
lábait a lehető legközelebb az ágyékhoz. Óvatosan nyomja a
térdét a padló irányába. Maradjon ebben a helyzetben, miközben
15-ig számol.

Nyújtás gyakorlatok a combizmokra
Ülő helyzetben tartsa jobb lábát kinyújtva. Helyezze bal lábának
talpát a jobb beslő combjára. Hajoljon előre a lábujjaira a lehető
legjobban. Maradjon ebben a helyzetben, miközben 15-ig számol.
Lazuljon el, majd ismételje meg a gyakorlatot bal nyújtott lábbal.

Fejkörzés
Fordítsa el a fejét egy másodpercre jobbra, érezve a nyak bal
oldalán a nyújtást. Ezután fordítsa el a fejét egy másodpercre,
nyújtva az állát egészen addig, amíg el nem éri tekintetével a
mennyezetet, és száját hagyja nyitva. Fordítsa a fejét balra egy
pillanatra, és végül engedje le az állát egy másodpercre a
mellkasára.

Vállemelés
Emelje fel a vállát egy pillanatra a fülek irányába. Ezután emelje fel a bal
vállát egy másodpercre, miközben a jobb vállát leereszti.



Nyújtás gyakorlatok a lábszárra- Achilles-ínra
Dőljön a falnak úgy, hogy bal lába a jobb lába előtt legyen, a
karjai pedig előre támasztva. Tartsa a jobb lábát kinyújtva, a bal
lábának talpát pedig a padlón; majd hajlítsa be a bal lábát és
hajoljon előre, csípőjét a fal felé mozdítva. Maradjon ebben a
helyzetben amíg 15-ig számol, majd ismételje meg a másik
lábával is.

A lábujjak megérintése
Hajoljon óvatosan előre derékból, hagyja, hogy a vállai és a háta
ellazuljanak, miközben a lábujjai irányába hajol. Hajoljon be amennyire
csak tud, és tartsa meg ezt a testhelyzetet miközben 15-ig számol.

Oldalsó nyújtás gyakorlat
Nyújtsa ki a karjait oldalra, és emelje azokat tovább, amíg a feje
fölé nem kerülnek. Nyújta ki a jobb karját egy pillanatra a
mennyezet felé, amennyire csak tudja. Érezni fogja a nyújtást a
jobb oldalon. Ismételje meg a gyakorlatot a bal karjával is.



HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

1. Ellenőrizze a készüléket, hogy minden fejcsavar és csavaranya megfelelően van-e rögzítve, és hogy a
forgó részek szabadon forognak-e sérült alkatrészek nélkül.
2. A készüléket csak szappannal és enyhén nedves törlővel tisztítsa. Kérjük, ne használjon oldószert a
berendezés tisztításához.

Hiba Lehetséges ok Hibaelhárítás

Az alapváz nem stabil. 1. A padló nem sík, vagy az elülső vagy
hátsó stabilizátor alatt van egy apró tárgy.
2. A hátsó stabilizátor lábai nem voltak
megfelelően beállítva az összeszereléskor.

1. Távolítsa el a tárgyat
2. Állítsa be a hátsó stabilizátor lábait.

A kormányrúd remeg. A csavarok meglazultak. Húzza meg a csavarokat

Hangos zaj a mozgó
alkatrészektől.

Az alkatrésztartomány nincs megfelelően
megszorítva.

Nyissa ki a borítót azok beállításához.

A kerékpár használatakor
nincs semmilyen ellenállás.

A mágneses ellenállás tartománya
növekszik.
A feszültségszabályozó gomb megsérült.
Az övek csúsznak.
A csapágykészlet megrongálódott.

Nyissa ki a borítót azok beállításához.
Cserélje ki a feszültségszabályozó
gombot.
Nyissa ki a borítót azok beállításához.
Cserélje ki a csapágykészletet.

TERMÉKLEÍRÁS

Típus: XF1000
Nettó tömeg/Bruttó tömeg: 16,5/19KG
Maximális felhasználói súly: 110KGS
Kínában gyártott


