
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termék száma: 1229 

EVEZŐGÉP 



                                                                              

Fontos biztonsági információk 

 

Kérjük őrizze meg ezt a használati leírást refernciául. 
 

1. Mielőtt hozzá kezdene a termék összeszereléséhez kérjük olvassa el figyelmesen a 
használati utasítást. Biztonságos és effektív felhasználsá csak jól összeállított, karbantartott 
és helyesen használt géppel lehetséges.. 

 
2. Bármilyen edzésprogram megkezdése előtt keresse fel kezelő orvosát, annak felderítése 

érdekében, hogy nincs e fizikai vagy egészségügyi problémája, ami az egészségre vagy a 
biztonségra veszélyt jelentene, vagy ami gátolná a gép helyes használatában.Orvosa 
véleménye szükséges, amennyiben szív-, vérnyomás-, vagy koleszterinszintet befolyásoló 
gyógyszert szed. 

 
3. Figyelje teste jelzéseit. A helytelen, vagy eltúlzott edzés károsíthatja egészségét. Azonnal 

hagyja abba az edzést, a ha a következő tünetek valamelyikét észleli: fájdalom, mellkasi 
nyomás, egyenetlen szívritmus, extrém fújtatás, szédülés, hányinger. Amennyiben 
bármelyikét az előbb felsoroltaknak tapasztalja, keresse fel orvosát, mielőtt folytatná 
az edzést. 

 
4. A készüléket kizárólag felnőttek számára tervezték. Gyermekeket és házi állítokat tartsa távol 

a berendezéstől. 
 
5. A berendezést csak stabil, egyenes felületen használja. A biztonságos használat érdekében a 

berendezés körül hagyjon 0,5m távolságot. 
 
6. A berendezész használata előtt ellenőrizze, hogy a csavarok és anyák megfelelően be vannak e  

húzva. 
 
7. A berendezés biztonságossága csak akkor őrizehtő meg, ha rendszeresen ellenőrizve van az 

esetleges sérülés vagy elhasználódottság után. 
 

8. A berendezés legyen stabil felületen, egyenes padlón felállítva. A berendezést használja 
rendeltetés szerűen. Ha a készülék szerelésénél, vagy az ellenőrzésnél bármilyen hibás, 
kopott alkatrészt találna; vagy ha a használat során szokatlan, a gépből jövő hangot észlel, 
azonnal hagyja abba az edzést, és ne használja a készüléket, míg a problémát el nem 
hárította. 

 
9. Az edzés során viseljen mindig megfelelő öltözéket. Kerülje a laza ruházatot, amik 

elakadhatnak, korlátozhatnak vagy gátolhatnak a szabad mozgásban. 
 
10. A készülék CSAK otthoni használatra alkalmas, tesztelt: (EN957 under class H.C). Suitable 

for domestic,. Maximális terhelhetőség: 100kg. A fékezés sebbége független. 
 
11. A berendezés nem javasolt / alkalmas terápiás felhasználásra. 
 
12. A készülék felemelésekor vagy áthelyezésekor ügylejen a hátára, hogy meg ne sérüljön. 

Mindig a helyes emelési technikát alkalmazza vagy kérjen segítséget. Rendszeresen 
ellenőrizze a védőburkolato és az elemeket. 

 
 
 
 
 
 

 

 



                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    RRoobbbbaannttootttt  sszzeerreellééssii  rraajjzz     
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SZÁM      MEGNEVEZÉS              DARAB 

1    Főváz                       1 

   2    Ülés              1 

   3    Ülés tartó                         1 

   4    Ülés rögzítő csavar (1/4"x1/2")          4 

   5    Önmetsző csavar (M4x16)              3 

6    Végzáró             3 

7       Műanyag sapka            2 

   8    Elülső stabilizáló               1 

   9    Computer            1 

10    Alátét                 19 

11    Csavar  (M8x70L)               1 

12    Rögzítő Pin               1 

13    Felső érzékelő kábel           1  

14    Anya (M8)              8 

15    Hátsó Stabilizáló            1 

16    Végsapka (Hátsó)           2 

17    Oldalsó váztengely              1 

18    Hex Csavar (M8x30)              1 

19    Bal keretcső            1 

20    Jobb keretcső              1 

21   Hex Csavar (M8x15L)          6 

22   Gumi burkolat           2 

23    Bal evezőkar                  1 

24    Jobb evezőkar                  1 

25    Hydraulikus Cylinder          2 

26   Csavar  (M8x50L)              4 

27    Alsó érzékelő kábel          1 

28   Szivacs markolat           2 

29    Hátsó gumi lábak           2 

30    Első gumi lábak            2 

31    Lazító gomb            2 

32    Csavar (M8x40L)                 4 

33    Hex csavar (M8x50)             2 

34    "H" Csatlakozó            2 

35    Hex csavar (M8x40)               2  

36    Pedál tengelye                   1 

37    Gumi alátét                4 

38    Nagy anya (1/2")              2 

39    Pedál              2 

ALKATRÁSZEK 

LISLIS LISTÁJ 



                                                                              

 

 

 

 

 

 

    SSzzeerreellééssii  uuttaassííttáássookk   

Lépés 1  

Bizosodjon meg róla, hogy az 

érzékelő vezeték dugója elölről 

hozzáférhető e a főváz 

csövében. 

 

Lépés 3  

Illessze a hátsó stabilizálót (15) 

a főváz csövéhez (1), rögzítse 

azt a 4db csavarral (21) és 4db 

alátéttel (10). 

Lépés 2 

Illessze az ülést (2) a fővázra az 

ülés rögzítő csavarokkal (4). 

Megjegyzés: az ülés vastagabb 

felét az evezőgép hátulsó 

feléhez illesszük. 



                                                                              

 

 

 

 

 

Lépés 4  

Rögzítse az alulsó váztengelyt 

(17) a főváz alsó részéhez (1) 

majd illessze a váztengelyhez 

(17) a bal keretcsövet (19) 

melyet csavarral és alátéttel  

(pt.21 &10) rögzít. Ismételje meg 

ezt az eljárást a jobb oldali 

keretcsövön is (20). 

 

 

Lépés 5  

Illessze a bal és job keretcsövet 
(19 & 20) a fővázhoz (1) ahogy 
azt ábrázoltuk is, használja 
hozzá a 4db anyát, csavart és 
alátétet (26,10 és 14) majd 
ellenőrizze, hogy minden meg e 
lett szorítva kellően. 

 

Lépés 6 

Rögzítse az evezőkart a 

fővázhoz használjon hozzá 

csavart, anyát és alátétet (33,10 

és 14). Majd tolja le a gumi 

burkolatot az illesztésre . 

Megjegyzsé: A karon lévő 

fogantyúnak befelé kell 

mutatnia, a könyökök pedig 

felfelé mutatnak. Ismételje meg 

ezt az eljárást a fennmaradó 

karokkal. 

 



                                                                              

 
 

 

 

 

STEP 7  

Rögzítse a lazító gombot (31) 

az evezőkar "H" 

csatlakoztatójába (34) a 

csavarral és alátéttel (32,10). 

A csavart a szerelő belsejétől 

kifelé kell felszerelni. Ismételje 

meg a fentieket a második 

evezőkarral és a "H" konzolral, 

ügyelve arra, hogy a "H" 

konzolok hasonló távolságra 

legyenek a vitorlázó karok 

mentén (ellenőrizzék a 

karokon lévõ számokat) 

 

Lépés 8 

Csatlakoztassa a hidraulikus 

cilinder szabad végét (25) a 

"H" konzol aljához a fogantyú 

karján egy csavarral, egy 

alátéttel és egy anya 

segítségével  (32, 10 és 14). 

A csavart a szerelő belsejétől 

kifelé kell felszerelni. Ismételje 

meg az eljárást a másik 

evezőkarral és hidraulikus 

hengerrel is. 

 

Lépés 9 

Rögzítse a nagy anyát (38) a 
pedálorsó rúdra (36), és 
csúsztassa hozzá egy gumi 
alátétet(37). Ezután 
csúsztassa a rudat a pedálon 
(39) keresztül, és szereljen be 
egy második gumi alátétet 
(37). 

 



                                                                              

 

 

 
 

Lépés 10  

Tolja be a pedálorsót a 

kereten lévő lyukakon 

keresztül. Csúsztassunk egy 

gumi alátétet (37), a második 

pedált (39), majd egy másik 

gumi alátétet (37) az orsóra 

és rögzítsük a helyükre a 

fennmaradó nagy anyával.  

(38). 

 

Lépés 11 

A számítógép kábelét (13) a 

fő keretcső tetején lévő 

lyukon keresztül kell 

beakasztani, és összekötni 

az érzékelő vezetékkel (27). 

Húzza le a hátsó tépőzáras 

csíkokat a számítógép alatt, 

majd rögzítse a fővázon. A 

felesleges kábelt tolja vissza 

a főváz csövébe. 

 

Lépés 12 

Ellenőrizze az érzékelő 
kábelt, tolja azt a főváz 
csövébe, majd nyomja a 
műanyag zárósapkát (7) a 

főváz csövébe.  Ismételje 
meg ezt az eljárást a hátsó 
főváz résznél is. 



                                                                              

CCoommppuutteerr  hhaasszznnáállaattaa  
 

Gombok funkciói: 

MODE     Ezzel a gombbal tud a különböző funkciók közül választani.. 

SET       Ezzel tudja az órát, az időt, a tempót, távolságot és a kalórát beállítani. 

RESET    Az értékek lenullázására szolgál. 

Funkciók: 

SCAN          Minden 6 másodpercben autómatikusan átvizsgálja az egyes funkciókat sorrendben. 

COUNT         count up: a számláló megjeleníti a húzások számát 0-9999  

                count down: a számláló azonnal visszaszámolni kezd az alapbeállított húzásértéktől 0-ig,   

amint elkezdi az edzést 

TIME            count up: a számláló elekezdi összeszámolni az edzésidőt 0:00-tól 99:59-ig 

                 count down: a számláló azonnal visszaszámolni kezdi az alapbeállított időtől 0:00-ig , 

amit elkezdi az edzést 

     

TOTAL COUNT  COUNT UP : a kijelzőn megjelenik a teljes mennyiség 

Megjegyzés: 

1. Amennyiben a számláló 5 percen keresztül nem kap semmilyen jelet, az LCD képernyő 

automatikusan kikapcsol, hogy takarékoskodjon az elemmel. 

2. Amennyiben a különböző funkciók váltása történik a monitor Stop módban van. 

4. HA a kijelző elhalványodik vagy nem mutatja már az értékeket, akkor vegye ki az elemeket, majd pár perc 

múlva helyezze őket vissza. 

5. Elemek: 1.5V UM-3 vagy AA (2db). 

 

 

 

 


