
Üdvözöljük a BH Fitness  
i.Concept világában!

További információk 
az i.Concept információs 
füzet hátoldalán találhatják

100% 
Integráció
Az i.Concept képviseli az 
örök kapcsolatot a fitness 
gépek és a szórakozás között

100% 
Motiváció
Az i.Concept hsználatával 
az edzés 100%-ban 
személyre szabható

100% 
Interaktivitás
Versenyezve edz a jobb  
teljesítmény érdekében 
a játékok nehézségi fokozata 
függ a felhasználó által lea- 
dott teljesítménytől (pedálo- 
zás üteme, sebesség, stb.) 

100% 
Naprakész
Mindíg a legújabb alkalmazásokat 
töltheti le az edzésporgramok, 
és a játékok frissítése 
érdekében

100% 
Szórakozás
Élvezze a multimé-  
dia és az internet 
kínálta előnyöket

Az iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod
nano, iPod shuffle és iPod touch meg
nevezések az Apple Inc., hivatalos és 
regisztrált márkanevei az Egyesült 
Államokban és más országokban.

 

A “Made for iPod,” “Made for iPhone,” és “Made for iPad” megnevezések arra utalnak, 
hogy az elektronikus berendezés teljesen kompatibilis az adott Apple alkalmazással és 
maximálisan ki tudják használni annak előnyeit. Az Apple nem felelős az kondigép működésért, 
sem annak biztonságáért vagy kezelhetőségéért. Kérem vegye figyelembe hogy a használt iPod, i
Phone, vagy iPad készüléke vezeték nélküli eszközként működik! 

edzés közben 
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K Vezeték nélküli pulzusmérés *

iPhone é iPad töltési lehetőség

iPhone and iPad kialakítás ** V V  V és H

Intenzív edzésekhez
Nagy kényelem és biztonság
Masszív váz és XXL méretű futófelület

G6327 i.S Max

i.Concept
monitorok

Használat
Intenzív

Max. teherbírás
130 kg / 287 lbs.

Motor

 3.5 HPP

Sebesség
1-21 km/h / 0.6-13 mph.

Dőlésszög (elektronikus)

  Elektronikusan állítható - 12% 

Kijelző
 T1 kijelző

Futófelület

Extra wide running belt  135 x 51 cm / 53” x 20”
Rezgéscsillapítás
6 pontos elasztomeres párnázat

Pulzusmérés
Konzol- 
markolat Mellkasöv

Egyéb

  
  Közvetlen sebesség és dőléssszög állítás 

  25%-kal kevesebb energia fogyaztás

   Masszív és erős vázszerkezet

 Beépített ventilátor

H x Sz x M:  180 x 98 x 141 cm / 74.8 ”  x 38.6 ”  x 54.9”
Felhajtva:    120 x 98 x 158 cm / 47.3” x 38.6” x 62.3”
Súly: 108 kg / 238 lbs.

Energiatakarékos
üzemmód

* A mellkasi öv nem használható az i.S Premium-nál, az i.S Pro-hoz rendelhető és az i.S Max-hoz  tartozék
** V (vertikális), H (horizontális)
*** iPhone és iPad készülékek külön vásárolhatóak

M2 iPhone 
konzol ***

M6 iPad 
konzol ***

T1 iPad 
konzol ***
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Előre beállított programok (Prg)

Szerkeszthető programok (uPrg)



ECO FUNKCIÓ
ECO energiatakarékos üzemmód 
25%-kal kissebb energiafogyasztás 
 más márkához képest

G6323  i.S Pro

Rendszeres edzéséekhez
Az i.Concept tecnológiás futópadok kez- 
dők és haladók számára ajánlott

G6315  i.S Premium

Használat
Intenzív

Max. teherbírás
130 kg / 287 lbs.

Motor

 3.0 HPP

Sebesség
1-19 km/h / 0.6-11.2mph.

Dőlésszög (elektronikus)

  Elektronikusan állítható - 12% 

Kijelző
T1 kijelző

Futófelület

Extra wide running belt  135 x 51 cm / 53” x 20”
Rezgéscsillapítás
6 pontos elasztomeres párnázat

Pulzusmérés
Konzol-
markolat

optional
Mellkasöv

Egyéb

  
  Közvetlen sebesség és doléssszög állítás 

  25%-kal kevesebb energia fogyaztás 

    Masszív és erős vázszerkezet

 Beépített ventilátor 

Használat
Normál

Max. teherbírás
115 kg / 253.5 lbs.

Motor

 2.75 HPP

Sebesség
1-18 km/h / 0.6-11.2mph.

Dőlésszög (elektronikus)

  Elektronikusan állítható - 12% 

Kijelző
T1 kijelző

Futófelület

Extra wide running belt  130 x 45 cm / 51.2” x 18” 
Rezgéscsillapítás
6 pontos elasztomeres párnázat

Pulzusmérés
Konzol- 
markolat

optional
Mellkasöv

Egyéb

  
 Közvetlen sebesség és dőléssszög állítás 

  25%-kal kevesebb energia fogyaztás

 Beépített ventilátor 

H x Sz x M: 180 x 98 x 141 cm / 74.8” x 38.6” x 54.9”
Felhajtva: 120 x 98 x 158 cm / 47.3” x 38.6” x 62.3”
Súly: 102 kg / 224 lbs.

H xSz x M: 174 x 82 x 141 cm / 67.9” x 32.3” x 54.9”
Felhajtva: 110 x 82 x 148 cm / 49.3” x 32.3” x 58.5”
Súly: 93 kg / 204 lbs.

Masszív és erős vázszerkezet
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Használat
Intenzív

Max. terherbírás
150 kg / 331 lbs.

Lépéshossz
48 cm / 19”

Lendkerék súly
35 kg / 76 lbs.

Fékezés
Mágneses fékrendszer

Kijelző
M6 kijelző 

Pulzusmérés
Konzol- 
markolat

Egyéb
 Kulacs tartó
 Méretes pedálok
 Szállítókerekek

 Első lendkerekes elliptikus mozgás
könnyű használat

19”lépés

Első hajtású
Hoszú 48 cm / 19”  lépéshossznak és 
a minimális pedál mozgásnak köszön- 
hetően a mozgás nagyon kényelmes és 
intenzív lesz

G866  i.FDC19

H x   Sz x M:  185 x 70 x 170 cm / 72.8  ” x 27.6  ” x 67”
Súly: 85 kg / 187.3 lbs.

Tökéletes csuklóponti csapágyazás

Használat
Normál

Max. teherbírás
135 kg / 298 lbs.

Lépéshossz
40 cm / 16”

Lendkerék súly
16 kg / 35.2 lbs.

Fékezés
Mágneses fékrendszer

Kijelző
M6 kijelző  

Pulzusmérés
Konzol- 
markolat

Egyéb
 Szállítókerekek

 Megerősített vázszerkezet, speciális markolatok 
tökéletes csuklóponti csapágyazás, csúszásmentes 
pedálok. Ezek a funkciók biztosítják a tökéletes 
működést a legintenzívebb edzések alatt is

Csúcs tervezés
Sima működés a legextrémebb 
körülmények között is

H x  Sz x M:  171 x 67 x 167 cm / 67.3 ”  x 26.4 ”  x 65.8”
Súly: 61 kg / 136 lbs.

G2398  i.Inspirit
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4 személyre szabott pedál pozíció

4 in one Használat
Normal

Max. terherbírás
125 kg / 275 lbs.

Lépéshossz
40 cm / 16”

Lendkerék súly
14 kg / 30.8 lbs.

Fékezés
Mágneses fékrendszer

Kijelző
M6 kijelző

Pulzusmérés
Konzol- 
markolat

Egyéb
 Szállítókerekek
 Kulacstartó

 4 magassági pozícióba állítható lengőkarok
a kényelmes edzés érdekében 

Teljes felszereltség
Az elliptika számos edzésprogrammal, 
állítható lengőkarokkal, testreszabható
pedálokkal és 40 cm / 16” lépéshosszal 
rendelkezik.

Használat
Normál

Max. terherbírás
135 kg / 298 lbs.

Lépéshossz
46 cm / 18”

Lendkerék súly
16 kg / 35.2 lbs.

Fékezés
Mágneses fékrendszer

Kijelző
M6 kijelző 

Pulzusmérés
Konzol- 
markolat

Egyéb
 Szállítókerekek

 Az ÚJ ergonómikus pedálok 

edzés közben

18”lépés

XXL lépéshossz
46 cm / 18” -es lépéshossz intenzívebb 
edzéseket eredményez

G2378  i.Brazil Plus

H x Sz x M:  170 x 67 x 168 cm / 67” x 26.4” x 66.2”
Súly:  64 kg / 141 lbs.

H x Sz x M:  127 x 59 x 161 cm / 50” x 23.2” x 63.4”
Súly: 53 kg / 117 lbs.

G2526  i.Atlantic

5

 még természetesebb mozgást biztosítanak 



Használat
Normál

Max. terherbírás
115 kg / 254 lbs.

Lépéshossz
36 cm / 14”

Lendkerék súly
10 kg / 22.2 lbs

Fékezés
Mágneses fékrendszer

Kijelző
M2 kijelző 

Pulzusmérés

 Kormánykaron

Állítási lehetőség
Vizszintes pedál beállítás

Egyéb
 Szállítókerekek

 Horizontális pedálpozíció állítás, a pedál 
helyzete állítható a lengőkaroktól

Kormánykaron történő 

pulzusmérés
Folyamatos és kényelmes pulzusmérés 
edzés közben, nincs szükség 
mellkasövre

G2337  i.Athlon

Használat
Normál

Max. terherbírás
120 kg / 264 lbs.

Lépéshossz
33 cm / 13”

Lendkerék súly
12 kg / 26.4 lbs.

Fékezés
Mágneses fékrendszer

Kijelző
M2 kijelző

Pulzusmérés
Konzol- 
markolat

Állítási lehetőség
Vizszintes pedál beállítás

Egyéb
 Szállítókerekek

 Állítható lengőkar magasság: 5 állítható 
lehetőség

5 az 1-ben
5 személyre szabható pedál pozíció és 
az állítható lengőkarok biztosítják a  
lehető legkényelmesebb tréninget

G2347  i.Walk.Fit

5 személyre szabott pozíció

5 in one

H x Sz x M:  128 x 68 x 159 cm / 50.4” x 26.8” x 62.6”
Súly:  42 kg / 93 lbs.

H x Sz x M:  132 x 62 x 160 cm / 52” x 24.4” x 63”
Súly: 43 kg / 95 lbs.

Pulzusszám mérés 
a kormánykarokon
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Használat
Normál

Max. teherbírás

140 kg / 309 lbs.

8 kg / 17.6 lbs.

Fékezés

Mágneses fékrendszer

Kijelző
M2 kijelző

Állítási lehetőség
Ülés: Vízszintes és függőleges
Kormány: Vízszintes

Pulzusmérés

Konzolmarkolat

Egyéb
 XXL méretű zselés ülés
 Kulacstartó 
 Szállítókerekek
 Extra erős váz

Megerősített váz
Rendkívül stabíl pedálozási rendszer, 
maximális felhasználói teherbírás 
140 kg / 309 lbs. 

H108  i.Pegasus

Használat
Normál

Max. terherbírás

110 kg / 243 lbs.

6,5 kg / 14,4 lbs.

Fékezés

Mágneses fékrendszer

Kijelző
M2 kijelző

Állítási lehetoség
Ülés: Függőleges
Kormány: Vízszintes

Pulzusmérés

Konzolmarkolat

Egyéb
 Szállítókerekek

Kompakt kialakítás
Közepes méret, kiváló stabilitás 
rendszeres használatra.

H496  i.Pixel

Kompakt kialakítás

140 kg
309 lbs

Ajánlott maximális 
felhasználói 
teherbírás

H x Sz x M: 101 x 55 x 142 cm / 39.8” x 21.7” x 55.9”
Súly: 33 kg / 73 lbs.

H x Sz x M: 110 x 54 x 141 cm / 43.3” x 21.3” x 55.6”
Súly: 29 kg / 64 lbs
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Kompatibilitás
Mit takar a BH Fitness i.Concept kifejezés?
Ezt az eljárást a BH FITNESS fejlesztette ki egy új koncepció-
ra építve, mely: 100%-ban interaktív, 100%-ban motiváló, 
és 100%-ban egészséges. A BH Fitness i.Concept tervezésé-
nek köszönhetően az aktuális fitnessgépben ötvöződik a 
multimédiás szórakozás és az egészséges mozgás.  

Egyrészről élvezheti az Apple alkalmazások (iPhone vagy iPad)
által kínált multimédiás és internetes lehetőségeket, miközben
otthona kényelmében tréningezik. Ezenkívül bármikor frissít-
heti az edzésprogramokat a meglevő tréningprogramok 
módosításával vagy akár új programokat is tölthet le.

„Klasszikus” edzésprogramok használhatók, (bemelegítés. 
levezetés, maximális és minimális terhelés, zsírégetés, álló-
képesség fejlesztés, stb) vagy éppen versenyezhet a beépí-
tett komputer ellen, a konzolon elérhető játékban az általunk
 választott karakter olyan sebességgel mozog, amilyen ütem-
ben mi használjuk az edzőgépet, stb).

Másrészről pedig a BH Fitness edzőgépei továbbra is tökéletes
tréningeket kínálnak. Ezek az alkalmazások a BH Group csoport
részei, ez a csoport  fejlesztette ki és elsőként alkalmazta a már
elhíresült otthoni és edzőtermi fitness technológiákat, mint 
például a Plug & Run módszert, az A-Wing rendszert, a GSG, 
a Combo Dual Vibration technikákat vagy éppen a vezeték 
nélküli Eco-Wireless rendszert. 

Az i.Concept teljesen az Apple bizalmát élvezi?
A BH FITNESS i.Concept termékei az Apple jóváhagyásával és a
cég által kiadott MFI tanusítvánnyal kerülnek kereskedelmi 
forgalomba, Az Apple ezt a tanusítványt csak olyan alkalma-
zásokra adja meg, melyek megfelelnek a rendkívül szigorú 
elvárásoknak (minőség, biztonság, könnyű használhatóság). 

Hogyan léphetek be az i.Concept világába?
Mindössze a következőkre lesz szüksége: egy BH FITNESS 
edzőgép, mely az i.Concept technológiára épült, az edzőgéphez
csatlakoztatott iPhone vagy iPad készülék és egy speciális webol-
dal, mely tartalmazza a letölthető Apple alkalmazásokat. 
További információkat a témával kapcsolatban a PROGRAMOK
 leírási részben olvashat.
 Milyen Apple készülékek kompatibilisek az
 i.Concept rendszerrel?
i.Concept exercise machines are compatible with iPhone and 

com to see which versions are compatible.

Használhatom az i.Concept technológiás edző-
gépet, ha nem rendelkezem Apple készülékkel? 
Igen. De ebben az esetben a „hagyományos” konzollal felszerelt 
edzőgépet kell használnia. A konzolok specifikációit a katalógusban 
vagy a következő weboldalon tekintheti meg: 
www.iconceptbybhfitness.com

Használhatom az i.Concept technológiás edző-
gépet, ha az Apple készülékemen nincs 
internetes kapcsolat? 
Igen, de csak azokat a funkciókat tudja használni az Apple alkalmazá-
son, melyeket korábban már rájuk telepített.

Használhatom másvalaki i.Concept technoló-
giás edzőgépét a saját Apple készülékemmel?  

Igen, mert minden edzéssel kapcsolatos adat a személyes Apple
készüléken tárolódik el.

Használhatom a személyes adataimon másvala-
ki edzőgépén?
Igen, mert minden edzéssel kapcsolatos adat a személyes 
Apple készüléken tárolódik el.

Az i.Concept technológiás BH FITNESS edzőgép
kompatibilis az iCloud készülékkel? 
Jelen pillanatban az iCloud készülék nem használható az 
edzőgéppel, azonban igyekszünk ezt a dolgot is megoldani. 

Használhatóság
Edzés közben használhatom az internetet?
Igen, amennyiben van internetes kapcsolat, a felhasználó 
látogathat weboldalakat, jelen lehet a közösségi portálokon
(Facebook, Twitter,stb), nézhet YouTube videókat, vásárolhat 
az interneten keresztül, stb.

Edzés közben telefonálhatok vagy küldhetek 
SMS üzeneteket?
Igen, amennyiben van rá lehetősége.

Edzés közben dolgozhatom is?
Igen, ellenőrizheti a beérkezett leveleit, válaszolhat rájuk, 
olvashat PDF szövegeket, e-book könyveket a szövegszerkesz-
tőn keresztül. Használhat Excel táblázatokat, stb.

Edzés közben használhatom az Apple 
alkalmazásokat?
Igen, bármikor használhatja őket offline üzemmódban is. 
Azonban fontos megjegyezni, hogy ha az alkalmazások 
internetes csatlakozást kívánnak, rendelkezni kell ilyennel!

Edzés közben játszhatok is?
Igen, offline módban bármikor játszhat, sőt ha van internetes 
kapcsolata akkor internetes játékokhoz is hozzáférhet. 

Milyen játékokat lehet on-line játszani?
A felhasználó bármilyen meglevő internetes játékot tud játszani 
(sport, kaland játékok, stratégia, kirakós játékok, stb.)

Olyan játékokat és/vagy programokat használhat, amelyekkel 
lehet versenyezni  más felhasználók ellen, ilyenkor az edzés 
intenzitása határozza meg a játékosok képességeit a játékokban.

Mi mást csinálhatok az Apple készülékemmel 
edzés közben? 
Nézhet filmeket, internetes Tv adásokat, zenét hallgathat, 
e-book könyveket olvashat, játszhat online és offline, stb. 
Ezután is kihasználhatja az Apple készüléke minden lehetőségét. 

További információért látogassa meg a 
www.iconceptbybhfitness.com weboldalt!

Hogyan helyezzem el az  Apple készülékemet 
az edzőgépen?
Az i.Concept technológiás edzőgépek konzoljain ki vannak 
alakítva olyan biztoságos és praktikus helyek ahol az Apple 
termékek elhelyezhetőek, így edzés közben is biztonságosan és 
kényelmesen lehessen használni azokat.

Az Apple készüléket az edzőgép konzolon kell 
elhelyezni? 

Igen, az Apple készüléket mindig az edzőgép konzolon kell 
elhelyezni, mivel maga a készülék is egy kijelző, melyen az 
edzés közbeni folyamatok jelennek meg.

Az iPhone vagy az iPad tölti magát miközben
az edzőgép konzolra van helyezve?

Igen, az említett készülékek automatikusan töltik magukat 
miközzben a konzolra vannak felhelyezve (amennyiben be 
vannak kapcsolva)

Programok
Könnyű edzeni a BH FITNESS iConcept 
edzőgépeken? 
Igen, az edzésprogram beállítása és kiválasztása ugyanolyan egyszerű, 
mint bármilyen más alkalmazásé az Apple készülékeken.

Miért teljesen innovatív az edzés a BH FITNESS 
iConcept edzőgépeken?

Mert kibővítheti az edzésprogramjait új programokkal és a konzolba új 
játékok is kerülhetnek, ha azok már az Apple speciális weboldaláról letölt-
hetőek. Az edzőgép konzoljába edzésprogramok vannak beépítve, 
(rendszerint 6 és 12 között) de rendszeresen lehet bővíteni őket új 
kihívásokkal. Játékokkal és/vagy programokkal lehet a felhasználóknak 
egymás ellen versenyezni, az edzés intenzitása lesz a meghatározó a ver-
seny során. 

Ezenkívül lehetőség van az Apple készüléket on-line és offline módokban
is használni.

Milyen edzéseket lehet végezni az i.Concept
 technológiás edzőgépekkel?

A BH FITNESS iConcept technológiás edzőgépen minden olyan cardio 
gyakorlat elvégezhető, amelyet egy hagyományos edzőkerékpárral, 
elliptikus edzőgéppel vagy futópaddal képes lenne elvégezni, legyen 
Ön teljesen kezdő sportoló vagy éppen profi atléta.

Van fenntartási költsége a BH FITNESS iConcept 
edzőgépnek? 
Attól a pillanattól fogva hogy megvásárolta az edzőgépet, a fellépő 
költségek az új alkalmazások letöltéséből származnak csupán. 
Az alkalmazások letöltése nem ingyenes. **

Az edzési alkalmazások ingyenesek?
Az Apple weboldalán talál információkat az edzésprogramok és azok 
bővítményeinek árairól. **

Kapunk hozzáadott edzésprogramot az edzőgép
megvásárlásakor?
Miután megvásároltuk az edzőgépet, élvezhetjük a konzolba épített 
edzésprogramokat (ezekhez a programokhoz nem kell Apple alkalmazás).  
Ezenkívül lehetőség van letölteni ingyenes edzésprogram alkalmazásokat 
az Apple készülékekre. 

Az Apple weboldalán az edzésprogramok 
módosíthatóak, kibővíthetőek, új programok szerezhetők be. ** 

Van olyan lista, mely a kompatibilis edzésprogramokat 
tartalmazza a BH FITNESS iConcept edzőgéppel? 

A következő weboldalon találja meg a kompatibilitást:  
www.iconceptbybhfitness.com. Talál ott még olyan programokat is, 
amelyek teljesen kompatibilisek. Az Apple weboldalán bővebb 
információkat találhat ezekről is. **  

Más gyakran ismételt 
kérdések

A fitnesz gépek tartalmaznak iPad vagy iPhone 
készüléket? 
Nem. A fitnesz gépek nem tartalmaznak semmilyen Apple készüléket. 
A készülékek külön beszerezhetők azonban, ha a felhasználó rendel-
kezik már iPhon vagy iPad készülékkel, akkor azokat használhatja a 
BH Fitness kompatibils termékeihez.

* Kivéve azokat az alkalmazásokat, ahol a készüléket a program megfelelő használatához mozgatni kell ( pl. autóverseny ahol a irányításhoz a készüléket mint kormánykerék forgatni szükséges).
** Mielőtt bármilyen új edzésprogramot vagy játékot letöltene, ellenőrizze az Apple weboldalát, hogy azok ingyenesek vagy nem.

Üdvözöljük Önt a BH FITNESS iConcept világában 
ahol az egészséggel együtt jár a szórakozás is! 

 

Tujon meg  
többet 
Ha a következő QR
kódot beolvassa tele-
 fonjával, többet meg- 
tudhat az i.Concept
fejlesztésekről és 
termékekről.


