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Bekapcsolás 
 
Az elemek behelyezése 
 
A konzolt 2 darab 1.5 V-os alkalin elem működteti. Az elemek 
behelyezéséhez először távolítsa el a konzol hátlapját, majd helyezze be 
az R-6 elemeket jól az elemrekeszbe (A)! Vigyázzon arra, hogy az elemek 
(+) pólusai a rekesz pozitív jelzéseihez kerüljenek, a (-) pólusok pedig az 
elemrekesz negatív pólusaihoz csatlakozzanak!  Az elemek behelyezése 
után zárja be ismét az elemrekeszt a konzol hátlappal!  
 
Ha a konzol bekapcsolása után a kijelzőn hiba jelenik meg vagy csak 
halványan láthatóak a rajta lévő dolgok, akkor vegye ki az elemeket a 
konzolból, várjon 15 másodpercet és újra helyezze be azokat! A gyenge / 
lemerült elemek hibája lehet a gyenge vagy hibás kijelzés a kijelzőn.  
 
 
 
Fontos: a hibás elemeket speciális szeméttárolóban kell elhelyezni!  
 
 
 
 
 
 
 
 

A monitor csatlakoztatási  
 
Helyezze a monitor (74), a keretet, és az aljzathoz (73). 
A kormánycsőből kilógó vezetéket (75) dugja be a konzol 
hátsó részén lévő csatlakozóba. 
 
ELEKTRONIKUS MONITOR 
 
A kijelző automatikusan bekapcsol, ha az edzőgépet 
használni kezdi, vagy ha az egyik konzolgombot 
megnyomja. A konzol automatikusan kikapcsol, ha 45 
másodpercen keresztül nem érzékel edzésre utaló 
tevékenységet. Az összes paraméter 
értékek vissza nullára.  
 
A monitor a következő adatokat  egyszerre jelennek 
meg: sebesség, fordulatszám, kalória, távolság, idő, 
pulzusszám (opcionális). 
 
 
 
 
 
 



Sebesség 
Ez a funkció megjeleníti a sebesség km / h. 
 
Fordulatszám 
Ez a funkció megjeleníti az átlagos fordulatszámot RMP) 
hajtókar. 
 
Kalóriák 
Az edzés során elégetett kalóriák száma jelenik meg a konzolon, maximum 999,9 értékig. 
 
Távolság 
Ez a funkció számítja a megtett távolságot 0,01 km - 99,99 km között 
 
Idő 
Az eddigi edzésekre fordított időérték kerül kijelzésre, maximum 99:59 másodpercig. 
 
Pulzus 
Az edzés alatt mért percenkénti pulzusszám jelenik meg a kijelzőn 
(B.P.M). Az edzőgépen a pulzus mérése a külön rendelhet ő 
mellkasi pulzusmér ő segítségével történik.  
 
Megjegyzés:  a pulzusmérő nem orvosi eszköz, ezért a kijelzett 
értékek csupán tájékoztató jellegűek! 
 
Hibakezelés  
 
Probléma Megoldás  

A konzol ugyan bekapcsol, de csak az idő 
jelenik meg rajta.  
 

Ellenőrizze, hogy a kábelek helyesen 
vannak összekötve 

A konzol nem kapcsol be, vagy nem lehet 
jól látni a rajta lévő kijelzéseket.   

a. Ellenőrizze, hogy az elemek 
megfelelően lettek a konzolba 
behelyezve!  
b. Ellenőrizze az elemek töltöttségét! 
c. Ha az elemek lemerültek, cserélje ki 
őket! 

A kijelzőn nem jelennek meg értékek, vagy 
a konzol hibaüzeneteket ír ki. 

a. Távolítsa el az elemeket a konzolból, 
majd 15 másodperc múlva helyezze 
azokat vissza helyesen! 
b. Ellenőrizze az elemek töltöttségét! Ha 
azok lemerültek, cserélje ki őket! 
c. Ha az előbbi megoldások nem 
segítettek, a konzolt ki kell cserélni!  

 
A BH fenntartja a jogot, hogy a termék specifikáció ját minden el őzetes értesítés 
nélkül megváltoztathassa!
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