
FORCE EGYSÉG
HASZNÁLATI 
UTASÍTÁS

HU  



HU - MAGYAR - NOVO FORCE EGYSÉG

HU - MAGYAR - NOVO FORCE KERET

12
12
12
12
12

 BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK01_ÁLTALÁNOS
02_TERMÉKMÓDOSÍTÁSOK 
03_BEVEZETÉS
04_A KERET ÖSSZESZERELÉSE
05_A MAG FORCE EGYSÉG FELSZERELÉSE
06_A KERÉKPÁR RÖGZÍTÉSE
07_A KERÉKPÁR KIVÉTELE
08_FIGYLEMEZTETÉSEK
09_HASZNÁLATI TANÁCSOK

13

4
4
4
4
4

I IRÁNYMUTATÁSOK

RELÉSE

01_ÁLTALÁNOS BIZTONSÁG
02_TERMÉKMÓDOSÍTÁSOK 
03_BEVEZETÉS
04_A MAG FORCE EGYSÉG FELSZE 
05_A KERÉKPÁR KIVÉTELE 
06_FIGYELMEZTETÉSEK 4

13
13
13



1 2

3

A

C

B



Az ELITE, a BAYER-rel együttműködve bemutatja az ELASTOGEL-t, az edzőgörgő görgőjén megtalálható technopolimer anyagot, amely a 
következő előnyöket kínálja:

- 50%-KAL ALACSONYABB ZAJSZINT (dB-ben számítva *).
- JAVÍTJA AZ ELLENÁLLÁSI EGYSÉG TAPADÁSÁT.
-  20%-KAL CSÖKKENTI A KÜLSŐGUMI KOPÁSÁT.
- CSÖKKENTI A VIBRÁCIÓT ÉS VALÓSÁGHŰ TEKERÉSÉLMÉNYT BIZTOSÍT.
-  NÖVELI AZ MTB KÜLSŐGUMIKKAL VALÓ KOMPATIBILITÁST.

A kétrészes gyártási folyamat lehetővé teszi az ELASTOGEL ellenállását horzsolások, oldószerek, olajok és hőhatások ellen, mégis rendkívüli 
rugalmasságot biztosít. 

*DECIBEL

A zaj egy nem kívánatos hang, amely a nyomás gyors változásaiból származik, és folyamatosan összenyomott és tágult hullámok révén 
terjed a levegőben, amit decibelben (dB) mének. A zajmérés logaritmuson alapul; ez azt jelenti, hogy a 60 dB hang energia-intenzitása 
tízszer nagyobb, mint az 50dB-nél mért hangé.
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Gratulálunk a NOVO Force edzőgörgő 
megvásárlásához!

FONTOS
Soha ne állítsa meg a kerék forgását tárcsa- 
vagy felni fékkel. Ez komoly sérülést okoz a 
görgőnek és a külsőguminak.
A görgő felmelegedhet használat közben. 
Hagyja lehűlni a lendkereket, mielőtt megérinti 
azt!

01_ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI 
IRÁNYMUTATÁSOK

Az edzőgörgő használata előtt figyelmesen olvassa el az 
alábbiakban felsorolt előírásokat az egészsége és 
biztonsága érdekében.
1. A készüléket nem használhatják csökkent 
mozgásképességű személyek (beleértve a
gyermekeket is) csökkent fizikai, érzékszervi vagy 
mentális képességű, vagy tudatlan felhasználók 
felügyelet vagy előzetes ismertetés nélkül.
2. Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne játsszanak a
készülékkel.
3. Edzésterv megkezdése előtt vizsgáltassa ki fizikai
állapotát az egészsége megőrzése érdekében.
4. Válasszon a fizikai állóképességének, aktuális
állapotának és egészségének megfelelő
edzésprogramot.
5. Ha különösen levertnek érzi magát vagy fájdalmai
vannak edzés közben hagyja abba az edzőgörgő
használatát és azonnal forduljon orvosához.
A fenti figyelmeztetések általánosak és nem tartalmazzák 
az összes olyan óvintézkedést, amelyeket meg kell tenni 
az edzőgörgő megfelelő és biztonságos használata 
érdekében; ami kizárólag a felhasználó felelőssége.

02_TERMÉKMÓDOSÍTÁSOK

Ami a műszaki frissítéseket illeti, az Elite fenntartja a 
jogot, hogy változtasson a terméken vagy annak 
specifikációijában anélkül, hogy köteles legyen erről 
előzetesen értesíteni vagy tájékoztatni az Ügyfelet a 
következő esetekben:
a) olyan változások, amelyek nem befolyásolják negatívan 
a termék teljesítményét;
b) a termék teljesítményének való megfeleléshez vagy 
ennek fejlesztéséhez szükséges változtatások;
c) az alkalmazandó jogi követelmények betartásához 
szükséges változtatások.

Az ELITE fenntartja a jogot arra is, hogy a termékeket a felsorolt 
fejlesztésekkel szállítsa anélkül, hogy köteleznék vagy 
felelősségre vonnák, hogy ugyanazokat a módosításokat 
bármelyik korábban megvásárolt termékre is alkalmazzák, 
fenntartva az árváltoztatás és a modell elérhetőségének 
megváltoztatásának jogát az aktuális piaci viszonyoknak, 
alkatrészek elérhetőségének és egyéb vállalati szempontoknak 
megfelelően.

03_BEVEZETÉS

Ellenőrizze az alábbi alkatrészek meglétét:

-Ellenállási egység
Alkatrészcsomag:

(B)

(A)

(C)

- 1 imbuszkulcs

- 2 M6 alátét

- 2 M6 csavar

04_A MAG FORCE EGYSÉG FELSZERELÉSE

- Az egység a keretre helyezéséhez kövesse az 
utasításokat, melyet a váz felhasználói kézikönyvében 
talál meg.
- Ez után rögzítse az állítókart az 1. ábra szerint, majd 
győződjön meg arról, hogy az állítóbowden háza a kar 
belsejében található. (2. ábra)
- Ha a kormány átmérője azonos a bilincs átmérőjével. 
így a rögzítőbilincs nem húzható meg, akkor az egyik - 
vagy mindkettő gumi betétet távolítsa el a bilincs 
belsejéből, így elérve a kívánt átmérőt. (3. ábra)
- Kezdje meg az edzést. Az ellenállás állítható a 
minimumtól (1. fokozat) a maximumig (5. vagy 8. fokozat, 
modellfüggő).

05_A KERÉKPÁR KIVÉTELE
- Távolítsa el az állítókart a kormányról.
- Óvatosan tekerje fel az edzőgörgő állítókarjának 
bowdenét a kereten található kampók köré.

06_FIGYELMEZTETÉSEK

- Soha ne állítsa meg a kerék forgását tárcsa- vagy felni 
fékkel. Ez komoly sérülést okoz a görgőnek és a 
külsőguminak.
- A görgő felmelegedhet használat közben. Hagyja lehűlni 
a lendkereket, mielőtt megérinti azt!
- Az edzőgörgő nem tartalmaz a felhasználók által 
javítható alkatrészt. 
Ha bármely okból megbontják, vagy megváltoztatják, az 
garanciavesztést okoz.
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01_ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI 
IRÁNYMUTATÁSOK

Az edzőgörgő használata előtt figyelmesen olvassa 
el
az alábbiakban felsorolt előírásokat az egészsége és 
biztonsága érdekében.
1. A készüléket nem használhatják csökkent
mozgásképességű személyek (beleértve a
gyermekeket is) csökkent fizikai, érzékszervi vagy
mentális képességű, vagy tudatlan felhasználók
felügyelet vagy előzetes ismertetés nélkül.
2. Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne játsszanak a
készülékkel.
3. Edzésterv megkezdése előtt vizsgáltassa ki fizikai
állapotát az egészsége megőrzése érdekében.
4. Válasszon a fizikai állóképességének, aktuális
állapotának és egészségének megfelelő 
edzésprogramot.
5. Ha különösen levertnek érzi magát vagy fájdalmai 
vannak edzés közben hagyja abba az edzőgörgő 
használatát és azonnal forduljon orvosához.
A fenti figyelmeztetések általánosak és nem 
tartalmazzák
az összes olyan óvintézkedést, amelyeket meg kell 
tenni
az edzőgörgő megfelelő és biztonságos használata 
érdekében; ami kizárólag a felhasználó felelőssége.

02_TERMÉKMÓDOSÍTÁSOK

Ami a műszaki frissítéseket illeti, az Elite fenntartja 
a
jogot, hogy változtasson a terméken vagy annak 
specifikációijában anélkül, hogy köteles legyen erről 
előzetesen értesíteni vagy tájékoztatni az Ügyfelet a 
következő esetekben:
a) olyan változások, amelyek nem befolyásolják
negatívan
a termék teljesítményét;
b) a termék teljesítményének való megfeleléshez
vagy
ennek fejlesztéséhez szükséges változtatások;
c) az alkalmazandó jogi követelmények
betartásához
szükséges változtatások.

03_BEVEZETÉS

Ellenőrizze az alábbi alkatrészek meglétét:

(A)
(B)
(C)
(D)

(E)
(F)
(G)
(H)

N°1 Novo keret
N°1 egység 
N°1 egységtartó 
N°1 gyorszár 
N°2 dugók a 28"-nál nagyobb 
kerekekhez
N°1 csavar
N°2 alátét
N°1 anya 
N°1 rögzítő kar (I)

FIGYELEM
Az itt bemutatott ellenállási egység eltérhet a 
gyártásba került modellektől.

04_A KERET ÖSSZESZERELÉSE

• Nyissa ki a keretet és helyezze sík felületre.
• Távolítsa el a keret csavarjait (F+G+H) (1. ábra).
• Fogja meg az egységtartót (C), nyomja be ujjaival a felső 
részén levő két gombot (2. ábra), majd pattintsa be a 
kereten található két lyukba (3. és 4. ábra)
• Rögzítse az egységtartót (C) az 1. ábrán látható csavarral 
(F+G+H) a kereten. (5. ábra). A megfelelő meghúzási 
erővel rögzítse az egységtartót.

05_A MAG FORCE EGYSÉG FELSZERELÉSE

• A tartó aljában két furatpár található;használja a 
különféle furatokat a kerékmeréknek megfelelően:

1) ≥ 24"÷ ≤ 26" kerekeknél az első furatpár (6
. ábra);

2) ≥ 28"-os kerekeknél a hátsó furatpár (7. ábra).

• Keréktől függően húzza meg az M6 csavarokat (8. 
és 9. ábra).
• 28 ”-nál nagyobb kerekekkel rendelkező
kerékpárok esetén szükséges a keret tetején levő
dugók cseréje a túlméretes dugókra (E). Ezek a dugók
befolyásolják az állvány nyitási szögét.
FIGYELEM: Ezen művelet elvégzéséhez szerelje le az
egységet a keretről.
• Távolítsa el a csavarokat a keret 10. ábrán jelölt
helyéről.

HUHU
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•  Távolítsa el a dugókat, szükség esetén csavarhúzó 
segítségével.
• Rögzítse az új dugókat (E) a helyükön - szükség 
esetén gumikalapács segítségével (13. ábra).
•  Helyezze vissza a lábat a keretbe a megfelelő
csavarokkal (10. és 11. ábra).

06_A KERÉKPÁR RÖGZÍTÉSE

• Bizonyosodjon meg arról, hogy a hátsó kerék gyorszára 
teljesen zárva van.
•  Nyissa ki a zárókart (F) teljesen nyitott helyzetbe (14. 
ábra).
• Helyezze a kerékpárját a keretbe, majd nyomja a 
gyorszár bal zárókupakját a bal tartóba (15. ábra). A 
biztonságos rögzítés érdekében bizonyosodjon meg arról, 
hogy a gyorszár vízszintes állapotban bezárva található 
(16. ábra). 
• Zárja be a zárókart (I), megbizonyosodva arról, hogy a 
zárókar 55° és 65° között van (17. ábra).
• Ha a zárókar (I) nem záródik eléggé (18. ábra), akkor a 
gyorszártartó fém rudat (L) csavarja befelé (19. ábra), amíg 
megfelelő zárt pozícióba (55° és 65° között) kerül a 
zárókar (17. ábra).
• Ha a zárókar (I) 65°-nál nagyobb szögben áll (20. ábra) 
bezárt állapotban, akkor nyissa ki, majd csavarja kifelé (21. 
ábra) a gyorszár tartó fém rudat (L), amíg megfelelő 
pozícióba nem kerül a zárókar bezárt állapotban (55° és 
65° között) (17. ábra).
• Ellenőrizze, hogy az állítókar (M) nyitott állapotban legyen 
(22. ábra).
•  Forgassa a tekerőt (N) óramutató járásával ellentétes 
irányba (23. ábra), amíg a görgő (M) el nem éri a kereket 
(24. ábra).
•  Forgassa el az állítókart (M) 180°-kal jobbra (25. ábra) a
zárt "CLOSE" pozícióba, majd ellenőrizze a guminyomást a 
görgőn levő keréken. (26. ábra).
•  Ha a kerék túlságosan messze van a görgő 
középpontjától (27. ábra), akkor nyissa ki az állítókart 
"OPEN" helyzetbe (23. ábra), majd lazítsa ki az ellenálló 
egység csavarjait (28. ábra), majd a helyes pozícióban 
húzza meg őket újra (29. ábra). Ezek után a fordítsa vissza 
az állítókart (M) 180°-kal jobbra, a zárt "CLOSE" pozícióba 
(25. ábra).
•  Tolja a kerékpárt az ellenállási egység felé, amíg a hátsó 
kerék hozzá nem ér a görgőhöz (29. ábra).

07_A KERÉKPÁR KIVÉTELE

• Lazítsa meg a zárókart (30. ábra).
• Tartsa a kerékpárt egy kézzel, majd nyissa ki teljesen a 
zárókart (I) (30. ábra). Vegye ki a kerékpárt az 
edzőgörgőből.
• Szállításhoz és tároláshoz hajtsa be a keret lábát.

• Szállításhoz és tároláshoz forgassa el a tekerőt (N) az 
óramutató járásával ellentétes irányba (23. ábra), míg el 
nem éri a maximális magasságát.
• Tovább tudja csökkenteni az edzőgörgő tárolási méretét, 
ha kipattintja az ellenállási egységet a keretből (32-33. 
ábra), majd teljesen összecsukja azt. (34. ábra).
FIGYELEM: a kézbecsípések elkerülésének érdekében a
zárási művelet során ne tegye őket a keret szárai és az 
ellenállási egység közé.

08_FIGYELMEZTETÉSEK
• A gyermekeket és háziállatokat távol kell tartani az edzőgörgőtől 
használat közben, mivel a tréner és a kerékpár mozgó alkatrészei 
sérülést okozhatnak.
• Az edzés megkezdése előtt helyezze az edzőgörgőt megfelelő 
helyre a szobában, távol a potenciálisan veszélyes tárgyaktól 
(bútorok, asztalok, székek ...) a balesetveszély elkerülése 
érdekében és megelőzve az akaratlan érintkezést.
• Az edzőgörgőt egyszerre csak egyetlen kerékpáros használhatja.
• Mindig ellenőrizze kerékpárjának és edzőgörgőjének biztonságát 
és stabilitását edzés előtt.
• Ha a gyorszára nem kompatibilis a tartórudak tömítésével, akkor 
cserélje ki a tartozék gyorszárra (O).
• A termék egyetlen része sem használható az eredeti funkcióján 
kívül.
• Mivel a lábak alján puha, gumi csúszásgátló van, használat 
közben a gumi nyomokat hagyhat a padlón.

09_HASZNÁLATI TANÁCSOK

• A kisebb kopás és a jobb tapadás érdekében érdemes 
23 mm szélességű külsőgumit használni az edzéshez.
•  Ajánlott guminyomás: 7-8 bar, MTB kerekeknél 3,5-4 
bar. Szükséges esetekben tartsa be a külsőgumi 
gyártójának ajánlását.
• A csendesebb üzemelés és a jobb tapadás és az 
alacsony vibráció érdekében használjon sima futófelületű 
(slick) külsőgumit (MTB-okon is). 
• Használat előtt tisztítsa meg a külsőgumi futófelületét 
alkohollal, vagy vízzel.
• Ha csúszást érez a külsőgumi és a roller között, akkor 
növelje a kerékre ható nyomást a görgőn az alábbiak 
szerint:
1) Fordítsa el az állítókart (M) nyitott "OPEN" pozícióba (22. 
ábra)
2) Fordítsa el a tekerőt (N) az óramutató járásával ellentétes 
irányba, hogy növelje a kerékre ható nyomást (23. ábra)
3) Fordítsa vissza az állítókart (M) zárt "CLOSE" pozícióba (25. 
ábra).
• Ha megcsúszást érez a kerék és a görgő között, akkor 
folyamatosabban terhelje a pedált. A megcsúszások 
tartósan károsíthatják a görgőt és a külsőgumit.
• Ha a mellékelt gyorszár tengelye több, mint 3 mm-rel 
túlnyúlik a záróanyán, akkor vágja le a kiálló részt! (35. 
ábra)

HUHU
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Paul Lange Hungary Kft.
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