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BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el az 

útmutatót, és őrizze meg további használat céljából! Figyeljen minden figyelmeztetésre és ajánlásra!

• Az edzés megkezdése előtt rögzítse a biztonsági kulcsot a ruhához vagy az övhöz!

• Az edzés során mozgassa karjait természetesen, egyenesen előre. Ne nézze a lábait! Csak
egy ember használhatja a gépet egyidejűleg.

• A sebességet állítsa mindig fokozatosan!

• Veszély esetén nyomja meg a készenléti gombot, vagy vegye ki a biztonsági kulcsot a zárból!

• A gépet csak akkor hagyja el, ha teljesen leáll!

• Tartsa be az összes összeszerelési utasítást! Az összeszerelést csak felnőtt személy végezheti.
• Tartsa távol a gyermekektől és háziállatoktól! Ne hagyja a gyerekeket felügyelet nélkül a gép 

közelében! A gépet kizárólag felnőttek használhatják.
• Az edzésprogram megkezdése előtt konzultáljon orvosával! Ez különösen akkor szükséges, ha

egészségügyi problémái vannak, vagy ha kezelés alatt illetve magas a vérnyomása. 
• Rendszeresen ellenőrizze az összes csavart és anyát! Jól kell, hogy tartsanak. Rendszeresen

ellenőrizze az egész gép esetleges károsodásait vagy kopását! Ne használjon sérült vagy
kopott gépet!

• Rendszeresen ellenőrizze a futószalag károsodását vagy kopását! Ha károsan megnyúlik vagy
felválik, ne használja tovább!

• A futópadit csak egyenes, száraz és tiszta felületre helyezze! Tartsa meg a min. 0,6 m
biztonsági távolságot a futópad körül! A terméket ne használja  nedves környezetben! Ne
helyezze a futópadot vastag szőnyegre, amely megakadályozhatja a szellőzést!

• Ha a tápkábel sérült, ne használja, hanem vegyen egy újat egy hivatalos viszonteladótól!
• Óvja a nedvességtől és a sártól!
• Szerelje be úgy, hogy a gép ne akadályozza az elektromos csatlakozóaljzathoz való

hozzáférést!
• Ne vegye le a védőburkolatot, ha a gép működik! Ha ez mégis szükséges karbantartás végett,

húzza ki előbb a tápegységet a hálózatból!
• Mindig megfelelő sport ruházatot vegyen fel! Ne viseljen túl laza öltözetet, amely könnyen 

beakadhat! Mindig gumitalpú sportcipőt vegyen fel!
• Ne indítsa el a futópadot, ha rajta áll! A bekapcsolása után rövid idő eltelhet, mire a futószalag

elindul. A futószalag elindulása után álljon a műanyag csúszásgátló oldalpanelekre!
• Étkezés után 40 percig ne eddzen!
• Először melegítse fel izmait megfelelő gyakorlatokkal, hogy csökkentse a görcsök

kialakulásának kockázatát!
• Ne helyezzen idegen tárgyakat az aljzatokba és a foglalatokba!
• A karbantartást rendszeresen végezze el és kizárólag az útmutató szerint, hogy

meghosszabbítsa a termék élettartamát!
• Ne végezzen jogosulatlan módosításokat a gépen!

• Eddzen ésszerűen, és ne erőltesse túl magát! Az első edzésnél tartsa erősen a fogantyúkat, 
amíg megszokja a gépet!
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• Sérülés vagy meghibásodás esetén azonnal fejezze be az edzést! Ha a futópad hirtelen
megváltoztatná a sebességet, húzza ki a biztonsági kulcsot, és fejezze be az edzést!

• A gépet csak az után csatlakoztassa, ha teljes mértékben és megfelelően össze lett szerelve!
A motor fedelét is le kell hajtani! Csak földelt biztonsági elektromos aljzatot használjon! (16A).
A nagyobb biztonság érdekében javasoljuk túlfeszültség elleni védelem használatát.

• Ha a gépet nem használja, ne legyen bedugva az aljzatba, a biztonsági kulcsnak pedig ki kell
lennie húzva!

• A terméket ne használja kint a szabadban!

• A felhasználó max. súlya: 100 kg
• Kategória: HB (a EN957 szabvány szerint) otthoni használatra alkalmas
• FIGYELMEZTETÉS: A pulzusszám-figyelő rendszer nem mindenesetben pontos. A túlterhelés

az edzés során súlyos sérüléseket vagy halált okozhat. Ha rosszullétet érez, azonnal fejezze
be az edzést!

• FIGYELMEZTETÉS: Ha mellkasi övet használ, ne hallgasson zenét, vagy csatolja le az övet,
ha zenét akar hallgatni!

A CSOMAGOLÁS RÉSZE

26. Biztonsági kulcs –
1 db

36. Szilikon olaj 91. MP3 kábel 97. Tápkábel

ÖSSZESZERELÉS
1. lépés

Forgassa a csavarokat az óramutató járásával ellentétes irányba, amint az alábbi ábra mutatja! 

2. lépés

Emelje fel a keretet az alábbi képen látható módon! 
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3. lépés 

Húzza meg a csavarokat az óramutató járásával megegyező irányban! Győződjön meg róla, hogy a 

csavarok  megfelelően meg vannak-e húzva!

4. lépés 

Emelje fel a panelt; győződjön meg róla, hogy megfelelően rögzítve van-e!

5. lépés 

Emelje fel a bal és a jobb fogantyút az alábbi képen látható módon! 
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6. lépés 

Helyezze be a biztonsági kulcsot az alábbi ábrán látható módon!

TECHNIKAI PARAMÉTEREK 

Szétnyitott méret (mm) 
 

 

1515*770*1010 Sebességtartomány (km/h) 1-12 

Összecsukott méret (mm) 1581*770*138 Motor specifikáció  (HP) 1.25 

Futófelület (mm) 450*1250 Teljesítményfelvétel (V) 220-240 

Nettó súly (kg) 43 Teljesítmény (W) 930 
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Max. terhelés 100 Működési hőmérséklet (°C) 0-28

LED kijelző Sebesség, Idő, Távolság, Kalória, Pulzus

Védelem • Biztonsági mágneses kulcs.
• Túlterhelés- és túlfeszültség elleni védelem mikroszámítógépen.

• LED kijelző, Áttekinthető vak szög nélkül
• Sebességtartomány: 1,0-12 km/h.
• Csillapító rendszer a természetesen sima edzéshez és a minimális láb-,

boka- és ízületi sokk biztosításához.
• A túláramvédelem a manuális újraindítás után újra aktív. Védi a

motort a károsodástól.

• Robbanásbiztos intelligens áramkör. Képes megszakítani a funkciókat
0,3 másodpercen belül egy bizonyos védelem érdekében.

KONZOL 

Leírás

Távolság

0,00-99,90 tartományban számolja és jeleníti meg a távolságot. Felfelé számol 
akár a feltüntetett határig. Ezután elkezd újraszámolni a nulláról. 

Idő

Lépések

Az idő és a képések száma minden 5 másodpercben váltakoznak. 

0:00-99:59 tartományban számolja és jeleníti meg az időt. Felfelé számol akár a 
feltüntetett határig. Ezután elkezd újraszámolni a nulláról. Amint elérte a nulla 
értéket, a gép lassan lelassul, majd teljesen leáll. A teljes leállás után a gép 
készenléti állapotra vált.

0-tól 9999-ig terjedő tartományban jeleníti meg a lépések számát.

Kalória

Megjeleníti az edzés során elégetett kalóriák számát. A eszköz felfelé tud 
számolni 0-tól 9999- ig terjedő tartományban. Miután elérte a határértéket, a 
számolás újra kezdődik a nulláról.

Sebesség

1.0–12.0 km/h tartományban jeleníti meg az aktuális sebességet.

Gombok

Start/pauza – ha a gép nincs működésben, a gomb megnyomásával elindítja a 
motort. Ha a motor működésben van, megnyomásával leállítja a motort. 

Stop – Leállítja a futópadot. 

A beállítások során növeli a sebességet. Az edzés során megnyomásával 0,1 km/h-
val növeli a sebességet, hosszabb ideig lenyomva tartva folyamatosan nő a 
sebesség.  
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A beállítások során csökkenti a sebességet. Az edzés során megnyomásával 0,1 
km/h-val csökkenti a sebességet, hosszabb ideig lenyomva tartva folyamatosan 
csökken a sebesség.   
3 km/h sebesség gyorsválasztó gomb 

5 km/h sebesség gyorsválasztó gomb

KEZELÉSI UTASÍTÁSOK
Nyomja meg a start/pauze gombot 3 másodpercig a futópad bekapcsolásához! Az alap sebesség 1 km/h. 

A + és – gombok segítségével állítsa be a sebességet!

A 3 és 5 gombok segítségével automatikusan növeli a sebességet 3 km/h-ra és 5 km/h-ra. 

A motort a stop gomb megnyomásával állítja le.  

A biztonsági kulcs kihúzásával kikapcsolja a motort, és hangjelzés hallható.

Amikor eléri a 99:59 (100 perc) értéket manuális üzemmódban, a futószalag fokozatosan leáll.

Bármikor kihúzhatja a biztonsági kulcsot a zárból. A LED kijelzőn „---“ látható, és hangjelzés hallatszik. 
Ha a motor működésben van, gyorsan leáll. A zár és a gombok is működőképtelenné válnak.

A gép energiatakarékos funkcióval rendelkezik. Ha készenléti állapotban 10 percig a gép nem észleli a 
gombok megnyomását, a gép automatikusan átvált erre az üzemmódra. A kijelző automatikusan 
kikapcsol. Bármelyik gomb megnyomásával újra bekapcsol.

A gép bekapcsolása után csatlakoztathat MP3-lejátszót vagy más audiokészüléket, és a számítógép le 
tudja játszani a zenét. A hangerőt a gépen tudja szabályozni. 
A gépet bármikor kikapcsolhatja egy áramkimaradás anélkül, hogy károsítaná azt. 

Az edzés megkezdése előtt ellenőrizze a biztonsági zárat! 
Ha vészhelyzet állna elő, húzza ki a biztonsági kulcsot, és a futószalag megáll. Ezután helyezze vissza 
a biztonsági kulcsot, és várja meg a képernyőn megjelenő utasításokat!

MELLKASI ÖV M8 POLAR  

Készenléti állapotban nyomja meg a PULSE gombot. A legmagasabb pulzusszám a 120. A maximális 
pulzusszám a 80-120 tartományban állítható be. Ha a pulzusszám meghaladja a maximális értéket, 3 
másodpercre figyelmeztető hang hallatszik. További két másodperc elteltével a futópad sebessége 1 
km/h-val csökken.
Ha a pulzusszám 3 perc elteltével továbbra is meghaladja a maximális értéket, újra figyelmeztető 
hangjelzés hallható 3 másodpercre. További 2 másodperc elteltével a futópad sebessége 1 km/h-val 
csökken.
Ha a pulzusszám meghaladja a maximális értéket további 3 perc elteltével is, akkor ismét 
figyelmeztető hangjelzés hallható 3 másodpercre. További 2 másodperc elteltével a futószalag 
sebessége csökken, amíg meg nem áll. 
A jelátvitel az övön történik. A pulzusszámot valós időben észleli. Vízálló. Könnyű és tartós anyagból 
készül, és az élettartama 2500 óra.
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AZ EDZÉS MEGKEZDÉSE
FIGYELMEZTETÉS!

• Az edzésprogram megkezdése előtt konzultáljon orvosával, különösen, ha elmúlt 45 éves, vagy 
egészségügyi problémákkal küzd.

• Az edzés megkezdése előtt álljon az oldalpanelekre, és tanulja meg helyesen kezelni a gépet! 
Az edzést csak a futópad funkcióinak és vezérlésének teljes megismerése után kezdje el!

• Álljon a futópad oldalpaneleinek műanyag részére, és mindkét kezével szorosan fogja meg a
fogantyúkat! Indítsa el a futószalagot 1,6-3,2 km/h sebességgel! Álljon egyenesen, és nézzen
előre maga elé! Ezután próbáljon meg egy lábbal rálépni a futószalagra többször egymás után!
Csak ezután álljon teljesen a futószalagra, és kezdje el az edzést! Később növelje a
sebességet 3-5 km/h-ra, és eddzen 10 percig! Ezután lassan fejezze be az edzést!

• Az edzés előtt tanulja meg helyesen kezelni a gépet!
• Körülbelül 15-25 percig próbáljon meg lassan megtenni 1 km-t! Jegyezze fel az időt! Ezután

próbálja megtenni ugyanezt a távolságot 4,8 km/h sebességgel (körülbelül 12 percig kellene
tartson)! Ha ezt többször egymás után el tudja végezni, módosíthatja a sebességet és a
dőlésszöget, illetve edzhet 30 percig.

• Eddzen ésszerűen, és ne erőltesse túl magát!

EDZÉSEK GYAKORISÁGA
A cél, heti 3-5 alkalommal edzeni 15 - 60 percet. Jobb először készíteni egy edzéstervet, mint edzeni 
csak a saját belátása szerint. Az edzésterv lehetőséget nyújt áttekinteni a sebességeket, mozgásokat, 
dőlésszögeket, stb. A bevezető edzés fázisban nem ajánlott a dőlésszög megváltoztatása.

BEMELEGÍTŐ FÁZIS
MEGJEGYZÉS: Az időmegtakarításhoz vezető legjobb út 15-20 percet edzeni. 

Melegítsen be 2 percig 4,8 km/h sebességgel, majd 5,3 km/h-ra (5,8 km/h) növelje a sebességet! Ezen 
a sebességen folytassa két percig! Ezután növelheti a sebességet 0,3 km/h-val két perc után, amíg  
nem kezd gyorsan lélegezni, de nem nehézséggel. Ha a légzés nehézzé válik, csökkentse a 
sebességet ismét 0,3 km/h-val! Végül módosítsa a sebességet 4 percenként!  Ha észreveszi, hogy a 
sebesség növelésével nehezített edzés nehézséget okoz, megpróbálhatja helyette a dőlésszöget  
növelni fokozatosan.

HŐFOGYASZTÁS – tényleges hőfogyasztásról van szó. Melegítsen be 5 percig 4 – 4,08 km/h 
sebességgel, majd növelje a sebességet 0,3 km/h-val két percig! Ilyen sebességgel próbálkozhat 45 
percet edzeni az edzés intenzívebbé tétele érdekében. Egy órán keresztül is edzhet így, például a 
híradó megtekintése alatt, közben emelve a sebességet 0,3 km/h-val. Amikor kezdődik a következő 
TV-műsor, térjen vissza az előző sebességhez! A sebesség emelésével megnő a hőfogyasztás (és 
felgyorsul a szívverés). 

MEGJEGYZÉS: Vegyen fel egy tiszta talpú, megfelelő sportcipőt! Viseljen megfelelő sportruházatot!

AZ IZMOK GYORS FELMELEGÍTÉSÉNEK MÓDSZERE: Minden edzés előtt célszerű elvégezni 
néhány bemelegítő gyakorlatot. Nyújtsa az izmokat 5-10 percig, majd végezze el a bemelegítő 
gyakorlatokat az alábbi táblázat szerint. Ismételje meg ötször mindkét láb esetében 10 másodpercig! 
Végezze el ezeket a gyakorlatokat az edzésblokk végén is!
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Előre hajlás

Enyhén hajlítsa be a térdeit, és dőljön előre! 
Lazítsa el a karjait és a hátát, majd próbálja meg 
megérinteni a lábujjait! Tartsa meg 10-15
másodpercig, majd lazítson! Ismételje meg 
háromszor! 

Comb nyújtása

Üljön le egy tiszta felületre, és nyújtsa ki jobb 
lábát! A térdét kifelé hajtva húzza fel a bal lábát, 
talpát a jobb combjához érintve! Jobb kezével a 
jobb lába ujjait megfogva hajoljon rá a jobb 
lábára, amennyire csak tud. Tartsa meg 10-15 
másodpercig, majd lazítsa el! Ismételje meg 
háromszor mindkét láb esetében! 

Vádli és az Achilles-ín

Támaszkodjon mindkét kezével a falnak vagy egy 
fának! Az egyik lábával lépjen hátrább! A lábfejek 
egyenesen előre néznek, sarkait pedig szorítsa a 
földhöz! Tartsa meg 10-15 másodpercig, majd 
lazítsa el! Ismételje meg háromszor mindkét láb 
esetében!    

A négyfejű combizom nyújtása

Támaszkodjon bal kezével a falnak, vagy erősen 
fogja meg az asztalt az egyensúly megtartása 
érdekében! Nyúljon hátra jobb kezével, amivel 
fogja meg behajlított jobb lábát, és húzza a 
fenekéhez! Óvatosan húzza addig, amíg az első 
combizomban enyhe feszülést nem érez! Tartsa 
meg 10-15 másodpercig, majd lazítson! Ismételje 
meg háromszor mindkét láb esetében!    

Belső combizmok

Üljön le úgy, hogy a talpak összezárnak, a térdek 
pedig kifelé néznek. Húzza az összezárt 
lábfejeket az ágyék felé. Könyökével nyomja le 
mérsékelten a térdeket a föld felé! Tartsa meg 
10-15 másodpercig! Lazítson, majd ismételje 
meg háromszor!
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BIZTONSÁGOS EDZÉS

• Az edzés megkezdése előtt konzultáljon orvosával!

• Ha edzés során valamilyen egészségügyi problémát észlel (mellkasi szorítás, mellkasi
fájdalom, szabálytalan szívverés, légszomj, szédülés, stb.), azonnal fejezze be az edzést!
Mielőtt újrakezdené, konzultáljon orvosával!

• Edzhet akár normál séta, akár futás sebességen. Ha nem biztos magában a megfelelő 
sebességet illetően, nézze meg az alábbi táblázatot!

Sebesség (km/h) Leírás

1 – 3,0 Gyengébb fizikai kondíció

3,0 – 4,5 Az ülőmunkát végző egyének

4,5 – 6,0 Normál gyaloglás

6,0 – 7,5 Gyors séta

7,5 – 9,0 Kocogás

9,0 – 12,0 Haladó futó

12,0 – 14,5 Tapasztalt futó

14,5 és nagyobb Kitűnő futó

MEGJEGYZÉS:

• A normál gyalogosok számára javasolt 6,0 km/h vagy alacsonyabb sebességet választani.

• A futóknak ajánlott 8,0 km/h vagy nagyobb sebességet választani.

KARBANTARTÁS
FIGYELMEZTETÉS!

• A tisztítás és karbantartás előtt győződjön meg róla, hogy a gép ki van-e húzva a hálózatból!

• A gépet a használati utasítás alapján tisztítsa meg az élettartamának meghosszabbítása érdekében!

• Rendszeresen törölje le a port a termékről!

• Tisztítsa meg a külső felületeket, hogy megakadályozza a por behatolását a futószalag alatt lévő területre!

• Csak tiszta és száraz talpú cipőben eddzen!

• Ne helyezzen idegen tárgyakat a dugókba, foglalatokba vagy a futólap és a futószalag közötti
térbe!

• A futópadot nedves szappanos ronggyal tisztítsa meg!

• A gépet óvja a víztől és folyadékoktól, amelyek károsíthatják az elektromos alkatrészeket a 
futószalag alatt!

• Évente legalább egyszer vegye le a motor fedelét, és távolítsa el a szennyeződést a 
területről!

Kenés 

A futólap és a futószalag előkenettek. A futószalag és a futólap súrlódása fontos szerepet játszhat a 
termék funkcionalitásában és élettartamában. Ezért szükséges az időszakos kenés. Ajánljuk a futólap 
rendszeres ellenőrzését. Ha elhasználódik, forduljon szakszervizhez! 
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MEGJEGYZÉS: 

• 3 óra/hét – minden évben, 3-5 óra/hét – minden 6 hónapban, 5+ óra/hét – minden 3 
hónapban

• Kenőolajat vásárolhat helyi viszonteladójától, vagy vegye fel a kapcsolatot a gyártóval!

• Az élettartam meghosszabbítása végett ajánljuk kikapcsolni a futópadot minden 2 óra edzés 
után 10 percre. 

• A túl laza futószalag a futó elcsúszását okozhatja. A túl feszes futószalag pedig negatívan 
befolyásolhatja a motor teljesítményét, és felgyorsíthatja a kopást. Az ideális állapot az, amikor 
a futószalag felemelhető a futólap felett kb. 50-75 mm-re.

FUTÓSZALAG HELYRE IGAZÍTÁSA, FESZESSÉGÉNEK 
BEÁLLÍTÁSA 
A futószalagot szükséges beállítani az optimális használat érdekében. A helyesen beállított 
futószalaggal a gép jobban működik. 
A futószalagot igazítsa helyre, állítsa be feszességét az alábbi lépéseket követve:  

• A gépet helyezze egyenes felületre, és indítsa el a futószalagot 6-8 mph (9-12 km/h) 
sebességgel! Figyelje, hogy a szalag nem "mászott-e el" az egyik irányba! Ha a szalag jobbra 
van elcsúszva, távolítsa el a biztonsági kulcsot, és húzza ki a gépet az elektromos hálózatból!   
Csavarja el a jobb beállító csavart az óramutató járásával megegyező irányban ¼ fordulattal! 
Ezután újra csatlakoztassa a hálózathoz a gépet, és tegye vissza a kulcsot! Indítsa el a 
futópadot, és ismét figyelje a szalag mozgását, és ismételje meg a fenti lépéseket, amíg a 
szalag középre nem jön (A ábra)!

• Ha a szalag balra van elcsúszva, távolítsa el a biztonsági kulcsot, és húzza ki a gépet az 
elektromos hálózatból! Csavarja el a bal beállító csavart az óramutató járásával megegyező 
irányban ¼ fordulattal! Csatlakoztassa a hálózathoz a gépet, és tegye vissza a kulcsot! Indítsa 
el a gépet, és figyelje a szalag mozgását, és ismételje meg a fenti lépéseket, amíg a szalag 
középre nem jön (B ábra)!

• A szalag idővel megnyúlhat, a gyakori használat által lazává válhat. Ilyenkor vissza kell állítani 
a feszességét. Távolítsa el a biztonsági kulcsot, és húzza ki a gépet az elektromos hálózatból! 
Csavarja el a bal és a jobb beállító csavarokat az óramutató járásával megegyező irányban ¼ 
fordulattal! Ezután újra csatlakoztassa a hálózathoz a gépet, és tegye vissza a kulcsot! Indítsa 
el a futópadot, és álljon rá, hogy letesztelje a szalag feszességét (C ábra)!

A. Ha a futószalag nem áll le (ha lenyomja kézzel), akkor sem a szalag, sem a szíj nem  

B. Ha a futószalag leáll (ha lenyomja kézzel), de a szíj és az első henger továbbra is fut, 
akkor a futószalag kissé laza. Állítsa vissza a feszességét az előző utasítások szerint! 

C. Ha a szíj és a futószalag leállnak, mikor lenyomja kézzel a futószalagot, de a motor továbbra 
is fut, ez azt jelenti, hogy a motor ékszíja kilazult, és meg kell feszíteni.  

igényel korrekciót. Ez a megfelelő állapot.
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PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSAIK  
Probléma Ok Megoldás 

A tápkábel nincs csatlakoztatva, nincs áram Csatlakoztassa az aljzatba, 
ellenőrizze az áramot!

A gép nincs bekapcsolva Kapcsolja be a gépet! 

A hajtómotor nincs bekötve vagy sérült   Ellenőrizze a túlfeszültség elleni 
védelmet vagy cserélje ki a 
hajtómotort!  

A konzolkábel rövidzárlata Cserélje ki a konzolkábelt!  

A konzol károsodása Cserélje ki a konzolt! 

A kijelző háttérvilágítása nem működik  

Zárlatos kijelző  
   
 

Javításra van szükség

Az LCD kijelző nem tart 

Cserélje ki a kijelző háttérvilágítását!  

Integrált áramköri hiba a kijelzőben 

Szerelje fel újra a kijelzőt! 

Cserélje ki a kijelzőt!

Állítsa be a szalag feszességét!

 

Kijelző E00/E07 verzió szerint A biztonsági kulcs nincs csatlakoztatva Csatlakoztassa újra a kulcsot! 

A kulcs helytelenül van csatlakoztatva Csatlakoztassa újra a kulcsot! 

E01 kommunikációs 
hiba, a meghajtó 
nem kapott jelet a 
konzolból
  
 

E013 kommunikációs 
hiba, a meghajtó 
nem kapott jelet a 
konzolból
  
 

 Helytelenül csatlakoztatott 
konzolkábelek, rossz kapcsolat

Csatlakoztassa újra a kábeleket! 

A kábelek rövidzárlata a kijelző áramkörében Cserélje ki a kábeleket! 

A kijelző rövidzárlata Cserélje ki a kijelzőt! 

A hajtómű áramkörének hibája  Cserélje ki a meghajtót! 

E02 
Robbanásvédelem 
megállása, fő motor 
károsodása 

A motorkábelek nincsenek 
megfelelően csatlakoztatva, 
vagy a motor rövidzárlatos

Újra csatlakoztassa a kábeleket, 
vagy cserélje ki a motort! 

A szigetelt kapu elektródás 
bipoláris tranzisztor sérült

Cserélje ki a vezérlőegységet! 

Az AC feszültségforrás túl 
alacsony

Ne használja tovább a terméket, 
forduljon villanyszerelőhöz!

E03 Nincs 
sebességérzékelő jel

A szenzor nincs megfelelően 
csatlakoztatva / vagy sérült

Újra csatlakoztassa / cserélje ki a 
szenzort! 

Meghajtó hiba Cserélje ki a meghajtót! 

E04 Emelkedő 
funkció nem 
működik 

 
Az emelkedő motor kábelei 
nincsenek jól csatlakoztatva 

  Ellenőrizze a kábeleket, újra 
csatlakoztassa a kábeleket!

Zárlatos emelkedő motor  Cserélje ki az emelkedő motort! 

A meghajtó sérülése Cserélje ki a meghajtót! 

A futószalag laza vagy túl feszes
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E05 Túláramvédelem Túlterhelés Rendszerrel védve, indítsa újra a 
gépet!

Ellenőrizze a mozgó alkatrészek 
lehetséges blokkolását!

Távolítsa el a blokkolást, a gép 
kenése

  
 

A motor rövidzárlata Cserélje ki a motort!

Megégett hajtómű Cserélje ki a vezérlőegységet! 

E06 A leggyakoribb 
rövidzárlat a 
motorban

A motor kábelei rosszul vannak 
csatlakoztatva 

Csatlakoztassa újra a kábeleket!

A motor rövidzárlata Cserélje ki a motort!

A motor készenléti állapotban van Túl alacsony áram

E08 Mentési hiba Az integrált memória áramkör 
nincs csatlakoztatva

Csatlakoztassa újra a memóriát 
a PIN1-be!

Az integrált memória áramkör 
sérült vagy rövidzárlatos 

Cserélje ki a memóriát!

E09 A futószalag nem indul el

Meghajtó hiba Cserélje ki a meghajtót!

E10 Hirtelen 
motorterhelés,
magasfeszültség, 
túlfeszültség elleni 
védelem

 
  

Magas meghajtó fordulatszám Állítsa be a fordulatszámot a 
potenciométerben!

A motor rövidzárlata Cserélje ki a motort!
Ellenőrizze az esetleges 
blokkolást!

Távolítsa el a blokkolást, a gép 
kenése 

  
 

E11 A váltakozó 
áram külső 
túlfeszültsége

A váltakozó áram túlfeszültség: 
220V-nál, magasabb mint 270 VAC, 
110V-nál, magasabb mint 150 VAC 

Ne használja tovább a gépet, 
kérje villanyszerelő segítségét! 

E14 A váltakozó 
áram külső 
feszültségcsökkenése 

A váltakozó áram 
feszültségcsökkenése: 220V-nál, 
kisebb mint 160 VAC, 110V, kisebb 
mint 70 VAC 

Ne használja tovább a gépet, 
kérje villanyszerelő segítségét! 
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SZERKEZETI RAJZ

ALKATRÉSZ LISTA
Sz. Tétel Leírás Db

1 Fő váz 1 

2 L/R 2 

3L/R Hab fogantyú 2 

4 Számítógép alapja 1 

5 Motor tartó 1 

6 Szorítógyűrű ø 18*9H 2 

7 Motorfedél tartó 1 

8 Lapos kábel 5 

9 L/R 2 

10 A konzol gyűrűje 2 

11L/R Kampó az élek rögzítéséhez 2 

12 L/R Alumínium oldalfalak 22*75*1442 L 2 

13 L/R A szegély kitöltése 7,4*79,7*1288 L 2 

14 Szegély 73.9*16,7*1218 L 2 
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15 A motor csavarjai ø 12*M8*34,5 L 2 

16 Alátét 1 

17 Kerék támasztó tengelye 4 

18 Jobb konzol rögzítő csavar 1 

19 Bal konzol rögzítő csavar 1 

20 M4 anya 2 

21 Futódeszka 1 

22 Futószalag 1 

23 Szíj 1 

24 A konzol felső takarója 1 

25 A konzol alsó takarója 1 

26 Biztonsági kulcs 1 

27 A biztonsági kulcs tartója 1 

28 A kijelző háttérvilágításának tartója 1 

29 Belső dekoráció 2 

30 Külső dekoráció 2 

31 Felső motorburkolat 1 

32 Alsó motorburkolat 1 

33 L/R Dekoratív támasztóláb fedél 2 

34 L/R Hátsó burkolat 2 

35 L/R Oldalsó dekorációs burkolatok 2 

36 Szilikon olaj 1 

37 Foglalat 2 

38 Kulcs 1 

39 Hátsó burkolat 2 

40 Első burkolat 2 

41 Alátét 4 

42 Gumi elválasztó alátét 2 

43 Rugózás 2 

44 Szállítókerekek 4 

45 Első henger 1 

46 Hátsó henger 1 

47 Rugó ø 18* ø  23* ø 2,4* 18,5 L 2 

48 Rugó ø 0.6 * ø 4,9 * 23 L 1 

49 Csavar M2,5*5 12 

50 Alátét 2 

51 Csavar M3*8 28 

52 Csavar M4*15 18 
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53 Csavar M4*12 6 

54 Csavar M4*15 2 

55 Csavar M4*10 8 

56 Csavar M4*8 1 

57 Csavar M4*15 2 

58 Csavar M4*10 2 

59 Csavar M5*8 8 

60 Csavar M5*10 10 

61 Csavar M6*10 4 

62 Csavar M8*20 2 

63 Csavar M8*25 1 

64 Csavar M8*40 1 

65 Csavar M8*45 1 

66 Csavar M8*55 2 

67 Csavar M8*70 2 

68 Csavar M8*80 2 

69 Csavar M4*8 4 

70 Csavar M6*12 4 

71 Csavar M6*27 2 

72 Csavar M8*35 2 

73 Csavar M8*12 2 

74 Csavar M6*30 1 

75 Anya M6 2 

76 Anya M8 6 

77 Alátét ø 5,5* ø 12*1,2 2 

78 Alátét  ø 9* ø 16*t1,6 3 

79 Alátét ø 9* ø 23*t1,6 4 

80 Felső kábel 

81 Kulcs ø 8,1* ø 12,3*t2,1 2 

82 Kulcs ø 4,1* ø 4,4*t1,0 1 

83 C karika ø 10 4 

84 Audiojel kábel 1 

85 Karika kábelekhez 1 

86 Modul rögzítő kupak 2 

87 Vezérlőberendezés 1 

88 Motor 2 

89 Hangszórók és kábelek a 
csatlakoztatáshoz 1 

90 Alsó kábel 1 
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91 MP3 kábel 1 

92 Biztonsági kulcs kábele 1 

93 Bronz lemez 2 

94 Mágneses karika 2 

95 O karika 4 

96 Konzol gombok 1 

97 Tápkábel 1 

98 Biztosíték 1 

99 Túlfeszültség védelemmel ellátott kapcsoló  1 

100 Kapcsoló 200 mm 1 

101 Piros kábel 200 mm 1 

102 Fekete kábel 400 mm 1 

103 Földelő kábel M5*10 1 

104 Csavar 12 

105 Matricák a konzolhoz 1 

106 Matricák a konzoltartóra 1 

KÖRNYEZETVÉDELEM 
A termék élettartamának lejárta után, vagy abban az esetben, hogy ha a következő javítás 
gazdaságilag hátrányos lenne, a terméket a helyi előírásoknak megfelelően és környezetbarát módon 
kell ártalmatlanítani. A terméket a legközelebbi arra kijelölt gyűjtőhelyre kell vinni.  

Szabványos ártalmatlanítással segít az értékes természeti erőforrások megőrzésében és a környezetre 
vagy az emberi egészségre gyakorolt negatív hatások megelőzésében. Ha nem biztos a dolgában, 
forduljon a helyi illetékes hatósághoz annak érdekében, hogy ne kövessen el jogsértést, és elkerülje a 
későbbi szankciókat!   
Az elemeket ne dobja az általános hulladékba, hanem adja le az újrahasznosítás helyén! 




