
Használati útmutató

Mágnenes futópad sielő funkcióval

FIGYELEM!           
A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az összes instrukciót.
Tartsa meg a használati utasítást a későbbi használat esetére.

      



        FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

FIGYELMEZTETÉS: A MÁGNESES FUTÓPAD SIELŐ FUNKCIÓVAL HASZNÁLATA 
ELŐTT  FIGYELMESEN  OLVASSA  EL  A  KÖVETKEZŐ  BIZTONSÁGI 
INTÉZKEDÉSEKET. ÍGY ELKERÜLHETI A SÚLYOS SÉRÜLÁS KOCKÁZATÁT.

1. Mielőtt edzeni kezdene, figyelmesen olvassa el a használati utasítást. A használati utasítást 

mindíg tartsa kéznél. 

2. Az edzésprogram megkezdése előtt keresse fel orvosát, hogy megbizonyosodjon, a futópad 

használata  közben  nem  veszélyezteti  egészségét  és  biztonságát.  Orvosa  ajánlása 

elengedhetetlen, amennyiben szívműködést, vérnyomást, vagy koleszterin szintet befolyásoló 

gyógyszert szed.

3. Figyleje  teste jelzéseit.  A helytelen,  vagy eltúlzott  edzés káros lehet egészségére.  Azonnal 

hagyja abba az edzést, ha a következő jelek valamelyikét észleli: fájdalom, mellkasi nyomás, 

rendszertelen szívritmus, extrém légzés, hányinger, szédülés. Amennyiben valamelyik említett 

tünetet észleli, keresse fel orvosát, mielőtt folytatná az edzésprogramot. 

4. Ne  hazsnáljon  semmilyen  edző  berendezést,  míg  nincs  megfelelően  összeszerelve. 

Rendszeresen  ellenőrize  a  berendezés  helyes  működését.  Amennyiben  bármilyen  hibás 

alkatrészt  talál,  ne használja  tovább a MÁGNESES FUTÓPADOT SIELŐ FUNKCIÓVAL.  A 

berendezés  valamennyi  felhasználója  legyen  tájékoztatva  az  összes  figyelmeztetésről  és 

biztonsági intézkedésekről. 

5. A gyerekeket  és  házi  kedvenceket  tartsa  távol  a  berendezéstől.  A berendezés  kizárólag 

felnőttek számára lett tervezve. A berendezés nem javasolt terápiás felhasználásra. 

6.  A berendezés használata előtt ellenőrizze, hogy a csavarok megfelelően be vannak e húzva.

7. A berendezést  használja  a  feltüntetettek  szerint.  Ha  a  berendezés  szerelésénél,  vagy  az 

ellenőrzésénél bármilyen hibás alkatrészre lel, vagy ha a használat során szokatlan, a gépből 

érkező  hangot  észlel,  hagyja  abba  az  edzést,  állítsa  le  a  gépet,  és  ne  használja,  míg  a 

problémát el nem hárította.

8. Az edzés során viseljen megfelelő öltözéket. Ne viseljen laza ruházatot, mely beakadhat a 

berendezésbe. Az edzés során viseljen megfelelő futó- vagy aerob cipőt. 

9. A berendezést  helyezze egyenes,  tiszta felületre.  Ne használja a berendezést  víz 

közelében, vagy a szabadban.

10. Ne nyúljon kezével a berendezés mozgó részeihez. Legyen óvatos a berendezés 

megemelésénél vagy áthelyezésénél.

11. A berendezés a EN957 európai szabvány szerint kizárólag otthoni használatra került 

tesztelésre és tanusításra.Maximális teherbírása 100kg / 220Lbs. 

12. A szükséges minimális terület a berendezés mögött 1200 mm, a többi  oldalon 300 

mm.
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ALKATRÉSZRAJZ
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ALKATRÉSZ LISTA 

SZ. LEÍRÁS MENNYISÉG
A csavar M8X15 6

B alátét 8

C íves alátét 4

D műanyag alátét 4

E alátét M6 2

F csavar M8X50 3

G nagy alátét 2

H csavar M8X45 2

I csavar M8*70 2

J csavar M8*40 1

K anya M8 2

L foglalat 2

M kis csavar M4*15 2

N behúzó csavar M8 2

O ék 2

P anya kulcs S13 1

Q csavarhúzó S6 1

R csavarhúzó S5 1

1 fő keret 1

2 hátsó henger 1

3 műanyag alátét 4

4 fém záróelem 2

5 csavar M6X75 2

6R hátsó záróelem (R) 1

6L hátsó záróelemz (L) 1

7 kis csavar M4 4

8 hátsó tengely 1

9 záróelem 2

10 oldalpanel 2

11 edző számláló 1

12 műanyag záróelem 5

13 kis csavar M8x45 1

14R lengőkar 1

14L lengőkar 1

15 záróelem 2

16 csavar M6*20 1

17 anya M6 1
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18 mágneses rendszer 1

19 anya M8 4

20 csavar M8x40 2

21 műanyag karika 2

22 kis szivacs 6

23 hátsó keret 1

24 jobb kormányrúd 1

25 terhelés mérő rendszer 1

26 csavar M5X20 1

27R-R&L kormányburkolat 2

28L- L&R kormányburkolat 2

29 markolat 1

30 csavar M8x35 2

31 érzékelő vezeték dugalja 1

32 kis csavar M5*25L 10

33 bal kormányrúd 1

34 alátét 2

35 rugó 1

36 hosszabító rúd 1

37 futószalag 1

38 műanyag burkolat 1

39 első tengely 1

40 első henger 1

41 kis csavar M3 2

42 ellenőrző érzékelő 1

43 futópalló 1

44 hátsó beállító keret 1

45 alátét 6

46            pulzusmérő érzékelő drót 1 szett

47 csavar M6*10 2

48 kis csavar M4*12 2

49 behúzó csavar 1

50 pulzusfrekvencia mérő 2

51 fogantyú szivacsborítása 2

52 fogantyú szivacsborítása 2

53 kis csavar M4*20 2

54 záróelem 2

55 alátét M4 2
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Szerelési útmutató

Sz. LEÍRÁS Db Sz. LEÍRÁS Db

1 Fő keret 1 29 Lengőkar 1

11 Edzés számláló 1 33 Bal kormánykar 1

14L&14R Lengőkar 2 36 Hosszabbító rúd 1

23 Alsó keret 1 38 Műanyag fedél 1

24 Jobb kormánykar 1

27R-R&L Lengőkar borítás 2

28L-L&R Lengőkar borítás 2
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ÖSSZESZERELÉS

AZ  ÖSSZESZERELÉSHEZ  SZÜKSÉGES 

ALKATRÉSZEK LISTÁJA
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30 　 MIN

                 
FIGYELEM

• Szerelés előtt figyelmesen olvasssa el ezt az útmutatót
• Először ellenőrizze a pótalkatrészeket.
• Ellenőrize a hardware-t.
• Bizonyosodjon meg róla, hogy megfelelő szerszámai vannak. 
• A szereléshez biztosítson elegendő helyet. 
• Kövesse az instrukciókat. 
• A kötéseket ne húzza be erőszakkal.
• A kötéseket egyenletesen húzza be. 
• Tartsa kéznél ezt az útmutatót.
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ÖSSZESZERELÉS

1. LÉPÉS:
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2.LÉPÉS:
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3. LÉPÉS:

A  TERHELÉS  BEÁLLÍTÁSÁNAK  MÁGNENES  SZETTJE  SZERETÉSÉNÉL  A 

KÖVETKEZŐKÉPPEN JÁRJON EL:

1. C-t illessze az A alkatrész nyílásába. (Megj.: G a fő keret alatt található)
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A

Mielőtt  felszerelné  az 
ellensúlyzó  drótót, 
bizonyosodjon  meg  róla, 
hogy  a  8-as  szintre  van 
beállítva.

L

ORTNOCNOISNET

HIGHLOW

8765432
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3. D-t csavarozza F-hez, úgy, hogy mindkét részt jól húzza be.

① G-t húzza lefelé  
②  F-et illessze a B alkatrészen levő 

nyílásba.



4.LÉPÉS
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#E OD13*ID6.2  2PCS

#D M6*10  2PCS



5. LÉPÉS

15

S6

S13



 6.LÉPÉS
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7.LÉPÉS
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8.LÉPÉS
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9. LÉPÉS

19



10. LÉPÉS
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A berendezés használata előtt ellenőrizze, valamennyi alkatrész jól rögzített e.

#D OD59*ID38  4PCS#B  OD16.7*ID8.2  2PCS#N  M8  2PCS



ÚTMUTATÓ AZ ÖSSZECSUKÁSHOZ 

Melőtt visszahajtaná a futópadot, teljesen lazítsa meg a behúzó csavart (49). 
Majd emelje meg a fő keretet (1.sz) függőleges helyzetbe és erőssen húzza 
be  a csavart (49) úgy, hogy elkerülje az esetleges sérüléseket.
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A FUTÓPAD BEÁLLÍTÁSA

Ha a futópad nincs centírozva, túl feszesre vagy lazára van húzva, állítsa be. Ebben 

az esetben a berendezés valamilyen hangot ad ki.

1. Ha a futószalag jobbra húz, a jobb oldalon hatszögletű imbuszkulcccsal fordítson 

1-2x az óramutatóval megegyező irányban, majd kicsit engedje vissza.

2. Ha a futószalag balra húz, a bal oldalon hatszögletű imbuszkulcccsal fordítson 1-

2x az óramutatóval megegyező irányban, majd kicsit engedje vissza.

3. Ha a futószalag túl feszes, mindkét oldalon fordítson hatszögletű imbuszkulcccsal 

fordítson az óramutatóval ellentétes irányban, majd kicsit engedje vissza. 

4. Ha  a  futópad  túl  laza,  mindkét  oldalon  fordítson  hatszögletű  imbuszkulcccsal 

fordítson az óramutatóval megegyező irányban, majd kicsit engedje vissza. 
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FUTÓFELÜLET  DŐLÉSSZÖG 

BEÁLLÍTÁSA 

A DŐLÉSSZÖG EMELÉSE: BAL KÉZZEL EMELJE MEG A BERENDEZÉST, 
MAJD  JOBB  KÉZZELL  ÁLLÍTSA  BE  AZ  ÁLLVÁNY  SZÜKSÉGES 
MAGASSÁGÁT AZ ÓRAMUTATÓVAL MEGEGYEZŐ IRÁNYBAN ÉS TOLJA 
BE  AZ  ÉKET.  (O).  HA  A  DŐLÉSSZÖGET  CSÖKKENTENI  SZERETNÉ, 
FORDÍTSA AZ ÓRAMUTATÓVAL ELLENTÉTES IRÁNYBA.
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Hogyan használjuk a SÍELŐ funkciót

1. CSAK a SÍELÉS funkcióhoz: Először lépjen a szalag melletti pallóra és 
kezével fogja meg a speciális lengőkarokat. Majd kezdjen síelni. 

2. Ha ezt a funkciót futás közben szeretné használni, először állítsa be a 
futószalag és a karok terhelését a szükséges szintre. Ezután elkezdheti az 
edzést. 

Hangsúlyozottan  javasoljuk,  hogy  a  berendezésen  történő 

edzés  elején  fusson  lassan,  míg  teste  meg  nem szokja  a  terhelést. 
Ugyanez érvényes a „síbotok“ használatára is futás közben.

A berendezés terhelésének beállítása

A  terhelési  szint  nagy  mértékben  befolyásolja  az  egész  edzés 
hatékonyságát,  pl  a  kalóriafelhasználást.  A  gépen  edzző  személy 
beállíthatja magának a szükséges terhelési szintet a mágnesfék rendszer 
segítségével a lenti kép szeritn:

(1)  Ha  a  16.sz. 

csavart  a  irányba 

húzza,  a  terhelési 

szint  alacsonyabb 

lesz. 

(2)  Ha  a  16.  sz. 

csavart  b  irányba 

húzza,  a  terhelési 

szint magasabb lesz.
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Az 1-es szint a 
legalacsonyabb terhelési 
szintet jelenti, melyet saját 
maga emelhet a 8-as szintig. 
A 8-as a legmagasabb szint. 

L

ORTNOCNOISNET

HIGHLOW

8765432

1
+-



Amint beállította a 16. sz. csavart, ellenőrizni kell, hogy a terhelést szabályzó drót 

nem túl laza e, és ha igen, állítsa be a D és E sz. csavarokkal. 

a ---------kiengedni

b ---------behúzni

A fogantyúk teerhelésének beállítása:

SÍELÉS funkció lásd lent: 

A terhelés beállítását követően SÍELHET vagy ezt a funkciót sétával 
kombinálhatja. Edzés során követheti tempóját is.
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A SÍELÉS  funkciónál  a  terhelési 
szintet  a  behúzó  csavar 
behúzásával  állíthatja  be.  A 
terhelést  az  óramutatóval 
megegyező  irányú  forgatással 
növeljük és fordítva.

-+

- +



KARBANTARTÁS

A futószalag kenése

A futópad súrlódásának és elhasználódásának csökkentése érdekében a fa lapra és 

a futószalag alsó részére felvihet kenőanyagot.

Emelje fel a szalag egyik felét  és érintse meg a futólapot.  Amennyiben a felülete 

nedves, nem kell kenőanyagot használni. Ha a felület száraz, emelje fel először a 

szalag egyik felét és fújja be vagy vigye fel rá a kenőanyagot. A kenőanyag felvitele 

után használja a futópadot 3-4 percig alacsony sebessségen. Ez segít a kenőanyag 

egyenletes eloszlatásában. 

MEGJEGYZÉS:  Ügyeljen  arra,  hogy  a  lengőkar  ne  érjen  a  futópad  felső 
felületéhez. A felesleges kenőanyagot ne törölje le. 

Kenőanyagot  bármikor  használhat,  ha  súrlódás  keletkezik,  rendszerint  50 
használati  óra  után.  Ne feledje,  hogy  ez  csak  javaslat,  mely  a  futószalag 
átlagos frekveniájú használatából indul ki. Önnél más lehet.

CSAK  JÓVÁHAGYOTT  SZILIKON  SPRAY-/  KENŐANYAGOT 
HASZNÁLJON.!
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EDZÉS SZÁMLÁLÓ PULZUSFREKVENCIA MÉRŐVEL
A SZÁMLÁLÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

FUNKCIÓ GOMBOK:
MODE – nyomja meg a funkció kiválasztásához
SET – idő, távolság, kalória beállítása, vzdálenosti a kalorií (ha nincs a MODE 
funkcióban)
RESET – nyomja meg az  idő, távolság és kalória nullázásához.

FUNKCIÓK ÉS MŰVELETEK:

1. SCAN: nyomja meg a „MODE“ gombot és tartsa, míd nem jelenik meg 
a  „SCAN“, a képernyőn felváltva megjelenik mind az 5 funkció: Time 
(idő),  speed  (sebesség),  calorie  (kalória)  a  total  distance  (teljes 
távolság). 

2. TIME: (1) az edzés teljes időtartamát méri
      (2) nyomja mega a „MODE“ gombot és tartsa,míg meg nem jelenik a 
„TIME“, 
      nyomja meg a “SET“gombot az edzésidő beállításához. Ha  „SET“ nulla, 
megszólal a riasztó 15 mp-re. 

3. SPEED: kövesse az aktuális sebességet
4. DIST.: (1) az edzés során megtett teljes távolságot méri.

(2) nyomja meg a „MODE“ gombot és tartsa, míg meg nem jelenik a „DIST“, 
nyomja  meg a “SET“  billentyűt  a  távolság beállításához.  Ha  „SET“  nulla, 
megszólal a riasztó 15 mp-re. 

5. CALORIES (CAL): (1) az egész edzés során elégetett összes kalóriát 
számolja

(2) nyomja meg a „MODE“ gombot és tartsa, míg meg nem jelenik a „CAL“, 
nyomja  meg  a  “SET“  billentyűt  a  kalória  beállításához.  Ha   „SET“  nulla, 
megszólal a riasztó 15 mp-re.

6. TOTAL DIST (ODO): az elem behelyezésétől számított összes megtett 
távolságot számolja

7. PULSE RATE ( ): nyomja meg a „MODE“ gombot és tartsa, míg meg 
nem jelenik a  . Mielőtt elkezdené mérni pulzusát, helyezze mindkét 
tenyerét az érzékelő lapokra. A képernyőn 3-43 mp-en belül megjelenik 
az ön aktuális pulzusfrekvenciája (BMP).

Megj. A pulzus mérés során a jel néhányszor megszakadhat, így a mérés 2-3 
mp-ében a mérési eredmény magasabb lehet a valós pulzusnál. Majd újra 
visszatér a normális szintre. A jobb hitelesség érdekében javasoljuk a pulzust 
szünetben,  vagy  az  edzés  után  megmérni.  Ezzel  kizárjuk  a  tenyér  általi 
érintés megszakításának kockázatát.

8. ALARM: A számláló  sípolni  kezd,  ha megnyomja a „MODE“,  „SET“, 
„RESET“ gombokat.
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9. AUTO ON/OFF & AUTO START/STOP
Ha 8 percig semmi jelet nem kap, a berendezés automatikusan kikapcsol. Ha 
a szalag mozgásban van, vagy valamelyik gombot megnyomja, a képernyő 
működni fog.

SPECIFIKÁCIÓ:
FUNKCIÓ AUTO SCAN 4 másodpercenként

TIME 0:00 – 99M59S
SPEED Maximális jel átviteli sebesség 

99.9KM/H/99.9Mile/H nebo1500RPM)
DISTANCE 0.00 – 99.99 Kms vagy Mil
CALORIES 0.0 -999.9-9999Kcal
TOTAL DISTANCE 0 – 9999 Kms vagy Mil
PULSE RATE 0-240BMP

Elemtípus 2 ks AA vagy UM3
Munka hőmérséklet 0°C - +40°C  (32°F – 104°F)

Raktározási hőmérséklet -10°C - +60°C  (14°F – 140°F)

Minden minőségi program magába foglalja a bemelegítő gyakorlatokat, aerób 
gyakorlatokat  és  a  levező  gyakorlatokat.  Az  egész  programot  hetente 
legalább kétszer-háromszor végezze el. Az edzések között tartson egy nap 
szünetet. Néhány hónap elteltével edzzhet akár heti négy-öt alkalommal is.
Az  izomzat  bemelegítése  fontos  része  minden  edzésnek  ezért  tartsa  be 
minden  edzés  elején.  Az  izmokat  azok  bemelegítésével  és  ellazításával 
előkészíti magasabb teljesítmény elérésére. Felgyorsul a vérkeringés, gyorsul 
a pulzus és több oxigénhez jutnak az izmok. Ezzel a gyakorlattal megelőzi az 
izomhúzódásokat. A következő bemelegítő és nyújtó gyakorlatokat javasoljuk:

1. Belső combok nyújtása

Üljön le, enyhén behajlított lábbal illessze össze talpait. A 

térdek  kifelé  néznek.  A talpait  húzza  magához  a  lehető 

legözelebb az ülepéhez. Térdeit nyomja enyhén a padló 

felé. Tatrsa meg 15  mp-ig.
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BEMELEGÍTÉS  ÉS 
LEVEZETÉS

Nyújtás



  2.  Vádlik nyújtása 

    Üljön le és nyújtsa ki a jobb lábát. Bal lábát hajlítsa be, 

úgy  hogy talpa  a  jobb combja  belső  feléhez nézzen. 

Húzza  magát  a  lehető  legközelebb  a  lába  ujjaihoz 

Tatrsa  meg 15  mp-ig.  Engedje  vissza  majd  ismételje 

meg a másik lábával.

3.  Fej és nyak nyújtása

    Döntse fejét jobbra a válla felé, hogy érezze a nyak inak 

megfeszülését.  Térjen  vissza  a  kiinduló  helyzetbe,  majd 

ismételje  meg.  Majd  hajlítsa  fejét  hátra,  az  állak  felfelé 

néznek,  a  száj  enyhén  nyitva.  Következő  ütemre  térjen 

vissza a kiinduló helyzetbe majd hajlítsa fejét balra. Ezután 

térjen  vissza  a  kiinduló  helyzetbe.  Ezután hajlítsa  fejét  a 

melle felé majd újra vissza a kiinduló helyzetbe.  

4.  Vállak nyújtása 
Emelje  fel  jobb  vállát  a  füléhez. 

Ezután húzza fel  bal  vállát  egyúttal  jobb 

vállát engedje le.

5. Achilles in nyújtása 
Kezével  támaszkodjon  a  falhoz,  a 

behajtott  bal  lába  elöl  van.  A jobb  lább 

kinyújtva, a bal láb talpát a padlón tartjuk. 

Csípőmozdulattal  előre  toljuk  a 

testsúlyunk az első lábunkra és kitartunk 

15 mp-ig. Majd felcseréljük a lábakat.
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6. Oldalnyújtás
Enyhe terpeszben emelje fel karjait a feje 

fölé.  Felváltva  emelje  nyújtsa  karjait  a 

mennyezet  felé  és  enyhén  dőljön  meg 

derekával.  Éreznie  kellene  az  ellenkező 

oldalon a  hátizmok nyúlását.  Ismételje  a 

másik oldalra.

        

7. Ujjak érintése
Lassan  hajoljon  előre  a  bokájához. 

Kezével  igyekezzen  megérinteni  a 

lábujjait. A hátak és vállak legyenek lazák. 

Hajoljon a lehető legmélyebbre és tartson 

ki 15 mp-ig.
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Garanciális feltételek:

A garancia nem vonatkozik a következő módon keletkezett károkra:

1. A  felhasználó  által  okozott  kár,  pl.  szakszerűtlen  összeszeillesztéssel,  szereléssel,  a 

nyeregrúd nem megfelelő beillesztése a keretbe, a futószalag nem elegendő behúzása , a gép 

továbi alkartészeinek nem elegendő rögzítése

2. Helytelen karbantartással

3. Mechanikus károk

4. Alkatrészek  elhasználódása  hagyományos  felhasználás  során  (pl  gumi  és  műanyag 

alkatrészek, mozgó mechanizmusok, stb.)

5. Visszafordíthatatlan esemény, természeti katasztrófa által

6. Szakszerűtlen bavatkozások által

7. Helytelen  használat,  helytelen  elhelyezés,  alacsony,  vagy  magas  hőmérséklet 

következtében,  víz  által,  túlzott  nyomás  vagy  ütés,  szándékor  design,  alak  vagy  méret 

módosítás következtében

Figyelmeztetés

Az  edzést  kísérő  hangeffektusok,  esetleges  nyekergések  nem  minősülnek  hibának,  amely 

akadályozná  a  berendezés  rendeltetésszerű használatát.  És  szintúgy  nem képezheti  reklamáció 

tárgyát sem. Ez a tünet karbantartással megszüntethető. 

A jótállás időtartama alatt a termék valamennyi gyártási-,  vagy anyaghibából származó hibáját 

eltávolítjuk úgy, hogy a berendezés rendeltetésszerűen használható legyen. 

Reklamáció  csakis  írásban,  a  hiba  pontos  leírásával,  leigazolt  vásárlást  igazoló  szelvénnyel 

érvényesíthető.

Reklamáció csak az eladónál érvényesíthető 

Eladás dátuma: Eladó bélyegzője és aláírása:

Forgalmazó:

Insportline Hungary Kft.

2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 65.

www.insportline.hu

tel./fax: 0633-313-242
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