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FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

 Az összeszerelés előtt és az első használat előtt olvassa el a használati útmutatót. 

 A használati útmutatót tegye el, a jövőben szüksége lehet rá. 

 A képek csak illusztráció. Az újabb modellek részben eltérhetnek. 

Figyelmeztetés – Ne hanyagolja el a rendszeres karbantartást, meghosszabbítja a gép 
élettartamát. A rendszeres karbantartás elhanyagolása következtében keletkezett hibák nem 
garanciálisak. 

Veszély: Biztonsági okokból tisztítás és karbantartás kezdete előtt húzza ki a futópadot a hálózatból. 

Ne használjon hosszabbítót és ne kíséreljen meg manipulációt a mellékelt kábellel. A készüléknek 
megfelelően földelve kell lennie. 

1) A gépet egyenes és stabil felületen helyezze el olyan foglalat közelében, amely megfelel a 
megadott feszültségnek és frekvenciának. 

2) Mielőtt a futófelület mozgásba jön, lépjen fel a két oldalsó fellépőlapra, majd ezt követően 
indítsa el a gépet. Csak akkor lépjen a futófelületre, ha eléri a minimális sebességet, így 
megakadályozza a motor meghibásodását. 

3) A futópadot ne helyezze vastag szőnyegre. A gép, vagy a szőnyeg megsérülhet. 

4) A futópad mögött biztosítson elegendő (legalább 0,6 m) szabad teret. 

5) Ne engedje, hogy a gyermekek a futópadon lépkedjenek, vagy annak környezetében 
tevékenykedjenek. 

6) Biztonsági okok miatt minden edzés kezdete előtt csatolja a biztonsági kulcs csipeszes felét a 
ruhájához. Veszély esetén a vezérlő panelből való kihúzásával azonnal megllítja a futópadot. 

7) Ne nyúljon a gép mozgásban lévő részeihez. 

8) A futópadot ne használja, ha a vezeték vagy a csatlakozó sérült. 

9) A hálózati kábelt ne tegye ki magas hőmérsékletnek. 

10) A gép közelébe ne használjon gyúlékony aeroszolokat. A motor közelében keletkező szikrák 
tűzveszélyesek. 

11) A gép nyílásaiba ne helyezzen semmilyen tárgyat. 

12) A futópad kizárólag otthoni használatra alkalmas. 

13) Ha ki akarja húzni a gépet a hálózatból, először távolítsa el a biztonsági kulcsot, kapcsolja ki a 
főkapcsolót, majd húzza ki a tápkábelt a foglalatból. 

14) A pulzusérzékelő nem arra szolgál, hogy értékelje a felhasználó egészségi állapotát. Az 
érzékelők csupán tájékoztatásként szolgálnak az edzés során. 

15) Az egyik beállító eszköznek sem szabad kiállnia, mivel akadályozhatja használóját a 
mozgásban. 

16) Ezdés közben biztonsági okokból fogja a markolatot. 

17) Edzés során húzzon megfelelő cipőt. A magassarkú cipő, a nyitott cipő nem alkalmas a 
futópadon való edzéshez. A futópad használata mezítláb sem javasolt. Minnőségi sport cipő 
viselete ajánlott, hogy elkerülje a láb túlzott terhelését. 

18) Kategória: HC( EN 957 norma) otthoni használatra alkalmas. 
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19) Teherbírás: 100 kg 

20) Ha a csatlakozó, vagy a konnektor meghibásodott, cseréltesse ki szakemberrel. 

21) Ha a kábel meghibásodott, jelezze a szervízes kollégáknak kicserélés céljából, vagy cseréltesse 
ki szakemberrel. 

22) FIGYELMEZTETÉS: A pulzusérzékelő nem feltétlen mutat pontos adatokat. Eltérés lehetséges 

a valóságtól. Az edzés közbeni túlterhelés súlyos sérülést vagy halált okozhat. Ha rosszul érzi 
magát, fejezze be az edzést. 

Minden edzés után távolítsa el a biztonsági kulcsot, nehogy a készülék véletlenül működésbe lépjen, 
valamint hogy idegenek ne tudják elindítani.. 
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ÖSSZESZERELÉS 

A csomagolásban megtalálja az alábbi alkatrészeket: 
 

 

Alkatrész lista: 
 

Szám Megnevezés Specifi-
káció 

db  Szám Megnevezés Specifi-
káció 

db 

A Fő 
vázszerkezet 

 1 46 Csavar M8x40 2 

B Bal 
oszlop 

 1 50 Csavar M8x20 2 

C Jobb 
oszlop 

 1 51 Biztonsági 
alátét 

8 4 

11 
Imbuszkulcs 

 5. nagys. 
5 mm 1 52 

Önmetsző 
csavar 

M8x95 2 

12 Multi 
kulcs 

S=13, 14, 
15 

1 54 Csavar ST4.0x15 4 

17 
Bal kulacs- 
tartó 

 
1 57 Rugós alátét 8 2 

18 
Jobb kulacs- 
tartó 

 
1 59 Biztonsági 

alátét 

8 2 

41 Csavar M6x12 5 73 
Biztonsági 
kulcs 

 
1 

 
 

Szám Megnevezés Specifikáció db 

11 Imbuszkulcs5. nagys 5 mm 1 

12 Multi kulcs S= 13, 14, 15 1 
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Összeszerelés lépései 

FIGYELEM: Ne használja a gépet, amíg nincs teljesen összeszerelve. 

1. lépés: 
Nyissa ki a dobozt. Vegye ki a fő vázszerkezetet (A) és tegye le a földre. 

 

2. lépés: 
A multi kulcs (12), csavarok (41) segítségével rögzítse a számítógépet (A-1) a vázhoz. 
FIGYELEM: Bizonyosodjon meg róla, hogy a kábelezés a számítógép belsejében van-e (A-1). 

 

 

 

3. lépés: 

Állítsa fel a jobb és bal oszlopokat. A csavarok (54) segítségével rögzítse a számítógép vázhoz (A-1) a bal 
(17) és jobb (18) kulacstartót.
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4. lépés: 

1. Erősítse az oszlopot (A-2) a fő vázszerkezethez (A-3) az imbuszkzlcs – 5. nagys. (11), az 
M8x40 csavar (# 46) és a biztonsági alátét (# 59) segítségével. 

2. Erősítse az oszlopot (A-3) imbuszkulcs – 5. nagys. (11), az M8x20 (# 50) csavar és a 
biztonsági alátét (51) segítségével. 

FIGYELEM: Az oszlop rögzítése közben ügyeljen arra, hogy a kábelezés ne sérüljön.  

5. lépés: 

1. Csatlakoztassa a markolatban (B) lévő érzékelő kábelt (B-1, B-2) a fő vázszerkezeten (A) 
található számítógép középső kábellel (83). 

2. Erősítse a markolatot (B) a vázhoz (A) imbuszkulcs – 5. nagys. (11), az M8x95 csavarok (52), 
rugós alátét (57) és a biztonsági alátét (51) segítségével. 

3. A markolatban (C) lévő érzékelő kábelt (C-1,C-2) csatlakoztassa a fő vázszerkezet (A) 
számítógép középső kábelhez (85,86). 

4. Erősítse a fő vázszerkezethez (A) a markolatot (C) imbuszkulcs – 5. nagys. (1), az M8x95 
csavar (52), rugós alátét (57) és a biztonsági alátét (51) segítségével. 

FIGYELEM: Az összeszerelés közben ügyeljen arra, hogy a kábelezés ne sérüljön. 
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FIGYELEM: A gépet ne kapcsolja be addig, amíg nem bizonyosodott meg arrról, hogy a 
leírásban szereplő lépéseket mind végre nem hajtotta, valamint minden csavar megfelelően 
meg van-e húzva. A készülék használata előtt olvassa el a használati útmutatót. 

 

A futópad összecsukása 
 

Összecsukás: 

Fogja meg az F és F-1 pontokon a gépet, majd tolja felfelé a fő vázszerkezetet a nyilakkal megegyező 
irányba, amíg nem hallja, hogy a henger (13) beakad. 

Szétnyitás: 

Fogja meg az F1 és P pontokon a gépet, majd lábbal nyomja a hengert (13) a G területen. A 
futófelületet tolja lefelé F pozícióba. A fő vázszerkezet automatikusan lenyitódik.  
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TECHNIKAI PARAMÉTEREK 
 

Szétnyitott méret (mm) 1630x680x1305 mm Hajtómű DC motor 

Összecsukott méret (mm) 750x680x1515 mm Max. teljesítmény 1,75 HP 

Futódeszka (mm) 1260x400 mm Tápegység 230V 

Futópad súlya 49 kg Dőlésszög 2-manuálisan állítható 

Max. teherbírás 100 kg Sebesség 1,0 - 12 km/h 

1 LCD kijelző SEBESSÉG, IDŐ, TÁVOLSÁG, KALÓRIA, PULZUS, DŐLÉSSZÖG 

 

FÖLDELÉS 
 

A berendezést le kell földelni. Ha a futópad hibásan működik vagy hirtelen leáll a földelés csökkenti az áramütés 
kockázatát. A berendezés fel van szerelve egy csatlakozóval, amely egy földelő vezetővel és dugóval ellátott. A 
dugót csatlakoztatni kell a megfelelő aljazatba ami a helyi előírásoknak megfelelően felszerelt és földelt.  

FIGYELEM – Kérjük kövesse az útmutató előírásait. A helytelen működés elektronikai meghibásodáshoz 
vezethet. kérje szakember segítségét. A gép 220 V leföldelt feszültséggel működik.Ha a dugó nem illeszkedik 
otthoni konnektorjába, kérje szakember segítségét, a dugó szétszerelése, átalakítása veszélyes.  
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VEZÉRLŐ PANEL 
 

Kijelző 
 

1. TIME: 0:00- 99:59 tartományban mutatja a lefutott időt. Ha eléri a 99:59 időt, a gép sebessége 
lassan csökkenni kezd. Miután a gép megáll, 5 s elteltével készenléti módba áll. 0:00 értékig 
számol vissza. 0:00 elérése után a sebesség ismét csökken. Miután a gép teljesen megáll, 
készenléti módba kapcsol. 

 
2. DIS: 0,0 – 99,9 km tartományban mutatja a lefutott távolságot. Ha eléri a 99,9 km távolságot, a 

kijelző resetel – 0,0 kkm-t mutat, majd újra 0,0- 99,9 tartományban mutatja a lefutott 
távolságot. A beállított céltávolság elérése után a gép lassulni kezd. Miután a gép teljesen 
megáll, készenléti módba kapcsol. 
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3. SPEED: 1,0 – 12,0 km/h tartományban mutatja a sebességet. A programok kiválasztása, 
beállítása során a kijelzőn látható: P1-P6-U1-U3-HRC-FAT. 

 

4. PULSE: Mutatja a felhasználó pulzusát. Ha a futó mindkét keze a pulzusérzékelő markolatra 
van helyezve, a rendszer méri a pulzust és mutatja a kijelzőn. 50 – 200 ütés/perc 
értéktartomány között mutatja a pulzust (ezek az értékek csupán információ jellegűek, orvosi 
célokra nem használható fel). 

5. CAL: Mutatja az edzés közben elégetett kalóriák számát 0 - 999 cal tartomány között. Ha ezt a 
határt túllépte, a számolás ismét nullától kezdődik. A visszaszámláló funkcióban a beállított 
kalóriától számol nulláig. Miután a használó teljesítette a beállított kalóriát, a gép megáll és 
készenléti állapotba  áll. 

 

Nyomógomb funkciók 
 

1.  PROGRAM: Ha a gép készenléti állapotban van, a nyomógomb segítségével beállíthatja a 
futási időt, vagy választhat a 12 program közül: P1-P6, U1-U3, HRC (pulzusmérérs), FAT 
(testzsír mérés). A manuális beállítás alapértelmeett, 1,0 km/h sebességgel. (0.00 manuális 
beállítás, P1-P6 előre beállított programok, U1-U3 – saját felhasználói program.) 

2. MODE: A gomb megnyomásával válasszon a 4 üzemmód közül: 0:00 – manuális futási mód, 

15:00 – időmérő, 1,0 – távolságmérés és 50 – elégetett kalóriák mérése. A nyomógombbal 

beállíthatja a sebességet és a futófelület dőlésszögét. A START gomb megnyomásával 

elindul.  

3. START: A gomb megnyomásával elindul a gép, ha csatlakoztatva van az elektromos 
hálózathoz és a biztonsági kulcs csatlakoztatva van a vezérlő panelhez. 

4.  STOP: A gomb megnyomásával megállítja a gépet. Az adatok kinullázódnak. 

5.  SPEED+/-: A gombok megnyomásával növelheti vagy csökkentheti a sebességet. Egyetlen 
megnyomással 0,1 km/h sebességet tud változtatni. Ha a +/- gombok közül valamelyiket 0,5 
másodpercnél tovább nyomja, a sebesség attól függően csökken/növekszik folymatosan. 

6.  SPEED: 3, 6, 9, 12: fokonként változtatható gyorsan a dőlésszöget. 

7.  Mutatja a teljes lefutott távolságot: A készenléti állapotban a SPEED+/- gombot nyomja 
kb. 3 másodpercig. A TIME ablakban 0-9999km tartományban látható lesz a teljes lefutott 
távolság. Ha eléri a 9999 értéket a kijelző kinullázódik és újból 0,0 értéktől kezd újra 
számolni. Ha megnyomja a STOP gombot, vagy kihúzza a biztonsági kulcsot a vezérlő 
panelből, ismét készenléti módba áll. 

 

Gyors start (manuális) 
 

1. Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz és dugja be a biztonsági kulcsot a vezérlő 
panelbe. 

2. Nyomja meg a START/STOP gombot és a rendszer 3 másodper után elindul. A MATRIX ablak 
hangjelzés kíséretében mutatja a visszaszámlálást és a 3 másodperc elteltével a futópad 1,0 
km/h sebességgel elindul. 

3. A START után beállíthatja a sebességet. 

 

Irányítás edzés közben 

1. SPEED - : A gomb megnyomásával csökkenti a haladási sebességet. 

2. SPEED + : A gomb megnyomásával növeli a sebességet. 

3. STOP gomb megnyomásával a gép megáll. 

4.  Ha a futó mindkét kezével fogja a markolaton lévő pulzusérzékelőt, a kijelző 5 s után mutatja 
a használója pulzusát. 
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Manuális funkció 
 

1. A készenléti állapotban nyomja meg a START gombot. A gép 1,0 km/h sebességgel lép működésbe, 
0 dőlésszöggel. A többi ablak az alapértelmezett beállításoktól kezd számolni. A SPEED +/- gombok 
megnyomásával változtatja a sebességet 

2. Ha a készenléti állapotban megnyomja a MODE gombot, az idő beállításához lép. A TIME 
ablak15:00 mutat és villogni kezd. A  SPEED +/- gomb megnyomásával beállíthatja a kívánt edzési 
időt  5:00 - 99:00 min intervallum között. 

3. Az idő beállítási funkcióban még egyszer nyomja meg a  MODE gombot és a távolság 
beállításához lép. A DISTANCE ablak 1,0 mutat és villogni kezd. A SPEED gomb megnyomásával 
beállíthatja a kívánt edzési távolságot  0,5 - 99,9 km intervallum között 

4.   A MODE gomb ismételt megnyomásával az elégetett kalória számolásához lép. A  CAL ablak 50 
mutat és villogni kezd. A SPEED +/- gomb megnyomásával beállíthatja, hogy mennyi kalóriát 
szeretne elégetni (10 – 999 tartomány között). 

5.   Ha készen van a beállítással, nyomja meg a START gombot és a futópad 3 s után elindul. A SPEED 
+/- gombok megnyomásával beállíthatja a kívánt sebességet és dőlésszöget. A  STOP gomb 
megnyomásával megállítja 

 

Előre beállított programok 
 

A futópad 6 előre beállított programmal rendelkezik. A készenléti módban nyomja meg a PROGRAM gombot 
és a SPEED ablakban megjelenik a P1-P6. A program kiválsztása után a TIME ablak villogni kezd és 
megjelenik az alapértelmezett idő 10:00. A SPEED+/- gomb megnyomásával válassza ki a kívánt futási időt. A 
START gomb megnyomsával a program elindul. Minden program 10 részre osztja az edzési időt és minden 
egyes idő ennek megfelelő sebességgel és dőlésszöggel rendlkezik. A SPEED+/- gombokkal Ön is 
változtathat a sebességen. A köv. fázisba lépés esetén a gép 3x sípol és a sebesség automatikusan visszaáll 
az alapértelmezett szintre. A program befejeztével a gép 3x sípol és a szalag lassan megáll. 5 másodperc 
elteltével a gép készenléti módba áll. 

 
Edzésprogram táblázat: 

 
Minden program 10 részre osztja az edzési időt és minden egyes idő ennek megfelelő sebességgel és 
dőlésszöggel rendelkezik. 
 
 

 
Felhasználói program 

 
A 6 alapértlemezett programon kívül 3 felhasználói program közül választhat: U1-U3. 

1. Felhasználói program választás készenléti módba: Addig nyomja a a PROGRAM gombot, míg nem 
jut a felhasználói programhoz (U1-U3), majd nyomja meg a MODE gombot, hogy belépjen a 
beállításokhoz. A SPEED+/- gomb megnyomásásval állítsa be az első fázis sebességét.  A MODE 
gomb megnyomásával megerősíti a választást, majd a köv. fázisba lép. Így állítsa be mind a 10 
fázist. Az adatok mentve maradnak ak köv. beállításig. A gép kikapcsolásával az adatok nem 
vesznek el. 
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2. A felhasználói program indítása: 

a. A készenléti állapotban nyomja meg a PROGRAM gombot, míg nem jut a 
felhasználói programhoz (U1-U3). Állítsa be a futási időt és nyomja meg a START 
gombot. 

b. A felhasználói program és a futási idő beállítása után a START gomb 
megnyomásával máris indíthatja a gépet. 

3. Felhasználói program: 

Minden felhasználói program 10 részre osztja az edzési időt. A szalag csak a sebesség, 
dőlésszög és idő beállítása után indul el. 

 

HRC pulzusmérő program - választható 

Élet-
kor 

Ütés/perc 
Élet-
kor 

Ütés/perc 
Élet-
kor 

Ütés/perc 

H Alapértelm. L H Alapértelm. L H Alapértelm. L 

15 195 123 123 37 174 110 110 59 153 97 97 

16 194 122 122 38 173 109 109 60 152 96 96 

17 193 122 122 39 172 109 109 61 151 95 95 

18 192 121 121 40 171 108 108 62 150 95 95 

19 191 121 121 41 170 107 107 63 149 94 94 

20 190 120 120 42 169 107 107 64 148 94 94 

21 189 119 119 43 168 106 106 65 147 93 93 

22 188 119 119 44 167 106 106 66 146 92 92 

23 187 118 118 45 166 105 105 67 145 92 92 

24 186 118 118 46 165 104 104 68 144 91 91 

25 185 117 117 47 164 103 103 69 143 91 91 

26 184 116 116 48 163 103 103 70 143 90 90 

27 183 116 116 49 162 103 103 71 142 90 89 

28 182 115 115 50 162 102 102 72 141 90 89 

29 181 115 115 51 161 101 101 73 140 90 88 

30 181 114 114 52 160 101 101 74 139 90 88 

31 180 113 113 53 159 100 100 75 138 90 87 

32 179 113 113 54 158 100 100 76 137 90 86 

33 178 112 112 55 157 99 99 77 136 90 86 

34 177 112 112 56 156 98 98 78 135 90 85 

35 176 111 111 57 155 98 98 79 134 90 85 

36 175 110 110 58 154 97 97 80 133 90 84 

L-H : Pulzusszám tartomány (alacsonytól „L“ a magasig „H“) 
1. A szalag elindítása után addig nyomja a PROGRAM gombot, míg a SPEED ablakban nem 

jelenik meg a HRC. A HRC program lehetséges legnagyobb sebesség 10 km/h. (Figyelem: Ha 
megnyomja a START gombot, miközben az ablak HRC-t mutat, a program automatikusan 
kiválasztja az alapértelmezett értékeket – életkor 30, pulzusszám 114.) 

2. A MODE gomb megnyomásával a TIME ablakban beállíthatja a kívánt életkort 
(alapértelmezett életkor 30). A felhasználó beállíthatja az életkort 15-80 értéktartomány között 
(pulzusszám táblázat alapján). 
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3. Az ENTER gomb megnyomásával megerősíti a kiválasztott életkort. A számítógép az 
összehasonlítás érdekében felajánl egy pulzusszámot.  A SPEED +/- gombok 
megnyomásával Ön is választhat pulzusszámot 84-195 értéktartomány között (pulzusszám 
táblázat alapján). 

4. Az életkor és a pulzusszám beállítása után nyomja meg a MODE gombot, így az idő 
beállításához lép. Az alapértelmezett idő 10:00. A SPEED+/- gombok megnyomásával 10:00 
– 99:00 értéktartomány között módosíthatja a kívánt futási időt. 

5. A MODE gomb megnyomásával egy lépést visszaléphet és bekapcsolhatja a programot, vagy 
nyomja meg a START gombot. 

6. A HRC pulzusmérő programban a SPEED+/- gombok segítségével állíthatja a sebességet és 
a dőlésszöget. A sebesség és a dőlésszög automatikusan az Ön célértékeihez irányulnak. 

7. Az edzés előtt 1 perccel kezdődik a bemelegítő fázis. A rendszer a sebességet és a 
dőlésszöget nem változtatja automatikusan – Önnek kell beállítani. Egy perc elteltével a 
rendszer minden megtett 0,5 km vagy 0,5 mile elteltével növeli a sebességet a Ön pulzusára 
való tekintettel. Ha a 10 km/h vagy 6 mph sebesség elérése után sem éri el az Ön pulzusa a 
célértéket, a rendszer automatikusan emeli a futószalag dőlésszögét. A célérték elérése után 
a sebesség és a dőlésszög nem változik. 

FIGYELEM:  A HRC pulzusméréshez szükséges a mellkasi öv. 

 
 

Beállítási tartomány: 
 

 PROGRAM ALAPÉR-
TELMEZETT 

BEÁLLÍTÁSI 
TARTOMÁNY 

KIJELZŐ 
TARTOMÁNY 

Idő (Min.:Sek.) 0:00 15:00 5:00 – 99:00 0:00 – 99:00 

Sebesség(km/h) 1,0 1,0 1,0 – 12,0 1,0 – 12,0 

Távolság (km) 0 1,0 0,5 – 99,9 0,00 – 99,9 

Pulzus (ütés/min.) P N/A N/A 50 - 200 

Kalória 0 50 10 - 999 0 - 999 

 

Testzsír mérés 
 

A gép bekapcsolása után nyomja meg a PROGRAM gombot, így a testzsír mérés (FAT) 
funkcióba lép. Nyomja meg a  MODE gombot és adja meg az értékeket: F-1 (SEX - nem), F-
2 (AGE - év) F-3 (HEIGHT - magasság),  F-4 (WEIGHT - testsúly) és F-5 (BODY FAT - 
testzsír). 

 
A SPEED +/- gomb megnyomásával állítsa be az F-1 - F-4 értékeket (az alábbi táblázat 
alapján). Aztán nyomja meg a  MODE gombot, majd a markolaton a pulzus érzékelőt. A gép 
3 s után mutatja az Ön testzsír indexét. A testzsír index az Ön megassága és súlya közti 
kapcsoatnak felel meg. A FAT program alkalmas nők és férfiak számára egyaránt. Az ideális 
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testzsír index 20-25 értéktartomány között kell mozogjon. Ha az index 19, Ön túl sovány. Ha 
az index 25-29 értéktartomány között mozog, Ön túlsúllyal rendelkezik. Ha az index túllépi a 
30 értéket, Ön elhízott. (Ezek az értékek orientációs jellegűek, orvosi célokra nem 
használhatók). 

 
F-1 Nem 01 Férfi 02 Nő 

F-2 Életkor 10 - 99 

F-3 Magasság 100 - 200 

F-4 Testsúly 20 - 150 

 

 
F-5 

FAT ≤19 Sovány 

FAT = (20 - 25) Normál súly 

FAT = (25 - 29) Túlsúly 

FAT ≥30 Elhízott 

 

Biztonsági kulcs funkciók 
 

A biztonsági kulcs eltávolítása után a gép azonnal megáll. A kijelző minden ablaka “__” mutat, 3x 
sípol, majd a szalag megáll. A biztonsági kulcs visszahelyezése után a vezérlő panelbe a futószalag 
ismét elindul a ciklus elejétől. 

 

Energiatakarékos funkció 
 
A rendszer energiatakarákos funkcióval van ellátva – 10 perc inaktivitás után a kijelző automatikusan 
kikapcsol. Ha ismét be szeretné kapcsolni, bármelyik gombot nyomja meg. 

 

MP3 (választható) 
 

Ha a géphez csatlakoztatva van az MP3 lejátszó, a vezérlő panel képes zenét lejátszani. A hangerőt 
az MP3-n keresztül lehet szabályozni. 

 

Kikapcsolás 
 

A futópadot húzza ki a tépegyséből – a gép nem sérül. 

 

Figyelem 

 A biztonsági kulcsot dugja a vezérlő panelba, annak csipeszes végét pedig csíptesse a 
ruhájához. 

 Az edzés kezdetekor ajánlatos a kezdő sebességet betartani, fogni a markolatot, amíg nem 
szokja meg a gép működését. 

 Az edzés biztonságos befejezése érdekében nyomja meg a STOP gombot, vagy húzza meg a 
biztonsági kulcs zsinórját. A gép azonnal megáll. 

 

GYAKORLATOK 
 
BEMELEGÍTÉS 

 
A bemelegítés biztosítja a megfelelő vérkeringést. Meggátolja a görcsöket és az izomfájdalmat. 
Minden nyíújtógyakorlatnak 30 másodpercig kellene tartania. Az izmokat csak addig nyújtsa, amíg a 
fájdalom, húzódás elfogadhatő. Ha a gyakorlat nagyon fáj, lazítson. Javasoljuk az alábbi nyújó 
gyakorlatok elvégzését. 
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AEROB TORNAGYAKORLAT 
 

Ez a fázis fizikailag megterhelőbb. A rendszeres testmozgással erősíti az alsó végtagok izmait. A 
tempót saját maga határozza meg – fontos, hog az intenzitás a torna során azonos legyen. A 
pulusértéknek a célzónában (lásd lejjebb) kell mozognia. 
 

Ennek a fázisnak min. 12 percig kell tartani. Ez a fázis átlag 15-20 percig tart. 

LEVEZETŐ TORNA 
 
Ez a fázis az izomlazítás, valamint a szív-és érrendszer nyugtatására szolgál. Kb. 5 percig kell 
tartania. Utána folytathatja a bemelegítő gyakorlatokkal, vagy ugyanezt a gyakorlatsort könnyített 
tempóban. A tornagyakorlatok után elengedhetetlen az izmok nyújtása – kerülje a megerőltetést. 

A kondíció javulásával növelhető a tornagyakrolatok hossza, intenzitása. Tornázzon rendszeresen, 
legalább háromszor hetente, egyenletesen elosztva. 

 

IZOM FORMÁLÁSA 
 

Az izomformálásnál fontos beállítani a terhelhetőség legmagasabb szintjét. Az alsó végtagok izmai 
nagyobb terhelésnek vannak kitéve, melynek következménye lehet, hogy nem fog bírni olyan hosszú 
ideig tornázni. Ha egyidejűleg próbál javítani a kondícióján, az edzést is hozzá kell alakítani. A 
bemelegítés és a záró fázisban a szokott módon tornázzon, viszont az aerob fázis végén növelje a 
terhelést. Természetesen a sebességet csökkenteni kell, hogy a pulzust a célzónában tudja tartani. 

 
SÚLYCSÖKKENTÉS 

 
Az elégetett kalóriák száma függ az edzés hosszától és intenzitásától. 

 

 

KARBANTARTÁS 

A futószalag középre igazítása 
 

A futópadot ne kapcsolja túl – csökkentheti a motor teljesítményét és a hengerek kopását. 

 

Helyes központosítás 

● A futópadot egyenes talajra helyezze. 

● Kapcsolja be a gépet 5 m/h sebességgel. 

● Ha a szalag jobbra mozdul el, fordítsa el a jobb regulációs csavart 90 fokkal az óramutató járásával 
megegyező irnyba és a bal regulációs csavart 90 fokkal az óramutató járásával ellentétes irányba. 

● Ha a szalag balra mozdul el, fordítsa el a bal regulációs csavart 90 fokkal az óramutató járársával 
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megegyező irányba és a jobb regulációs csavart 90 fokkal az óramutató járásával ellentétes irányba. 

  

A kép: A szalag jobbra húz. B kép: A szalag balra húz. 

FIGYELEM: Karbantartás vagy tisztítás előtt mindig húzza ki a kábelt a konnektorból. 

 

Tisztítás  
 

A rendszeres tisztítással megnövelheti a gép élettartamát. A gépről rendszeresen törölje le a port (a 
gép oldala, szalag, fellépőlap). Így megakadályozza, hogy a futópad alatt összegyűljön a 
szennyeződés – enyhén nedves ronggyal. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a motorhoz, a szalag 
alatti térbe. 

Figyelem: Karbantartás előtt mindig húzza ki a kábelt a konnektorból. Évente egyszer nyissa fel 
a motor burkolatát és porszívózza ki a szennyeződéseket. 

 

Kenés 
 

A deszka és a szalag közötti kenés megnövelheti a gép élettartamát, ezért ajánlott rendszeresen 
kenni a súrlódási pontokat. A futódeszka rendszeres karbantartása is ajánlott. 

Az alábbi kritériumok alapján javasoljuk a kenést: 

 könnyű terhelés (kevesebb, mint 3 ó hetente) – évente 1x          

 közepes terhelés (3 - 5 ó hetente) – 6 havonta  

 nehéz terhelés (több, mint 5 ó hetente) – 3 havonta 
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SZERKEZETI RAJZ 
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ALKATRÉSZ LISTA 
 

Szám Megnevezés Specifiká-
ció 

db Szám Megnevezés Specifiká- 
ció 

db 

1 Alap vázszerkezet  1 51 Alátét 8 4 

2 Fő vázszerkezet  1 52 Csavar M8x95 2 

3 Kijelző váz  1 53 Csavar M6x22 8 

4 Számítógép váz  1 54 Csavar ST4.0x15 16 

5 Kerékszorító  1 55 Önmetsző csavar ST4.2x45 2 

6 Markolat  2 56 Egyenes alátét 8 8 

7 Motor konzol  1 57 Rugós alátét 8 8 

8 Távtartó  1 58 Biztosító alátét 6 5 

9 Első henger  1 59 Biztosító alátét 8 8 

10 Hátsó henger  6 60 Önmetsző csavar ST2.9x8 2 

11 Imbuszkulcs 5. nagys. 5 mm 1 61 Önmetsző csavar S2.9x6.5 8 

12 Multi kulcs S=13, 14, 
15 

1 62 Csavar M6x16 2 

13 Henger  1 63 Önmetsző csavar ST4.2x9.5 1 

14 Biztosíték deszka  1 64 Csavar M5x14 2 

15 Számítógép felső 
burkolta 

 1 65 Anya M5 2 

16 Számítógép also 
burkolata 

 1 66 Számítógép  1 

17 Bal kulacstartó  1 67 Vezérlő egység  1 

18 Jobb kulacstartó  1 68 Pulzusérzé-
kelő 

 1 

19 Motor felső burkolata  1 69 Sebességnövelő 
gomb 

pulzusérzékelővel 

 1 

20 Motor also burkolata  1 70 Számítógép hátsó 
kábele 

 1 

21 Markolat befejező  2 71 Sebességérzékelő  1 

22 Bal befejező  1 72 Biztonsági 
kulcs 

érzékelő 

 1 

23 Jobb befejező  1 73 Biztonsági kulcs  1 

24 Csúszásmenets alátét  2 74 DC Motor  1 

25 Transzportkerék  2 75 Mágneses mag  1 

26 Hajtószíj  1 76 Mágnesgyűrű  1 

27 Silentblok  4 77 Fő kapcsoló  1 

28 Habszivacs markolat  2 78 Futódeszka  1 

29 Silentblok  8 79 Hálózati kábel  1 
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30 Hálózati kábel 
kapcsoló 

 1 80 Matrica  1 

31 Futószalag  1 81 Számítógép 
matrica 

 1 

32 Kábel védőgyűrű  2 82 Csatlakozó kábel  2 

33 Kerék  2 83 Pulzusérzéke-
lő kábel 

 2 

34 Tartóláb  4 84 Zsák  1 

35 Alátét  1 85 Csavar  6 

36 Rugóbiztosító  1 a-1 Kábel AC  1 

37 Anya M8 6 a-2 Kábel AC  1 

38 Csavar M8x25 1 b-1 Reproduktor (100)  2 

39 Csavar M4x16 3 b-2 Reproduktor kábel  2 

40 Csavar M5x8 5 b-3 Csavar  4 

41 Csavar M6x12 9 b-4 MP3 csatlakozó 
kábel 

 1 

42 Csavar M6x55 3 b-5 Audio csatlakozó  1 

43 Csavar M8x12 2 c-1 HRC receptor  

Mellkasöv 

1 

44 Csavar M8x16 4 c-2 HRC csatlakozó 
kábel 

1 

45 Csavar M8x25 1 c-3 Mellkasöv 1 

46 Csavar M8x40 7     

47 Csavar M10x30 2     

48 Csavar M6x16 4     

49 Csavar M8x35 2     

50 Csavar M8x20 2     

 

HIBAELHÁRÍTÁS 

1. A gép bekapcsolása után nem működik a kijelző 

Valószínűleg a kábel rosszul van csatlakoztatva a vezérlő panel és a kontroll deszka hátsó 
része között, vagy a transzformátor kiégett. Távolítsa el a felső burkolatot és ellenőrizze az 
összes csatlakozást. Ha a kábelezés, vagy a transzformátor hibás, cserélje ki újra. 

2. E01 — Kommunikációs hiba 

Valószínűleg rossz az információáramlás a vezérlő panel és a kontorll deszka között. 
Ellenőrizze a csatlakozásokat a vezérlő panel és a deszka alsó része között. Ha a kábelezés 
hibás, cserélje ki újra. 

3. E02 — Ingadozó feszültség 

Ellenőrizze, hogy a feszültség nem alacsonyabb-e, mint 50%. Ellenőrizze, hogy a kontroll 
deszka nem ad-e ki furcsa szagot. Ha igen, cserélje ki. Ellenőrizze a motorhoz való 
csatlakoztatott kábelezést. 

4. E03 — Nem regisztrál a jeladó érzékelő 

Valószínűleg a sebességérzékelő 10 másodpercen belül nem olvassa be a jelet. Ellenőrizze, 
hogy a panelen az érzékelő kontrollvilágítás villog-e. Ha nem, cserélje ki az érzékelőt. 
Ellenőrizze, hogy az érzékelő kapocs jól van-e rögzítve, vagy a mágneses szenzor nem sérült-
e. Ha igen, cserélje ki újra. Ellenőrizze a motor helyes működését. Csatlakoztassa helyesen a 
kábeleket, vagy cserélje ki a motrot újra. 
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5. E05 — Túlterhelés elleni védelem 

Valószínűleg  a használó testsúlya meghaladja a futópad terhelhetőségét. Blokkolhatja a 
motor rotációját, így nő a motor terhelése. Korrigálja a túlterhelést és indítsa újra a 
hajtóegységet. Ellenőrizze, hogy a motor nem ad-e ki furcsa hangot, vagy szagot. Ha igen, 
cserélje ki a motrot újra. Ellenőrizze, hogy a kontroll deszka nem bocsát-e ki furcsa szagot. Ha 
igen, cserélje ki újra. Ellenőrizze, hogy a feszültség nem túl magas-e, vagy alacsony. 

6. E06 — Hibás csatlakozás a motor és a kontrolldeszka között 

Valószínűleg rosszul van csatlakoztatva a motor a kontroll deszkához, vagy szakadozik az á 
ramellátás. 

7. Ha a START gomb megnyomása után nem indul el a motor, hogy nem sérült-e a motor 
kábelezése, vagy nem égett-e ki a tranzisztor. Ha igen, cserélje ki a meghibásodott részeket.  
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GARANCIÁLIS FELTÉTELEK, REKLAMÁCIÓ 

 
Garanciális feltételek  

Jótállás  
Az eladó 24 hónapos garanciát nyújt a vevőnek, kivéve ha a jótállási számlán, vagy egyéb dokumentumon más 

garanciális idő szerepel. A kötelező jótállás időtartama nem érinti a vevőt.  

Az eladó garanciát vállal a minőségre, ha az eladott termék a normál célnak megfelelően van felhasználva, és 

megtartja a szerződésben elfogadottakat.  

 

A garanciális feltételek nem érvényesek a következő esetekben:  

 

 a felhasználó által okozott károk, pl. nem szakszerű szerelés, az áru megrongálása helytelen javítással  

 helytelen karbantartás  

 mechanikai károsodás  

 elhasználódott alkatrészek a mindennapi használat során (pl. gumi és műanyag alkatrészek, mozgó 

mechanizmusok, stb.)  

 elkerülhetetlen esemény, természeti katasztrófa  

 szakszerűtlen beavatkozás  

 szakszerűtlen kezelés, helytelen elhelyezés, magas illetve alacsony hőfokhatás, víz, aránytalan nyomás, 

szándékosan átalakított alak és nagyság változtatás  

 

Reklamáció igénylés  

 

Reklamációkérelem eljárása  
A vevő köteles az eladó által eladott árut mihamarabb átnézni. A vevő az ellenőrzést lehetőleg úgy végezze, hogy 

az esetleges hibákat észrevegye.  

Reklamáció esetén a vevőnek be kell mutatni a vásárlást igazoló dokumentumot a gyártási számmal. Amennyiben 

az igazolószelvény hiányos, az eladónak jogában áll elutasítani a reklamációs kérelmet.  

Amennyiben a vevő olyan hibabejelentést tesz, melyre nem vonatkozik a jótállás (pl. nem teljesítették a garanciális 

feltételeket, a hiba tévedésből lett jelentve, stb.) az eladó jogosult a költségtérítésre. A szerelési költség az 

érvényben lévő árlista alapján lesz elszámolva.  

Ha az eladó a tesztelés során nem találja hibásnak az árut, jogában áll a reklamációt érvénytelennek tekinteni, és 

jogosult az érvénytelen reklamációkor felmerülő költségek visszatérítésére.  

Amennyiben a vevő olyan hibabejelentést tesz, melyre vonatkozik a jótállás, az eladónak kötelessége a hibát 

elhárítani, esetlegesen új árut adni. Az eladó a vevő beleegyezésével más termékre is cserélheti a hibás árut. A 

kártérítés rendezése e bekezdés alapján az eladóra vonatkozik.  

Az eladó a reklamációt az áru kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon belül rendezi, amennyiben nincs más 

idő megegyezve. Az érvényes nap az eladó által eladott, de cserére kerülő termék eladásánál feltüntetett nap. 

Amennyiben az eladó nem tudja elrendezni a reklamációkérelmet, megegyezik a vevővel más alternatív 

lehetőségben. Ha ilyen megegyezés nem jön létre, az eladó köteles anyagi kártérítést fizetni a vevőnek.  

 

 

 

 

 

 

Eladás dátuma:                                                                                               Eladó bélyegzője és aláírása:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Forgalmazó: 

Insportline Hungary Kft. 

 2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 65. 

 www.insportline.hu 

tel./fax: 0633-313-242 


