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FIGYELEM:  

1. Összeszerelés és első használat előtt kérjük olvassa el a használati úmutatót figyelmesen.  

2. Kérjük őrizze meg a kézikönyvet a későbbiekre is. 

3. A kép csak illusztráció, egyes részeiben eltérhet. 

 

 

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Biztonsága és egészsége érdekében kérjük 
használja helyesen a terméket. Fontos a használati útmutató elolvasása az összeszerelés és 
első használat előtt. A biztonságos és hatékony használat érdekében bizonyosodjon meg, 
hogy a készülék megfelelően van összeszerelve, karbantartva és használva.   Az Ön 
felelőssége, hogy a termék minden felhasználója tisztában legyen a használati útmutatóban 
szereplő minden fontos információval és figyelmeztetéssel. A hosszabb élettartam megőrzése 
érdekében fontos a rendszeres karbantartás. A futópad rendszeres karbantartásának 
elhanyagolása a garancia elvesztéséhez vezethet. 

FIGYELEM – Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében áramtalanítsa a gépet minden 

egyes tisztítás és szerelés előtt.  

NE HASZNÁLJON HOSSZABBÍTÓT, NEM MEGFELELŐ ADAPTERT ÉS NE VÉGEZZEN 
SEMMILYEN ÁTALAKÍTÁST A VEZETÉKEN.  

1. A futópadot egyenes felületre helyezze, ügyeljen a helyes földelésre, valamint megfelelő 
feszültségű áramforráshoz csatlakoztassa a gépet. 

2. Mielőtt bármilyen edzésprogramba belekezdene, konzultáljon orvosával. Orvos tanácsa 
nélkülözhettelen kifejezetten abban az esetben, ha bármilyen olyan gyógyszert ami hatással 
lehet a vérnyomásra, pulzusra vagy koleszterin szintre.  

3. Figyeljen teste jelzéseire. A helytelenül végzett vagy túlzásba vitt edzés 
egészségkárosodáshoz vezethet. Ha bármilyen rosszullétet vagy rendellenességet tapasztal 
(szédülés, hányinger, fájdalom, szúró mellkas) azonnal hagyja abba az edzést és konzultáljon 
az orvosával mielőtt folytatná edzésprogramját.  

4. A maximális biztonság érdekében végezzen rendszeres ellenőrzést, nem történt e sérülés, 
alkatrészelhasználódás a berendezésen.   

5. Ha Önön kívül más felhasználó is használni fogja a berendezést, fontos, hogy ismertesse vele 
a használati utasításban szereplő utasításokat.   

6. A berendezésen egyszerre csak egy felhasználó edzhet. 

7.  Használat előtt ellenőrizze a csavarok állapotát, hogy minden szorosan meg van e húzva. 

8. Edzés előtt távolítsa el a futópad körül lévő éles tárgyakat. 

9. A berendezést csak teljesen hibátlan állapotban használja. 

10. Sérült, elhasználódott vagy rossz alkatrésszel tilos a berendezést használni, és a 
meghibásodott részeket azonnal cserélje ki.   

11. Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a berendezést. A futópad  nem játék. 

12. Az egész berendezés körül biztosítson elég szabad teret. 

13. A helytelenül végzett, vagy túlzásba vitt edzés egészségkárosodáshoz vezethet. 

14. Edzéshez használjon megfelelő öltözéket és cipőt. A nagyon hosszú, bő ruha beakadhat. 
Csúszásmentes talpú cipőt ajánlunk.   

15. Bárminemű edzésprogram elkezdése előtt konzultáljon orvosával. 

16. A berendezést egyenes, száraz, nedvességtől mentes felületre helyezze.  

17. Szükség esetén használjon csúszásmentes alátétet a berendezés alá, így elkerülhető a talaj 
sérülése.   
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18. Amennyiben az edzés során mellkasi fájdalmat észlel, légzési zavar, vagy más 
rendellenesség lép fel azonnal hagyja abba az edzést és a további lépésekről konzultáljon 
orvosával.   

19. Gyermekek és fogyatékkal élők csak felügyelet mellett használhatják a berendezést. 

20. Használat közben ne közelítsen a berendezés mozgó részeihez. 

21. Minden mozgó alkatrészt havonta kell kenni. 

22. Ne használja a futópadot sérült kábel vagy csatlakozó esetén. 

23. A kábelt tartsa távol meleg felülettől. 

24. Ha bármilyen rendellenességet tapasztal összeszerelés vagy az alkatrészek ellenőrzése  
közben, illetve ha szokatlan hangot hall használat közben azonnal hagyja abba a futópad 
használatát addig, amíg a hibát el nem hárítják.  

25. A számítógép által kijelzett értékek csak tájékoztató jellegűek, nem alkalmasak a felhasználó 
egészségi állapotának felmérésére.  

26. Mindig körültekintően mozgassa a futópadot. 

27. Biztonsága érdekében használja a markolatokat. 

28. Áramtalanításkor kapcsoljon ki mindent, húzza ki a biztonsági kulcsot, majd húzza ki a dugót a 
konnektorból. 

29. Bizonyosodjon meg, hogy a biztonsági kulcs megfelelően van a ruhájához rögzítve az Ön 
biztonsága érdekében. 

30. Minden használat után távolítsa el a biztonsági kulcsot. 

31. Száraz, hűvös helyen tárolja a gépet. Kerülje a hideg, nedves, poros helyeket, mint tárolási 
helyet.  

32. Kategória: HA (EN957  szabvány) otthoni használatra alkalmas. 

33. Maximális terhelhetőség:120 kg 

34. A pulzusérzékelők nem orvosi készülékek, ezért nem orvosi pontosságúak. Számos tényező 
befolyásolhatja a pulzus pontos olvasását.  

35. FIGYELMEZTETÉS! A pulzusmérő lehet, hogy nem mutat pontos értéket. A túlterhelés 

komoly sérülésekhez vagy akár halálhoz is vezethet. Ha elkezd szédülni, azonnal hagyja abba 
az edzést.
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FONTOS ELEKTRONIKAI INFORMÁCIÓ 
 

FIGYELMEZTETÉS! 
 

 NE használjon rosszul földelt aljazatot a berendezéshez.. A hálózati kábelt tartsa távol a futópad 
mozgó részeitől, beleértve az emelő szerkezetet és szállító kerekeket.  

 NE használja a futópadot generátorról vagy UPS tápegységről. 

 NE távolítson el semmilyen burkolatot mielőtt kihúzná a tábkábelt. 

 NE tegye ki a gépet esőnek vagy nedvességnek. A futópad kültéri vagy egyéb magas 
páratartalmú környezetben való használata tilos. 

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 
 

1. Dugja be a kábelt a konnektorba. 

2. A megszakítás nélküli edzésidő ezen a gépen kevesebb, mint 2 óra. Olvassa el teljesen a 
használati útmutatót a gép használata előtt.  

3. A sebességváltozás nem jelentkezik azonnal. Állítsa be a kívánt sebességet a kijelzőn található 
beállító kulcs segítségével. Ha beállította, engedje el a kulcsot. A számítógép felismeri a 
parancsot és fokozatosan elkezdi növelni a sebességet.  

4. Miközben sétál a futópadon óvatosan végezzen más tevékenységet, mint például tévézés, 
olvasás stb. Ez elterelheti a figyelmét, aminek következtében elveszítheti az egyensúlyát vagy 
letérhet a futószalag közepéről, ami komoly sérüléshez vezethet.  

5. Az egyensúly elvesztésének vagy váratlan sérülésnek az elkerülése érdekében ne szálljon fel 
vagy le a gépről miközben a szalag mozgásban van. A programot nagyon lassú sebességen 
kezdje, álljon a szalagon miközben lassan gyorsul. Ez a legmegfelelőbb módja az edzés 
megkezdésének.  

6. Mindig kapaszkodjon a makolatokba miközben programot vált. 

7. A biztonsági kulccsal ellátott a gép, ami vészhelyzet esetén használható. A funkciók csak akkor 
alkalmazhatók, ha a biztonsági kulcs be van dugva a konzolba. Vészhelyzet esetén távolítsa el a 
biztonsági kulcsot a futószalag azonnali megállása és a futópad kikapcsolása érdekében. A 
biztonsági kulcs behelyezésekor a számítógép újra indul. 

8. A vezérlőgombok a konzolon nagyon pontosan vannak beállítva és csak a kisujj szükséges a 
használatukhoz. A gombok megrongálódásának elkerülése érdekében ne nyomja erősen őket.  

9. Ez a gép kizárólag felnőtt felhasználásra ajánlott. Gyermekek elől elzárva tartandó. Terápiás 
használatra nem ajánlott a futópad. Mielőtt bármilyen edzésprogramot megkezdene, konzultáljon 
orvosával.  

10. Várandós nők és szoptatós anyák konzultáljanak orvossal a futópad használata előtt. 

11. Ügyeljen az elegendő folyadék bevitelre edzés alatt és után. 

12. Konzultáljon orvosával az edzés megkezdése előtt az alábbi esetekben: 

 Szívbetegség, magas vérnyomás, cukorbetegség, légzőszervi betegségek, dohányzás és más 
krónikus betegségek, egyéb súlyos betegségek. 

 Ha elmúlt 35 éves vagy az átlagosnál erősebb testalkata van. 

 Terhesség, illetve szoptatási időszakban. 

 Kérjük azonnal hagyja abba az edzést ha szédülést, hányingert, mellkasi fájdalmat vagy egyéb 
rendellenességet tapasztal. 

FIGYELMEZTETÉS: Kérjük konzultáljon orvosával vagy egészségügyi szakemberrel az edzés 
megkezdése előtt, ha elmúlt 35 éves vagy bármilyen egészségügyi problémával küzd. Nem vállalunk 
felelősséget semmilyen sérülésért, ha nem tartja be az előírásainkat 
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SZERELÉSI ÚTMUTATÓ 
 

ALKATRÉSZ LISTA 
 

Szám Megnevezés Specifikáció 
db 

2 Fő vázszerkezet  1 

39 Csavar M8*15 8 

12 Imbuszkulcs 5mm 1 

7 Bal fellépőlap  1 

75 Csavar M5*12 4 

34 Jobb oldalsó védőborítás  1 

28 Anya M8 4 

79 Bal markolat  1 

81 Bal kitámasztó  1 

85 Kézi csavar M6*10 6 

41 Csavar M8*25 4 

57 Alátét 8 4 

66 Biztonsági kulcs  1 
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55 Biztosító alátét 8 8 

11 Multikulcs: csillag csavarhúzó + csavarkulcs S=13, 14, 15 1 

45 Csavar ST4.2*15 6 

8 Jobb fellépőlap  1 

33 Bal oldalsó védő borítás  1 

44 Csavar M8*50 4 

1 Összekötő rúd  1 

80 Jobb markolat  1 

82 Jobb kitámasztó  1 

84 Markolat  2 

56 Záróalátét 8 4 

49 Íves alátét 8 8 

CC Kenőanyag  1 

 

Szerszámok: 

Imbuszkulcs nagys. 5mm – 1 db 

Csavarkulcs + csillag csavarhúzó nagys. 13mm, 14mm, 15mm – 1 db 

Megjegyzés: A tépkábelt csak a készülék teljes összeszerelése után csatlakoztassa. 

 

ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSEI 

1. lépés: 
 

 

Óvatosan vegye ki a dobozból az összes 
elemet. 

 
2. lépés: 

 

 
 

A nyilak irányába helyezze a vezérlőpanelt (B) az 
oszlopokra. 

Megjegyzés: A vezérlőpanel felhelyezésénél legyen 
óvatos. Az oldalsó oszlopokban kábelek vannak, ezért 
legyen óvatos, hogy az összeszerelés során ne 
sérüljenek. Amíg a panelt nem erősítette oda a 
csavarokkal, fogja – lásd 3. lépés. 
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3. lépés: 
 

 

Az oszlopokat fixálja le az M8 * 15 (39) csavarokkal és 
biztosító alátét (55) segítségével – a csavarokat a 
mellékelt imbuszkulccsal (5mm) húzza meg. 

 

Megjegyzés: A rögzítés ideje alatt fogja a 
tartóoszlopokat, hogy ne dőljenek le. 

 
4. lépés: 

 

 

A vezérlőpanelt (B) fixálja a tartó oszlopokhoz az M8 * 
15 (39)  csavarok és a biztosító alátét (55) 
segytségével – a csavarokat a mellékelt 
imbuszkulccsal (5mm) húzza meg. 

 
5. lépés: 

 

 

Csavarozza a fő vázszerkezethez a bal és a jobb 
fellépőlapot (7 és 8) az ST4.2 * 15 (45) csavarok 
segítségével. 
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6. lépés: 
 

 

A bal és a jobb védőborítást (33 és 34) csavarozza az 
aljazathoz az M5 * 12 (75)  csavarok segítségével. 

 
7. lépés: 

 

 

Az összekötő rudat (1) erősítse a vezérlő panelhez az 
M8 * 50 (44) csavarok, az íves alátétek 
(49) és az anyák (28) segítségével. 

 
8. lépés: 

 

 

Erősítse a bal fogantyút (79) a bal kitámasztóhoz 
(81), valamint a jobb fogantyút (80) a jobb 
kitámasztóhoz (82) az M6 * 10 (85) kézi csavarok 
segítségével. 

 

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a részeket ne cserélje 
össze. 
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9. lépés: 
 

 

1. A pulzusérzékelő kábelt csatlakoztassa a 
számítógép kábeleihez (A) és (B). 

2. A markolatokat (84) csatlakoztassa a bal és a 
jobb fogantyúkhoz (79 és 80), majd a 
fognatyúkat erősítse a vezérlő panelhez az M6 * 
10 (85) kézi csavarok segítségével. 

3. Erősítse a markolat kitámasztókat a 
vázszerkezethez az M8 * 25 (41) csavarok, a 
záróalátétek (56) és a lapos alátétek (57) 
segítségével. 

 
10. lépés: 

 

 

A biztonsági kulcsot (66) csatlakoztassa a 
mágneses részhez. 

 

 
 

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 
 

FELTÜNTETETT INFORMÁCIÓK 
 

SPEED: Az aktuális sebességet mutatja 0.3-6 km/h értéktartomány között. 

TIME: Méri az edzési időt 

Ha nem állítja be az időt, a kijelző edzés közben 0:00 – 99:59 min értéktartomány között méri az időt. A 
99:59 érték elérése után a futópad lassan megáll és a kijelző átvált az alapértelmezett képernyőre. 

DISTANCE:  0.00  -  99.9 km értéktartomány között mutatja az edzés során megtett távolságot. 99.9  km 
elérése után a futópad lassan megáll és a kijelzőn megjelenik az “END” felirat és 5 másodperc elteltével 
a kijelző átvált az alapértelmezett képernyőre. 

CALORIES: 0 – 999 értéktartomány között mutatja az edzés során elégetett kalóriák számát. A 999 
érték elérése után újból 0-tól kezd számolni. 

PULSE: Az aktuális pulzusszámot mutatja az edzés során 50 - 200 ütés/min értéktartomány között. 
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Ahhoz, hogy a kijelző mutassa a pulzusszámot, használójának fognia kell mindkét pulzusérzékelőt. 
(Ezek az értékek csupán információ jellegűek, orvosi cálokra nem használható fel.) 

 

A pulzusszám mérő nem feltétlen mutat pontos adatokat. Az edzés soráni túlterhelés súlyos 
sérüléseket, halált is okozhat. Ha rosszul érzi magát, azonnal hagyja abba az edzést.  

 

NYOMÓGOMBOK 
 

START: Miután a gépet csatlakoztatta a hálózathoz, helyezze be a biztonsági kulcsot és nyomja meg a 
START gombot a futópad elindításához. 

STOP:  A STOP gomb megnyomásával a futópad megáll. 

SPEED + / -: A beállítás  üzemmódban a sebességet a hozzáadni/levonni gombokkal lehet változtatni. 
A futópad bekapcsolása után tudja módosítani a sebességet (hozzáadni/levonni: 0,1 km). A sebesség  
változtatásakor a kívánt gomot (+/-) több mint 0,5 s-ig nyomja. 

VÉSZFÉK: Szükség esetén nyomja meg a gombot és a futópad azonnal megáll. Ahhoz, hogy 

visszatérjen az alapértelmezett képernyőhöz, a nyomógombot (kulcsot) forgassa az óramutató járásával 
megegyező irányba. 

BIZTONSÁGI KULCS: Probléma esetén húzza meg a biztonsági kulcs zsinórját – a futópad megáll.  

A bal markolaton tudja irányítani a START/STOP funkciókat. A jobb markolaton szabályozhatja (SPEED 
+/-)  a sebességet. 

 
BEÁLLÍTÁSI TARTOMÁNY 

 

 Start 
érték 

Előnyös 
beállítás 

Beállítási 
tartomány 

Kijelző terjedelme 

TIME (MIN:SECOND) 0:00 / / 0:00－99:59 

SPEED (Km/h) 0.3 0.3 0.3 - 6 0.3 - 6 

DISTANCE (KM) 0.00 / / 0.00－99.9 

CALORIE (THERM) 0 / / 0－999 

PULSE (hypo/min) P / / 50 - 200 

 

ENERGIATAKARÉKOS FUNKCIÓ 

A rendszer energiatakarékos funkcióval van ellátva. A gép 10 perc inaktivitása után a kijelző 
automatikusan kikapcsol. A kijelző újbóli bekapcsolásához bármelyik gombot nyomja meg. 

 
HÁLÓZATRÓL VALÓ LEKAPCSOLÁS 

A futópadot használat közben is lekapcsolhatja a hálózatról anélkül, hogy a gép megsérülne. 

FIGYELMEZTETÉS: Kezdősebességnek alacsony sebességet ajánlatos választani, valamint 
kapaszkodni a markolatban. A sebességet csak akkor növelje, ha már megszokta a gép működését. 

A futópad biztonságos megállítása érdekében nyomja meg a STOP gombot, vagy a vészféket, vagy 
húzza meg a biztonsági kulcs zsinórját.  
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AJÁNLÁS A TORNAGYAKORLATOKHOZ 
 
1. BEMELEGÍTÉS 

A bemelegítés az edzés nagyon fontos fázisa. Minden edzés megkezdése előtt javasolt bemelegítő 

gyakorlatokat végezni. Ezeke megakadályozzák a későbbi izomláz és izom görcsök kialakulását. Minden 

pozíciót kb 30  másodpercig tartson ki. Ha fájdalmat érez hagyja abba a gyakorlatot. 

 
2. AEROB TESTMOZGÁS 

Ez a fázis fizikailag megerőltető. A rendszeres testmozgás erősíti az alsó végtagok izomzatát. Az edzés 

tempoját a saját kondíciónk szerint határozzuk meg. A szívfrekvenciának  a célzónában kell lennie 

(lásd az alábbi ábrát). 

Ez a szakasz tartson legalább 12 percig. A legtöbb ember kb 15-20 perccel kezd. 

 

3. LAZÍTÁS 

Ez a fázis arra szolgál, hogy a szívritmus és az izomzat visszakerüljön a nyugalmi állapotba. 5 percig 

tartson ez a fázis. Lazításnál ismételje meg a bemelegítő gyakorlatokat. 

A kondíció javításával az edzés intenzitása is növelhető. Javasolt heti háromszori edzés. 

 

IZMOK FORMÁLÁSA 

Az izmok formálásában, erősítésében nagy szerepe van az edzés során a terhelésnek. Kezdetekben 

nehézséget fog okozni és talán nem tud nagyobb terhelés alatt tekerni. Idővel és a kondíció javításával az 

ellenállás is növelhető. Az edzés végén növelje az ellenállást, így a lábainak többet kell dolgoznia. A 

sebességet csökkenteni kell, hogy a pulzusszám visszakerüljön a célzónába. 

 

FOGYÁS 

A nehezebb és hosszabb edzéssel több kalória is égethető el.   
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KARBANTARTÁS 

A rendszeres tisztítás és kenés meghosszabbítja a gép élettartamát, a deszka és a szalag tisztításával 
a gép maximális teljesítményét.  

FIGYELMEZTETÉS 

Tisztítás és kenés előtt húzza ki a tépkábelt. A deszka és a szalag súrlódásának mértéke 
befolyásolja a készülék teljesítményét és tartósságát, ezért javasolt a rendszeres kenés azon 
helyeken, ahol az alkatrészek súrlódnak. A nem megfelelő karbantartás okozta sérülések nem 
róhatók a garancia terhére. 

Karbantartás előtt húzza ki a gépet a konnektorból. 

 
MINDEN HASZNÁLAT UTÁN 

A futópadot az alábbi lépések alapján tisztítsa meg. 

1) Kapcsolja ki a hálózati kapcsolót és húzza  ki a tépkábelt az elektromos aljazatból. 

2) Enyhén nedves ruhával távolítsa el a szennyződést a futófelületről, a deszkáról, a motor 
védőborításáról és a vezérlő panelről. Ne használjon oldószereket – károsíthatja a készüléket. 

3) Ellenőrizze a hálózati kábelt. 

4) Ellenőrizze, hogy a tápkábel nincs-e a gép alatt és nem sérült-e. 

5) Ellenőrizze a feszültésget és a beállítást. A szalag rossz központosítása esetén az alkatrészek 
megsérülhetnek.  

 
HETENTE EGYSZER  

Takarítson fel a futópad alatt: 

1) Kapcsolja ki a hálózati kapcsolót és húzza ki a tápkábelt az elektromos aljazatból.  

2) Függőlegesen emelje fel a futódeszkát és ellenőrizze a biztonsági biztosítékot. 

3) Tolja a készüléket egy másik helyre. 

4) Távolítsa el a felhalmozódott piszkot a készülék alól. 

5) Tolja vissza a készüléket az eredeti helyére. 

 
HAVONTA EGYSZER – FONTOS! 

1) Ellenőrizzen minden kötőelemet. 

2) Kapcsolja ki a főkapcsolót, húzza ki a tépkábelt a konnektorból és várjon 60 másodpercet. 

3) Távolítsa el a motor fedelét. Várjon, amíg az összes LCD dióda kikapcsol. 

4) Tisztítsa meg a motrot és környezetét a felhalmozódott piszoktól. Ezen lépések elhanyagolása 
az elektromos alkatrészek meghibásodásához vezethetnek. 

 
6 HAVONTA EGYSZER 

Az optimális állapot fenntartásához legalább hathavonta használjon kenőanyagot. 

1) Kapcsolja ki a hálózati kapcsolót és húzza ki a tápkábelt az elektromos aljazatból. 

2) Lazítsa meg a hátsó görgő mindkét csavarát. (Ideiglenesen jeölje meg a váz mindkét oldalán a 
görgő helyét.) A szalag meglazítása után felülről kenje be a futópadot, majd állítsa vissza a 
csavarok segítségével a kiinduló helyzetbe (a jelölés alapján). A kenés után csatlakoztassa a 
tákábelt és a biztonsági kulcsot, majd kapcsolja be a futópadot séta sebességgel. 2 percig 
sétálojon rajta, hogy a kenőanyag egyenletesen eloszoljon. 

3) A levegő dugattyú kenéséhez spray teflon bázisú olajat használjon. 
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2 ÉVENTE EGYSZER 

Hogy megelőzze a gép meghibásodását, 2 évente ajánlatos kicserélni a motor kefét, az ékszíjat és a 
futószalagot. A lépések elhanyagolása a gép meghibásodásához vezethetnek. Ilyen esetben a garancia 
érvényét veszti.  

 

SZERVÍZ: Az alábbi lépések elhanyagolása miatt bekövetkezett meghibásodásokra a garancia 
nem érvényesíthető. Ha segítségre van szüksége, vegye fel a kapcsolatot a szervízes 
kollégákkal. 

 
SZOKÁSOS TISZTÍTÁS 

1) Puha, enyhén nedves ronggyal törölje le a szennyeződéseket a szalagról, valamint a szalag és 
a váz közötti részt. A szalag durva felületét enyhén szappanos, nedves puha kefével (nylon 
szőrrel) tisztítsa meg. A fent említett tisztítási formát havonként végezze el. Használat előtt 
hagyja megszáradni a gépet. 

2) Havonta porszívózzon fel a futópad alatt. Évente egyszer vegye le a motor fekete burkolatát és 
porzsívózza össze a felgyülemlett szennyeződést, port. 

 
SZOKÁSOS KARBANTARTÁS 

1) Minden használat előtt ellenőrizze a gép állapotát és elhasználódását, kopását. 

2) Ellenőrizze a kötőelemek és a kézi csavarok helyes erősségét, meghúzását, stabilitását. 

3) A meghibásodott, elhasználódott részeket cserélje ki. 

4) Ha nem biztos valamelyik rész állapotát illetően, vegye fel a kapcsolatot a szervízes 
kollégákkal. 

 
ÜGYELJEN ARRA, HOGY A KENŐANYAG NE KERÜLJÖN A FÖLDRE A GÉP ALÁ – 
VÉDŐSZŐNYEG HASZNÁLATA AjÁNLATOS. A gépnek vannak olyan részei, amelyek gyárilag kenve 
vannak – lehetséges a kenőanyag csöpögése. 

 

KENŐANYAG ALKALMAZÁSA SZALAGRA/DESZKÁRA/HENGERRE 
 

A  futópad kenése befolyásolja a gép teljesítményét és élettartamát, ezért ajánlatos azon alkatrészek 
kenése, amelyek súrlódnak. A helytelen karbantartás következtében létrejövő hibákra a garancia nem 
érvényes.  

Az első 20 óra használat után ajánlatos kenni a gépet, majd ezt követően 30 naponként. 

KENŐANYAG ALKALMAZÁSA FUTÓDESZKÁRA 

A futódeszka és a szalag közti kenés hatással van a gép élettartamára, ezért rendszeresen, 
meghatározott időközönként applikálja a kenőanyagot az alábbi módon: 

a) Húzza ki a gép kábelét a konnektorból. 

b) Tiszta ronggyal törölje ki a port a futódeszka és a szalag közül. 

c) Egyenletesen kenje fel a szilikon olajat a futódeszkára és a szalagra. 

d) A kenés közben legyen óvatos, hogy a ruhájára ne kerüljön kenőanyag. 
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A kenőanyag applikációjának lépései: 

1) Puha, száraz ronggyal tisztítsa ki a futószalag és a deszka közötti részt. 

2) Egyenletesen vigye fel a kenőanyagot a szalag és a deszka közé (a gép kábelének ki kell 
lennie húzva a konnektorból). 

3) Rendeszeresen kenje az első és a hátsó hengert, így biztosítva a maximális teljesítményt. Ha 
karbanarjta a szalagot/deszkát/hengert, meghosszabíthatja a futópad élettartamát.  

 
Kenőanyag ellenőrzése a futódeszkán: 

1) A gép kábelét húzza ki a konnektorból. 

2) Emelje fel a futó deszkát vertikális helyzetbe. 

3) Tapintsa meg a szalag hátsó részét. 

Ha a felszín csúszós, nem szükséges a kenés.  

Ha a felszín száraz, kenje be megfelelő szilikonnal. 

A futószalag kenéséhez spray szilikon bázisú olaj használata ajánlott. Az ilyen típusú 
kenőanyag sportboltokban kapható. 

 

SZALAGFESZESSÉG/SZÍJFESZESSÉG 
 

Hogyan bizonyosodjunk meg a szalagfeszességről és az ékszíj feszességéről? 

Ha a futószalag csúszik, az alábbi pontok szerint járjon el. Fontos tudni, hogy a szalagot vagy az 
ékszíjat kell-e állítani. 

a) A gép kábelét húzza ki a konnektorból és csavarja le a védőburkolatot.  

b) Indítsa el a futópadot 3 km/h sebességgel. Lépjen a futószalagra. A lábával fejtsen ki hatást a 
szalagra, próbálja megállítani. Ha a motor tovább működik, de a szalag az első hengerrel 
megáll, az ékszíj feszességét kell beállítani. 

c) Indítsa el a futópadot 3 km/h sebességgel. Lépjen a futószalagra. A lábával fejtsen ki hatást a 
szalagra, próbálja megállítani. Ha a futószalag megáll, de az első henger tovább forog, a 
futószalagot kell beállítani.  
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ÉKSZÍJ BEÁLLÍTÁSÁNAK LÉPÉSEI 

a) Húzza ki a gép kábelét a konnektorból és távolítsa el a védő burkolatot. 

b) Húzza meg/engedje meg a motor csavarját. 

c) A gép vezetékét csatlakoztassa a hálózathoz és ellenőrizze az aktuálils állapotot – szükség 
esetén ismételje meg az előző lépéseket. 

 
 
 

A FUTÓSZALAG KÖZÉPRE IGAZÍTÁSA 
. 

 A futópadot egyenes talajra helyezze. 

 6 km/h sebességgel indítsa el a futószalagot. 

 Ha a szalag jobbra modul el, fordítsa el a regulációs csavart 90 fokkal az óramutató járásával 
megegyező irányba. Addig járjon el így, míg a futószalag nincs teljesen központosítva (A kép). 

 Ha a szalag balra mozdul el, fordítsa el a regulációs csavart 90 fokkal az óramtató járásával 
megegyező irányba. Addig járjon így el, míg a futószalag nincs teljesen központosítva (B kép). 

 
 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kép A szalag jobbra mozdul el. 

B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B kép A szalag balra mozdul el 

 

Figyelem: Karbantartás vagy tisztítás előtt mindig húzza ki a kábelt a konnektorból. 
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SZERKEZETI RAJZ 
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ALKATRÉSZ LISTA 
 

Szám Megnevezés Specifikáció db 

1 Összekötő rúd  1 

2 Fő vázszerkezet  1 

3 Vezérlő panel váz  1 

4 Bal oszlop  1 

5 Jobb oszlop  1 

6 Motor tartó  1 

7 Bal fellépőlap  1 

8 Jobb fellépőlap  1 

9 Első henger  1 

10 Hátsó henger  1 

11 Multikulcs: csavarkulcs + kereszt csavarhúzó nagys. 13, 14, 15 1 

12 Imbuszkulcs 5 mm 1 

13 Transzportkerék  2 

14 Vezérlő panel felső burkolat  1 

15 Motor felső burkolata  1 

16 Motor alsó burkolata  1 

17 Fő vázszerkezet bal végződés burkolat  1 

18 Fő vázszerkezet jobb végződés burkolat  1 

19 Fellépőlap  2 

20 Futószalag  1 

21 Ékszíj  1 

22 Kijelző nyomógombokkal  1 

23 Tömítő alátét  4 

24 Szögletes tömítő alátét  4 

25 Kábel foglalat  2 

26 Állítható láb  2 

27 Tápkábel klip  1 

28 Anya  4 

29 Kapcsoló burkolat  1 

30 Markolat végződés  2 

31 Habszivacs markolat  2 

32 Vészfék  1 

33 Bal oldalsó burkolat  1 

34 Jobb oldalsó burkolat  1 

35 Csavar (pulzusérzékelő) ST4.2*20 2 
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36 Anya M8 2 

37 Csavar M8 7 

38 Csavar M8*35 1 

39 Csavar M8*15 10 

40 Csavar M8*20 4 

41 Csavar M8*25 4 

42 Csavar M8*40 2 

43 Csavar M8*40 2 

44 Csavar M8*50 4 

45 Csavar ST4.2*15 6 

46 Csavar M6*55 2 

47 Csavar M6*45 1 

48 Csavar M6*35 8 

49 Íves alátét 8 10 

50 Csavar M5*8 13 

51 Csavar S T2.9*8 2 

52 Csavar ST4.2*12 10 

53 Csavar ST5*16 2 

54   Alátét 6 3 

55 Biztosító alátét 8 10 

56 Záróalátét 8 8 

57 Alátét 8 9 

58 Vezérlő panel  1 

59 Induktor * podľa modelu 1 

60 Filter * podľa modelu 1 

61 Szenzorkábel – felső rész  1 

62 Szenzorkábel – összekötő rész  1 

63 Szenzorkábel – alsó rész  1 

64 Sebességérzékelő  1 

65 DC motor (egyenáramra)  1 

66 Biztonsági kulcs csipesszelés zsinórral  1 

67 AC Kábel (váltakozó áram, egyfázisú) Blue 1 

68 AC Kábel (váltakozó áram, egyfázisú) Brown 2 

69 Hálózati kábel  1 

70 Futódeszka  1 

71 Hálózati kapcsoló  1 
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72 Túlfeszültségvédő  1 

73 Mágnesgyűrű  1 

74 Mágnes mag  1 

75 Csavar M5*12 4 

76 Csavar M8*35 2 

77 Csavar ST4.2*12 8 

78 Biztonsági szíj * modell szerint 1 

79 Bal markolat  1 

80 Jobb markolat  1 

81 Bal támasz  1 

82 Jobb támasz  1 

83 Biztonsági kulcs karabíner * modell szerint 2 

84 Markolat  2 

85 Kézi csavar M6*10 6 

86 Habszivacs markolat  2 

87 Pulzusérzékelő sebességszabályozóval  1 

88 Pulzusérékelő START/STOP nyomógombbal  1 

CC Kenőanyag  1 
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HIBAJELENTÉS 

1. Miután csatlakoztatta a gépet a hálózathoz, a kijelzőn nem jelenik meg semmi: 

a. Ellenőrizze a feszültségvédőt – ha a gomb kiugrott, nyomja vissza. 

b. Ellenőrizze a feszültséget, a feszültségvédőt, a vezérlőegységet és a transzformátort. 

c. Ellenőrizze a kábelezést a vezérlőegység és számítógép lemez között. 

 
2. E01 hibakód: Rossz jelátvitel a vezérlőegység és a számítógép lemez között: 

a. Ellenőrizze a kábelezést a vezérlőegység és a számítógép lemez között – ha a kábel 
meghibásodott, cserélje ki. 

b. Ellenőrizze a számítógép lemez elektronikáját – ha meghibásodott, cserélje ki. 

c. Cserélje ki a transzformátort. 

 
3. E02 hibakód: Antirobbanás védelem vagy meghibásodott motor 

a. Ellenőrizze a motor kábelezését. Ha rendben van, cserélje ki a motrot. 

b. Ellenőrizze, hogy a vezérlőpanel nem bocsát-e ki szagot. Ha a tranzisztor (IGBT) besül, 
cserélje ki a vezérlőpanelt. 

c. Ellenőrizze, hogy az elektromos feszültség az üzemi határértékeken belül mozog-e. 

 
4. E03 hibakód: Nincs jel 

a. Ha a gép elindítása után 5-8 másodpercig E03 hibakód látható, jelhiba áll fenn. Ellenőrizze 
a sebességérzékelő helyes csatlakoztatását. Ha az érzékelő rosszul van csatlakoztatva, 
csatlakoztassa helyesen. Ha a szenzor működésképtelen, cserélje ki. 

b. Hibás a vezérlőpanel jel – cserélje ki a vezérlő egységet. 

 

5. E05 hibakód: Áramvédelem 

a. Ha az áram túl erős, a rendszer automatikusan kikapcsok, hogy a gép ne károsodjon – 
próbálja újraindítani a gépet. 

b. Valamelyik alkatrész leblokkolt, amely motorproblémát okozhat – kenje a gépet és indítsa újra. 

c. Ellenőrizze, hogy a motor nem bocsát-e ki kellemetlen szagot – ha igen, cserélje ki a motrot. 

d. Ellenőrizze, hogy a vezérlőegység nem bocsát-e ki kellemetlen szagot – ha igen, cserélje ki a 
vezérlőegységet. 
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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 


