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Biztonsági ajánlások: 

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

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

3. A képek csak illusztráció. Az újabb modellek részben eltérhetnek. 

 

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

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) Megengedett hőmérséklet: 5 °C - 40 °C 

19) Kategória: HC( EN 957 norma) otthoni használatra alkalmas. 
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20) Teherbírás: 120 kg 

21) 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.. 

 

FONTOS INFORMÁCIÓK – ELEKTROMOSSÁG 
 
FIGYELMEZTETÉS! 

1) A tápkábel ne legyen közel a futópad mozgásban lévő részeihez, emelőszerkezethez és a 
transzportkerekekhez. 

2) Áramforrásként ne használjon generátort és UPS-t. 

3) Mindig húzza ki a tápkábelt, mielőtt bármilyen burokolatot el szeretne távolítani. 

4) Soha ne tegye ki a gépet esőnek vagy nedvességnek. A futópad kültéri használatra nem 
alkalmas. Nem szabad úszómedence vagy magas nedvességtartalommal rendelkező  
környezetben tárolni, használni. 

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 
 

1) A tápkábelt a konnektorba dugja (ne használjon adaptert, hosszabbítót). 

2) A futópad maximális használati ideje 2 óra (megszakítás nélkül). A futópad első használatba 
helyezése előtt olvassa el a használati útmutatót. 

3) A futófelület sebességének módosítása azonnal nem érzékelhető. A kijelzőn a gombok 
segtségével állítsa be a kívánt gyorsaságot. A készülék fokozatosan alkalmazkodik. 

4) Legyen óvatos, ha a futópad használata közben más tevékenységet is végez, pl. olvasás, 
tévézés. Ezek a tevékenységek sérüléseket okozhatnak, mivel a figyelmét eltereli, így 
elveszítheti egyensúlyát, vagy megáll a szalag közepén és leeshet a felületről. 

5) A futópadot bekapcsolt állapotban soha ne próbálja meg összeszerelni, szétszerelni, 
mozgatni, mivel sérüléshez vezethet. A készülék nagyon lassú ütemben kezd üzemelni. 
Miután megtapasztalta a futópad működését, a futófelületre célszerű a beindítástól kezdve 
ráállni. 

6) A sebesség változtatásakor mindig kapaszkodjon meg a markolatban. 

7) A futópad csak a biztonsági kulcs vezérlő panelbe való illesztésekor lép működésbe. A 
biztonsági kulcs eltávolítása után a futópad azonnal megáll és a vezérlő panel kikapcsol (az 
elektromos energia ellátás megszűnik). A kijelző ismételt bekapcsolásához helyezze vissza a 
biztonsági kulcsot. 

8) A nyomó gombokat ne nyomja túlságosan. A nyomásukhoz nem sükséges nagy nyomás 
kiffejtése. 

9) A készülék használata nem alkalmas: gyerekeknek, csökkent fizikai erővel rendelkezők, 
egészségügyi és mentálisan zavart problémával rendelkezők részére, valamint azon 
személyeknek, akiknek nincs tapasztalatuk, vagy elegendő információjuk a hasonló gépekkel 
kapcsolatban. 

10) Konzultáljon orvosával, ha: 

a. dohányzik, szívbetegségben, légzőszervi betegségben szenved, cukorbeteg, vagy 

más krónikus/súlyos betegsége van, 

b. 35 évnél idősebb, vagy túlsúlyos, 

c. terhes/szoptat. 

11) Azonnal hagyja abba az edzést, ha hányingere, gyomorbántalmai, mellkasi fájdalmai vannak, 
vagy más egészségügyi nehézséget érez. 
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12) Minden esetben tartsa be a megfelelő folyadékbevitelt. Az edzés befejeztével pótolja a folyadék 
veszteséget, különösen, ha az edzés több, mint 20 percig tartott. 

 
FIGYELMEZTETÉS: Javasoljuk, hogy a futópad használata előtt konzultáljon orvosával, vagy sport 
szakemberrel, különösen, ha elmúlt 35 éves, vagy egészségügyi problémával rendelkezik. Ha nem 
tartja be a használati útmutatóban leírt utasításokat, nem vállaljuk a felelősséget semmilyen jellegű 
probléma, vagy sérülés esetén. A tápkábel szigorúan csak sikeres összeszerelés és a motor biztonsági 
borításának felhelyezése után csatlakoztatható a hálózathoz 
 
 
. 

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ 

A termékcsomag az alábbi elemeket tartalmazza: 

Alkatrész lista: 
 

Szám Név Leírás db 

A Alap 
vázszerkezet 

 1 

B07 Villáskulcs 
csavarhúzó 

S=13,14,15 1 

B08 Imbuszkulcs 5 mm 1 

C31 Kulacstartó  2 

C06 Biztonsági kulcs  1 

C11 Bal oszlop burkolat  1 

C12 Jobb oszlop burkolat  1 

E15 Csavar M5x12 6 

E09 Csavar M8x15 10 

E25 Biztonsági alátét 8 10 

 

Eszközök: 

Imbuszkulcs nagyság 5 - 1 db 

Villáskulcs csavarhúzó nagyság 13 mm, 14, mm, 15 mm - 1 db 

 Megjegyzés: Ne csatlakoztassa a gépet a feszültségforráshoz, amíg az összeszerelést 

nem fejezte be. 



6 
 

ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSEI 

1.Lépés: 
 

 

Nyissa ki a dobozt és vegye ki az összes 
alkatrészt. Tágas és tiszta helyen helyezze a fő 
vázszerkezetet (A) egyenes talajra. Amíg nincs 
kész az összeszerelés, a csomagoló szalagot 
(F) ne távolítsa el. 

 
2.Lépés: 

 

 

A vezérlő panelt (B) és mindkét oszlopot (A04, 
A05) emelje fel a nyíl irányába. 

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy ne nyomja 
meg a vezetékeket az oszlop belsejében, 
miközben felfelé emeli. A szerelés közben 
kézzel tartsa meg a vezérlő panelt és az 
oszlopokat, hogy ne csapódjanak le. 
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3.lépés: 
 

 

Az imbuszkulcs (B08) az M8x15 csavarok (E09) 
és az alátétek (E25) segítségével erősítse az 
oszlopokat (A04, A05) a fő vázszerkezethez 
(A01). 

 
4.lépés: 

 

 

Az imbuszkulcs (B08), a csavarok M8x15 (E09) 
és a biztonsági alátétek segítségével (E25) a 
vezérlő panelt (B) erősítse az oszlopokhoz (A04. 
A05). 
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5.lépés: 
 

 

Helyezze fel a jobb és a bal burkolatot (C11, 
C12) a fő vázszerkezetre (A01) és a tartó 
oszlopokra (A04, A05). 

 
6.lépés: 

 

 

Helyezze a kulacstartót (C30) az arra kialakított 
nyílásba a vezérlő panelen (B). 

Megjegyzés: A vezérlő panel oldalán helyezze a 
tartót a nyílásba. 
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7.lépés: 
 

 

Amint befejezte az összeszerelést, távolítsa el a 
csomagoló szalagot (F). 

 
8.lépés: 

 

 

Az edzés elkezdése előtt helyezze be a 
biztonsági kulcsot (C06) a vezérlő panel 
mágneses részébe (B) és a csipesz (C06) 
segítségével erősítse a ruhájához. 

. 
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A FUTÓPAD ÖSSZECSUKÁSA-NYITÁSA 

Összecsukás: 
 

 

Fogja meg a gépet a K-val jelzett részen és 
húzza felfelé a nyíl irányába, amíg nem hallja, 
hogy a henger (J) beakad, bezárul. 

 
Szétnyitás: 

 

 

Fogja meg a gépet a K-val jelzett részen. 
Finoman nyomja meg a keretet és nyomja meg a 
J pontot. A futó rész automatikusan lecsukódik. 

 

A FUTÓPAD FÖLDELÉSE 

A futópadot biztonsági okokból le kell földelni. A futópad esetleges meghibásodása esetén fennáll az 
áramütés veszélye. A készülék földelő kábellel, vezetővel és földelő ékkel van ellátva. A tápkábel csak  
olyan konnektorba csatlakoztatható, amely megfelelően le van földelve a normának megfelelően. 

Veszély – A földelő ék helytelen csatlakoztatása áramütéshez vezethet. Ha nem biztos abban, hogy a 

készülék megfelelően le van földelve, hívjon villanyszerelőt. Semmilyen módon ne próbálja meg 
módosítani a mellékelt csatlakozó dugót. Ha a csatlakozó nem illeszkedik a konnektorba, cseréjéhez 
hívjon villanyszerelőt. 
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A készüléket 220 V hálózati feszültséghez kell csatlakoztatni, a földelt csatlakozó az (A) képen látható 
és a megfelelő konnektorhoz kell csatlakoztatni. Ne használjon semmilyen konnektor redukciót. 

 
 

 

VEZÉRLŐ PANEL 
 

FELTÜNTETETT INFORMÁCIÓK 

SPEED/PULSE: 1,0 – 14,0 km/h tartományban mutatja a sebességet. 

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 pulzus/perc értéktartomány között mutatja a 
pulzust (ezek az értékek csupán információ jellegűek, orvosi célokra nem használható fel). 

DISTANCE: Távolság: Ebben az ablakban mutatja a P1 - P2 - P11 -  P12 – FAT választható 
programokat. Ha a szerkezet aktív,  0,0 - 99,9 km tartomány között mutatja a lefutott távolságot. Ha ezt 
a határt túllépte, a visszaszámláló funkcióban a beállított távolságtól számol vissza nulláig. Miután a 
használója lefutotta a beállított távolságot, a kijelzőn megjelenik az “END” felirat. Öt másodperc 
elteltével a beállítások visszaállnak  az alapértékekre 

TIME: Idő: 0:00 - 18 óra tartomány között mutatja a lefutott időt. Ha ezt a határt túllépte, a számolás 

ismét 0:00 órától kezdődik. A visszaszámláló funkcióban a beállított időtől számol vissza nulláig. 
Miután a használója lefutotta a beállítot időt, a kijelzőn megjelenik az “END” felirat. Öt másodperc 
elteltével a beállítások visszaállnak az alapértékekre. 
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CALORIES: Kalória: 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 kijelzőn megjelenik az 
“END” felirat. Öt másodperc elteltével a beállítások visszaállnak az alapértékre. 

STEPS: Lépésszámláló: Mutatja a futó által megtett lépések számát 0 – 99999 tartomány között. Ha 

ezt a határt túllépte, a számolás ismét nullától kezdődik.  

MATRIX: 400 m hosszú pályát ábrázol. Amikor lefutotta a kört, a gép hangjelzéssel figyelmezteti és 

mutatja a lefutott körök számát. 

 

BILLENTYŰ FUNKCIÓK  

PROGRAM: A nyomógomb segítségével választhatja ki a programokat. Előre beállított P1 - P12 – 

FAT programok közül választhat. Előnye az 1,0 km/h futó sebesség. 

MODE: A nyomógomb segítségével választhatja ki a funkciót. A funkció kiválasztásakor a gép nem 
lehet használatban. Le kell állítani. Az alábbi funkciók közül választhat:: 0:00 –manuális funkció, 15:00 
– idő visszaszámlálási funkció (TIME), 1,0 – távolság visszaszámlálási funkció (DISTANCE) és 50 – 
elégetett kalória számláló (CALORIES). A SPEED melletti + és – gombok segítségével minden 
funkcióban állíthatja a paramétereket. A gépet a START gomb megnyomásával indítja el. (Előnye az  
1,0 km/h futó sebesség). 

START: Ha a gépet be szeretné kapcsolni, a biztonsági kulcs mágneses részét helyezze a vezérlő 
panelbe és nyomja meg a START gombot. (A biztonsági kulcs nélkül a gép nem fog működni.) 

STOP: A nyomógomb két funkcióval rendelkezik. PAUSE – a gépet úgy állítja meg, hogy az edzést a 

felhasználó onnan folytathatja, ahol abbahagyta. A mért értékeket elraktározza. A SPEED ablakon 
“PAU” felirat látható. A START gomb megnyomásával az edzést lehet folytatni. A STOP gomb 
megnyomásával a gép teljesen leáll. A mért értékek kinullázódnak. 

+/- SPEED: A +/- gombok megnyomásával tudja szabályozni 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 folyamatosan. 

QUICK SPEED 2, 4, 6, 8, 10, 12 NYOMÓGOMBOK: Ezek a gombok a gyors automatikus sebesség 

váltásra szolgálnak 2, 4, 6, 8, 10 és 12 km/h egységenként. 

MP3 FUNKCIÓ: Az MP3 konnektor segítségével a géphez csatlakoztathatja a telefonját – zenét 

hallgathat. A hangerősséget a telefonon állíthatja. 

 USB FUNKCIÓ: (csak abban az esetben, ha a gép fel van szerelve a funkcióval) 

 USB port : Ide csatlakoztathatja az USB-t és hallgathat zenét. Az USB kábelen 
keresztül feltöltheti a telefont vagy a táblagépet. 

 
 VOLUME +, VOLUME -, PREVIOUS SONG, NEXT SONG gombok : Ezen 

gombok segítségével tudja szabályozni a hangerősséget és mozogni a zeneszámok között. 

   Ha hosszan nyomja, leveszi a hangerőt. Ha röviden nyomja, visszatér az előző 
zeneszámhoz. 

  Ha hosszan nyomja, emeli a hangerőt. Ha röviden nyomja, a következő zeneszámhoz 
lép. 

 Megjegyzés: Az MP3 és USB egyszerre nem használható. 
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GYORS START (KÉZI) 

1. Csatlakoztassa a készüléket az áramellátáshoz és a biztonsági kulcs mágneses részét 
helyezze a vezérlő panelbe. 

2. Nyomja meg a START/STOP gombot. Hang kíséretében 3 másodperctől vissza számol, 
amely a SPEED ablakban látható. A 3 s elteltével a futópad 1,0 km/h sebsséggel működésbe 
lép. 

3. A +/- gombok segítségével beállíthatja a sebességet és a dőlésszöget. 

MŰVELETEK EDZÉS KÖZBEN 

1. SPEED – gomb megnyomásával csökkenti a haladási sebességet. 

2. SPEED + gomb megnyomásával növeli a haladási sebességet. 

3. STOP gomb megnyomásával megáll a gép. 

4. Ha 5 másodpercig megfogja az érzékelővel ellátott markolatokat, a kijelző mutatja a pulzust. 

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 +/- vagy az INCLINE +/- gomb megnyomásával 
beállíthatja, hogy mennyi kalóriát szeretne elégetni (10 – 999 tartomány között). 

5. Ismét nyomja meg a MODE gombot és a lépés (STEPS) beállításához lép. A  SPEED ablak 
3,0 km/h mutat, a TIME ablak  15:00 mutat és villogni kezd. A  SPEED +/- gomb 
megnyomásával beállíthatja a futási időt 5:00 - 99:00 tartomány között (ebben a funkcióban a 
sebesség nem állítható). 

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

ELŐRE BEÁLLÍTOTT PROGRAMOK 

A gép 12 előre beállított programmal van ellátva.  

Ha megnyomja a PROGRAM gombot, a DISTANCE ablakban látható lesz: P1 – P12. 

Válassza ki a kívánt programot. A TIME ablak 10:00 értéken villogni kezd. A SPEED +/- segítségével 
állítsa be a kívánt időt. A START gomb megnyomásával indítsa el a beállított programot. Minden előre 
beállított programnak 10 fázisa van. Minden fázis a beállított idő egy tizede. A  SPEED +/- gombok 
segítségével minden fázisban tudja változtatni a sebességet, de az új fázisba való lépéskor a gép 
mindig a bellított paraméterek alapján állítja a sebességet. 

Miután a program lejár, a gép 3x sípol és megáll. 
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Program táblázat 

 
 

 

Idő intervallum = beállított idő/10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P1 SPEED/SEBESSÉG 2 4 3 4 3 5 4 2 5 3 

P2 SPEED/SEBESSÉG 2 5 4 6 4 6 4 2 4 2 

P3 SPEED/SEBESSÉG 2 5 4 5 4 5 4 2 3 2 

P4 SPEED/SEBESSÉG 3 6 7 5 8 5 9 6 4 3 

P5 SPEED/SEBESSÉG 3 6 7 5 8 6 7 6 4 3 

P6 SPEED/SEBESSÉG 2 8 6 4 5 9 7 5 4 3 

P7 SPEED/SEBESSÉG 2 6 7 4 4 7 4 2 4 2 

P8 SPEED/SEBESSÉG 2 4 6 8 7 8 6 2 3 2 

P9 SPEED/SEBESSÉG 2 4 5 5 6 5 6 3 3 2 

P10 SPEED/SEBESSÉG 2 3 5 3 3 5 3 6 3 3 

P11 SPEED/SEBESSÉG 2 5 8 10 6 9 5 3 2 2 

P12 SPEED/SEBESSÉG 2 5 5 4 4 6 4 2 3 4 

 

Program tartomány 
 

 PROGRAM ELŐNYÖS 
BEÁLLÍTÁS 

BEÁLLÍTÁSI 
TARTOMÁNY 

KIJELZŐ 
TERJE-
DELME 

TIME/IDŐ 
(MIN:SEKUNDA) 

0:00 10:00 5:00 - 99:00 0:00 - 99:59 

SPEED/SEBESSÉG 
(KM/H) 

1.0 1.0 1.0 - 14.0 0 - 14.0 

DISTANCE/TÁVOLSÁG 
(KM) 

0 1.00 0.5 - 99.9 0.00 - 99.9 

PULSE/PULZUS 
(PULZUS/MIN) 

P N/A N/A 50 - 200 

CALORIE/KALÓRIA 
(KCAL) 

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 az F5 
funkcióban 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 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). 
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F-1 Sex/nem 01 male/férfi 02 female/nő 

F-2 Age/év 10 - 99 

F-3 Height/ma- 
gasság 

100 - 200 

F-4 Weight/súly 20 - 150 

 

 
F-5 

FAT ≤19 Átlag alatti súly 

FAT = (20 - 25) Normál súly 

FAT = (26 - 29) Túlsúly 

FAT ≥30 Elhízott 

 

BIZTONSÁGI KULCS FUNKCIÓ 

 
Ha a vezérlő panelből kihúzza a biztonsági kulcsot, a gép azonnal megáll. Minden ablak “—“ mutat és 
3x sípol. Ha vissza teszi a biztonsági kulcsot a vezérlő panelbe, a futópad elölről kezdi a programot. 

 
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.  

 
HÁLÓZATRÓL VALÓ LEKAPCSOLÁS 

A futópad működés közben bármikor lekapcsolható a hálózatról anélkül, hogy kárt okozna. 

FIGYELMEZTETÉS 

 Alacsony kezdő sebességet ajánlatos beállítani, miközben fogja a markolatot. 

 A biztonsági kulcs mágneses részét helyezze a vezérlő panelbe és a műanyag csipeszt 
erősítse a ruhájához. 

 A futópad biztonságos leállítása érdekében nyomja meg a STOP gombot, vagy húzza meg a 
biztonsági kulcs zsinórját. 

 

AJÁNLÁS A TORNAGYAKORLATOKHOZ 

BEMELEGÍTŐ FÁZIS 
 

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. 

 

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. 
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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 rendszeres tisztítás növeli a gép élettartamát. Rendszeresen tisztítsa meg a portól. A futópad alatt is 
takarítson, hogy ne gyűjön össze a por. A futópadon ne fusson piszkos cipővel. Károsíthatja a 
futófelületet és a futódeszkát. A futófelületet nedves ronggyal tisztítsa. Tisztítószer használata tilos. 

 A gép élettartamának meghosszabbítása érdekében minden 2 órában kapcsolja ki a gépet. 
Ha nem használja a gépet, teljesen húzza ki a tápegységet. 

 Ügyeljen arra, hogy a futófelület ki legyen feszítve. Ha a szalag laza, használója futás közben 
leesik. Ha a szalag túl feszes, a henger és a futófelület súrlódik, így csökken a motor 
teljestménye. Úgy tudja megállapítani, hogy a futószalag helyesen van-e kifeszítve, hogy 
próbálja meg a szalagot felfelé tolni a futódeszkától. A kifeszített szalag és a futódeszka 
közötti ideális távolság 50-75 mm. 
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A FUTÓSZALAG KÖZPONTOSÍTÁSA 
 

Indítsa el a futószalagot. növelje a sebességet 3 - 5 km/h, hogy érzékelje, a futószalag melyik irányba 
mozdul el. 

 

Ha a szalag jobbra mozdul el, használja a 
franciakulcsot és fordítsa el a jobb regulációs 
csavart 90 fokkal az óramutató járásával 
megegyezően és a bal regulációs csavart 90 
fokkal az óramutató járásával ellentétesen. Addig 
járjon így el, míg a fuószalag nincs teljesen 
központosítva. (lásd A kép) 

 

Ha a szalag balra mozdul el, használja a 
fraciakulcsot és fordítsa a bal regulációs csavart 
90 fokkal az óramutató jrásával megegyezően és 
a jobb regulációs csavart 90 fokkal az óramutató 
járásával ellentétesen. Addig járjon így el, míg a 
futószalag nincs teljesen központosítva. (lásd B 
kép) 

 

A futószalag használat közben meglazulhat. 
Mindkét regulációs csavart forgassa el egy teljes 
fordulatot az óramutató járásával megegyezően. 
Ellenőrize a szalag feszességét. Addig járjon így 
el, amíg a futószalag nincs kellőképpen 
megfeszítve. Ügyeljen arra, hogy mindkét csavar 
egyformán legyen meghúzva. (lásd C kép) 

 

 

TISZTÍTÁS 
 

Rendszeres tisztítással biztosíthatja a gép hosszú élettartamát. Tisztítás előtt a berendezést 
áramtalanítsa. A vezetéket húzza ki a hálózatból, mielőtt tisztítani kezdené a berendezést. Minden 
használat után a kijelzőről és az egész felületről törölje le az izzadtságot nedves, tiszta ronggyal. A 
futópad mindkét oldalát tisztítsa. Tisztításhoz ne használjon semmilyen durva tisztítószert, hígítót. 
Ügyeljen arra, hogy nedvesség ne kerüljön a védőburkolat alá a motorhoz Legalább évente egyszer 
porszívózzon fel a motor védőburkolata alatt. 

 

KENŐANYAG FELVITELE 
 

A futószalag kenő lappal van ellátva, amely megköveteli a folymatos karbantartást. A futódeszka és a 
szalag közötti súrlódás jelentős hatással van a gép élettartamára, ezért van szükség a kenőanyag 
felvitelére rendszeres időközönként. Javasolt a deszka rendszeres ellenőrzése. 

A deszka karbantartása: 
 

Rekreációs használó (kevesebb, mint 3 óra 
hetente) 

6 havonta 

Átlagos felhasználó (3 – 5 óra hetente) 3 havonta 

Igényes felhasználö (több, mint heti 5 óra) 2 havonta 
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RAJZ 
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ALKATRÉSZ LISTA 
 

 

Szám 
 

Alkatrész 
 

Leírás 
 
db 

A01 Alalp vázszerkezet  1 

A02 Fő vázszerkezet  1 

A03 Vezérlő panel váz  1 

A04 Bal oszlop  1 

A05 Jobb oszlop  1 

A06 Motor konzol  1 

B01 Első henger  1 

B02 Hátsó henger  1 

B03 Henger  1 

B04 Fémlemez  2 

B05 Szorító  2 

B06 Biztonsági ék  2 

B07 Csavarkulcs csavarhúzóval S=13,14,15 1 

B08 Imbuszkulcs – 5-s nagyság 5 mm 1 

B09 Reproduktor borítása  1 

C01 Vezérlő panel felső borítása  1 

C02 Vezérlő panel  1 

C03 Vezérlő panel alsó borítása  1 

C04 Vezérlő panel matrica  1 

C05 Biztonsági kulcs mágneses érzékelője  1 

C06 Biztonsági kulcs  1 

C07 A motor felső borítása  1 

C08 A motor alsó borítása  1 

C09 Bal hátsó borítás  1 

C10 Jobb hátsó borítás  1 

C11 Bal oszlop védőborítása  1 

C12 Jobb oszlop védőborítása  1 

C13 Fellépő lap  2 

C14 Futószalag  1 

C15 Szilentblok  4 

C16 Szilentblok  4 

C17 Habszivacs markolat  2 

C18 Vezérlő panel keret hátsó borítása  2 

C19 Ékszíj  1 

C20 Transzportkerék 
 
 
 

 2 
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C21 Kerékborítás  2 

C22 Állítható láb  2 

C23 Kábel védő  2 

C24 Beállító  4 

C25 Vezérlő panel keret első borítása  2 

C26 Szilentblok  2 

C27 Kábelbilincs  1 

C28 Gumi alátét  2 

C29 Állítható gumi alátét  2 

C30 Kulacstartó  2 

C31  IPAD tartó  1 

D01 Kijelző  1 

D02 Vezérlő egység  1 

D03 Nyomógomb  1 

D04 Nyomógomb csatlakoztató kábel  1 

D05 Felső jelkábel  1 

D06 Középső jelkábel  1 

D07 Alsó jelkábel  1 

D08 Pulzusérzékelő START/STOP nyomógombbal  1 

D09 Pulzusérzékelő SPEED nyomógombbal  1 

D10 Alsó pulzusérzékelő kábel  2 

D11 Felső pulzusérzékelő kábel  1 

D12 Sebesség érzékelő  1 

D13 Biztonsági kulcs zsinór  1 

D14 Kábel AC  1 

D15 Kábel AC  1 

D16 Kábel AC  1 

D17 Egyirányú motor  1 

D18 Hálózati kapcsoló  1 

D19 Futódeszka  1 

D20 Túlfeszültség mérő  1 

D21 Mágnesgyűrű  1 

D22 Mágneses mag  1 

D23 Tápcsatlakozó  1 

D25 Önmetsző csavar ST4.2x15 6 

D26 Csúszásmentes alátét  2 
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D27 Indukciós tekercs Modell szerint 1 

D28 Filter Modell szerint 1 

D29 Jelkábel  1 

D30 Földelő kábel  1 

D31 Indukciós tekercs csatlakozó lemez  1 

D32 Csavar M5x8 2 

D33 Önmetsző csavar ST4.2x12 4 

D34 Önmetsző csavar ST2.9x6.0 16 

D35 Bemeneti és kimeneti audio kábel  1 

D36 Hangmodul borítás  4 

D37 Audio csatlakozó  1 

D38 Hangszóró  2 

D39 MP3 csatlakozó  1 

D40 USB csatlakozó kábel Modell szerint 1 

D41 USB modul Modell szerint 1 

D42 Audio kábel  1 

D43 USB kimeneti kábel Modell szerint 1 

D44 BLUETOOTH modul  1 

D45 BLUETOOTH csatlakozó  1 

D46 Önmetszó csavar ST2.9x6.0 4 

E01 Anya M8 6 

E02 Anya M6 2 

E03 Csavar M8x38 2 

E04 Csavar M8x35 2 

E05 Csavar M8x40 2 

E06 Csavar M8x45 3 

E07 Csavar M8x30 1 

E08 Csavar M8x20 4 

E09 Csavar M8x15 12 

E10 Csavar M10x30 2 

E11 Csavar M6x55 3 

E12 Csavar M6x35 8 

E13 Csavar M8x35 1 

E14 Önmetsző csavar ST4.2x20 6 

E15 Csavar M5x12 8 

E16 Csavar M5x8 5 
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E17 Önmetsző csavar ST4.2x12 12 

E18 Önmetsző csavar ST4.2x55 2 

E19 Önmetsző csavar ST4.2x25 2 

E20 Önmetsző csavar ST2.9x8 2 

E21 Önmetsző csavar ST2.9x6 17 

E22 Önmetsző csavar ST4.2x12 16 

E23 Alátét ⌀26x⌀10x2.0 2 

E24 Alátét 6 3 

E25 Alátét 8 14 

E26 Alátét 8 6 

E27 Alátét 8 7 

E28 Önmetsző csavar ST2.9x4 4 

E29 Önmetsző csavar ST3.5x10 2 

 

PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA 

1. A hálózatra való csatlakoztatás után a kijelzőn nem jelenik meg semmi. 

a. Ellenőrizze a túlfeszültség védelmet – ha a túlfeszültség gomb “kiugrott”, újra nyomja meg. 

b. Ellenőrizze, hogy a túlfeszültség védő forrás, a vezérlőegység, a transzformátorok helyesen 
vannek-e csatlakoztatva. 

c. Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a vezérlő egység és a számítógép 
tábla között. 

d. Ellenőrizze a transzformátort. Ha rossz, cserélje ki. 

 
2. E01 hibakód: Rossz jelátvitel a fedélzeti számítógép és a vezélő egység között. 

a. Ellenőrizze a vezérlő egységet összekötő kábelt a számítógép táblával. 

b. Ellenőrizze a számítógép tábla elektronikáját – cserélje ki a meghibásodott elektronikát. 

c. Cserélje ki a transzformátort 

 
3. E02 hibakód: Robbanásvédelem vagy motor meghibásodás. 

a. Ellenőrizze a motor kábelezését. Ha a csatlakozó vezetékkel nincs probléma, cserélje ki a 
motrot. 

b. Ellenőrizze, hogy a vezérlő tábla nem áraszt-e kellemetlen szagot. Amennyiben igen, 
cserélje ki a vezérlő táblát. 

c. Ellenőrizze, hogy az elektromos feszültség az üzemi határértékek tartományában mozog-e. 

 
4. E03 hibakód: Nincs jelvétel 

a. Ha 5 – 8 másodperccel a gép bekapcsolása után a kijelző E03 hibakódot mutat, nincs 
jelvétel. Ellenőrizze a sebesség érzékelőt. Ha az érzékelő nem megfelelően van 
csatlakoztatva, csatlakoztassa helyesen. Ha az érzékelő működésképtelen, cserélje ki. 

b. Vezérlődeszka jelvevője hibás – cserélje ki a vezérlő egységet. 

5. E04 vagy E06 hibakód: Emelőszerkezet meghibásodása 

a. Ellenőrizze, hogy az emelőszerkezet motor jelkábele megfelelően van-e csatlakoztatva. 

b. Ellenőrizze, hogy az AC kábel a megfelelő konnektorba van-e csatlakoztatva. 
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c. Ellenőrizze az emelőszerkezet motor kábelét. Ha hibás a kábel vagy a motor, cserélje ki 

d. Cserélje ki a vezérlő egységet. 

e. Ha a kábelek helyesen vannak csatlakoztatva, restartolja a vezérlő egységet és újra kapcsolja 
be a gépet. 

6. E05 hibakód: Feszültség védő. 

a. Ha az áram túl erős, a rendszer automatikusan kikapcsol, hogy a gép ne sérüljön – próbálja 
újra indítani a gépet. 

b. Lehetséges, hogy olyan alkatrész van leblokkolva, amely a motor meghibásodását okozza – 
használja a kenőanyagot és indítsa újra a gépet. 

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

d. Ellenőrizze, hogy a vezérlő egység nem áraszt-e kellmetlen szagot – ha igen, cserélje ki. 

7. E08 hibakód: Vezérlő egység meghibásodása. 

Cserélje ki a vezérlő egységet. 

8. A gépet nem lehet bekapcsolni. A START gomb megnyomása után elkezdi 
visszaszámolni az időt, de a motor nem dolgozik és a kijelzőn nem jelenik meg 
semmilyen figyelmeztetés. 

a. Ellenőrizze, hogy a motor kábelezése megfelelően van-e csatlakoztatva. 

b. Ellenőrizze a biztonsági csövet a vezérlő egységen, ha össze van törve, cserélje ki. 

c. Ellenőrizze a tranzisztort a vezérlő egységen (IGBT), ha nem működik, cserélje ki, vagy 
cserélje ki a vezérlő egységet. 
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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 


