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BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ 

        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. 

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 káros lehet az egészségére. 
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. Ne végezzen átalakításokat a gépen. 

7. A gép dobozból való kivétele és összeszerelése két embert igényel. 

8. A gép elmozdítását mindig megfelelő testtartással végezze a sérülések elkerülése érdekében. Ha 
szükséges kérjen segítséget. 

9. A berendezésen egyszerre csak egy felhasználó edzhet. 

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

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

12. A berendezést csak teljesen hibátlan állapotban használja. 

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

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

15. Az egész berendezés körül biztosítson elég szabad teret. 

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

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

18. Bárminemű edzésprogram elkezdése előtt konzultáljon orvosával. 

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

20. Szükség esetén használjon csúszásmentes alátétet a berendezés alá, így elkerülhető a talaj sérülése. 

21. 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. 

22. Terápiás célokra nem alkalmas a gép. 

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

24. Használat közben ne közelítsen a berendezés mozgó részeihez. 

25. Minden mozgó alkatrészt havonta kell kenni. 

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



27. A kábelt tartsa távol meleg felülettől. 

28. 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. 

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

30. Mindig körültekintően mozgassa a futópadot. 

31. Biztonsága érdekében használja a markolatokat. 

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

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

34. Minden használat után távolítsa el a biztonsági kulcsot. 

35. Száraz, hűvös helyen tárolja a gépet. Kerülje a hideg, nedves, poros helyeket, mint tárolási helyet. 
36. Terhelhetőség: 125 kg 

37. Kategória: HC (EN957 norma szerint) otthoni használatra alkalmas 

 

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. 



 

 

CSOMAG TARTALMA 

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze a listát figyelmesen, mielőtt összeszerelné a gépet. 

 

No. megnevezés specifikáció db 

A főváz  1 

B monitor  1 

C iPad tartó választható 1 

B01 kulacstartó  1 

B08 kereszt csavarkulcs  1 

B09 5# csavarkulcs 5 mm 1 

B15 csavarkulcs 19 mm 1 

C05 bal szivacsmarkolat  1 

C06 jobb szivacsmarkolat  1 

D07 biztonsági kulcs  1 

C14 bal alsó burkolat  1 

C15 jobb alsó burkolat  1 

E13 csavar M8*15 10 

E22 csavar M5*12 6 

E32 alátét 8 10 

E39 nagy lapos alátét Ø5* Ø13*1.0 4 

SZERSZÁMOK 

megnevezés specifikáció db 

5# belső csavarkulcs 5 mm 1 

kereszt csavarkulcs S=13, 14, 15 1 

csavarkulcs 19 mm 1 

FIGYELEM: Ne kapcsolja be a gépet mielőtt teljesen befejezné az összeszerelést. 
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ÖSSZESZERELÉS 

1. lépés 

• Nyissa ki a dobozt és tegye az A fővázat a folder. 

• FIGYELEM: Ne nyissa ki a becsomagolt szíjat (P) mielőtt felállítaná a futópadot. 

 

2. lépés 

• Először emelje fel az A06 és A07 oszlopot. 

• Rögzítse az A06 oszlopot az A fővázhoz E13 csavarral és E32 alátéttel, B09 5 # 
csavarkulcs segítségével. 

• Rögzítse az A07 oszlopot a fővázra a fenti lépéseknek megfelelően. 

• FIGYELMEZTETÉS: Tartsa meg kézzel az oszlopot, hogy ne dőljön el. 

 

 

3. lépés 

• Csatlakoztassa a monitor kábelt D03 a D04 kábellel. 

• Rögzítse a B monitort a bales job oszlophoz A06/A07 E13 csavar, E32 alátét és 5# B09 
csavarkulcs segítségével. 

• FIGYELEM: Bizonyosodjon meg hogy a kábelek megfelelően vannak csatlakoztatva 
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4. lépés 

• Csavarozza az iPad tartót C a számítógéphez B csavarkulcs segítségével B15.  

• FIGYELEM: Először csavarja be az iPad tartó B12 tengelyét a B monitorba kézzel, majd 
rögzítse B13 anyával és húzza meg a B15 csavarkulccsal. Az iPad tartó csak választható, a  

csomag nem feltétlenül tartalmazza 

 

5. lépés 

• Rögzítse a jobb és bal szivacs markolatot  C05/C06 a számítógéphez B, E22 csavar és E39 
nagy alátét segítségével. Húzza meg B08 csavarkulccsal. 

 

6. lépés 

• Rögzítse a bal és jobb alsó burkolatot C14/C15 a fővázhoz. 

• FIGYELEM: Győződjön meg róla hogy a burkolatok minden része pontosan rögzítve van. 
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7. lépés 

• Rögzítse a kulacstartót B01 a jobb oszlophoz A07, E22 csavar és kereszt csavarkulcs B08 
segítségével. 

 

8. lépés 

• Helyezze fel a  P ékszíjat. 

• Helyezze a biztonsági kulcsot D07 a számítógépbe B. 

 

BIZTONSÁGI KULCS HASZNÁLATA: 

• Edzés előtt bizonyosodjon meg hogy a biztonsági kulcs vége D07 megfelelően van rögzítve a 
ruhájához. 
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• Bármilyen probléma esetén csak húzza ki a kulcsot a ruhájához rögzített kötéllel és a futópad 
leáll. 

9. lépés 

• Az acélkábel (E) alsó oldalán vegye le az M8 * 15 (E13) csavart az 5 # csavarkulcs B09 
segítségével. 

 

 

10. lépés 

Vegye ki az M8 * 15 (E13) csavart az acélkábel felső oldalán (E) az 5 # csavarkulcs B09 
segítségével. Ezután vegye le az acélkábelt az alsó vázról. 

FIGYELMEZTETÉS: Az acélkábel biztosítja az Ön biztonságát szerelés közben. Megtarthatja ha 
a jövőben is szüksége lenne rá.  
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ÖSSZECSUKÁS 

ÖSSZECSUKÁS 

• Fogja meg a futópadot, ahogyan a képen látja az F pozíció szerint és a nyillal 
megegyező irányba emelje felfelé, amíg nem hallja, hogy a henger megakad.  

• FIGYELEM: A gépet tilos összecsukni, ha működésben van, vagy ha a 
futó felület dőlésszöge meg van emelve. 

 

KINYITÁS 

Fogja meg a futópadot a F helyen. Lábbal tolja be a hengert a E ponton. A főváz 
automatikusan lenyitódik. 

 

SZÁLLÍTÁSI TIPPEK 

• A gép megdöntéséhez az egyik kezét helyezze az F pozícióba a futópad felső végének 
megtámasztásához. Ezután helyezze az egyik lábát a D állásba, hogy a futópad alsó végét 
stabilan tartsa. Ezzel a lábával lassan billentse le a futópad tetejét lefelé a talaj felé. Miután az 
F főváz már elég közel van a talajhoz, a futópad kerekeit igénybe lehet venni. 
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• A szállításhoz tartsa meg a futópadot az F pozícióban és döntse meg addig, amíg a kerekek a 
földön gurulnak.  

 

HASZNÁLAT 

 

No. Icon funkciók 

1 

 

Dőlésszög/kalória 

A futó elégetett kalóriáját mutatja. 0-999 cal értéktartomány között 
mutatja az elégetett kalóriák számát. Ha túlépte az értéket, ismét 0-tól 
kezd számolni. A beállított értéknél az adott értéktől kezd 
visszaszámolni. Ha eléri a nullát, a gép megáll és készenléti módba 
lép. 

A dőlésszög beállításánál az akutális dőlésszöget mutatja 0-15% 
tartomány között. Ha 30 másodpercig nem változtat a dőlésszögön, a 
kijelző a kalória mutatót fogja szemléltetni. 

2 

 

Idő ablak: Mutatja a lefutott időt. 

3 

 

Távolság ablak: mutatja a lefutott távolságot. 

4 

 

Sebesség/Pulzus ablak: 0,8-20 km/h értéktartomány között mutatja a 
sebességet. Ha néhány másodpercre megnyomja a pulzusérzékelő 
gombot, 50-200 ütés/perc értéktartomány között mutatja a felhasználó 
aktuális pulzusértékét. (A mért adatok csupán tájékoztató jellegűek, orvosi 
célra nem használhatók fel.) 

5 
 

Dőlésszög - gomb: Minden egyes nyomással változik a dőlésszög 
mértéke. Ha a gombot 0,5 másodpercnél tovább nyomja, a dőlésszög 
folyamatosan csökken. 
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6 
 

DŐLÉSSZÖG: 6, 8, 10: gyors dőlésszög beállító gombok. 

7 
 

Dőlésszög + gomb: Minden egyes nyomással változik a dőlésszög 
mértéke. Ha a gombot 0,5 másodpercnél tovább nyomja, a dőlésszög 
folyamatosan nő. 

8 
 

PLAY / PAUSE Megállítja és újra indítja a videó- vagy zenelejátszást. 

9 
 

VOL- gomb: Nyomja meg a hangerő csökkentése érdekében a zene- és 
videó módban. 

10 
 

VOL+ gomb: Nyomja meg a hangerő növelése érdekében a zene- és 
videó módban. 

11 
 

Miután bekapcsolta a gépet és csatlakoztatta a biztonsági kulcsot nyomja 
meg ezt a gombot a készülék indításához. 

12 
 

Stop/Pause: Futás közben nyomja meg a stop gombot a pillanatnyi 
megállításhoz. Nyomja meg a stop gombot az edzés törléséhez és a 
készenléti állapotba való visszatéréshez. 

13 

 

MP3: MP3 lejátszót és mobil készüléket csatlakoztathat MP3 kábel 
segítségével. 

14 
 

Nyomja meg az előző zene vagy video lejátszásához. 

15 
 

Nyomja meg a következő zene vagy video lejátszásához. 

16 
 

Nyomja meg a kezdőlapra való visszalépéshez. 

17 

 

Sebesség – gomb: minden egyes megnyomás csökkenti a sebességet 
0.1 km/h-val. Nyomja több mint 0.5 másodpercig és a sebesség csökken 
folyamatosan.   

18 

 

Sebesség 6, 8, 10: gyors dőlésszög beállító gombok. 

19 

 

Sebesség + gomb: minden egyes megnyomás növeli a sebességet 0.1 
km/h-val. Nyomja több mint 0.5 másodpercig és a sebesség nő 
folyamatosan.   

KEZDŐLAP 

Hét funkció találhaó a kezdőlapon: Local Media, Internet, Programs Running, Pace, Real View Sport, 
User, System Manage. 

Az ujjak csúsztatásával a képernyőn kiválaszthatja a kívánt ikont. 
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ICON LEíRÁS 

 

Felhasználói kép és felhasználói név: kattintson az ikonra a felhasználói kép 
és a felhasználói név beállításához vagy módosításához. 

 
Vissza gomb: kattintson az előző oldalra való visszalépéshez 

 
Wifi gomb: kattintson rá wifi kereséséhez vagy csatlakozásához  

 

FitShow QR kód: Szkennelés a FitShow APP letöltéséhez mobiltelefonnal. Ez 
egy opcionális függvény a kérésnek megfelelően. 

 

Local Media 

 

Programok 

 

Sebesség 

 

Rendszer irányítás 

 

Hangszabályozó gomb: nyomja meg a hanger suabályozásához 
zenehallgatás közben  

 
kezdőlap gomb: nyomja meg a kezdőlapra való visszalépéshez 

 
idő: aktuális idő kijelzése. 

 

Start gomb: nyomja meg a gombot a futás megkezdéséhez és húzza az ikont 
a pozíció beállításához. 
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Internet 

 

Real view sport 

 

Felhasználó 
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FUNKCIÓ 

1. Local Media: Zene vagy videó lejátszása és megjelenítése helyi vagy külső USB-kártyáról. 

 

• MP3, APE, MP4, MOV zene és videó formátumok támogatása. 

• Tanácsos egyenletes zenét hallgatni futás közben. A gyors vagy 
váltakozó ritmusú zene megzavarja a futás ütemét. 

• Veszélyes video nézése futás közben, megzavarhatja a koncentrációt. 

 

a. Kattintson a local media icon-ra a local media oldalra lépéshez, ahogy a képen látja 

 

Kattintson a zene icon-ra  az oldal mutatásához 
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Az ujjak fel-le csúsztatásával játszhatja le a zenét,valamint kattintson a lejátszani kívánt számra. 

ICON LEíRÁS: 

SONG1 

8.36 MB 

A zöld szín a lejátszott zenét és a fájlméret nevét jelzik. 

A fehér szín a többi zenét és a fájl méretét jelzik. 

 
PLAY/LEJÁTSZÁS 

 
lejátszás sorrendben 

 
PAUSE/SZÜNET 

 
random lejátszás 

 
PREV/ELŐZŐ 

 
egyszeri sorrendben 

 
NEXT/KÖVETKEZŐ 

 
mutató 

b. Kattintson  icon-ra to enter video oldalra lépéshez.Csúsztassa fel-le az ujjait éskattintson 
a kívánt video lejátszására.  

 

ICON LEíRÁS: 

 
PREV/ELŐZŐ 

 

Váltás teljes képernyőről kis 
ablakra a lejátszott videó 
egyetlen érintésével.  

NEXT/KÖVETKEZŐ 

 
PLAY/LEJÁTSZÁS 
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PAUSE/SZÜNET 

 

A zöld jelzi a video nevét és a 
fájl méretét. 

 
 

2. Internet 

 

• Inernet elérhető WIFI csatlakozás után. 

• MP3, APE, MP4, MOV formátumokat támogat. 

• Veszélyes futás közben az internetet böngészni, elterelheti a 
figyelmet. 

Kattintson az internet icon-ra  hogy kiválassza a megfelelő APP-ot. 
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3. Programok 

 

•  Győződjön meg róla, hogy a biztonsági kulcs jól működik. 

• Ajánlott étkezés után 30-60 perccel megkezdeni az edzést.  

Kattintson a program icon-ra  az oldalra lépéshez. Három visszaszámláló mód és öt előre 
beállított program áll rendelkezésre. 

 

Az ujját csúsztatva a képernyőn kattintson a kívánt ikon kiválasztásához. Állítsa be az értéket a  és 

 gombokra kattintva. 

ICON LEÍRÁS: 

3 visszaszámlálás mód 5 előre beállított program 

 
idő visszaszámlálás 

 

testépítés 

 

távolság visszaszámlálás 

 

zsírégetés 

 

kalória visszaszámlálás 

 

hegy 
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út 

  

 

pulzusszabályozás 

a. visszaszámlálás – idővisszaszámlálás 

Kattintson a visszaszámlálás módra és az alábbit látja a képernyőn 

 

Az idő visszaszámlálásakor kattintson a képernyő bármely pontjára a dőlésszög és a sebesség 
beállítására az alábbiak szerint. Nyomja meg a -Incline + és -Speed + gombot a sebesség és a 
dőlésszög  beállításához. 

.  
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ICON LEIRÁS: 

 

gyűrűs térkép: az aktuális folyamat százalékos arányát jeleníti meg a célbeállítási 
értékhez. 

 

Koordináta grafikonok: vízszintes kijelző aktuális futási idő, a kijelző aktuális futási 
sebességének rendezése. 

 

Lejtés: megjelenik a lejtés szakasz. 

 

Tartsa az impulzusérzékelőt néhány másodpercig, és mutatja az aktuális impulzust 
50 és 200 bpm között. Az adatok csak orvosi érték nélkül történő hivatkozásra 
vonatkoznak. 

 

A megjelenítési idő megjelenítése. 

 

A futási távolság megjelenítése. 

 

Megjelenik a fogyasztott kalóriákat. 

 

A futási sebesség megjelenítése. 

b. Előre beállított programok – Road program 

Kattintson a ROAD ikonra és állítsa be a célidőt, majd nyomja meg a START gombot az edzés 
megkezdéséhez. A sebesség változik az egyes szakaszok szerint. Megváltoztathatja a sebességet és 
a dőlésszöget a -SPEED + és a -LINE + gomb megnyomásával a szakaszokban. A sebességet és a 
dőlésszöget is beállíthatja a képernyő megérintésével. Kattintson bárhová a képernyőn, és megjelenik 
a sebesség, valamint a dőlésszög beállítási oldala. A következő szakaszba való belépéskor a 
sebesség visszatér az eredeti adatokhoz. Amikor leáll, a képernyő automatikusan megjeleníti a futás 
adatait. 

ICON LEÍRÁS: 

 

Gyűrűs térkép: az aktuális futási idő százalékát jeleníti meg a beállított időhöz 
mérten 

 

Sebesség és dőlésszög oszlopdiagram: vízszintes kijelző szegmensek. Minden 
előre beállított program 16 részre oszlik. Az Ordinate megjeleníti az egyes 
szakaszok futási sebességét és dőlésszögét. 

A világos zöld jelzi a sebességet. 

Sötétzöld jelzi a dőlésszöget. 
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szakasz/ 

Formula 

Előre beállított idő/16=edzési idő. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

test 

SPEED 3 6 7 8 9 10 9 8 8 9 10 9 8 7 6 3 

INCLINE 0 2 2 4 4 4 2 2 2 3 3 4 4 3 2 1 

zsírégetés 

SPEED 5 7 9 9 11 8 8 10 10 8 10 8 6 5 4 3 

INCLINE 3 5 4 4 3 5 5 3 3 5 3 5 5 3 3 3 

hegy 

SPEED 3 4 6 5 3 5 6 4 5 6 7 6 8 6 5 3 

INCLINE 6 8 10 12 14 12 10 14 12 10 8 10 6 4 3 2 

út 

SPEED 3 6 7 7 8 9 9 10 10 10 9 9 8 6 4 3 

INCLINE 1 1 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 1 1 

c. Pulzusszabályozó program – ez választható funkció. Csak akkor alkalmazható a program, ha 
a futópadhoz tartozik jelvevő mallkasöv.  

 

Kattintson a pulzusszabályozó programra a beállítási oldalba lépéshez, ahogy azt a képen láthatja. 
Kattintson a START icon-ra a kor, a cél pulzusszám és max. sebesség beállítása után. 

A program bemelegítő szakasszal fog indítani ami starts 1 percig tart 0 dőlésszöggel és a 
legalacsonyabb sebességgel. Igény szerint beállíthatja a sebességet és dőlésszöget. A bemelegítő 
szakasz után a sebesség és a dőlésszög automatikusan változik a pulzusszám alapján.  

A beállított idő leteltével a futópad megáll és megjeleníti a futás értékeit.  
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4. Sebesség 

 

• Célszerű a sebességet és dőlésszöget a panelen található gyorsgombbal 
beállítani.  

• Válassza ki a fizikai kondíciójának megfelelő sebességet.  

• A futószalag közepén fusson mindig. 

Kattintson a PACE icon-ra az oldalra lépéshez 

 

Hat lehetséges sebesség választható. Csúsztassa körbe az ujját a sebesség kiválasztásához, 

valamint beállíthatja a cél időt 1 km a  és  gombok segítségével.  
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Sebesség 

      

Marathon  Fél Marathon  3 km  5 km  10 km  15 km  

Vegyük példának a marathon-t. Kattintson a marathon icon-ra és az oldal az alábbiakat fogja 
megjeleníteni. 

 

ICON LEÍRÁS: 

 

gyűrűs térkép: az aktuális futási távolság százalékarányát mutatja meg a cél 
távolsághoz képest 

 

kör diagramm: 

Lila - cél sebesség 

Sárga – aktuális sebesség 

Kék – átlag sebesség 

A kijelzőn megjelennek automatikusan a futás értékei, amikor befejezi a futást.  
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5. Real View Sport 

 

• A szabadban való futás élményét biztosítja a felhasználó számra. 

• Ne erőltesse a gyors szakaszban való futást. 

• Ügyeljen a folyadékbevitelre, és ne fusson több mint 60 percig 
folyamatosan. 

Kattintson a REAL VIEW SPORT icon-ra. Három választható természeti látkép áll a felhasználó 
rendelkezésére (kanyon, füves mező, tengerpart). 

 

Kattintson a füves mező ikonra, és az oldal az alábbiak szerint fog megjelenni. Az oldal alján az edzés 

adatai láthatók. Az ikon  használatával megjelenítheti vagy elrejtheti az adatokat. 
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6. Felhasználó 

 

• Állítsa be a személyes adatokat. Mint például a profilkép, a név, a nem, a 
magasság. 

• Ellenőrizheti az előző eredményeit. A rendszer automatikusan megőrzi. 

• Futás előtt csatlakozzon a WIFI-hez. Az adatok fel lesznek töltve a 
központi szerverre. Megnézheti hogy hányadik helyen áll az összes 
felhasználó között. Az Ön személyes adatai titkosítva lesznek. 

Kattintson a USER icon-ra a személyes adatok beállításához. A kijelző az alábbiakat fogja 
megjeleniteni: 
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a. Felhasználói regisztráció és bejelentkezés 

 

1. Kattintson a bal oldali "vendég" gombra 
a felhasználó név és a jelszó 
kitöltéséhez. 

 

2. Kattintson a regisztrációra a felhasználó 
név és jelszó kitöltéséhez. Kattintson a 
‘done’-ra miután befejezte. 

 

3. Fejezze be a regisztrációt a ‘register 
user’-re kattintva 

 

4. Ha már van regisztrált, csak kattintson a 
‘Guest’-re a bal felső sarokban és 
kattintson a ‘Login’-re. Ezután írja be 
felhasználó nevét és jelszavát a 
bejelentkezéshez. 

 



27 

 

b. Statisztikák 

Kattintson a statistic icon-ra  az eredményeinek az ellenőrzéséhez. 

 

 

Távolság: összesített futási távolság 

 

Idő: összesített futási idő 

 

Kalória: összesített elégetett kalória 

 
Kattintson a piros oszlopra a az eredmények ellenőrzéséhez 

 
Kattintson a kék oszlopra, hogy ellenőrizze a napi rekordokat 

Kattintson a HISTORY RECORDS icon-ra az addigi eredmények ellenőrzéséhez. 
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Kattintson a RANKING icon-ra hogy megnézze hányadik helyen áll az eredményei alapján az összes 
felhasználó között. 

 

7. Rendszer irányítés 

 

• Ne töltsön le túl sok APP-ot a rendszer túlterhelésének elkerülése 
érdekében.  

• Az előre beállított APP eltávolítása tilos. 

• Kérjük, rendszeresen távolítsa el az APP-adatokat a gyorsítótárból. 

Kattintson a SYSTEM MANAGE icon-ra a beállítási oldalra lépéshez. 

 

Kattintson a BRIGHT ADJUST icon-ra a fényerő beállításához. 
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Kattintson a WIFI icon-ra  a WIFI-hez való csatlakozáshoz. 

 

Kattintson a CLEAN CACHE ICON-ra  és az alábbi oldal fog megjelenni. Jelölje be a jobb oldali 
mezőt, majd kattintson a ‘clean cache’-re. Ekkor a gyorsítótár törlődik. 
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Kattintson a TREADMILL MANAGE icon-ra  hogy ellenőrizze a futópadon megtett teljes 
távolságot és még hány KM van hátra a futópad következő 
kenéséig.
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MEGHIBÁSODÁS ÉS MEGOLDÁS(TFT KIJELZŐN) 
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NYÚJTÓ GYAKORLATOK 

• Kezdje az izületek bemelegítésével, pl. csuklókörzés, könyökhajlítás, vállkörzés. Ez megvédi         
az izületeket és csontokat egyaránt az esetleges sérülésektől. 

• Mindig végezzen bemelegítő gyakorlatokat az edzés megkezdése előtt, hogy megóvja az 
izmokat a sérülésektől. 

• Kezdje a lábainál a bemelegítő gyakorlatokat, majd haladjon felfelé a testén. 

• Minden egyes gyakorlatot legalább 10 másodpercig (legfeljebb 20 vagy 30 másodpercig) kell 
megtartani, és általában körülbelül 2 vagy 3 alkalommal ismételni. 

• Ne vigye túlzásba a nyújtást a sérülések elkerülése érdekében. Ha fájdalmat érez, azonnal 
hagyja abba a gyakorlatot. 

• Fokozatosan és könnyedén végezze a nyújtó gyakorlatokat. 

• Ne tartsa vissza a lélegzetét a nyújtás alatt. 

• Edzés után is végezzen nyújtó gyakorlatokat, hogy ne keményedjenek be izmai. Hogy teste 
formában legyen, hetente legalább 3szor végezzen nyújtó gyakorlatokat.  
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Combok nyújtása  
• Álljon jobb lábra. A bal lábát hajlítsa be és a bal kezével fogja 

meg a bal bokáját – húzza hátra a farizomhoz.  

• A háta legyen egyenes. A combokat zárja össze. Ha szükséges, 
támaszkodjon meg.  

• A gyakorlatot 10 másodpercig végezze.  

• A gyakorlatot ismételje meg az ellenkező lábával is.  
 

 

Térdizmok nyújtása  
• A jobb lábát nyújtsa előre és egyenesítse ki. Bal lábát hajlítsa be. 

Mindkét kezét tegye a bal combjára. A combját tolja lefelé és 
egyben kifelé, amíg nem érzi, hogy húzódik.  

• Hátát tartsa egyenesen. A térdek ne keresztezzék egymást.  

• A gyakorlatot 10 másodpercig végezze.  

• A gyakorlatot ismételje meg az ellenkező lábával is.  

• Megjegyzés: A hátát és a hátsó lábát tartsa egyenesen.  
 
 

 

Vádli nyújtása 

 
• A bal lábát nyújtsa hátra úgy, hogy talpa érintse a talajt. Jobb 

lábát hajlítsa be. Helyezze a testsúlyát az első lábára.  

• A gyakorlatot 10 másodpercig végezze.  

• A gyakorlatot ismételje meg az ellenkező lábával is.  

• Megjegyzés: A hátát és a hátsó lábát tartsa egyenesen. 
 

 

Belső combizom nyújtása  
• Üljön le. Hajlítsa be a térdét, húzza a teste felé és talpait érintse 

össze a földön. A térdeit fordítsa kifelé.  

• A gyakorlatot 10 másodpercig végezze.  
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KARBANTARTÁS 

Figyelmeztetés: Karbantartás előtt kapcsolja ki a gépet és húzza ki a konnektorból.  
 

1. Tisztítás:  

• Törölje le a port a futószalagról és a fellépő lapról. A felesleges por megnövelheti a kenések 
számát, károsíthatja a gépet.  

• Havonta 1x ajánlatos tisztítani a gépet.  
 

KENÉS:  
a. A gépet minden lefutott 300 km után kenni kell. 3 hangjelzés kíséretében a kijelzőn megjelenik az 
“OIL” felirat. A szalagot középen olajozza meg.  

b. Ha befejezte a kenést, a készenléti módban több, mint 3 másodpercig nyomja a STOP gombot, a 
jelzőhang elhallgat, a figyelmeztetés törlődik.  
 
A gépet az alábbi időközönként ajánlatos kenni: 

Használat Időszak 

kevesebb mint 3 óra hetente 6 havonta kenje 

kevesebb mint 3-5 óra hetente 3 havonta kenje 

több mint 5 óra hetente 2 havonta kenje 

 

 
A futószalag kileng: A futószalag idővel kilenghet. Először hagyja a szalagot futni, lehetséges, hogy 
automatikusan helyre igazodik. Ha nem, a csavarok meghúzásával módosíthatja (a lenti képek 
szemléltetik). Ha a szalag jobbra leng ki, a szalag jobb oldalán lévő csavart húzza meg, vagy lazítsa 
meg a szalag bal oldalán lévő csavart. Ha a szalag balra leng ki, az ellenkező irányba ismételje meg a 
lépéseket.  

4. Laza a futószalag: Úgy járjon el a csavarok meghúzásával, lazításával, ahogy az alábbi képek 
szemléltetik. Ha a szalagot állítja, bizonyosodjon meg arról, hogy mindkét oldalon egyforma 
mértékben módosította-e. Félig ajánlatos elfordítani a csavarokat, amíg a szalag nem feszül és nem 
leng ki. Ne feszítse túl a szalagot, megsérülhet.  
 

 

FIGYELEM: A gép hosszabb élettartamának megőrzése érdekében minden 2 órán át tartó folyamatos 
edzés után 10 percre kapcsolja ki azt. Ha a szalag túl van feszítve, vagy túl laza, az edzés során 
megsérülhet. Fogja meg a szalagot és húzza fel amíg engedi. A szalag akkor van helyesen 
meghúzva, ha a szalag és a gép alap vázszerkezete közötti távolság 50 – 75 mm között van. 
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SZERKEZETI RAJZ 
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ALKATRÉSZ LISTA 

No. megnevezés db 

A01 alsó váz 1 

A02 főváz 1 

A03 dőlésszög váz 1 

A04 számítógép váz 1 

A05 markolat pulzusváz 1 

A06 bal oszlop 1 

A07 jobb oszlop 1 

A08 motor ülés 1 

B01 kulacs tartó 1 

B03 első görgő 1 

B04 hátsó görgő 1 

B05 léghenger 1 

B06 ujj 4 

B07 szállítókerék 4 

B08 kereszt csavarkulcs 1 

B09 belső csavarkulcs 1 

B10 pulzusérzékelő lemez 4 

B11 biztonsági kulcs  1 

B12 iPad tengely 1 

B13 anyacsavar 1 

B14 iPad csatlakozó 2 

B15 csavarkulcs 1 

C01 számítógép felső burkolat 1 

C02 számítógép alsó burkolat 1 

C03 számítógép bal alsó burkolat 1 

C04 számítógép jobb alsó burkolat 1 

C05 bal szivacs markolat 1 

C06 jobb szivacs markolat 1 

C07 iPad rotációs alkatrész 1 

C08 iPad tartó 1 

C09 végburkolat 2 

C10 iPad O-gyűrű 1 

C11 O-gyűrű 2 

C12 motor felső burkolat 1 

C13 motor alsó burkolat 1 
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C14 bal alsó burkolat 1 

C15 jobb alsó burkolat 1 

C16 hátsó védőburkolat 1 

C17 oldalsó sín 2 

C18 bal oldalsó sín sapka 2 

C19 jobb oldalsó sín sapka 2 

C20 szivacs 2 

C21 futószalag 1 

C22 pulzusérzékelő felső burkolat 1 

C23 pulzusérzékelő alsó burkolat 1 

C24 Motor szíj 1 

C25 fekete párna 2 

C26 kék párna 2 

C27 fekete párna 2 

C28 kúp alakú párna 2 

C29 lapos lábtartó 6 

C30 szállítókerék 2 

C31 állítható kerék 2 

C32 lapos alátét 4 

C33 O-gyűrű 2 

C34 akril panel 1 

C35 párna 2 

C36 bal oldali sín sapka 1 

C37 jobb oldali sín sapka 1 

C38 végzáró 2 

C39 EVA szivacs 1 

D01 számítógép 1 

D02 alsó vezérlő 1 

D03 számítógép felső vezetéke 1 

D04 számítógép alsó vezetéke 1 

D05 pulzusérzékelő felső vezetéke 1 

D06 pulzusérzékelő alsó vezetéke 2 

D07 biztonsági kulcs modul 1 

D08 biztonsági kulcs zsinor 1 

D09 mágneses érzékelő 1 

D10 AC vezeték (barna) 2 

D11 AC vezeték (kék) 3 

D12 földvezeték 1 
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D13 DC motor 1 

D14 dőlésszög beállító motor motor 1 

D15 futópad 1 

D16 négyzetes kapcsoló 1 

D17 foglalat 1 

D18 túlterhelésvédő 1 

D19 mágneses gyűrű 1 

D20 mágnes 1 

D21 tápkábel 1 

E01 anyacsavar M6 5 

E02 anyacsavar M8 6 

E03 anyacsavar M10 6 

E04 csavar M10*90 1 

E05 csavar M10*45 1 

E06 csavar M10*30 4 

E07 csavar M8*80 2 

E08 csavar M8*70 2 

E09 csavar M8*40 2 

E10 csavar M8*40 2 

E11 csavar M8*30 1 

E12 csavar M8*20 4 

E13 csavar M8*15 12 

E14 csavar M8*40 1 

E15 csavar M8*35 1 

E16 csavar M6*55 3 

E17 csavar M6*40 4 

E18 csavar M6*25 4 

E19 csavar M6*20 1 

E20 csavar ST4.2*15 4 

E21 csavar M5*16 6 

E22 csavar M5*12 8 

E23 csavar M5*8 13 

E24 csavar ST2.9*8 2 

E25 csavar ST4.2*30 4 

E26 csavar ST4.2*12 25 

E27 csavar ST4.2*12 14 

E28 csavar M3*10 4 

E29 csavar ST2.9*8 4 
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E30 csavar ST2.9*6.0 29 

E31 alátét 3 

E32 alátét 16 

E33 alátét 2 

E34 rugós alátét 6 

E35 lapos alátét 7 

E36 nagy alátét 8 

E37 hullámos alátét 1 

E38 csavar M8*45 1 

E39 nagy lapos alátét 4 

F01 szűrő (választható) 1 

F02 induktivitás (választható) 1 

F03 AC vezeték L500 (választható) 1 

F04 földelő kábel L350 (választható) 1 

F05 csavar ST4.2*12 (választható) 4 

G01 USB  1 

G02 csavar ST2.9*8 2 

G03 hangszóró 2 

G04 csavar 8 

G05 MP3 csatlakozó kábel 1 

G06 USB csatlakozó kábel 1 

H01 Bluetooth (választható) 1 

H02 Bluetooth csatlakozó vezeték (választható) 1 

H03 csavar ST2.9*6.0 (választható) 4 

J01 Poláris emitter (választható) 1 

J02 pulzusmérő (választható) 1 

J03 HRC csatlakozó kábel (választható) 1 

  


