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BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

 Olvassa el figyelmesen a kézikönyvet, és őrizze meg ha a későbbiekben szüksége lenne rá.

 Az edzés megkezdése előtt mindig csatolja a biztonsági kulcsot a ruhájához vagy az övéhez.

 Mozgása  természetes  legyen.  Ne nézzen  le  a  lábára.  Csak  egy  személy  használhatja  a
terméket egyszerre.

 A sebességet fokozatosan, ne hirtelen növelje.

 Bármilyen probléma esetén nyomja meg a stop gombot vagy húzza ki a biztonsági kulcsot.

 Csak azután lépjen le a készülékről, miután az megállt teljesen.

 Kövesse az összeszerelési utasításokat. Az összeszerelést felnőtt személy végezheti.

 Tartsa  távol  gyermekektől  és  háziállatoktól.  Ne  hagyjon  gyermekeket  és  háziállatokat
felügyelet nélkül a futópad közelében. A futópad csak felnőtteknek let tervezve.

 Mielőtt bármilyen edzésprogramot elkezdene, konzultáljon orvosával. A konzultáció fontos, ha
egészségügyi problémái vannak, kezelés alatt áll, vagy magas a vérnyomása.

 Rendszeresen  ellenőrizze  az  összes  csavart  és  anyát.  Megfelelően  kell  őket  meghúzni.
Rendszeresen ellenőrizze a futópad sérüléseit  vagy kopásának jeleit.  Ne használjon sérült
futópadot.

 Rendszeresen ellenőrizze, hogy a futópadon nincs-e kopás vagy sérülés. 

 Kérjük, hogy a futópadot sík, száraz és egyenletes felületen használja. Tartson a futópad körül
legalább 0,6 m biztonsági távolságot. 

 Ne használja nedves helyen. Ne tegye a futópadot vastag szőnyegre.

 Ha a hálózati kábel megsérült, ne használja a készüléket. Vásároljon újat a szakszervízben
vagy márkaboltban.

 Óvja a futópadot a nedvességtől és a víztől.

 Helyezze a futópadot úgy, hogy ne takarja el az aljzatot.

 Ne használjon aeroszolos spray-t a futópad környékén.

 Ha a futópad jár, ne távolítsa el a védőburkolatot. Ha karbantartás közben el kell távolítania a
védőburkolatot, húzza ki a futópadot az aljzatból.

 Mindig viseljen sportruhát. Ne viseljen laza ruhát, amely elakadhat. Mindig viseljen sportcipőt.

 Ne kapcsolja be a futópadot, ha rajta áll. A futópad elindításakor álljon a gép oldalán.

 Ne eddzen kb 40 percig étkezés után.

 Az edzés előtt mindig végezzen bemelegítést.

 Ne tegyen idegen tárgyakat szellőzők vagy aljzatok elé.

 Az élettartam meghosszabbítása érdekében a karbantartást csak a kézikönyv szerint szabad
elvégezni.

 Ne módosítsa a terméket.

 Ne vigye túlzásba az edzést, ügyeljen arra hogy ne erőltesse meg magát. Ha először sportol,
tartsa erősen a fogantyút, amíg megszokja a készüléket.

 A gép megbibásodása vagy sérülése esetén azonnal hagyja abba az edzést. Ha a futópad
sebessége hirtelen megnő, vegye ki a biztonsági kulcsot.

 A  futópad  összeszerelése  után  csatlakoztassa  a  futópadot  a  konnektorhoz.  Csak  földelt
aljzatot használjon.
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 Ha nem használja a készüléket, húzza ki a csatlakozóaljzatot és húzza ki a biztonsági kulcsot.

 A futópad egyetlen része sem akadályozhatja a felhasználó mozgását.

 Ne használja a szabadban.

  Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak.

 Ne használja magas páratartalmú helyeken (medencék, szauna stb.)

 A folyamatos használat nem lehet hosszabb 2 óránál.

 Ha a futópadot nem használják, vegye ki a biztonsági kulcsot.

 Üzemi hőmérséklet: 5 – 40 °C

 Max. felhasználói súly: 140 kg

 Kategória: HC (EN 957 szabvány szerint) Otthoni használatra alkalmas.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS:  Ne használjon pulzusérzékelőt a fogantyúban 14 km / h feletti
sebességnél.

FIGYELEM!  A  pulzusmérő  nem  orvosi  pontosságú.  Az  edzés  közbeni  túlterhelés  súlyos
sérüléseket vagy halált okozhat. Ha hányingere van, szédül, azonnal hagyja abba az edzést
és keresse fel orvosát.

CSOMAG TARTALMA

Futópad részek:

A
B C

D

E
C05 C06 C07

C08

E27

No. név db No. név db

A Futópad 1 C05 Bal oszlop külső borítás 1

B Bal oszlop 1 C06 Jobb oszlop külső borítás 1

C Jobb oszlop 1 C07 Bal oszlop belső borítás 1

D Számítógép tartó 1 C8 Jobb oszlop belső borítás 1
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E Számítógép 1 E27 Csatlakoző kábel 1

Csatlakozó alkatrészek:

B03: S=13,14,15 (1x) B04: S5 (1x) B05: S6 (1x) D04: ST4.2x12 (10x) D09: M8x15 (6x)

D13: M8x55 (3x) D17: M10x50 (4x) D22: Ø8 (7x) D23: Ø8 (7x)

ÖSSZESZERELÉS

1. lépés

Húzza ki a futópadot az összes alkatrésszel és a csatlakozó alkatrészekkel együtt. Ellenőrizze, hogy 
minden alkatrész megvan e.

.
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2. lépés

Csatlakoztassa a kábelt (E09) a főkeretből (A) az oszlop (C) kábeléhez (E08), majd csatlakoztassa a
főkeretet (A) az oszlophoz (C) 2x csavarral (D17).

Csatlakoztassa  a  második  oszlopot  (B)  a  fő  kerethez  (A)  2x  csavarral  (D17).
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3. lépés

Csatlakoztassa a számítógép konzolt  a fogantyúkkal (D) az oszlopokhoz (B, C). Csatlakoztassa a
számítógép  tartójától  (D)  és  az  oszloptól  (C)  vezető  kábeleket  (E07  és  E08).  Csatlakoztassa  a
számítógép tartót (D) az oszlopokhoz (B, C) három-három csavarral (D09), 2x alátéttel (22) és 2x
alátéttel  (23)  mindkét  oldalon.
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4. lépés

Rögzítse a burkolatokat (D05, C07) a jobb oszlophoz / fogantyúhoz 5x csavarral (D04).

Rögzítse a burkolatokat (C04, C06) a bal oszlophoz / fogantyúhoz 5x csavarral (D04).
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5. lépés

Csatlakoztassa  a  számítógépet  (E)  a  számítógép  konzolhoz  (D).  Csatlakoztassa  a  kábeleket,  és
rögzítse  a  számítógépet  3x  csavarral  (D13),  3x  alátéttel  (D22)  és  3x  alátéttel  (D23).
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SZÁLLíTÁS

Fogja  meg  a  futópad  hátulját,  és  mozgassa  a  futópadot  a  kerekeken.
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SZÁMíTÓGÉP

Funkciók:

1. INCLINE +: Nyomja meg a dőlésszög növeléséhez.

2. INCLINE -: Nyomja meg a dőlésszög csökkentéséhez.

3. START: Nyomja meg a futópad bekapcsolásához.

4. STOP/PAUSE: Nyomja meg a futópad megállításához/pillanatnyi szüneteltetéséhez

5. SPEED +: Nyomja meg a sebesség növeléséhez.

6. SPEED -: Nyomja meg a sebesség csökkentéséhez.

Media (választható):

1. MP3: Használjon 3 mm kábelt a csatlakoztatáshoz.

2. USB: Használhatja az USB portot a készülék töltésére.

Számítógép funkció: 

1.  WEB: A  számítógép több előre  telepített  alkalmazást  tartalmaz.  Győződjön  meg arról,  hogy  a
számítógép csatlakozik az internethez, hogy az összes alkalmazást használni tudja.

2. MUSIC: Zene megjelenítése USB-vel csatlakoztatott eszközön.
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3. MOVIE: Videók megjelenítése USB-hez csatlakoztatott eszközön.

4. SETTING: A WI-Fi, a nyelv, a háttérvilágítás és a felhasználói beállítások beállítása.

5. VIRTUAL ACTIVE: Több háttér közül választhat.

6.  HRC: 3  HRC  program  közül  lehet  választani.  A  megfelelő  működéshez  mellkasi  szíjjal  kell
rendelkeznie.

7. WORK OUT: Nyomja meg a TIME, DISTANCE és CALORIES beállításához.  A számítógép 16
előre  beállított  programot  tartalmaz.  Használja  az  INCLINE  +/-  vagy  a  SPEED  +/-  gombokat  a
sebesség vagy a lejtés beállításához.

8. USER PROGRAM: Beállíthatja saját U1 - U10 felhasználói programját. A kijelző segítségével állítsa
be a SPEED és az INCLINE értékeket.

Bármely képernyőn megnyomhatja a pontokat a menü megjelenítéséhez:

Return

Volume Hide

Home screen

PULZUS

Fogja  az  érzékelőket  5  másodpercig.  A  kijelző  a  felhasználó  pulzusát  mutatja.  Az  értékek  csak
tájékoztató jellegűek és nem orvosi vagy terápiás célokra szolgálnak.

KENÉSI ÉRTESÍTÉS

A futópad automatikusan figyelmezteti  a felhasználót.  300 km után figyelmeztetés jelenik  meg.  A
számítógép 10  másodpercenként  sípol,  és  megjelenik  az  OIL felirat.  A  kenés  előtt  olvassa  el  a
felhasználói kézikönyvet, majd vigye fel a kenőanyagot a futópad közepére. Kenés után nyomja meg a
STOP gombot 3 másodpercig a riasztás és az értesítés kikapcsolásához.

BIZTONSÁGI KULCS

Ha edzés közben kiveszi a biztonsági kulcsot, a futópad leáll. A kijelzőn a --- látható hangjelzéssel
együtt. A futópad addig nem fog működni, amíg a kulcsot ismét be nem helyezik.

ENERGIATAKARÉKOS MÓD 

Az szíj energiatakarékos üzemmóddal van felszerelve, amely 10 perc elteltével indul, amikor a futópad
nincs  használatban.  A  számítógép  leáll,  nyomja  meg  bármelyik  gombot  a  számítógép
felébresztéséhez,

A FUTÓPAD BEKAPCSOLÁSA / KIKAPCSOLÁSA 

Nyomja meg a gombot a futópad be- és kikapcsolásához  és .

FIGYELEM

• Javasoljuk, hogy kezdjen el lassabban sportolni. Kapaszkodjon a fogantyúkba, amíg magabiztosan
el nem tudja kezdeni afutást  akár nagyobb sebességen.

•  Csatlakoztassa  a  biztonsági  kulcsot  a  számítógéphez,  majd  a  ruhájához.  Meghibásodás  vagy
probléma esetén húzza ki a kulcsot.

• A biztonságos megálláshoz nyomja meg a STOP gombot, vagy vegye ki a biztonsági kulcsot.
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KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

A folyamatos karbantartás segít meghosszabbítani a futópad élettartamát és javítani a teljesítményét.
Tartsa tisztán és karbantartva az egységet, rendszeresen portalanítsa az alkatrészeket, tisztítsa meg a
futószalag két oldalát, hogy megakadályozza a por felhalmozódását a futószalag alatt. Tartsa tisztán a
futócipőjét, hogy a cipő ne szennyezze meg a futószalagot. Tisztítsa meg a futószalag felületét tiszta,
nedves ruhával. Tartsa távol a folyadékokat az elektromos alkatrészektől és a futószalagtól.

A futópad élettartamának meghosszabbítása érdekében ajánlott azt legalább 2 óránként legalább 10
percre kikapcsolni.

A laza futószalag eredményeként a futó lecsúszhat a szalagról futás közben, míg a túl szoros futószalag
a motor teljesítményének csökkenését eredményezi, és nagyobb súrlódást eredményez a görgő és a
futószalag között. Az öv legmegfelelőbb feszessége 50-75mm a futóalaptól.

FUTÓSZALAG BEÁLLÍTÁSA

Helyezze a futópadot vízszintes talajra, és állítsa 3,5 - 5 km / h sebességre annak ellenőrzésére, hogy
a futószalag (20) nem sodródik-e el középről.

Ha a futószalag (20) jobbra húz, fordítsa el a jobb
oldalon lévő beállítócsavart ¼ -del az óramutató
járásával megegyező irányba, majd fordítsa el a
bal beállító csavart ¼ -del az óramutató járásával
ellentétes irányba. Ha a futószalag nem mozog,
ismételje meg ezt a lépést, amíg középre nem áll.
Lásd az A képet.

Ha a futószalag (20) balra húz, fordítsa el a bal
oldalon lévő beállítócsavart ¼ egy fordulattal az
óramutató  járásával  megegyező  irányba,  majd
fordítsa  el  a  jobb  oldali  beállító  csavart  ¼
fordulattal  az  óramutató  járásával  ellentétes
irányba. Ha a szalag nem mozog, ismételje meg
ezt  a  lépést,  amíg  középre  nem áll.  Lásd  a B
képet..

Idővel  a  futószalag  (20)  meglazul.  Az  öv
meghúzásához fordítsa mindkét bal és jobb oldali
beállítócsavart egy teljes fordulattal az óramutató
járásával megegyező irányba. Ellenőrizze az öv
feszességét.  Addig  folytassa  ezt  a  folyamatot,
amíg  az  öv  feszessége  megfelelő  nem  lesz.
Ügyeljen  arra,  hogy  mindkét  oldalát  egyformán
állítsa  be,  hogy  biztosítsa  az  öv  egyenletes
beállítását. Lásd a C. képet.
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FUTÓPAD KENÉSE

A futószalag és a futólap kenése elengedhetetlen, mivel a súrlódás befolyásolja a futópad élettartamát
és működését. Ezért azt javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze a futószalagot.

FIGYELEM: A  készülék  tisztítása,  kenése  vagy  javítása  előtt  mindig  húzza  ki  a  futópadot  az
elektromos konnektorból.

Alábbi időközönként ajánlott a futópad kenése:

Ritkább felhasználás (kevesebb, mint 3 óra / hét) 6 havonta

Közepes felhasználás (3-5 óra / hét) 3 havonta

Gyakori felhasználás (több mint 5 óra / hét) 2 havonta

A futópad kenése:
Emelje fel az öv egyik oldalát, vigyen fel kenőanyagot, majd kenje meg a teljes felületet ronggyal. 
Ismételje meg a másik oldalon.
Minden mozgó alkatrésznek szabadon és csendesen kell mozognia. A rendellenes mozgás ronthatja a
termék biztonságát. Rendszeresen ellenőrizze és húzza meg az összes csavart.
A megfelelő és rendszeres karbantartás meghosszabbítja a futópad élettartamát.
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SZERKEZETI RAJZ
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ALKATRÉSZ LISTA

No név Spec. db No név Spec. db

A01 Főváz 1 C19 Párna 2

A02 Dőlés lemez 1 C20 Fekete párna 2

A03 Számítógép alap tartó 1 C21 Nylon hüvely 4

A04 Számítógép konzol 1 C22 Láb párna 2

A05 Bal oszlop 1 C23 Motor szíj 1

A06 Jobb oszlop 1 C24 Panel felső burkolata 1

A07 Záró lemez 2 C25 Panel alsó burkolata 1

A08 Képernyő rögzítő lemez 1 C26 Kúppárna 2

B01 Első henger 1 C27 Párna 4

B02 Hátsó henger 1 D01 Csavar ST2.9*8 22

B03 Csavarkulcs csavarhúzóval 13,14,15 1 D02 Csavar ST4.2*12 21

B04 5 # imbuszkulcs 5 mm 1 D03 Csavar ST4.2*12 5

B05 6 # imbuszkulcs 6 mm 1 D04 Csavar ST4.2*12 29

B06 Bal pulzus acéllemez 2 D05 Csavar ST4.2*12 12

B07 Jobb pulzus acéllemez 2 D06 Csavar ST4.2*20 4

B08 2. rugó 2 D07 Csavar M5*12 2

B09 Oldalsín 8 D08 Csavar M6*25 2

C01 Gomb felső burkolat 1 D09 Csavar M8*15 10

C02 Konzol tartó alsó burkolat 1 D10 Csavar M8*20 2

C03 Konzol tartó felső burkolat 1 D11 Csavar M8*25 2

C04 Kulacs alap 1 D12 Csavar M8*32 L15 4

C05 Külső bal oszlopburkolat 1 D13 Csavar M8*60 L20 3

C06 Jobb oldali oszlop burkolat 1 D14 Csavar M8*60 2

C07 Belső bal oszlop burkolat 1 D15 Csavar M8*70 2

C08 Jobb belső oszlop burkolat 1 D16 Csavar M10*40 L15 1

C09 Kormány 2 D17 Csavar M10*50 L20 4

C10 Lábvédő burkolat 2 D18 Csavar M10*60 L20 1

C11 Motor alsó burkolata 1 D19 Anya M8 9

C12 Motor elülső burkolata 1 D20 Anya M10 4

C13 Hátsó burkolat 1 D21 Záróalátétet 10 4

C14 Bal oldal 1 D22 Rugós alátét 8 13

C15 Jobb oldal 1 D23 Lapos alátét 8 17

C16 Kerék 2 D24 Csavar ST3.5*8 2

C17 Futószalag 1 D25 Záróalátétet 8 4

C18 Vészhelyze gomb 1 D26 Csavar M10*65 L20 2
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D27
Csavar ST2.9*8

4 E19
Panel  összekötő
vezeték

1

E01 Futófelület 1 E20 Csatlakozó vezeték 1

E02 DC motor 1 E21 Csatlakozó vezeték 1 1

E03 Lejtő motor 1 E22 Hangszóró 2

E04 Számítógép 1 E23 Bluetooth modul 1

E05 Vezérlőpanel 1 E24 Túlterhelésvédő 1

E06 Felső jel kábel 1 E25 Sebességmérő 1

E07 Felső jel kábel 1 1 E26 Konnektor 1

E08 Középső jel kábel 1 E27 Tápkábel 1

E09 Alsó jel kábel 1 E28 Be-kikapcsoló 1

E10 Kézi pulzus felső jel kábel 1 E29 AC jel vezeték Blue 350 1

E11
Kézi  impulzus  alsó  jel
kábel

2 E30
AC jel vezeték

Brown 350 2

E12
Biztonsági  kulcs  érzékelő
felső jelvezeték

2 E31
AC jel vezeték

Brown 200 2

E13
Biztonsági  kulcs  érzékelő
alsó jelkábel

2 E32
AC jelkábel

Blue 200 1

E14
Billentyűzet  összekötő
vezeték

1 E33
Földkábel

1

E15 USB vezeték 1 E34 Mágneses gyűrű 1

E16 USB vezeték 1 E35 Mágneses mag 1

E17 Lejtő gyorsgomb panel 1 E36 USB modul 1

E18
Sebesség  gyorsgomb
panel

1

CSERE ALKATRÉSZEK (NEM A CSOMAG TARTALMA)

No név Spec. db No név Spec. db

F01 Szűrő 1 F04 AC vezeték 1

F02 Induktivitás 1 F05 Földelő kábel 1

F03 AC vezeték 1 F06 Csavar ST4.2*12 4

KÖRNYEZETVÉDELEM

Miután  a  termék  élettartama  lejárt,  vagy  ha  a  lehetséges  javítás  nem gazdaságos,  a  helyi
törvényeknek megfelelően és környezetbarát módon dobja el a legközelebbi gyűjtőhelyen.

Ezáltal  megóvja  a  környezetet  és  a  természetes  forrásokat.  Ezenkívül  hozzájárulhat  az
emberi  egészség  védelméhez.  Ha  nem  biztos  a  hulladék  helyes  eltávolításában,  kérjen
tájékoztatást a helyi hatóságoktól, hogy elkerülje a törvényszegést vagy a szankciókat.

Ne tegye az elemeket a háztartási hulladék közé, hanem vigye az újrahasznosítási helyre.
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