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1 Kijelző  9 Nyomásrúd 1 

2 Üvegtartó  10 Megerősített rúd 1 

3 Lendkerék  11 Alsó váz 1 

4 Kézi érzékelő  12 Alap váz 1 

5 Súlytartó  13   
6 Váz  14   
7 Futószalag  15   
8 Mozgó kerék     

 

FUTÓPAD - KIEGYENLÍTÉS ÉS KENÉS 
 
FUTÓPAD KIEGYENLÍTÉSE 

Mielőtt a futópad elhagyja a gyárat, egy mechanikus szakember, és minőségellenőr ellenőrzi. Ennek ellenére is megtörténhet, 

hogy szállítás közben valami változás történik vele.  

Ezért fontos, hogy az első használat előtt kipróbálja, hogy a futószalag nem csúszott el. Ha elcsúszott a szalag, a hátsó tengelyt ki 

kell egyenlíteni.  



Ha a futószalag a bal felére van elcsúszva, húzza be a bal csavart, vagy engedje meg a jobb csavart. Ellenkező esetben, ha a 

futószalag jobbra van elcsúszva, húzza be a jobb csavart, vagy engedje meg a bal csavart. Ügyeljen rá, hogy a szalagot ne 

csavarozza a vázhoz. Futáskor a futószalag közepén fusson. Ne kockáztassa a helyes oldalt, emberi hiba eredményeként lehet 

eltérés  a pontosság kiigazításánál. 

 

   
 

FUTÓPAD KENÉSE 

Bizonyos idő elteltével használat közben azt érezheti, hogy a futószalag egy kicsit jobban tapad a futópadra. Ezért nagyon fontos a 

futópad tisztítása és kenése. 

 
Kenés: Emelje fel a szalagot, tisztítsa meg a futólapot s egyenletesen kenje fel a kenőanyagot.  

 

  
 

FUTÓPAD TISZTÍTÁSA 

4-5 hónap használat utána pad alatt piszok található (a felgyülemlett por miatt). Ki kell venni a szalagot, és a megfelelő 

tisztítószerrel ki kell tisztítani, megszárítani, majd ezután újra használható a futópad.  

 

 
 

Biztonsági utasítások 
 

Elektromos berendezés 

A berendezést ne hagyja automatikus működésben elektromos energia nélkül. Húzza ki a futópad masszázsfejét. 

Az elektromos vezetékeket és csatlakozásokat ne takarja le.  

A masszázsfej eltávolításakor "OFF" pozícióba fog állni a futópad. Ezután kapcsolja ki a berendezést az elektromos hálózatból. 

Használjon speciális áramkört, mely hatékonyan földeli le az elektromos csatlakozásokat. 

Gépi berendezések 

A futópad használatakor ellenőrizze a helyes működőképességet, és hogy mutat e valamilyen problémát. 

Használat előtt ellenőrizze a csavarokat.  

Egyszerre csak egy felhasználó használhatja a futópadot.  

 

 
Megfelelő öltözék 

Edzéskor hordjon megfelelő öltözéket. A bő szabású ruha beakadhat, balesetet okozhat. Futásra ne használjon sima talpú cipőt, 

magas sarkú cipőt, vagy bőrtalpú cipőt. Ellenőrizze a berendezés alatt felgyülemlett szennyeződést, és távolítsa el.  

 

Gyermekek és háziállatok 



A legtöbb fitness berendezés nem alkalmas gyermekeknek, ezért a gyermekek felügyelet nélkül ne használják a futópadot. 

A maximális biztonság érdekében szükséges, hogy a gyermekek ne tartózkodjanak a berendezés közelében. 

A futópad sok mozgó részt tartalmaz, ezért biztonsági okokból kérjen meg mindenkit (főként a gyermekeket és háziállatokat), 

hogy a futópadtól kellő távolságban tartózkodjanak.  
 

Utasítások és ajánlások a használathoz 
 

 

Bemelegítés: Minden edzés előtt végezzen 5-10 perces bemelegítést. 

Légzés: A sportteljesítmény előtt ne tartsa vissza a légzését. Saját mozgását és a légzést összhangba kell hoznia, mert például a túl 

gyors légzés megzavarhatja a helyes edzést.  

Edzési  frekvencia: Ha ismételten ugyanazokat az  izomcsoportokat terheli, szükséges a 48 órai pihenés, azaz egynapos 

edzéskihagyás.  

Terhelés: Saját fizikai kondíciója alapján válassza ki a megfelelő gyakorlatokat, terhelési intenzitást. Az edzés elején természetes, 

hogy izomfájdalmat fog érezni, de a rendszeres edzéssel, és az utasítások betartásával ez fokozatosan elmúlik.  

Nyújtás: Minden edzés után végezzen 5 perc nyújtást. A lábizmokat nyújtsa megfelelően, hogy ne keményedjenek meg. Tartsa 

meg az izmok rugalmasságát. 

 

Étkezés: Védje emésztését, és evés után pihenjen legalább egy órát, csak ezután kezdjen el edzeni. Edzés után legalább másfél 

óráig ne egyen. Edzés alatt csak kis mennyiségű vizet igyon, de kerülje a nehéz italokat, melyek terhelhetik a szívét és a veséket.  
 

Távirányító funkciói és használata 
 

Funkciók 

Idő (TIME) .......... edzés ideje 

Sebesség (SPEED) ........... aktuális sebesség 

Távolság (DISTANCE) .................megtett távolság 

Kalória (CALORIES)............elégetett kalória 

Pulzus (PULSE) ........ pulzusfrekvencia (ütés/perc száma) 

Elemek behelyezése 

Távolítsa el a távirányító hátsó borítóját az elemekről, majd helyezzen be két elemet (1. 5,AAORUM-3). Helyezze vissza a 

borítást. Ha az LCD kijelzőn semmi nem jelenik meg, vegye ki az elemeket. 10 másodperc után helyezze be újra az elemeket. Az 

elemek kivételekor minden lemért érték kiullázódik.   

 

 

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, a nyereg rossz 

beillesztése a keretbe, a pedálok elégtelen behúzása a hajtókar középvonalán 
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 

 
 
 

http://www.insportline.hu/

