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FONTOS! 

A berendezés használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. 

Őrizze meg a használati utasítást a későbbi használatra. 

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

FIGYELMEZTETÉS: A BALESETEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT 

FIGYELMESEN OLVASSA EL A FUTÓPADRA VONATKOZÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁSOKAT. 

1. Első használat előtt figyelmesen olvasssa el a használati utasítást, és őrizze meg az esetleges későbbi 

használatra. 

2. Bármilyen edzésprogram elkezdése előtt konzultáljon orvosáva. Az edzésprogramot mindig a 

felhasználó egészségi állapotához mérten állítsuk össze. Az orvos ajánlása nagyon fontos, ha bármilyen 

gyógyszert használ vérnyomásra vagy koleszterinre. 

3. Figyelje teste reakcióit az edzés alatt. A helytelen, vagy túlzásba vitt edzés egészségkárosodást okozhat. 

Amennyiben rosszullétet, hányingert, mellkasnyomást vagy bármi mást észlel, azonnal hagyja abba az edzést, és 

konzultáljon orvosával. 

4. A berendezést csak teljesen összeszerelt állapotban használja, és rendszeresen ellenőrizze állapotát. Ha a 

futópad bármely része meghibásodott, ne használja a hiba eltávolításáig. A berendezés tulajdonosa a felelős 

azért, hogy az összes felhasználó tájékoztatva legyen a biztonsági előírásokról. 

5. A futópad körül gyermekek és háziállatok ne tartózkodjanak. A berendezést csak felnőttek használják. A 

lemért értékek csupán tájékoztató jellegűek, nem alkalmas egészségügyi célokra. 

6. Használat előtt ellenőrizze a csavarok és anyák állapotát. 

7. Edzés során tartsa be az uatásitásokat, amelyek a használati útmutatóban szerepelnek. Amennyiben 

meghibásodást talál, vagy a gép szokatlan vagy hangos hangot ad, hagyja abba a használatát. A futópadot csak a 

hiba elhárítása után használja újra. 

8. A berendezést tiszta, sima felületre helyezze. A berendezés nem alkalmas kinti használatra, ahol fenáll a 

vízzel való érintkezés. 

9. Kezeit ne tegye a mozgó részekbe, és áthelyezéskor óvatosan járjon el. 

10. A berendezés H.C. Osztályú, EN957 tanúsítvánnyal ellátott. Csak otthoni használatra alkalmas. A 

felhasználó maximális testsúlya 100kg (220lbs) lehet. 

11. A berendezés körül legalább 1,2m szabad helyet kell hagyni, oldalról pedig lagalább 0,3m. 



RAJZ 

 



ALKATRÉSZLISTA 

MEGJELÖLÉS ALKATRÉSZ NEVE DARABSZÁM 

A Csavar M8X50 4 

B Alátét ID8.2*OD16.2 4 

C Ívelt alátét ID8.2*ID22.2 2 

D Csavar M6X10 2 

E Alátét φ 6.2 2 

F Csavar M8X50 2 

G Nagy alátét ID8.2*ID22.2 2 

H Csavar M8X45 2 

I Csavar M4*15 2 

J Kézi csavar M8*60 1 

K Csavar M5*10 2 

L Anya M8 4 

M 13 nagyságú nyitott kulcs 1 

N 6 nagyságú csillagcsavarhúzó 1 

O 5 nagyságú imbuszkulcs 1 

1 Fő váz 1 

2 Hátsó henger 1 

3 Műanyag alátét 4 

4 Acél végű rögzítő alátét 2 

5 Csavar M6X75 2 

6R Fő váz záróborítása – jobb 1 

6L Fő váz záróborítása – ball 1 

7 Csavar M4*15 2 

8 Hátsó henger tengelye 1 

9 Ütésfelfogást csillapító borítás 2 

10 Oldalsó borítás 2 



11 Anya M8 2 

12 Műanyag vizszintes borítás 4 

13 Csavar M8x45 1 

14 Pulzusérzékelő kábel 1 (több rész) 

15 Műanyag vízszintes borítás 4 

16 Csavar M6*25 1 

17 Anya M6 1 

18 Mágneses fékrendszer – mágnesek 1 

19 Anya M8 2 

20 Csavar M8x40 2 

21 Műanyag kerék 2 

22 Gumis láb 2 

23 Váz alsó része 1 

24 Jobb első rúd 1 

25 Terhelést szabályozó kézicsavar 1 

26 Csavar M5X15 1 

27R-R&L Fogantyúborítás 2 

28L- L&R Fogantyúborítás 2 

29 Fogantyú 1 

30 Vezérlőpult 1 

31 Vezérlőkábel dugasz 1 typ 

32 Csavar M5*25 10 

33 Bal első rúd 1 

34 Rugó 1 

35 Fa lap 1 

36 Öv 1 

37 Gömbölyű záróborítás 2 

38 Műanyag borítás 1 

39 Első henger tengelye 1 



40 Első henger 1 

41 Csavar M3 2 

42 Érzékelő 1 

43 Fogantyú markolata 2 

44 Fogantyú markolata 2 

45 Pulzusérzékelő 2 

46 Csavar M4*20 2 

47 Alátét φ 5.2 2 

 



SZERELÉS –  INFORMÁCIÓK 

 

SORSZÁ

M 
ALKATRÉSZ NEVE  

DARAB

SZÁM 

SORSZ

ÁM 
ALKATRÉSZ NEVE  

DARABSZ

ÁM 1 Fő váz 1 29 Fogantyú 1 

23 Váz alsó része 1 30 Vezérlőpult 1 

24 Jobb első rúd 1 33 Bal első rúd 1 

27R-R&L Fogantyú borítása 2 38 Műanyag borítás 1 

28L-L&R Fogantyú borítása 2    



 

 

 

 

30 PERC 

 

 

 

AJÁNLÁS  

 Összeszerelés előtt olvasssa el az egész használati utasítást. 

 Először ismerkedjen meg az összes résszel. 

 Ellenőrizze a kapott összekötő elemeket. 

 Készítse elő a megfelelő szerszámokat. 

 Biztosítson elegendő szabad helyet az összeszereléshez. 

 Az utasítás szerint járjon el. 

 A csuklórészeknél óvatosan járjon el, ne használja a nyers erőt. 

 Rendszeresen ellenőrizze a csuklórészeket, a laza csavarokat húzza be. 



ÖSSZEKÖTŐ ELEMEK 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÖSSZESZERELÉS EGYES LÉPÉSEI 

1. LÉPÉS 

 

 

 



 



2. LÉPÉS 

 



3. LÉPÉS 

A feszítőkábel rögzítése előtt a kézicsavaron be kell állítani a terhelést 8. fokozatra. 

 

 

FESZÍTŐHUZAL RÖGZÍTÉSE: 

1. Az A nyíláson csúsztassa át a C véget. (Megjegyzés: G a fő váz alatt vezesse el) 

 

2. A G-t húzza lefelé, hogy az A minnél közelebb legyen a B-hez. 



 

3. Csavarozza be a D-t, az A és B rész rögzítésére.   

 



4. LÉPÉS: 

 



5. LÉPÉS: 

 



6. LÉPÉS: 

 



7. LÉPÉS: 

 



8. LÉPÉS: 

 

 

Használat előtt ellenőrizze, hogy minden alkatrész jól rögzített. 

 

TÁROLÁS 



 

Összecsukás: csavarja ki a kézicsavart (J), emelje fel a fővázat (1), majd újra csavarja vissza a kézicsavart (J) a 

váz függőleges pozícióban való rögzítéséhez. 

 

FUTÓSZALAG BEÁLLÍTÁSA 

A rosszul összeszerelt futópad  hangos, zörgő hangot ad. Az ok általában az öv rossz központosítása, vagy az öv 

túl szoros, illetve laza. A beállításhoz használjon szerszámokat. 

 

1. Ha a szalag jobbra húz, csavarozza a jobb imbuszcsavart az óramutató járásával megegyezően 1 vagy 2 

fordulatot, majd enyhén engedje meg a csavart. 

2. Ha a szalag balra húz, csavarozza a bal imbuszcsavart az óramutató járásával megegyezően 1 vagy 2 

fordulatot, majd enyhén engedje meg a csavart. 

3. Ha a szalag túl feszes, csavarozza a jobb és bal imbuszcsavart az óramutatóval ellentétesen, majd enyhén 

húzza be a csavarokat. 

4. Ha a szalag túl laza, csavarozza a jobb és bal imbuszcsavart az óramutató járásával megegyezően, majd 

enyhén engedje meg a csavarokat. 



 

NEHÉZSÉGI FOKOZAT BEÁLLÍTÁSA 

A nehézségi fokozat az edzésre van hatással, és az edzés alatt elégetett kalóriára. A  nehézségi fokozatot a 

mágneses fékrendszerrel lehet állítani. (lásd kép lejebb) 

 



 

(1) Ha a 16 csavart az a irányba csavarja, a terhelés csökkeni fog. 

(2) Ha a 16 csavart a b irányba csavarja, a terhelés növekedni fog. 

Amennyiben a 16 csavarral beállítja a fékrendszert, ellenőrizni kell a huzal feszességét, szükség esetén 

a D és E anyákkal behúzni a huzalt. 

 

KARBANTARTÁS 

KENÉS 

A kenőanyagot közvetlenül a fa lapra és a futószalag belső felére kell felvinni, ez a súrlódás csökkentésére és a 

futópad élethosszának megnövelésére szolgál. 



Emelje fel a futópad egyik oldalát, így eléri a belső részét. Ha a szalag belső fele nedves, nem szükésges a 

kenőanyagot felvinni. Ha száraz, kenjen fel kenőanyagot, és a futópad sebességét az első 3-4 percben alacsony 

fokozatra tegye, hogy a kenőanyag egyenletesen osztódjon el az egész felületen. 

MEGJEGYZÉS: A fa lapon kívülre ne kenjen kenőanyagot, a felesleget azonnal törölje le. 

A kenőanyagot a futószalag nagyfokú súrlódása esetén szükséges felvinni. A futópadot 50 óra használat után kell 

újra átkenni. Ez az adat csak tájékoztató jellegű. 

 



VEZÉRLŐPULT 

 

GOMBOK 

MODE Ez a gomb a paraméterek beállítására szolgál: TIME (idő), DISTANCE (távolság), 

CALORIES (kalória) és PULSE (pulzusfrekvencia). 

A gombot a paraméterek kiválasztására, és a beállított értékek jóváhagyására használja. 

SET Ez a gomb a paraméterek beállítására szolgál: TIME (idő), DISTANCE (távolság), 

CALORIES (kalória) és PULSE (pulzusfrekvencia). A gomb megtartásával felgyorsítja az 

egységek számolását. (A berendezés legyen leállítva, és a számítógép a megfelelő 

beállításmódban legyen) 

RESET Ezzel a gombbal kinullázhatja a kiválasztott paramétereket: TIME (idő), DISTANCE 

(távolság), CALORIES (kalória) és PULSE (pulzusfrekvencia). A gomb 2 mp megtartásával 

kinullázódik az összes paraméter. (Elemcsere esetén szintén kinullázódnak a paraméterek) 

RECOVERY Ez a gomb a pulzusfrekvencia alapján a testi kondíció kiértékelésére szolgál. 

 

FUNKCIÓK 

SCAN A kijelzett funkciók közti automatikus átkapcsolás, a következő sorrendben: SPEED 

(sebesség) – DISTANCE (távolság) – CALORIES (kalória) – PULSE 

(pulzusfrekvencia) 

TIME Edzéshossz mérése 00:00 – 99:59 intervallumban. A SET gombbal a felhasználó előre 

beállíthatja az edzés hosszát (hozzászámolás egysége: 1 perc). 

SPEED Aktuális sebesség kijelzése. Maximális sebesség 99.9km/h (mph). 

DISTANCE Edzés alatt megtett távolság 0.00 – 99.99 km. A SET gombbal a felhasználó beállíthatja 

a megtenni kívánt távolságot (hozzászámolás egysége: 0.1 km). 

CALORIE Az edzés alatt felhasznált kalória 0-999 egységben. (ezek az adatok csupán tájékoztató 



jellegűek, egészségügyi célokra nem alkalmas) 

PULSE A pulzusérzékelő megfogása után a kijelzőn megjelenik a felhasználó aktuális 

pulzusfrekvenciája. Beállítható a cél pulzusfrekvencia értéke, ha ezt az értéket túllépi, a 

számítógép hangjelzéssel figyelmeztet. 

TEMPERATURE A helység aktuális hőmérsékletének kijelzése, 0-60 °C mértékben. 

 

HASZNÁLAT 

1. Helyezzen a számítógépbe két elemet (1.5V). A számítógép hangjelzés kíséretében bekapcsol, majd 

rögtön ezután a kijelzőn megjelenik: 

 
 

1. kép 2. kép 

 

 

2. Lépjen a paraméterek beállítására szolgáló módba: TIME / DISTANCE / CALORIES. A SET gomb 

segítségével beállíthatja az értékeket. A MODE gombbal hagyja jóvá, majd lépjen a következő paraméter 

beállításába. Az összes fennmaradó paramétert hasonlóan tudja beállítani. 

3. A PULSE funkció a pulzusfrekvencia mérésére és a cél pulzusfrekvencia beállítására szolgál. A 

beállított értékeket a MODE gombbal tudja jóváhagyni. A kijelzőn megjelenik a TIME funkció. Ezzel a 

módszerrel tud átkapcsolni az összes funkció között. Négy perc üzemen kívüli állapot után a számítógép tartalék 

üzemmódba kapcsol át (lásd 2. kép). 

4. A SCAN funkció az egyes paraméterek közötti automatikus átkapcsolására szolgál. A paraméterek 6 

másodpercenként a következő sorrendben kapcsolódnak át: SPEED (sebesség) – TM (idő) – DIST (távolság) – 

CAL (kalória) – PULSE (pulzusfrekvencia). ( lásd 3. kép). 

5. Edzés közben a manuális átkapcsolásért az egyes paraméterek között használja a MODE gombot. 

 

3. kép 



6. Ha valamelyik paraméter előre beállított (TIME / DISTANCE / CALORIES), az edzés elkezdésekor ez 

az érték elkezd leszámolódni. A beállított érték elérésére a számítógép 8 másodperces hangjelzéssel figyelmeztet. 

Ha folytatja az edzést, ez az érték nullától kedz számolódni. 

7. RECOVERY (A KONDÍCIÓ KIÉRTÉKELÉSE AZ EDZÉS UTÁNI PULZUS ALAPJÁN) 

(1) A funkció elindítására a RECOVERY gomb szolgál. A pulzusfrekvencia és az idő fognak mérődni a 

teszt alatt, más értékek nem jelennek meg a kijelzőn. 60 mp elkezd számlálódni az időintervallum, és megjelenik 

az aktuális pulzusfrekvencia. A mérés befejztével a kijelzőn megjelenik az eredmény F1-F6 skálán. 

(2) RECOVERY FUNKCIÓ 

Mérés elkezdése: 

 

Mérés befejezése: 

 

(3) Ha a 60 mp intervallumban abbamarad a pulzusfrekvencia mérése, automatikusan megjelenik az F6 

eredmény. 

(4) Ha a mérés alatt újra megnyomja a RECOVERY gombot, a mérés abbamarad, és a kijelző nem jelez ki 

semmilyen teszteredményt. 

MEGJEGYZÉS 

1. Négy üzemen kívüli perc után a számítógép takarékos üzemmódba kapcsol át, és a kijelzőn a helység 

hőmérséklete jelenik meg. 

2. Ha a kijelző hibásan jelez, cserélje ki az elemeket. 

3. A számítógép működéséhez két darab, UM-3 vagy AA (1.5V) típusú elem szükséges. 



EDZÉS ELŐTTI ÉS EDZÉS UTÁNI NYÚJTÓGYAKORLATOK 

Minden edzés bemelegítő, a szervezetet az edzésre felkészítő gyakorlatokkal kellene hogy kezdődjön, majd 

aerobikus edzés következik, és az edzés végére a szervezet ˝megnyugodására˝ lazító gyakorlatokat kell végezni. 

Ezt hetente kétszer tanácsos végezni, és pár hónap elteltével ezt meg lehet növelni heti négy -öt edzésre.   

Aerobikus edzés alatt az olyan gyakorlat értendő, mely által a szervezetünk nagyobb mennyiségű oxigénhez jut. 

Ebben az edzésben a legtöbb izomcsoport bekapcsolódik, pl. alsó végtagok, karok, vállak. 

A következőkben nyújtó gyakorlatokat  mutatunk be a bemelegítésre és lazításra: 

Belső combizom nyújtása 

Üljön le, enyhén behajlított lábbal  illessze össze talpait. A térdek kifelé néznek, talpait húzza magához a lehető 

legközelebb az ülepéhez. Térdeit nyomja enyhén a padló felé. Tartson ki 15 másodpercig. 

 

 

 

 

Vádlik nyújtása 

Üljön le és nyújtsa ki jobb lábát. Bal lábát hajlítsa be úgy, hogy a talpa jobb combja belső felére nézzen. Húzza 

magát a lehető legközelebb a lábujjaihoz. Tartson ki 15 másodpercig, majd ismételje meg a másik lábával is. 

 

 

 

Nyakizom nyújtás 

Döntse fejét jobbra, érezni fogja a nyaki inak megfeszülését. Lassan döntse fejét a mellkasa felé, majd döntse 

balra. Újra érezni fogja a nyaki inak megfeszülését. Ismételje néhányszor a gyakorlatot. 



 

Vállhúzás 

Húzza fel felváltva jobb és ball vállát, vagy akár egyszerre is felhúzhatja. 

 

Achilles in nyújtása 

Kezeivel támaszkodjon a falhoz, a behajlított jobb lába elöl van. A bal láb kinyújtva, bal talpát a padlón tartva. 

Csípőmozdulattal tolja előre a testsúlyát az első lábára és tartson ki 30-40 másodpercig, majd cserélje fe a 

lábakat. 

 

Oldalnyújtás 

Emelje karjait a feje fölé, felváltva nyújtsa karjait felfelé. Éreznie kell az ellenkező oldalon az izmok nyúlását. 

Ismételje párszor a gyakorlatot. 



 

 

Mély előredőlés 

Hajoljon előre, és érintse meg a lábujjait. Hajoljon a lehető legmélyebbre és tartson ki 20-30 másodpercig. 

 



 

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 

 

 

http://www.insportline.hu/

