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FONTOS: A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az egész használati útmutatót. A tájékoztatót 

őrizze meg a későbbi használatra.  

A feltüntetett képek csak illusztráció, néhány modellnél eltérés lehet.  

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

A berendezés használatakor nagyon fontos betartani az alap biztonsági utasításokat: Használat előtt 

olvassa el az összes biztonsági utasítást.  

1. Olvassa el a használati utasításban lévő biztonsági utasításokat, és edzés előtt végezzen bemelegítő 

gyakorlatokat.  

2. Ügyeljen az izmok sérülésére. A bemelegítő gyakorlatok az izmok edzésének, megterhelésének 

felkészítésére szolgál. A lazító gyakorlatok az izmok megnyugtatására, lazítására szolgál az edzés 

befejeztével. Mindkét gyakorlatsort a használati utasítás végén találja. 

3. Használat előtt ellenőrizze az alkatrészek állapotát. A berendezést egyenes felületre helyezze, javasoljuk 

a védőalátét használatát.  

4. Edzéshez használjon megfelelő ruházatot és cipőt. Kerülje a bő szabású ruhákat, mely a mozgó részekbe 

beakadhat és ez balesetveszélyes. A lábfejét mindig rögzítse a pedálhoz az öv segítségével.  

5. A karbantartást csak az utasítás szerint végezze. A berendezést ne próbálja meg megjavítani, forduljon 

szakképzett szakemberhez. A sérült berendezést a hiba elhárításáig ne használja. 

6. Fel és leszálláskor mindig kapaszkodjon a fogantyúkba. Fellépéskor a pedált helyezze a legalacsonyabb 

pozícióba, egyik lábával lépjen rá, a másikat lendítse át a vázon és lépjen rá a másik pedálra. 

Kapaszkodjon a fogantyúkba, kezdjen el taposni és segítsen a kezeivel is. Mikorra a berendezés 

beindul, alsó és felső végtagjait be is melegíti. Befejezéskor az egyik pedált helyezze a legalacsonyabb 

pozícióba, és először a magasabban lévő pedálról lépjen le.  

7. A berendezés kinti használatra nem alkalmas.  

8. A berendezés kizárólag benti használatra alkalmas.  

9. A berendezést egyszerre csak egy felhasználó használhatja.  

10. A gép használatakor gyermekek és háziállatok ne tartózkodjanak a közelben.  A berendezést csak 

felnőttek használhatják. Az egész berendezés körül biztosítson elég szabad helyet, min. 2m. 

11. Szétnyitáskor és összecsukáskor óvatosan járjon el.  

12. Amennyiben mellkasi fájdalmat, hányingert, légszomjat érez, azonnal fejezze be az edzést és forduljon 

orvoshoz.  

13. A felhasználó maximális testsúlya nem lépheti túl a 110kg. 
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RAJZ 
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ALAKTRÉSZLISTA 

Sorszám Alkatrész megnevezése Darabszám 

001 Fő váz 1 

002 Első váz 1 

003 Hátsó váz a dőlésszög beállítására 1 

004 Alap rúd 2 

005 Fogantyú váza Ø28x1.5t 1 

006 Első henger  1 

007 Hátsó henger 1 

008 Első henger tengely Ø12x512 1 

009 Hátsó henger tengely Ø12x480 1 

010 Fékpofa – mágnes rögzítése 1 

011 Mágnes 30x15x8 8 

012 Anya M6 1 

013 Rugó Ø23xØ1.6x110 1 

014 

Fékpofa tartó 

74x25x31 

1 

015 Csavar M5x10 2 

016 Futólap 444x1065x12 1 

017 Futószalag 2450x400x1.2 1 

018 Oldalrúd (bal) 1065x20x1.5 1 

019 Csavar M6x40 6 

020 Alátét Ø6xØ12x1.0 8 

021 Önzáró anya M6 6 

022 Nyitott alátét Ø12 6 

023 Védőborítás 1 

024 Csavar ST4.2x10 2 
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025 Csavarfej borítás S16 2 

026 Hatoldalú csavar M10x60 2 

027 Nagy alátét Ø10xØ20 2 

028 Csavar M8x15 12 

029 Alátét Ø8xØ16x1.5t 20 

030 Biztosító tű M8x65 1 

031 Kézi csavar - fogantyú M8x45 2 

032 Kábelátmenet Ø12.1 3 

033 

Pulzusérzékelő és a kábel 

1200mm 

2 

034 Csavar ST4.2x20 4 

035 Fogantyú záróborítása Ø32 2 

036 

Markolat – fogantyú szivacsborítása 

Ø31xØ37x430 

2 

037 Kalapos anya M8  2 

038 Vezérlőpult (HR1752) 1 

039 Csavar M8x50 4 

040 Terhelést szabályozó kézicsavar 1 

041 Nagy alátét Ø5xØ20 1 

042 Csavar M5x20 1 

043 Érzékelő + kábel I (L=1400mm) 1 

044 Csavar ST2.9x12 2 

045 Tömítő alátét - láb Ø39xH17 4 

046 Kereszt csavar kúpos fejjel ST4.8x20 4 

047 Imbuszcsavar M6x50mm 2 

048 Távolsági henger Ø8.2xØ12.5x6.5 4 

049 Kerék Ø51xØ9xH22 2 

050 Csúszásmentes matrica 2 
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051 Záróborítás - oldalsó 40x20x1.5 6 

052 Sasszeg Ø8x38 2 

053 Záróborítás 60x30x1.5 3 

054 Csavar M8x40 2 

055 Önzáró anya M8  4 

056 Dőlési szög beállítási váz záróborítása – gömbölyű Ø38x1.5 2 

057 Alátét Ø5xØ12x1.0 2 

058 Érzékelő csatlakozó kábele (L=750mm) 1 

059 Oldalrúd (jobb) 990x20x1.5 1 

060 Záróborítás - négyszögletes (38x38x1.5) 2 

 

A SZILIKON OLAJ A CSOMAG TARTALMA (1 DARAB): 

 

SZERSZÁMOK 

  

Imbuszkulcs, 6mm nagyság (1 db) Multifunkciós kulcs + csavarhúzó: nagyság: 10, 13, 

14, 15 (1 db) 
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ÖSSZESZERELÉSI 

ÚTMUTATÓ

 

1. LÉPÉS: 

Állítsa fel a futópadot függőleges helyzetbe. 

A mellékelt imbuszkulccsal(nagyság 6mm) csavarozzon le az alaprúdról (4) tizenkét M8x15 csavart és 

tizenkét alátétet Ø8x Ø16x1.5t.  

Csúsztassa az alaprudat (4) az első vázba (2) és rögzítse a tizenkét csavarral M8x15 és a tizenkét 

alátéttel Ø8x Ø16x1.5t. A csavarokat a mellékelt imbuszkulccsal húzza be (nagyság 6mm). 

MEGJEGYZÉS: Tanácsoljuk, hogy az összeszerelésben segítsen önnek valaki.  

 

 Nagyság 6mm 
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2. LÉPÉS: 

Egyik kezével fogja meg a fő vázat (1) felül, és a másik kezével csavarozza ki a kézicsavart (30) az első 

vázból (2) az óramutató járásával ellentétesen. Helyezze le a fő vázat (1) a földre és a kézicsavar 

segítségével rögzítse az első vázhoz (2). A kézicsavart (30) csavarozza vissza az óramutatóval 

megeggyező irányban.  

Biztonsági okokból a futólapot a földrehelyezés előtt szilárdan kell rögzíteni.  

FIGYELEM: A fő váz helytelen rögzítése a kézicsavarral a futópad rossz stabilitását 

eredményezheti, vagy balesetet okozhat.  
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3. LÉPÉS: 

Csavarozza ki a kézi csavarokat (31) az első vázból (2) és a fogantyú vázból (5). Emelje fel a fogantyú 

vázát (5) és rögzítse az első vázhoz a kézi csavarok segítségével (31). 
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4. LÉPÉS: 

A mellékelt multifunkciós kulccsal/csavarhúzóval csavarozza ki a két ST4x20 csavart (34) a vezérlőpult 

hátoldaláról (38).  

A számítógép hátoldaláról csavarozza le az elemek borítását (38). 

Kösse össze a pulzusérzékelő kábeljét (33), az érzékelő kábelt (58) a vezérlőpultból kijövő kábellel 

(38). Rejtse el a kábeleket a vezérlőpultba (38). Ügyeljen rá, hogy a kábelek ne sérüljenek meg.  

Helyezze vissza a vezérlőpultra (38) az elemek záróborítását a két csavar segítségével ST4.2x20 és 

rögzítse a pultot a fogantyú vázhoz (5). A csavarokat a mellékelt multifunkciós kulccsal/csavarhúzóval 

húzza be.  
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VEZÉRLŐPULT 

 

FUNKCIÓK 

 

MÉRTÉK 

TIME (IDŐ) 0:00-99:59 PERCEK: MÁSODPERCEK 

SPEED (SEBESSÉG) 0.0-99.9 KM/H 

DIST (TÁVOLSÁG) 0.0-99.99 KM 

CAL (KALÓRIA) 0.0-999.9 KCAL 

ODO (ODOMÉTER) 0.0-999.9 KM 

PULSE (PULZUSFREKVENVIA) 40-240 ÜTÉS/PERC 

 

KIKAPCSOLÁS/BEKAPCSOLÁS 

A számítógép a gomb megnyomása után bekapcsol, vagy ha a sebesség érzékelője jelet fog sugározni. 4 perc 

üzemen kívüli állapot után a számítógép automatikusan kikapcsol.  

GOMBOK 

A gomb segítségével át lehet kapcsolni az egyes funkciók között. 7 funkció áll rendelkezésre.  

A gomb 3 perces megtartásával kinullázódnak az értékek (reset), az odométeren kívül.  

SZÁMÍTÓGÉP FUNKCIÓK: 

SCAN: Automatikus átkapcsolás az egyes funkciók között. Minden funkció 4 mp fog megjelenni. 

MEGJEGYZÉS: A SCAN funkciót más funkció kiválasztásával lehet megszüntetni. 

TIME: Edzéshossz kimutatása percben és másodpercben.  

SPEED: Aktuális sebesség kijelzése.  

CAL (CALORIES): Hozzávetőlegesen elégetett kalóriaszám kijelzése. (Ez a funkció csupán tájékoztató jellegű, 

egészségügyi célokra nem alkalmas. 

ODO (ODOMETER): Az összes edzés alatt megtett távolság kijelzése. Az odométert nem lehet kinullázni a 

gomb 3 mp megnyomásával, az elemek kivételekor fog kinullázódni.  

PULSE: Az aktuális pulzusfrekvencia kijelzése akkor, ha mindkét kezével fogja a fogantyú érzékelőit. A helyes 

mérés érdekében mindkét tenyere legyen az érzékelőn.  

ELEMEK BEHELYEZÉSE 

1. Csavarozza le a számítógép hátsó borítását. 
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2. Tegyen be kettő AA típusú elemet. 

3. Ellenőrizze, hogy a rugók hozzáérjenek az elemekhez. 

4. Helyezze vissza a borítást.  

5. Ha a kijelzőn akadozva jelennek meg az adatok, vagy nem olvashatóak, vegye ki az elemeket, várjon 15 

mp, majd helyezze vissza őket. 

 

TÁROLÁS 

 

Csavarozza ki az 1 kézi csavart a fő váz első vázából (lásd 1. Kép). 

Emelje fel a fő vázat függőlegesen, és rögzítse a kézi csavar segítségével. A csavart az óramutató járásával 

megegyezően húzza be. A csavar a bal első vázon és a fő vázon kell, hogy keresztül menjen a helyes rögzítésért. 

(lásd 2. Kép). 
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FIGYELEM: A fő váz helytelen rögzítése a kézicsavarral a futópad rossz stabilitását eredményezheti, 

vagy balesetet okozhat.  

Csavarozzon le két kézi csavart a fogantyúról és az első vázról. A fogantyút nyomja lefelé (lásd 1. Kép). 

Csavarozza be a 2 bal kézi csavart az első váz felső nyílásába. Az óramutató járásával megegyezően csavarja 

(lásd 2. Kép). 

A kézi csavarral rögzítse a fogantyú vázát az első vázhoz. Az óramutató járásával megegyezően csavarja (lásd 2. 

Kép).  

Áthelyezéskor a berendezést döntse a kerekeire, és helyezze a megfelelő helyre.  

A futópadot száraz, tiszta helyen tárolja, hol gyermekek nem férhetnek hozzá.  

MEGJEGYZÉS: A futópad szétnyitásakor ne álljon a fő váz alá.  

Szétnyitáskor és összecsukáskor szilárdan fogja a fő vázat, a balesetek elkerülése végett.  

FIGYELMEZTETÉS: Szétnyitáskor és összecsukáskor gyermekek és háziállatok ne tartózkodjanak a 

berendezés közelében.  

ÖSSZEÁLLÍTÁS 

 

Terhelés beállítása 

A terhelés megnövelésére a szabályozó csavart az óramutató járásával megegyezően forgassa el.  

A terhelés csökkentésére a szabályozó csavart az óramutató járásával ellentétesen forgassa el.  
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Dőlésszög beállítása 

A futópad dőlésszögét 3 különböző fokozatban lehet beállítani. Engedje meg a biztosító csavart, csavarozza az 

óramutató járásával ellentétesen. Egyik kezével fogja meg a fő váz végét, és emelje fel, másik kezével a vázból 

vegye ki a sasszeget. Állítsa be a kívánt dőlésszöget, és biztosítsa a futópadot a sasszeg segítségével.Az 

óramutató járásával megegyezően csavarozza.  

 

 

A futópad beállítása  

A futópad szalagja a használat során, vagy akár áthelyezéskor is meglazulhat, megnyúlhat. Ezért azt tanácsoljuk, 

hogy a felhasználó a futószalag közepén fusson, hogy a szalag ne csússzon el oldalra.   

Ha a futószalag balra kezd elmozdulni, a felhasználó lépjen a fő vázra, mindkét kezével fogja meg a fogantyút, 

és jobb lábával a szalag jobb felén fusson. A szalag fokozatosan vissza kell, hogy mozduljon a közepére. Ha még 
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mindig balra megy a szalag, a hátsó henger jobb állító csavarját húzza meg ½ fordulattal az óramutató járásával 

megegyezően. Ezután próbáljon meg újra a szalag közepén futni. Ha még mindig balra megy a szalag,  húzza 

meg ¼ fordulattal a hátsó henger bal állító csavarját az óramutató járásával megegyezően. Próbáljon meg újra a 

szalagon futni, melynek fokozatosan vissza kellene mozdulnia  a közepére. Amíg nincs a szalag kiegyenlítve, így 

járjon el.  

Ha a futószalag jobbra kezd elmozdulni, a felhasználó lépjen a fő vázra, mindkét kezével fogja meg a fogantyút, 

és bal lábával a szalag bal felén fusson. A szalag fokozatosan vissza kell, hogy mozduljon a közepére. Ha még 

mindig jobbra megy a szalag, a hátsó henger jobb állító csavarját húzza meg ½ fordulattal az óramutató járásával 

megegyezően. Ezután próbáljon meg újra a szalag közepén futni. Ha még mindig jobbra megy a szalag,  húzza 

meg ¼ fordulattal a hátsó henger jobb állító csavarját az óramutató járásával megegyezően. Próbáljon meg újra a 

szalagon futni, melynek fokozatosan vissza kellene mozdulnia  a közepére. Amíg nincs a szalag kiegyenlítve, így 

járjon el.  

Ha a szalag csúszkál, húzza meg a hátsó henger jobb és bal állítócsavarját ¼ fordulattal az óramutató járásával 

megegyezően. Szükség esetén ismételje meg, amíg a szalag nem fog tovább csúszni.  

KENÉS 

 

A szalagot a gyártás után megkenték a szilikon olajjal. Normális esetben nem kell újrakenni a futópadot. Akkor 

kell újrakenni a szalagot, ha nagyobb megterhelésnél a szalag a futópadhoz súrlódik. A szalagot az oldalainál 

emelje fel és vigye fel a szilikon olajat egyenletesen a futópad közepére. Várjon egy percet, majd helyezze vissza 

a futószalagot.  

FIGYELEM: A futópad kenéséhez csak szilikon olajat használjon. Ne használjon más adalékanyagokat, a 

futópad megsérülhet. Ne kenjen túl sok olajat a futópadra, és a felesleget törölje le rongyal.  

KARBANTARTÁS 

Tisztítás 

A berendezést csak puha rongyal és lágy tisztítószerekkel tisztítsa. A műanyag részekre ne használjon dörzsölő 

tisztítószert, és minden használat után tørölje le az izzadságot a felületről. A számítógépet ne tegye ki túlzott 

nedvességnek – megsérülhet az elektrotechnika, vagy rövidzárlat keletkezhet. Közvetlen napfénytől óvja, 

megsérülhet a kijelző.  

Minden héten ellenőrizze a csavarok és pedálok lazulását.  

Tárolás 
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A berendezést száraz, tiszta helyen tárolja, hol gyermeke nem fér hozzá.  

PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA 

PROBLÉMA: A szalag csúszik, vagy nincs a hátsó henger közepén. 

MEGOLDÁS: Lásd: „A futópad összeszerelése“ fejezetet. 

PROBLÉMA: A számítógép rossz működése. 

MEGOLDÁS: Ellenőrizze a kábelek bekötését.  

MEGOLDÁS: Ellenőrizze, hogy az elemek helyesen érintkeznek e a rugóval. 

MEGOLDÁS: Ellenőrizze, nem merültek e le az elemek. 

PROBLÉMA: A pulzusfrekvencia nem mérődik, vagy hibás a kijelzés. 

MEGOLDÁS: Ellenőrizze, hogy az érzékelő kábele helyesen van e bekötve.  

MEGOLDÁS: A helyes mérésért az érzékelőt mindkét kézzel fogni kell.  

MEGOLDÁS: Túl szorosan fogja az érzékelőt, engendjen a szorításon.  

PROBLÉMA: A futószalag szokatlan hangot ad. 

MEGOLDÁS:  A zajt a csavarok lazulása okozhatja. Ellenőrizze, és szükség esetén húzza be a csavarokat.  

NYÚJTÓGYAKORLATOK 

Bemelegítő fázis A minőségi edzésprogram magába foglalja az izmok bemelegítését és az izomlazítást. A 

bemelegítés felkészíti szervezetét a megterhelésre.  Az izomlazítás az izomfájdalom megelőzésére szolgál. A 

következőkben nyújtó gyakorlatokat  mutatunk be a bemelegítésre és lazításra. A bemelegítő fázis min. 2-5 

percig tartson. 

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.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oldalnyújtás 

 

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

Ismételje párszor a gyakorlatot. 

 

Felső combizom nyújtása 

Stabilitása érdekében támaszkodjon egyik kezével a falhoz, fogja meg bokáját. Sarkát húzza a lehető 

legközelebb maga felé. Amint érzi a feszülést, maradjon így 30 mp. Cserélje át a lábait, és ismételje a 

gyakorlatot legalább 2x mindkét lábával.  
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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 30-40 másodpercig. 

 

Mély előredőlés 

 

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

 

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.) 
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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 
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