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Általános biztonsági figyelmeztetések

A berendezés tervezésénél és gyártásánál nagy hangsúlyt fektettek a biztonságra, de ennek ellenére nagyon fontos, hogy 
betartsa a biztonsági utasításokat. Ha nem tartja be az utasításokat és balesetet szenved, a felelősség nem terhel minket. 

Első használat előtt a biztonság érdekében és a balesetek elkerülése miatt figyelmesen olvassa el a következő 
biztonsági utasításokat.

 Bármilyen edzésprogram elkezdése előtt  kérjük konzultáljon orvosával. Orvosa felméri, hogy végezhet e rendszeres és 
intenzív testedzést. A felmérés nagyon fontos, főleg abban az esetben, ha bármilyen egészségügyi problémája van. 

 Testi fogyatékkal élő emberek csak az ápolójuk jelenléte mellett használhatják a berendezést. 

 Edzéshez viseljen  megfelelő, kényelmes ruhát és sportcipőt. Ne viseljen bő szabású ruhát, mely beakadhat és balesetet 
okozhat. 

 Ha ízületi  vagy izomfájdalmat  kezd érezni, hagyja abba az edzést, vagy ha bármely más okokból rosszul érzi magát. 

 A berendezést gyermekek és testi, lelki vagy szellemi fogyatékkal élő emberek ne használják. Ha nincs teljesen tisztában 
a berendezés használatával, csak felügyelet mellett használja a berendezést, a saját biztonsága érdekében. 

 Ügyeljen rá, hogy használat közben a berendezés közelében  ne tartózkodjanak gyermekek. Ha lehetséges, a berendezést 
úgy helyezze el, hogy kisállatok és gyermekek ne férjenek hozzá. 

 A berendezésen egyszerre csak egy ember tornázhat. 

 A berendezés összeszerelése után győződjön meg róla, hogy az összes csavar és anya a megfelelő helyen van és jól be 
van e  húzva. Csak a berendezéssel kapott alkatrészeket használja. 

 A meghibásodott berendezést ne használja. 

 A berendezést sima, tiszta és szilárd felületre helyezze. A berendezés közelében ne használjon vizet, és legyen elegendő 
hely körülötte (legalább 0,5 m).  A talaj megóvása érdekében használjon alátétet ( az alátét nem a csomag tartalma). 

 Kezeit és lábait soha ne tegye a mozgó részekbe. A nyílásokba ne helyezzen semmit. 

 A berendezést mindig rendeltetésszerűen használja, az utasításban leírtak szerint. Az előírt alkatrészeket használja 
mindig. 

Különleges biztonsági figyelmeztetés
Csatlakoztatás

 A futópadot a hálózathoz közel helyezze el. 

 A berendezést csatlakoztassa a leföldelt elektromos hálózatba, melyben nincs másik berendezés csatlakoztatva.  
Hosszabbítót nem tanácsolunk használni. 

 Ha a berendezés nincs jól leföldelve, áramütés veszélye áll fenn.  Ha bizonytalan a berendezés helyes leföldelésében,  
kérje szakképzett villanyszerelő tanácsát.  Ha a dugasz nem  megfelelő a csatlakozókábellel, ne próbálja megszerelni, 
kérje szakember segítségét. 

 Az elektromos feszültség ingadozása komolyan  károsíthatja a berendezést. Ki és bekapcsolás váltakozása, és az időjárás
változása szintén  károsíthatja a berendezést.  Túlfeszültség védelem  használatával elkerülheti a berendezés károsodását 
(nem a csomag tartalma).

 A berendezés 220-240 V elektromos hálózatra tervezett. 

 Ügyeljen a vezetékre, ne legyen a kerekek közelében, vagy a berendezés alatt. Ha a vezeték sérült, ne használja a 
futópadot. 

 Karbantartáskor, tisztításkor húzza ki a hálózatból. A karbantartást ön is elvégezheti, ha a gyártó jóváhagyta, fordított 
esetben a szakszerviz végezze el e karbantartást. Az utasítás be nem tartása esetén a garancia érvényét veszíti. 

 Edzés előtt mindig ellenőrizze a berendezés állapotát.

 Ne használja a berendezést kint, garázsban, víz közelében. Közvetlen napfénynek ne tegye ki a berendezést. 

 Bekapcsolt állapotban  ne távolodjon el a berendezéstől, és mindig ügyeljen a biztonságra. 

 Ha a vezeték sérült, a gyártó, szakszerviz vagy szakember végezze el a cserét. A berendezésen ne végezzen semmilyen 
szerelést, áramütés veszélye állhat fenn. 

 Rendszeresen ellenőrizze a futópad feszességét. A futópadra lépés előtt kapcsolja be a futópadot.

ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT
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SZERELÉS
550Ti ALKATRÉSZLISTA

Megjelölé
s

Alkatrész neve Kép Darabszám

1 LCD kikejzős 
vezérlőpanel

1

2 Első panel markolattal 1

3 Jobb oszlop a fő 
panelrész rögzítéséhez

1

4 Bal oszlop a fő 
panelrész rögzítéséhez

1

5 Lapos alátét (fehér) 14

6 Csillag alátét 14

7 Lapos alátét (fekete) 2

8 Domborfejű csavar 
M8x15L (fehér)

14

9 Csavar M8x95L (fekete) 2
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550Ti szerelése
1 LÉPÉS: Bal oszlop felhelyezése és a konnektor bekötése 

2 LÉPÉS: Bal oszlop rögzítése 

Szerszámok:

5 Lapos alátét (fehér)

6 Csillag alátét

8 Domborfejű csavar M8x15L

Imbuszkulcs – 6mm

3 LÉPÉS: Jobb oszlop szerelése

Szerszámok:

5 Lapos alátét (fehér)

6 Csillag alátét
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8 Domborfejű csavar M8x15L

Imbuszkulcs – 6mm

4 LÉPÉS: Első panel felszerelése markolattal – konnektorok összekapcsolása

5 LÉPÉS: Első panel felszerelése markolattal – oszlop felhelyezése

MEGJEGYZÉS

A felesleges kábelt helyezze a bal oszlopba.

6 LÉPÉS: Első panel felszerelése markolattal  – panel rögzítése a bal oldalon

Szerszámok:

5 Lapos alátét (fehér)

6 Csillagalátét

8 Domborfejű csavar M8x15L

Imbuszkulcs – 6mm
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6 LÉPÉS: Első panel felszerelése markolattal – panel rögzítése a jobb oldalon

Szerszámok:

5 Lapos alátét (fehér)

6 Csillag alátét

8 Domborfejű csavar M8x15L

Imbuszkulcs – 6mm

8 LÉPÉS: 550Ti vezérlőpanel szerelése – konektorok összekötése

9 LÉPÉS: 550Ti vezérlőpanel szerelése – rögzítés

Szerszámok:

7 Lapos alátét (fekete)

9 M8x95L (fekete)

Imbuszkulcs – 6mm

Ezzel a szerelés kész.
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550Te ALKATRÉSZLISTA

Megjelölé
s

Alkatrész neve Kép Darabszám

1 LCD kikejzős 
vezérlőpanel

1

2 Első panel markolattal 1

3 Jobb oszlop a fő 
panelrész rögzítéséhez

1

4 Bal oszlop a fő 
panelrész rögzítéséhez

1

5 Lapos alátét (fehér) 14

6 Csillag alátét 14

7 Lapos alátét (fekete) 2

8 Domborfejű csavar 
M8x15L (fehér)

14

9 Csavar M8x95L (fekete) 2

550Te szerelése
1 LÉPÉS: Konnektor összekötése és a bal oszlop felhelyezése. 
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2 LÉPÉS: Bal oszlop rögzítése

Szerszámok:

5 Lapos alátét (fehér)

6 Csillagalátét

8 Domborfejű csavar M8x15L

Imbuszkulcs – 6mm

3 LÉPÉS: TV kábel behelyezése a jobb oszlopba, és az oszlop felhelyezése a vázra

 

4 LÉPÉS: Jobb oszlop rögzítése

Szerszámok:

5 Lapos alátét (fehér)

6 Csillag alátét

8 Domborfejű csavar M8x15L

Imbuszkulcs – 6mm
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5 LÉPÉS: Első oszlop szerelése markolattal – konektorok összekötése

6 LÉPÉS: Első oszlop szerelése markolattal – TV kábel összekötése

7 LÉPÉS: Első oszlop szerelése markolattal – TV kábel rögzítése

 

8 LÉPÉS: Első panel szerelése markolattal – felhelyezés az oszlopra

MEGJEGYZÉS

A felesleges kábelt helyezze a jobb és bal oszlopba

9 LÉPÉS: Első panel szerelése markolattal – panel rögzítése a bal oldalon

Szerszámok:

5 Lapos alátét (fehér)
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6 Csillagalátét

8 Domborfejű csavar M8x15L

Imbuszkulcs – 6mm

10 LÉPÉS: Első panel szerelése markolattal –  panel rögzítése a jobb oldalon

Szerszámok:

5 Lapos alátét (fehér)

6 Csillagalátét

8 Domborfejű csavar M8x15L

Imbuszkulcs – 6mm

11 LÉPÉS: 550Te vezérlőpanel szerelése – konektor összekötése

12 LÉPÉS: 550Te 550Te vezérlőpanel szerelése  – rögzítés
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Szerszámok:

7 Lapos alátét (fekete)

9 M8x95L (fekete)

Imbuszkulcs – 6mm

Ezzel a szerelés kész.

ÖSSZESZERELÉS

Üzembehelyezés előtt ellenőrizze, hogy a feszültség megfelelő e az Intenza 550Ti és 550Te berendezéseknek.

Feszültség (VAC) Frekvencia (Hz) Maximális áram (Amp) Energiahasználat (kW)

220-240 50/60 8,7 2

Intenza 550Ti és 550Te berendezés stabilizálása
Használat előtt ellenőrizze a berendezés stabilitását. Amennyiben mozog jobb vagy bal oldalra, állítsa be a berendezést az A 
vagy B láb segítségével. 

Futószalag ellenőrzése
A futópad bekapcsolása után nyomja be a 4mph gombot. Ha a futószalag nem a futópad közepén mozog, centírozza ki a 
futószalagot. 

Fő hálózati kapcsoló

Az 550Ti és 550Te berendezéseknél a kapcsoló a váz elején van elhelyezve. A kapcsoló két pozícióba kapcsolható: „I“ 
jelentése ON (bekapcsolva) és „O“ jelentése OFF (kikapcsolva).
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5. Számítógép
Az  INTENZA 550TI  és  550TE  használata  nagyon  egyszerű.  A következő  részekben  részletesen  leírtuk  a  számítógép
funkcióinak használatát. 

5.1 Konzol

5.1.1 modell 500TI

5.1.2 Gombok funkciói az 500TI panelen

Profilablak: Ez az ablak a megvilágítás az oszlop sorát jelzi, melyek az edzési intenzitást jelzik, valamint a beállított edzésről
közöl információkat.

Edzési mód megnevezése:

A programok beállításakor megjelennek az utasítások.

Az edzés során megjelennek az Ön által használható adatok: 

HR:  a szív  teljesítménye  feljegyezhető,  ha  a felhasználó  használja  a  mellkasövet,  vagy  alaposan  megfogja  az
érzékelővel ellátott markolatokat. 

INCLINE- dőlésszög: % jelenik meg a monitoron

PACE- tempó: a távolság elérésének gyorsaságát jelzi

TIME- idő: az edzés kezdetétől eltelt időt jelzi

METS- matabolizmus: a fennmaradó metabolizmust jelzi a metabolizmus értékkel szemben

CALORIES- kalória: az edzés alatt elégetett kalória mennyiség. 
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DISTANCE- távolság: az edzés elejétől megtett távolságot jelzi

SPEED- sebesség: az aktuális futó sebességet jelzi

SPEED SCALE- sebesség skálája: ez a skála mutatja a sebességet, növekedést/csökkenést 0,8km/h – 20km/h, az
500TI modellnél, és 0,8km/h – 25km/h az 500 TE modellnél. A sebesség változásának értéke 0,1 km/h. A sebességet
a sebességgombbal lehet beállítani a konzolon.  

Vissza gomb és szkennelés:

A program beállítása közben nyomja meg a vissza gombot az előző választásba lépésért vagy a javításért.

A név beállítása során nyomja meg ezt a gombot és javítsa ki a beírt adatokat.

Edzéskor  az  adatok  két  paraméter  között  mozognak,  nyomja  meg  a skennelés  gombot  a statisztikai  adatok
kijelzésére.

USB jele: Ez a jelzés kivillan, ha az Intenza felismeri az USB berendezést.

Programok: Nézze meg az Edzési programok részt. 

Gyors start és ENTER gomb - belépés:

Nyomja meg a gombot az edzési  szint megadására, de az edzésprogram kiválasztása nélkül. A beállított
sebesség 0,8km/h és a dőlésszög 0 szinten van. 

A program beállításakor nyomja meg ezt a gombot az értékek jóváhagyására. 

Fő menü és stop gomb:

ezt a gombot akkor használja, ha az eredeti szintre szeretne jutni, az adatok beállításakor az elmentésre a dupla
jóváhagyásra szolgál. (nézze meg Az edzési lehetőségek c. fejezetet)

Ez  a gomb  csak  a program  futásakor  hatásos.  Nyomja  meg  egyszer  a STOP gombot  és  az  edzésprogram leáll.
A profilablakban  megjelenik az edzés eredménye.

Nyomja meg kétszer a STOP gombot és azonnal kiléphet az edzésből

Gyors gyakorlatjelző: a színes megvilágítás jelzi az edzés intenzitását – további információkért nézze meg Hatékony edzés c.
fejezetet. 

Energiatakarékosság: az  energiahasználat  minimalizálására  szolgál.  Edzés  után  nyomja  meg  ezt  a  gombot,  hogy  a
számítógép takarékos üzemmódba kapcsoljon. Az újraindításért nyomja meg újra ezt a gombot. 
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5.2.1 modell 500TE

5.2.2 Gombfunkciók 500TE
Energiatakarékosság: az  energiahasználat  minimalizálására  szolgál.  Edzés  után  nyomja  meg  ezt  a  gombot,  hogy  a
számítógép takarékos üzemmódba kapcsoljon. Az újraindításért nyomja meg újra ezt a gombot. 

IPOD csatlakozó: iPOD berendezés csatlakoztatása és használata a konzol segítségével, és az iPOD töltése

Fülhallgató csatlakozója: fülhallgató csatlakoztatása

USB csatlakozó: adatok letöltése, MP3 lejátszás 

Fő képernyő:

 language- nyelv: nyelv választásának lehetősége 

eco: elektromos energia minimalizálása a berendezés használaton kívüli állapotában 

USB  setting-  USB  beállítás:  személyes  adatok  beállítása,  name-  név,  age-  életkor,  weight-  testsúly  (több
információ lent található) 

 scene change- kijelző változtatása: fő kijelző és multimédia kijelző közötti változtatás

 QUICK START: azonnali edzés elkezdése az edzésprogram megadása nélkül 
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programs- programok: programok közti választás lehetősége. Programok: PRESET- beállított/TARGET-
cél/CUSTOM-saját/RACE- útvonal/FITNESS TEST- fitnesz teszt. Több információért nézze meg a bekezdést lent. 

Multimédia kijelző:

previous – előző: nyomja meg ezt a gombot az előző dalszám/videó lejátszására

play – lejátszás: ezzel a gombbal tudja kiválasztani a lejátszandó dalt, vagy éppen megállíthatja a dalt/videót

next – következő: nyomja meg ezt a gombot az előző dalszám/videó lejátszására

audio/video iPOD: az iPOD-ról csatlakoztatott audio/video lejátszása

 audio/video USB: az USB-ről csatlakoztatott audio/video lejátszása

playlist-dalok listája: a lista javítása az iPOD-ról, USB-ről vagy a TV -ről 

 scene change- képernyő változtatása: a fő képernyő és multimédia képernyő közötti átkapcsolás

volume – hangerő: beállítható a kívánt hangerő, vagy azonnali elnémítás

zoom – közelítés: a videó/film közelítése/eltávolodása 

5.3 Multimédia használata
USB berendezés:

- helyezze be az USB kulcsot a megfelelő csatlakozóba

- nyomja meg az USB jelet a multimédia képernyőn 

- a képernyőn megjelent utasítások szerint járjon el

iPOD:

- csatlakoztassa az iPOD-ot a megfelelő csatlakozóba
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- nyomja meg az iPOD jelet a multimédia képernyőn 

- a képernyőn megjelent utasítások szerint járjon el

5.4Gombok funkciói

Quick START – gyors start: a motor azonnali elindítása 0,8 km/h sebességen és 0% dőlésszögön 

Incline  –  dőlésszög  gomb:  a  futópad  dőlésszögének  beállítása.  Minden  megnyomással  0,5%  változik  a  dőlésszög.  A
dőlésszög növelhető vagy csökkenthető. 

Sebesség  szabályozása:  az  INTENZA 550TI  és  550TE modelleken  a  sebesség  szabályozása  a  gomb felfelé/lefelé  való
mozgatásával történik. Minden megnyomással 0,1 km/h változik a sebesség.  

STOP/PAUZA:  ezzel  a  gombbal  megállíthatja  az  éppen futó  edzést.  A gomb újranyomásával  kikapcsolja  a  programot,
megjelennek az eredmények és elhagyja a programot. Az edzés megállítása max 3 percre történik. A gomb megnyomása után
elkezd leszámolódni a 3 perc. Ha megnyomja a STOP gombot, a berendezés szünetmódba kapcsol. Ha az INTENZA 550TI
és 550TE nem kapcsol újra be a szünetmódban, akkor átkapcsol az alapkijelzőre. 

A „séta“ gomb 3 km/h: beállított sebessége ennek a gombnak 3 km/h a sétára.

A „jogging“ gomb 6 km/h: beállított sebessége ennek a gombnak 6 km/h joggingra. Edzés alatt megnyomhatja ezt a gombot
és a sebesség azonnal megváltozik 6 km/h értékre.  

A „futás“ gomb 9 km/h: beállított sebessége ennek a gombnak 9 km/h sétára. Edzés alatt megnyomhatja ezt a gombot és a
sebesség azonnal megváltozik 9 km/h értékre.   

5.5 Hatásosabb edzés saját szinten
Az intelligens edzésrendszer vizuális színskálát nyújt. Ez a rendszer segít a felhasználónak az optimális szívzónában maradni.
Az  intelligens  edzési  rendszer  a markolat  megtartásával,  vagy a mellkasöv  használatával  meghatározza  a pulzusszámot.
Edzés alatt négy színű edzésintenzitás van.

ZÖLD – Energetikai teljesítmény vagy regenerálódási  - 55% - 65%
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Ebben a zónában való edzés  az  alapterhelést  vagy az  állóképességet  fejleszti.  Minden regenerálódást  segítő  gyakorlatot
a maximum 65%-on végezzünk. Másik előnye ennek a zónának, hogy míg ön a kalóriáit égeti, javítja a testsúlyát és újra erőt,
energiát ad izmainak.

SÁRGA - Aerobik Zóna - 65% - 75%

Ebben  a zónában  való  edzés  segíti  a vérkeringést.  Teste  képes  izmai jobb  oxigén  és  szén-dioxid  ellátásra.  Amint  javul
kondíciója, növelheti az edzési terhet egész 75% -ra, az aerobik tréningzónában, tehát hatékonyabban és gyorsabban égetheti
a zsírt.

NARNCSSÁRGA - Aerobik Zóna - 75% - 85%

Ebben a zónában való edzés javítja a tejsav- rendszert. Ebben a zónában található az ön személyes határai (AT)  - néha 
mozgáspontként van jelölve (POD). Ebben a pulzuszónában az elégetett zsírmennyiség mint fő energiaforrás megnő és 
hasznosítja  az izmokban elraktározott glikogént. Többek között as tejsav, amit eléget a szervezetünk, bizonyos szint után már
nem képes tovább eltávolítani a tejsavat az izmokból. Ez az ön határa(AT). A helyes edzéskor lehetséges a határ AT 
késleltetése úgy, hogy képes lesz harcolni a tejsavval hosszabb ideig vagy jobbá teszi a saját AT szintjét.

Piros  - Extrém zóna - 85% - 100%

Ebben a zónában csak rövid ideig lehet edzeni. Hatásosan és gyorsan edzheti izmait és javíthatja a sebességét is. Nagyon
fittnek kell lennie, ha ebben a zónában szeretne edzeni.

Megjegyzés

Az Intenza 550TI és 550TE feljegyzett pulzusadatok csupán tájékoztató jellegűek. Ezek az értékek egészségügyi célokra nem
használhatóak. 

5.6 Edzés személyre szabása
Edzését  az  USB  kulccsal  személyre  szabottá  teheti.  Az  USB  funkciók  lehetővé  teszik  a  szerviztechnika  letöltését  az
INTENZA 550TI és 550TE elmentett adatok letöltését, megtekinthető a régebbi edzés és aktualizálható az új software verzió.

Edzés adatok: edzéskor a berendezés a következő értékeket menti el: 

HR- szívpulzus,  INCLINE-  dőlésszög,  PACE-  tempó,  TIME-  idő,  METS- metabolizmus,  CALORIES-  kalória,
DISTANCE- távolság, SPEED- sebesség

Ezek az adatok minden 5 másodpercben feljegyzésre kerülnek az egész edzés alatt, ha előtte csatlakoztatta az USB kulcsot. A
feljátszott adatok a  TREAD mappában lesznek az USB, a  (Microsoft EXCEL-el kompatibilis)programban. Megnyithatja a
fájlt és böngészheti az adatokat. 

USB bemenet a jobb alsó részen van. Ha az USB be van helyezve és a berendezés felismeri, kivillan az USB jel. 

Megjegyzés:Kihúzáskor ügyeljen rá, hogy az USB borítást ne húzza ki. 
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5.7 Edzésprofil elmentése
A személyes programokban elmenthető az edzésprofil az USB kulcsra. Helyezze be az USB kulcsot a  számítógépbe még az
edzés elkezdése előtt

1. Nyomja meg a STOP vagy újra  az ENTER gombot a belépésért és az edzésprofil elmentéséért.

2. Nyomja meg a YES gombot a jóváhagyásért vagy a NO gombot a kilépésért az Uni jog elforgatásáért és nyomja meg az
ENTER gombot  a jóváhagyásra.

3. Válassza ki a FILE (SUNDAY- vasárnap ~SATURDAY- szombat)  ENTER megnyomásával a jóváhagyásért.

4. Ha a kijelzőn megjelenik a  SAVING COMPLETED- elmentés sikeres, a folyamat befejeződött.

5.8Feljegyzett adatok keresése
A keresésre három tétel van: Személyes, Fitness és Edzési adatok. A tételek mindegyik edzési feljegyzést tartalmazzák. 

5.8.1 Custom - személyes
Ez hét edzésprofilt tartalmaz és DNI- ként mentődnek el. 

Információk jelentése:

1. A - az edzés ideje 

2. B - AE egy perc alatt elért edzési sebesség 

3.  AF – egy perc alatti dőlésszög % - ban. 

5.8.2 Fitness - fitnes
Ez az elem az ön fitnesz tesztje eredményét tartalmazza. Maximálisan 30 feljegyzés menthető el (több információért nézze
meg a lent szereplő táblázatot VO2MAX) 

Információk jelentése:

1. maximálisan 30 feljegyzés menthető el, a legújabb adatok legalul találhatók. 

2. az USB-re mentett adatokat be kell szorozni x 0,1, hogy az értékek megegyezzenek a kijelzőn lévő adatokkal  (Lásd a
példát lejjebb.)

5.8.3 Workout data – edzéssel kapcsolatos adatok
Ez az elem az összes program edzés adatát tartalmazza az INTENZA 550TI és 550TE berendezésről. Az adatok minden 5
másodpercben automatikusan elmentődnek. 

Információk jelentése:
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1. time – idő: egysége 5 másodperc 

2. calories – kalória: az egész edzés alatt elégetett kalóriák száma 

3. distance – távolság: az egész edzés alatt megtett távolság megszámlálása

Az USB- re mentett adatokat meg kell szorozni a megfelelő értékkel, hogy az eredmények megegyezzenek a kijelzőn lévő
adatokkal. Az  INCLINE, MET és SPEED funkciók adatait szükséges beszorozni x 0,1, a DISTANCE funkció értékét pedig x
0,01 kell beszorozni. 

5.9  550TI konzol beállítása
A felhasználó az USB kulccsal alkalmazhatja a saját beállításait. Ez a funkció lehetséges az Intenza berendezésekkel, fekvő 
kerékpárral, futópaddal, elliptikus trénerrel és egyéb cardio gépekkel. A programok gyorsan megadhatók és használhatók az 
ön személyes adatai nélkül (név, életkor, testsúly). Az Intenza 550TI használatával egy bizonyos idő eltelte után lehet, hogy 
változtatni szeretne az alapbeállításokon, mint távolság vagy hang. 

Személyes beállítások USB berendezéssel

1. Helyezze be az USB kulcsot a csatlakozóba

2. Válassza ki az UNIT (Km/Míle) egységet a forgatható gomb elforgatásával és nyomja meg az ENTER gombot. 

3. Írja be az életkorát- AGE a forgatható gomb elforgatásával és nyomja meg az ENTER gombot.

4.  Írja be testsúlyát WEIGHT a forgatható gomb elforgatásával és nyomja meg az ENTER gombot. 

5. Válassza ki a hangerőt- SOUND (On/Off) a forgatható gomb elforgatásával és nyomja meg az ENTER gombot.

6. Javítsa ki a nevet- NAME a forgatható gomb elforgatásával és nyomja meg az ENTER gombot.

7. A név megadásakor megnyomhatja a- BACK gombot a rossz betű kitörölésére.

8. Ha 5 másodpercig nem ír be semmit vagy megnyomja a STOP gombot, megjelenik az END – vége kiírás. A beállítás
befejezésére nyomja meg az ENTER gombot és így elhagyja a beállítás módot.

Beállítás változtatása 550TI:

1. válassza ki a SETTING- beállítás funkciót a forgatható gomb elforgatásával és nyomja meg az ENTER gombot.

2. válassza ki a UNIT (km/mile) egységet a forgatható gomb elforgatásával és nyomja meg az ENTER gombot.
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3. válassza ki  a  SOUND- zene (ON/ bekapcsol -OFF/ kikapcsol),  a forgatható gomb elforgatásával és nyomja meg az
ENTER gombot.

4. a végén a kijelzőn meglátja a software verziót, majd nyomja meg az ENTER gombot a fő oldalra való visszatéréshez.

5.10 550TE konzol beállítása
A felhasználó az USB kulccsal alkalmazhatja a saját beállításait. Ez a funkció lehetséges az Intenza berendezésekkel, fekvő
kerékpárral, futópaddal, elliptikus trénerrel és egyéb cardio gépekkel. A programok gyorsan megadhatók és használhatók az
ön személyes adatai nélkül (név, életkor, testsúly). Az Intenza 550TE használatával egy bizonyos idő eltelte után lehet, hogy
változtatni szeretne az alapbeállításokon, mint távolság vagy hang.

Személyes beállítások USB berendezéssel

1. helyezze be az USB berendezést

2. nyomja meg a kijelzőn a USER SETTING – felhasználói beállítás

3. a kijelzőn lévő utasítások szerint járjon el 

6. Edzési lehetőségek
Ez a rész az Intenza előre beprogramozott edzéseit írja le. A következő edzéseket az elforgatható gomb elforgatásával és
megnyomásával indíthatja el. Az Intenza számítógép rendszer automatikusan elmenti 5 másodpercenként az edzéseit, csak
helyezze be az USB kulcsot mielőtt elkezdene edzeni. 

6.1 Quick start – gyors start
Ez a program lehetővé teszi a gyors elindítást. A beállított sebesség 0,8 km/h, 0% dőlésszöggel.  Edzés alatt beállítható a
sebesség és a dőlésszög is. Az edzés menete minden öt másodpercben elmentődik. Ha csatlakoztatja az USB kulcsot, az
INTENZA automatikusan elmenti az értékeket. A nap szerint fogja a rendszer elmenteni, és bármikor megnézheti az adatokat.

Quick start – gyors start használata:

1. lépjen fel az INTENZA 550TI berendezésre

2. ha szeretné az adatokat elmenteni, helyezze be az USB kulcsot, és nyomja meg a Quick start gombot.

3. az időzítő 3 másodperctől visszaszámol, ezután elkezdődik maga az edzés, mely előre beállított és 30 percig fog tartani. 

4. edzés alatt változtathat a sebességen, csökkentheti vagy növelheti. 

5. edzés alatt mérődik a pulzus a rendszernek köszönhetően – színes megvilágítás lesz (több információért nézze meg az 5.5
bekezdést) 

6. edzés alatt megjelennek az edzés adatai, nyomja meg a SCAN gombot az adatok azonnali lezárásához. 

7. ha edzés alatt szeretne szünetet, nyomja meg a STOP gombot. Elkezd visszaszámolni a 3 perces idő, és ha nem kezd el
edzeni, a berendezés 3 perc után lekapcsol. Az újraindításért nyomja meg a START gombot. 

8. nyomja meg a STOP gombot, ha szeretné befejezni az edzést vagy szeretné elhagyni a programot mielőtt elérné a beállított
célokat. 

9. mentse el az edzésprofilt ( több információért nézze meg az 5.7 bekezdést) 

Ebbe a programba való belépésért az 550TE kijelzőn megjelent utasítások szerint járjon el!
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6.2 Preset program – beállított program
Az INTENZA 550TI berendezés 25 beállított programot kínál. Minden program segíti önt a kitűzött célok elérésében. 

Kiválasztott program folyamata:

 1 lépés 2 lépés 3 lépés START

Fő program Profil
kiválasztása

Idő beállítása Sebesség beállítása

walking hill -
hegymászás

5 profil 10 - 99 perc walking speed – séta

speed interval –
sebesség

intervalluma

5 profil max speed –
maximális sebesség

high intensity –
magas intenzitás

5 profil running speed – futás

10 weeks
running - 10 heti

futás

10 profil: állítsa be a futás
sebességét

running speed – futás

 Preset program – beállított program használata INTENZA 550TI berendezésen:

1. lépjen fel az INTENZA 550TI futópadra

2. ha szeretné az edzés adatait elmenteni, helyezze be az USB kulcsot, és válassza ki a PRESET programot az elforgatható
gomb segítségével és nyomja meg az ENTERT a jóváhagyásért. 

3.  válassza  ki  a  kívánt  módot  (walking  hill-hegymászás,  speed  interval-sebesség  intervalluma,  high  intensity-magas
intenzitás, 10 weeks running-10 heti futás) az elforgatható gomb segítségével és nyomja meg az ENTER-t a jóváhagyásért. 

4. válassza ki a profilt, majd adja meg az edzés idejét az elforgatható gomb segítségével és nyomja meg az ENTER-t a
jóváhagyásért. 

5. válassza ki a  MAX-maximális sebességet, WALKING-sétát vagy RUNNING-futást az elforgatható gomb segítségével és
nyomja meg az ENTER-t a jóváhagyásért.  (nézze meg a  MAX- maximális szint feljegyzést)

6. edzés alatt mérődik a pulzus a rendszernek köszönhetően – színes megvilágítás lesz (több információért nézze meg az 5.5
részt)

7. edzés alatt megjelennek az edzés adatai, nyomja meg a SCAN gombot az adatok azonnali lezárásához. 

8.  ha edzés alatt szeretne szünetet, nyomja meg a STOP gombot. Elkezd visszaszámolni a 3 perces idő, és ha nem kezd el
edzeni, a berendezés 3 perc után lekapcsol. Az újraindításért nyomja meg a START gombot. 

9. nyomja meg a STOP gombot ha szeretné befejezni az edzést vagy szeretné elhagyni a programot mielőtt
elérné a beállított célokat.

Megjegyzés:  MAX  SPEED  –  maximális  sebesség  =  minden  edzésprofil  csúcsa.  Itt  szükséges  az  edzés  maximális
sebességének megadása az ön fizikai tulajdonságaira tekintettel. Edzés alatt beállítható a berendezés sebessége és dőlésszöge.

Ebbe a programba való belépésért az 550TE kijelzőn megjelent utasítások szerint járjon el!
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6.3 Target program – cél program
Az INTENZA 550TI berendezés 3 célprogramot  kínál,  hogy sikeresen elérje  céljait.  A time-idő,  distance-távolság vagy
calories-kalória  beállításával  kiválaszthatja  a  programot  az  elforgatható  gomb  segítségével.  Ha  szeretné  elmenteni  az
adatokat, az edzés előtt tegye be az USB kulcsot

Az edzés menete:

1lépés  2lépés START

Program Cél

distance – távolság Távolság beállítása-99 km

time – idő Idő beállítása 10-99 perc

calories – kalória Kalória beállítása 10-2500 cal

 Target program – cél program használata INTENZA 550TI berendezésen:

1. lépjen fel az INTENZA 550TI futópadra

2. ha szeretné az edzés adatait elmenteni, helyezze be az USB kulcsot, és válassza ki a PRESET programot az elforgatható
gomb segítségével és nyomja meg az ENTER-t a jóváhagyásért. 

3. válassza ki kívánt módot  (distance-távolság, time-idő, calories-kalória) az elforgatható gomb segítségével és nyomja meg
az ENTER-t a jóváhagyásért. 

4. válassza ki a kívánt értéket az elforgatható gomb segítségével és nyomja meg az ENTER gombot, a távolság mértéke-
distance 1-99 km, idő mértéke 10-99 perc, kalória mértéke 10-2500 cal.

5. az időzítő elkezd visszaszámolni 3 másodperctől lefelé, majd ezután elkezdődik az edzés, melyet kiválasztott és beállított

6. edzés alatt mérődik a pulzus az ügyes rendszernek köszönhetően – színes megvilágítás lesz (több információért nézze meg
az 5.5 részt)

7. edzés alatt az értékek ki lesznek írva, nyomja meg a SCAN gombot az adatok azonnali lezárásához. 

8. ha edzés alatt szeretne szünetet, nyomja meg a STOP gombot. Elkezd visszaszámolni a 3 perces idő, és ha nem kezd el
edzeni, a berendezés 3 perc után lekapcsol. Az újraindításért nyomja meg a START gombot. 

9. nyomja meg a STOP gombot, ha szeretné befejezni az edzést vagy szeretné elhagyni a programot mielőtt elérné a beállított
célokat.

Ebbe a programba való belépésért az 550TE kijelzőn megjelent utasítások szerint járjon el!

6.4 HRC program – pulzus ellenőrzése
Az  INTENZA 550TI  berendezés  négy  programot  kínál  a  pulzus  ellenőrzésére.  Ez  a  program  segíti  a  felhasználónak
meghatározni a cél pulzus zónát.  A LED megvilágítás mutatni fogja a profilt, mely a cél pulzus zónát jelenti. Minden oszlop
egy percet  jelent.  Az az  oszlop mely aktív,  az  edzés  alatt  villogni  fog,  hogy a  felhasználó  tudja  hol  tart  az  edzésben.
Egyszerűen csak adja meg a kívánt pulzusértéket %-ban és az életkorát, az intelligens rendszer automatikusan kiszámolja az
Ön személyes  célját.  A pulzuszóna a  következő példa szerint  van kiszámolva:  (220- életkor)  x  % = célpulzus zóna.  A
célpulzus zónát a forgatható konzolgombbal állíthatja be edzés alatt. A felhasználónak ebben a programban viselnie kell a
mellkasövet.
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Programlehetőségek a pulzus ellenőrzésére: 

Edzésprogram menete:

1 lépés 2 lépés 3 lépés 4 lépés 5 lépés STAR
TProgram Edzés ideje Kor Célpulzus Pulzus ellenőrzése

constant HR - konstant Állítsa be az
időt 10-99
percben

Állítsa be az
életkort 10-99

évben

Nézze meg a célpulzus
táblázatot a pulzust

illetően

Sebességgel és
dőlésszöggel élértinterval HR - intervallum

hill HR - hegy

cardio HR - kardio
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 HRC program – pulzus ellenőrzése program az INTENZA 550TI berendezésen:

1. lépjen fel az INTENZA 550TI futópadra

2. ha szeretné az edzés adatait elmenteni, helyezze be az USB kulcsot, és válassza ki a PRESET programot az elforgatható
gomb segítségével és nyomja meg az ENTERT a jóváhagyásért. 

3. válassza ki a kívánt módot (constant HR – konstans, interval HR – intervallum, hill HR – hegy, cardio HR - kardio) az
elforgatható gomb segítségével és nyomja meg az ENTERT a jóváhagyásért. 

4. adja meg a kívánt értéket time- idő az elforgatható gomb segítségével és nyomja meg az ENTERT, a time-idő mértéke 10-
99 perc

5. adja meg a kívánt értéket age- kor az elforgatható gomb segítségével és nyomja meg az ENTERT, az age-kor mértéke 10-
99 év

6. állítsa be a kívánt értéket target HR-célpulzus az elforgatható gomb segítségével és nyomja meg az ENTER-t

7. állítsa be a HRC-pulzus ellenőrzését az incline – dőlésszög és sebesség – dőlésszög segítségével, az elforgatható gomb
segítségével és nyomja meg az ENTERT

8. az időzítő elkezd visszaszámolni 3 másodperctől lefelé, majd ezután elkezdődik az edzés, melyet kiválasztott és beállított

9. edzés alatt az értékek ki lesznek írva, nyomja meg a SCAN gombot az adatok azonnali lezárásához.

10. edzés alatt mérődik a pulzus az ügyes rendszernek köszönhetően – színes megvilágítás lesz (több információért nézze
meg az 5.5 részt)

11. ha edzés alatt szeretne szünetet, nyomja meg a STOP gombot. Elkezd visszaszámolni a 3 perces idő, és ha nem kezd el
edzeni, a berendezés 3 perc után lekapcsol. Az újraindításért nyomja meg a START gombot. 

12.nyomja meg a STOP gombot ha szeretné befejezni az edzést vagy szeretné elhagyni a programot mielőtt elérné a beállított
célokat.

Megjegyzés:

A maximális pulzus kiszámolása az életkorral csak körülbelüli érték. Több információért keresse fel orvosát vagy egy profi
edzőt. 

A felhasználónak ebben a programban viselnie kell a mellkasövet. A kézi érzékelő nem működik ebben a programban.

Beállított TARGET HR – célpulzus (a maximális pulzus % ) minden ellenőrzésmódhoz különböző céledzés van beállítva. 

Ebbe a programba való belépésért az 550TE kijelzőn megjelent utasítások szerint járjon el!

6.5 Custom program – saját program
A saját program a felhasználónak lehetővé teszi a személyes adatok elmentését az edzésről az USB kulcsra. Maximálisan 7
személyes profilt kínál, a napok neve alatt elmentve: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday és Sunday. A
Custom program – saját program segítségével aztán bármikor ellenőrizheti edzését. 

A Custom program-saját program használata az INTENZA 550TI berendezésen:

1. lépjen fel az INTENZA 550TI futópadra

2. ha szeretné az edzés adatait elmenteni, helyezze be az USB kulcsot, és válassza ki a PRESET programot az elforgatható
gomb segítségével és nyomja meg az ENTER-t a jóváhagyásért. 
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3.  válassza  ki  a  Custom  program-saját  programot  az  elforgatható  gomb  segítségével  és  nyomja  meg  az  ENTER-t  a
jóváhagyásért

4.  válassza ki  a  FILE NAME – csoport  nevét  (Sunday-Saturday)  az elforgatható gomb segítségével és  nyomja meg az
ENTER-t

5. a futás eredménye megjelenik a profilablakban, ha eléri az edzési célt és el szeretné menteni a profilt az USB kulcsra. 

6. edzés alatt mérődik a pulzus az ügyes rendszernek köszönhetően – színes megvilágítás lesz (több információért nézze meg
az 5.5 részt)

7. edzés alatt az értékek ki lesznek írva, nyomja meg a SCAN gombot az adatok azonnali lezárásához.

8. ha edzés alatt szeretne szünetet, nyomja meg a STOP gombot. Elkezd leszámolódni az 1 perces idő, és ha nem kezd el
edzeni, a berendezés 1 perc után lekapcsol. Az újraindításért nyomja meg a START gombot. 

9. nyomja meg a STOP gombot, ha szeretné befejezni az edzést vagy szeretné elhagyni a programot mielőtt elérné a beállított
célokat.

10. edzésprofil elmentése (nézze meg az 5.7 fejezetet) 

Ebbe a programba való belépésért az 550TE kijelzőn megjelent utasítások szerint járjon el!

6.6 Race program – útvonal program 
Race program – útvonal program -lehetővé teszi a versenyzést a rendszerben elmentett versenyzővel vagy az Ön rekord
adataival, melyek az USB kulcsra vannak feljátszva. Rekordját elmentheti a neve alatt, így a következő felhasználó már
Önnel versenyezhet. A adtok az USB kulcsra is elmenthetők. Ha kiválasztja a futás útvonalát, a kijelzőn azonnal megjelenik
az útvonal. A külső kör az Öné, a belső a z ellenfélé. A futást villogás jelzi. Egy kör 400 m jelent, az útvonal mellett lévő
szám a fennmaradó körök számát jelzi. 

Edzésprogram menete:

1 lépés 2 lépés 3 lépés  4 lépés 5 lépés 6 lépés  7 lépés

Race type – útvonal típus ellenfél bemelegítés start útvonal lazítás Rekord elmentése

3 km USB
felhasználó

futás Nyomja meg
a START
gombot

pálya 4 perc Automatikus elmentés
az USB kulcsra5 km

konzol Az Ön nevének
elmentése a konzolra10 km

Race program- útvonal program használata az INTENZA 550TI berendezésen:

1. lépjen fel az INTENZA 550TI futópadra

2.  válassza  ki  a  Race  program-  útvonal  programot  az  elforgatható  gomb  segítségével  és  nyomja  meg  az  ENTER-t  a
jóváhagyásért

3.  válassza ki a MODE-módot (3 km, 5 km, 10 km) az elforgatható gomb segítségével és nyomja meg az ENTER-t

4. válassza ki competitor-ellenfelét az elforgatható gomb segítségével 
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Ellenfél az INTENZA konzol rendszeréből

Válassza ki a rendszerből az ellenfelét, aki ellen futni fog, az elforgatható gomb segítségével és nyomja meg az
ENTER-t 

Az Ön előző rekordja az     USB kulcsról

1.) helyezze be az USB kulcsot  

2.) válasszon ellenfelet az USB kulcsról, aki ellen futni fog, az elforgatható gomb segítségével és nyomja meg az
ENTER-t 

5. a bemelegítés után nyomja meg az ENTERT az edzés elkezdésére. 

6. edzés alatt mérődik a pulzus az ügyes rendszernek köszönhetően – színes megvilágítás lesz (több információért nézze meg
az 5.5 részt)

7.  edzés alatt az értékek ki lesznek írva, nyomja meg a SCAN gombot az adatok azonnali lezárásához.

8.  ha megnyomja a STOP gombot, akkor veszített, ha nyert az INTENZA 550TI átkapcsol 4 percre a lazítás programba 

9.  nyomja meg a STOP gombot ha szeretné befejezni az edzést vagy szeretné elhagyni a programot mielőtt elérné a beállított
célokat.

10. a profilablakban megjelennek az eredmények. Ha jobb eredményeket ért el, mint ellenfele, nevét elmentheti az INTENZA
550TI konzoljába, valamint ezeket az adatokat elmentheti az USB berendezésre is, attól függetlenül, hogy nyert vagy nem.  

Győzelem elmentése az INTENZA rendszerébe

1. írja be nevét, az elforgatható gomb segítségével és nyomja meg az ENTER-t

2. ha a beírást elrontotta, a BACK gombbal kitörölheti

3. a beírás befejezése után várjon 5 másodpercet vagy nyomja meg a STOP gombot a befejezésre. A jóváhagyásért nyomja
meg az ENTER gombot

Eredmények elmentése az INTENZA rendszerébe

1. nyomja meg a STOP vagy ENTER gombot a képernyő elhagyására 

2. válassza ki a YES- igen vagy NO-nem gombot a jóváhagyásra  az elforgatható gomb segítségével és nyomja meg az
ENTER-t a dupla jóváhagyásért

3. ha a kijelzőn megjelenik a „SAVING COMPLETED“- sikeres elmentés, ezzel az elmentés folyamata kész

Ebbe a programba való belépésért az 550TE kijelzőn megjelent utasítások szerint járjon el!

6.7 Fitnes teszt
VO2MAX technológia nagyon hasznos az egyéni átvitel mérésekor és az oxigén felhasználásában az edzés fokozásánál. Ez
hasznos az orvosi diagnózisban, az atlétikai teljesítmény maximalizálásában és a fizikai teljesítmény meghatározásában, mint
pl. az amerikai Air Forsban, ahol a speciális előírásokat teljesíteni kell, hogy a személy megtarthassa állását. Részlegesen a
kardiológiában, sport orvostudományban és rehabilitációban is hasznos.

A teszt alacsony sebességen kezdődik és fokozatosan nő a sebesség. A teszt befejeződik, ha a felhasználó megnyomja a STOP
gombot. A mellkasövet lehet használni, de nem szükséges, viszont több adatot tud elküldeni a rendszerbe. Ha befejezi a
tesztet  és  a  lazítást,  az  eredmények megjelennek a profilablakban.  Nézze meg a VO2MAX táblázatot,  ahol  össze tudja
hasonlítani a tesztjét. 

1 lépés 2 lépés 3 lépés  4 lépés 5 lépés

test type – teszt típus age - életkor gender - nem edzés lazítás

walk - séta Beállított érték: 30 male-férfi útvonal 4 perc
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mérték: 10-99 év female-nőrun - futás

 Fitness teszt használata az INTENZA 550TI berendezésen:

1. lépjen fel az INTENZA 550TI futópadra

2. válassza ki a Fitnes teszt programot az elforgatható gomb segítségével és nyomja meg az ENTER-t 

3.  válassza ki a WALKING-séta vagy RUN-futás programot az elforgatható gomb segítségével és nyomja meg az ENTER-t

4. adja meg életkorát- age az elforgatható gomb segítségével és nyomja meg az ENTER-t

5. adja meg nemét- gender az elforgatható gomb segítségével és nyomja meg az ENTERT

6.fitnes tesztet elhagyhatja, ha megnyomja a STOP gombot ha már elérte a célját, az INTENZA550TI elindítja 4 percre a
lazító gyakorlatokat

7. a fitnesz program alatt, ha a WALKING-séta módban be van állítva a nem MALE-férfi, be kell tartani az 5,3 km/h - 9,8
km/h sebességet, amíg a futópad dőlésszöge 0% - 15% van. ha a WALKING-séta módban FEMALE-nő nem van beállítva, be
kell tartani a 4,8 km/h - 7,2 km/h sebességet,  amíg a futópad dőlésszöge 0% - 15% van 0%  15%. A WALKING-séta ideje 30
perc mindkét nemnél. Ha RUN-futás mód van, a sebességet 2,7 km/h - 8,6 km/h kell tartani, amíg a futópad dőlésszöge 10%
- 15% van. A dőlésszög és a sebesség mindkét nemnél egyforma, és az edzés ideje 15 perc. A fitnesz teszt programban nem
állítható be a sebesség és a dőlésszög sem. 

8. edzés alatt mérődik a pulzus a rendszernek köszönhetően – színes megvilágítás lesz (több információért nézze meg az 5.5
részt)

9. edzés alatt az értékek ki lesznek írva, nyomja meg a SCAN gombot az adatok azonnali lezárásához.

10. tartsa a futást a kívánt sebességzónában, ha leesik a kívánt sebességzóna alá, automatikusan a lazítás mód kapcsol be,
mely 4 percig tart

11.ha az Ön HR-pulzusértéke több mint 100% -a a maximálisan ajánlott értéknek, a Fitnes teszt program automatikusan leáll
az Ön biztonsága érdekében 

12. nyomja meg a STOP gombot, ha már nem tudja folytatni az edzést

29



VO2 MAX TÁBLÁZAT

Férfi (egység ml/kg/min):

Nő (egység ml/kg/min):

Ebbe a programba való belépésért az 550TE kijelzőn megjelent utasítások szerint járjon el!
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KARBANTARTÁS
Ha a futószalag csúszkál, meg kell nézni, hogy az ékszíj vagy a futószalag a felelős ezért.

a) Húzza ki az elektromos hálózatból a berendezést és csavarozza le az alaprész védőborítását.

b) Indítsa el a szalagot 3 km/h sebességen, lépjen fel a futószalagra, fejtsen ki rá nyomást, és próbálja meg megállítani. Ha a 
futószalag egyszerre áll meg a hengerrel, de a motor nem áll meg, akkor az ékszíjat kell megjavítani. 

c) Indítsa el a szalagot 3 km/h sebességen, lépjen fel a futószalagra, fejtsen ki rá nyomást, és próbálja meg megállítani. Ha a 
futópad megáll, de az első henger forog tovább, akkor a futószalagot kell helyrehozni. 

Ékszíj szerelése: 

a) Húzza ki az elektromos hálózatból a berendezést és csavarozza le az alaprész védőborítását.

b) Csavarozza ki a 4 csavart, feszítse ki az ékszíjat az állítócsavarokkal (az óramutató járásával megegyezően csavarja), majd 
csavarozza vissza a motor csavarjait. 

Futószalag beállítása:

a) Indítsa el a szalagot 6 km/h sebességen. 

b) Imbuszkulccsal csavarozza be az állítócsavarokat, melyek a futópad jobb és bal végén vannak, fél fordulattal az óramutató 
járásával megegyezően

c) Ha a szalag még mindig csúszkál, ismételje meg az a) és b) pontokat. 

futószalag behúzása futószalag megengedése

Futószalag központosítása: 

Idővel a szalag elmozdul helyéről, ilyenkor szükséges a központosítás. A folyamat a következő:

a) A berendezés egyenes felületen legyen, engedje meg 6 km/h sebességen.   

b) Ha jobbra megy a szalag a jobb beállítócsavart fordítsa el fél fordulattal az óramutató járásával megegyezően, majd a bal 
csavart engedje meg fél fordulattal az óramutató járásával ellentétesen 

c)  Ha balra megy a szalag a bal beállítócsavart fordítsa el fél fordulattal az óramutató járásával megegyezően, majd a jobb 
csavart engedje meg fél fordulattal az óramutató járásával ellentétesen 

d) Ha a szalag még mindig kimozdul, ismételje meg a folyamatot. 

Központosítás, ha jobbra megy a szalag Központosítás, ha balra megy a szalag 

Kenés

 A szalagot úgy helyezze el, hogy az összekötés a főváz közepén legyen.
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 Helyezze be a szórófejet.

 Döntse oldalra a gépet, majd vigye fel a szilikont a szalag elejétől.  Fordítsa meg a másik oldalra, majd vigye fel ide is 
a szilikont.  Mindkét oldalra körülbelül 4 másodpercig fújja a sprayt. 

 Várjon 1 percet, amíg a szilikon elosztódik az egész szalagon, majd újra használhatja a futópadot.

TISZTÍTÁS

Rendszeres tisztítással biztosíthatja a hosszú élettartamot.

1 Figyelmeztetés: Tisztítás előtt a berendezést áramtalanítsa. A vezetéket húzza ki a hálózatból, mielőtt tisztítani kezdené 
a berendezést.

2 Minden használat után a kijelzőről és az egész felületről törölje le az izzadságot nedves, tiszta ronggyal. 

Figyelem: Tisztításhoz ne használjon semmilyen durva tisztítószert, hígítót. A kijelző ne kerüljön kapcsolatba vízzel, és ne 
tegye ki közvetlen napfénynek. 

(a) A futópad alá ajánljuk az alátét használatát. A cipőről piszok hullhat le, mely a berendezés alá fog potyogni. A 
tisztítás könnyebb lesz, ha az alátétet heti egyszer megmossa. 

Hibajelentés
Jelentés Megoldás 550Ti 550Te

NEED MAINTENANCE
(karbantartás szükséges)

Használja az automatikus diagnosztika funkciót a hibajelentés 
kijelzésére és az útmutató szerint járjon el 

CHECK MEMORY
(ellenőrizze a 
memóriakártyát)

Cserélje le a vezérlő alaplapját

CHECK CONSOLE PCB
(ellenőrizze a 
vezérlőpanelt és a PBC 
számítógéplapot)

Cserélje le a vezérlő alaplapját

CHECK USB COMM
(ellenőrizze az USB -t)

Cserélje le a vezérlő alaplapját

USB STICK FAIL
(az USB nem működik)

Ellenőrizze az USB bekötősét és kábeleket

CHECK IVT OF CABLE
(ellenőrizze a 
frekvnciaszabályozó 
kábelét)

 Ellenőrizze a szabályozót és kijelzőt összekötő kábelt. 

 Cserélje le a PSB lapot. 

 Cserélje ki a szabályozót
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CHECK SAFETY KEY
(ellenőrizze a biztonsági 
kulcsot)

1. Ellenőrizze, hogy a biztonsági kulcs jól van behelyezve.

2. Ellenőrizze a kábelt.

OVERLOAD
(túlterhelés)

Ellenőrizze a futópadot, futószalagot és a kenést.

PFC
(gyenge teljesítmény)

Code 90 - Ellenőrizze a futópadot, futószalagot és a kenést.

PFC
(gyenge teljesítmény)

Code 91 - Ellenőrizze a futópadot, futószalagot és a kenést.

BIZTONSÁGI KULCS

A futópad csak a biztonsági kulcs behelyezése után indítható el. A kulcs másik végét csatolja a ruhájához, hogy szükség 
esetén azonnal ki tudja húzni a kulcsot. 
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MODEL 550Ti: RAJZ ÉS ALKATRÉSZLISTA

Megjelöl
és

Alkatrész neve

1 Vezérlő panel 550Ti

2 Italtartó (bal oldalon)

3 Első panel bal borítása

4 Fő gombok

5 Italtartó (jobb oldalon)

6 Első panel jobb borítása

7 Jelzőkábel (elhelyezés: első panel)

8 Első panel felső borítása

9 Első panel alsó borítása

10 Első panel váza

11 Bal kar pulzusérzékelővel

12 Jobb kar pulzusérzékelővel

13 Ti motor első borítása

14 Motor felső borítása

15 Biztonsági kulcs
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16 Számítógéplap PCB

17 Drótnélküli jelvevő kábele

18 Vezérlőpanelt és fő gombokat összekötő kábel

19 Pulzusfrekvencia kábele

20 Jobb markolat

21 Jobb oszlop

22 AC hajtómotor (váltóáram)

23 Emelőmotor

24 Motor külső borítása - jobb

25 Motor belső borítása - jobb

26 Fő váz

27 Invertor

28 Hálózati kapcsoló

29 Biztosíték

30 AC adapter bemenet (váltóáram)

31 Bal kar

32 Jelző kábel (elhelyezés: fő váz)

33 Összekötő kábel

34 Összekötő kábel

35 Erősáramú kábel (PCB és invertor összekötése) 

36 Összekötő kábel

37 Összekötő kábel

38 Összekötő kábel

39 Összekötő kábel

40 Összekötő kábel

41 Összekötő kábel

42 Összekötő kábel

43 Összekötő kábel

44 Kerék

45 Emelőmechanizmus keréktengelye 

46 Láv PVC - ből

47 Emelőmechanizmus keréktengelye 

48 Bal oszlop

49 Motor külső borítása - bal

50 Motor belső borítása - bal
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51 Váz belső borítása

52 Bal csúszótalp

53 Emelőmechanizmus váza

54 Invertor, 230V

55 Filter

56 Ellenállás

57 Nyomtatott áramkör (PSB elektronikai alkatrész)

58 Állítható láb

59 Jobb állítható hengertartó

60 Bal állítható hengertartó

61 Váz bal végzárója

62 Váz hátsó borítása

63 Váz jobb végzárója

64 Futópad tömítő alátétje

65 Hátsó henger

66 Futólap

67 Futószalag

68 Jobb oldali sín

69 Váz jobb borítása

70 Hajtószíj

71 Első henger
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MODEL 550Te:RAJZ ÉS ALKATRÉSZLISTA

Megjelöl
és

Alkatrész neve

1 Vezérlőpanel 550Te

2 Italtartó (jobb oldal)

3 Első panel bal  oldali borítása

4 Fő gomb

5 Italtartó (bal oldal)

6 Első panel jobb oldali borítása

7 Jelzőkábel (elhelyezés: első panel panel)

8 Első panel felső borítása

9 Első panel alsó borítása

10 Első panel váza

11 Bal kar pulzusérzékelővel 

12 Jobb kar pulzusérzékelővel

13 motor első borítása

14 Motor felső borítása

15 Biztonsági kulcs
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16 TV kábel (a vezérlőpanelbe)

17 PCB számítógéplap

18 Drótnélküli jelzővevő kábele

19 Fő gombokat és vezérlőpanelt összekötő kábel 

20 Pulzusfrekvencia kábele

21 Jobb kar

22 Jobb oszlop

23 AC hajtómotor (váltakozó áram)

24 Emelőmotor

25 Motor jobb külső borítása

26 Motor jobb belső borítása

27 Fő váz

28 Invertor

29 Fő hálózati kapcsoló

30 Biztosíték

31 AC adapter bemenet (váltóáram)

32 Bal kar

33 Jelzőkábel (elhelyezés: fő váz)

34 Összekötő kábel

35 Összekötő kábel

36 Magasfeszültségű kábel (PCB és invertor összekötő) 

37 Ellenálláskábel

38 Összekötőkábel

39 Összekötőkábel

40 Összekötőkábel

41 Összekötőkábel

42 Összekötőkábel

43 Összekötőkábel

44 Összekötőkábel

45 Kerék

46 Emelőmechanizmus keréktengelye

47 Láb PVC - ből

48 Emelőmechanizmus keréktengelye

49 Bal oszlop
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50 Motor bal külső borítása

51 Motor bal belső borítása

52 Váz bal borítása

53 Bal csúszótalp

54 Emelőmechanizmus váza

55 Invertor, 230V

56 Filter

57 Rezistor

58 Nyomtatott áramkör (PSB elektronikai alkatrész)

59 Állítható láb

60 Jobb állítható hengertartó

61 Bal állítható hengertartó

62 Váz bal végzárója

63 Váz hátsó borítása

64 Váz jobb végzárója

65 Futópad tömítő alátétje

66 Hátsó henger

67 Futólap

68 Futószalag

69 Jobb csúszótalp

70 Váz jobb borítása

71 Hajtószíj

72 Első henger

73 TV kábel
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TECHNIKAI PARAMÉTEREK - INTENZA 550Ti

Használat: Edzőtermekbe ajánlott

Felhasználó maximális testsúlya: 180kg/400lbs

Sebesség mértéke: 0,8-20,0 km/h, hozzáadás/leszámolás egysége: 0,1km/h

Emelés mértéke: 0%-15%, hozzáadás/leszámolás egysége: 0,5%

VEZÉRLŐPANEL

Kijelző típusa: LED

Megjelenő paraméterek: Pulzus frekvenia, dőlésszög, tempó, idő, intenzitás (metabolizmus, egység METs), kalória, sebesség,
távolság

 Feljegyzések: Edzés össz-ideje, elégetett kalóriszám, összesen megtett távolság, intenzitás (METs), edzésprofil 
pulzusfrekvenciával - elmentés

Programok: Gyors start, beállított programok, célprogramok, pulzusfrekvencia programok, felhasználói programok, 
versenyprogramok, testi kondíció tesztje 

Pulzusfrekvencia kijelzése: Vezeték nélklüli, Polar®  mellkas öv

Motor: 4.0 HP AC

Futószalag: 2,5mm, kenőanyag felvitele

Futólap: Megfordítható, kenőanyag felvitele

MÉRETEK ÖSSZESZERELÉS UTÁN:

Méretek Méretek összeállítás után Szállítási méretek

Hossz 2,145 mm / 84‘‘ 2,245 mm / 88.4‘‘

Szélesség 960 mm / 38‘‘ 1,085 mm / 42.7‘‘

Magasság 1,535 mm / 60‘‘ 733 mm / 28.9‘‘

Súly 260 kg / 573 lbs 280 KG / 617 LBS
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TECHNIKAI PARAMÉTEREK - INTENZA 550Te

Használat: Edzőtermekbe ajánlott

Felhasználó maximális testsúlya: 180kg/400lbs

Sebesség mértéke: 0,8-20,0 km/h, hozzáadás/leszámolás egysége: 0,1km/h

Emelés mértéke: 0%-15%, hozzáadás/leszámolás egysége: 0,5%

VEZÉRLŐPANEL

Kijelző típusa: Érintős kijelző TFT-LCD 15‘‘

Megjelenő paraméterek: Pulzus frekvenia, dőlésszög, tempó, idő, intenzitás (metabolizmus, egység METs), kalória, sebesség,
távolság

 Feljegyzések: Edzés össz-ideje, elégetett kalóriszám, összesen megtett távolság, intenzitás (METs), edzésprofil 
pulzusfrekvenciával - elmentés

Programok: Gyors start, beállított programok, célprogramok, pulzusfrekvencia programok, felhasználói programok, 
versenyprogramok, testi kondíció tesztje 

Pulzusfrekvencia kijelzése: Vezeték nélklüli, Bezdrátové, Polar®  mellkas öv

Motor: 4.0 HP AC

Futószalag: 2,5mm, kenőanyag felvitele

Futólap: Megfordítható, kenőanyag felvitele

MÉRETEK ÖSSZESZERELÉS UTÁN:

Méretek Méretek összeállítás után Szállítási méretek

Hossz 2,145 mm / 84‘‘ 2,245 mm / 88.4‘‘

Szélesség 960 mm / 38‘‘ 1,085 mm / 42.7‘‘

Magasság 1,535 mm / 60‘‘ 733 mm / 28.9‘‘

Súly 262 kg / 578 lbs 282KG / 622 LBS

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK, REKLAMÁCIÓ
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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