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Ajánlat: 

A futópad elindítása előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg a későbbiekre. 

GARANCIA ÉRVÉNYESSÉGE 

Ez a termék nagyon jó minőségű anyagokból készült. 

Ha használat közben bármilyen probléma adódik, forduljon eladójához.  

A garancia nem érvényesíthető a következő okoknál: 

Helytelen használat, karbantartás, baleset 

Más gyártótól használt cserealkatrészek  

1. Szakszerűtlen szerelés 

2. Mechanikai károsodás 

A garancia nem vonatkozik a használatkor könnyen elkopó részekre (pl. futószalag). 

A berendezés otthoni használatra alkalmas. 

A cserealkatrészek miatt lépjen kapcsolatba szervizünkkel és készítse elő ezt a használati útmutatót.  

 

 

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ 

  

1. A futópadot egyenes, kemény felületen helyezze el. Kerülje a szőnyegen való elhelyezést, mivel a gép 

szellőzését gátolja 

2. A gépet úgy helyezze el, hogy a hálózati csatlakozó jól látható legyen 

3. A futószalagot soha ne indítsa el, ha áll rajta. Amíg a gép nem indul el teljesen, álljon a két oldalon 

található síneken 

4. Mindig az edzéshez megfelelő ruhát viseljen 

5. A gépet mindig távolítsa el a hálózatból, mielőtt levenné a motor takaróját 

6. Gyermekeket tartsa távol a géptől 

7. Edzés közben mindig tartsa a markolatokat. 

8. Mindig csatlakoztassa ruhájához a biztonsági kulcsot. 

9. Amikor a gép nincs használat alatt, távolítsa azt el a hálózatból. 
 

10. Edzés előtt kérje ki orvosa véleményét. Abban az esetben, ha bárminemű rosszullétet észlel, azonnal 

szakítsa meg az edzést 

Figyelmeztetés: 

• Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és a szerint járjon el.  

• Távolítsa el a csomagolóanyagot.  

• Ellenőrizze, hogy az összes alkatrészt kézhez kapta. Ha bármelyik hiányzik, vagy sérült, lépjen 
kapcsolatba eladójával.  



 
 

                                                                                                                                                                                     

 CSOMAG TARTALMA 

Figyelmeztetés: 

1) Figyelmesen olvassa el az összes útmutatást. A leírtak szerint járjon el. 

2) Ellenőrizze, hogy az összes részt kézhez kapta e. 

3) Távolítsa el a csomagolóanyagot. 

4) Ellenőrizze az alkatrészeket a lista alapján.  

 

 

 

váz 

 

vezérlőpanel  

 

oldalsó oszlopok 
 

alaprész dekorációs borítása 

 

Multi-funkciós váz 

 

forgó lemezes váz 
 

masszírozó 
berendezés 

 

multi-funkciós váz támasztéka 

 

fogantyú állvány 
 

súlyzótartó 

 

súlyzók 

 

összekötő elemek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                                                                                     
 

 

ÖSSZEKÖTŐ ELEMEK 

 

 

Imbuszkulcs + keresztcsavarhúzó, 
1 db 

 

Anyacsavar kulcs, 1 db 

 

Domború fejű imbuszcsavar 
M8*50*15, 4 db 

 

Domború fejű imbuszcsavar 
M8*15, 12 db 

 

Domború fejű imbuszcsavar 
M8*35*15, 4 db 

 

Domború fejű imbuszcsavar 
M8*80*20, 1 db 

 

Alátét, 21 db 

 

Anya, 9 db 

 

Domború fejű keresztcsavar 
M4.2*15, 8 db 

 

Kenőanyag 

 

Biztonsági kulcs 
 

MP3 konnektor, 1 db 

 



 
 

                                                                                                                                                                                     

 RAJZ 

A rajz az összes alkatrészt tartalmazza, mely a futópad működéséhez szükséges. 

 



 
 

                                                                                                                                                                                     
ALKATRÉSZLISTA  

Megjelöl
és Alkatrész neve Darabszám 

1 Alaprész 1 

2 Fő váz 1 

3 Bal oszlop 1 

4 Jobb oszlop 1 

5 Felső váz 1 

6 Emelőmechanizmus váza 1 

7 Emelőmechanizmus támasza 1 

8 Motortartó 1 

9 Első henger 1 

10 Hátsó henger 1 

11 Motor 1 

12 Nyomtatott áramkör DPS (PCB) 1 

13 Emelőmotor 1 

14 Futószalag 1 

15 Futólap 1 

16 Öv bemélyedéssel 1 

17 Motorborítás 1 

18 Fellépőlap 2 

19 Bal hátsó borítás 1 

20 Jobb hátsó borítás 1 

21 Biztosíték 1 

22 Állítható láb 5 

23 Alaprész bal dekorációs borítás 1 

24 Alaprész jobb dekorációs borítása 1 

25 Alaprész keréktartója 2 

26 Motor alsó borítása 1 

27 Megállítócsavar 6 

28 Csillapítólemez 4 

29 Futófelület szerelőlapja 8 

30 Gumis transzportkerék 2 

31 Alaprész kereke 2 

32 Számítógép felső borítása 1 

33 Számítógép alsó borítása 1 

34 Hálózati kapcsoló 1 

35 Túlfeszültség védelem 1 



 
 

                                                                                                                                                                                     
36 Biztonsági kulcs érzékelője 1 

37 Biztonsági kulcs 1 

38 Markolat 2 

39 Pulzusérzékelő SPEED +/- gombja 1 

40 Pulzusérzékelő INCLINE +/- gombja 1 

41 Számítógép kijelzője 1 

42 Gombok 3 

43 Sebességérzékelő kábel 1 

44 Jelzőkábel 1 1 

45 Jelzőkábel 2 1 

46 Piros összekötő kábel 1 1 

47 Piros összekötő kábel 2 1 

48 Zöld összekötő kábel 1 

49 Összekötő kábel 1 

50 Hangszóró 2 

51 MP3 berendezés 1 

52 Multi-funkciós váz támasztéka 1 

53 Multi-funkciós váz 1 

54 Szivacsos támaszték 4 

55 Támaszték végzárója 4 

56 Masszírozó berendezés 1 

57 Ventilátor 1 

58 Forgó lap váz 1 

59 Fogantyú állvány 2 

60 Fogantyú állvány markolata 2 

61 Forgó lemez 1 

62 Forgó lemez váz végzárója 4 

63 Súlyzók 2 szett 

64 Súlyzótartó 6 

 



 
 

                                                                                                                                                                                     

 SZERKEZET RÉSZEI 

 

1. Számítógép 

2. Markolaton lévő gombok 

3. Markolat 

4. Biztonsági kulcs 

5. Súlyzók 

6. Oldalsó oszlop 

7. Motor borítása 

8. Fellépőlap 

9. Futófelület 

10. Hátsó borítás 

11. Alaprész 

12. Alaprész dekorációs borítása 

13.Fogantyú állvány 

14. Dekorációs borítás 

15. Masszírozó berendezés 

16. Multi-funkciós váz 

 

 ÖSSZESZERELÉS 

1 LÉPÉS: Oszlopok rögzítése az alaprészhez 

 

a) Csúsztassa át a 2 jelzőkábelt a jobb oszlopon.  

b) Rögzítse az oszlopokat az alaprészhez két  M8*15 csavar, két alátét és négy M8*50 és négy alátét,                
négy önzáró anya segítségével (a csavarokat csak kézzel húzza be) 

 

 

 



 
 

                                                                                                                                                                                     
2 LÉPÉS: Vezérlőpanel rögzítése az oszlopokhoz 

 

 

 

 

 

 

a) Csatlakoztassa a jelzőkábel mindkét részét.  

b) Rögzítse a vezérlőpanelt az oszlopokhoz hat csavar M8x15 és hat alátét segítségével. (a csavarokat csak 
kézzel húzza be) 

Csatlakoztassa a hálózati kábelt, és indítsa el a berendezést. Ha minden jól működik, húzza be kulccsal az összes 
csavart, amit eddig kézzel húzott be.  

 

 



 
 

                                                                                                                                                                                     
3 LÉPÉS: Multifunkciós váz támasztékának felszerelése 

 

Csavarozza a támasztékot az oszlophoz a négy csavar M8*15 és négy alátét segítségével. (A csavarokat csupán 
kézzel húzza be) 

4 LÉPÉS: Multi-funkciós váz felszerelése 

 

a) Rögzítse a multi-funkciós vázat az alaprészhez a két csavar M8*35, két alátét és két anya segítségével. 
(a csavarokat csak kézzel húzza be) 

b) Rögzítse a multi-funkciós vázat a támasztékhoz egy csavar M8*80, egy alátét és egy anya segítségével. 
Húzza be az összes csavart és anyát szorosan (melyeket eddig csak kézzel húzott be) 

c) Tegye fel a vázra a négy szivacstámasztékot.  



 
 

                                                                                                                                                                                     
5 LÉPÉS: Masszírozó berendezés felszerelése  

 

Rögzítse a masszírozó berendezést a multi-funkciós vázhoz három csavar M8*15 és három alátét segítségével. 

 

6 LÉPÉS: Dekorációs borítás rögzítése 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                                                                                     
 

7 LÉPÉS: Összekötő csavar lecsavarozása az alaprészről  

 

8 LÉPÉS: Forgó lemezes váz felszerelése 

 

Rögzítse a forgó lemezes vázat az alaprészhez a két csavar M8*35, két alátét és két anya segítségével.  

 

 



 
 

                                                                                                                                                                                     
 

 

9 LÉPÉS: Súlyzótartó felszerelése 

 

a) Rögzítse a tartót négy csavar segítségével ST4.2*15. 

b) Helyezze a súlyzókat a tartóba, majd helyezze az állványt a forgólapos vázba. 

 HASZNÁLAT 

  

 HÁLÓZATI KAPCSOLÓ 

Csatlakoztassa a hálózati kábelt és kapcsolja be a kapcsolót. Hangjelzés hallható és bekapcsol a számítógép.  

 

 BIZTONSÁGI KULCS 

A futópadot csak a biztonsági kulcs behelyezésével lehet elindítani. A kulcs másik végén lévő csipeszt rögzítse a 
ruhájához.  

 



 
 

                                                                                                                                                                                     
  

  

ÖSSZECSUKÁS/SZÉTNYITÁS 

 

Futólap felemelése: 

A helymegtakarítás érdekében a futópad összecsukható. Kapcsolja ki a hálózatból, emelje fel a lapot, amíg a 
biztosíték bekattan.  

 

Szétnyitás: 

Lépjen a biztosítékra és húzza maga felé a futólapot, az automatikusan leenged.    

 

 



 
 

                                                                                                                                                                                     

VEZÉRLŐPANEL 

 

Adatok kijelzése: 

Time / Idő 00:00-99:59 min 

Speed / Sebesség 1.0-16.0 km/h 

Incline / Dőlésszög 0-15% 

Distance / Távolság 0.00-99.9 km 

Calories / Kalória 0-999 kcal 

Heart rate / Pulzusfrekvencia 50-200 / min 

Programok 

Beállított programok P1-P99 

  

Felhasználói programok U1—U3 

Testzsírmérés funkció Fat 

Gender / Nem 1/0 (Férfi/Nő) 

 

 GOMBOK 

 

Ventilátor bekapcsolása/kikapcsolása. 

 

START/STOP: 

Nyomja meg a START/STOP gombot az 
elindításra/leállításra. 

Reset funkció: 

Ha kétszer egymás után megnyomja a STOP gombot, a 
paraméterek kinullázódnak. Az új edzés elindítására 
nyomja meg újra a START gombot. 



 
 

                                                                                                                                                                                     

 

PROG: 

A készenléti módban a PROG gomb segítségével tud a  
P1-P99 és FAT programok között átkapcsolni.  

A P1-P99 beállított programok, a FAT funkció a testzsír 
mérésére szolgál. A kiválasztott program elindítására 
nyomja meg a START gombot. 

 

MODE: 

A készenléti módban a MODE gomb segítségével 
válassza ki a 30:00, 1.0 vagy 50 értéket. 

30:00 az időleszámolást jelzi (az edzés hosszát), 1.0 
távolság leszámolása, 50 felhasznált kalória. 

A kiválasztott program elindítására nyomja meg a 
START gombot. 

 

SPEED + / -  

A paraméterek beállítására való gomb. A sebesség 
értékének a megváltoztatására. A hozzáadás/leszámolás 
értéke 0,1 km/h. Ha több, mint 0,5 másodpercig tarja  
gombot, akkor az értékek gyorsabban fognak 
leszámolódni/hozzáadódni.   

 

INCLINE  

A paraméterek beállítására való gomb. A dőlésszög 
beállítására való gomb. A hozzáadás/leszámolás értéke  
1%. Ha több, mint 0,5 másodpercig tarja  gombot, akkor 
az értékek gyorsabban fognak 
leszámolódni/hozzáadódni.   

 

SPEED 4 8 12 

A sebesség azonnali megváltoztatására való gomb, 
4km/h / 8km/h / 12km/h értékekre. 



 
 

                                                                                                                                                                                     

 

INCLINE 5 10 15 

Dőlésszög beállítása: 3% / 9% / 15% értékekre. 

 

 KIJELZ Ő 

 

A 
TIME: Idő és pulzus 

HIGHT: Felhasználó testmagassága 

B 
CALORIES: Felhasznált kalória 

WIGHT: Felhasználó testsúlya 

C 
INCLINE: Futópad dőlésszöge 

PULSE: Pulzusfrekvencia 

D 
DISTANCE: Távolság 

FAT: Testzsír 

E 
SPEED: Sebesség 

SEX: Felhasználó neme 

  

  

 

 



 
 

                                                                                                                                                                                     

PROGRAMOK 
GYORS START (MANUÁLIS MÓD) 

 

1. Kapcsolja be a hálózati kapcsolót. Helyezze be a biztonsági kulcsot.  

2. A START gomb megnyomásakor a kijelzőn 3 mp visszaszámolás jelenik meg. Ezután a futópad elindul 
0 km/h sebességgel. 

3. Szükség sprint használhatja a SPEED+ és SPEED- gombokat a sebesség megváltoztatására, és az 

INCLINE  és INCLINE  gombokat a dőlésszög megváltoztatására.  

4. Ha 5-8 másodpercre megfogja a markolatokban lévő pulzusérzékelőt, megjelenik a pulzus. 

MANUÁLIS MÓD 

• Ha a készenléti módban megnyomja a START gombot, elindul a futószalag 1.0km/h sebességgel és a 
dőlésszög 0% marad. Edzés közben változtathat a sebességen és dőlésszögön a SPEED+/- és 
INCLINE  gombokkal. 

• Ha a készenléti módban megnyomja a MODE gombot, akkor az időleszámolásba lép (TIME). 
Megjelenik a „30:00“ kiinduló érték. Ezt az értéket a SPEED+/- gombbal tudja változtatni, 5:00- 99:00 
mértékben. 

• Ha újra megnyomja a MODE gombot, a távolság beállításába lép (DIST). A kiinduló érték „1.0“. Ezt az 

értéket az INCLINE , INCLINE  és SPEED+, SPEED- gombokkal tudja megváltoztatni, 0.5-99.5 
mértékben. 

• Ha újra megnyomja a MODE gombot, a kalória beállításába lép (CAL). A kiinduló érték „50“. Ezt az 

értéket az INCLINE , INCLINE  és SPEED+, SPEED- gombokkal tudja megváltoztatni, 10-999 
mértékben. 

• A kiválasztott paraméterek alapján (idő / távolság / kalória) indítsa el a programot a START gomb 
megnyomásával. A kijelzőn megjelenik a 3 másodperces leszámolás, majd elindul a futószalag 1.0 
km/h sebességgel. Edzés közben a szalag sebességét és dőlésszögét a SPEED+/- és INCLINE  
gombokkal tudja változtatni. 

 

Beállított program 

99 beállított program áll rendelkezésre: P1-P99. Készenléti módban nyomkodja a PROG. gombot, amíg a 
kijelzőn megjelenik a beállított program P1-99. Ezután a FAT program következik. A kiválasztott programba a 
MODE gombbal tud belépni. A program kiválasztása után az ablakban megjelenik az idő „TIME“ , kiinduló 
értéke 30:00. Ez az érték a SPEED+/- vagy INCLINE+/- gombokkal változtatható. Az idő 5:00- 99:00 értékben 
állítható be. Ha beállította az időt, nyomja meg a START gombot a futószalag elindítására. A beállított 
programok 16 időintervallumból állnak: minden intervallum hossza = beállított idő / 16. A következő 
intervallumba lépés hangjelzéssel van jelezve, mert a választott programtól függően változik a futószalag 
sebessége és dőlésszöge. Minden intervallum bizonyos időre és dőlésszögre van beállítva (attól függően, 
hogy az előtte lévő intervallumokban ezeket az értékeket megváltoztatta e). A program befejezését újból 
hangjelzés jelzi, a futópad lassan megáll és kijelzőn megjelenik az „End“ jelentés. Öt perc után a 
vezérlőpanel átáll készenléti módba. 

FELHASZNÁLÓI PROGRAMOK 

Beállítás: 

A készenléti módban nyomkodja a PROG gombot, amíg a „PROGRAM“ ablakban megjelennek a U1-U2 / FAT 
programok. Az U1-U2 való belépésért nyomja meg a MODE gombot és állítsa be a sebességet és dőlésszöget a  
SPEED+/- és INCLINE  gombokkal. A beállítás elmentésére és egy lépés előreugrásához használja újra a 
MODE gombot. Ezen a módon tudja beállítani a sebességet és dőlésszöget mind a 10 intervallumban.  A 
felhasználói profil elmentődik, amíg nem végez alap visszaállítást a számítógépen. 

 



 
 

                                                                                                                                                                                     
Kiegészítő információk: 

Minden program 10 részből áll – intervallumból. Minden intervallumot be kell állítani, és meg kell adni az edzés 
idejét. A START gombbal tudja elindítani az edzést.  

Paraméterek: 

Paraméterek Beállítás mértéke Kijelző 

Idő (percek: másodpercek) 5:00-99:00 0:00－99:59 

Dőlésszög (%) 0-15 0-15 

Sebesség（KM/H） 1.0-16 1.0-16 

Távolság (KM) 0.5-99.9 0.00－99.9 

Pulzusfrekvencia 
(ütés/perc) 

---- 60-185 

Kalória (cal) 10-999 0－999 

 

BODY FAT TEST – TESZSÍRMÉRÉS 

A készenléti módban nyomkodja a PROG gombot addig, amíg a kijelzőn megjelenik a „FAT“ majd nyomja meg 
a MODE gombot. A SPEED+/- és MODE gombokkal fokozatosan adja meg a testmagasságot (“HEIGHT)”, 
testsúlyt (“WEIGHT”), életkort (“AGE”), nemet (“SEX”). Ezután nyomja meg a START gombot a teszt 
elkezdésére. Fogja meg a pulzusérzékelőket. 5-8 másodperc után megjelenik a pulzusszáma, majd a testsúlya, 
testmagassága és ellenőrizheti, hogy az adatok megegyeznek. (Az értékek csupán tájékoztató jellegűek). 

Paraméterek: 

F-1 NEM FŔFI NŐ 

F-2 ÉLETKOR 10------99 

F-3 TESTMAGASSÁG 100----220 

F-4 TESTSÚLY 20-----150 

 

Mérés kiértékelése: 

 

F-5 

TESTZSÍR ≤ 19 Alacsony testsúly 

TESTZSÍR = (20---25) Optimális testsúly 

TESTZSÍR = (25---29) Enyhe túlsúly 

TESTZSÍR ≥ 30 Elhízás 

 

KÉSZENLÉTI MÓD 

10 perces semmittevés után a vezérlőpanel készenléti módba kapcsol, és a kijelző lekapcsol. Az újrakapcsolásért 
elég egy tetszőleges gombot megnyomni 



 
 

                                                                                                                                                                                     
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 (lásd 1 és 2 kép).  

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

 

 

futószalag behúzása (Diagram 1) 

 

futószalag megengedése (Diagram 2) 

 

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 (3 kép). 

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 (4 kép) 

 

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

 

Központosítás, ha jobbra megy a szalag (Diagram 3) 

 

Központosítás, ha balra megy a szalag (Diagram 4) 

 

Kenőanyag felkenése – a szilikonolaj a csomag tartalma (fehér üveg):  

Az imbuszkulccsal csavarozza ki a hátsó borítás mögött lévő állítócsavart. Emelje fel a futószalagot és vigye fel 
a szilikonolajat a futópad közepére. Központosítsa ki a futószalagot, húzza be a beállítócsavart. A kenőanyag 
mennyiségét ellenőrizze 2x havonta.  

 

• A szalagot úgy helyezze el, hogy az összekötés a főváz közepén legyen. 



 
 

                                                                                                                                                                                     
• 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 

a) Húzza ki a berendezést a hálózatból.  

b) Törölje le a port a futópadról. 

c) Csak szappanos vizet használjon a felület tisztításához. Ne használjon vegyszereket, benzint.  

d) Kéthavonta egyszer vegye le a védőborítást és porszívózza ki a port. 

 

  

TÁROLÁS 

A futópadot száraz, napfénytől védett, nedvességtől mentes helyen kell tárolni. A berendezést óvja a statikus 
elektromosságtól.  

  

 PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA 

 

 Probléma Ok Megoldás 

1 Aberendezést 
nem lehet 
bekapcsolni 

Hiányzik a biztonsági kulcs Csatlakoztassa a biztonsági kulcsot 

A hálózati kapcsoló ki van 
kapcsolva 

Kapcsolja be a kapcsolót 

2 Nem működik a 
hálózati 
kapcsoló 

A számítógépkábel nincs 
rendesen összekapcsolva a 
jelzőkábellel 

Szedje le a számítógépet, és ellenőrizze a 
kábeleket. 

A jelzőkábel meghibásodott Cserélje ki a jelzőkábelt 

3 A kijelzőn E0 
hibajelentés van  

A biztonsági kulcs rosszul van 
bekötve 

Ellenőrizze a biztonsági kulcsot 

4 A kijelzőn E1 
hibajelentés van 

A sebesség nem mérődik Ellenőrizze a sebességmérő érzékelő kábeleit 



 
 

                                                                                                                                                                                     
5 A kijelzőn E2 

hibajelentés van 
DPS vezérlőpanel hibája Szerelje le az IGBT-CE és ellenőrizze a lapos 

összekötések lapját  

6 A kijelzőn E3 
hibajelentés van 

Túl nagy sebesség Ha a futószalag több ideig 8km/h óra felett van 
bekapcsolva, túlterhelés léphet fel a nem 
elegendő kenőanyag vagy meghibásodás miatt. 

Próbálja meg  kicserélni a motort vagy a DPS 
lapos összekötéssek lapját. 

7 A kijelzőn E4 
hibajelentés van 

Rossz a jelzőkábel Ellenőrizze a kábelt és szükség esetén cserélje 
ki. 

8 A kijelzőn E5 
hibajelentés van 

Áramvédelem Ellenőrizze a motort. Ha rendben van, restartolja 
a berendezést. 

9 A kijelzőn E6 
hibajelentés van 

Motorhiba Ellenőrizze a motor kábelének 
bekötését.Szükség esetén cserélje ki a motort 
vagy a lapos összekötések lapját. 

10 A kijelzőn E7 
hibajeltés van 

Jelzési hiba Ellenőrizze a vezérlőpult alatt lévő kábel 
bekötését 

11 A kijelzőn E8 
hibajelentés van 

Túlfeszülés A felhasználó testúlya túl nagy, vagy kenőanyag 
felvitele szükséges. 

12 A kijelzőn E9 
hibajelentés van 

Túlmelegedés Kapcsolja ki a berendezést, és hagyja kihűlni. Ha 
a probléma továbbra is fennáll, cserélje ki a 
lapos összekötések lapját. 

13 A kijelzőn E10 
hibajeltés jelenik 
meg 

Áramhaladás védelem Ellenőrizze az elektromos áram bemenetét. 

14 A kijelzőn E11 
hibajelntés van 

Alacson áramfeszültség  Ellenőrizze az elektromos áram bemenetét. 

15 A kijelzőn E12 
hibajeltés van 

Az emelőmechanizmus hibája Ellenőrizze az emelőmotor kábelét. Ha 
meghibásodott, cserélje ki.   

 

Ha a fent leírtak szerint nem sikerül a hibát eltávolítani, keresse fel szakszervizünket. 



 
 

                                                                                                                                                                                     

 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.) 

• 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 


