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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 azokat 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.

1. 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. 

2. Testi fogyatékkal élő emberek csak az ápolójuk jelenléte mellett használhatják a berendezést. 
3. Edzéshez  viseljen  megfelelő,  kényelmes  ruházatot  és  sportcipőt.  Ne  viseljen  bő  szabású  ruhát,  mely

beakadhat és balesetet okozhat. 
4. Ha ízületi  vagy izomfájdalmat  kezd érezni, hagyja abba az edzést, vagy ha bármely más okokból rosszul

érzi magát. 
5. A berendezést  gyermekek és testi,  lelki vagy szellemi fogyatékkal  élő emberek ne használják. Ha nincs

teljesen  tisztában  a  berendezés  használatával,  csak  felügyelet  mellett  használja  azt,  a  saját  biztonsága
érdekében. 

6. 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. 

7. A berendezésen egyszerre csak egy ember tornázhat. 
8. A berendezés összeszerelése után győződjön meg róla, hogy az összes csavar és anya a megfelelő helyen

van és jól be van  húzva. Csak a berendezéssel kapott alkatrészeket használja. 
9. A meghibásodott berendezést ne használja. 
10. 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). 

11. Kezeit és lábait soha ne tegye a mozgó részekbe. A nyílásokba ne helyezzen semmit. 
12. 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,  melybe  nincs  másik  berendezés

csatlakoztatva. Hosszabbító használata nem tanácsos. 
 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 súlyosan 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.
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ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT!

CSOMAG TARTALMA

Figyelem:

1) Figyelmesen olvassa el az egész használati útmutatót. A leírtak szerint járjon el.

2) Ellenőrizze, hogy az összes alkatrészt megkapta e.

Távolítsa el a csomagolóanyagot.

 

Váz

Alaprész dekorációs borítása Tasak az összekötőelemekkel

Tasak az összekötőelemekkel:

Imbuszkulcs+ keresztcsavarhúzó – 1
db

Anyacsavarkulcs – 1 db Anya – 2 db

Dombor fejű imbuszcsavar M8*20 –
4 db

Dombor  fejű  imbuszcsavar
M8*60*15 – 2 db

Keresztfejes  ¸önvájó  csavar  domború
fejjel  M4.2*15 – 6 db

Alátét – 6 db Kenőanyag

 

Biztonsági kulcs

 

MP3 konnektor – 1 db
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RAJZ
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ALKATRÉSZLISTA

Megjelölés 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 Összekötő váz 1

8 Stator motor 1

9 Futólap támasztéka 1

10 Pedál – biztosíték 1

11 Kiegyenlítő betét 2

12 Váz és alaprész közötti támasz 1

13 Emelőmotor 1

14 Motor 1

15 DPS (PCB) lap 1

16 Első henger 1

17 Hátsó henger 1

18 Emelőmechanizmus rúdja 2

19 Szíj barázdákkal 1

20 Hálózati kapcsoló 1

21 Túlfeszültség védelem 1

22 Futószalag 1

23 Futólap 1

24 Motorborítás 1

25 Oldalsó fellépőlap 2

26 Hátsó bal borítás 1

27 Hátsó jobb borítás 1

28 Emelő transzportkerék 2

29 Alaprész kereke + keréktartó 2

30 Állítható láb 2

31 Rugó 1

32 Alaprész bal dekorációs borítása 1

33 Alaprész jobb dekorációs borítása 1

34 Motor alsó borítása 1
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35 Felfüggesztés 2

36 Ütköző 4

37 Hátsó gumis kerék 2

38 Szögletes végzáró 2

39 Vezérlőpanel felső borítása 1

40 Vezérlőpanel 1

41 Billentyűzet 1

42 Vezérlőpanel alsó borítása 1

43 Szivacsmarkolat 2

44 Pulzusfrekvencia érzékelő 2

45 Gömbölyű végzáró 2

46 Biztonsági kulcs 1

47 Vezérlőpanel matricája 1

48 Billentyűzet matricája 1

49 Hangfalak 2

50 (DPS) panel –vezérlőpanelhez 1

51 Ventilátor 1

52 Számítógép kábel – felső rész 1

53 Számítógép kábel  – összekötő rész 1

54 Zöld összekötő kábel 1

55 Piros összekötő kábel 1

56 Összekötő kábel 1

57 Piros összekötő kábel 1

58 Sebesség érzékelője + kábel 1

59 Biztonsági kulcs érzékelője 1

60 MP3 egység 1

61 Fellépőlap szerelőalátétje 8
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SZERKEZET RÉSZEI

ÖSSZESZERELÉS

1 LÉPÉS: Helyezze fel az oszlopokra a vezérlőpanelt 
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a) Két M8x20 csavar és két alátét segítségével fogassa fel az oszlopokat az alaprészhez. A csavarokat
kézzel húzza be.  

b) Két  M8x60  csavar,  két  alátét  és  két  anya  segítségével  rögzítse  az  oszlopokat  az  alaprészben.  A
csavarokat csak kézzel húzza be. 

c) A fennmaradó két M8x20 csavarral és alátéttel rögzítse az oszlopokban a vezérlőpanelt. A csavarokat
csak kézzel húzza be.  

d) Kapcsolja be a berendezést (nyomja meg a „Start“ gombot) és ha nem lép fel semmilyen probléma, a
csavarokat húzza be szorosan kulccsal. 
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2 LÉPÉS: Csavarozza le az alaprészről az összekötő csavart

3 LÉPÉS: Helyezze fel a dekorációs borításokat

Hat ST4.2x15 csavar segítségével csavarozza az alaprészhez a jobb és bal dekorációs borítást.  

HASZNÁLAT

Csatlakoztassa a kábelt  a hálózatba és kapcsolja be a főkapcsolót.  Kivillan, hangjelzés hallható és elindul a
vezérlőpanel. 

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. 

SZÉTNYITÁS/ÖSSZECSUKÁS

Futópad összecsukása:

Az egyszerűbb tárolásért  a futópad összecsukható.  Húzza ki  a  kábelt,  majd emelje  fel  a padot  addig,  amíg
bekattan a biztosító szegecs. 
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Futópad szétnyitása:

Lépjen a biztosítékra, húzza maga felé a futópadot, majd az automatikusan leereszkedik. 

VEZÉRLŐ PANEL
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TECHNIKAI INFORMÁCIÓK:

Time / Idő 00:00-99:59 min

Speed / Sebesség 1.0-22.0 km/h

Incline / Dőlésszög 0-22%

Distance / Távolság 0.00-99.9 km

Calorie / Kalória 0-999 KCAL

Heart rate / Pulzusfrekvencia 40-250 / Min

Programok

Preset program /
Beállított

P1-P99

User-defined program /
Felhasználói

U1.U2.U3

FAT / 
Testzsírmérés

FAT

HRC /
Edzés a pulzus alapján

HR1

GOMBOK

START:

A  START  gomb  megnyomása  után  a  kijelzőn  3  mp
visszaszámolás jelenik meg. Ezután elindul a futópad 1.0
km/h sebességgel.

STOP:

Ha  a  futópad  mozgásban  van,  nyomja  meg  a  STOP
gombot, így az fokozatosan leáll.

Reset funkció:

Ha  megtartja  a  STOP  gombot,  kinullázódnak  a
paraméterek. Az új edzés elkezdésére nyomja meg újra a
START gombot. 

PROG:

A készenléti módban a PROG gomb segítségével át tud
kapcsolni a programok P1-P99, U1, U2 és FAT között. A
P1-P99 beállított  programok,  az  U1 és U2 felhasználói
programok,  a  FAT  funkció  a  testzsírmérésre  való
program. A kiválasztott program elindítására nyomja meg
a START gombot. 

MODE:

Készenléti  módban  a  MODE  gombbal  válassza  ki  a
30:00, 1.0 vagy 50.

30:00 az időleszámolást jelzi (edzés hossza), 1.0 távolság
leszámolása, 50 elégetett kalória száma. 

Az edzés elkezdésére nyomja meg a START gombot. 
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SPEED + / -

Valamelyik  paraméter  beállítására  szolgál.  A  futópad
elindítása  után  a  sebesség  mérésére  való.
Hozzászámolás/leszámolás  egysége  0.1  km/h.  Ha
megtartja  a  gombot  több  mint  0,5  másodpercig,  a
hozzászámolás/leszámolás  gyorsabban  kezd  el
számolódni. 

INCLINE +/-

Valamelyik  paraméter  beállítására  szolgál.  A  futópad
elindítása  után  a  dőlésszög  beállítására  való.
Hozzászámolás/leszámolás egysége  1%. Ha megtartja  a
gombot  több  mint  0,5  másodpercig,  a
hozzászámolás/leszámolás  gyorsabban  kezd  el
számolódni.

SPEED 3 6 9 12 14

Az azonnali sebesség megváltoztatására való gomb:

3km/h / 6km/h / 9km/h / 12km/h / 14km/h.

INCLINE 3 6 9 12 15

Dőlésszög beállítására való gomb:

3% / 6% / 9% / 12% / 15%

Ventilátor bekapcsolása/kikapcsolása.
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KIJELZŐ

A Pulzus

B Elégetett kalória

C Edzéshossz

D Megtett távolság

E Pulzusfrekvencia / programok P1-P99, U1-U3, HRC, F1-F3

F Aktuális sebesség

G Aktuális dőlésszög

H Kiválasztott program kijelzése

I Edzés menetének kijelzése/ megtett távolság és BMI index kijelzése

J
Adatok  megjelenítése  /  személyes  adatok  (testzsír,  nem:férfi/nő,  életkor,  testmagasság,
testsúly)

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 szerint  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.
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Manuális mód

A  MODE  gombbal  válassza  ki  a  kívánt  módot.  Valamelyik  paraméterérték  kiválasztására
Time/Distance/Calories nyomja meg a START gombot az edzés elindítására. 

Ha  a  készenléti  időben  megnyomja  a  START  gombot,  elindul  a  futópad  1.0km/h  sebességgel  és  futólap
dőlésszöge 0% marad. Edzés közben a sebességet és dőlésszöget a SPEED+/- és INCLINE  gombokkal
tudja változtatni.

a) Az idő leszámolás módban (TIME) megjelenik a „15:00“ kiinduló érték. Ezt az értéket a SPEED+/- és
INCLINE  gombokkal tudja megváltoztatni 5:00- 99:00 mértékben.

b) A távolság  leszámolási  módban (DISTANCE)  megjelenik  a  „1:00“kiinduló  érték.  Ezt  az  értéket  a
SPEED+/- és INCLINE  gombokkal tudja megváltoztatni 0.5-99.9 mértékben.

c) A  kalória  leszámolási  módban  (CALORIES)  megjelenik  az  „50“  kiinduló  érték.  Ezt  az  értéket  a
SPEED+/- és INCLINE  gombokkal tudja megváltoztatni 10-999 mértékben.

 Az  edzés  elkezdésekor  a  kiválasztott  paraméterek  szerint  (idő  /  távolság  /  kalória)  nyomja  meg a
START  gombot.  3  mp  leszámolás  következik,  majd  elindul  a  futópad  1.0  km/h  sebességgel.  A
SPEED+/- és INCLINE  gombokkal változtatható a sebesség és dőlésszög.

BEÁLLÍTOTT PROGRAMOK

 99 beállított program áll rendelkezésre:  P1-P99. A készenléti  módban nyomkodja a PROG gombot,
amíg a kijelzőn megjelenik a PULSE“ ablak és abban a programok  P1-P99 / U1-U3, a  „SCAN“
ablakban  a   HRC /  BODYFAT  adatok.  A  MODE gombbal  tud  belépni  a  programba.  A  „TIME“
ablakban állítsa be az időt, kiinduló értéke 10:00. A MODE gombbal tud belépni a programba, ezután
állítsa  be  5:00-99:00  mértékben.  Ha  beállította  az  időt,  nyomja  meg  a  START gombot  a  futópad
elindítására.  A  beállított  programok  18  időintervallumból  állnak:  mindegyik  intervallum  hossza=
beállított idő / 18. A SPEED +/- és INCLINE  gombok segítségével szabályozható a sebesség és
dőlésszög. A másik intervallumba való lépés hangjelzés kíséretében történik, megváltozik a sebesség és
a  dőlésszög,  a  kiválasztott  programtól  függően.  Minden  intervallum  egy  bizonyos  sebességre  és
dőlésszögre van beállítva. A program befejezése után újra hangjelzés hallható.

FELHASZNÁLÓI PROGRAMOK

Beállítás:

A készenléti módban nyomkodja a PROG gombot, míg a kijelzőn megjelenik az U1-U3 felhasználói program.
Az U1-U3 kívánt programba a MODE gombbal tud belépni, állítsa be a sebességet és dőlésszöget, a SPEED+/-
és INCLINE  gombok segítségével. Mentésre, egy lépésnyi előrelépésre használja újra a MODE gombot.
Ezzel a módszerrel állítsa be a sebességet és dőlésszöget mindegyik tíz intervallumban.  

A felhasználói program elmentődik a számítógép memóriájában, addig amíg a számítógépet nem restartolja. Ha
a berendezést kihúzza a hálózatból, ezek az adatok nem vesznek el. 

Kiegészítő információ:

A programok 18 részből állnak – intervallumból. Minden intervallumot be kell állítani és meg kell adni az edzés
hosszát. Ezután nyomja meg a START gombot. 

Paraméterek:

Paraméter Beállítás Megjelenítés a kijelzőn

Idő (perc, másodperc) 5:00-99:00 0:00－99:59

Dőlésszög (%) 0-20 0-20

Sebesség (KM/H) 1.0-20 1.0-20

Távolság (KM) 0.5-99.5 0.00－99.9

Pulzusfrekvencia
(ütés/perc)

---- 40-250

Kalória (cal) 10-995 0-999
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BODY FAT TESZT – TESTZSÍR MÉRÉSE

Készenléti módban nyomkodja a PROG gombot, amíg a kijelzőn megjelenik a „BODYFAT“ kiírás és nyomja
meg  a  MODE  gombot.  A  SPEED+/-,  INCLINE  és  MODE  gombokkal  fokozatosan  adja  meg  a
testmagasságot (F3-“HEIGHT)”, testsúlyt (F4-“WEIGHT”), életkort (F2-“AGE”), nemet (F1-“SEX”). Az adatok
beírása után nyomja meg a START gombot a teszt elindítására. Fogja meg a pulzusérzékelőt. 5-8 másodperc
után megjelenik a pulzusa. A kijelzőn megjelenik a testsúly és testmagasság, és Ön ellenőrizheti, hogy az értékek
megegyeznek e. 

Paraméterek:

F-1 NEM FÉRFI NŐ

F-2 ÉLETKOR 10------99

F-3 TESTMAGASSÁG 100----240

F-4 TESTSÚLY 20-----160

Mérés kiértékelése:

P

TESTZSÍR ≤ 19 Alacsony testsúly

TESTZSÍR = (20---25) Optimális testsúly

TESTZSÍR = (25---29) Enyhe túlsúly

TESTZSÍR ≥ 30 Elhízás

HRC program

5. A pulzusfrekvencia mérésére ajánlott a mellkasöv használata

6. Készenléti  módban  nyomkodja  a  PROG  gombot  addig,  míg  a  kijelzőn  megjelenik  a  „HRC“.  A
kiválasztott programot hagyja jóvá a MODE gombbal és a SPEED+/- gombokkal adja meg életkorát
(kiinduló érték: 30 év, beállítás mértéke: 15-80). Az életkort hagyja jóvá a MODE gombbal és lépjen a
pulzus zóna beállításába (mérték:  90-120). A pulzuszóna megadására újra használja a SPEED+/- és
MODE gombokat. Ezután a  SPEED+/- gombbal állítsa be a kívánt edzéshosszt (a kiinduló érték: 10
perc, beállítás mértéke: 10-99).

7. Az edzés elkezdésére nyomja meg a START gombot.

8. A pulzus mérésére használhatja a mellkasövet vagy a markolatba rejtett érzékelőket. 

9. Ajánlás:  Biztonsági  okokból  ebben  a  programban  a  futószalag  sebessége  ne  lépje  túl  a  10km/h
sebességet.

KÉSZENLÉTI MÓD

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

Ha a futószalag csúszkál, meg kell nézni, hogy az ékszíj vagy a futószalag a felelős e 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
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)

Kenés

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

TISZTÍTÁS

Rendszeres tisztítással biztosíthatja a hosszú élettartamot.

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

 Minden használat után a kijelzőről és az egész felületről törölje le az izzadságot nedves, tiszta rongy-
gyal. 

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

 A futópad alá ajánljuk az alátét használatát. A cipőről piszok hullhat le, mely a berendezés alá potyog-
hat. A tisztítás könnyebb lesz, ha az alátétet heti egyszer megmossa. 

PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

Probléma Ok Megoldás

1 A berendezést 
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 
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lapos összekötések 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, indítsa 
újra 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 
hibajelentés van

Jelzési hiba Ellenőrizze a vezérlőpult alatt lévő kábel 
bekötését

11 A kijelzőn E8 
hibajelentés van

Túlfeszülés A felhasználó testsúlya 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 
hibajelentés 
jelenik meg

Áramhaladás védelem Ellenőrizze az elektromos áram bemenetét.

14 A kijelzőn E11 
hibajelentés van

Alacsony áramfeszültség  Ellenőrizze az elektromos áram bemenetét.

15 A kijelzőn E12 
hibajelentés 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.
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iRUNNING+ APPLIKÁCIÓ

1. iRunning applikáció letöltése tabletre 

Az applikáció [iRunning+] megnevezés alatt a Google Play/iTune Store oldalon találja meg.

2. Vezérlőpanel összekapcsolása a tablettel

2.1 iOS operációs rendszer:

Kapcsolja  be  a  Bluetooth  funkciót  és  keresse  meg  az  elérhető  berendezést  [iRunningXXX]  ezután
párosítsa a berendezéseket, adja meg a beállított 0000 (4 nulla) jelszót. 

Ezután nyissa meg az    applikációt.

2.2 Android operációs rendszer:

Nyissa  meg  az  iRunning  applikációt→  keresse  meg  az  elérhető  berendezést  a   ikon
segítségével→ válassza ki a berendezést (iRunningXXX), ezután párosítsa a berendezéseket, adja meg a
beállított 0000 (4 nulla) jelszót. 

3. Program leírása

3.1 Quick Start (Gyors start)

Start Stop Feljegyzések

A  „Start“  gomb  megnyomása  után  azonnal  elindul  a  berendezés.  Edzés  közben  szabályozható  a
sebesség  és  a  dőlésszög  a  SPEED  és  INCLINE  gombokkal  a  vezérlőpanelen.  Az  információkat
megoszthatja barátaival  a Facebook és Twitter oldalakon.

3.1.1 Dőlésszög szabályozása:

A dőlésszög szabályozására az INCLINE gomb való. Beállítható 0-15 mértékben.
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3.1.2 Sebesség szabályozása:

A sebesség szabályozására a SPEED gomb van. Beállítható 1-18 mértékben..

Figyelem: Ha edzés közben kiveszi a biztonsági kulcsot, a futópad azonnal leáll és a kijelzőn
figyelmeztetés jelenik meg.

Kijelző:
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3.2 Beállított programok (Program)

Programkínálat Idő beállítása

 P1-P20 programok állnak rendelkezésre. Válassza ki a programot, állítsa be a kívánt edzéshosszt és

nyomja meg a  gombot. 

3.3 Manuális program (Manual)

Beállítás:

Beállíthatóak a következő paraméterek Time (idő) / Distance (távolság) / Calories (kalória). A program

elindítására a  gomb van.  

3.4 Felhasználói programok

Beállítási mód programkínálat Idő beállítása

A felhasználó beállíthatja a dőlésszöget, sebességet, saját terhelési profilt. Beállítás előtt be kell állítani
az időt. A beállításra használja a SPEED/INCLINE gombokat a vezérlőpanelen. 
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3.5 Pulzus ellenőrzése (HRC)

HR mód Saját értékek beállítás Képernyő az edzés alatt

A felhasználó a  55%,  65%,  75% módokból  és  a  Custom módból  választhat.  A kiválasztás  után  a

 gombbal kell elindítani az edzést. 

A Custom mód lehetővé teszi a saját célpulzus beállítását (max. érték: 230 BPM). 

Az időbeállítás lejárta után a futópad automatikusan leáll.

4. Személyes beállítás

Beállítási mód Személyes adatok

A belépésért válassza ki a  [Setting] gombot, ezzel állítsa be az adatokat
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5. Edzési információk

Feljegyzések:

Itt nyomon követhető az edzés.

6. Útvonal beállítása: „GYM Center – i-Route“

A beállításért használja a következő gombokat

Start Cél Futási mód

futás közben a  gombokkal átkapcsolhat a térkép/szatelit/utca között.

Térkép Szatelit

Utca
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Több ponton való tervezés:

Adja meg a Startot és Célt. Majd klikkeljen azokra a pontokra, ahol futni szeretne (max.8 pont). Majd a
rendszer megtervezi az útvonalat. 

7. Berendezések, melyek támogatják az iRunning+ applikációt

7.1 Mobilberendezések:

 Android: 1280*752 Android 4.0 tablet 

 i-OS: 5.0 és újabb verziók, iPad4, iPad3, iPad2, iPad, iPad Mini

7.2 Kompatibilitás: Futópad SD8710 vezérlőpanellel.
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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
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