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Ajánlás

A futópad első használata előtt olvassa el a használati útmutatót. Őrizze meg a használati útmutatót.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

A futópad gyártását és kivitelezését a biztonsági előírásoknak megfelelően végeztük.

 Amennyiben a leírtakat nem tartja be, mi nem tartozunk felelősséggel!

 Az egészségügyi állapotához mérten tornázzon. A megerőltető edzés árthat az egészségének.

 Az edzéshez használjon megfelelő öltözéket. Ne hordjon bő szabású ruhát, mely beakadhat. Hordjon
gumitalpú sportcipőt. 

 A berendezés használatakor ne tartózkodjon a közelben gyermek, vagy háziállat 

 A futópadot felügyelet nélkül csak felnőtt személyek használhatják. Gyermekek csak felnőtt felügyelete
mellett használhatják. 

 Rosszul szellőztethető helyen,  nedves környezetben ne használja a berendezést. Magas páratartalmú
vagy napos helyen szintén ne használja.

 Ha nem használja a futópadot, húzza ki a konnektorból és húzza ki a biztonsági kulcsot.

 Ez a futópad csak otthoni használatra alkalmas. 

 A felhasználó maximális testsúlya 200 kg lehet. 

 A mért pulzusszám csak információs jellegű, nem a felhasználó egészségügyi állapotát tükrözi.

 A futópadot tiszta, egyenes felületre helyezze. Biztosítsa a megfelelő szellőztetést, ne helyezze vastag
szőnyegre, ne használja kint, vagy nedves helyen. 

  Ne tegye a kezét a csuklós részekhez,a futószalag alá.

 Egyszerre csak egy személy használhatja.

 Csak  eredeti,  a  gyártó  által  forgalmazott  alkatrészeket  használjon  .Soha  ne  használja   más  gyártó
alkatrészeit.

 Bármilyen edzésprogram elkezdése előtt kérje ki orvosa véleményét.Főként ha a felsorolt betegségek
valamelyikében szenved: 

1. kardiomiopátia, magas vérnyomás, cukorbetegség, légzési nehézségek, más krónikus betegségek és
dohányzás okozta betegségek.

2. Forduljon orvosához, ha Ön elmúlt 35 éves vagy túlsúlyos.

3. Beszéljen orvosával, ha Ön terhes vagy szoptat.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

 Használjon  olyan  aljzatot,  mely kompatibilis  a dugóval.  Ha a  dugó  és  az  aljzat nem
kompatibilis egymással, villanyszerelővel konzultáljon, semmilyen módon ne próbálja egyedül szakértő
nélkül bekötni a készüléket.

 A futópadot csatlakoztatni kell az elektromos hálózathoz feszültség 220V- 240V (AC).

 A tápkábel ne érintse a hengert. Ne tegye a tápkábelt a futópadra. Ne használja, ha a tápkábel bármilyen
módon sérült.

 Mielőtt tisztítaná vagy mozgatja a futópadot, mindig húzza ki a tápkábelt az elektromos hálózatból.

Figyelmeztetés: 

Ha nem használja a futópadot, húzza ki a konnektorból. A kábelt mindig jól leföldelt konnektorba csatlakoztassa,
és amennyiben a kábel megsérül, hívjon szakembert a javításához. 
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CSOMAG TARTALMA

Figyelmeztetés: A futópad telepítéséhez tartson be minden biztonsági előírást

1) Figyelmesen olvasson el minden utasítást. Kövesse az útmutatót.

2) Ellenőrizze,hogy a csomag tartalma teljes és hogy minden komponens kézbesítve lett.

3) Távolítsa el a csomagolást .

Ellenőrizze  a  következő  elemeket.  Amennyiben  bármely  elem  hiányzik  vagy  sérült,  lépjen  kapcsolatba  a
forgalmazóval.

Váz Bal  és  jobb  oszlop  +
dekor borítás

Vezérlőpanel Rögzítők

A  zacskó tartalma-rögzítőanyagok:

Imbusz kulcs + csillagcsavarhúzó– 1
darab

Csavarkulcs – 1 darab
Hatszögletű cavar  M10*20 – 8 darab

Alátét– 8 darab Kenőanyag

 

Biztonsági kulcs

 

 MP3 csatlakozó
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RAJZ

Ez az összes elem, amelyből a gép összeállítható. Az alkatrészlista a rajz alatt van feltüntetve.
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ALKATRÉSZLISTA

Jelölés Alkatrész neve Darabszám

1 Fő váz 1

2 Emelő váz 1

3 bal oldali oszlop 1

4 jobb oldali oszlop 1

5 Felső váz 1

6 Emelő váz távtartója 2

7 elülső henger 1

8 hátsó henger 1

9 váltó motor (AC) 1

10 emelő motor 1

11 frekvenciaváltó 1

12 állítható láb 2

13 Ékszíj bemélyedések 1

14 Futószalag 1

15 futópad 1

16 Motor borítás 1

17 Taposó felület 2

18 Bal hátsó borítás 1

19 jobb hátsó borítás 1

20 Motor első borítás 1

21 Fő váz oldalsó borítása 2

22 Szállító kerék 2

23 Tömítő alátét 6

24 Ventilátor 1

25 aljzat 1

26 túlfeszültség-védelem 1

27 Hálózati kapcsoló 1

28 bal oldali oszlop dekor borítása 1

29 Jobb oldali oszlop dekor borítása 1

30 Szerelő lap 28

31 A vezérlőpanel felső borítása 1

32 A vezérlőpanel alsó borítása 1

33 vezérlőpanel 1

34 Vezérlőpanel gombjai 1

35 markolat habborítása 2
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36 Meredekség szabályozó gombok 1

37 Sebesség szabályozó gombok 1

38 Pulzusszám-érzékelő 2

39 Záró sapka 2

40 Biztonsági kulcs felismerő érzékelő 1

41 Biztonsági kulcs 1

42 A vezérlőpanel kijelzője 1

43 jelkábel – csatlakoztató 1

44 jelkábel – felső 1

45 MP3 egység 1

46 USB/SD egység 1

47 hálózati kábel 1

48 Csatlakoztató kábel – piros 1

49 Csatlakoztató kábel – zöld 1

50 Csatlakoztató kábel – piros 1

51 Csatlakoztató kábel – piros 1

52 Csatlakoztató kábel – zöld 1

53 Sárga/ zöld földelő kábel 1

54 Sárga / zöld földelő kábel 1

55 hangszóró 2
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A SZERKEZET RÉSZEI

1. Vezérlőpanel

2. vészfék

3. gombok

4. kapaszkodó

5. biztonsági kulcs

6. oszlop

7. motor borítás

8. taposó felület

9. futószalag

10. a motor elülső borítása

11. emelő váz

12. hátsó végzárók
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SZERELÉS

1. LÉPÉS:

Csavarozza le a motor borítását

2. LÉPÉS:

Helyezze az oszlopokat a fő vázra

1. jelkábel

2. csavar M10x20

3. alátét ø10 X ø20 X t2

a) bújtassa át az oszlopokon a kábeleket

b) Rögzítse az oszlopokat a fő vázhoz  8 csavar M10*20 és 8 alátét. (a csavarokat még csak kézzel húzza 
be)

3. LÉPÉS:

Helyezze a vezérlőpanelt az oszlopokra

1. csavar M10x20

2. alátét ø10 X ø20 X t2

9
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a) csatlakoztassa a jelkábeleket.

b) Rögzítse a vezérlőpanelt az oszlopokhoz 8 csavar M10*20 és 8 alátét segítségével. (a csavarokat még
csak kézzel húzza be).

c) Csatlakoztassa a hálózati kábelt és próbálja elindítania a START gombbal. Ha minden működik, húzzon
be minden csavart a csavarkulcssal most már egészen.

4. LÉPÉS: 

helyezze vissza a motorborítást

HASZNÁLAT

Csatlakoztassa  a  hálózati  kábelt  a  konnektorba,  majd  kapcsolja  be  a  hálózati  kapcsolót.  Ezután  a  hálózati
kapcsoló felvillan, hangjelzést ad ki és bekapcsol a vezérlőpanel.

BIZTONSÁGI KULCS

A futópad csak abban az esetben indítható el, ha behelyezi a biztonsági kulcsot. A kulcs másik végét mindig
kapcsolja a ruhájához, hogy ha probléma lép fel azonnal ki tudja húzni.
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VEZÉRLŐPANEL

TECHNICKAI ADATOK

Time / Idő 00:00-99:59 perc

Speed / Sebesség 1.0-22.0 km/ó

Incline / Meredekség 0-22%

Distance / Távolság 0.00-99.9 km

Calorie / Kalória 0-999 KCAL

Heart rate / Pulzusfrekvencia 40-250 / perc

Programy Preset program /
Előre beállított

P1-P99
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User-defined program /
Felhasználói

U1.U2.U3

Body Fat / 
Test zsírtömeg mérése

BODY FAT

Heart Rate Control / 
Pulzus ellenőrző

HRC

Gombok

START:

Gomb az  edzés  elindításához.  A kijelzőn  megjelenik  a
visszaszámlálás 3-tól majd a futószalag elindul  1.0 km/h
sebességgel.

STOP:

Gomb az edzés leállításához

 Kinullázó funkció:

Beállítás módban a paraméterek kinullázására szolgál.

Újabb edzés elindításához nyomja meg a START 
gombot.

PROG:

A  készenléti  állapotban  a   PROG   gomb  segítségével
tudunk  váltani  P1-P99,  U1-U3  és  BODY  FAT
programok közt. P1-P99 előre beállított programok, U1-
U3 felhasználói  programok, BODY FAT funkció a test
zsírtömeg  mérésére  szolgál.  A  kiválasztott  program
indításához nyomja meg a  START gombot.

MODE:

A  készenléti  állapotban  a   MODE  gomb  segítségével
választhatunk  15:00, 1.0 vagy 50 értékekből.

15:00 az idő  visszaszámlálást  jelzi  (edzés  időtartama),
1.0 távolság visszaszámlálását jelzi,

 50 az elégetett kalóriák száma.

 Az edzés elkezdéséhez nyomja meg a  START gombot.

SPEED + / -

A  beállítás  módban  egyes  paraméterek  beállítását
végezhetjük.  A  futószalag  elindítása  után  a  sebességet
tudjuk beállítani. A hozzáadás/levonás érték egysége   0.1
km/h.  Ha  a  gombot  hosszabban  nyomja,  mint  0,5
másodperc,  gyorsabban  kezd  hozzáadni/levonni  az
értékből.
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INCLINE +/-

A  beállítás  módban  egyes  paraméterek  beállítását
végezhetjük. A futószalag elindítása után a meredekséget
tudjuk  beállítani.  A  hozzáadás/levonás  érték  egysége
1%.  Ha  a  gombot  hosszabban  nyomja  mint  0,5
másodperc,  gyorsabban  kezd  hozzáadni/levonni  az
értékből.

SPEED 3 6 9 12 14

A sebesség változtatására szolgál megadott értékekkel:

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

INCLINE 3 6 9 12 15

A meredekség beállítására szolgál:

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

A ventilátor ki- és bekapcsolására szolgál.

KIJELZŐ

A Tempó mutató

B Az elégetett kalória száma
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C Edzés időtartama

D A megtett távolság 

E Pulzusfrekvencia  / program mutató P1-P99, U1-U3, HRC

F Aktuális sebesség mutatása

G A futószalag aktuális meredekségének a mutatása

H Választott program mutatása

I Az edzés folyamatának mutatása – megtett körök száma /megtett távolság és BMI index

J Üzenet ablak / személyes adatok (zsírtömeg, nem: férfi/nő, kor, súly, magasság)

PROGRAMOK

Gyors start (manuális mód)

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

 Nyomja meg a START gombot. A kijelzőn megjelenik a visszaszámlálás 3-tól majd a futószalag elindul
1.0 km/h sebességgel.

 Szükség  szerint  tudja  állítani  sebességet  a  SPEED+  és  SPEED-  gombokkal,  és  az  INCLINE+  és
INCLINE- gombokkal a meredekséget.

 Amennyiben 5-8 másodpercen át fogja a pulzusérzékelőt a kapaszkodón,megjelenik a pulzusfrekvencia
szám.

Manuális program 

 Készenléti állapotban nyomja meg a START gombot, a futószalag elindul  1.0km/h sebességgel és a
futópad meredeksége 0%. Az edzés alatt tudja változtatnia  sebességet és a meredekséget is a SPEED és
INCLINE gombokkal.

 Ha  a  készenléti állapotban  megnyomja  a  MODE  gombot,  a  visszaszámlálás  funkció  jelenik  meg
(TIME). Megjelenik az idő 15:00 perc. Ezt az érétket a  SPEED+/- vagy  INCLINE+/- gombokkal tudja
vátoztatni. Az időt beállíthatja  5:00- 99:00 tartományban.

 A  MODE  gomb  további  megnyomásával  a  távolságot  tudja  beállítani  (DIST).  Az  alapértelmezett
távolsági érték 1.0. Ezt az értéket SPEED+/- és INCLINE+/- gombokkal tudja vátoztatni. A távolságot
beállíthatja 0.5-99.9 tartományban.

 A MODE gomb további megnyomásával  a kalória (CAL). Az alapértelmezett kalória érték - 50. Ezt az
értéket  a SPEED+/- és INCLINE+/- gombokkal tudja vátoztatni . A kalória értéket beállíthatja 10-999
tartományban.

 A választott paraméter alapján az edzés elkezdéséhez (idő / távolság / kalória) nyomja meg a START
gombot. A kijelzőn megjelenik a visszaszámlálás 3-tól majd a futószalag elindul 1.0 km/h-val. Az edzés
alatt tudja változtatnia  sebességet és a meredekséget SPEED+/- és  INCLINE+/- gombokkal.

Előre beállított programok

 Készenléti állapotban nyomja a PROG gombot, amíg a „PULSE“ ablakban nem jelenik meg a program
kínálat P1-99. BODYFAT és HRC funkció  a kijelzőn a „SCAN“ ablakban láthatók. A kiválasztott
program elkezdéséhez nyomja meg a MODE gombot. A program kiválasztása után a  „TIME“ ablakban
megjelenik  az  idő,  melynek  alapértéke  10:00.  Ezt  az  értéket  tudja  változtatnia  SPEED+/-  és
INCLINE+/- gombokkal.

Az  időt  beállíthatja  5:00-99:00  intervallumban.  Amint  beállítja  az  időt  nyomja  meg  a  START  gombot  a
futószalag elindításához . Az előre beállított programok 18 idő intervallumból állnak: minden egyes intervallum
hossza = beállított idő / 18. A következő intervallumba való lépéshez hangjelzéssel van jelezve, mert változik a

14



sebesség  és  a  meredekség  a  választott  program függvényében.  Minden intervallum be  van  állítva  bizonyos
sebességre és meredekségre (függetlenül attól, hogy az előző programban ezeket az értékeket megváltoztatta e).
A program befejeztével újabb hangjelzést ad ki, a szalag lassan megáll és a kijelzőn megjelenik az „End“kiírás.
A kijelző 5 másodperc után készenléti állapotba lép.

Felhasználói programok

Beállítás:

Készenléti állapotban nyomja a PROG gombot, amíg a „PULSE“ ablakban nem jelenik meg a program kínálat
U1-U3. BODYFAT és HRC funkció  a kijelzőn a „SCAN“ ablakban láthatók. A kiválasztott program U1/U2/U3
elkezdéséhez  nyomja  meg a MODE gombot  és  állítsa  be a sebességet  és  a  meredekséget  a   SPEED+/-  és
INCLINE+/- gombokkal. Az értékek mentéséhez és a következő lépéshez nyomja meg a MODE gombot. Ezen a
módon állítható be a sebesség és meredekség értéke mind a 18 intervallumban. A felhasználói profil mentve lesz
a számítógépbe, amíg ki nem nullázza. Az áramtalanítást követően ezek az adatok nem törlődnek.

További információk:

Minden program 18 részből áll  – intervallumokból.  Minden tartományt  be kell  állítani  és megadni  az edzés
időtartamát. Ezután az edzést a  START gombbal kezdi.

Paraméter intervallumok:

Paraméter Beállítási tartomány Tartomány a kijelzőn 

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

Meredekség -%-ban 0 - 22 0 - 22

Sebesség- KM/Ó 1.0 - 22 1.0 - 22

Távolság (KM) 0.5 - 99.9 0.00－99.9

Pulzusfrekvecia 
(ütés/perc)

N/A 40 - 250

Kalória (cal) 10-999 0-999

Body Fat Test – Test zsírtömeg mérése

Készenléti állapotban nyomja a PROG gombot, amíg a kijelzőn megjelenik a „BODYFAT“ funkció. A program
megerősítéséhez nyomja meg a MODE gombot és folytassa tovább a nem (F-1-SEX), kor (F-2-AGE), magasság
(F-3-HEIGHT) és súly (F-4-WEIGHT) beállításával. Ezen paraméterek értékeinek beállításához nyomja meg a
SPEED+/- gombot. A teszt elkezdédéhez nyomja meg a START –ot és fogja meg a pulzusfrekvencia mérőt. 5-8
másodperc  után  megjelenik  az  Ön  pulzus  száma.  A  kijelzőn  szintén  megjelenik  a  magassága  és  súlya  és
ellenőrizheti,  hogy az  adatok helysek  e.  (A teszt  eredménye  csak információs  jellegű  és  nem a felhasználó
egészségügyi állapotát tükrözi)

F-1 SEX / NEM MAN / FÉRFI WOMAN / NŐ

F-2 AGE / KOR 10------99

F-3 HEIGHT /
MAGASSÁG

100----240

F-4 WEIGHT / SÚLY 20-----160

P / TESZT EREDMÉNYE

BODYFAT ≤19 sovány

BODYFAT =(20---25) Optimális súly

BODYFAT =(25---29) mérsékelt túlsúly

BODYFAT ≥30 elhízottság

Pulzusfrekvencia program  HRC
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1. A pulzusfrekvencia figyeléséhez ajánlott mellkasövet használni .

2. Készenléti állapotban  nyomja  a  PROG  gombot,  amíg  a  kijelzőn  megjelenik  a  „HRC“ funkció.  A
program megerősítéséhez nyomja meg a MODE gombot és a  SPEED+/-  gombokkal adja mega korát
(alap érték : 30 év,beállítás tartománya: 15-80). Erősítse meg a MODE gombbal majd folytassa a pulzus
szám beállításával (90-120 tartományban).  A pulzus szám tartomány megadásához használja ismét a
SPEED+/-  és  MODE  gombokat.  Végül  a  SPEED+/-  gombokkal  adja  meg  az  edzés  időtartamát
(alapértelmezett érték : 10 perc,intervallum : 10-99).

3. A paraméterek megadása után az edzés elkezdéséhez nyomja meg a START gombot.

4. A  pulzusfrekvencia  méréséhez  használjon  mellkasövet  vagy  az  érzékelőket  a  kapaszkodókban.  Ha
egyszerre mindkettőt használja a rendszer csak a mellkasöv mérését fogja jegyezni.

5. Ajánlás: Biztonsági okokból ne lépje túl a 10km/h-t.

Alvó üzemmód

Ez a készülék fel van szerelve energiatakarékos funkcióval. Ha a hálózati kapcsoló be van kapcsolva,  10 perc
inaktivitás után a központ készenléti módba kapcsol,  a képernyő kikapcsol. Bármely gomb megnyomásával a
kijelző újra bekapcsol.

KARBANTARTÁS

Az ékszíj és a futószalag feszességének megállapítása:

Ha a  futófelület  csúszkál,  kövesse  az  alábbi  utasításokat.  Meg  kell  állapítani,  hogy  az  ékszíjat  vagy  a
futószalagot kell beállítani:

a) Húzza ki a készüléket a hálózatból és távolítsa el az alsó burkolatot. 

b) Indítsa el  a futópadot 3 km/h sebességgel,  lépjen rá,  gyakoroljon rá nyomást  a lábaival  és próbálja
megállítani. Ha a szalag megáll az első hengerrel együtt, de a motor nem, ez azt jelenti hogy az ékszíjat
be kell állítani.

c) Indítsa el  a futópadot 3 km/h sebességgel,  lépjen rá,  gyakoroljon rá nyomást  a lábaival  és próbálja
megállítani.  Amennyiben  sikerül  megállítani,  de  az  első henger továbbra  is fut,  be  kell  állítani  a
futószalagot

Ékszíj beállítása:

a) Húzza ki a készüléket a hálózatból és távolítsa el az alsó burkolatot. 

b) Lazítsa meg a motor 4 csavarját, feszítse meg az ékszíjt a feszítő csavarok segítségével (az óramutató
járásával megegyező irányban csavarozza) majd  húzza be a motor 4 csavarját.

A futószalag beállítása :

a) Indítsa el a futószalagot 6 km/h sebeséggel.

b) Az imbusz kulcs segítségével  csavarozza le a feszítő csavarokat, melyek a  futópad jobb és bal végén
vannak, egy fél fordulattal az óramutató járásával megegyező  irányba (lásd- kép 1 és 2).

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

Kép  1: A futószalag feszítése Kép 2:  A futószalag lazítása

 

A futószalag centírozása:

Idővel a szalag kilenghet és szükség lesz a kicentírozására a következőképpen:
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a) A készüléknek abszolút vízszintes helyzetben kell lennie – nem lehet megdőlve egyik oldalra sem. Ha
síkban van indítsa el  6 km/h-val

b) Amennyiben a futószalag kimozog jobbra,  húzza meg a csavart  jobb oldalon  egy fél  fordulattal az
óramutató járásával megegyező  irányba, majd a bal csavart  egy fél fordulattal az óramutató járásával
ellentétes  irányba (lásd-kép 3).

c) Amennyiben  a futószalag kimozog balra,  húzza meg a csavart  a  bal  oldalon  egy fél  fordulattal az
óramutató járásával megegyező  irányba, majd a jobb csavart egy fél fordulattal az óramutató járásával
ellentétes  irányba (lásd-kép 4).

d) Ha a szalag még mindig csúszkál, ismételje az előző lépéseket.

Kép  3:  A  szalag  centírozása,  amennyiben  kimozog
jobbra

Kép  4:  A  szalag  centírozása,  amennyiben  kimozog
balra

Kenőanyag felvitele – szilikon olaj a csomag tartalma (fehér kisüveg)

Ez egy teljesen új termék, amellyel a futópadot még a gyárban kezeltek, ezért  rögtön a vásárlás után nem kell
felvinni  a  kenőanyagot.  Végezze  el  a  rendszeres  ellenőrzést,  és  ha  szükséges,  kenje be A lemez és a futó
szalagok közötti  súrlódás jelentős  hatással van  a termék élettartamára.  Ezért rendszeresen kenjük (lehetőleg
havonta).

Folyamat:

1. Húzza ki  a készüléket a  hálózatból,  és  lazítsa meg az övet (a feszítőcsavar segítségével  az eszköz
végén).

2. Miután a csavarokat meglazította,  emelje fel a futópadot,  tisztítsa meg  és kenje szét a szilikon  olajat
egyenletesen.

3.  A kenőanyag felvitele után újra húzza be a  feszítő csavarokat és feszítse meg a szalagot. Mindkét
csavart egyenletesen húzza be. Amennnyiben a szalag feszes, indítsa el üresben 1 km/h sebességgel (ne
lépjen rá a futószalagra). A feszítőcsavarok segítségével húzza meg a futószalagot. Majd hagyja futni
további 3 percig 5 km/h sebességgel.

4. Lépjen fel a szalagra és kezdjen el járni 5 km/h -val.  A szalag feszítőcsavarokat módosíthatja, hogy
zökkenőmentesen és gond nélkül akár teljes terheléssel működjön.

5.

TISZTÍTÁS

a) Először is kapcsolja ki a főkapcsolót, és húzza ki a hálózati kábelt.

b) Gyakran törölje le a port a készülékről.

c) A felülettisztítást  csak egy nedves,  puha  ruhával és szappanos vízzel végezze.  Ne használjon vegyi
tisztítószereket vagy benzint.
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d) Kéthavonta, távolítsa el a védőburkolatot, és porszívóval szívja ki a port alatta. (Por és törmelék rövid
zárlatot okozhat az áramkörben)

FIGYELMEZTETÉS  Mielőtt karbantartási folyamatokhoz kezdene, győződjön meg arról, hogy az eszköz le
van választva a hálózatról.

TÁROLÁS

Rosszul szellőztethető helyen, nedves környezetben ne tárolja a berendezést Tisztítás közben ne alkalmazzon bő
vizet. Semmilyen tárgyat ne helyezzen bele vagy rá a futópadra.

Téli  hónapokban  a  gép  ne  legyen   alacsony  páratartalmú  helységben.  Védje  készülékét  a statikus
elektromosságtól - ez hatással lehet a pontosságra vagy tartósan károsíthatja a készüléket.

PROBLÉMA MEGOLDÁS

HIBA OK MEGOLDÁS

1 Nem indul a futópad Rosszul van behelyezve a 
biztonsági kulcs

Helyezze a biztonsági kulcsot a megfelelő 
helyre.

A hálózati kapcsoló ki van 
kapcsolva

Kapcsolja be a hálózati kapcsolót

2 Nem működik a kijelző Ellenőrizze be van e dugva a 
hálózatba

Ellenőrizze hogy a hálózati kábel 
csatlakoztatva van e az áramkörbe, és hogy 
a hálózati kapcsoló be van e kapcsolva.

A számítógép kábel károsodott Cserélje ki a kábelt 

Nincsenek jól csatlakoztatva a  
kábelek a sebesség érzékelő és a 
számítógép közt.

Szerelje le a vezérlőpanelt és 
ellenőrizze,hogy a azámítógép kábel 
rendesen csatlakoztatva van a csatlakoztató 
kábellel.

3 Nem érzékel a 
pulzusérzékelő

Pulzusszám érzékelő nem eléggé 
nedves

Kenje be az érzékelő impulzus vízzel vagy 
az erre való oldattal, vagy nedvesítse be a 
kontakt lencséket

Elektromágneses pólus zavarhatja Helyezze a gépet olyan helyre ahol nem éri 
elektromágneses hatás

4 Nem működik az emelő  
mechanismus

A motor kábel nincs megfelelően 
csatlakoztatva

Vegye le a motorról a borítást és ellenőrizze
a kábel csatlakoztatást.

5 Futópad magasabb / 
alacsonyabb sebességgel 
mozog, mint amit a kijelző 
mutat

A biztonsági öv nincs jól 
beállítva

Állítsa be a biztonsági övet

6 Futószalag csúszkál Nincs elég feszesen bekötve Feszítse meg a futószalagot – lásd: 
karbantartás

7 Futószalag elmozdul egyik 
oldalra

A futószalag nincs jól beállítva Állítsa be a futószalagot – lásd: karbantartás

8 A kijelzőn  E01 hibakód  
jelent meg

Sérült a motor vagy az érzékelő 
kábel

Vegye le a motorról a borítást és cserélje ki 
a kábelt  érzékelő/motor

9 A kijelzőn  E02 hibakód  
jelent meg

túlfeszültség-védelem Csatlakoztassa a készüléket elektromos 
hálózatra a megfelelő feszültséggel.

10 A kijelzőn  E03 hibakód  
jelent meg

áram védelem Ellenőrizze, hogy a készülék nincs 
túlterhelve 
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Győződjön meg arról, hogy teljesen 
működőképes a meghajtó motor. Ha nem, 
akkor cserélje ki.

11 A kijelzőn  E04 hibakód  
jelent meg 

Motor hiba Motor károsodott vagy a motor kábel 
károsodott/rosszul van bekötve 

12 A kijelzőn  E06 hibakód  
jelent meg

Rossz jel Cserélje ki a felső/alsó csatlakoztató kábelt

13 A kijelzőn  E09 hibakód  
jelent meg

Emelkedő mechanikai hiba Emelő  motor károsodott vagy annak kábele
nincs jól csatlakoztatva

14 A kijelzőn  E0P hibakód  
jelent meg

Hiba sebesség beolvasása Paraméter nincs jól beállítva vagy az 
érzékelő kábel károsodott

15 A kijelzőn  E0C hibakód  
jelent meg

rövidzárlat-védelem motor károsodás vagy  DPS (PCB MOS) 
egység meghibásodás

16 A kijelzőn  E07 hibakód  
jelent meg

Nincs csatlakoztatva a biztonsági 
kulcs

Csatlakoztassa a biztonsági kulcsot a 
vezérlőpanelhez /cserélje ki a biztonsági 
kulcsot vagy a biztonsági kulcs érzékelőt

17 A kijelzőn  E0E hibakód  
jelent meg

EEPROM memória hiba Felső/alsó jel kábel megsérült vagy a 
nyomtatott áramkör meghibásodott (PCB)

Amennyiben  a fent  említettek alapján nem sikerül  a  problémát megoldani,mihamarabb lépjen kapcsolatba  a
forgalmazóval vagy a gyártóval.
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 IRUNNING+ APPLIKÁCIÓ

1. iRunning applikáció letöltése tabletre

Az applikációt az iRunning+ név alatt találja meg a Google Play/iTune Store weboldalakon.

2. a vezérlőpanel csatlakoztatása a tablettel

2.1 iOS operációs rendszer:

Engedélyezze  a  Bluetooth  funkciónak  kikeresni  az  elérhető  berendezéseket   [iRunningXXX]
(Megjegyzés:  XXX  a  vezérlőpanel  azonosító számát  jelzi).  Majd  próbálja  csatlakoztatni  a
berendezéseket (válassza a  [Blueetooth pairing device]lehetőséget) majd adja meg a jelszót: 0000.

A sikeres csatlakoztatás után térjen vissza a főoldalra és nyissa meg az applikációt .

2.2 Android operációs rendszer:

Nyissa meg az iRunning applikációt → keresse meg az elérhető berendezéseket  → válassza ki a
berendezést (iRunningXXX). (Megjegyzés: XXX a vezérlőpanel azonosító számát jelzi). Majd próbálja
csatlakoztatni a berendezéseket (válassza a  [Blueetooth pairing device]) lehetőséget majd adja meg a
jelszót: 0000.

3. Program leírások

3.1 Quick Start (Gyors start)

Start Stop Edzés adatok

A  „Start“gomb megnyomásával azonnal elindul. Az edzés közben állítható a futópad meredeksége és
sebesség a  INCLINE a SPEED gombokkal. Az edzés befejeztével a felhasználó megoszthatja az edzés
információit a Facebook-on és Twitter-en, vagy visszaléphet a fő menübe.
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3.1.1 Meredekség szabályozás:

Meredekség  szabályozására  az  INCLINE  gomb  szolgál.  A  meredekség  beállítható  0-15
tartományban.

3.1.2 Sebesség szabályozás:

Sebesség szabályozására a SPEED gomb szolgál. A sebesség beállítható 1-18 tartományban.

Figyelmeztetés: Ha az edzés közben kihúzza a biztonsági kulcsot a vezérlőpanelből felvillan a
riasztó gomb,  a futószalag azonnal megáll  és a kijelzőn megjelenik a FIGYELMEZTETÉS. A
riasztó  gomb  megnyomása  után  az  aktuális edzésprogram megszűnik,  és  megjeleníti  a  mért
adatokat.

Kijelző:
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3.2 Előre beállított programok (Program)

Program kínálat Idő beállítása

A felhasználó válogathat az előre beállított programok közül P1-P20. válasszon programot,állítsa be a

kívánt  időtartamot  az  edzéshez.  A  program  elindításához  nyomja  meg  a   .  Az  edzés
befejeztével  a  felhasználó  megoszthatja  az  edzés  információit  a  Facebook-on  és  Twitter-en,  vagy
visszaléphet a főmenübe.

3.3 Manuális program (Manual)

Beállítás mód:

Ebben a programban a felhasználó beállíthatja a Time (idő) / Distance (távolság) / Calories (Kalória)

paramétereket.  A program elindításához nyomja meg a   gombot. Az edzés befejeztével  a
felhasználó  megoszthatja  az  edzés  információit  a  Facebook-on  és  Twitter-en,  vagy  visszaléphet  a
főmenübe.

3.4 Felhasználói programok

Beállítás mód Program kínálat Idő beállítása

A  felhasználó  megváltoztathatja  az  alapbeállításokat  sebesség/meredekség  és  beállíthatja  a  saját
terhelési profilját, ,mely később elmenthető a saját program névvel. A program kínálat lehetővé teszi a
programok hozzáadását/eltávolítását. Az edzés elkezdése előtt ki kell választani a pogramot és beállítani
az  időt.  Edzés  közben  lehet  szabályozni  a  sebesség/meredekség  tartományt  a  SPEED/INCLINE
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gombok  megnyomásával  a  kijelzőn.  Az  edzés  befejeztével  a  felhasználó  megoszthatja  az  edzés
információit a Facebook-on és Twitter-en, vagy visszaléphet a főmenübe.

Pulzus ellenőrző program (HRC)

HR mód beállítása Saját értékek beállítása Kijelző az edzés alatt

A felhasználó 55%, 65%, 75% a Custom módokból választhat. Példa: az 55%  mód választásánál a
rendszer  automatikusan  kiszámolja a  cél  pulzust  (220-a  felhasználó  kora)*55%.  A programba  való

belépéshez meg kell nyomni a választott mód ikonját 2x. Az idő megadása után a  gombbal
elkezdheti az edzést.

Custom mód lehetővé teszi a cél pulzus saját beállítását (max. érték: 230 BPM). 

A megadott visszaszámlálási idő lejárása után a program kikapcsol és a futószalag leáll.

Bemelegítés fázis

 

Az edzés elkezdése után következik a 2 perces bemelegítési idő Amennyiben a pulzust nem érzékeli,
megszólal  a  riasztó  és  a  felhasználó  fel  lesz  szólítva  hogy  fogja  meg  a  karokat.  A  program
automatikusan kikapcsol, ha 30 másodpercen át nem érzékel pulzust. 
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4. Személyes beállítások

Beállítás mód Személyes adatok

Ahhoz hogy ebbe a módba lépjen válassza a  Setting  –  módot, mely lehetővé teszi a mértékegységek
(metrikus / vagy angolszász) és a személyes adatok beállítását.

4. Információk az edzésről

Feljegyzések:

Az úgynevezett információs központ által tudja a felhasználó követni az előző edzések feljegyzéseit. 

5. Futó útvonal beállítása: „GYM Center – i-Route“

A futás útvonalát a következő gombokkal tervezheti meg:

Nyomja hosszan a a kezdő pontot (Start) majd tartsa az ujját a végponton (Cél). A futás elkezdéséhez  a

beálított útvonalon nyomja meg   gombot.
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Start Cél Futó mód

Az edzés alatt  a  futó ezekkel a  gombokkal   válthat  térkép /  satelit  /  utca
nézetre.

Térkép Satelit nézet

Utca nézet

Útvonaltervezés több ponton át: 

Először adja meg a kezdést és a célt. Majd klikkeljen a pontokra amerre szeretné az utat vezetni  (max.
8 pontot állíthat be). Az aktuális beállítás alapján tervezze meg az útját.

6.  iRunning+ applikációt támogató eszközök

6.1 Mobiltelefon készülékek:

 Android: 1280*752 Android 4.0 tablet (képernyő átlója nagyobb mint 10 hüvelyk)
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 i-OS: 5.0 és az újabb verziók, iPad4, iPad3, iPad2, iPad, iPad Mini

6.2 Kompatibilitás: Futópad SD8710vezérlőpanellel

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

Rekla  máció 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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