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Fontos! 
 
Kérjük, figyelmesen olvassa végig a használati útmutatót és kövesse az abban leírtakat!  
Mindenképpen húzza ki a készüléket a hálózatból, mielőtt tisztítja, vagy javítja a 
készüléket.   
Vegye figyelembe, hogy a garancia nem terjed ki a nem megfelelő használatból eredő 
károkra. 
A termék csak teremben használható, szabadtéren nem. 
 
A biztonságos használat érdekében kérjük, vegye figyelembe a következő 
utasításokat 

• Ezt a gépet egyszerre csak 1 személy használhatja.  
• Csak abban az esetben használja a készüléket, ha az kifogástalan állapotban van. 
• A hibás részeket azonnal ki kell cserélni, és/vagy a készüléket a rendbehozatalig nem 

szabad használni.  
• Ügyeljen arra, hogy a nem megfelelő edzés veszélyeztetheti az Ön egészségi állapotát.  
• A készülék összeszerelésénél figyelni kell arra, hogy a készülék stabilan álljon. 
• Viseljen mindig edzésre alkalmas szabadidő ruhát és cipőt, amennyiben Ön a 

készüléken edz.  
• A tréning megkezdése előtt kérjük, konzultáljon orvosával. Az orvos tájékoztatja Önt 

arról, hogy milyen terhelési intenzitás felel meg Önnek. Mellette tippeket ad az 
edzéshez és a helyes táplálkozáshoz. 

• Helyezze a készüléket egy száraz sima helyre, és óvja készülékét a nedvességtől.  
• Amennyiben szédülés, hányinger, rosszullét, vagy más szokatlan tünet lép fel, hagyja 

abba azonnal az edzést és konzultáljon orvosával. 
• Ügyeljen arra, hogy az edzés idején más személy ne tartózkodjon a készülék közvetlen 

közelében, a baleset elkerülése érdekében. 
• Amennyiben nem használja a készüléket, húzza ki a hálózatból.  
• Mindenképpen húzza ki a készüléket a hálózatból, amennyiben a készüléket tisztítja, 

javítja, eltávolít róla valamilyen alkatrészt vagy mozgatja. 
• Ne lépjen vagy ugráljon fel és le a készülékről, amennyiben a futószalag mozgásban 

van. 
• Gyerek a készüléket csak felnőtt felügyelete mellett használhatja 
• Ne használja a készüléket, amennyiben valamilyen hibát észlel, a készülék nem 

működik megfelelően vagy hibakódot ír ki. Ez esetben húzza ki a hálózatból a 
készüléket és forduljon a szervizhez. 

 
 
Összeszerelési utasítás: 
 
FONTOS: az összeszereléshez két felnőtt ember szükséges 
  
Vigyázat: A futópad 220V hálózati feszültségen működik. Csak földelt hálózati csatlakozót 
használjon!    
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A készülék főbb elemei: 
 

 
 
Panel Screen–kijelző ;   Safety key–biztonsági kulcs ;   Herat Rate Sensor–kézpulzus érzékelő 
Handle - kapaszkodó;       Pillar acc. - tartóoszlop;       Footplate - oldalsín kilépő 
Running belt - futószalag;  Running belt adjustor – futószalag helyzetállító;   
Power switch - bekapcsoló gomb    
 
 
A FUTÓPADRÓL 
Ezt a futópad a felhasználó igényihez tervezték, kifejezetten professzionális, fitnesztermi 
használatra. A következőkben pár fontos technikai információt talál:  
 
● Motor teljesítmény: AC 4.0 LE 

● Sebesség tartomány : 1.0~22.0 KM/H 

●Dőlésszög : 0-18 motorikusan szabályzott 

● Kézpulzus rendszerrel ellátott  

● LED kijelző: sebesség – idő – távolság – pulzus – kalória kijelzéssel  

● Bemeneti feszültség: 220V±10% ; Frekvencia: 50/60Hz 

● Működési hőmérséklet: 0 és 40 °C között 

● Folyamatos felhasználói súly : 170 kg alatt 

● Méret: (H x Sz x M) 2170mm x 900mm x 1690mm 

 



  Vector Fitness 650 professzionális futópad  

4/17 oldal 

Képes összeszerelési útmutató: 
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Javaslatok az edzéshez 
 
Mindenképpen melegítsen be az edzés megkezdése előtt. 
Fokozatosan növelje a terhelést és az edzés időtartamát. 
Pulzusméréshez helyezze mindkét kezét a fix kormányon található érzékelőkre. A minél 
pontosabb pulzusleolvasás érdekében ügyeljen arra, hogy tenyere ne legyen túl száraz és túl 
izzadt sem. A megfelelő pulzusérték segíti az edzés során. 
Kezdőknek ajánlott a maximális pulzusérték 50-60%-án tartani a pulzusukat. 
Edzésben levőknek ajánlott a maximális pulzusérték 60-70%-án tartani pulzusukat. 
A pulzusértéknek folyamatosan a maximális pulzusérték 70-80%-on tartása, már intenzív 
igénybe vételnek teszi ki a szervezetet. 
A maximális pulzusérték kiszámítása:           220 –  életkor 
 
         Ajánlott pulzus az életkor alapján :    

 
 
 
Biztonsági kulcs.  
A futópad és a kijelző csak akkor működik, ha a mágneses biztonsági kulcs a SAFETY KEY  
a helyén van. Javasolt a kezdőknek a biztonsági kulcs csipeszét a ruhájukhoz rögzíteni a futás 
megkezdése előtt, mert ha esetleg rosszul lép és a biztonsági kulcs elmozdul a helyéről, az 
automatikusan leállítja a futópad mozgását.  
 
 
BEKAPCSOLÁS: 
 
A futópad hálózatra történő csatlakoztatása: 
Keresse meg a futópad elülső oldalához csatlakoztatott tápkábelt (közvetlenül a műanyag ház 
alatt), és dugja be egy 220V-os földelt fali konnektorba.  
 
MEGJEGYZÉS: Ahhoz, hogy a futópad elinduljon, be kell helyeznie a biztonsági kulcsot a 
helyére. 
 
FIGYELMEZTETÉS: Ez a termék 220V-os áramkörön használható és rendelkezik egy földelt 
csatlakozóval, mely csak földelt hálózati konnektorral használható!    
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A futópad elhelyezése: 
Figyelem: 
A futópad elhelyezéséhez legalább 2200 mm magas, 3000 mm szélességű és 5200 mm hosszú 
szabad terület szükséges. Ez a szabad terület tartalmazza a sürgősségi szereléshez 
elengedhetetlenül szükséges területet is.  
 
A KOMPUTER FÖBB RÉSZEI: 
 

 
 
A gombok és kijelzők használata: 
1））））“NEXT” - Következő 
      Amennyiben csatlakoztatva van USB-n külső eszköz, akkor a következő zeneszámra 
ugrik. 
2））））“Prev” - Előző 
      Amennyiben csatlakoztatva van USB-n külső eszköz, akkor az előző zeneszámra ugrik. 
3）））） “Vol+”- Hangerő növelése 
4）））） “Vol-” - Hangerő csökkentése 
5）））） “Time Window” - Edzés idő kijelző 
      Tartomány : 00:00 -99:59 
6）））） “Distance window” – Távolság kijelző 
      Az edzés során megtett távolság. Tartomány :0 km-99.9km) 
7）））） “Speed Window” – Sebesség kijelző 
      A futópad sebessége. Tartomány :1km/h-22km/h） 
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8 Incline shortcut key”  - gyors dőlésszög gombok 
     A dőlésszög értékének gyors beállítására 

    

9999 body fat ”  - testzsír számítás 
Nyomja meg egyszer a gombot, az ablakban a „BODYFAT” felirat jelenik meg, majd nyomja 
meg a „MODE” gombot, a „SEX 1”, amely felhasználó nemét jelzi, jelenik meg az ablakban. 
Ezután a  megfelelő nem („férfi” (1) vagy a „nő” (2)) a sebesség változtató gombokkal 
választható ki. 
  
Nyomja meg ismét a „MODE” gombot, az „AGE 25” – az életkor, jelenik meg az ablakban. A 
megfelelő életkor a sebesség változtat gombok segítségével választható, 10 és 99 év között. 
 
Nyomja meg ismét a „MODE” gombot, „HEIGHT” - magasság, 170cm kezdeti értékkel. jelenik 
meg az ablakban. Ezután a magasság értékét a sebesség állító gombok segítségével lehet 
kiválasztani, 50 és 250 cm között. 
 
Nyomja meg ismét az „MODE” gombot „WEIGHT” – felhasználó súlya, kezdeti értéke 70 kg, 
jelenik meg az ablakban. A  megfelelő értéket a sebesség változtató gombok segítségével 
lehet kiválasztani, 20 és 200 kg között. 
 
Nyomja meg ismét a „MODE” gombot, a „BMI” felirat jelenik meg az ablakban. A BODYFAT 
(testzsír) értéke azt követően jelenik meg az kijelzőn, miután 60 mp-ig mindkét kormányon 
lévő pulzusérzékelőt megfogja. A programból való kilépéshez csak nyomja meg az „MODE” 
gombot. 
 
Kérjük, vegye figyelembe: a következő értél magyarázat csak útmutatásként csak 
útmutatásként szolgál.  (Kérjük, forduljon a orvoshoz, ha bármilyen aggálya van az 
eredményekkel kapcsolatban) 
 
Magyarázat: 
Bodyfat <19: sovány 
Bodyfat 19 ~ 25: normális 
Bodyfat 26 ~ 30: túlsúlyos 
Bodyfat> 30: elhízott 
 

10101010 incline-up”  - Dőlésszög emelése 
Nyomja meg a gombot egyszer vagy tartsa folyamatosan nyomva dőlésszög értékének 
növeléséhez.  

 
11111111 incline-down” – Dőlésszög csökkentése 

Nyomja meg a gombot egyszer vagy tartsa folyamatosan nyomva dőlésszög értékének 
csökkentéséhez.  

““““

12 “Mode” –Érték beállítás és elfogadás 
Készenléti állapotban nyomja meg ezt a gombot az idő, a távolság és a kalória megfelelő 
értékének beállításához. Az idő, a távolság és a kalória értékének beállításához használja  
a sebesség állító gombokat. 
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a. Ha beállítja a futási időt és elindítja a futópadot, akkor a futópad rögzíti az időt. A 
futópad leáll, miután letelt a beállított edzésidő értéke. 
b. Ha beállítja a futási távolságot és elindítja a futópadot, akkor a futópad rögzíti a 
távolságot. A futópad leáll, miután elérte a beállított távolság értéket. 
c. Ha beállítja a kalóriát és elindítja a futópadot, akkor a futópad rögzíti az kalória értékét. 
A futópad leáll, ha a megadott mennyiségű kalóriát égették. 
 

13 stop” -Megállítás 
Futás közben nyomja meg ezt a gombot, ha 3,5 km/h-nál nagyobb sebességgel fut, a futópad 
először lelassul, majd leáll. A leállási folyamat során más gombok nem állnak rendelkezésre. 
Ha a sebesség kevesebb, mint 3 km/h, akkor a futópad azonnal leáll.““““

14 safety key” – Biztonsági kulcs 
Sürgős helyzetben húzza ki ezt a kulcsot, a gép azonnal leáll. 
15 “start” - Indítás 
 Készenléti állapotban nyomja meg ezt a gombot, a futópad 1,0 km/h sebességgel elindul. 
16 prog”- Programok 
A „PROG” gomb megnyomásával kiválaszthatja a kívánt programot az előre meghatározott 
programokból. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a P1-től P50-ig terjedő programok csak 
sebességprogramok dőlésszög változások nélkül.  
A P51 - P99 programok a sebesség és a dőlésszög változásának kombinációja.  
Nyomja meg ismét a „PROG” gombot a „99 közvetlen kiválasztott program” közül a 
megfelelő megadásához, a „P1-P99” program közül az első 50 dőlésszög nélküli program. Az 
utolsó 49 programban a sebesség mellett a dőlésszög is a program szerint változik.  
Kérjük ezért, gondosan válasszon! 

17 speed-up” – Sebesség növelése 
Futás közben a sebességet lehet növelni 

18 speed-down” – Sebesség csökkentése 
Futás közben a sebességet lehet csökkenteni 

19 music” - Zene 
 Használja ezt a gombot a hangszórók ki és bekapcsolására . ( Amennyiben van USB eszköz 
csatlakoztatva. )  
20 “speed shortcut key” – Sebesség gyorsgombok 
     A sebesség értékének gyors beállítására 

21 Incline window” – Dőlésszög kijelző 
 A futópad dőlésszögét jelzi. Tartomány: 0-18 

22 Calorle window” – Kalória kijelző 
  Az edzéls során elégetett kalória mennyiségét jelzi.Tartomány: 1 -999cal.  
Megjegyzés: Csak tájékoztató jellegű adat –orvosi célokra nem alkalmas  

23 Pluse window” – Pulzus kijelző  
 A felhasználó pulzusát jelzi, amennyiben van pulzusmérés. Tartomány:0-250） 

24 “LED window” – LED kijelző 
400m futópályát mutat 
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INDÍTÁS: 
Miután hálózatra csatlakoztatta a futópadot állítsa 1-es állásba a tápkapcsolót, helyezze a 
helyére a biztonsági kulcsot, majd tesztelje a padot kis és nagy fordulatszámon.  
A futópadot csak azt követően kezdje el használni, ha mindent rendben talál.  
HASZNÁLAT : 
1. Helyezze a tápcsatlakozót a földelt vezetékkel ellátott aljzatba, fordítsa a kapcsolót „1” 
állásba. Helyezze a biztonságos kulcsot a kijelölt pozícióba. Néhány másodperc múlva a 
kijelző jelzi, hogy a gép készen áll. 
2. Álljon a két oldalon található lábtartó sínre. 
3. Nyomja meg a „START” gombot, a futószalag a legalacsonyabb sebességgel (1,0km / h) 
elindul.  A sebesség ablak megjeleníti a futási sebességet. 
4. Indítsa el az edzést. 
5. A sebesség és a dőlésszög beállításához nyomja meg a sebesség vagy a dőlésszög állító 
gombokat, a sebesség és a dőlésszög kijelzőn nyomon követheti a sebesség és a dőlésszög 
értékét . 
6. Az edzés biztonságosan történő befejezéséhez először nyomja meg a „STOP” gombot a 
futópad megállításához. A futópad ezt követően folyamatosan lassulva megáll!  
Miután megállt kapcsolja ki a készüléket. 
 

A FUTÓSZALAG BEÁLLÍTÁSA 
 
 A futópadon gyárilag be van állítva a futószalag feszessége és a oldalsinekhez történő 
illesztése. Idővel azonban a normál kopás miatt a szalag elveszítheti a feszességét vagy kissé 
eltéríthet középről (a bal vagy a jobb oldali sínhez).  
Használja a következő eljárást a szükség szerint igazításhoz: 
 
 Feszesség állítás:  
 Az övfeszítés csak akkor szükséges, ha a szíj akad vagy csúszik a használat során. Ha a szíj 
további feszítést igényel a csúszás kiküszöbölése érdekében, a feszesség beállítása a hátsó 
görgőn (a görgő a futópad végének közelében) történik. A futópad mindkét oldalán van egy 
feszítést állító csavar, az oldalsó sín végzárójánál. A beállítást a csavarokat elforgatva 
végezzük. 
 
 Fordítsa el a csavarokat 1/4 fordulattal, az óramutató járásával megegyező irányba, mindkét 
oldalon (balra és jobbra), majd ellenőrizze a csúszást. Ha szükséges ismételje meg az eljárást. 
Ügyeljen arra, hogy mindkét oldali csavart ugyanolyan mértékkel forgassa el, azért, hogy a 
szalag ne csússzon oldalra, hanem középen maradjon. Nem kell sokat fordítani ahhoz, hogy 
elérje a megfelelő feszességet. Vigyázzon : Ne húzza meg túlságosan a szalagot! 
 

                 
A futószalag feszességének növelése         A futószalag feszességének csökkentése  
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Oldal irányú igazítás: 
 Bár a futószalag és annak páros elemei úgy vannak megtervezve, hogy a használat közben 
általában egy középpontos beállítást tartsanak fenn, normális, hogy a szalag kissé egyik 
oldalra vagy a másikra mozogjon a különböző futási stílusok és az ember járásának 
köszönhetően. Ha azonban a szalag annyira eltolódott már, hogy dörzsöli valamelyik oldalsó 
sínt, akkor szükséges középre állítani, az idő előtti kopás elkerülése érdekében. 
  
A bal oldali feszítőbeállító csavar, a bal oldali furatban van közel a futószalaghoz, a futópad 
hátulján az oldalsó sín végén található. Állítsa a szalag sebességét 3 km/h-ra.  
 
 Ha az öv túl közel van a bal oldali sínhez, akkor fordítsa el a bal oldali csavart és csavarja 1/4 
fordulatot jobbra (az óramutató járásával megeggyező irányban). Várjon egy keveset és 
kövesse nyomon, hogy a szalag elmozdul-e a megfelelő irányba (közép felé) .  
Ha további beállításra van szükség, folytassa a csavar kis mértékű elforgatását, amíg a szalag 
a lehető legközelebb kerül a középponthoz, vagyis mindkét síntől egyforma távolságba kerül.. 
 Ha az öv túl közel van a jobb oldali sínhez, akkor fordítsa el a jobb csavart és csavarja 1/4 
fordulatot jobbra (az óramutató járásával megeggyező irányban). Várjon egy keveset és 
kövesse nyomon, hogy a szalag elmozdul-e a megfelelő irányba (közép felé) .  
Ha további beállításra van szükség, folytassa a csavar kis mértékű elforgatását, amíg a szalag 
a lehető legközelebb kerül a középponthoz, vagyis mindkét síntől egyforma távolságba kerül.. 
  
Vizsgálja meg a futószalag elmozdulását. Ehhez állítsa át a lassú 3 km/h sebességet 8 km/h 
sebességre.  Ha a futószalag középen marad, akkor kész a beállítás. 
 

 
 
 Ha a szalag nem közepén van, kérjük, ismételje meg az előzőekben leírt lépéseket. 
 
Megjegyzések a futószalagra vonatkozóan: 
A futópadon egy kiváló minőségű, vastag futószalag van. Mivel a futópadon a szalag a 
dobozban, egy bizonyos ideig statikus helyzetben van, ezért kicsit meg kell nyúlnia  (az új 
szalagnak szüksége van egy kopási időszakra).  
Hallani lehet egy kezdeti zajt, ami a használat során majd folyamatosan elhalkul.  
Mindképpen ellenőrizze a középre illesztést és a feszességet a használat első néhány óráját 
követően. 
 
A szalag kopása, tisztán tartása: 
Egy új szalag esetén, a kezdeti kopási időszak alatt, normális jelenség, ha a futópad mögött 
fekete por jelenik meg a padlón. Ha ilyet tapasztal, egyszerűen törölje fel, ahogyan 
megjelenik. 
 
A szennyeződés, a por, a szösz, a haj és más apró részecskék részben akadályozhatják a 
levegőáramlást a futópadon és annak környékén. A futópad alatti részt és a környékén 
rendszeresen tisztán kell tartania (proszívozni kell), hogy minimálisra csökkentse a futópadra 
gyakorolt negatív hatást. 
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A futópadon lévő futódeszka alacsony súrlódási együtthatóval rendelkezik és nagyon sima 
futási élményt nyújt. Azonban ugyanazok a részecskék, amelyeket a futópad köré és alá 
kerülnek, felhalmozódhatnak a futószalag és a futódeszka között. Ezt a területet puha 
ronggyal vagy ruhával tisztítsa. Törölje le a szalag széleit, valamint a szalag alatt lévő 
területet. Mindig húzza ki a futópadot a karbantartási feladat elvégzése előtt. 
 
Az alacsony súrlódású futódeszka és a szalagfelület tisztán tartásával meghosszabbíthatja a 
hajtott motor és az elektronikai alkatrészek élettartamát. Ennek elmulasztása érvénytelenítheti 
a garanciát. 
 
A FUTÓPAD KARBANTARTÁSA 
 
A futópad kenése: 
 
 

A futópad kenhető futófelülettel van ellátva, amely állandó karbantartást igényel.  
A futódeszka és a futószalag közötti súrlódás nagy hatással van a futópadok életére. Így 
kérjük  folyamatosan ügyeljen és fordítson kímelt figylemet a futópad kenésére.  
A futópad kenésének a menete a következők: 
a) Kapcsolja  ki a készüléket ( áramtalanítsa). 
b) Törölje le a felgyülemlett port és szenyneződést a futódeszka és a futószalag között tiszta 
ruhával. 
c) Emelje fel a futószalagot a futópad elejétől kb. 20 cm-re. A futóadeszka és a futószalagon 
közé egyenletesen jutassa be a kifejezetten a futópadok  kenésének céljára gyártott szilikon 
vagy teflon tartalmú kenőanyagot egy csíkban  (max. 15-20 ml-t), majd 2 km/h sebességel 
sétáljon a padon 2 percig, mindig oda lépve, ahol akenés történt, így a kenőanyag 
egyenletesen fog eloszlani a futószalagon és a felületen.  
d) Kenőolaj hozzáadása közben tartsa távol a ruháit a géptől a serülések elkerülése érdekében. 
e) Javasolt minden 30 óra használat után, maximum 15-20 ml professzionális futópad 
kenőolajat adni a futópadhoz. 
 
Figyelem:  

• Ne kenje túl a futópadot, inkább gyakrabban kenje kisebb kenőanyag 
hozzáadásável. 

• A futópad kenésének elmulasztása egyes alkatrészek (futószalag, 
motor) meghibásodásához vezethet! 

• A kenés elmulasztásából adódó meghibásodásért a gyártó felelősséget 
nem vállal, az nem minősül garanciális meghibásodásnak!  

 
Napi karbantartás 
Távolítsa el a port tiszta puha tisztítókendővel amihez használhat nem maró folyékony 
tisztítószert. Törölje le a komputert és a pulzus érzékelőt. 
Fontos:Ne spriccelje a tisztítoszert közvetlen a komputerre és a pulzusérzékelőre.  
 
Fontos: Tilos bekapcsolni a futógépet tisztítás közben. 
 
Ellenörizze a szalag beállítását és feszességét. Ne feszítse a szalagot minden nap. Ha észleli 
hogy csúszik a szalag állítsa be a megfelelő feszességet a későbbiekben leírtaknak 
megfelelően.  
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Győződjön meg arról hogy a hálózati kábel nem a futógép alatt és nem a dőlésszög állító 
csavarok közelében fut.  
 
  Ajánlott időtáblázat az alkatrészek karbantartására 

  Alkatrész NAP HÉT HÓNAP NEGYEDÉV FÉLÉV 

1 

Kijelző konzol Tisztítani   Ellenőrizni     
2 Kapaszkodókar Tisztítani       Ellenőrizni 
3 Főváz Tisztítani       Ellenőrizni 
4 Biztonsági kulcs Tisztítani         
5 

Futószalag   
Tisztítani 
(porszívó)     Ellenőrizni 

6 Hálózati 
csatlakozó     Ellenőrizni     

7 Elülső henger       Tisztítani Ellenőrizni 
8 Bordás ékszíj       Tisztítani Ellenőrizni 
9 Hátsó henger         Ellenőrizni 

10 Szalag feszesség         Ellenőrizni 
11 

Vezérlő panel         
Tisztítani 
(porszívó) 

12 Motor szíj         Ellenőrizni 
13 Csavarok         Ellenőrizni 

 
Heti karbantartás 
Porszívozzon a futógép alatt és környezetében. Állítsa a futógépet maximális dőlésszög 
állásba vagy tolja arréb. 
Fontos:Ügyeljen rá hogy nehogy megsértse a hálózatikábelt porszívozás közben.  
Ellenőrizze a futószalag belső felületét és a deszkát. Ellenőrizze a futószalag megfelelő 
állapotát. Ha a futószalag elhasználódottnak tűnik cserélje le azt.  
Fontos: Soha ne tegyen elhasználódott deszkára új futószalagot. 
Ellenőrizze és húzza meg ha szükséges a komputer és a korlát csavarjait. 
Ellenőrizze a komputer kijelzőjét és nyomógombjait hogy nem használódtak-e el. 
 
Kétheti karbantartás 
Figyelmeztetés: Mindig kapcsolja ki a futógépet és húzza ki a hálózati kábel mielőtt a motor 
környékét tisztítaná. 
Porszívozza ki a motor környékét és a ventillációs nyílásokat. Figyeljen nehogy  megsértsen 
valamit az elektronikán.  
 
Havi karbantartás 
Tisztítsa le a dőlésszögállító mechanikát  száraz puha ruhával majd fújja be szilikon spray-vel 
hogy meggátolja a korróziót. 
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Megjegyzés: Mindig tartsa a műszerfalat és a konzolt száraz állapotban a rövidzárlat 
elkerülése érdekében. 
 
Tárolás: A készüléket száraz és tiszta környezetben helyezze el és húzza ki a konnektorból, ha 
nem használja. 
 
Mozgatás: A futópad mozgatása előtt feltétlenül húzza ki a tápkábelt. 
 
Meghibásodás: : Mindig kérje a forgalmazó segítségét, ha bármilyen sérülés vagy hiba 
jelentkezi a futópadon. 
 
A futópad használata során esetlegesen fellépő problémák és megoldásuk: 
 
Ha a futópad használata során azt tapasztalja, hogy valami nincs rendben, nézze át ezeket a 
meglehetősen általános (de nem gyakori) problémákat, melyek  segítségével gyorsan és 
egyszerűen megoldhatja a problémát: 
 

Felmerült probléma Oka és megoldása 

A futószalag gyorsan vagy hirtelen leáll, ha a 
biztonsági kulcsot eltávolítjuk a helyéről. 

Túl magas szalag / futódeszka súrlódást jelez.                 
Lásd a futópad kenési utasításokat a karbantartás 
részben.  Ha a szalag nincs rendesen kenve, túlzott 
igénybe vételt jelent a motor részére és 
érvénytelenítheti a garanciát. 

Úgy tűnik, hogy a motor nem indítja le a 
szalagot  (a futószalag nem mozog). 

Ha megnyomja a START gombot és a motor erre 
nem reagál (nincs hang, nincs szalagmozgás), 
ellenőrizze, a készülék hálózati csatlakozását, majd 
vegye fel a kapcsolatot a szervizzel. 

 
 

A motor megy, de a futószalag nem mozog. 

1. Ellenőrizze a szalag feszességét a karbantartás           
részében található utasítások szerint. 
2. Ha az szalag még mindig nem mozog, forduljon  
szervizhez (meghajtó szíj ellenőrzés) 

A futószalag nem marad középen vagy 
használat közben akadozással / csúszással jár. 

Ellenőrizze a szíj feszességét és a középre illesztés 
beállítási eljárását a karbantartás részben leírtak 
alapján. Győződjön meg róla, hogy a futópad 
kenése megfelelő. 

A kijelző (LCD képernyő / monitor) nem  vagy 
nem megfelelően világit. 

1. Lehet, hogy a biztonsági kulcs nincs rendesen a 
helyén. 
2. A tápkábel nincs teljesen bedugva. 
3. A háztartási áramkörben leveri a biztosítékot.            
A háztartási biztosítékot ki kell cserélni magasabb 
erősségűre (amper) . 
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Hibakódok és jelentésük: 
 

 
 

E01 = Nem elégséges a feszültség ( alul feszültség) vagy panelhiba 
E02 = Túl nagy a feszültség ( túfeszültség) vagy panelhiba 
E03 = Túlterhelés vagy panelhiba 
E04 = Túlmelegedés vagy panelhiba 
E07 = A biztonsági kulcs elmozdult vagy nincs a helyén 
 
 
Hibakód kijelzés esetén kapcsolja ki a futópadot, várjon pár percet, majd kapcsolja be ismét. 
 
Amennyiben a hiba továbbra is fenn áll forduljon a szakszervízhez. 
 
 
 

Önellenőrzés 
 
Nincs szükség önellenőrzésre, kivéve, ha különleges helyzet áll fenn. Ha ez mégis 
szükségessé válik akkor csak a forgalmazó professzionális technikai szakemberi végezhetik  
azt el, a magas feszültség miatt. 
 
 
 
A használati útmutatóban gondosan elvégeztük a hibák kijavítását, ha mégis előfordulnak 
nyomtatási hibák, kérjük megértését. Ha a képek és a valódi termék nem telejesen egyezik, 
kérjük vegye hoy a képek csak illusztrációk. 
Ha bármilyen módosítás történt időközben a funkcióban vagy a specifikációban, kérjük 
megértését ha erről nem tájékoztattuk. 
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Bontott alkatrész rajz: 
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Alkatrész lista: 
 
No.  No.  No.  

1  
Display plastic 

16  
The handrail 

plastic 
31  

inverter 

2  Display plastic 17  Handrail strip 32  Incline motor 

3  
Display plastic 

18  
Handrail 
plastic 

33  
The pad on the 

side stip 
4  Display holder 19  Display holder 34  Side strip  

5  
The upper display 

plastic 
20  

holder 
35  

Running belt 

6  
The bottom 

display plastic 
21  

Motor cover 
protection  

36  
Running board 

7  The small cover 22  Motor cover 37  End cap -right 

8  
The button of the 

safety key 
23  

Holder-left 
38  

End cap -left 

9  
 

24  
The back 

cover of the 
motor cover 

39  
Rear roller 

10  
The safety button 

25  
Protection 

cover-left,right 
40  

Cushion pad 

11  
Safety cover 

26  
The wheel for 
incline holder 

41  
The foot pad 

12  
Safety cover 

27  
Incline holder 

42  
The holder for 
running frame 

13  Heart sensor  28  Motor belt 43  Treadmill frame 
14  Handrail foam 29  Front roller 44   

15  
The handrail 

plastic 
30  

motor 
45  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


