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FELHASZNÁLÓI  
KÉZIKÖNYV 

 
 

 

                                                             www.langsport.hu 

 
Modellszám: NETL81810.0 
Sorszám:       ___________________ 
 
Későbbi hivatkozás céljából a fenti 
helyre írja be a sorozatszámot. 
 

 
 
KÉRDÉSEK? 
 
Gyártóként, arra törekszünk, hogy 
vásárlóink minden igényét kielégítsük. 
Ha van kérdése, vagy ha hiányzó, 
esetleg sérült alkatrészek a 
termékben, kérem, keresse fel azt a 
helyet, ahol a terméket vásárolta. 
 
Látogassa meg weboldalunkat:  
www.iconsupport.eu 
 
Forgalmazza: 
Láng Sport Kft  
1067 Budapest, Teréz krt. 11. 
www.langsport.hu 
 
 
 

ÓVINTÉZKEDÉS! 
 
Olvassa el a használati utasítás 
minden óvintézkedésről és 
figyelmeztetésről szóló pontját mielőtt 
használatba veszi a gépet. Őrizze meg 
ezt a kézikönyvet a jövőben is. 
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FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK 
 
VIGYÁZAT! A futópad használata előtt – a komoly sérülés kockázatának csökkentése 
érdekében – olvasson el minden fontos óvintézkedést és utasítást a kézikönyvben, és 
ugyanígy olvassa el a futópadon elhelyezett összes figyelmeztetést is. Az ICON 
semmilyen felelősséget nem vállal a termék használata révén vagy abból kifolyólag 
elszenvedett sérülésekért, illetve vagyonkárért. 
 
1. Edzésprogramja megkezdése előtt konzultáljon orvosával. Különösen fontos ez a 35 évnél 
idősebbek vagy a korábban már meglévő egészségügyi problémával küszködők esetében. 
 
2. A tulajdonos felelőssége, hogy biztosítsa a futópad összes felhasználója számára a 
megfelelő óvintézkedéseket és figyelmeztesse őket a lehetséges veszélyekre. 
 
3. Kizárólag az előírtak szerint használja a futópadot. 
 
4. Tartsa a futópadot fedett, zárt térben, portól és nedvességtől távol. Ne helyezze a 
futópadot garázsba, fedett udvarba vagy víz közelébe! 
 
5. Úgy helyezze el a futópadot a talajon, hogy minimum 2,4 m szabad tér legyen mögötte és 
0,6 m szabad tér legyen még minden oldalánál. Ne tegye a futópadot olyan helyre, ahol a 
légnyílásokat elzárja. Azért, hogy a padlót és a szőnyeget megóvja a sérüléstől, helyezzen 
gumiszőnyeget a futópad alá. 
 
6. Ne működtesse a futópadot olyan térben, ahol aeroszolos termékeket használnak, vagy 
ahol irányított a légmozgás. 
 
7. 12 éven aluli gyermekeket és háziállatokat ne engedjen a gép közelébe. 
 
8. A futópadot maximum 135 kg-os vagy az alatti személyek használhatják. 
 
9. Ne engedjen egynél több személyt egy időben a futópadon tartózkodni. 
 
10. Viseljen megfelelő sportruházatot a futópad használata közben. Ne viseljen laza, lógó 
öltözetet, amit becsíphet a szerkezet. Az atlétikai ruházatot egyaránt ajánljuk nőknek és 
férfiaknak. Mindig viseljen sportcipőt a gép használata közben. Soha ne használja a 
futópadot mezítláb, zokniban, vagy szandálban. 
 
11. Amikor a tápkábelt csatlakoztatja, dugja be a tápkábelt egy földelt konnektorba. Ne 
csatlakoztasson erre az áramkörre más gépet. 
 
12. Ha hosszabbítóra van szüksége, csakis 3 vezetésű, 1 mm2-es (14-es méretű) kábelt 
használjon, mely nem hosszabb, mint 1,5 m. 
 
13. Tartsa a tápkábelt távol a fűtőtestektől. 
 
14. Soha ne mozgassa a futószalagot, miközben a futópad ki van kapcsolva. Ne működtesse 
a futópadot, ha a tápkábel vagy dugója sérült, vagy, ha a gép nem megfelelően működik. 
(Lásd a PROBLÉMAKERESÉS c. fejezetet, ha a gép nem működik megfelelően.)  
 
15. Olvassa el, értelmezze, és tesztelje a vészleállítási műveletet, mielőtt használatba veszi 
a futópadot (lásd A GÉP BEKAPCSOLÁSA c. fejezetet). 
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16. Soha ne indítsa el úgy a futópadot, hogy rajta áll a futószalagon. Mindig fogja a 
markolatot a futópad használata közben. 
 
17. A futópad nagy sebességre is képes. Apránként emelje a sebességet, hogy elkerülje a 
hirtelen sebességugrást. 
 
18. A pulzusmérő nem orvosi eszköz. Több tényező is befolyásolhatja a szívverés leolvasás 
pontosságát, mint például a felhasználó mozgása. A pulzusmérőt csak edzéstámogatásra 
tervezték, a pulzusszám általános változásainak meghatározására. 
 
19. Soha ne hagyja a működő futópadot felügyelet nélkül. Mindig vegye ki a kulcsot, húzza ki 
a tápkábelt és a kikapcsoló gombot állítsa off (ki) pozícióba, ha éppen nem használja a  
gépet.  
 
20. Ne próbálja meg felemelni, leengedni vagy elmozdítani a futópadot, amíg nincs 
megfelelően összeszerelve. (Lásd az ÖSSZESZERELÉS részt, és a HOGYAN HAJTSA 
ÖSSZE ÉS MOZGASSA A FUTÓPADOT c. részt.) Képesnek kell lennie 20kg-t le- és 
felemelni, illetve a futópadot biztonságosan mozgatni. 
 
21. Amikor összecsukja vagy mozgatja a futópadot, győződjön meg róla, hogy a rögzítő 
retesz teljesen lezárt állapotban van. 
 
22. Soha ne tegyen semmilyen tárgyat a berendezés nyílásaiba.  
 
23. Rendszeresen ellenőrizze és rögzítse megfelelően a berendezés tartozékait. 
 
24. VIGYÁZAT: Mindig húzza ki a futópad tápkábelét a konnektorból közvetlenül a használat 
után, a berendezés tisztítása előtt, és mielőtt a kézikönyvben előírt karbantartási és beállítási 
folyamatokat megkezdené. Soha ne vegye le a motor fedelét, kivéve, ha azt egy 
felhatalmazott szakember javasolja. A szervizelést és minden más itt leírt szerelést csak az 
arra felhatalmazott szakember végezheti. 
 
25. Ezt a futópadot csak otthoni használatra szánták. Ne alkalmazza a berendezést 
kereskedelmi helyeken, bérbeadás céljával vagy intézményes keretek között. 
 
26. A túledzés komoly egészségügyi problémákat okozhat vagy halált. Ha bármilyen 
fájdalmat érez edzése közben, álljon meg, pihenjen és hűtse le magát. 
 

 
ŐRIZZE MEG EZEKET AZ  UTASÍTÁSOKAT 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

HASZNÁLAT ELŐTT 
 
Köszönjük, hogy ezt a forradalmian új NordicTrack® T 7.0 futópadot választotta.  A T 7.0  futópad 
egyesíti a fejlett technológiát és az új formát, és segítségével a leghatékonyabban végezhet otthon, 
nyugodt körülmények között testedzést. Ezenkívül, amikor nem használja a berendezést, a futópadot 
össze lehet csukni, és így fele annyi helyet foglal el, mint egy hagyományos futópad. 
 
A futópad használata előtt saját érdekében gondosan olvassa el a kézikönyvet. A kézikönyv 
elolvasása után felmerülő kérdésekkel kapcsolatban keresse fel azt a helyet, ahol a terméket 
vásárolta. Ha azt akarja, hogy gyorsan segítsünk, jegyezze fel a termék modell- és sorozatszámát, 
mielőtt hozzánk fordulna. A kézikönyv borítóján látható, hol találja a modellszámot, valamint a 
sorozatszámot tartalmazó matrica. 
 
Mielőtt továbbolvasná, ismerkedjen meg az alábbi rajzon megjelölt alkatrészekkel. 
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ÖSSZESZERELÉS 
 
Az összeszerelés két embert igényel. Állítsa egy üres helyre a futópadot és távolítson el róla 
minden csomagolóanyagot; ne dobja ki a csomagolóanyagokat, amíg a gépet teljesen össze nem 
szerelte. Megjegyzés: A futószalag alsó része nagy teljesítményű kenőanyaggal van bevonva. A 
szállítás alatt bizonyos mennyiségű kenőanyag rákerülhet a futószalagra vagy a csomagolásra. Ez 
normális és nem korlátozza a futópad működését. Ha a futószalag felső részén kenőanyagot talál, 
egyszerűen törölje le egy puha, nem karcoló ronggyal. 
 
Az összeszereléshez szükség lesz a mellékelt hatszögletű kulcsokra, az Ön saját 
csillagcsavarhúzójára, egy állítható villáskulcsra, egy zégerfogóra és egy ollóra.                                        

 
 

 
Az összeszereléskor használt kisebb alkatrészek beazonosítására az alábbi rajzokat használja. A 
zárójelben lévő szám az alkatrész sorszáma, a zárójelen kívüli szám a darabszámot jelenti. Bizonyos 
kisebb alkatrészek már eleve be vannak építve. Ha valamelyik alkatrész a mellékelt készletben nem 
található, nézze meg, nem lett-e eleve beépítve. Hogy elkerülje a műanyag alkatrészek 
károsodását, a szereléshez ne használjon nagy erőkifejtésére alkalmas szerszámokat. 
Előfordulhat, hogy a berendezéssel együtt a szereléshez szükséges tartalék vas- és fémárut is 
szállítunk. 
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1.Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ki legyen 
húzva. 
 
Szerelje le a 3/8colos anyát (10), a 3/8colx2colos 
csavart (8) és a szállításhoz használt konzolt (A) 
az alapról (95). Ismételje el ugyanezt a szerelési 
lépést a túloldalon. 
 
A 3/8 colos anyára (10) és a 3/8colx2colos 
csavarra (8) szükség lesz a 3. és a 6. szerelési 
lépésnél. A szállításhoz használt konzolt 
eldobhatja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Másvalaki segítségével óvatosan billentse a 
futópadot a bal oldalára. Részlegesen hajtsa 
össze a keretet (55), hogy a futópad stabilabb 
legyen; ne hajtsa még teljesen össze a keretet. 
 
Távolítsa, majd eldobhatja a két jelzett csavart (B) 
és a szállításkor használt konzolt (C). 
 
Vágja el a kötőelemet, amely a támasztóoszlop 
vezetéket (87) az alapra (95) rögzíti. Keresse meg 
a kötőelemet a képen jelzett nyílásban az alapon, 
majd annak segítségével húzza ki a 
támasztóoszlop-vezetéket a nyílásból. 
 
Erősítse a két alapalátétet (90) az alaphoz (95) a 
képen látható helyen két #8x1colos csavarral (5) 
és két alap távtartóval (94). 
 
Majd erősítse fel a másik két alapalátétet (90) is 
két #8x1colos csavarral (5). 
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3. Nézze a rajzot. Vágja el a műanyag kötőelemet 
a tartóoszlop vezeték (87) közelében. 
 
Rögzítse a kereket (96) az alaphoz (95) egy 
3/8colx2colos csavarral (8) és egy 3/8colos anyával 
(10), amelyet az első szerelési lépésben szerelt le. 
Ne húzza szorosra az anyát; a keréknek szabadon 
kell forognia. 
 
Helyezze fel az alap kupakot (89) az alapra (95). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Keresse meg a jobboldali tartóoszlopot (85), 
amely „Right” feliratú címkével van megjelölve. 
Fogja a jobboldali tartóoszlopot az alap (95) 
közelében a képen látható módon. 
 
Nézze a rajzot. Kösse a jobboldali tartóoszlopban 
(85) lévő vezeték kötőelemet szorosan a 
támasztóoszlop vezetékének (87) a vége köré.  
Ezután annyira húzza ki a vezeték kötőelem 
másik végét, hogy a tartóoszlop vezetékét 
teljesen át tudja vezetni a jobb oldali tartóoszlopon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Fogja a jobboldali tartóoszlopot (85) az alaphoz 
(95). Legyen óvatos, kerülje a vezetékkötegek 
becsípődését. Helyezzen be két 3/8colx4colos 
csavart (7) és 3/8colx1 1/2colos csavart (3) három 
3/8colos csillagalátéttel (11) a jobboldali 
tartóoszlopba. 
 
A 3/8colx4colos csavart (7) és a 3/8colx1 1/2colos 
csavart (3) csak annyira húzza meg, hogy a 
csavarok feje épp hogy elérje a jobboldali 
tartóoszlopot (85); még ne húzza szorosra a 
csavarokat. 
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6. Másvalaki segítségével óvatosan állítsa a 
futópadot a jobb oldalára. Részlegesen hajtsa 
össze a keretet (55), hogy a futópad stabilabb 
legyen; ne hajtsa még teljesen össze a keretet. 
 
Távolítsa el, majd eldobhatja a két jelzett csavart 
(B) és a szállításkor használt konzolt (C). 
 
Rögzítse a kereket (96) az alaphoz (95) egy 
3/8colx2colos csavarral (8) és egy 3/8colos 
anyával (10), amelyet az 1. szerelési lépésben 
távolított el. Ne húzza túl szorosra az anyát; a 
keréknek szabadon kell forognia. 
 
Helyezze az alapba (95) a jelzett helyen az alap 
kupakot (89). 
 
 
 
 
 
 

 

7. Fogja a baloldali tartóoszlopot (84) az alaphoz 
(95). Helyezzen be két 3/8colx4colos csavart (7) és 
3/8colx1 1/2colos csavart (3) három 3/8colos 
csillagalátéttel (11) a baloldali tartóoszlopba. 
 
A 3/8colx4colos csavart (7) és a 3/8colx1 1/2colos 
csavart (3) csak annyira húzza meg, hogy a 
csavarok feje épp hogy elérje a baloldali 
tartóoszlopot (84); még ne húzza szorosra a 
csavarokat. 
 
Másvalaki segítségével fordítsa meg úgy a 
futópadot, hogy az alap (95) vízszintesen a padlón 
legyen. 
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8. Keresse meg a baloldali és jobboldali alap 
borítókat (88, 91). Csúsztassa a baloldali alap 
borítót a baloldali tartóoszlopra (84) és a jobboldali 
alap borítót a jobboldali tartóoszlopra (85). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Keresse meg a baloldali tartóoszlop borítót (80). 
csúsztassa a baloldali tartóoszlop borítót a baloldali 
tartóoszlopra (84).  

Keresse meg a baloldali kapaszkodót (82). 
Távolítsa el a kötőelemet a baloldali kapaszkodó 
tartó konzoljáról. Ha szükséges, nyomja vissza az 
5/16colos anyát (38) a helyére. 

Rögzítse a baloldali kapaszkodót (82) a baloldali 
tartóoszlophoz (84) két 5/16colx1colos csavarral 
(14), 5/16colx1colos csavarral (4) és egy 5/16colos 
csillagalátéttel (13) a képen látható módon. Még ne 
húzza szorosra a csavarokat. 
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10. Csúsztassa a jobboldali tartóoszlop felső 
borítóját (86) a tartóoszlopra (85). Távolítsa el a 
kötőelemet a jobboldali kapaszkodó (83) tartó 
konzoljáról. Ha szükséges, nyomja vissza az 
5/16colos anyát (38) a helyére. 

Fogja a jobboldali kapaszkodót (83) a jobboldali 
tartóoszlop (85) közelében. Helyezze a tartóoszlop 
vezetéket (87) a tartó konzolon át a jobboldali 
kapaszkodóba, majd húzza ki a jobboldali 
kapaszkodó felső végén a tartóoszlop vezetéket. 

Rögzítse a jobboldali kapaszkodót (83) a jobboldali 
tartóoszlophoz (85) két 5/16colx1colos csavarral 
(14), egy 5/16colx1colos csavarral és egy 5/16colos 
csillag alátéttel (13) a képen látható módon. Még ne 
húzza szorosra a csavarokat. 

 

 

 

 

11. A konzol szerelvényt fordítsa le egy puha 
felületre, a karcolások elkerülése végett. Szerelje ki 
a #8x3/4colos csavarokat (1). Emelje ki a 
kormányrudat (107). 
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12. FONTOS! A kormányrúd (107) sérülésének 
elkerülése végett, ne használjon nagy 
erőkifejtésre alkalmas eszközöket a szereléshez 
és ne húzza túl szorosra a #10x3/4colos csavart 
(2). 

Igazítsa a kormányrudat (107) a képen látható 
módon. Rögzítse a kormányrudat a 
kapaszkodókhoz (82, 83) négy #10x3/4colos 
csavarral (2) és négy #10 csillagalátéttel (12); még 
ne húzza szorosra a csavarokat. 

Helyezze a konzol keretet (102) a kapaszkodókba 
(82, 83). Rögzítse a konzol keretet négy 
1/4colx1colos csavarral (9); még ne húzza 
szorosra a csavarokat. Kerülje a vezetékek 
becsípődését (87). 

 Húzzon meg szorosra egy-egy #10x3/4colos 
csavart (2) mindkét végén a kormányrúdnak 
(107); de ne húzza túl a csavarokat. Majd, húzza 
meg szorosra a másik két #10x3/4 colos csavart 
(2) mindkét végén a kormányrúdnak. 

Húzza szorosra a négy 1/4colx1colos csavart (9). 

 

 

13. Húzza szorosra a két 5/16colx1colos csavart 
(4) és a négy 5/16colx1 colos csavart (14) (a képen 
csak az egyik fele látható). 

Valaki más fogja a konzol szerelvényt a jobb és a 
baloldali kapaszkodó közelében (a képen nem 
látható). 

Csatlakoztassa a tartóoszlop vezetéket (87) a 
konzol vezetékhez. Nézze a rajzot. A 
csatlakozóknak könnyen össze kell csúszniuk 
és a helyükre kell pattanniuk. Ha nem ez a 
helyzet, fordítsa el az egyik csatlakozót, majd 
próbálja újra. Ha a csatlakozók nincsenek 
megfelelően csatlakoztatva, a konzol az 
áramellátás bekapcsolásakor károsodhat. 
Távolítsa el a kötőelemet a tartóoszlop vezetékéről. 

Csatlakoztassa a földelő vezetéket a konzol 
szerelvényből a konzol földelő vezetékéhez (52). 
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14. Igazítsa a konzol szerelvényt a jobb és a 
baloldali tartóoszlophoz (82, 83). Kerülje a 
vezetékek becsípődését. Helyezze a kilógó 
tartóoszlop vezetéket (87) a jobboldali 
kapaszkodóba. 

Rögzítse a konzol szerelvényt a kormányrúdhoz 
(107) hat #8x3/4colos csavarral (1). Először 
helyezze be mind a hat csavart, majd egyenként 
húzza meg a csavarokat. 

Rögzítse a két konzol kapcsot (105) a konzol 
szerelvényhez négy #8x1colos csavarral (53). 

 

 

 

 

 

 

 

15. Fogja a jobboldali tartóoszlop borítóját (86) a 
konzol szerelvényhez. Ügyeljen arra, hogy a furatok 
a jobboldali tartóoszlop borítóján és a jobboldali 
tartóoszlopon (85) egy szinten legyenek. Rögzítse 
a jobboldali tartóoszlop borítóját két #8x3/4colos 
csavarral (1). 

Hasonlóképpen rögzítse a baloldali tartóoszlop 
borítóját (80) a baloldali tartóoszlophoz (84). 

Olvassa újra az 5. és 7. szerelési lépést. Húzza 
szorosra a 3/8colx4colos csavarokat (7) és a 
3/8colx1 1/2colos csavarokat (3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

16. Helyezze be a baloldali és a jobboldali 
melléktálcákat (103, 104) a konzol szerelvénybe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Emelje a keretet (55) a képen látható pozícióba. 
Valaki más fogja a keret ebben a helyzetben, amíg 
nem végez ezzel a szerelési lépéssel. 

Igazítsa a teleszkópot (51) a képen látható módon.  

Rögzítse a teleszkóp konzolját (6) és a teleszkópot 
(51) az alaphoz (95) két 3/8colx2colos csavarral (8) 
és két 3/8colos anyával (10). 

Rögzítse a teleszkóp felső végét (51) a keret 
konzoljához (55) egy 3/8colx2colos csavarral (8) és 
egy 3/8colos anyával (10). Megjegyzés: a teleszkóp 
a kerethez való igazításához szükség lehet a keret 
előre-hátra mozgatására.  

Eressze le a keretet (55). (Nézze a FUTÓPAD 
ÖSSZEHAJTÁSA ÉS MOZGATÁSA c. fejezetet a 
24. oldalon). 

 

 

18. Ügyeljen arra, hogy a futópad használata előtt minden alkatrész kellően meg legyen húzva. 
Ha átlátszó műanyag fóliát talál a futópadon, távolítsa el azokat. A padló vagy a szőnyeg védelme 
érdekében helyezzen gumiszőnyeget a futópad alá. Megjegyzés: A berendezéssel együtt 
tartalékcsavarokat stb. is szállítunk. Tartsa biztonságos helyen a mellékelt hatszögletű csavarkulcsot; 
a hatszögletű csavarkulcs a futószalag beállításához használható (nézze a 26. és 27. oldalt). 
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Amennyiben vásárol mellkasi pulzusérzékelőt, kövesse a következő szerelési lépéseket (nézze a 23. 
oldalt). 

1. Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ki 
legyen húzva. Távolítsa el a jelzett 
#8x3/4colos csavart (1) a konzol 
szerelvény hátoldalán lévő szerviznyílás 
ajtajából (108) 
 

2. Nézze a rajzot. Fogja a jelfogót és 
igazítsa az antennát a képen látható 
módon. Vegye le a jelfogó hátoldalán lévő 
védőpapírt, majd szorítsa a jelfogót a 
szerviznyílás ajtónak (108) a jelzett helyen. 
 

3. Csatlakoztassa a jelfogó vezetékét a 
konzol szerelvény hátoldalából kinyúló 
jelzett vezetékhez. Kerülje a vezetékek 
becsípődését. Rögzítse vissza a 
szerviznyílás ajtaját (108) a #8/3/4colos 
csavarral (1). A megmaradt 
vevőkészülékhez tartozó vezetéket 
eldobhatja. 
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ÜZEMELTETÉS ÉS BEÁLLÍTÁS 
 
GYÁRILAG SÍKOSÍTOTT FUTÓSZŐNYEG 
 
A futópad tartalmaz egy kitűnő minőségű olajjal bevont futószőnyeget. FONTOS: Soha ne 
használjon szilikon sprayt vagy egyéb nem megfelelő anyagokat a futószőnyeghez vagy a 
futóplatformhoz. Az ilyen anyagok rontják a futószőnyeg állapotát és túlzott kopást okoznak. 
 
A TÁPKÁBEL CSATLAKOZTATÁSA 

A terméket le kell földelni. Ha hibásan működne vagy elromolna, a földelés az elektromos áram 
számára biztosítja a legkisebb ellenállási útvonalat, ezzel csökkentve az áramütés kockázatát. Ez a 
termék olyan tápkábellel van ellátva, amely földvezetékkel és földelt dugóval rendelkezik. FONTOS: 
Ha a tápkábel megsérül, ki kell cserélni egy, a gyártó által ajánlott tápkábelre. 

VIGYÁZAT: A berendezés földvezetékének helytelen csatlakoztatása az áramütés 
fokozott  veszélyét eredményezheti. Ellenőriztesse szakképzett villanyszerelővel vagy   
szervizessel,   ha nem biztos benne, hogy a termék megfelelően van földelve. Ne alakítsa át a 
termékhez adott dugót, ha nem illeszkedik az aljzatba, szereltessen be megfelelő aljzatot egy 
szakképzett villanyszerelővel. 

Nézze az 1. ábrát. Dugja be a tápkábel megjelölt végét a 
futópadon található csatlakozóba. 

 

Nézze a 2. ábrát. Dugja be a tápkábelt egy olyan aljzatba, 
amelyet minden helyi előírással és rendelettel 
összhangban, megfelelően szereltek be és földeltek le.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

KONZOLJELLEMZŐK  
A futópad számtalan olyan funkciót kínál, amelyek hatékonyabbá és élvezetesebbé teszik az edzést. 
Ha a konzol kézi üzemmódját választja, egyetlen gombnyomással változtathat a futópad sebességén 
és lejtésén. Edzés közben a konzol folyamatos visszajelzést ad az edzésről. Még pulzusszámát is 
megmérheti a markolatos pulzusérzékelő segítségével vagy tetszőlegesen választható mellkasi 
pulzusmérővel (nem tartozék). 
 
A konzol tizenhat előreprogramozott edzésprogrammal rendelkezik – nyolc kalóriaégető 
edzésprogram és nyolc időzített edzésprogram. Mindegyik edzésprogram automatikusan szabályozza 
a futópad sebességét és lejtését, miközben használóját végigvezeti a hatékony programon. 
 
A konzolnak jellemzője még az új iFit Interactive Workout (interaktív edzésprogram) rendszer. Az iFit 
rendszer révén a konzol olyan iFit Interactive Workout kártyák befogadására is képes, amelyek 
segítenek a kitűzött edzettségi célok elérésében. Például olyankor, ha nemkívánatos kilóitól kíván 
megszabadulni egy nyolchetes fogyasztó edzésprogramnak a segítségével. Az iFit edzésprogramok 
automatikusan vezérlik a futópadot, miközben saját személyi edzőjének a hangja is segít motiválni az 
edzés minden lépése során. Az iFit-kártya nem tartozék.  iFit-kártyák külön megvásárolhatók. Ha 
iFiT-kártyát kíván vásárolni keresse fel a következő weboldalunkat: www.iFit.com.  
 
Amíg formába nem lendül, kedvenc zenéjét vagy hangos könyveit is hallgathatja a konzol kiváló 
sztereo hangsugárzó  rendszerével. 
 
Az áramellátás bekapcsolásához kövesse a 18. oldalon található leírást, a konzol kézi 
üzemmódjának alkalmazásához kövesse a 18. oldalon kezdődő lépéseket. Előre beállított 
edzésprogram használatával kapcsolatban pedig lásd a 21. oldalt, az iFiT-kártya használatával 
kapcsolatban lásd a 22. oldalt. Információs üzemmód a 23. oldalon található. A sztereó 
hangsugárzóval kapcsolatos információkat a 23. oldalon olvashatja. 
 
FONTOS! Ha a konzol felületén átlátszó műanyag van, távolítsa el azt. A sétálóplatform 
károsodásának megelőzése érdekében – a futópad használatakor – mindig viseljen tiszta 
sportcipőt. Amikor a futópadot első alkalommal használja, ügyeljen a futószőnyeg beállítására, 
és – ha szükséges – centrírozza azt (lásd a 27. oldalt). 
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AZ ÁRAMELLÁTÁS BEKAPCSOLÁSA 
FONTOS! Ha a futópad hidegnek volt kitéve, az áramellátás bekapcsolása előtt tegye lehetővé, 
hogy szobahőmérsékletre melegedhessen fel. Ha ezt elmulasztja, a konzol kijelzője vagy más 
elektromos alkatrészek károsodhatnak. 

Dugja be a hálózati kábelt. Ezután keresse meg a KI / BE kapcsoló gombot 
(árammegszakítót) a futópad keretén a hálózati kábel közelében. Ügyeljen arra, 
hogy az árammegszakító a „reset” (BE) álláson legyen. 

FONTOS! A konzol jellemzője még a demó üzemmód, amelyet akkor használnak, amikor 
kiállítják a futópadot az üzletben. Ha a hálózati kábel bedugásakor és az árammegszakító 
bekapcsolásakor a kijelzők világítanak, a demó üzemmód be van kapcsolva. A demó üzemmód 
kikapcsolásához tartsa pár másodpercig lenyomva a STOP gombot. Ha a kijelzők továbbra is 
világítanak, a demó üzemmód kikapcsolásával kapcsolatban nézze meg az INFORMÁCIÓS 
ÜZEMMÓDOT a 23. oldalon. 

Ezután álljon rá a futópad lábtartójára. Keresse meg a kulcshoz tartozó csíptetőt 
(lásd a rajzot), majd biztonságosan csúsztassa azt rá ruházatának övrészére. 
Ezt követően helyezze be a kulcsot a konzolba. Néhány pillanat elteltével a 
kijelző kivilágosodik. FONTOS! Szükséghelyzetben a kulcs kihúzható a 
konzolból, ezáltal a futószőnyeg lassan leáll. Úgy próbálja ki a csíptetőt, 
hogy óvatosan tesz pár lépést hátrafelé; ha a kulcsot nem húzta ki a 
konzolból, állítson a csíptető helyzetén. Megjegyzés: Első alkalommal, miután behelyezte a kulcsot 
a konzolba, a futóplatform megemelkedik a maximális dőlésszögbe, majd visszaereszkedik vízszintes 
helyzetbe. 

Megjegyzés: A konzol a sebességet és a távolságot akár kilométerben, akár mérföldben is 
megjelenítheti. Annak eldöntésére, hogy melyik mértékegység lett beállítva, lásd INFORMÁCIÓS 
ÜZEMMÓD c. alatt a 23. oldalon. Az egyszerűség kedvéért minden, ebben a kézikönyvben szereplő 
utasítás kilométerre vonatkozik. 
 

A KÉZI ÜZEMMÓD HASZNÁLATA 
 
1. Tegye be a kulcsot a konzolba. 
Lásd az ÁRAMELLÁTÁS BEKAPCSOLÁSA c. alatt fent leírtakat. 
 
2. Jelölje ki a kézi üzemmódot. 
Minden alkalommal, amikor a kulcsot behelyezik, a kézi üzemmód jelölődik ki és 
egy pálya jelenik meg a kijelzőn. Ha egy előre beállított edzésprogram lett 
kiválasztva, vegye ki a kulcsot, majd újra helyezze be. 
 
3. Indítsa el a futószőnyeget. 
A futószőnyeg elindításához nyomja meg a GO gombot, a SPEED Λ vagy az előre programozott 
sebesség gombok valamelyikét 1-től 18-ig. 
 
Ha a GO gombot vagy a Speed Λ gombot nyomja meg, a futószőnyeg 2 km/ó-val kezd mozogni. 
Edzés közben kívánság szerint változtathat a futószőnyeg sebességén, ha megnyomja a SPEED Λ, 
illetve a SPEED V gombot. Minden alkalommal, amikor valamelyik gombot megnyomta, a sebesség 
beállítása 0,1 km/ó-val változik; ha egy gombot lenyomva tart, a sebesség beállítás 0,5 km/ó-s 
fokozatokkal változik. Megjegyzés: Miután megnyomta a gombot néhány pillanat elteltével a 
futószőnyeg sebessége eléri a kiválasztott sebességet. 
 
Ha a számozott sebesség gombok valamelyikét  megnyomja, a futószőnyeg sebessége fokozatosan 
nő mindaddig, amíg a kijelölt sebesség beállítást el nem érte. 
 
A futószőnyeg leállításához nyomja meg a Stop gombot. A futószőnyeg újbóli elindításához nyomja 
meg a GO gombot, a Speed Λ gombot, vagy a számozott sebesség gombok valamelyikét 1-18. 
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4.Kívánság szerint változtasson a futópad dőlésszögén. 
A futópad dőlésszögének megváltoztatásához nyomja meg az INCLINE Λ, 
illetve INCLINE V gombot vagy a számozott dőlésszög gombok valamelyikét. 
Minden egyes alkalommal, amikor az Incline Λ  vagy Incline V  gombot 
megnyomta, a dőlésszöge 0,5% változik. Ha a számozott dőlésszög gombok 
valamelyikét megnyomta, a lejtés mértéke mindaddig fokozatosan nő, amíg a 
kijelölt dőlésbeállítást el nem érte. Megjegyzés:  Miután megnyomta a kívánt dőlésszög beállítás 
gombot, néhány másodpercnek kell eltelnie, amíg a futópad eléri a kijelölt dőlésszöget. 
 
5.Kövesse nyomon edzésének alakulását a képernyőn. 

 A mátrix — Ha a kézi üzemmódot választotta, a kijelző 400 m-es (1/4 
mérföldes) versenypályát jelenít meg. Edzés közben a pálya körüli jelzőfények 
sorban kigyulladnak mindaddig, amíg az egész versenypálya nem világít. 
Ezután a pálya elsötétül és a  jelzőfények ismét sorban kezdenek kigyulladni. 

 
TIME - Ha a kézi üzemmódot választotta, a kijelző az eltelt időt mutatja. Ha 
valamelyik edzésprogramot választotta, a kijelzőn az 
eltelt idő helyett az edzésprogramból hátralévő idő 
látszik. 

 
DISTANCE/INCLINE - Ezen a kijelzőn a sétával vagy futással megtett távolság  
látható. Ezenkívül itt láthatjuk a dőlésszög beállításokat néhány másodperc 
erejéig, valahányszor változik a dőlésszög beállítás. 

 
CALORIES/PULSE – Mutatja a már elégetett kalóriák hozzávetőleges 
számát. Amikor megfogja a markolati pulzusérzékelőt, néhány másodperc 
elteltével mutatja a pulzusértékeket, illetve a hangerősség szintjét, ha 
megnyomja a hangerő növelés vagy csökkentés 
gombot. 

 
SPEED – A kijelzőn a futószőnyeg sebessége látható.  
 
A kijelző újraindításához, nyomja meg a Stop gombot, vegye ki a kulcsot, majd 
helyezze vissza a helyére. 
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6. Ha szükséges, mérje meg a pulzusát. 
 
Megjegyzés: Ha a markolatos pulzusérzékelőt is fogja, viszont mellkasi pulzusérzékelőt is 
visel, a konzol nem fogja pontosan mutatni a pulzusszámát. A tetszőlegesen választható mellkasi 
pulzusérzékelővel kapcsolatos információkat lásd a 23. oldalon. 
 
A markolatos pulzusérzékelő használata előtt vegye le az átlátszó 
műanyagot a fémérintkezőkről. Ezenfelül, ügyeljen arra is, hogy keze 
tiszta legyen. 
 
Pulzusszámának megméréséhez álljon a lábtartókra, majd fogja 
meg a fémérintkezőket a kapaszkodón — kezét ne mozgassa. Ha 
pulzusa érzékelhető, akkor pulzusszáma megjelenik. A pulzusszám 
legpontosabb leolvasásához körülbelül 15 másodpercig 
folyamatosan fogja az érintkezőket. 
 
7. Amikor végzett az edzéssel, vegye ki a kulcsot a konzolból. 
 
Álljon rá a lábtartókra, nyomja meg a STOP gombot és állítsa a futópad lejtését a legkisebb 
értékre.  A dőlésszögnek a legkisebb beállításon kell lennie, amikor a futópadot tárolási 
helyzetébe hajtja össze, különben a futópad károsodhat. Ezután vegye ki a kulcsot a konzolból, 
majd tegye biztonságos helyre.  
 
Amikor már nem használja a futópadot, kapcsolja a KI / BE kapcsoló gombot (árammegszakítót) az 
„off” állásba, majd húzza ki a hálózati kábelt. FONTOS! Ha ezt elmulasztaná, a futópad elektromos 
alkatrészei idő előtt elhasználódhatnak. 
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ELŐRE BEÁLLÍTOTT EDZÉSPROGRAM ALKALMAZÁSA 
 
1. Tegye be a kulcsot a konzolba. 
Lásd az ÁRAMELLÁTÁS BEKAPCSOLÁSA címszó alatt a 18. oldalon. 
 
2. Előre beállított edzésprogramot kiválasztása. 
Az előre beállítható edzésprogram kiválasztásához nyomja meg a QUICK CALORIE BURN 
WORKOUTS vagy a  QUICK TIMED WORKOUTS gombok valamelyikét. 
 
Miután az edzésprogramot kijelölte, a kijelzőn látható lesz a maximális sebesség és dőlésszög 
beállítás valamint az edzésprogram időtartama. Ezenkívül az edzésprogram sebesség beállításainak 
profilja is végiggördül a mátrixon. Amennyibe a QUICK CALORIE BURN WORKOUTS 
edzésprogramok valamelyikét választotta, a kijelzőn látható a kalória célérték is. 
 
3. A futószőnyeg elindítása. 
Nyomja meg a GO vagy a sebesség növelő gombot az edzésprogram elindításához. Egy pillanattal a 
gomb megnyomása után a futópad automatikusan az edzésprogram első sebesség- és dőlésszög 
beállításához igazodik. Fogja meg a kapaszkodót és kezdjen sétálni. 
 
Mindegyik edzésprogram egyperces szegmensekre oszlik. Mindegyik 
szegmens esetében egy sebesség-, illetve egy dőlésszög beállítás van 
programozva. Megjegyzés: két vagy több egymást követő szegmens 
esetében ugyanaz a sebesség- és/vagy lejtésbeállítás is lehet 
beprogramozva. 
 
Az edzésprogram során a profil segítségével követheti nyomon 
edzésének alakulását. A profil villogó része képviseli az edzésprogram aktuális szegmensét. A villogó 
szegmens magassága jelzi az aktuális szegmens sebesség beállítását. Az egyes szegmensek végén 
hangjelzéssorozat hallatszik, majd villogni kezd a profil következő szegmense. Ha a következő 
szegmensre nézve más sebesség, illetve lejtésbeállítást programoztak, figyelmeztetésül villogni kezd 
a kijelzőn a sebesség, illetve lejtésbeállítás. Majd a futópad automatikusan a következő szegmensre 
érvényes sebesség és dőlésszög beállításhoz igazodik. 
 
Megjegyzés: A kalória célérték nem más, mint az elégetni kívánt kalória becsült értéke. Az 
elégetett kalóriamennyiség függ a felhasználó testsúlyától. Ha az edzése során változtatja a 
futópad dőlés és sebesség beállításait, ezzel változik az elégetett kalória becsült értéke is. 
 
Az edzésprogram így folytatódik mindaddig, amíg a profil utolsó szegmense is villogni nem kezd a 
kijelzőn és az utolsó szegmens beállításai is véget nem ér. Ezután a futószőnyeg lassan leáll. 
 
Ha az edzésprogram során bármikor túl nagy vagy túl kicsi a sebesség-, illetve a dőlésszög beállítás, 
akkor a sebesség, illetve a dőlés szabályozására szolgáló gombok megnyomásával lehet a beállítást 
manuálisan felülbírálni. Megjegyzés: Az edzésprogram következő szegmensének indulásakor a 
futópad automatikusan a következő szegmensre érvényes sebesség-, illetve lejtésbeállításhoz 
igazodik. 
 
Ha az edzésprogramot bármikor le kívánja állítani, nyomja meg a STOP gombot. A program 
újraindításához nyomja meg a GO gombot. A futószőnyeg 2 km/ó sebességgel kezd mozogni. Az 
edzésprogram következő szegmensének indulásakor a futópad a következő szegmensre érvényes 
sebesség-, illetve dőlésszög beállításhoz fog automatikusan igazodni.  
 
4. Figyelje edzésének alakulását a kijelzőn 
Lásd az 5. lépést a 19. oldalon. 
 
5. Ha szükséges, mérje meg a pulzusszámát. 
Lásd a 6. lépést a 20. oldalon. 
 
6. Amikor az edzéssel végzett, vegye ki a kulcsot a konzolból. 
Lásd a 7. lépést a 20. oldalon. 
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IFIT-KÁRTYA HASZNÁLATA 
 
iFit kártya külön megvásárolható, nem tartozéka a futópadnak. Az iFiT kártya megvásárlásához 
keresse fel weboldalunkat www.iFiT.com. 
 
1. Tegye be a kulcsot a konzolba. 
Lásd az ÁRAMELLÁTÁS BEKAPCSOLÁSA címszó alatt a 18. oldalon. 
 
2. Tegyen be egy iFit-kártyát, majd jelöljön ki egy edzésprogramot. 
iFit-edzésprogram használatához tegyen be egy iFit-
kártyát az iFit-bővítőhely nyílásába; ügyeljen arra, hogy 
az iFit-kártya úgy helyezkedjen el, hogy a fémérintkezők 
egyrészt lefelé nézzenek, másrészt benne legyenek az 
iFit-bővítőhely nyílásában. Ha megfelelően helyezte be 
az iFiT-kártyát, az iFiT Logo világít. 
 
Ezután az iFit le-fel gombok megnyomásával jelölje ki 
valamelyik iFit-edzésprogramot. Miután kiválasztotta az 
iFit-edzésprogramot, a kijelzőn az edzésprogram 
megnevezése, időtartama, maximális dőlésszög és sebesség beállítása jelenik meg. Ezenkívül az 
edzésprogram sebesség beállításainak profilja végiggördül a mátrixon.  
 
Mindegyik iFit-edzésprogram több, egyperces szegmensre oszlik. Mindegyik szegmenshez egy 
sebesség-, valamint egy lejtésbeállítás van programozva. Megjegyzés: Ugyanaz a sebesség és/vagy 
lejtésbeállítás több, egymást követő szegmensre nézve is lehet programozva. 
 
3. A futószőnyeg elindítása. 
Nyomja meg a GO vagy a sebesség növelő gombot az edzésgomb elindításához. Egy pillanattal 
azután, hogy a gombot megnyomta, a futópad automatikusan az edzésprogram első sebesség-, 
valamint lejtésbeállításához igazodik. Fogja meg a kapaszkodót és kezdjen sétálni.  
 
Az edzésprogram során személyi edzőjének hangja segít majd végigmenni az edzésprogramon.  
 
Ha az edzésprogram során bármikor túl nagy vagy túl kicsi a sebesség-, illetve a dőlésszög beállítás, 
akkor a sebesség, illetve a dőlés szabályozására szolgáló gombok megnyomásával lehet a beállítást 
manuálisan felülbírálni; azonban az edzésprogram következő szegmensének indulásakor a 
futópad automatikusan a következő szegmensre érvényes sebesség-, illetve lejtésbeállításhoz 
igazodik. 
 
Az edzésprogramot bármikor leállíthatja a STOP gomb megnyomásával. Az edzésprogram 
újraindításához nyomja meg a GO gombot. A sétálószalag 2 km/ó-val kezd mozogni. Amikor az 
edzésprogram következő szegmense elindult, a futópad automatikusan a következő szegmensre 
érvényes sebesség-, illetve lejtésbeállításhoz igazodik.  
 
4.  Figyelje edzésének alakulását a kijelzőn 
Lásd az 5. lépést a 19. oldalon. 
 
5. Ha szükséges, mérje meg a pulzusszámát. 
Lásd a 6. lépést a 20. oldalon. 
 
6.  Amikor az edzéssel végzett, vegye ki a kulcsot a konzolból. 
Lásd a 7. lépést a 20. oldalon. 
 
FIGYELEM! Mindig vegye ki az iFit-kártyát az iFit-bővítőhely nyílásából, amikor nem használja 
azt. 
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INFORMÁCIÓS ÜZEMMÓD 
 
A konzol egyik funkciója az információs üzemmód, amely a futószőnyeg által megtett összesített 
távolságot, valamint azt az összesített óraszámot követi nyomon, amennyit a futópadot addig 
használták. Az információs üzemmód révén át is állíthatja a konzolon jelzett mértékegységet 
kilométerről mérföldre. Ezenkívül az információs üzemmód a kijelző demó üzemmódjának be-, illetve 
kikapcsolását is lehetővé teszi. 
 
Az információs üzemmód kiválasztatásához, először tartsa lenyomva a Stop gombot, amíg behelyezi 
a kulcsot a konzolba, majd engedje el a Stop gombot. Miután az információs módot kiválasztotta, az 
alábbi információk jelennek meg a kijelzőn: 
 
A TIME (idő) kijelzőn az összesített óraszám látható, amennyit a futópadot addig 
használták. 

 
A DISTANCE (távolság) kijelzőn a futószőnyeg által megtett kilométerek (vagy 
mérföldek) összesített száma látható, amennyit a futószőnyeg addig mozgott.  
 
A CALORIES/PULSE kijelzőn a mértékegység látható, ahol 

az „M” a kilométert, az „E” pedig az angol mérföldet jelenti. A mértékegység 
megváltoztatásához nyomja meg a SPEED nővelő gombot. 

A konzol rendelkezik egy demó kijelzős üzemmóddal, amelyet akkor használnak, 
ha a futópadot kiállítják az üzletben. Amíg a demó üzemmód be van kapcsolva, a 
konzol a megszokott módon működik, ha bedugják a hálózati kábelt, átkapcsolják 
az árammegszakítót a „reset” állásba, majd beteszik a kulcsot a konzolba. A 
kulcs kivétele után azonban a kijelzők továbbra is világítanak, bár a gombok nem 

működnek. Ha a demó üzemmód be van kapcsolva a kijelzőn egy „d” jelenik meg. A demó üzemmód 
be-, illetve kikapcsolásához nyomja meg a SPEED  csökkentő gombot. 
 
Ha az információs üzemmódból ki kíván lépni, vegye ki a kulcsot a konzolból. 
 

A HANGSUGÁRZÓRENDSZER HASZNÁLATA 
 
Ha zenét vagy hangos könyveket kíván a konzol hangsugárzó rendszerének a segítségével lejátszani, 
az audio dugaszhüvelyen keresztül kell saját MP3 lejátszóját, CD-lejátszóját vagy más, személyi 
audio-lejátszóját a konzolhoz csatlakoztatnia. 
 
Az audio dugaszhüvely használata előtt keresse meg az audio-vezetéket, majd dugja be azt az 
audio dugaszhüvelybe az iFiT-bővítőhely nyílása mellett. Ezután dugja be az audio-vezetéket a saját 
MP3, CD-lejátszó vagy egyéb, személyi audio-lejátszó dugaszhüvelyébe. Ügyeljen arra, hogy az 
audio-vezeték megfelelően legyen csatlakoztatva.  
 
Ezután nyomja meg a Play gombot az MP3, CD vagy más személyi audio-
lejátszón. Állítsa be a hangerőt személyi audio-lejátszóján, vagy nyomja meg a 
hangerő csökkentő vagy növelő  gombot a konzolon. 
 
Ha éppen személyi CD-lejátszót használ és a CD  ugrik, tegye a CD-lejátszót  a padlóra vagy más, 
vízszintes felületre a konzol helyett. 
 

MELLKASI PULZUSÉRZÉKELŐ 
A  mellkasi pulzusérzékelő – miközben a pulzusszámot 
az edzésprogramok során nyomon követi – kéz nélküli 
üzemmódot kínál. A mellkasi pulzusérzékelő 
megvásárlásához érdeklődjön a boltban, ahol a 
futópadot vásárolta. 
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A FUTÓPAD ÖSSZEHAJTÁSA ÉS MOZGATÁSA 
 
A FUTÓPAD ÖSSZEHAJTÁSA A TÁROLÁSHOZ 
 
Mielőtt felhajtja a futópadot, állítsa be a lejtését a legalacsonyabb állásba. Ha ezt nem végzi el, 
a futópad maradandóan károsulhat. Ezután vegye ki a kulcsot és húzza ki a tápkábelt. 
FIGYELMEZTETÉS! Képesnek kell lennie 20kg-ot biztonságosan felemelni és leengedni vagy a 
futópadot mozgatni. 
 
1.Emelje a fém keretet a jobb oldalon mutatott nyíl 
irányába. FIGYELMEZTETÉS! A sérülés lehetőségének 
csökkentése érdekében, ne emelje meg a futópadot a 
műanyag lábtámasznál fogva. Hajlítsa be a lábát, és tartsa 
egyenesen a hátát.  

 
 
 
2. Emelje fel addig a keretet, amíg a teleszkóp rögzítő gombja  
a tárolási helyzetben rögzül. Ügyeljen arra, hogy a 
gombfogantyú a tárolási helyzetben rögzüljön. 
 
Azért, hogy a padlót vagy a szőnyeget megóvja, helyezzen a 
futópad alá egy gumiszőnyeget. Tartsa távol a futópadot a 
közvetlen napfénytől. Ne tárolja a futópadot 30 °C-nál 
magasabb hőmérsékleten. 
 
 
A  FUTÓPAD MOZGATÁSA 
 
Mielőtt a futópadot mozgatná, helyezze tárolási állásba a fentiekben leírtak szerint. Győződjön meg 
róla, hogy a teleszkóp rögzítő gombja tárolási helyzetben rögzítve van. A futópad 
mozgatásához két személy szükséges. 
 
1. Támassza az egyik lábát az egyik kerékkel szembe és fogja 
meg a kapaszkodót és a keretet.  
 
2. Billentse a futópadot maga felé, ameddig a kerekre nem áll a 
futópad. Óvatosan mozgassa el a futópadot a kívánt helyre. 
Azért, hogy csökkentse a sérülés lehetőségét, különösen 
legyen óvatos, mialatt a futópadot mozgatja. Ne húzza a 
futópadot a fémkereténél fogva és ne mozgassa a 
futópadot egyenetlen felületen. 
 
3. Támassza az egyik lábát, az egyik kerékkel szembe és 
óvatosan engedje vissza a futópadot, amíg meg nem érkezik a 
tárolási állásba. 
 
A  FUTÓPAD  LEERESZTÉSE  HASZNÁLAT ELŐTT 
 
1. Fogja meg jobb kezével a futópad felső végét. Húzza balra a teleszkóp gombfogantyúját, majd 
tartsa így (miközben a gombfogantyút balra húzza, lehet, hogy a keretet előre kell tolnia). Engedje 
lefelé a keretet, majd engedje el a teleszkóp gombfogantyúját. 
 
2. Fogja meg erősen két kézzel a fémkeretet és eressze le a padlóra. 
 VIGYÁZAT! Ne csak a műanyag lábtartókat fogja és ne ejtse le a padlóra a fémkeretet. Hajlítsa 
be mindkét lábát és tartsa egyenesen a hátát. 
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PROBLÉMAKERESÉS 
 
A legtöbb futópadokkal kapcsolatos problémát az alábbiakban felsoroltak betartásával el lehet 
kerülni. Találja meg az idevonatkozó tulajdonságokat és kövesse az útmutatásokat. 
Amennyiben van még kérdése, kérem vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a gépet 
vásárolta. 
 
PROBLÉMA: A gép nem kapcsol be 
 
MEGOLDÁS:  a. Győződjön meg róla, hogy a berendezés megfelelően földelt  hálózatra van 
     kapcsolva (nézze a 16. oldalt). Ha hosszabbítóra van szüksége, csakis 3-as 
     vezetéses 1 mm2

  (14-es mérete) vezetéket használjon, mely nem lehet hosszabb  
    1,5  m-nél. 
      

b. Miután a tápkábelt bedugta a konnektorba, bizonyosodjon meg róla, hogy a kulcsot  
    behelyezte a konzolba. 
 

 c. Ellenőrizze a KI/-BEkapcsolást  végző 
     árammegszakítót, mely a futópad keretén  
     található. Ha a kapcsoló a rajz szerint áll, az 
     árammegszakító lecsapódott. Hogy  
     visszaállítsa az  árammegszakítót, várjon pár percet, majd kapcsolja  vissza a 
     kapcsolót. 
 
PROBLÉMA: A gép kikapcsol működés közben 
 
MEGOLDAS:  a. Ellenőrizze a KI/BEkapcsolást végző árammegszakítót, mely a futópad keretén  
     található, közel az elektromos kábelhez (lásd a fenti ábrát). Hogy visszaállítsa az 
     árammegszakítót,várjon pár percet, majd kapcsolja vissza a kapcsolót. 
  

 b. Győződjön meg róla, hogy a tápkábel be van dugva a konnektorba. Ha igen, húzza       
     ki majd várjon 5 percet, és dugja vissza. 

 
 c. Vegye ki a kulcsot a konzolból. Tegye vissza a kulcsot a konzolba. 
 
 d. Ha a futópad még mindig nem működik, vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel,  
      ahol a terméket vásárolta. 
 
PROBLÉMA: A konzol továbbra is világít miután kivette a kulcsot a konzolból 
 
MEGOLDÁS:   a. A konzol rendelkezik egy demó kijelzős üzemmóddal, amelyet akkor használnak, ha  
    a futópadot kiállítják az üzletben. Amennyiben kivette a kulcsot a konzolból, és a  
    konzol továbbra is világít, akkor a demó kijelzős üzemmód be van kapcsolva. A  
    demó kijelzős üzemmód kikapcsolásához tartsa néhány másodpercig lenyomva a  
    STOP gombot. Ha a kijelző továbbra is világít nézze meg az erre vonatkozó részt az 
    INFORMÁCIÓS ÜZEMMÓD c fejezetben a 23. oldalon. 
 
PROBLÉMA: A konzol kijelzői nem működnek megfelelően. 
 
MEGOLDÁS:  a. Vegye ki a kulcsot a konzolból, majd húzza ki a 
     hálózati kábelt. Valaki más segítségével hajtsa  
     le a  támasztóoszlopokat (84, 85). Lehet, hogy  
     három #8x2colos csavart (A) talál a futópad alsó 
     borítóján (75). Ha igen, távolítsa el azokat.  
     Megjegyzés: Legalább 13 cm-es szárhosszúságú  
     Philips-csavarhúzóra van ilyenkor szükség.  
 
     Emelje függőleges állásba a  tartóoszlopokat. 
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   Szerelje ki a három #8x3/4colos csavarokat (1)  
   és óvatosan emelje le a felső motorburkolatot (62) 
 
 
 
 
 
 
 

  Keresse meg a Reed kapcsolót (73) és a mágnest  
  (47) a tárcsa (48) bal oldalán Addig  forgassa el a  
  tárcsát, amíg a mágnes egyvonalban kerül a  
  Reed-kapcsolóval. Ügyeljen arra, hogy a  

   mágnes és a Reed-kapcsoló közötti hézag  
   mintegy 1/8-col (3 mm) legyen. Ha kell, lazítsa 
   meg a #8x3/4colos csavart (18), kicsit  
   mozgassa meg a Reed-kapcsolót, majd húzza  
   meg  újra a csavart. Ezután szerelje vissza a felső 

   motorburkolatot (a képen nem látható) a     
   #8x3/4colos csavarral. Szerelje vissza a   
   #8x2colos csavart, ha szükséges. Járassa pár percig a futópadot, hogy  

   ellenőrizhesse, vajon a sebességleolvasás megfelelő-e. 
  
PROBLÉMA: A futópad dőlésszöge nem megfelelően változik 
 
MEGOLDÁS: a. Miközben a kulcs a konzolban van, nyomja meg az egyik lejtést beállító gombot.  
   Miközben a dőlésszög változik, húzza ki a kulcsot. Pár másodperc elteltével a 
   kulcsot helyezze vissza. A futópad lehet, hogy automatikusan felemelkedik a  
   maximális dőlésszögbe, majd visszatér a minimális szintre. Ezzel újrakalibrálódik a  
 lejtési rendszer. 
 
PROBLÉMA: A futószalag lelassul működés közben 
 
MEGOLDÁS:  a. Ha hosszabbítóra van szüksége, csakis 3  
 vezetésű, 1 mm2

 (14-es méretű) kábelt  
 használjon, mely nem hosszabb, mint 1,5 m. 
 
                        b. Ha megnyúlik a futószalag, a futópad  
                            teljesítménye csökken és a futószalag 
 tönkremehet. Vegye ki kulcsot és HÚZZA KI A  
 TÁPKÁBELT. A hatszögletű kulcsot használva,  
 fordítsa el a két hátsó görgő csavart az óramutató 
 járásával ellentétes irányba, ¼ részig. Ha a  
 futószalag  rendesen a helyén van, akkor azt a szélén 5-7 cm-re (2-3 in.) meg lehet  
 emelni.  Figyeljen arra, hogy a futószalag középen maradjon. Dugja be a tápkábelt a 
 konnektorba, helyezze be a kulcsot és járassa pár percig a futópadot. Ezt addig  
 ismételje, amíg a futószalag eléggé oda nem rögzül. 
 
                        c. Ha a futószalag még mindig lassú, kérem, vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel,  
 ahol a berendezést vásárolta. 
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PROBLÉMA: A futószőnyeg kibillen a tengelyből vagy csúszik működés közben 
 
MEGOLDÁS: a. Ha a futószőnyeg kibillen a tengelyéből, előbb 
     vegye ki a kulcsot, majd HÚZZA KI A  

   TÁPKÁBELT. Ha a futószalag balra mozdult, 
   a hatszögletű kulcs segítségével fordítsa a bal  
   hátsó görgő csavarját az óramutató járásával   

    megegyező irányba 1/2  fordulattal; ha a jobb  
oldalra mozdult el, fordítsa a bal hátsó csavart              
az óramutató járásával  ellentétes irányba ½  

   fordulattal. Figyeljen arra, hogy a futószalagot  
   nehogy túlfeszítse. Dugja be a tápkábelt a  
   konnektorba, helyezze be a kulcsot és  

    járassa pár percig a futópadot. Ezt addig  
    ismételje, amíg a futószalag be nem áll a rendes  
    helyére. 
 
 b. Ha a futófelület csúszik működés közben,  
     vegye ki a kulcsot és HÚZZA KI A TÁPKÁBELT.  
     A hatszögletű kulcsot használva fordítsa el a két  
     hátsó görgő csavart az óramutató járásával  
     megegyező irányba 1/4 részig. Ha a futószalag rendesen a helyén van, akkor azt a  
     szélén 5-7 cm-re (2-3 in.) meg lehet emelni. Figyeljen arra, hogy a futószalag  
     középen maradjon. Dugja be a tápkábelt a konnektorba, helyezze be a kulcsot és  
     sétáljon pár percet a futópadon. Ezt addig ismételje, amíg a futószalag eléggé oda  
     nem rögzül. 
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EDZÉSI ÚTMUTATÓ  
VIGYÁZAT! Ennek vagy bármely más edzésprogramnak a megkezdése előtt konzultáljon 
orvosával. Különösen fontos ez a 35 évnél idősebbeknél, illetve a korábban már meglévő 
egészségügyi problémával küszködők esetében. A pulzusérzékelő nem orvosi eszköz. 
Különböző tényezők – a mozgást is beleértve – befolyásolhatják a pulzusszám leolvasásának 
pontosságát. A pulzusérzékelő csupán segédeszközként szolgál a pulzusszám-trendeknek az 
edzés során általában történő meghatározásakor.  
Az alábbi útmutató segít edzésprogramja megtervezésében. Az edzésekkel kapcsolatos további 
adatokat illetően szerezzen be valamilyen komolyabb szakkönyvet vagy konzultáljon orvosával. 
 
EDZÉSINTENZITÁS 
Akár az a cél, hogy zsírt égessen, akár pedig az, hogy 
erősítse kardiovaszkuláris rendszerét, a kívánt 
eredmény elérése érdekében a kulcs mindkét esetben 
a megfelelő intenzitással történő edzés. A megfelelő 
intenzitásszintet úgy állapíthatja meg, hogy 
pulzusszámát használja kiindulási alapként. Az alábbi 
táblázatban a zsírégetéshez, valamint az aerobik 
edzéshez javasolt pulzusszámok láthatók. 
 
A megfelelő pulzusszám megkereséséhez előbb keresse meg saját életkorát a táblázat alján (az 
életkorok a legközelebbi tízes értékre kerekítettek). Ezután keresse meg a saját életkora fölötti három 
számot. Ez a három szám határozza meg az „edzési zónát”. Az alsó két szám a zsírégetéshez, a felső 
pedig az aerobik edzéshez javasolt pulzusszám. 
 
Zsírégetés 
A zsír hatékony elégetéséhez huzamosabb ideig kell viszonylag kis intenzitásszint mellett edzenie. Az 
edzés első pár percében teste a könnyen hozzáférhető szénhidrát-kalóriákat használja fel 
energiaforrásként. Csak az első pár perc eltelte után kezdi meg szervezete a tárolt zsírkalóriáknak az 
ugyanebből a célból történő felhasználását. Ha a cél a zsírégetés, addig állítson a futópad 
sebességén és lejtésén, amíg pulzusszáma az edzési zóna legalsó értékének közelében nincs. A 
maximális zsírégetés érdekében addig állítson a futópad sebességén és lejtésén, amíg pulzusszáma 
az edzési zóna középső értékének közelében nincs. 
 
Aerobik edzés 
Ha a cél a kardiovaszkuláris rendszer erősítése, edzése legyen „aerobik” jellegű. Az aerobik edzés 
olyan tevékenység, amely huzamosabb ideig nagy mennyiségű oxigént igényel. Ezzel megnő az az 
igény, hogy a szív vért pumpáljon az izmokhoz, de ugyanígy megnő az az igény is a tüdővel szemben, 
hogy a vért oxigénnel lássa el. Aerobik edzésnél addig állítson a futópad sebességén és lejtésén, 
amíg pulzusszáma az edzési zóna legfelső értékének közelében nincs. 
 
IRÁNYELVEK AZ EDZÉSSEL KAPCSOLATBAN  
 
Bemelegítés. Kezdjen minden edzést 5-10 perc lazítással és könnyű testmozgással. Az edzésre 
történő előkészületek során a megfelelő bemelegítéssel egyszerre megemelkedik a testhőmérséklet, a 
pulzusszám, valamint a keringés. 
 
Edzési zónában történő edzés Bemelegítés után addig fokozza az edzés intenzitását, amíg 
pulzusszáma 20-30 percig az edzési zónában nincs. (Az edzésprogram első pár hetében 20 percnél 
tovább ne legyen pulzusszáma az edzési zónában.) Lélegezzen szabályosan és mélyen edzés 
közben—soha ne tartsa vissza lélegzetét. 
 
Levezetés. Minden edzést 5-10 perc időtartamú, levezetési célú lazítással fejezzen be. Ezzel fokozni 
fogja izmainak rugalmasságát, egyszersmind segít megelőzni az edzést követően fellépő 
problémákat. 
 
EDZÉSGYAKORISAG Állapotának fenntartása ill. javítása érdekében hetente három edzést tartson, 
legalább egy pihenőnappal az edzések között. Pár hónap elteltével, ha szükséges, akár öt edzést is 
tarthat. A siker kulcsa, hogy az edzés mindennapi életének rendszeres és élvezhető része legyen. 
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JAVASOLT BEMELEGÍTÉS 
Jobb oldalon látható többféle alapvető bemelegítés  helyes formája. Bemelegítéskor lassan mozogjon 
—  sose szökdécseljen. 
 
1.Érintse meg lábujjait 
Álljon kicsit behajlított térddel, majd lassan hajoljon 
Előre csípőből. Miközben – amennyire lehet – 
igyekszik elérni a lábujjait, hagyja, hogy a háta  és a 
válla ellazuljon. Maradjon így 15 másodpercig,  majd 
lazítson. Ismételje meg háromszor. 
Bemelegítés: térdinak, térdhajlat és hát. 
 
2.Térdinak nyújtása 
Üljön le úgy, hogy egyik lába ki van nyújtva.  Húzza 
maga felé a másik talpát, majd támassza azt  
kinyújtott lába combjának belső részéhez. Amennyire 
csak tud, igyekezzen elérni a lábujjait. Maradjon így 
15 másodpercig, majd lazítson. Ismételje meg 
háromszor mindkét lábbal.  
Bemelegítés: térdinak, a hát alsó része és lágyék. 
 
3.Lábikra/Achilles-ín nyújtása 
Miközben egyik lábát a másik elé teszi, nyújtsa ki 
kezét és támaszkodjon mindkét kézzel a falnak. Hátsó 
lábát tartsa egyenesen, hátsó lábának talpa pedig 
vízszintesen helyezkedjen el a padlón. Hajlítsa be elöl 
lévő lábát, hajoljon előre, majd csípőjét mozgassa a 
fal felé. Maradjon így 15 másodpercig, majd lazítson. 
Ismételje meg háromszor mindkét lábbal. Az Achilles-
inak további nyújtásához hajlítgassa hátsó lábát is. 
Bemelegítés: lábikra, Achilles-ín és boka. 
 
4.Négyfejű combizom nyújtása 
Az egyensúly megtartása végett egyik kezét a falnak  
Támasztva másik kezével nyúljon hátra és fogja meg  
egyik lábfejét. Amennyire csak tudja, húzza fel sarkát  
a fenekéhez. Maradjon így 15 másodpercig, majd 
lazítson. Ismételje meg háromszor mindkét lábbal.  
Bemelegítés: négyfejű combizom és csípőizom. 
 
5.Belső comb nyújtása  
Üljön úgy, hogy mindkét talpa egymás felé nézzen, 
térde pedig legyen kifelé. Amennyire csak tudja, 
húzza lábait a lágyéka felé. Maradjon így 15 
másodpercig, majd lazuljon el. Ismételje meg 
háromszor. Bemelegítés: négyfejű combizom és 
csípőizom. 
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ALKATRÉSZLISTA—Modellszám NETL81810.0 
Kulcsszám: Mennyiség: Megnevezés:               Kulcsszám:  Mennyiség: Megnevezés: 
 
 1 23 #8x3/4”csavar 51 1 teleszkóp 
 2 4 #10x3/4” csavar 52 1 földelő vezeték 
 3 2 3/8”x1 ½” csavar 53 4 #8x1” csavar 
 4 2 5/16x1” csavar 54 1 jobb lábtartó 
 5 4 #8x1” csavar 55 1 keret 
 6 1 teleszkóp konzol 56 2 görgő konzol 
 7 4 3/8”x4 csavar 57 1 görgő földelő vezeték 
 8 6 3/8”x2 csavar 58 1 jobb hátsó láb 
 9 4 ¼”x1” csavar 59 1 bal hátsó láb 
 10 6 3/8” anya 60 1 idler henger 
 11 6 3/8” csillagalátét 61 1 hatszögletű kulcs 
 12 4 #10 csillagalátét 62 1 felső motor burkolat 
 13 2 5/16” csillagalátét 63 1 díszburkolat 
 14 4 5/16”x1” csavar 64 1 emelő keret 
 15 5 #8x3/4” csavar 65 1 emelő keret föld.vezeték 
 16 1 adapter 66 1 motorszíj 
 17 2 #8x1/2” csavar 67 1 motor 
 18 11 #8x3/4” csavar 68 1 vezérlő földelő vezeték 
 19 2 #8x1 ½” csavar 69 1 tápkábel 
 20 2 5/16”x1 ½” csavar 70 1 dugaszhely 
 21 2 5/16”x3 5/8 csavar 71 1 árammegszakító 
 22 2 3/8”x1 csavar 72 1 vezérlő 
 23 1 ¼”x1” csavar 73 1 Reed kapcsoló 
 24 2 idler henger csavar 74 1 Reed kapacsoló gomb 
 25 1 3/8”x1 ¾” csavar 75 1 alsó motor burkolat 
 26 1 3/8”x1 ½” csavar 76 3 vezeték kötőelem 
 27 2 3/8”x3/4” csavar 77 8 8” kötőelem 
 28 15 #8x1/2” csavar 78 2 15” kötőelem 
 29 1 #8x1/2” csavar 79 4 kioldható kötőelem 
 30 8 #12x1 1/4” csavar 80 1 bal tartóoszlop kupak 
 31 2 motor csavar 81 2 kapaszkodó kupak 
 32 9 #8 csavar 82 1 bal kapaszkodó 
 33 2 ¼” alátét 83 1 jobb kapaszkodó 
 34 2 ¼” alátét 84 1 bal tartóoszlop 
 35 4 3/8” anya 85 1 jobb tartóoszlop 
 36 4 5/16” anya 86 1 jobb tartóoszlop borító 
 37 3 szorító 87 1 tartóoszlop vezeték 
 38 2 5/16” anya 88 1 bal alapburkolat 
 39 2 figyelmeztető címke 89 2 alap kupak  
 40 1 bal lábtartó 90 4 alap láb 
 41 1 figyelmeztető címke 91 1 jobb alapborító 
 42 2 rezgés csillapító 92 2 figyelmezető matrica 
 43 2 futószőnyeg vezető 93 1 vezeték 
 44 1 futóplatform 94 2 alap távtartó 
 45 2 keret kupak 95 1 alap 
 46 2 keret távtartó 96 2 kerék 
 47 1 mágnes 97 1 emelő motor 
 48 1 tárcsa 98 1 emelő motor távtartó 
 49 1 futószőnyeg 99 1 kulcs/csipesz 
 50 1 audiovezeték 100 2 kábel kötőelem 
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Kulcsszám: Mennyiség: Megnevezés:               Kulcsszám:  Mennyiség: Megnevezés: 
 
 101 1 konzol 109 1 elektromos konzol 
 102 1 konzol keret 110 1 filter 
 103 1 bal tálca 111 1 átalakító 
 104 1 jobb tálca 112 2 motor persely 
 105 2 konzol kapocs 113 1 motor izolátor 
 106 1  konzol alap 114 1 5/32” hatszögletű kulcs 
 107 1 kormányrúd   * - felhasználói kézikönyv 
 108 1 szervizajtó 
 
  
 
Megjegyzés: A műszaki jellemzők figyelmeztetés nélkül módosulhatnak. Az alkatrészrendeléssel 
kapcsolatos információért nézze a felhasználói kézikönyv hátlapját. *   jelzi az ábrákon nem látható 
alkatrészeket 
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ROBBANTOTT RAJZ  A: Modellszám: NETL81810.0 
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ROBBANTOTT RAJZ  B: Modellszám: NETL81810.0 
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ROBBANTOTT RAJZ  C: Modellszám: NETL81810.0 
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ROBBANTOTT RAJZ  D: Modellszám: NETL81810.0 
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PÓTALKATRÉSZEK MEGRENDELÉSE 
 
Pótalkatrészek megrendelésével kapcsolatban nézze meg a kézikönyv borítóját. Ha azt akarja, hogy 
gyorsan segítsünk, készítse elő az alábbi adatokat, amikor hozzánk fordul: 
 
• a termék modell- és sorozatszáma (nézze meg a kézikönyv borítóját) 
 
• a termék neve (nézze meg a kézikönyv borítóját) 
 
• az alkatrész(ek) kulcsszáma és leírása (nézze meg az ALKATRÉSZLISTA, valamint a 
ROBBANTOTT  ÁBRA c. fejezeteket kézikönyv végén) 
 
 

FONTOS INFORMÁCIÓK 
 
Ezt az elektromos terméket tilos a lakossági hulladékba 
dobni! A törvény előírja, hogy a terméket újra kell 
hasznosítani élettartamának lejárta után, a környezet 
védelme érdekében. 
 
Kérjük, használja az elektromos hulladékok gyűjtésére kijelölt 
újrahasznosító létesítményeket! Az ilyen létesítmények 
használatával segíti természeti értékeink megőrzését és a 
környezet védelmére vonatkozó európai szabványok javítását. 
Az ártalmatlanítás biztonságos és szakszerű módszereivel 
kapcsolatos további információkért kérjük, forduljon a helyi 
önkormányzathoz.  
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