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NOTICE D’UTILISATION

OPERATING INSTRUCTIONS

MODO DE EMPLEO

GEBRAUCHSANWEISUNG

ISTRUZIONI PER L’USO

GEBRUIKSHANDLEIDING 

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Инструкция по использованию 

Οδηγίες χρήσης

NÁVOD NA POUŽITIE
NÁVOD K POUŽITÍ
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Notice à conserver
Keep these instructions 
Conservar instrucciones

Bitte bewahren Sie diese Hinweise auf
Istruzioni da conservare

Bewaar deze handleiding
Instruções a conservar
Zachowaj instrukcję

Őrizze meg a használati útmutatót
Сохранить инструкцию

Návod je potrebné uchovať
Návod je třeba uchovat

Réf. pack : 1018.077 - CNPJ : 02.314.041/0001-88

DECATHLON - 4, Boulevard de Mons - 59665 Villeneuve d'Ascq - France

Made in China - Hecho en China -                -
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 Console - Console - Consola - Konsole - Console - Terminal - Consola - Konsola - Konzol - Компьютер - Κονσόλα - Consolă - Konzola - Konzole - 

� Clé de sécurité - Safety key - Llave de seguridad  - Sicherheitsschlüssel - Chiave di sicurezza - Veiligheidssleutel - Chave de segurança - Klucz zabezpieczający - Biztonsági kulcs -
Ключ безопасности - Κλειδί ασφαλείας - Cheie de siguranţă - Bezpečnostný kľúč - Bezpečnostní klíč - 

� Montant - Upright arm - Montante - Stütze - Montante - Boord - Barra vertical - Stojak - Állvány - Стойка - Ορθοστάτης - Cadru - Suma - Stojan - 

 Disjoncteur - Circuit-breaker - Disyuntor - Schutzschalter - Disgiuntore - Zekering - Disjuntor - Wyłącznik samoczynny - megszakító - Предохранительный выключатель - ιακόπτης -
Disjunctor - Vypínač - Spínač - 

� Interrupteur principal - Master switch - Interruptor principal - Hauptschalter - Interruttore principale - Hoofdschakelaar - Interruptor principal - Wyłącznik główny - Főkapcsoló -
Основной выключатель - Γενικός διακόπτης - Întrerupător principal - Hlavný vypínač - Hlavní vypínač - 

� Bande de course - Treadmill belt - Cinta de correr - Lauffläche - Nastro di corsa - Loopband - Passadeira de corrida - Taśma bieżni - Futófelület - Беговое полотно - Ι άντας - Bandă de
alergat - Bežecký pás - Běžící pás - 

� Vis de réglage pour le centrage et la tension de la bande de course - Adjusting nut to centre and set the tension of the treadmill belt - Tornillo de ajuste para el centrado y la ten-
sión de la cinta de correr - Einstellschraube für das Zentrieren und die Spannung der Lauffläche. - Vite di regolazione per la centratura e la tensione del nastro di corsa -
Regelschroef voor het centreren en het spannen van de loopband - Parafuso de ajuste para centragem e tensão da passadeira de corrida - Śruba regulacji wycentrowania i
naprężenia taśmy bieżni - A futófelület központosítására és a szalag feszességének beállítására szolgáló csavar - Натяжной болт для центрирования и натяжения бегового полотна -
Βίδα ρύθ ισης για το κεντράρισ α και την τάση του ι άντα - Şurub de reglare pentru centrarea şi întinderea benzii de alergat - Nastavovacia skrutka pre centrovanie a napínanie bežeckého
pásu - Šroub pro nastavení centrování a napětí běžícího pásu - 

� Repose-pieds - Footrest - Reposapiés - Fußraste - Poggiapiedi - Voetensteun - Descanso para pés - Oparcia stóp - Lábtartó - Подножка - Υποπόδιο - Rezemător de picioare - Stúpačka -
Stupačky - 

� Rampe - Rail - Rampa - Rampe - Rampa - Leuning - Rampa - Pochylnia - Fogantyú - Поручень - Ράµπα - Rampă - Zábradlie - Rampa - 

� Télécommande - Remote control - Mando a distancia - Fernbedienung - Telecomando - Afstandsbediening - Telecomando - Pilot - Távirányító - Пульт удаленного управления -
Τηλεχειριστήριο - Telecomandă - Diaľkové ovládanie - Dálkové ovládání - 

� Cordon d’alimentation - Power cord - Cordón de alimentación - Speisekabel - Cavo d’alimentazione - Voedingskabel - Cabo de alimentação - Przewód zasilający - Hálózati zsi-
nór - Шнур питания - Καλώδιο τροφοδοσίας - Cordon de alimentare - Kábel napájania - Kabel napájení - 
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AVERTISSEMENT • WARNING • ADVERTENCIA • WARNUNG • AVVERTENZA • WAAR-
SCHUWING • ADVERTÊNCIA • OSTRZEŻENIE • FIGYELMEZTETÉS • ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• ΠΡΟΣΟΧΗ • ATENŢIE • UPOZORNENIE • UPOZORNĚNÍ •

INPUT
FREQUENCY
RATED POWER

220-240 VAC
50 Hz
800 W

TF160

MAX. WEIGHT
110 KG / 242 LBS

Sticker tracabilité - Traceability sticker - Sticker traza-
bilidad - Aufkleber/Rückverfolgbarkeit - Sticker trac-
ciabilità - Traceerbaarheidssticker - Autocolante de
rastreabilidade - Naklejka z danymi producenta -
Nyomonkövethetőségi matrica - Этикетка контроля
качества - Αυτοκόλλητο ταυτοποίησης - Etichetă trasabili-
tate - Samolepka s informáciami - Nálepka pro určení
původu - 

TN : XXXXXXXXXX
DATE : WW-YYYY

SN : XXXXX

DECATHLON
4 bd de Mons, 59 650 Villeneuve d'Ascq, France

Tel. : + 33 3 20 33 50 00
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M A G Y A R
Ön a DOMYOS márka Fitness termékét választotta. Köszönjük a belénk vetett bizalmat.

A DOMYOS márkát azért hoztuk létre, hogy minden sportoló számára lehetõvé tegyük az otthoni edzést. 
Termékeinket sportolók alkották sportolók számára.

Nagyon örülnénk, ha megosztaná velünk a DOMYOS termékekkel kapcsolatos minden észrevételét és javaslatát. 
Az áruház személyzete és a DOMYOS termékfejlesztõ osztálya ezért kíváncsi az Ön véleményére.

Ha írni kíván nekünk, email-jét www.decathlon.com internetes honlapunk címére küldheti, országának kiválasztásával.
Jó edzést kívánunk, és reméljük, hogy öröme fog telni ennek a DOMYOS terméknek a használatában.

FIGYELMEZTETÉS
Mielőtt elkezdené edzésprogramját, kérdezze meg kezelőorvosát. 

Ez különösen fontos, ha ön elmúlt 35 éves, ha előzőleg voltak egészségi problémái, és ha több éve nem sportol. 
Minden utasítást olvasson el használat előtt.

- Maximális sebesség: 10 km/h (6.2 mph)
- Áramellátás: 220-240 V, 50 Hz
- Névleges teljesítmény: 800 W
- Motor folyamatos teljesítménye: 1,25 CV (HP)
- Motor csúcsteljesítménye: 2,5 CV (HP)
- A futógép súlya: 57 kg (125.7 lbs)
- A futógép terjedelme kinyitva: H115 x L157 x l77 cm (H45 x L62 x l30 in)
- A futógép terjedelme összecsukva: H157 x L79 x l77 cm (H62 x L31 x l30 in)

A gép felszínétõl 1 m távolságban és a talajtól 1m 60 cm magasságban mért zajnyomásszint értéke: 75 dB (maximális sebesség).

Fenntartás / Bemelegítés: Fokozatos
terhelés 10 perctől kezdve.
A forma fenntartása vagy rehabilitáció céljá-
ból végzett fenntartó edzést minden nap
végezheti körülbelül 10 percig. 
Ez a fajta gyakorlat az izmok és az izületek
fejlesztését szolgálja, vagy pedig fizikai tevé-
kenység előtti bemelegítésként végezhető.
A lábak izomtónusának fokozása céljából
állítson be nagyobb sebességet, és növelje
meg az edzésidőt.
Természetesen a sebességet az edzés alkal-
mával bármikor megváltoztathatja.

Formába hozó aerob edzés: 
Viszonylag hosszú ideig (35 perctől 1
óra hosszat) tartó mérsékelt terhelés.
Ha ön veszíteni szeretne a súlyából, ez a
fajta testgyakorlás az egyetlen, amely megfe-
lelő diétával társítva növelni tudja a szervezet
által elfogyasztott energia mennyiségét.  
Ehhez nincs szükség mértéktelen erőfeszí-

tésre. 
A testgyakorlás rendszeressége a legjobb
eredmények elérésének záloga.
Állítson be egy viszonylag kis sebességet, és
végezze a gyakorlatot a saját ritmusában, de
legalább 30 percig. 
Ettől a gyakorlattól a bőrén finom izzadsá-
gnak kell megjelennie, de semmi esetre sem
szabad kifulladnia tőle. 
A lassú ritmusban végzett gyakorlat időtar-
tama az, ami arra fogja késztetni a szerveze-
tét, hogy a zsírokból merítsen energiát, fel-
téve, ha Ön legalább hetente háromszor har-
minc percnél tovább végez futógyakorlatot.

Állóképességet növelő aerob edzés: 
20-40 perces erőteljes izommunka.
Ez a fajta edzés a szívizom jelentős
megerősítését és a légzés javítását tűzi ki
célul.
A sebességet úgy emelje, hogy növelje a lég-
zés gyakoriságát a gyakorlat végzése alatt. 

Az ekkor végzett munka intenzitása
nagyobb, mint a formába hozás során vég-
zetté.
Az edzések során fokról fokra tovább tudja
majd tartani ezt az erőkifejtést, egyre jobb rit-
musban. 
Az állóképességet növelő aerob edzést lega-
lább hetenként háromszor kell végezni.
Az ennél is erősebb ritmusban végzett edzés
(anaerob munka és vörös zónában végzett
munka) csak sportolóknak való, és megfelelő
előkészítést igényel.
Minden edzés után néhány percet szánjon a
lassabban végzett gyaloglásra, hogy a szer-
vezete fokozatosan térjen vissza a nyugalmi
állapotba.

Ha ön kezdő, néhány napig kis sebességgel végezze az edzést, erőltetés nélkül, és ha szükséges, iktasson be pihenőket. 
Emelje fokozatosan az egyes edzések számát vagy időtartamát.

A KARDIO-TRÉNING ÁLTALÁNOS ALAPELVE

Az alábbi általános információt csak tájékoztató jelleggel szabad figyelembe venni. Szíveskedjen tehát azt saját formájának és tetszésének megfe-
lelően személyre szabni.

MŰSZAKI JELLEMZŐK
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1. A terméket csak a tájékoztatóban leírt módon szabad használni! Őrizze
meg ezt a tájékoztatót a termék teljes élettartama során.

2. A tulajdonos kötelessége megbizonyosodni arról, hogy a termék vala-
mennyi használója megfelelően tájékozott az összes biztonsági előírást
illetően.

3. A Domyos minden felelősséget elhárít a terméknek a vásárló vagy más
személy által történő helytelen használatából eredő bármilyen személyi
sérülésre, vagy vagyoni kárra vonatkozó reklamáció esetén.

4. Ez a készülék eleget tesz a nem terápiás, házi használatra készült fitness
eszközökre vonatkozó, a GB17498 szabvánnyal egyenértékű európai
(EN 957-1 és EN957-6, HC osztály) szabványok előírásainak. Ne hasz-
nálja a terméket üzleti, bérleti vagy intézményes keretek között.

ELEKTROMOS VESZÉLYEK
5. Minden használat után és minden tisztítási, szerelési vagy karbantartási

művelet előtt azonnal kapcsolja ki a főkapcsolót, és húzza ki a futógép
csatlakozódugóját a fali aljzatból. 

6. Soha ne hagyja a hálózatra csatlakoztatott gépet felügyelet nélkül.

7. Soha ne használja a gépet sérült elektromos vezetékkel, vagy sérült, lee-
sett, hibás vagy vízzel érintkezett csatlakozódugóval.

8. Ne használja a gépet olyan helyen, ahol aeroszolos termékeket vagy oxi-
génpalackot használnak.

9. Ne húzza a gépet az elektromos vezetéknél fogva, és ne kapaszkodjon
a vezetékbe.

10. Ha hosszabbítóra van szükség, akkor csak legfeljebb 1,5 m-es, földelt
csatlakozó aljzattal ellátott hosszabbítót használjon.

11. Tartsa távol az elektromos vezetéket forró felületektől.

12. A gépet csak szabályosan földelt fali csatlakozóhoz szabad csatlakoz-
tatni.

A FÖLDELÉSSEL KAPCSOLATOS UTASÍTÁSOK
Helytelen működés vagy üzemzavar esetén az áramütés veszélyének csök-
kentése céljából az áram a földbe vezetődik. Ezért a készülék földelt veze-
tékkel és földelt csatlakozódugóval van ellátva. Ezt a csatlakozódugót egy
megfelelően beszerelt, és az érvényben levő előírásoknak megfelelően föl-
delt csatlakozóaljzatba kell csatlakoztatni. A futógép földelt csatlakozódu-
gójának helytelen csatlakoztatása áramütés veszélyét vonja maga után. 
Kétség felmerülése esetén szakemberrel kell megvizsgáltatni, megfelelő-e a
készülék földelése. A futógéppel szállított csatlakozódugón ne hajtson végre
semmiféle változtatást. Ha azt nem lehet bedugni a fali csatlakozóba, szak-
képzett villanyszerelővel szereltessen be egy megfelelően földelt fali csatla-
kozót.

13. A futógépet egy 10 A-es (amper) elektromos hálózat fali aljzatához kell
csatlakoztatni.

14. Az Ön otthonában az elektromos hálózatnak jó állapotban kell lennie,
és meg kell felelnie az érvényben lévő előírásoknak.

15. Az Ön otthoni elektromos szekrényében kötelezően lennie kell egy 30
mA-es differenciális megszakítónak. Ez a berendezés érzékeli a kóbo-
ráramot, és garantálja az emberek biztonságát.

16. Egyes régiókban az elektromos szekrényt villámhárítóval is kötelező
ellátni. Kérjük, járjon utána, nem kötelező-e a villámhárító felszerelése
az Ön megyéjében, régiójában vagy országában.

VESZÉLY
17. Mielőtt a futógép bármiféle karbantartásához vagy vizsgálatához hoz-

zálátna, kapcsolja ki a főkapcsolót, és húzza ki a csatlakozódugót a
fali aljzatból. Tilos levenni a motor burkolatát. A kézikönyvben leírtakon
kívül beállításokat és műveleteket csak engedéllyel rendelkező szakem-
ber végezhet. Ennek a biztonsági intézkedésnek a be nem tartása
súlyos, esetleg halálos sérülést is okozhat.

18. Soha ne merítse a gép egyetlen alkatrészét sem semmiféle folyadékba.

ANYAGI KÁROK
19. Egyetlen nyílásba se dugjon bele semmiféle tárgyat.

20. Tartsa távol a kezét minden mozgó alkatrésztől. Soha ne tegye sem a
kezét, sem a lábát a szalag alá.

21. A készüléket belső térben, sima felületen, nedvességtől és portól mentes,
tágas helyen kell használni. Bizonyosodjon meg arról, hogy elegendő
hely áll rendelkezésére a készülék biztonságos megközelítéséhez és
körüljárásához. Hagyjon szabadon egy 2 m-es biztonsági sávot a futó-
pad mögött, és 0, 65 m-eset annak mindkét oldalán. Az edzőgép hasz-
nálata során mindig ellenőrizze, hogy a gép környéke megfelelően sza-
bad legyen. A gépet nem szabad a szabadban tárolni vagy használni.

22. Ne öntsön semmiféle folyadékot a szalagra. Ha futás közben inni kíván,
használjon visszazárható sportkupakos kulacsot.

23. Ügyeljen, hogy a hálózati zsinór meg ne sérüljön.

24. A felhasználó felelőssége, hogy összeszerelés után és minden haszná-
lat előtt ellenőrizze az egyes alkatrészeket, és ha szükséges, meghúzza
a csavarokat. Azonnal cserélje ki az elhasználódott vagy hibás alkatrés-
zeket.

25. Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a szalag a lábtartókhoz
képest tökéletesen egy vonalban, középen helyezkedjen el.

26. 2 órás használat után, majd minden 10 órányi használat elteltével
ellenőrizze a szalag feszességét (lásd Karbantartás fejezet).

Minden 10 órányi használat elteltével ellenőrizze a szalag kenését (lásd
Karbantartás fejezet).

Megjegyzés: A karbantartási utasítások be nem tartása a
garancia megszüntetésével járhat.
27. Ne barkácsoljon semmit a terméken.

28. A terméket meghibásodása esetén vigye vissza a Decathlon áruházba,
és a teljes megjavításig ne használja azt tovább. Kizárólag Decathlon
pótalkatrészeket használjon.

29. Ne tárolja a gépet nedves helyen (úszómedence szélén, fürdőszobá-
ban, stb.). 

BIZTONSÁG
Figyelmeztetés: A súlyos sérülések veszélyének és a készülék károsodásának elkerülése céljából kérjük, hogy a ter-
mék használata előtt olvassa el az alábbi fontos használati óvintézkedéseket!

ELEJE

HÁTULJA

BAL
OLDAL

JOBB
OLDAL

Felülnézetlegalább kb. 0,65 m
25 inch

legalább kb. 0,65 m
25 inch

leg
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HASZNÁLAT

Figyelmeztetés: A futópad használata előtt szíveskedjen
figyelmesen elolvasni az alábbiakat.

1. Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről az edzés teljes időtartama alatt.

2. A padlóburkolat megóvása érdekében terítsen a gép alá egy speciális, a
Decathlon áruházban kapható szőnyeget.

3. Soha ne engedje meg, hogy egyszerre több személy használja a futópa-
dot.

Az edzés megkezdése előtt:

4. Vegyen fel jó állapotban levő sportcipőt. A futógép károsodásának elke-
rülése érdekében ellenőrizze, hogy a cipő talpára ne tapadjon semmiféle
törmelék, mint például kavics vagy kövek.

5. Ellenőrizze, hogy a cipőfűzője ne akadhasson bele a mozgó szalagba.

6. Kösse össze a haját, hogy ne zavarja edzés közben.

7. Ne hordjon bő ruházatot, ami esetleg zavarhatná edzés közben.

8. Mielőtt elkezdené az aktuális edzést, bizonyosodjon meg arról, hogy a
biztonsági kulcs klipsze megfelelően fel van-e rögzítve a ruhájára, és
hogy a biztonsági kulcsot a mágnes megfelelően rögzíti a helyén.
Szükség esetén a kulcsnak teljesen ki kell húzódnia a konzolból, hogy
leállítsa a futógépet.

9. Kezdéskor mindig a lábtartókon álljon, és ne a szalagon. Mielőtt rálépne
a szalagra, várja meg, míg a szalag sebessége eléri legalább az 1
km/h-t. Soha ne indítson ennél nagyobb sebességgel.

10. A sebességet fokozatosan kell növelni.

11. A futógépre történő fel- és leszállás közben, és a sebesség megváltoz-
tatásakor mindig használja a fogantyút.

12. A futógép használata közben ne akassza rá a törülközőjét.

13. Az egész idő alatt tartsa távol a terméktől a gyermekeket és a háziálla-
tokat.

14. Az edzés végén várja meg a szalag teljes megállását, mielőtt leszállna
róla.

15. Soha ne indítsa el a motort összecsukott helyzetben.

FIGYELMEZTETÉS: Ha szédülést, hányingert, mellkasi fájdalmat,
vagy más szokatlan jelenséget tapasztal, azonnal hagyja abba
az edzést, és kérje ki orvosa tanácsát, mielőtt az edzést foly-
tatná.

16. Mielőtt elkezdené edzésprogramját, mindig szánjon időt az izmok
megnyújtására. Lassan melegítsen be, kis sebességű járással. Emelje
fokozatosan az edzés intenzitását, míg el nem éri a lépések kívánt gya-
koriságát.

Mielőtt egy edzésalkalmat befejezne, mindig az alábbiak
szerint járjon el:

1. Az edzés befejezése előtt szánjon időt arra, hogy lépéseinek gyakorisá-
gát lelassítva térjen vissza a pihenésig, és szívritmusa visszaállhasson
nyugalmi állapotba.

2. Fogja meg a fogantyút, és nyomja meg a sebesség « - » gombját. Lassítsa
le a lépéseit a könnyű sétáig (3 km/h).

3. Mielőtt leszállna a futógépről, győződjön meg annak teljes megállásáról.

Minden edzésalkalom végén mindig az alábbiak szerint
járjon el:

1. Vegye ki a biztonsági kulcsot a konzolból, 
és tárolja olyan helyen, ahol gyermekek 
nem férhetnek hozzá.

2. A gépet mindig a főkapcsolóval kell kikapcsolni.

3. Húzza ki a hálózati zsinórt a fali aljzatból. Ez különösen akkor fontos, ha
hosszabb ideig nem fogja használni a gépet.

4. A hálózati zsinórt a közlekedési útvonalaktól távol kell elvezetni és tárolni.

5. Mielőtt elmozdítaná vagy elrakná a futópadot, ellenőrizze a szalag megfe-
lelő rögzítését.
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KIJELZÉS GOMBOK

"START/STOP" : Az álló futópad elindítására, illetve a mozgó futópad leállítá-
sára szolgál.
Az edzés megszakításához a « STOP » gombot kell megnyomni.
Az edzés újraindításához a « START » gombot kell megnyomni.

"RESET" : A „TIME“, „DISTANCE“ és „CALORIES“ számlálók nullázására szol-
gál.

« + » : Megnyomásakor a sebesség 0,1 km/h-val nő.
« - » : Megnyomásakor a sebesség 0,1 km/h-val csökken.

Megjegyzés : Hosszan tartó lenyomással gyorsabban lehet pör-
getni az értékeket.

A FUTÓGÉP MŰKÖDÉSE

A biztonsági kulcsot a konzol alján látható, sárgával keretezett piros körbe kell tenni.

A KONZOL MŰKÖDÉSE

GOMBOK

"STOP" : Az edzés megszakítására szolgál.

"^” : Megnyomásakor a sebesség 0,1 km/h-val nő. 

"V" : Megnyomásakor a sebesség 0,1 km/h-val csökken.

"ENTER" : A sebességérték érvényesítésére szolgál.

A „v“ és „^“ gombokkal beállított sebességet az „ENTER“ 3 mp-en belüli
megnyomásával lehet érvényesíteni.

INDÍTÁS

Miután bedugta a helyére a biztonsági kulcsot a konzolon, és felerősítette a
ruhájára a klipszet, a legegyszerűbben a « START/STOP » gomb megnyo-
másával indíthatja el az edzést. 3 mp-es visszaszámlálás után a futógép 
1 km/h-s sebességgel indul.

LEÁLLÍTÁS

A legegyszerűbben a « START/STOP » gombbal állíthatja le az edzést.

A TÁVIRÁNYÍTÓ MŰKÖDÉSE

"TIME" :
Az edzés időtartama óra :
perc : mp-ben.

"CALORIES” : 
Az elégetett kalóriák becsült
mennyisége.

"DISTANCE" : A megtett
távolság kilométerben (km)
vagy mérföldben (m).

A futás sebessége 
km/h-ban vagy mérföld/h-ban.
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K A R B A N TA R TÁ S

Egy puha ruhával törölje le a port. A makacsabb (például izzadság-)foltokat kissé megnedvesített ruhával lehet eltávolítani. 
Vigyázzon, nehogy áramütés érje, ellenőrizze, hogy a futógép ki legyen kapcsolva, és a hálózati zsinór ki legyen húzva.

Soha ne merítse a gép egyetlen alkatrészét sem semmiféle folyadékba.

TISZTÍTÁS

A futófelületnek mindig tökéletesen középen kell elhelyezkednie. 
A párhuzamosság hiánya szükségszerűen a futófelület idő előtti elhasználódását
(a szélek beszakadását) okozza, és hosszú távon árt a futógép működőképessé-
gének (rosszul működnek a görgők).

1. Indítsa el a futógépet 5 km/h (3 mérföld/h) sebességgel, és helyezkedjen el a
gép mögött.

2. Ha a szalag bal felé tér ki: Fordítsa el a bal oldali beállító csavart egy
negyed fordulattal az óramutató járásával megegyező irányba, a jobb oldalit
pedig egy negyed fordulattal az óramutató járásával ellenkező irányba.
Ha a szalag jobb felé tér ki: fordítsa el a jobb oldali beállító csavart
egy negyed fordulattal az óramutató járásával megegyező irányba, a bal
oldalit pedig egy negyed fordulattal az óramutató járásával ellenkező irá-
nyba.

3. Hagyja járni a gépet, míg a szalag a helyére nem kerül (1-2 percig), és ha
kell, ismételje meg a műveletet.

Ha a szalag jobb felé tér ki Ha a szalag bal felé tér ki
6 mm-es Allen-kulcs

A FUTÓFELÜLET HELYZETÉNEK BEÁLLÍTÁSA

A futófelület elhasználódásnak van kitéve, idővel megnyúlik. 
Húzza feszesebbre, amikor elkezd csúszni a görgőkön (szalaszt).

1. Fordítsa el a 2 szabályozó csavart egy negyed fordulattal az óramutató járá-
sának irányában.

2. Ha szükséges, ismételje meg, de vigyázzon, ne állítsa túl szorosra a szalagot.
A szalag feszessége akkor megfelelő, ha mindkét oldalon néhány cm-re fel
tudja emelni a szélét.

6 mm-es Allen-kulcs

A FUTÓFELÜLET FESZESSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA

Ajánlatos a szalagot évente 2-3 alkalommal megkenni, hogy csökkenjen a súrló-
dás a futófelület és az alaplemez közt (tehát csökkenjen a motor megterhelése).

Nincs szükség kenésre, ha szilikonnyomok láthatók a szalag belső felületén vagy
az alaplemezen (nedves, enyhén zsíros a felület).

Ha a szalag, vagy az alaplemez száraz:

1. Kapcsolja ki a gépet, és húzza ki a hálózati zsinórt.
2. Emelje fel a szalag szélét, és permetezzen szilikonsprayt a belső felületére (a

géphez mellékelt szilkonsprayt).
Megjegyzés : A következők megvásárlásához forduljon a szokott Decathlon áru-
házhoz. 
A kenéshez általában 5-10 ml szilikon szükséges.
3. Forgassa kézzel a szalagot, majd ismételje meg a műveletet a másik oldalon

is.
4. Várjon néhány percet, hogy a szilikon mindenhová eljusson, mielőtt újraindí-

taná a gépet.

Vigyázat, a túl sok szilikon árthat a futógép megfelelő működésének (csúszásves-
zély).

A FUTÓFELÜLET KENÉSE
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AZ ÖN ÁLTAL VÁSÁROLT TERMÉK TOVÁBBFEJLESZTÉSE:
Termékeinek állandó tökéletesítése során a Domyos megváltoztatta a futó-
gép nyitó- és zárószerkezetét.
Az alábbiakban található ezek ismertetése.

A FUTÓGÉP ÖSSZECSUKÁSÁT ÉS SZÉTNYITÁSÁT ÁLLÓ SZALAG MEL-
LETT ÉS A GÉPET A HÁLÓZATBÓL KIHÚZVA KELL ELVÉGEZNI.

A futógép összecsukása:
Helyezkedjen el a futógép mögött, a talajon
állva.
A bal lába legyen a futógép szalagja mögött,
a jobb lába pedig a szalag jobb oldalán.
Nyúljon be bal kézzel a szalag alá, jobb kéz-
zel pedig húzza meg a rögzítőgombot a
zárószerkezet kioldásához.
A rögzítőgomb a futógép szalagjának jobb
oldalán található.
Miközben kihúzva tartja a rögzítőgombot,
kezdje felemelni a szalagot néhány centiméternyire. 
A lábát hajlítsa be, a háta maradjon egyenes. 

Nyúljon mindkét kezével a szalag alá, behajlított
lábbal és egyenes háttal, és emelje fel teljesen a
futógépet.

Amikor túljutott a rögzítést jelző kattanáson, a
futógép függőleges állapotban lesz rögzítve.
Ha a futógép nem marad rögzítve, eressze lej-
jebb néhány centiméterrel, és ismételje meg a
műveletet behajlított lábbal és egyenes háttal.

A futógép szétnyitása:
Bal kézzel nyomja kissé előre a futógépet, és
tartsa meg ezt a nyomást, míg jobb kézzel
kihúzza a rögzítőgombot.

Nyúljon mindkét kezével a szalag alá, és nyissa
szét a futógépet.
Kezével kísérheti a futógép szétnyitását, de ne
felejtse el közben a lábát behajlítani, és a hátát
egyenesen tartani.

ÖSSZEHAJTÁS / SZÉTNYITÁS

Vigyázat, a futópad nehéz (57 kg / 126 font)! Mielőtt elmozdítaná, győződjön meg róla, hogy megvan-e hozzá a kellő testmérete és ereje!

Kapcsolja ki a futógépet (tegye a főkapcsolót « O » állásba) , és húzza ki a hálózati zsinórt a fali csatlakozóból. Akassza rá a hálózati zsinórt a futógépre,
úgy, hogy ne sérülhessen meg az áthelyezéskor.

A futógépre a mozgatását megkönnyítő görgők vannak felszerelve.
Amikor a futógép össze van csukva (bizonyosodjon meg róla, hogy a rögzítőszerkezet jól be van pattintva!), fogja meg a futófelületet az oldalánál vagy az
alatta található rúdnál fogva, és döntse a futógépet maga felé.

Amikor a futógépet a kívánt helyre vitte, rögzítse a lábával, majd hajtsa le a szalagot a teljesen a talajig.

ÁTHELYEZÉS

K A R B A N TA R TÁ S
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A MŰKÖDÉSI RENDELLENESSÉGEK DIAGNOSZTIKÁJA
A futógép nem kapcsol be (semmi nem látszik a kon-
zol kijelzőjén)
1.  Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló I helyzetben van-e.
2. Ellenőrizze, hogy működőképes-e a fali aljzat, ahová a hálózati zsinórt

csatlakoztatta. (A fali aljzat működőképességének ellenőrzéséhez dugjon
be egy lámpát vagy más elektromos készüléket).

3. Ellenőrizze, hogy a hálózati zsinór másik vége össze van-e kapcsolva a
futógéppel.

4. Ellenőrizze, be van-e kapcsolva a gép elején található megszakító. Ha
szükséges, megnyomva kapcsolja be újra.

Ha a probléma még mindig fennáll:
5. Kapcsolja ki a futógépet, húzza ki az aljzatból, majd ellenőrizze a konzol

csatlakozásait.

megszakító                            Főkapcsoló

A futógép bekapcsol, de a szalag nem indul el.  
1. Vegye ki a helyéről a biztonsági kulcsot, majd tegye vissza.
2. Nyomja meg a konzol „START / STOP“ gombját.

A futógép sebessége nem állandó:
1. Kifejezetten ellenezzük az elektromos hosszabbító használatát. Ha mégis

szükség volna a hosszabbító használatára, a kábel ne legyen 1.50 méter-
nél hosszabb, hogy kisebb legyen az elektromos veszteség.

2. Lehetőleg ne terhelje túl a fali aljzatokat nagy fogyasztású készülékekkel
(háztartási készülékekkel vagy barkácsgépekkel), amelyek zavarhatják a
futógép működését.

3. Ellenőrizze, hogy a hálózati zsinór mindkét végén megfelelően van-e csat-
lakoztatva (az aljzathoz és a futógép csatlakozójához) az érintkezési hiba
elkerülésére. A fali aljzat működőképességének ellenőrzéséhez dugjon be
egy lámpát vagy más elektromos készüléket.

4. Ellenőrizze a futógép szalagjának feszességét (a szalagnak nem szabad
csúsznia). Lásd a(z) 70. oldalon

5. Ellenőrizze, hogy a futógép szalagja meg van-e kenve. Lásd a(z) 70. oldalon

A futógép zajos:
1. Ellenőrizze, hogy a futógép szalagja középen van-e. Lásd a(z) 70. oldalon
2. Ellenőrizze a futógép szalagjának feszességét (a szalagnak nem szabad

csúsznia). Lásd a(z) 70. oldalon. 
3. Ellenőrizze, hogy a futógép szalagja meg van-e kenve. Lásd a(z) 70. oldalon

A konzol kijelzőjén „E1“, „E2“, „E3“ vagy „E6“ 
látszik: 
1. Kapcsolja ki a futógépet, várjon néhány pillanatot, majd kapcsolja vissza.
2. Vegye ki a helyéről a biztonsági kulcsot, majd tegye vissza.
Ha a probléma még mindig fennáll:
3. Kapcsolja ki a futógépet, húzza ki az aljzatból, majd ellenőrizze a konzol

csatlakozásait.
4. Vigyázzon, hogy visszacsukáskor nehogy becsípje a vezetékeket.

A DECATHLON rendeltetésszerű használat esetén a vásárlás számlával igazolt napjától számított 10 éven keresztül garanciát vállal ennek a
terméknek a szerkezetére, 5 éven keresztül a meghajtó motorra, és 2 éven át pedig az elhasználódó alkatrészekre és a munkadíjra.

A DECATHLON ennek a garanciavállalásnak a keretében csak a termék cseréjére vagy javítására köteles, melyről a DECATHLON belátása
szerint dönt.

Minden terméket, melyre a garanciát érvényesítik, bérmentesített küldeményben, a vásárlás tényét megfelelően igazoló iratokkal együtt kell
eljuttatni a DECATHLON által elismert szervizek egyikébe.

A garancia nem vonatkozik az alábbi esetekre:
• Szállítási sérülések.
• Rossz vagy helytelen használat.
• Hibás összeszerelés
• Rossz karbantartás
• A DECATHLON által el nem ismert szervizben végzett javítások.
• Üzleti célú felhasználás

Ez a kereskedelmi garancia nem zárja ki az egyes országokban és / vagy régiókban előírt törvényes garancia-feltételek alkalmazását.

DECATHLON - 4 BOULEVARD DE MONS – BP299 – 59665 VILLENEUVE D’ASCQ – FRANCE

KERESKEDELMI GARANCIA
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