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BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ 

 Az összeszerelés előtt és az első használat előtt olvassa el a használati útmutatót. 

 A használati útmutatót tegye el, a jövőben szüksége lehet rá. 

 A képek csak illusztráció. Az újabb modellek részben eltérhetnek. 

Figyelmeztetés – Ne hanyagolja el a rendszeres karbantartást, meghosszabbítja a gép 
élettartamát. A rendszeres karbantartás elhanyagolása következtében keletkezett hibák nem 
garanciálisak. 

Veszély: Biztonsági okokból tisztítás és karbantartás kezdete előtt húzza ki a futópadot a hálózatból. 

Ne használjon hosszabbítót és ne kíséreljen meg manipulációt a mellékelt kábellel. A készüléknek 
megfelelően földelve kell lennie. 

1) A gépet egyenes és stabil felületen helyezze el olyan foglalat közelében, amely megfelel a 
megadott feszültségnek és frekvenciának. 

2) Mielőtt a futófelület mozgásba jön, lépjen fel a két oldalsó fellépőlapra, majd ezt követően 
indítsa el a gépet. Csak akkor lépjen a futófelületre, ha eléri a minimális sebességet, így 
megakadályozza a motor meghibásodását. 

3) A futópadot ne helyezze vastag szőnyegre. A gép, vagy a szőnyeg megsérülhet. 

4) A futópad mögött biztosítson elegendő (legalább 0,6 m) szabad teret. 

5) Ne engedje, hogy a gyermekek a futópadon lépkedjenek, vagy annak környezetében 
tevékenykedjenek. 

6) Biztonsági okok miatt minden edzés kezdete előtt csatolja a biztonsági kulcs csipeszes felét a 
ruhájához. Veszély esetén a vezérlő panelből való kihúzásával azonnal megllítja a futópadot. 

7) Ne nyúljon a gép mozgásban lévő részeihez. 

8) A futópadot ne használja, ha a vezeték vagy a csatlakozó sérült. 

9) A hálózati kábelt ne tegye ki magas hőmérsékletnek. 

10) A gép közelébe ne használjon gyúlékony aeroszolokat. A motor közelében keletkező szikrák 
tűzveszélyesek. 

11) A gép nyílásaiba ne helyezzen semmilyen tárgyat. 

12) A futópad kizárólag otthoni használatra alkalmas. 

13) Ha ki akarja húzni a gépet a hálózatból, először távolítsa el a biztonsági kulcsot, kapcsolja ki a 
főkapcsolót, majd húzza ki a tápkábelt a foglalatból. 

14) A pulzusérzékelő nem arra szolgál, hogy értékelje a felhasználó egészségi állapotát. Az 
érzékelők csupán tájékoztatásként szolgálnak az edzés során. 

15) Az egyik beállító eszköznek sem szabad kiállnia, mivel akadályozhatja használóját a 
mozgásban. 

16) Ezdés közben biztonsági okokból fogja a markolatot. 

17) Edzés során húzzon megfelelő cipőt. A magassarkú cipő, a nyitott cipő nem alkalmas a 
futópadon való edzéshez. A futópad használata mezítláb sem javasolt. Minnőségi sport cipő 
viselete ajánlott, hogy elkerülje a láb túlzott terhelését. 

18) Kategória: HC( EN 957 norma) otthoni használatra alkalmas. 
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19) Teherbírás: 120 kg 

20) Ha a csatlakozó, vagy a konnektor meghibásodott, cseréltesse ki szakemberrel. 

21) Ha a kábel meghibásodott, jelezze a szervízes kollégáknak kicserélés céljából, vagy cseréltesse ki 
szakemberrel. 

22) FIGYELMEZTETÉS: A pulzusérzékelő nem feltétlen mutat pontos adatokat. Eltérés lehetséges a valóságtól. 

Az edzés közbeni túlterhelés súlyos sérülést vagy halált okozhat. Ha rosszul érzi magát, fejezze be az edzést. 

Minden edzés után távolítsa el a biztonsági kulcsot, nehogy a készülék véletlenül működésbe lépjen, valamint hogy 
idegenek ne tudják elindítani.. 

 

 

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ 

A csomag az alábbi alkatrészeket tartalmazza. 

 

Pót alkatrész lista: 
 
 

Szám
. 

Megnevezés Specifikáció
. 

db  Szám Megnevezés Specifikáció db 

A Fő vázszerkezet  1 21 Imbuszkulcs 5 mm 1 

76 Biztonsági kulcs  1 32 Csavar M8*42 2 

 

Szerszámok: 
 
 

Szám Megnevezés Specifikáció db 

21 Imbuszkulcs 5 mm 1 

 

ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSEI 
 

A gépet ne kapcsolja be addig, amíg nincs teljesen összeszerelve. 

1. lépés: 

 
 
 
 

Nyissa ki a dobozt. Vegye ki a fő vázszerkezetet (A) 
és tegye a földre. 
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2. lépés: 
 

 
3. lépés: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. lépés: 

 
 
 
 
 

 
Emelje fel a konzolt a nyíl irányában. 
Bizonyosodjon meg róla, hogy a konzol tápkábele 
nincse-e megnyomódva. Erősítse oda a csavar 
(32) és a csavarhúzó (5) segítségével. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Emelje fel az (A-1) részt a nyílnak megfelelő 
irányba és állítsa fel a fő vázszerekezetet (A) 
vertikális helyzetbe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fordítsa el az A-3 részt a nyíllal megegyező 
irányba. 
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5. lépés: 
 

Krok 6: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A futópad összecsukása 
 

 

 
 
 

Nyomja az A-1 részt és az A-2 részt állítsa fel, húzza a 
nyíllal megegyező irányba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A markolatot (B és C) nyissa le, fordítsa el az 
óramutatóval megegyező irányba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mozgassa a markolat rudat felfelé és állítsa a képen 
látható pozícióba. Tartsa meg az A-1 pontban, 
csúsztassa az A-2-t lefelé a fő vázszerkezethez, 
amíg nem hallja, hogy beakad. 
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A futópad szétnyitása:  

 
A fő vázszerkezetet (A) tegye a földre és nyomja 
meg az A-1 részt. Az A-2 részt húzza felfelé, amíg 
nem hallja a kattanást. A markolatot (B és C) nyissa 
le, fordítsa el az óramutatóval megegyező irányba.
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FIGYELEM: A gépet ne kapcsolja be addig, amíg nincs teljesen összesezerlve, nem 
teljesítette az összes lépést, nem bizonyosodott meg arról, hogy minden csavar 
megfelelően meg van-e húzva. A gép bekapcsolása előtt olvassa el a használati 
útmutatót.  

 

TECHNIKAI PARAMÉTEREK 
 

SZÉTNYITOTT MÉRETEK 
(mm) 

1640*730*1275 mm HAJTÓMŰ IGÉNY SZERINT 

ÖSSZECSUKOTT MÉRETEK 
(mm) 

370*730*1610 mm MAX. 
TELJESÍTMÉNY 

IGÉNY SZERINT 

FUTÓDESZKA (mm) 1300*460 mm TÁPEGYSÉG IGÉNY SZERINT 

A FUTÓPAD SÚLYA 55 kg DŐLÉSSZÖG 0 - 12 % 

MAX. TEHERBÍRÁS 120 kg SEBESSÉG 1,0-16 km/hod. 

3 LED KIJELZŐ SEBESSÉG, IDŐ, TÁVOLSÁG, KALÓRIA, PULZUS, DŐLÉSSZÖG 

 

 

 

FÖLDELÉS 
 

A berendezést le kell földelni. Ha a futópad hibásan működik vagy hirtelen leáll, a földelés 
csökkenti az áramütés kockázatát. A berendezés fel van szerelve egy csatlakozóval, amely egy 
földelő vezetővel és dugóval ellátott. A dugót csatlakoztatni kell a megfelelő aljazatba ami a 
helyi előírásoknak megfelelően felszerelt és földelt.  

FIGYELEM – Kérjük kövesse az útmutató előírásait. A helytelen működés elektronikai 
meghibásodáshoz vezethet. kérje szakember segítségét. A gép 220 V leföldelt feszültséggel 
működik.Ha a dugó nem illeszkedik otthoni konnektorjába, kérje szakember segítségét, a 
dugó szétszerelése, átalakítása veszélyes 
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MŰVELETEK 
 

KIJELZŐ 
 

1.  "SPEED":  Készenléti  módban vagy aktív állapotban világít a LED kijelző, amely 1,0 – 16,0 
km/h értéktartományban mutatja a sebességet. 

2. "DIS., TIME, CAL.": Ha a DISTANCE ablak világít, a gép 0,0 – 99,0 km értéktartomány között 

mutatja a távolságot. Ha a TIME ablak világít, a gép a 0,0 – 99,0 km értéktartomány között 
mutatja a távolságot, valamint 0:00 – 99:59 értéktartomány között az edzés időtartamát. Ha a 
CALORIES ablak világít, 0 – 9999 értéktartomány között mutatja a felhasználó által elégetett 
kalóriák számát az edzés alatt.  

3. "PULSE / INCL": Ha a felhasználó megfogja a markolatot, kivilágít a PULSE ablak, amely 50-

200 ütés/perc értéktartomány között mutatja a felhasználó pulzusát. (Az értékek infomáció 
jellegűek, orvosi célokra nem használhatóak fel.) Ha az INCLINE ablak világít, a gép 0-12% 
értéktartomány között mutatja a gép dőlésszögét. 

4. A futópad Bluetooth-on keresztül Android APP vagy IOS APP-hez csatlakoztatható.  Így a 
berendezés mobiltelefon vagy iPad segítségével ellenőrizhető. Az adatok megjelennek a 
csatlakoztatott készüléken is.  

 

SOFTWARE 
 

1. A futópadnak együtt kell működnie az alábbi rendszerekkel, hogy csatlakoztatható legyen a 
berendezés, ill. hogy az adatok mérhetőek legyenek a csatlakoztatott rendszeren is. 

Android verzió: Android 4.3 vagy magasabb 

Asztali számítógép verzió: Bluetooth BLE4.0 vagy magasabb 

Apple IPAD, asztali számítógép: IOS operációs rendszer IOS 7 vagy magasabb 

 

IPAD modell : I PAD mini, I PAD Mini2, I PAD mini3, I PAD Air, I PAD Air2. 

 
2. Szoftver letöltése és instaláció: 

Android rendszer: A QR kód szkennelésével megjelenik a link. 
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Kattintson a http://www.anzhi.com linker és töltse le a “C2- Treadmill” fájlt és 
instalálja a szoftvert. 

IOS rendszer: A QR szkennelésével megjelenik a link. 

 

Az APP Store-ba megjelenik a fájl  “C2 TREADMILL” címmel. Instalálja be. 
Látogassa meg a https://itunes.apple.com/cn/app/c2-treadmill/id986302503?mt=8 
oldalt. 

 

NYOMÓGOMB FUNKCIÓK 

1. "START / STOP": Ha a gép be van kapcsolva és a biztonsági kulcs is a vezérlő panelhez van 
csatlakoztatva, a gomb megnyomásával elindíthatja a gépet. Ha a gép használatban van, a 
gomb megnyomásával megállíthatja a gépet és az adatok kinullázódnak. 

2. "+", "-" a jobb markolaton: A gép elindítása után a "+", "-" gombok megnyomásával beállíthatja 
a kívánt sebességet. Minden egyes nyomással 0,1 km-el nő/csökken a sebesség. 

3. "+", "-" a bal markolaton: A gép elindítása után a  "+", "-“ gombok megnyomásával beállíthtja a 
gép dőlésszögét. 

4. Távirányító: 
 

A Gömbölyű nyomógomb F Ujj gyűrű 1 Dőlésszög növelése 

B Elem bizt. borítás G Indikációs kontroll lámpa 2 Dőlésszög csökkentése 

C Elem H Csavar és gumi 3 Sebesség növelése 

D Elem nyílása   4 Sebesség csökkentése 

E Elem zár   5 START/STOP 

http://www.anzhi.com/
https://itunes.apple.com/cn/app/c2-treadmill/id986302503?mt=8
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5. APP operáció: Nyomja meg a gombot és megjelenik az üzemeltetéshez szükséges 

operáció. 

 
6. Az APP instaláció befejezésével a kijelzőn megjeleni az ikon. A szoftver az ikonra való 

kattintással elindul. 

7. A szoftver rendszer csatlakoztatása után nyomja a HELP gombot és megjelenik az operációs 
útmutató. 

 

8. Az APP operációs státuszban csatlakoztassa a géphez az “előre beállított Bluetooth“ (C2-
XXXXXXX) segítségével. 

 

Indítsa el a kijelzőt. Nyomja meg a CONNECT gombot a Bluetooth csatlakoztatásához. 
 

9. Ha az adatokat szeretné rögzíteni, nyomja meg a LOGIN/SIGN UP gombot és tagként 

jelentkezzen be. Ezek után használható az adatok rögzítéséhez szükséges szerver. 

GYORS INDÍTÁS (MANUÁLIS) 
 

1. Kapcsolja be a futópadot és csatlakoztassa a biztonsági kulcsot az arra kijelölt helyre. Indítsa 
el az APP szoftvert és a futópad számítógépét csatlakoztassa a mobilhoz vagy a 
számítógéphez. 

2. Ha a gép készenléti módban van, nyomja meg a START/STOP gombot a távirányítón, a 
számítógépen vagy a APP szoftver kijelzőjén. 3 másodperc után a gép 1,0 km/h sebességgel 
és 0 dőlésszöggel elindul. A többi ablak is 0 értéktől lép működésbe. 

3. A gép elindítása után a sebesség és a dőlésszög megváltoztatása céljából használja az APP 
szoftvert vagy a távirányítót. 



12  

EDZÉS KÖZBENI VEZÉRLÉS 

1. SPEED-DOWN: csökkenti a sebességet. 

2. SPEED-UP: növeli a sebességet. 

3. START/STOP: Csökkenti a sebességet, míg a gép nem áll meg. 

4. Ha a felhasználó több, mint 5 másodpercig fogja a pulzusérzékelőt, megmutatja a mért értékeket.  

5. A biztonsági kulcs a vezérlő panelből való eltávolítása után a gép azonnal megáll. Minden ablak   
“---“ mutat 4 hangjelzés kíséretében és a gép megáll. 

 

KÉZI VEZÉRLÉS 
 

1. Ha a gép készenléti módban van, nyomja meg a START/STOP gombot és a gép 1,0 km/h és 0 
dőlésszöggel elindul. A többi ablak is 0 értéktől lép működésbe. A "+", "-", "+", "-" gombok 
megnyomásval állíthatja a sebességet és a dőlésszöget. 

2. APP operáció: APP útmutató szerint. 

3. Távirányító: APP útmutató szerint. 

 

ELŐRE BEÁLLÍTOTT PROGRAMOK 
 

Az előre beállított program az APP programban van beállítva. Ha a gép csatlakoztatva van a 
Bluetooth-hoz, a gép irányítható lesz. Nézze meg az APP útmutatót. 

 

FELTÉRKÉPEZÉS 
 

Nézze meg az APP útmutatót. 

 

FELHASZNÁLÓI PROGRAM 
 

A felhasználói program az APP programban van beállítva. Ha a gép csatlakoztatva van a Bluetooth-
hoz, ellenőrizheti a gépet. Kövesse az APP útmutató szerint. 

 

PROGRAMTARTOMÁNY 
 

 PROGRAM ALAPÉR- 
TELMEZETT 

BEÁLLÍTÁSI 
TARTOMÁNY 

KIJELZŐ 
TARTOMÁNY 

IDŐ (MIN:SEC) 0:00 15:00 5:00 - 99:00 0:00－99:00 

DŐLÉSSZÖG (%) 0 0 0 - 12% 0 - 12% 

SEBESSÉG (km/hod.) 1,0 1,0 1,0 - 16,0 1,0 - 16,0 

TÁVOLSÁG (km) 0 1,0 0,5 - 50,0 0,00－99,0 

PULZUS (ütés/min) P N/A N/A 50 - 200 

KALÓRIA (TEPLOT.) 0 50 20 - 999 0－999 

Biztonsági kulcs funkciók 

 
A biztonsági kulcs eltávolítása után a gép azonnal megáll. A kijelző minden ablaka “__” mutat, 3x sípol, 
majd a szalag megáll. A biztonsági kulcs visszahelyezése után a vezérlő panelbe a futószalag ismét 
elindul a ciklus elejétől. 

 
Energiatakarékos funkció 
A rendszer SAVE.ON energiatakarékos funkcióval rendelkezik. A készenléti módban 10 perc 
késleltetéssel a SAVE-ON rendszer elindul és a kijelző bekapcsol. Az ismételt aktivitáshoz bármelyik 
gombot nyomja meg.  
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BLUETOOTH & MP3 (VÁLASZTHATÓ) 
 

1. Ha a mobil vagy a számítógép csatlakoztatva van a futópadhoz és nem találja a LINE-IN 
konnektort, USB-t, vagy a csatlakoztatott SD kártyát, megkeresi a Bluetooth berendezést és 
automatikusan csatlakozik a "C2-AUDIO- BT"-hoz. Így hallgathat zenét az APP szoftveren, 
mobilon vagy számítógépen keresztül.  

2. Ha LINE-IN konnektor, az USB és az SD kártya együttesen kapcsolódik, elsődlegesen a 
konnektor csatlakozik. Ha a konnektor ki van kapcsolva, az USB csatlakozik. Ha kihúzza az 
USB-t, az adatok SD kártyán jelennek meg. 

3. Ha zenét hallgat, a számítógép bal oldalán nyomja meg a zeneirányítási gombot. 

 : Következő : Előző : Hangosítás   Halkítás 

:  Pauza,  Play,  APP  Bluetooth  on/off.  Az APP  programban 3 másodpercig nyomja a 

gombot a Bluetooth csatlakoztatásához, lecsatlakoztatásához. 

4. Csatlakoztassa az USB-hez a telefon vagy a számítógép adatkábelét. 

 
Kikapcsolás: 

Kapcsolja ki a gépet. A gépet menet közben is kikapcsolhatja. Ezzel a kikapcsolási módszerrel a gépet 
nem károsítja. 

 
FIGYELEM 

 A biztonsági kulcsot dugja a vezérlő panelba, annak csipeszes végét pedig csíptesse a 
ruhájához. 

 Az edzés kezdetekor ajánlatos a kezdő sebességet betartani, fogni a markolatot, amíg nem 
szokja meg a gép működését. 

 Az edzés biztonságos befejezése érdekében nyomja meg a STOP gombot, vagy húzza meg a 
biztonsági kulcs zsinórját. A gép azonnal megáll. 

 Ha a távirányító nem működik, ellenőrizze, hogy van-e benne elem vagy nyomja meg az 
ellenőrző gombot, hogy megbizonyosodjon róla, hogy világít-e a kontroll gomb. Végül 
készenléti módban 8 másodpercig nyomja meg a START/STOP gombot. A rendszer a 
távirányító ellenőrzési módjába kapcsol és a sebességet mutató ablak “88” mutat. A mód 
elhagyása céljából  és a  készenléti módba való visszatérés céljából bármelyik gombot nyomja 
meg.  

 A távirányítót és az elemet ne tegye vízbe. 

 A távirányító könnyen megsérül, ezért ne nyomja erővel. 

 

AJÁNLÁS A TORNAGYAKORLATOKHOZ 
 
BEMELEGÍTÉS 

 
A bemelegítés biztosítja a megfelelő vérkeringést. Meggátolja a görcsöket és az izomfájdalmat. 
Minden nyíújtógyakorlatnak 30 másodpercig kellene tartania. Az izmokat csak addig nyújtsa, amíg a 
fájdalom, húzódás elfogadhatő. Ha a gyakorlat nagyon fáj, lazítson. Javasoljuk az alábbi nyújó 
gyakorlatok elvégzését. 

 
 

AEROB TORNAGYAKORLAT 
 

Ez a fázis fizikailag megterhelőbb. A rendszeres testmozgással erősíti az alsó végtagok izmait. A 
tempót saját maga határozza meg – fontos, hog az intenzitás a torna során azonos legyen. A 
pulusértéknek a célzónában (lásd lejjebb) kell mozognia. 
 

 



14  

 
 

Ennek a fázisnak min. 12 percig kell tartani. 

 

LEVEZETŐ TORNA 
 
Ez a fázis az izomlazítás, valamint a szív-és érrendszer nyugtatására szolgál. Kb. 5 percig kell 
tartania. Utána folytathatja a bemelegítő gyakorlatokkal, vagy ugyanezt a gyakorlatsort könnyített 
tempóban. A tornagyakorlatok után elengedhetetlen az izmok nyújtása – kerülje a megerőltetést. 

A kondíció javulásával növelhető a tornagyakrolatok hossza, intenzitása. Tornázzon rendszeresen, 
legalább háromszor hetente, egyenletesen elosztva. 

 

IZOM FORMÁLÁSA 
 

Az izomformálásnál fontos beállítani a terhelhetőség legmagasabb szintjét. Az alsó végtagok izmai 
nagyobb terhelésnek vannak kitéve, melynek következménye lehet, hogy nem fog bírni olyan hosszú 
ideig tornázni. Ha egyidejűleg próbál javítani a kondícióján, az edzést is hozzá kell alakítani. A 
bemelegítés és a záró fázisban a szokott módon tornázzon, viszont az aerob fázis végén növelje a 
terhelést. Természetesen a sebességet csökkenteni kell, hogy a pulzust a célzónában tudja tartani. 

 
SÚLYCSÖKKENTÉS 

 
Az elégetett kalóriák száma függ az edzés hosszától és intenzitásától. 

 

 

KARBANTARTÁS 

A FUTÓSZALAG KÖZPONTOSÍTÁSA 
 

Helyes központosítás 

● A futópadot egyenes talajra helyezze. 

● Kapcsolja be a gépet 6 m/h sebességgel. 

● Ha a szalag jobbra mozdul el, fordítsa el a jobb regulációs csavart 90 fokkal az óramutató járásával 
megegyező irnyba és a bal regulációs csavart 90 fokkal az óramutató járásával ellentétes irányba. 

● Ha a szalag balra mozdul el, fordítsa el a bal regulációs csavart 90 fokkal az óramutató járársával 
megegyező irányba és a jobb regulációs csavart 90 fokkal az óramutató járásával ellentétes irányba. 
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A kép: A szalag jobbra húz. B kép: A szalag balra húz. 

FIGYELEM: Karbantartás vagy tisztítás előtt mindig húzza ki a kábelt a konnektorból. 

 

Tisztítás  
 

A rendszeres tisztítással megnövelheti a gép élettartamát. A gépről rendszeresen törölje le a port (a 
gép oldala, szalag, fellépőlap). Így megakadályozza, hogy a futópad alatt összegyűljön a 
szennyeződés – enyhén nedves ronggyal. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a motorhoz, a szalag 
alatti térbe. 

Figyelem: Karbantartás előtt mindig húzza ki a kábelt a konnektorból. Évente egyszer nyissa fel 
a motor burkolatát és porszívózza ki a szennyeződéseket. 

 

Kenés 
 

A deszka és a szalag közötti kenés megnövelheti a gép élettartamát, ezért ajánlott rendszeresen 
kenni a súrlódási pontokat. A futódeszka rendszeres karbantartása is ajánlott. 

Az alábbi kritériumok alapján javasoljuk a kenést: 

 könnyű terhelés (kevesebb, mint 3 ó hetente) – évente 1x          

 közepes terhelés (3 - 5 ó hetente) – 6 havonta  

 nehéz terhelés (több, mint 5 ó hetente) – 3 havonta 
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SZERKEZETI RAJZ 
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ALKATRÉSZ LISTA 
 

Szám Megnevezés Specifi- 
káció 

db Szám Megnevezés Specif
i- 
káció 

db 

1 Alap vázszerkezet  1 51 Csavar M6x5
5 

2 

2 Fő vázszerkezet  1 52 Csavar M6x3
5 

1 

3 Emelés  1 53 Csavar M6x3
0 

8 

4 Konzol  1 54 Csavar M8x1
2 

2 

5 Távtartó  1 55 Csavar M8x1
6 

4 

6 Bal markolat  1 56 Csavar M8x6
5 

1 

7 Jobb markolat  1 57 Csavar M6x1
6 

2 

8 Anya  2 58 Anya M6 8 

9 Motor tartó  1 59 Anya M8 5 

10 Konzol  1 60 Csavar ST4.0x
15 

49 

11 Tartó váz  2 61 Csavar ST4.2x
45 

2 

12 Ék  2 62 Kiegyenlítő alátét ⌀8 10 

13 Első henger  1 63 Rugós alátét ⌀8 8 

14 Hátsó henger  1 64 Biztosító alátét ⌀6 3 

15 Ék  4 65 Csavar ST2.9x
8 

10 

16 Alátét  4 66 Csavar ST2.9x
6.5 

8 

17 Rugónyomó  4 67 Csavar M10x4
5 

3 

18 Rugó  2 68 Kiegyenlítő alátét ⌀10 6 

19 Markolat rugó  2 69 Csavar M10x5
0 

2 

20 Csavar  8 70 Csavar M10x1
6 

2 

21 Imbuszkulcs 5 mm 1 71 Bztosító alátét ⌀10 4 

22 Nagy alátét  2 72 Csavar M4x1
6 

3 

23 Motor felső burkolata  1 73 Belső végződés  1 

24 Motor also burkolata  1 74 Számítógép  1 

25 Fellépő lista  2 75 Vezérlő egység  1 

26 Bal végződés  1 76 Biztonsági kulcs  1 

27 Jobb végződés  1 77 DC Motor  1 

28 Bal dekorációs burkolat  1 78 Pulzus és 
dőlésszög 

nyomógomb 

 1 

29 Jobb dekorációs burkolat  1 79 Pulzus és 
sebesség 

nyomógomb 

 1 

30 Támasztó markolat  2 80 Dőlésszög motor  1 

31 Bal kerék váz  1 81 Mágneses mag  1 

32 Csavar M8x42 3 82 Mágneses gyűrű  1 

33 Alsó deszka  1 83 Csatlakozó  1 

34 Markolat végződés  2 84 Futó deszka  1 

35 Tvarová svorka  2 85 Tápkábel  1 
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36 Jobb dekorációs burkolat  1 86 Jobb kerék váz  1 

37 Ékszíj J170-6 1 87 Biztonsági 
csatlakozó 

 1 

38 Alátét  1 88 Anya M5 4 

39 Transzportkerék  2 89 Pulzusérzékelő 
kábel 

 2 

40 Tömítő alátét  8 90 Dőlésszög növelő 
kábel 

 2 

41 Lábállító  4 91 Nyomógomb M8
x35 

2 

42 Kábelösszekötő  1 92 
Bal markolat 
dekorációs 
burkolat 

 2 

43 Futószalag  1 93 
Jobb markolat 

dekorációs 
burkolat 

 2 

44 Biztonsági kulcs nyílás  1 94 Bal kiegyenesített 
burkolat L 

 1 

45 
Biztonsági kulcs 

felfüggesztés 
 1 95 Bal kiegyenesítő 

burkolat L 

 1 

46 Csúszásmentesítő alátét  2 96 Jobb dekorációs 
burkolat-R 

 1 

47 Csavar M6x16 4 97 Burkolat  2 

48 Csavar M8x55 2 a-1 AC kábel  1 

49 Csavar M10x80 1 a-2 AC kábel  1 

50 Anya M10 12 98 Tömítő alátét  6 
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HIBAJELENTÉS 
 

               E01 — Kommunikációs hiba: 

Valószínűleg megszakadt a kommunikáció a konzol és a kontroll panel 
között, vagy megsérült a számítógép. Ellenőrizze a csatlakoztatást a konzol 
és a kontroll panel között. Ha rossz a kábel, cserélje ki újra vagy cserélje ki 
a számítógépet. 

E02: 

Valószínűleg a bipoláris tranzisztor vagy a kontroll panel meghibásodott. 
Multiméter segítségével bizonyosodjon meg arról, hogy a bipoláris 
tranzisztor nem égett-e ki. Cserélje ki az egész tranzisztort, vagy a 
műszertáblát. 

E03 — Nincs érzékelő jel: 

Valószínűleg az ok, hogy a sebességérzékelő lámpa 10 másodpercig nem 
kapott jelet. Bizonyosodjon meg róla, hogy a panel hátsó oldalán az 
érzékelő helyesen van-e instalálva (csatlakoztatva). Ha nem, instalálja újra. 
Ellenőrizze az érzékelő helyes csatlakoztatását. Ha a sebességmutató 
sérült, csatlakoztassa újra a konnektort vagy cserélje ki a mágneses 
szenzort. Ellenőrizze a kontroll panel tevékenységét, ill. hogy a kábelezés 
helyesen van-e csatlakoztatva. Ha nem, csatlakoztassa helyesen vagy 
cserélje ki a kontroll panelt. 

              E05 — Meghibásodott kontroll panel vagy motor: 

Valószínűleg meghibásodott a kontroll panel vagy a motor. Cserélje ki a 
panelt vagy a motrot. 

              E06 —A motor és a kontroll panel hibás csatlakoztatása: 

Valószínűleg hibásan van csatlakoztatva a motor és a kontroll panel, vagy 
az egyirányú motor vagy a kontroll panel meghibásodott. Ellenőrize, hogy a 
motor vagy a panel helyesen vannak-e csatlakoztatva, ill. hogy nem 
sérültek-e. Ha igen, cserélje ki a motrot vagy a kontroll panelt, esetleg 
húzza ki a csatlakoztatást, majd újra csatlakoztassa. 

              “- - -” Biztonságos kikapcsolás 

Valószínűleg rosszul van csatlakoztatva a biztonsági kulcs a panelhez, vagy a 
biztonsági kulcs beszúró meghibásodott. Csatlakoztassa újra a biztosítékot a 
konzolhoz. Csatlakoztassa a végződéseket, vagy cserélje ki a beszúrót. 
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GARANCIÁLIS FELTÉTELEK, REKLAMÁCIÓ 

 
Garanciális feltételek  

Jótállás  
Az eladó 24 hónapos garanciát nyújt a vevőnek, kivéve ha a jótállási számlán, vagy egyéb dokumentumon 

más garanciális idő szerepel. A kötelező jótállás időtartama nem érinti a vevőt.  

Az eladó garanciát vállal a minőségre, ha az eladott termék a normál célnak megfelelően van felhasználva, 

és megtartja a szerződésben elfogadottakat.  

 

A garanciális feltételek nem érvényesek a következő esetekben:  

 

 a felhasználó által okozott károk, pl. nem szakszerű szerelés, az áru megrongálása helytelen javítással  

 helytelen karbantartás  

 mechanikai károsodás  

 elhasználódott alkatrészek a mindennapi használat során (pl. gumi és műanyag alkatrészek, mozgó 

mechanizmusok, stb.)  

 elkerülhetetlen esemény, természeti katasztrófa  

 szakszerűtlen beavatkozás  

 szakszerűtlen kezelés, helytelen elhelyezés, magas illetve alacsony hőfokhatás, víz, aránytalan nyomás, 

szándékosan átalakított alak és nagyság változtatás  

 

Reklamáció igénylés  

 

Reklamációkérelem eljárása  
A vevő köteles az eladó által eladott árut mihamarabb átnézni. A vevő az ellenőrzést lehetőleg úgy 

végezze, hogy az esetleges hibákat észrevegye.  

Reklamáció esetén a vevőnek be kell mutatni a vásárlást igazoló dokumentumot a gyártási számmal. 

Amennyiben az igazolószelvény hiányos, az eladónak jogában áll elutasítani a reklamációs kérelmet.  

Amennyiben a vevő olyan hibabejelentést tesz, melyre nem vonatkozik a jótállás (pl. nem teljesítették a 

garanciális feltételeket, a hiba tévedésből lett jelentve, stb.) az eladó jogosult a költségtérítésre. A szerelési 

költség az érvényben lévő árlista alapján lesz elszámolva.  

Ha az eladó a tesztelés során nem találja hibásnak az árut, jogában áll a reklamációt érvénytelennek 

tekinteni, és jogosult az érvénytelen reklamációkor felmerülő költségek visszatérítésére.  

Amennyiben a vevő olyan hibabejelentést tesz, melyre vonatkozik a jótállás, az eladónak kötelessége a 

hibát elhárítani, esetlegesen új árut adni. Az eladó a vevő beleegyezésével más termékre is cserélheti a 

hibás árut. A kártérítés rendezése e bekezdés alapján az eladóra vonatkozik.  

Az eladó a reklamációt az áru kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon belül rendezi, amennyiben 

nincs más idő megegyezve. Az érvényes nap az eladó által eladott, de cserére kerülő termék eladásánál 

feltüntetett nap. Amennyiben az eladó nem tudja elrendezni a reklamációkérelmet, megegyezik a vevővel 

más alternatív lehetőségben. Ha ilyen megegyezés nem jön létre, az eladó köteles anyagi kártérítést fizetni 

a vevőnek.  

 

 

 

 

 

 

Eladás dátuma:                                                                                               Eladó bélyegzője  és aláírása:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Forgalmazó: 

Insportline Hungary Kft. 

 2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 65. 

 www.insportline.hu 

tel./fax: 0633-313-242 
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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HUN 

Használati útmutató 

C2 Treadmill applikációhoz
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APPLIKÁCIÓ INSTALÁLÁSA 
 

 

Szkennelje be a QR kódot és töltse le a  C2 treadmill applikációt a gépébe. 

Megjegyzés: A QR kód szkenneléséhez szüksége lesz a QR kód szkennelés applikációra. Az 
applikációt letöltheti az App Store vagy a Google Play segítségével. 

 

BEJELENTKEZÉS (LOG IN) 
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Ha felhasználóként jelentkezik be, elmentheti az edzéstörténeteket. 

 

ÖSSZEKAPCSOLÁS A FUTÓPADDAL 
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Nyomja meg a  "Connect" gombot és csatlakoztassa a berendezést a futópadhoz. 

 

PREHRÁVANIE HUDBY 
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Lépjen a beállításokhoz (Settings) és lépjen a "Bluetooth" szekcióba. Csatlakozzon az audio 
berendezéshez, így zenét is hallgathat. 

 

INDÍTÁS 
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Ha vissza szeretne lépni a futópad operációhoz, kattintson a “futóra”. 

 

 

 

 

 

 


