
 

MANUAL DE UTILIZARE 

VA RUGAM CITITI CU ATENTIE ACEST MANUAL DE UTILIZARE INAINTE SA UTILIZATI PRODUSUL SI FOLOSITI-L PENTRU 

REFERINTE VIITOARE.  

TOATE DESENELE DE PRODUS SERVESC CA REFERINTA, PENTRU DETALIILE FINALE CORECTE, VA RUGAM CONSULTATI 

PROSUSUL REAL. 
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Masuri de siguranta 

Multumim pentru achizitionarea acestei benzi de alergat, care a fost gandita si fabricata pentru a va scuti pentru multi ani de probleme 

tehnice. Probabil esti deja familiarizat cu folosirea unui astfel de produs, dar te rugam sa citesti cu atentie aceste intructiuni de utilizare, 

care au fost scrise cu scopul de a obtine rezultate maxime de la aceasta banda de alergat.   

 

Atentionari 

1. Pentru a reduce riscul de accidentari grave, cititi urmatoarele atentionari inainte de a utiliza banda de alergat.  

2. Inainte de a incepe orice program de exercitii, consultati medicul pentru a stabili daca aveti probleme medicale care ar putea 

reprezenta un risc pentru sanatatea si siguranta dvs. Sfatul medicului dvs este essential, daca luati medicamente care afecteaza 

pulsul inimii, presiunea arterial sau nivelul colesterolului. 

3. Fiti atent la semnalele corpului dvs. Exercitiile executate incorect sau in mod excesiv pot fi daunatoare sanatatii dvs. Opriti imediat 

exercitiul daca simtiti: durere, presiune in piept, batai ale inimii neregulate, respiratie greoaie, ameteala sau greata. Daca 

experimentati oricare dintre aceste stari, ar trebui sa consultati medicul inainte sa continuati exercitiile.   

 

4. Măsuri de siguranță electrică 

1.  Nerespectarea următoarelor avertismente poate crește riscul unui șoc electric și al vătămării corporale. 

2. Verificati intotdeauna cablul de alimentare pentru a evita eventualele stricaciuni. Daca observati deteriorari, nu folositi cablul de 

alimentare.  

3. Nu atingeti niciodata cablul de alimentare cu mainile ude.  

4. Pozitionati cablul de alimentare in asa fel incat sa nu il calcati.  

5. Este ideal a fi folosit doar cablul de alimentare oferit de vanzator.  

 

Precautii de siguranta generale  

1. Folositi banda de alergare doar in modul in care vi se arata in manualul de instructiuni.  

2. Asigurați-vă că tensiunea sursei de alimentare este aceeași cu cea indicată pe cablul de alimentare. 

3. Este responsabilitatea proprietarului să se asigure că toți utilizatorii benzii de alergare sunt informați corespunzător cu privire la 

toate avertismentele și măsurile de siguranță. 

4. Banda de alergare este grea și trebuie scoasă din ambalaj și asamblată de două persoane. 
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5. Înainte de asamblarea benzii de alergat, asigurați-vă că nu este conectată la nicio sursă electrică, cum ar fi o priză de perete. 

6. Folosiți banda de alergare pe o suprafață solidă și plană cu un strat de protecție pentru pardoseală sau covor. Poziționați banda de 

alergare cu cel puțin 1-2 metri de spațiu liber în spatele benzii de alergare. 

7. Țineți banda de alergare departe de umiditate excesivă și de praf. 

8. Înainte de a utiliza banda de alergat, verificați dacă piulițele și șuruburile sunt bine strânse. 

9. Nivelul de siguranță al benzii de alergare poate fi menținut numai dacă este examinat în mod regulat pentru deteriorări și uzură. 

Înlocuiți imediat componentele defecte. Nu utilizați banda de alergare până când nu au fost înlocuite. 

10. Banda de alergare a fost testată și certificată conform EN957 în clasa H.C. Potrivit numai pentru uz casnic, de uz casnic. 

11. Frânarea este controlată de sursa de alimentare a centurii de rotație. 

12. 12. Banda de alergare nu este adecvată pentru utilizare terapeutică. 

13. Păstrați copiii și animalele de companie departe de banda de alergare. Banda de alergare este destinată exclusiv pentru adulți 

14. Purtați îmbrăcăminte potrivită în timp ce utilizați banda de alergare. Evitați purtarea de haine libere care pot fi prinse în banda de 

alergare sau îmbrăcăminte care poate restrânge sau împiedica mișcarea. 

15. Nu arcuiti spatele atunci cand folositi banda de alergat; încercați întotdeauna să vă păstrați spatele drept 

16. Dacă simțiți durere sau amețeli în timpul exercițiilor, opriți-vă imediat și răcoriți-vă. 

17. Senzorul de impulsuri nu este un dispozitiv medical. Mai multe lucruri, inclusiv mișcarea utilizatorului, pot afecta precizia senzorului. 

Senzorul este destinat doar ca un exercițiu pentru determinarea tendințelor generale ale ritmului cardiac. 

18. Trebuie să aveți grijă când ridicați sau mutați banda de alergare pentru a nu vă răni spatele. Utilizați întotdeauna tehnici adecvate 

de ridicare și / sau folosiți asistență. 

19. Pentru siguranța personală este furnizată o cheie. Utilizați cheia de siguranță când utilizați banda de alergare pentru funcția de 

deconectare de urgență. În caz de urgență, puneți ambele mâini pe ghidon și puneți-vă picioarele pe suprafața antiderapantă a 

cadrului principal. Pe măsură ce faceți acest lucru, cheia de siguranță se va decupla de la calculator și se va declanșa funcția de 

dezasamblare în caz de urgență. 

20. Toate accesoriile mobile necesită întreținere săptămânală. Verificați-le înainte de utilizare de fiecare dată. Dacă ceva este rupt sau 

pierdut, vă rugăm să remediați imediat. Puteți continua să utilizați banda de alergare după ce părțile deteriorate au fost fixate. 

21. Banda de alergare nu trebuie folosită de copii sau de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau cu lipsă de 

experiență și de cunoștințe, cu excepția cazului în care au fost supravegheate sau instruite corespunzător. 

22. Copiii supravegheați care utilizează banda de alergare nu trebuie să aibă voie să se joace cu banda de alergare. 

Această mașină trebuie să fie bine împământată. Poate scădea riscul de electrocutare. 

23. Această mașină trebuie să fie bine împământată. Poate scădea riscul de electrocutare. 
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Etape asamblare 

Va rugam sa verificati lista cu piese inainte de asamblare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista elemente: 

NO. Descriere Specificatie Cant. 

 

NO. Descriere Specificatie Cant. 

A  Partea frontala  1 D19 Fir MP3   1 

B Suport display/Cadru  1 E10 Surub   M8x15 10 

C Display  1 E16 Surub M8x20 4 

C14 Capac inferior  1 E26 Piulita    8 4 

C15 Capac superior  1 E28 Saiba  8 4 

D10 Cheie siguranta   1 E30 Saiba de blocare  8 10 

Instrumente pentru asamblare: 

 Nr. Descriere Specificatie Cant. 

B07 Cheie hexagonală interioară 6mm 1 

B08 Cheie solidă încrucișată S=13,14,15 1 

B09 #5 cheie hexagonală 5mm 1 

 

Atentie: va rugam sa nu porniti banda de alergare pana nu terminati de asamblat toate piesele.   
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Pasul 1:  

 

 

 

 

 

 

 

Pasul 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasul 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deschideti pachetul si puneti puntea principala A pe 

podea  

Atentie: nu deschideti centura de etansare (P) 

inainte de a asambla banda de alergare.  

1. Ridicati prima data coloana A06,A07; 

2. Apoi fixati coloana A06, A07 pe puntea principala 

A cu 6*surub M8x15  E10 si 6* saiba de blocare 

E30 cu 5# cheia B09. 

Atentie: tineti coloana bine cu mainile in timpul 

asamblarii pentru a evita caderea.  

 

1. Conectati firul display-ului D04 si D05 prima data. 

2. Fixati cadrul de sustinere al display-ului B la 

coloana A06,A07 cu 4*Surub M8x15 E10 si 4* 

saiba de blocare E30 cu 5# cheia B09 

Atentie: inainte de a fixa surubul, asigurati-va 

ca firele sunt conectate corect.  
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Pasul 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasul 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasul 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENTIE: ASIGURATI-VA CA TOATE COMPONENTELE SUNT BINE MONTATE SI SECURIZATE INAINTEA 

FOLOSIRII BENZII DE ALERGAT.

2. Fixati display-ul C in suportul pentru display B 

cu 4* Surub M8*20 E16 si 4*saiba E28 si 

4*saiba E26 prin cheia hexagonală interioară 

B07. 

 

1. Conectati firele ① 1  si ②. 

Atentie: Asigurati-va ca firele sunt in 

perfecta stare.  

 

Fixați capacul inferior din stânga C14 și capacul 

inferior drept C15 la putea principala A. 

Atentie: va rugam sa va asigurati ca toate 

cataramele de pe capacul inferior sunt fixate 

bine pe puntea principala A  
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Pasul 7 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Pasul 8 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Taiati cureaua P; 

2. Inainte sa incepeti exercitiul va rugam sa 

introduceti cheia de siguranta D in fanta si 

strangeti clema de siguranta. 

3. Pentru orice situație de urgență, trageți în sus 

cablul de siguranță și banda se va opri. 

1. Scoateți șurubul M8 * 15 E10 și tamponul 

din material plastic C27 în partea de jos a 

cablului de oțel E cu cheia hexagonală 

B09 de 5 mm. 
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Pasul 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Scoateți șurubul M8 * 15 E10 și tamponul 

din material plastic C27 în partea 

superioară a cablului de oțel (E) cu cheia 

hexagonală B09 5 #. Apoi scoateți cablul de 

oțel din cadrul inferior. 

2. Observație: Cablul de oțel vă ofera 

siguranța în timpul montării; îl puteți 

păstra pentru utilizarea viitoare. 
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Etape pentru pliere 
Pliere in sus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenție: când aparatul este în modul de funcționare sau înclinat, este interzisă plierea. 

Pliere in jos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Țineți puntea de alergare din dreptul literei "F" în 

desenul din stânga și pliați-o in direcția săgeții până 

când auziți un "bang" de la cilindrul de aer. 

Țineți puntea de rulare F și loviți locul H al barei de 

presiune a aerului, apoi puntea de bază va cădea 

automat. 
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Sfaturi pentru transportare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Pentru a înclina, începeți prin plasarea unei mâini în 

poziția "F" pentru a susține capătul superior al benzii 

de alergare. Apoi, plasați un picior în poziția "K" 

pentru a ține capătul inferior al benzii de alergare 

ferm. Cu piciorul la "K", înclinați încet partea 

superioară a benzii de alergat în jos spre sol. Odată 

ce cadrul principal "F" ajunge la un punct suficient de 

scăzut, roțile benzii de alergare vor deveni active. 

 

Pentru a o transporta, țineți banda de alergare din 

poziția "F" și înclinați-o până când roțile se pot 

deplasa pe sol.  
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Nivelare 
Puteți echilibra banda de alergare ajustând tamponul (C31) în cazul în care solul este neuniform; Rotind piciorușul (C31) în partea stângă 

prin cheia solidă încrucișată (B08) va crește înălțimea și intorcandu-se spre partea dreaptă va micșora înălțimea. 
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Notiuni introductive privind modul de operare 

 

 

 

 

 

 

 

1. Afisare Windows  

1)  Fereastra "TIME": Afișează timpul de funcționare. Intervalul de afișare este 0: 00-18h. Când ajungeți la limita maximă de timp, 

acesta nu se va opri și va inregistra de la ora 0:00 din nou. În modul de numărătoare inversă, intervalul de afișare este de 99 min-0 

min. Când ajungeți la 0:00, fereastra de timp va afișa "END", după 5 secunde se va opri și va intra în modul de așteptare. 

2) Fereastra "DISTANCE": Afișeaza distanța de funcționare. Intervalul de afișare este de 0,00-99,99. când ajunge la limita maximă a 

distanței, nu se va opri și va conta de la 0,00 din nou. În modul de numărătoare inversă se va afișa din setarea datelor la 0,00, atunci 

când numărul este 0, fereastra va afișa "END", după 5 secunde se va opri și va intra în modul de așteptare. 

3)  Fereastra "PACE": afișează min. per Km. 

4) Fereastra "CALORIES”: Afișeaza caloriile consummate ale alergătorului pe durata antrenamentului. Intervalul de afișare este de 

0,0-999. Când se ajunge la limita maximă de calorii, calculatorul nu se va opri și va inregistra de la 0.0 din nou. În modul de 

numărătoare inversă se va afișa din setarea datelor la 0,0. Când ajungeți la 0.0, fereastra va afișa "END", iar după 5 secunde va 

intra în modul de așteptare. 

5) Fereastra "PULSE": Afișează ritmul inimii alergătorului atunci când acesta tine mânerul cu două mâini. Sistemul poate calcula 

ritmul cardiac al alergătorului și poate afișa în această fereastră intervalul de frecvențe de 50-200 bătăi / min. (Aceste date sunt doar 

de referință, nu le utilizați ca date medicale). 

6) Fereastra "STEPS": Afișeaza pașii de funcționare, intervalul de afișare fiind 0-99999. Când se ajunge la limita maximă, acesta va 

inregistra de la 0 din nou. În modul numărătoare inversă, fereastra va afișa din setarea datelor la 0, când ajunge la 0 fereastra va 

afișa "END", după 5 secunde va intra în modul de așteptare. 

7) Fereastra "INCLINE": Afiseaza nivelul de inclinare de la 0.0-15.0. 

8) Fereastra "SPEED": Afiseaza viteza de alergare. Intervalul de viteza este 0.8—18.0km/h. 

9) Fereatra “MATRIX”: Afiseaza viteza de alergare si inclinarea. In fereastra pentru viteza un patrat reprezinta 2 km/h, iar in fereastra 

de inclinare un patrat reprezinta 2 sectiuni.   
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2. Fereastra centrala LCD: Afiseaza timp, distanta, ritm, calorii si frecventa cardiac prin deplasare atunci cand este apasata tasta 

“DISPLAY-ALT”. Afiseaza “FAT” in modul FAT. 

Functiile butoanelor 

1) “START”：Când treceți prin cheia de alimentare și de siguranță atașată, apăsați acest buton în orice moment pentru a porni 

aparatul. 

2) “STOP”: Când alergati, apăsați tasta STOP iar banda de alergare va fi întreruptă și pe ecran va apărea mesajul "PAU". Sistemul va 

păstra datele dvs. de funcționare și puteți apăsa butonul "START" pentru a continua să ruleze cu o viteză de 0,8 km / h. Apăsați 

tasta STOP de două ori si banda de alergare se va opri. Toate datele vor fi șterse și va reveni în modul de așteptare. 

3) "MODE": Apăsați pentru a alege modul de funcționare în modul de așteptare: include modul de numărătoare a timpului "30:00", 

modul de numărătoare a distanței "1.00", modul de numărare a caloriilor "50.0", modul de numărătoarea pasului "5000". Fereastra 

va clipi tot timpul când alegeți funcția. 

4) Apasati tastele  sau  pentru a stabili valorile si apasati butonul START pentru a incepe alergarea. 

5) "PROGRAMS":  apasati aceasta tasta pentru a alege programul potrivit pentru dvs.  Programele sunt: P1（Manual）、P2

（Interval）、P3（Slabire）、P4（Mers）、P5（Alergare）、P6(Urcare) 、P7、P8、P9、P10、P11、P12 si Grasime. 

6) QUICK PROGRAM BUTTONS: Poti alege P1（Manual）、P2（Interval）、P3（Slabire）、P4（Mers） P5（Alergare）si 

P6 (Urcare) printr-o tasta rapida:  ”MANUAL” ” INTERVAL”  ”LOSE WEIGHT” “WALK” “RUN” ”CLIMB”. 

7) BUTONUL  : În modul de setare se pot schimba datele țintă, iar în modul normal de lucru se 

poate schimba viteza cu 0,1 km / h pe oră. Când apăsați tasta "-SPEED +" timp de 0,5 secunde, datele de 

viteză se vor schimba incontinuu. 

8) BUTONUL  : În modul de setare se pot schimba datele țintă, iar în modul normal de lucru se 

poate schimba înclinația cu 0,5 pași pe oră. Când apăsați tasta "-INCLINE +" timp de 0,5 secunde, datele 

înclinate se vor schimba continuu. 

9) SPEED 6 8 10: pentru schimbat viteza in mod direct  

10) INCLINE 3  5 7 : pentru alegerea inclinarii in mod direct  

11) “DISPLAY-ALT”：Apasati pentru afisarea timpului, distantei, ritmului, caloriilor si frecventei cardiace 

prin schimbarea optiunii in fereastra mare din centru  

3. Start rapid 

1) Deschideți comutatorul de alimentare, introduceți capătul de magnet al cablurilor de siguranță la computer. 

2) Apăsați tasta "START" și banda va funcționa cu o viteză de 0,8 km / h după numărătoarea inversă de la 3 la 1. 

3) În funcție de necesitățile dvs. puteți schimba viteza și înclinația apăsând   si  separat. 
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4. Modul manual 

1) Apăsați tasta "START" și banda va funcționa cu o viteză de 0,8 km / h, iar celelalte ferestre vor inregistra de la 0 în regim de 

așteptare. Apasati tasta  pentru a schimba viteza si apasati tasta  pentru a schimba inclinarea. 

2) In modul standby apasati taste “MODE” pentru a intra in numaratoare inversa. “30:00” va aparea pe ecran in fereastra “TIME” . 

3) Apasati tastele  sau  pentru a schimba datele de la 5:00 la 99:00. 

4) Apasati tasta MODE pentru a intra in modul de numerotare inversa a distantei, iar fereastra va arata "1.00"; in timp ce va clipi, 

apasati tastele   sau  pentru a seta targetul distantei. Domeniul de setare este 0.50-99.90. 

5) Apasati tasta MODE pentru a intra in modul numerotare inversa a caloriilor. Fereastra va arata "50.0" iar in timp ce clipeste, apasati 

tastele  sau  pentru a seta targetul caloriilor. Domeniul de setare este 10.0-999. 

6) Pentru a intrat in modul de numerotare inversa a caloriilor, apasati tasta MODE.Fereastra va arata "5000" si in timp ce clipeste 

apasati tastele  sau  pentru a seta targetul pasilor. Domeniul de setare este 100-99900. 

7) Dupa ce ati stabilit orice mod de numerotare inversa, apasati tasta START si banda va porni in 3 secunde. In timpul exercitiului 

puteti apasa tastele  sau  pentru a ajusta viteza sau inclinarea. Apasati tasta STOP si banda se va 

opri.   

5. Program rapid si program incorporat 

Puteți intra în program apăsând orice tastă pentru program rapid sau apăsați tasta "PROGRAM". În același timp, fereastra TIME va 

afișa datele implicite "30:00" și va clipi tot timpul. Puteți schimba viteza și înclinația apăsând pe tastele  sau

. Apăsați tasta START și banda va porni după 3 secunde. În fiecare program există 16 etape. Și fiecare timp de 

exercițiu = timpul stabilit are 16 minute. Acesta va intra automat în programul următor în momentul în care cel precedent este 

terminat. Între timp vor exista 3 voci de avertizare "Bi-Bi-Bi-". Viteza și înclinarea se vor schimba corespunzător graficului 

programului.In timpul exercitiului puteti apasa tastele  sau  pentru a ajusta viteza sau inclinarea. 

Când programul este terminat, înclinația va scădea la 0. În timpul programului de antrenament puteți apăsa tasta STOP sau 

scoateți cheia de siguranță pentru a opri antrenamentul. Când se termină un program, vor exista 3 voci de avertizare "Bi-Bi-Bi-". Iar 

după 5 secunde aparatul va fi în modul de așteptare. 

 

 

 

6. Introducerea programului 

Fiecare program este împărțit în 16 etape. Fiecare etapă are propria viteză și înclinație. 
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          Etapa 

Program 

Programare timp/16 = timp de exercitiu pentru fiecare etapa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

P1 

(MANUAL) 

VITEZA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

INCLINARE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

P2 

(INTERVAL) 

VITEZA 5 10 10 5 5 10 10 5 5 10 10 5 5 10 10 5 

INCLINARE 2 2 4 4 6 6 6 6 4 4 4 4 2 2 2 2 

P3 

( PIERDERE IN 

GREUTATE) 

VITEZA 5 5 8 8 5 5 5 8 8 5 5 5 8 8 5 5 

INCLINARE 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 

P4 

(MERS) 

VITEZA 5 7 7 8 8 7 7 10 10 7 5 5 7 7 10 5 

INCLINARE 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 

P5 

（ALERGARE） 

VITEZA 5 9 9 11 11 12 5 5 9 9 11 11 12 9 9 5 

INCLINARE 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 

P6 
VITEZA 5 7 8 10 12 10 8 5 5 8 10 12 10 8 7 5 

INCLINARE 2 2 4 4 6 6 6 6 4 4 4 4 2 2 2 2 

P7 
VITEZA 5 6 6 6 7 8 10 10 8 9 10 10 8 6 5 5 

INCLINARE 0 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 0 0 

P8 
VITEZA 5 5 5 5 6 7 5 6 7 5 6 7 5 5 5 5 

INCLINARE 0 4 4 4 3 3 6 6 6 7 7 8 8 9 0 0 

P9 
VITEZA 5 5 5 8 9 9 6 8 9 6 8 9 6 6 5 5 

INCLINARE 0 5 5 5 6 6 6 7 8 9 9 9 10 10 0 0 

P10 
VITEZA 5 6 6 9 9 6 9 10 6 10 11 11 6 6 5 5 

INCLINARE 0 5 5 6 6 6 4 4 6 6 5 5 8 8 0 0 

P11 
VITEZA 5 6 7 8 9 7 6 8 10 10 8 8 7 6 5 5 

INCLINARE 0 6 6 6 7 5 8 8 4 4 4 5 5 8 0 0 

P12 
VITEZA 5 7 10 12 9 9 12 12 9 9 12 12 7 7 5 5 

INCLINARE 0 5 3 2 6 6 2 2 2 2 2 4 5 6 0 0 

 

7. Program manual: 

1) Primul program MANUAL este programul de auto-definire. Utilizatorul poate seta programul în funcție de necesități. Este 
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disponibil un singur program de auto-definire. 

2) Program de setare manual 

Apăsați tasta MANUAL pentru a intra în modul MANUAL, în modul de așteptare sau apăsați continuu tasta PORGRAM până 

când fereastra programului arată "01". Fereastra TIME va afișa "30:00" și va clipi tot timpul. Puteți schimba timpul de setare 

prin apasarea tastelor  sau  . După ce ați setat ora, apăsați tasta MODE pentru a intra în 

setarea programului. Programul este împărțit în 16 etape. Puteti apasa  pentru a seta viteza si tasta 

 pentru a seta inclinarea. În sfârșit, apăsați tasta MODE pentru a salva datele și pentru a trece la a doua etapă. 

Repetați pasul de mai sus pentru a seta restul de 15 etape. Datele vor fi salvate tot timpul până când le veți schimba. 

3. Începeți modul MANUAL 

Apăsați butonul START pentru a începe exercițiul după ce setați toate datele din fiecare secțiune. 

 

8. Testul Body Fat 

Apăsați incontinuu tasta PROGRAM în modul de așteptare, fereastra centrală a ecranului va afișa FAT, ceea ce înseamnă modul 

de testare a grăsimii corporale. Apăsați tasta MODE pentru a intra în modul de ajustare a datelor  F-1、F-2、F-3、F-4、F-5 ( F-1 

SEX, F-2 VARSTA, F-3 INALTIME, F-4 GREUTATE, F-5  BODY FAT TEST ). Apasati  pentru a seta F-1 – F4, si 

apoi apasati “ MODE” pentru a seta F-5; atunci când fereastra F5 afișează "---", vă rugăm să luati pulsul mâinii, iar fereastra va 

afișa indicele de grăsime corporală după 5-6 secunde. 

După intrarea în pagina de setare a grăsimii corporale, prima data va va fi afisat F-1. 01 înseamnă bărbat și 02 înseamnă femeie. 

1) Apasati tasta MODE, si se va afisa F-2. Apasati tasta  pentru a seta varsta de la 10 la 99.   

2) Apasati tasta MODE, si se va afisa F-3. Apasati tasta   pentru a seta inaltimea de la 100 to 200. 

3) Apasati tasta MODE, si se va afisa F-4. Apasati tasta  pentru a seta inaltimea de la 20 to 150. 

4) Apasati tasta MODE, si se va afisa F-5. Atunci când se afiseaza pe fereastra F5 "---", vă rugăm să luati pulsul mâinii, iar fereastra 

va afișa indicele de grăsime corporală în 8 secunde. 

5) Cel mai bun indice de body fat este intre 20 si 25. Daca indicele este mai mic de 19 inseamna ca sunteti putin cam slab; daca 

indicele este intre 26-29 inseamna ca ati depasit greutatea normala. Daca indicele este mai mare de 30 inseamna ca sunteti prea 

gras. ( datele sunt doar pentru referință, vă rugăm să nu le utilizați in scop medical). 
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F-1 Sex 01-barbat 02-femeie 

F-2 Varsta 10-99 

F-3 Inaltime 100-200 

F-4 Greutate 20-150 

F-5 Grasime 

≤19 Slabut 

=(20---25) Normal  

=(26---29) Putin peste greutatea normala 

≥30 Prea gras 

 

9. Funcția tastelor de siguranță 

Prin scoaterea cheii de siguranță, banda va înceta imediat să funcționeze. Toate datele din fereastră continua sa existe pe 

ecran,la fel si avertizorul sonor. Daca folositi cheia de siguranță, nu mai puteți utiliza aparatul, asa ca va trebui sa o opriti. 

10.  Incarcarea USB  

Puteți încărca dispozitivele electronice în timpul antrenamentului prin USB. 

11. MP3 

Această banda de alergare are funcție MP3. Puteți controla volumul prin dispositive electronice. 

12. ATENTIONARI: 

1) Verificați dacă alimentarea și cheia de siguranță sunt in conditii bune sau nu înainte de antrenament. 

2) Dacă s-a întâmplat un accident în timpul exercițiului, trageți imediat siguranța până când banda se oprește. 

3) Dacă există ceva în neregulă cu banda, vă rugăm sa contactati vanzatorul cât mai curând posibil. Nu este permisă 

repararea echipamentului de către personae neautorizate. 

4) Puteți scoate ștecherul din priză oricând, acest lucru nu va afecta banda de alergare. 
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13. Defectari si solutii simple 

1) Nu se afiseaza nimic pe ecran dupace banda este conectata la sursa de alimentare. 

A. Va rugam sa verificati  butonul de supraincarcare. In cazul in care butonul protector de supraincarcare sare, tineti-l 

apasat.  

B. Va rugam sa va asigurati ca sursa de alimentare, butonul protector si firul catre panoul de control sunt bine conectate.  

C. Asigurati-va ca firul care face legatura intre ecran si panoul de control este bine conectat.  

 

2) Ecranul arata E01 dupa pornire: Defectiune a semnalului dintre ecran si panoul de control.  

A. Va rugam sa verificati firul de la panoul de control spre computerul de bord; daca firul este defect, schimbati-l cu unul 

nou.  

B. Va rugam sa verificati partile electronice in calculatorul de bord; daca sesizati ceva in neregula, schimbati-le cu unele noi. 

C. Schimbati panoul de control cu unul nou.  

 

3) Ecranul arata E02: protectie anti-explozie sau probleme cu motorul  

A. Va rugam sa verificati firul de la motor si sa-l conectati bine. Daca problema nu este cu firul, va rugam sa schimbati 

motorul cu unul nou.  

B. Va rugam sa verificati daca sesizati un mitos neplacut dinspre panoul de control. Daca IGBT este scurtcircuitat, va 

rugam sa-l schimbati  

C. Va rugam sa va asigurati ca voltajul functioneaza in conditii normale. Va rugam sa folositi voltajul potrivit.  

4) Ecranul arata E03: nu exista semnal digital  

A. Daca E03 apare la 5-8 secunde dupa pornire, exista o defectiune de semnal si va rugam sa verificati conexiunea 

senzorului.  

B. Daca nu este bine conectat, va rugam s ail reconectati bine. Daca senzorul nu functoneaza cum ar trebui, schimbati-l cu 

unul nou.  

C. Daca firul pentru sensor din panoul de control este defectat, va rugam sa schimbati panoul de control.   

5) Daca ecranul arata E04: defectiune a sistemului de inclinare  

i. Va rugam sa verificati daca firul ce reprezinta semnalul de la sistemul de inclinare este bine conectat, daca 

nu, scoateti-l si introduceti-l iar.  
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ii. Va rugam sa verificati conexiunea firului de la AC cu sistemul de inclinare. Verificati daca sunt introduce din 

jack-urile potrivite.  

iii. Va rugam verificati daca firul de la sistemul de inclinare este defectat sau nu, si daca este defect, schimbati-l 

sau inlocuiti tot sistemul de inclinare. 

iv. Inlocuiti panoul de control.  

v. Dupa ce ati verificat toate cablurile, va rugam apasati butonul LEARNING de pe panoul de control pentru a 

calibra inclinarea.  

6) Ecranul arata E05 dupa pornire: suprasarcina   

A. Sarcina este prea mare, va rugam resetati  

B. Poate exista vreo parte a benzii blocata si de aceea masinaria nu poate functiona Va rugam sa ajustati centura de rulare si 

eventual folositi putin ulei pentru lubrifiere.  

C. Verificati motorul, si daca sesizati un miros specific sau un sunet nefiresc, va rugam sa il inlocuiti.  

D. Verificati panoul de bord daca este ars sau nu si inlocuiti-l dupa caz. Daca IGBT de pe bord este scurtcircuitat, inlocuiti-l.  

7) Ecranul arata E06 dupa pornire si circuitul motorului este oprit.  

A. Cablul motorului nu este bine conectat, va rugam sa verificati. 

B. Cablul motorului nu este bine conectat, va rugam sa inlocuiti motorul.  

 

8) Ecranul arata E08 dupa retinerea erorii in memorator 24C02.  

A. Memoratorul IC nu este bine conectat, va rugam sa il reconectati.  

B. Memoratorul IC este defect, va rutam sa il schimbati. 

9) Ecranul arata E10 dupa pornire, iar motorul se scurtcircuiteaza intr-o secunda.  

A. Cuplul motorului este prea mare, reglați potențiometrul într-o poziție adecvată 

B. Motorul este scurtcircuitat, va rugam sa schimbati motorul  

C. Partea de rotire este taiata, reglati partea de rotatie si lubrifiati-o.  

10) Ecranul arata E13 dupa pornire: Semnalul de la panoul de control spre monitor este defect. 

A. Va rugam sa verificati daca cablul de la panoul de control spre computerul de bord este defect, si daca este, schimbati-l 

cu unul nou.  

B. Va rugam verificati partile electronice in computerul de bord, daca sesizati ceva defect, va rugam sa il schimbati.  

C. Schimbati panoul de control. 
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L 

 

Sfaturi pentru incalzire 

• Începeți cu exerciții de mobilitate treptată ale tuturor articulațiilor, adică rotiți pur și simplu încheieturile mâinii, 

îndoiți brațul și rotiți-vă umerii. Acest lucru va permite lubrifierea naturală a corpului (fluid sinovial) pentru a proteja 

oasele si articulațiile. 

• Întotdeauna încălziți corpul înainte de a antrenament, deoarece va crește fluxul sanguin în jurul corpului, iar 

muschii vor fi mai bine definiti. 

• Începeți cu picioarele și apoi cu corpul. 

• Fiecare întindere trebuie ținută timp de cel puțin 10 secunde (până la 20 până la 30 de secunde) și repetată de 

obicei de aproximativ 2 sau 3 ori. 

• Nu vă întindeți până doare. Dacă există vreo durere, relaxati-va. 

• Nu săriți. Intinderile ar trebui să fie graduale și relaxate. 

• Nu țineți respirația în timpul unei întinderi. 

• Întindeti-va după exerciții pentru a împiedica strângerea mușchilor. Indicat este sa va intindeti de cel puțin trei ori 

pe săptămână pentru a menține flexibilitatea. 

 

Coapse: 

• Stați pe piciorul drept și luați 

glezna stângă cu mâna stângă, 

tragând piciorul în spatele 

șoldurilor. 

• Păstrați spatele drept și 

genunchii împreunati. Utilizați 

un perete pentru balans dacă 

este necesar. 

• Rezistati timp de aproximativ 

10 secunde. 

• Repetați pe celălalt picior. 

•  

 

Muschiul Hamstring: 

• Puneti un picior in fata,  

drept, si tineti mâinile pe 

celalalt picior îndoit 

(coapsă). • Împingeți până 

când începeți să simțiți 

întinderea din spate a 

genunchiului. 

• Păstrați genunchii relaxati 

și spatele drept. 

• Rezistati timp de 

aproximativ 10 secunde. 

• • Repetați cu celalalt picior. 

•  
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Gambe: 

• Stați cu piciorul din 

spate intins pe podea și 

puneti greutatea pe 

piciorul din față. 

• Rezistati timp de 

aproximativ 10 secunde. 

• Repetați pe celalalt 

picior. 

• Notă: Țineți spatele și 

piciorul din spate drepte 

atunci când efectuați 

acest exercițiu 

• . 

 

Coapse interioare: 

• Stați cu tălpile picioarelor 

împreună și cu genunchii 

spre exterior. Trageți-vă 

picioarele spre zona 

înghinală cât mai mult 

posibil. 

• Rezistati timp de aproximativ 

10 secunde 
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Intretinere 

 Antentionare: Inainte de a curate banda de alergare, asigurati-va ca nu este in functiune.  

Curatare: Curatati praful de pe curea, suprafata de alergare si partile laterale, intrucat praful in exces poate cauza daune benzii. 

Este recomandat sa curatati banda de alergare o data pe luna.  

1. Lubrifiere:  

1) Lubriefierea este necesara la 300 km. Se va activa alarma “di di di ” si pe ecran va aparea “OIL”, in acelasi timp in 

care iconita pentru ulei va clipi pentru a va informa referitor la ulei. Va rugam sa lubrifiati in mijlocul curelei de 

alergare.  

2) Dupa lubrifiere, apasati STOP pentru mai mult de 3 secunde iar alarma si informatiile legate de ulei vor disparea. 

Va sugeram sa lubrifiati banda de alergare dupa urmatoarea metoda:  

Persoanele care folosesc banda mai putin de 3 ori pe saptamana, sa lubrifieze aparatul o data la 6 luni. 

Persoanele care folosesc banda mai putin de 3-5 ore pe saptamana, sa lubrifieze aparatul o data la 3 luni. 

2. Persoanele care folosesc banda mai mult de 5 ore pe saptamana, sa lubrifieze aparatul o data la 2 luni. 

3. Centura de rulare este deplasata. Aceasta poate ajuge sa se deplaseze de pe centru dup ace ati folosit banda multa 

vreme. In primul rand, lasati banda sa mearga singura, iar centura se poate recentra singura. Daca nu se recentreaza 

automat, poti ajusta postura prin înșurubarea șurubului prezentat în imaginile de mai jos. Daca centura s-a deplasat spre 

dreapta, trebuie sa strangeti surubul in partea dreapta a centurii sau sa slabiti surubul in partea stanga. Daca centura s-a 

centrat spre stanga, faceti exact opusul procesului.  

4. Alunecarea centurii: Va rugam sa ajustati suruburile dupa diagrama de mai jos. Cand ajustati cele doua parti, asigurati-va 

ca fiecare ajustament este la fel, pe fiecare parte a benzii de alergat. Va recomandam reglarea cu o jumătate de rotație 

până când centura de rulare nu alunecă sau deviază. Evitați să reglati cureaua prea strâns, deoarece aceasta se poate 

deteriora.  

 

Atenție: Pentru a prelungi durata de viață a benzii de alergare, vă recomandăm să opriți banda de alergare 

timp de aproximativ 10 minute după 2 ore de exerciții. Cureaua de rulare reglata prea slab sau prea strâns 

va afecta aparatul. Deci păstrarea unei etanșitati adecvate este foarte importantă. Ca sfat, trageți de 

centura de rulare până la o anumită distanță până când dimensiunea acesteia nu va mai permite. Dacă 

distanța este cuprinsă între 50-75 mm, etanșeitatea centurii de rulare este potrivită. 
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Diagrama explodata  
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Lista partilor  

Nr. Descriere Specificatii Cant. Nr. Descriere Specificatii Cant. 

A01 Cadru inferior  1 C18 Sina laterala  2 

A02 Cadru principal  1 C19 Curea alergare  1 

A03 Cadru inclinat  1 C20 Curea motor  1 

A04 Cadru afisaj  1 C21 Tampon eliptic  4 

A05 Cadru suport afisaj   1 C22 Perna  4 

A06 Coloana stanga  1 C23 Tampon cu banda  2 

A07 Coloana dreapta  1 C24 Tampon plat  2 

B01 Arc 1  4 C25 Roata de transport  2 

B02 Saiba  2 C26 Roata ajustabila  2 

B03 Cilindru frontal D50xt3.0x562 1 C27 Saiba plastic  4 

B04 Cilindru spate D46xt3.0x560 1 C28 Fisa rotunda  2 

B05 Cilindru de aer   1 C29 Capac fixare  2 

B06 Manson  4 C30 Buzunar cheie   1 

B07 Cheie hexagonală interioară  1 C31 Suport picioare reglabil   2 

B08 Cheie solidă încrucișată  1 D01 Ecran   1 

B09 5# Cheie  1 D02 Panou de control  1 

B10 Puls maner inoxidabil   4 D03 Cablu ecran superior 

 

 1 

C01 Capac frontal ecran   1 D04 Cablu extensie ecran   1 

C02 Ecran mijloc-inferior  1 D05 Cablu inferior ecran 

Display bottom wire  

 1 

C03 Ecran stanga inferior  1 D06 Cablu puls superior 

 

 1 

C04 Ecran dreapta inferior   1 D07 Cablu puls inferior   2 

C05 Suport maner stanga  1 D08 Cheie siguranta cablu 

superior  
 1 

C06 Suport maner dreapta  1 D09 Cablu extensie cheie de 

siguranta 
 1 

C07 Capac superior al panoului de 

control 

 

 1 D10 Cheie siguranta  1 

C08 Capac inferior al panoului de 

control  
 1 D11 AC cablu singular  Lungime 200 

albastru 
1 

C09 Suport panou frontal  1 D12 AC cablu singular Lungime 200 

maro 
2 

C10 Suport panou inferior  1 D13 AC cablu singular Lungime 350 

maro 
1 

C11 Capac inferior maner  1 D14 AC cablu singular Lungime 350 

albastru 
1 

C12 Capac superior motor  1 D15 Cablu impamantenit   Lungime 350 

galben si verde 
1 

C13 Capac inferior motor  1 D16 Buzunar cablu audio  1 

C14 Capac inferior stanga  1 D17 Cablu USB   1 
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C15 Capac inferior dreapta  1 D18 Modul USB  1 

C16 Capac stanga spate  1 D19 Cablu MP3   1 

C17 Capac dreapta spate  1 D20 Speaker  2 

 

Nr. Descriere Specificatii Cant. Nr. Descriere Specificatii Cant. 

D21 Motor DC   1 E11 Surub M8x55 
1 

D22 Motor inclinare  1 E12 Surub 
M8x65 2 

D23 Suprafata alergare  1 E13 Surub 
M8x25 4 

D24 Comutator patrat  1 E14 Surub 
M8x35 6 

D25 Sursa de alimentare  1 E15 Surub 
M6x15 4 

D26 Protector sarcina  1 E16 Surub 
M8x20 4 

D27 Senzor magnetic  1 E17 Surub 
M5x16 2 

D28 Inel magnetic  1 E18 Surub M5x12 
7 

D29 Miez magnetic 
 1 E19 Surub M5x8 1 

D30 Cablu alimentare standard 
 1 

E20  Surub  ST4.2x30 
4 

D31 Amplificator   E21 Surub ST4.2x25 2 

D32 Cablu amplificare    E22 Surub ST4.2x12 41 

E01 Piulita de blocare M8 20 E23 Surub   ST4.2x12 16 

E02 Piulita de blocare M10 
6 E24 Surub ST2.9x8 40 

E03 Surub M10x90 1 E25 Saiba mare φ10*φ26*2.0 8 

E04 Surub M10x45 1 E26 Saiba plata 8 20 

E05 Surub M10x30 4 E27 Saiba plata mare  φ5*φ13*1.0 4 

E06 Surub M8x80 2 E28 Saiba 8 6 

E07 Surub M8x70 2 E29 
Saiba de blocare 10 2 

E08 Surub M8x40 2 E30 
Saiba de blocare 8 19 

E09 Surub M8x30 1 E31 Surub M8x45 1 

E10 Surub M8x15 13     

 

Lista de piese optionale  

Nr. Descriere Specificatii Cant. Nr. Descriere Specificatii Cant. 

F01 Filtru 

Daca prezinta filtru 

si inductor  

1 J01 
Cablu Wireless inferior ritm 

cardiac  

Daca prezinta 

filtru si inductor 

1 

F02 Inductor  1 J02 
Receptor wireless pentru 

frecvența cardiacă 
1 

F03 Lungime cablu AC 350mm   
1 J03 

Cablu superior pentru 

frecvența cardiacă 
1 

F04 Lungime cablu impamantenit 

350mm 
1 J04 Centura cardiaca 1 
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F05 Surub ST4.2x12 4     

G01 Modul Bluetooth  

Cu functie  

Bluetooth  

1     

G02 Surub ST2.9x6.0 1     

G03 Cablu conectare Bluetooth  1     

 


