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VA MULTUMIM! 

Vă mulțumim că ați cumpărat acest produs. Produsul vă va ajuta să vă mențineți in forma si mai 
sănătos într-un mod foarte ușor. 

 

Ghidul utilizatorului 

 
1. Conectați întotdeauna aparatul la o priză cu un circuit împământat și fără alte aparate 

conectate la acesta. Se recomandă să nu folosiți nicio extensie. 

2. Asigurați-vă că banda de alergare este stabilă pe sol înainte de utilizare. 

3. Verificați dacă banda de alergare functioneaza normal sau nu înainte de folosire. 

4. Asezati-va pe șinele laterale atunci când porniti banda de alergare 

5. Atasati-va cheia de siguranță la hainele dvs. pentru a controla orice urgență. 

6. Apăsați butonul „start” pentru a începe rularea. 

7. Incepeti cu piciorul stâng pentru a face o pre-alergare. Alergati apoi cu ambele picioare pe 

banda de alergare, cu o poziție de alergare corectă. 

8. Banda de alergare este pentru singură persoană. Supraîncărcarea nu este permisă. 

9. Puteți regla viteza dacă este necesar. 

10. După alergare, puteți opri banda de rulare trăgând tasta de siguranță sau apăsând butonul 

„stop”. 

11. Nu uitați să opriți alimentarea și să o scoateți din priza când terminați exercițiul. 

 

Norme de siguranta： 

◆ Așezați banda de alergare în interior pentru a evita contactul cu apa și cu lucrurile grele. 

◆ Când folosiți aparatul, purtați haine confortabile, de preferință pantofi sport. 

♦ Țineți copiii departe de banda de alergare pentru a evita orice accident. 

♦ Suprasarcina dauneaza motorului, controlerului, rolei și curelei de rulare. Efectuați întreținerea 

de rutină a benzii de alergare. 

♦ Păstrați cat mai puțin praf în interior și o anumită umiditate pentru a evita interferențele 

consolei și controlerului. 

◆ Păstrați banda de alergare pentru uz casnic si nu o folositi mai mult de 2 ore. 

♦ Păstrați incaperea aerisita în timpul antrenamentului. 

♦ La capatul benzii de rulare trebuie să existe un spațiu de 2000x1000mm in timpul 

antrenamentului  

♦ Opriti antrenamentul dacă există vreun disconfort și consultați medicul. 

♦ Pastrati flaconul de silicon pentru lubrifiere într-un loc pe care copiii nu îl pot atinge, pentru a 
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evita accidentarile. 

◆ Se interzice utilizatorului a sări de pe banda de alergare direct după utilizare. 

♦ Scoateți ușor mufa de alimentare din priză. 

♦ Opriți aparatul în cazul în care sesizati ceva anormal și scoateti-l din priza. 

◆ Cereți distribuitorului local să se ocupe de orice problemă sau să furnizeze servicii. 

Demontarea personala a componentelor nu este permisă. 

 

 

 

 

ATENTIE ! 

Pentru a reduce accidentele si pentru a nu rani alte persoane, vă rugăm să 
verificați următoarele reguli. 

 

◆ Asigurați-vă că hainele au fermoarul inchis înainte de a alerga. 

♦ Nu purtați haine largi. 

♦ Țineți cablul de alimentare departe de obiectele fierbinți. 

♦ Țineți copiii departe de banda de alergare. 

♦ Dacă ceva nu este în regulă, sprijiniți-va de bara de mână pentru a va împinge în sus și a 

părăsi centura de rulare. 

♦ Nu folosiți banda de alergare în exterior. 

◆ Opriți alimentarea benzii înainte de a vă deplasa in afara domiciliului. 

♦ Nu deschideți capacul motorului și al rolei decât dacă sunt profesioniști. 

◆ Această banda de alergare poate fi utilizată în circuitul 10A. 

◆ Asigurați-vă că doar o singură persoană utilizează dispozitivul de fitness. 

◆ Testarea HRC poate fi la fel de exactă ca și dispozitivele medicale, astfel încât rezultatele 

sale sunt doar de referință. 

◆ Opriti-va din antrenament daca vă simțiți rău sau dacă simțiți durere la nivelul articulațiilor 

sau mușchilor. Urmăriți cum reacționează corpul dvs. la programul de exerciții. Amețelile sunt un 

semn va antrenati prea intens cu dispozitivul. La primele semne de amețeli, așezați-vă la podea 

până vă simțiți mai bine. 

 

 

 

ANTENTIONARE! 

♦ Pacientii aflați in urmatoarele conditii trebuie să utilizeze banda de alergare după aprobarea medicului 

profesionist. 

（1） Pacienti cu dureri de spate sau cu rani la picior, talie, gât. 

（2） Pacienti cu artrita deforman, reumatism sau gută. 
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（3） Pacienti cu osteroporoză. 

（4） Pacienti cu un sistem circulator deficitar, cum ar fi boli de inimă, tulburări vasculare și hipertensiune 

vasculară. 

（5） Pacienti cu tulburări respiratorii. 

（6） Pacienti cu probleme de ritm cardiac artificial. 

（7） Pacienti cu tumori maligne. 

（8） Pacienti cu tromboză. 

（9） Pacienti cu tulburare perceptivă cauzată de diabet. 

（10）Persoane cu leziuni la nivelul pielii. 

（11）Pacientul cu febră mare de peste 38 C. 

（12）Persoana cu scolioza. 

（13）Persoana insarcinata sau în perioada menstruală. 

（14）Persoana indispusa. 

（15）Persoana este în mod evident într-o stare proastă. 

（16）Persoana în reabilitare. 

（17）Persoana care prezintă trăsături fizice anormale. 

In cazurile de mai sus pot avea loc indidente neplacute in cazul folosirii benzii de alergare fara acordul 

medicului. 

◆ Abandonati exercițiile fizice dacă simțiți durere la nivelul articulațiilor sau mușchilor, amețeli, 

amorțeală și bătăi cardiace anormale și consultați medicul. 

♦ Țineți copiii departe de acest produs. 

- Pot fi răniti dacă ignori acest lucru. 

◆ Spuneți copiilor că nu este o jucărie. 

- Pot fi răniti dacă ignori acest lucru. 

◆ Când folosiți, scoateți sau mutați acest produs, asigurați-vă că nu există persoane sau animale de 

companie în jur. 

 

Interdictii！ 

 
◆ Opriți utilizarea acestui produs atunci când capacul s-a crăpat (părțile interioare ies la suprafață) sau piesele 

sudate se dezmembreaza. 

- poate provoca pericol sau vătămare. 
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♦ Nu săriți în sus sau în jos de pe banda de rulare in timpul antrenamentului. 

- puteti cădea si răni. 

♦ Nu folosiți și nu rezervați banda de alergare în exterior sau în apropierea băii pentru a evita apa. 

♦ Nu folosiți și nu pastrati banda de alergare într-o zona expusă la lumina directă a soarelui și evitați 

locuri cu temperaturi ridicate  

- poate provoca socuri electrice sau incendiu. 

♦ Nu folositi aparatul atunci cand linia de alimentare sau priza sunt deteriorate 

- poate provoca electrocutare, scurtcircuit sau incendiu. 

♦ Nu deteriorați și nu răsuciți cablul de alimentare, de asemenea nu puneți lucruri grele pe el. 

- poate provoca incendiu sau șoc electric. 

♦ Banda de alergare poate fi folosita doar de o singura persoana per antrenament; alte persoane sa se 

mentina la distanta   

- poate cădea si provoca vătămări. 

◆ Persoanele care nu sunt conștiente nu pot folosi banda de alergare. 

- se pot provoca accidente sau se pot răni. 

♦ Dezmembrarea, repararea, si schimbarea partilor de catre clientii înșiși este interzisa. 

- poate provoca defecțiuni mecanice și vătămări. 

A se evita apa！ 

◆ Corpul principal și componentele de funcționare este interzis sa ia contact cu elemente lichide. 

- poate provoca șoc electric și incendiu. 

 

Interdictii！ 

♦ Nu va antrenati prea mult dacă nu sunteți obisnuiti cu activitatea sportiva.  

◆ Nu folosiți banda de alergare imediat după masă sau când vă simțiți obosit. 

- poate provoca daune sănătății dvs. 

◆ Acest produs este destinat uzului casnic si nu poate fi utilizat în școală sau în gimnaziu  

- poate provoca vătămări. 

♦ Nu utilizați produsul în timp ce luați masa sau faceți alte activități. 

♦ Nu folosiți produsul când sunteti sub influenta bauturilor alcoolice. 

 - poate provoca accident sau vătămare. 

♦ Nu folosiți produsul atunci când aveți un obiect dur în buzunar. 

- poate provoca accident sau vătămare. 

◆ Mufa de alimentare nu poate fi fixată cu ace, reziduuri sau apă. 

- poate provoca șoc electric, scurtcircuit și incendiu. 

♦ Nu scoateți ștecherul si nu apasati tasta „off” în timpul funcționării. 

- poate provoca vătămări. 

Nu operați cu mâinile ude！ 

♦ Nu scoateți și nu introduceți cheia de functionare cu mâinile ude. 
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- poate provoca electrocutare sau răniri. 

Nu uitați să scoateți cheia de functionare！ 

♦ Nu uitați să scoateți cheia de alimentare atunci când nu folosiți banda de alergare. 

- Praful și umezeala pot deteriora izolația și apoi pot provoca scurgeri electrice și incendii. 

♦ Scoateți ștecherul cand curatati produsul. 

- poate provoca șocuri electrice și răniri. 

◆ Nu folositi produsul daca nu mai poate porni sau daca sesizati ceva anormal, scoateți ștecherul și sunati 

la numar de telefon pentru Relatii cu Clientii 

- poate provoca șocuri electrice și răniri. 

♦ Scoateți ștecherul din priza când se întâmpla o pană de curent brusca. 

- poate provoca accident și vătămare la reluarea alimentarii. 

◆ Când scoateți ștecherul din priza, nu trageti de fir, ci de stecher. 

- poate provoca scurtcircuit, electrocutare și incendiu. 

Instructiuni pentru impamantare! 

◆ Produsul trebuie să aibă conexiune la sol. Conexiunea la sol poate oferi canalul cu rezistența cea mai 

mică pentru curent atunci când produsul funcționează defectuos, astfel poate reduce pericolul de 

electrocutare. 

◆ Produsul este echipat cu un fir electric pentru conductorul de împământare și mufa de împământare. 

Ștecherul trebuie introdus în priza care respectă reglementările locale. 

Pericol！ 

◆ Conectarea incorectă a conductorului de împământare poate provoca șoc electric. Dacă nu 

sunteți sigur de conexiunea la împământare, vă rugăm să cereți unui electrician profesionist să verifice. 

Dacă priza produsului nu se potrivește cu priza dvs., solicitați unui electrician sa instaleze un soclu corect. 

◆ Produsul are priză de împământare. Vă rugăm să va asigurati că aveți priza adaptată. Adaptorul 

de priză nu este permis. 

 

Asigurați-vă că centura este întotdeauna bine intinsa pe suprafata de alergare. Porniți centura 
înainte de a o călca. 
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1.  Asamblare 

Atentionare: Asamblati cu grija aceasta banda de alergare. Nerespectarea acestui lucru poate 

duce la vătămare. 

Nota: Fiecare etapa din instrucțiunile de asamblare vă va pregati pentru asamblare. Citiți și 

înțelegeți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a asambla banda de alergare. 

VERIFICATI CONTINUTUL CUTIEI: 

● Ridicați și îndepărtați cutia care înconjoară banda de alergare. 

 

● Verificați prezenta următoarelor elemente. Dacă lipsește oricare dintre piese, contactați 

dealerul. 
 
 
 
 
 
 
Lista partilor   

 

 

 
 
 
 

 

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de 
producător, agentul său de service sau de persoane calificate în mod similar pentru a 
evita un pericol. 

 

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu conditie 
fizică, senzorială sau mentală redusă.  

Dacă cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit de către producător. 

 

Copiii trebuie supravegheați pentru a va asigura că nu se joacă cu aparatul. 

Corp principal  Kit Hardware 

kit 
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LISTA PIESE HARDWARE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Sticla silicon 

Cheie de 

siguranta 

 

Surub Allen C.K.S.（M8*35*20）2buc 

 

Șurub cu filet cap hexagon（M8*12）2buc 

L Cheie piulite S6 1 buc 

Manual 

L Cheie piulite S5 1 buc 

TAB surub 1 buc 
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Instructiuni banda de alergare  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatii tehnice 
 

Dimensiune 
Pliata: 816*590*1400mm 

Asamblata: 1510*590*1324mm 

Suprafata alergare 1250*420mm 

Viteza 1.0－13.0km/h 

 

 

Observație: REZERVAM DREPTUL DE A MODIFICA PRODUSUL FĂRĂ ANUNȚ ÎN 

PREALABIL. 

 

 

 

 

 

 

Consola 

Cadru 

vertical 

Capac spate 

Curea alergare 

Maner 

Cheie de 

siguranta 

Sina 

laterala 

Capac motor 

Cadru inclinare 
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Pasul 1: Scoate produsul din cutie și pune-l pe o suprafata plată. (vezi foto) 

 

 
Pasul 2: Țineți consola și ridicați stâlpul vertical, apoi blocați stâlpul vertical pe cadrul de 

bază cu 2 buc de Allen C.K.S. șurub（M8 * 35 * 20). Apoi blocați consola pe stâlp vertical cu 2 

buc de șurub cu filet complet cu cap hexagon.（M8 * 12） 

 

 

Pasul 3: Ridicați consola, blocați bine consola cu șurubul TAB. 

 

 
 
 

 

INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE 
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Pasul 4: Asigurați-vă că fixați bine șuruburile, puneți siguranța si ansamblul este finalizat. 
 

 
 
 
 
 

PREGATIREA BENZII TALE DE 

ALERGAT 

AMPLASAREA IN CAMINUL 

TAU 

Pentru a face din exercițiu o activitate zilnică de dorit pentru tine, banda de alergare trebuie plasată 
într-un cadru confortabil și convenabil. Această banda de alergare este proiectată pentru a utiliza un 
spațiu minim de podea și pentru a antrena frumos în casa ta. 
 

- Nu așezați banda de alergare în exterior. 
- Nu așezați banda de alergare lângă apă sau în mediu cu conținut ridicat de umiditate. 
- Asigurați-vă că cablul de alimentare nu este în calea traficului intens. 

- Dacă camera dvs. este mochetă, asigurati-va că există suficient spațiu între fibra covorului și puntea 
de rulare. Dacă nu sunteți sigur, este mai bine să așezați o rogojină sub banda de rulare.  

- Amplasati banda de alergare la cel puțin 4 metri de pereți sau mobilier. 
- Permiteți o zonă de siguranță de 2m X 1m în spatele benzii de rulare, astfel încât să puteți urca și 

cobori cu ușurință. 
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Ocazional, după o utilizare intensa, veți găsi un praf negru fin sub banda de alergare. Aceasta 
este o uzură normală și NU înseamnă că este ceva în neregulă cu banda de rulare. Acest praf 
poate fi îndepărtat cu ușurință cu un aspirator. Dacă doriți să împiedicați acest praf să intre pe 
podea sau pe covor, așezați o rogojină sub banda de rulare. 

 

UTILIZARE CIRCUIT DEDICAT 

Priza selectată trebuie să fie un circuit dedicat. Este deosebit de important ca niciun 

echipament electric sensibil, cum ar fi computerul sau televizorul, să nu partajeze același 

circuit. 

 

 

PORNITI BANDA DE 

ALERGARE 

Introduceți cablul de alimentare în priza electrică cu 10A. Rotiți acest comutator în poziția „ON”. 
Ecranul luminează cu un sunet prompt. 

 
CHEIE DE SIGURANȚĂ ȘI CLIPS 

Cheia de siguranță este proiectată pentru a reduce puterea principală la banda de rulare în caz 
de cădere. Prin urmare, cheia de siguranță este proiectată pentru a aduce banda de rulare la 
oprire imediată. La viteze mari, poate fi incomod și oarecum periculos să vă opriți imediat. Așadar, 
utilizați cheia de siguranță doar metoda de urgență. Pentru a duce banda de alergare la o oprire 
completă în siguranță și confort, utilizați butonul roșu de oprire. 
Banda de rulare nu va porni dacă nu este introdusă corect cheia de siguranță în suportul cheii 
din mijlocul consolei. Celălalt capăt al cheii de siguranță ar trebui să fie fixat în siguranță la 
îmbrăcăminte, astfel încât, în cazul căderii, să trageți cheia de siguranță de pe consolă, care va 
opri imediat banda de rulare pentru a reduce la minimum accidentarea. Pentru siguranța dvs., nu 
folosiți niciodată banda de rulare fără a asigura cheia de siguranță la îmbrăcăminte. Trageți 
clema de cheie de siguranță pentru a nu va scoata îmbrăcămintea. 

 

URCAREA SI COBORAREA PE BANDA DE ALERGARE 

Manevrați cu grijă urcarea si coborarea pe banda de alergare. Încercați să folosiți ghidonul în 
timp ce porniți sau opriți. În timp ce vă pregătiți să folosiți banda de alergare, nu stați pe centura 
de rulare. Strângeți centura de alergare așezând picioarele pe ambele șine laterale ale punții de 
rulare. 

Puneți piciorul pe centură numai după ce centura a început să se miște cu o viteză lentă 
constantă. 

 
 

ATENTIE! 
 

Asigurați-vă că puntea de rulare este la nivelul solului. Dacă puntea este poziționată pe o 
suprafață neuniformă, ar provoca daune premature sistemului electronic. 

Citiți acest manual înainte de a folosi această banda de alergare. 
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În timpul exercițiului fizic, mențineți-vă corpul și capul cu fața înainte în orice moment. Nu 
încercați niciodată să rotiți banda de rulare atunci când centura de rulare este încă în mișcare. 
După ce ați terminat exercițiul, opriți banda de alergare apăsând butonul roșu de oprire. Așteptați 
până când banda de alergare ajunge la oprire completă înainte de a încerca să coborâți banda 
de alergare. 

 

 

Instructiuni de utilizare： 

Plierea si deplasarea benzii de alergare: 

1、Plierea 

1. Intrerupeți alimentarea atunci când intenționați să pliați banda de alergare. 

2. Verificați dacă înclinația este în treapta cea mai joasă. 

3. Ridicați banda de rulare în poziție verticală, partea de legătură E-zfit se va bloca automat în 

cilindru. 

4. Verificați dacă partea care leagă e-zfit-ul a rămas lipită pe cilindru, așa cum se arată în 

imagine: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2、Desfacerea 

Când desfaceti banda de alergare, ar trebui să alegeți un loc care se află la aproximativ 1 m 

distanță de priză, iar terenul este plat, fără bariere. 

Țineți banda de alergare cu ambele mâini și călcați pe partea de legătură a e-z-ului, acum 

banda de alergare va coborî încet la pământ și ar trebui să păstrați distanța de 1 metru de la 

 
ATENTIE! 

Nu folosiți niciodată această banda de alergare fără să fixați mai întâi clema de 
siguranță pe îmbrăcăminte. 

ATENTIE! 

Pentru siguranța ta, paseste pe centură când viteza nu depășește 3 km / h. 

E-zfit parte de 

legatura 

roti 

cilindru 
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banda de alergare până când se va desface complet. După cum se arată în imaginea de mai jos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3、Deplasarea 

În primul rând, trebuie să fiți sigur că urmați aceste instructiuni inainte de a o deplasa: 

1. Puterea este oprită  

2. Stecherul a fost scos din priză  

3. Banda de alergare a fost pliată  

 Apoi puteți prinde capătul benzii de alergare cu o mână și ghidonul în aceeași parte cu o altă 

mână, înclinați 40 ~ 50 ° până în piept pentru a muta încet banda, așa cum se arată în imaginea 

de mai jos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghid de împământare： 

Acest produs trebuie să aibă impamantare. Dacă a avut loc o eroare și o deteriorare a benzii de 

alergare, sârma de împământare poate forma un circuit cu cea mai mică rezistență, curentul 

poate fi ghidat în pământ pentru a reduce pericolul de electrocutare. Acest produs este echipat cu 



    - 14 - 

un singur cablu, acest cablu are un conductor de împământare și un conector de împământare. 

  Banda de alergare trebuie să fie împământată cu o priză corectă care să fie compatibilă cu 

regulile locale. Puteți consulta tehnicianul local pentru ajutor. Ar trebui să fie sub 220-240V și să 

se potrivească cu tipul de priză din imaginea de mai jos. 

 

 

 

 

 

 

 

Instructiunile produsului 

1.Instructiuni pentru computerul de bord： 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1．1 P0 este program manual; P1-P36 sunt programe automate prestabilite; U01-U03 sunt 

programe de utilizator, și pe program FAT 
1．2 Display LED cu 8 taste de funcționare  
1．3 Interval de viteză: 1.0 ~ 13.0KM / H  
1．4 Funcție de autocontrol și funcție de sunet de avertizare  
1．5 Funcția de conversie a sistemului metric de viteză și distanță  
1．6 Funcție MP3 (opțional): Functie HRC (optional) 

Ecran LED 

display 

Mod Start  Stop 
Viteza 

+/- 
Buton 

inclinar

e rapida 

Program Inclina

re +/- 

Buton 

viteza 

rapida 
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1．7 Functie Bluetooth (optional). 
 

2 Tub digital LED și instrucțiuni de afișare: 

 
2．1 LED-ul „VITEZĂ” se aprinde, arată viteza 
2．2 Indicatorul LED „PULSE” se aprinde, afișează valoarea ritmului cardiac 
2．3 LED-ul „TIME” indică ora 
2．4 Indicatorul LED „CALORIES” arată valoarea caloriilor 
2．5 Indicatorul LED „DISTANȚĂ” arată valoarea distanței 
2．6 Indicatorul LED „INCLINE” se aprinde, afișează valoarea înclinării 
 
 

3 Instructiuni taste: 

 
3．1 “PROG”：Tasta de selectare a programului, când banda de rulare este oprită, 

selectați ciclul din programul manual până la „P1-P36 → U01 ~ U03 → FAT, 

după cum doriți. 

3．2 “MODE” ： în modul manual, apăsați acest buton pentru a selecta ciclul din 

numărătoarea inversă - numărătoarea inversă a caloriilor - modul normal. Pentru 
P1-P36, timpul de numărare înapoi implicit este de 30 min.  

3．3 “START/STOP”：Când banda de alergare este oprită, apăsați tasta START pentru a 

porni banda de alergare. când banda de alergare funcționează, opriți încet banda 

apăsând tasta STOP o dată ； 

3．4  Speed “+/-”：Măriți / Reduceți viteza de rulare. Măriți / Reduceți parametrul în cadrul 

testării grăsimilor corporale； 

3．5 Incline “     ” ：Măriți / Reduceți nivelul înclinării atunci când alergați  

3．6 “QUICK SPEED”： în partea dreaptă gasiti butonul de viteză rapidă, când banda de 

rulare funcționează, accelerați direct apăsând tasta rapidă 6/9. 

3．7 “QUICK INCLINE”： în partea stângă gasiti butonul de inclinare rapida, atunci când 

banda de rulare este în funcțiune, Înclinați planul direct apăsând tasta 6/9.  

4. Specificatii de conversie ale sistemului metric si britanic: 

4.1 După deconectarea tastei de siguranță, apăsați butonul „PROGRAM” 

și butonul „MODE”, afișajul arată 0,6 înseamnă conversie din km in mile; 

4.2 După deconectarea tastei de siguranță, apăsați butonul „PROGRAM” și 
butonul „MODE”, afișajul arată 1.0 înseamnă conversie din mile în km; 
 
5.  Functiile cheii de siguranta: 
       

Cheia de siguranță este realizată dintr-un inductor magnetic, o clemă și un 
cordon de nailon, are funcția de siguranță de oprire de urgență. În orice mod 
de lucru, trageti cheia de siguranta si se va afisa fereastra: „E7” și veti auzi 
un sunet sonor „DI-DI-DI”. Apoi puneți bine cheia de siguranta, mesajul 
luminous va fi afisat timp de 2 secunde, apoi treceți la modul de pornire 
manuală (echivalentul resetării). 

 

6. Instructiuni pentru MP3 Player (optional)： 

 
 Calculatorul are un sunet cu bandă dublă încorporat și o alimentare reglată de 

comutare, aveți nevoie doar de un cablu potrivit pentru a conecta sursa audio 
la MP3 ca sa puteti asculta. 
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Dacă produsul vine echipat fără configurare MP3, atunci aceasta functie nu va 
fi disponibila. 
 

7. Instructiuni pentru siguranta： 

7.1 Introduceți cablul de alimentare în priza electrică cu 10A. Rotiți acest 

comutator în poziția „ON”. Ecranul luminează cu sunet prompt ； 

7.2  Puneți tasta de siguranță pe poziția corectă și fixați cheia de siguranță pe 
haine, apoi porniți banda, lumina de la geamul LCD se va aprinde și veti 
auzi sunetul „bebe”, iar banda de rulare intră în modul normal P0 Normal 

7.3  Apăsați tasta „PROG” pentru a selecta programul cycle P0 ~ P36 、 U0I 、 

U02 、 U03 、 FAT ： 

7.4  Programul utilizator „P0”, Apăsați ciclul „MODE” pentru a selecta patru 
moduri de antrenament. Utilizatorul poate selecta viteza și înclinarea. 
Viteza implicită este de 1.0 km / h, înclinarea implicită este de 0%. 

7.5  Mod de antrenament 1: Numerotarea. Timp, distanța, calorii, puls. Funcția 
de selectare nu este disponibila. 

7.6  Mod de antrenament 2：Contorizare timp. În timpul selectării, va clipi 

fereastra pentru timp, apăsați „+” ”-„ pentru a modifica valoarea. Intervalul 
este de 5-99 minute. Valoarea implicită este 30:00  

7.7  Mod de antrenament 3: Contorizare la distanță. La selectare, va clipi  
ferestrei pentru distanta, apăsați „+” ”-„ pentru a modifica valoarea. 
Intervalul este de 1,0-99,0 km. Valoarea implicită este de 1,0 KM . 

7.8  Mod de antrenament 4: Numerotarea caloriilor. In timpul selectarii, va clipi 
fereastra pentru calorii, apasati “+””-“pentru a modifica valoarea.  
Intervalul este 20-9990 CAL. Valoarea implicită este 50 CAL; 

7.9   „P1-P36” Program prestabilit ， numai pentru modul de contorizare a 

timpului. În timpul selectării, va clipi fereastra pentru timp, apăsați „+” ”-„ 
pentru a selecta. Intervalul este de 5-99 minute. Valoarea implicită este 
30:00. Apăsați tasta „MODE” pentru a reveni la Valori implicite. 

7.10 Apăsați „START” după configurarea modului de antrenament, se va afisa 
ecranul pentru 5 secunde în numărătoare inversă, însoțit de cinci sunete, 
urmand ca banda de alergare sa porneasca ușor; accelerați incet, apoi 
pastrati viteza constanta. 

7.11 În timpul rulării, apăsați tasta „+”, „-” sau tasta pentru viteza rapida pentru 

a regla viteza dorită； 

7.12  În timpul rulării, apăsați tasta „“, ”” sau tasta pentru înclinarea rapidă pentru a 

ajusta nivelul de înclinare pe care îl doriți ； 

7.13  Pentru P1 — P36, viteza este împărțită în 16 segmente. Fiecare 
segment are același timp. Viteza după selectare va fi disponibilă în 
segmentul curent. Când alergați la segmentul următor veti auzit un sunet 
de 3 ori în avans. Când terminați 16 segmente, motorul se va opri cu un 
sunet prompt. 

7.14 Apăsand tasta „START” în timpul rulării, functionarea se va întrerupe. 
Apăsați din nou tasta „START”, se va relua functionarea, datele 
înregistrării vor continua . 

7.15 Apăsați tasta „STOP” în timpul rulării si banda de alergare se va încetini 

până se va opri. Toate setarile vor reveni la starea implicită ； 
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7.16 În oricemod de functionare, scoateți cheia de siguranta si fereastra va 
afisa E 7 și un sunet. Banda de alergare se va opri. 

7.17 Sistemul de control electric este întotdeauna sub control. Banda de 
alergare se va opri odată ce se întâmplă situatii neprevazute. Fereastra 
va afișa mesajul și sunetul ERROR; 

7.18 Functia BODY FAT：Când banda de alergare este oprită, apăsați tasta 

„PROGAM” până când selectați „FAT” și intrați în funcția de grăsime 
corporală. Pe partea stângă, obiectul se va afisa in fereastra „DISTANȚĂ”, 
apăsați tasta „MODE” pentru a selecta; în partea dreaptă, se vor afisa 

parametrii ferestrei „SPEED”, apăsați „＋” 、 „-” pentru a configura 

parametrii. 
7.19 F1 înseamnă Sexul, 1 înseamnă masculin, 2 înseamnă feminin. F2, 

inseamna varsta, valoarea implicita este 1-99, iar media este de 25. 
7.20 F3, înseamnă Înălțime, gama este de 100-220 CM (39-87 inch), media 

este de 170 CM (67 inch) 
7.21 F4, înseamnă Greutate, gama este de 20-150KG (44-330 lire), media 

este de 70 KG (154 lire) 
F5, înseamnă BMI, arată că ați terminat elementul setat și intrați în funcția de 
grăsime corporală. Puneți ambele mâini pe manere, așteptați 8 secunde, iar 
fereastra va afișa BMI. Luați de exemplu asiaticii: 

A. BMI sub 18 este sub greutatea normala; 
b. Între 18 și 24 este greutatea normală; Între 25 și 28 este peste 
greutatea normala; 
c. Iar peste 29 este obezitate. 
 

8. Programul utilizatorului: 

Banda de alergare are trei moduri de utilizator: USER01, USER02 și USER03 
care pot fi reglate chiar de către utilizator. 
Apăsați tasta „PROG” pentru a selecta programul U01 ~ U03. Apăsați „MODE” 
pentru a seta parametrii, utilizatorul isi poate seta propriul segment exclusiv de 
16 programe pentru viteză și înclinare. După setarea parametrilor, apăsați 
„START” pentru a porni banda de alergare. Programul exclusiv al utilizatorului 
va fi salvat automat, care poate fi utilizat data viitoare. 
 
９. Instrucțiuni de operare HRC (Optional) 
 

9.1 Modul de viteză al controlerului HRC utilizează frecvența cardiac fara fir. 
Modul de viteză a controlului frecvenței cardiace este utilizarea frecvenței 
cardiace wireless și, prin setarea frecvenței cardiace (frecvență cardiacă 
țintă: THR), ajustați automat viteza funcției, fără fir pentru frecvență 
cardiaca. 

HRC implica trei grupuri, HRC1 limitează viteza de 9 km pe oră, HRC2 viteza 
de 11 km / h, HRC3 de 13 km / h (această banda de alergare are HRC1 
doar din cauza configurației) 

9.2 Pentru setarea HRC, apăsați tasta de program pentru a afișa HRC, 
apăsați modul pentru a confirma și introduceți următorul set de setări, 
apăsați reglarea tastei de viteză si setați ultimul parametru pentru a 
începe: 
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9.3 a: Interval de stabilire a vârstei: 15-80 ani, implicit 25 ani 
b: Frecvența cardiacă țintă implicită (THR): (220 - vârstă) * 0,6 
c: rata de HRC poate fi modificată, modifica domeniul: 80-180 
d: setați ora, implicit 30 de minute, modificați intervalul: 5-99 minute 
 
9.4 Schimbarea vitezei 
a: Modificați frecvența HRC la fiecare 30 de secunde pentru a detecta ritmul 
cardiac (se va afisa frecvența cardiacă). 
b: Frecvența cardiacă a utilizatorului mai mică decât frecvența cardiacă țintă de 
30 de ori / min, creșterea vitezei de 2,0 km / h. 
c: Frecvența cardiacă a utilizatorului este mai mică decât ritmul cardiac tinta cu 
6-29 bătăi / min, creșterea vitezei de 1,0 km / h. 
  d: ritmul cardiac al utilizatorului este mai mare decât frecvența cardiacă țintă 
de 30 de ori / min, viteza este redusă cu 2,0 km / h. 
  f: Frecvența cardiacă a utilizatorului este mai mare decât frecvența cardiacă 
țintă de 6-29 ori / min, viteza este redusă cu 1,0 km / h. 
  g: frecvența cardiacă a utilizatorului este mai mare sau mai mică decât 
frecvența cardiacă țintă de 0-5 ori / minut, viteza rămâne neschimbată 
 
9.5 Decelerați până la viteza minimă în 20 de secunde atunci când apar 

următoarele condiții și opriți-vă la cea mai mică viteză timp de 15 secunde  
a: La fiecare 30 de secunde pentru a detecta ritmul cardiac 
b: 1 km / h (0,6 mph), ritmul cardiac încetinește. 
c: Când ritmul cardiac depășește  
 
9.6 Viteza de 1 km / h (0,6 mph), nu mai puțin de 1 km / h (0,6 mph) în timpul 

decelerării, de exemplu 1 km / h (0,6 mph) pentru benzi de alergare, care 
rulează cu 1,6 km / h (1,0 mph), pulsul inimii a dus la o decelerare de 1,0 
(2,0) km / h, apoi a fost decelerată la 1 km / h (0,6 mph). 

 
 
 
 
１０.  Viteza grafica a programului P1-P36 

          Seg. 
 

Pro. class         
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P1 VITEZA 1.0  3.0  5.0  5.0  5.0  7.0  7.0  5.0  3.0  2.0  

 ÎNCLINAŢIE 2  2  8  6  6  4  4  6  2  2  

P2 VITEZA 2.0  3.0  5.0  8.0  5.0  5.0  6.0  8.0  4.0  3.0  

 ÎNCLINAŢIE 3  3  2  2  8  8  4  4  4  4  

P3 VITEZA 2.0  3.0  7.0  8.0  5.0  5.0  5.0  8.0  4.0  3.0  

 ÎNCLINAŢIE 1  2  5  7  7  4  4  6  2  2  

P4 VITEZA 2.0  2.0  5.0  8.0  8.0  8.0  8.0  5.0  3.0  2.0  

 ÎNCLINAŢIE 3  3  9  9  9  9  9  6  2  2  

P5 VITEZA 3.0  4.0  8.0  9.0  10.0  10.0  10.0  7.0  4.0  3.0  

 ÎNCLINAŢIE 2  2  8  6  6  6  6  6  1  1  

P6 VITEZA 3.0  4.0  6.0  7.0  7.0  7.0  9.0  10.0  5.0  3.0  
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 ÎNCLINAŢIE 1  8  8  7  7  7  7  5  3  1  

P7 VITEZA 3.0  4.0  4.0  10.0  4.0  9.0  4.0  11.0  3.0  2.0  

 ÎNCLINAŢIE 1  1  6  6  6  8  8  10  6  2  

P8 VITEZA 3.0  5.0  7.0  9.0  3.0  5.0  7.0  5.0  11.0  5.0  

 ÎNCLINAŢIE 3  3  3  7  7  3  3  3  5  5  

P9 VITEZA 3.0  7.0  10.0  4.0  7.0  11.0  5.0  4.0  12.0  6.0  

 ÎNCLINAŢIE 3  6  7  3  8  8  3  8  4  4  

P10 VITEZA 3.0  5.0  9.0  10.0  6.0  6.0  9.0  6.0  11.0  3.0  

 ÎNCLINAŢIE 2  7  5  5  8  8  8  8  4  4  

P11 VITEZA 4.0  5.0  11.0  9.0  6.0  8.0  9.0  11.0  6.0  5.0  

 ÎNCLINAŢIE 1  6  3  3  7  7  4  4  6  6  

P12 VITEZA 4.0  6.0  10.0  10.0  10.0  7.0  7.0  10.0  6.0  5.0  

 ÎNCLINAŢIE 3  8  9  5  5  8  8  4  4  4  

P13 VITEZA 2.0  4.0  6.0  6.0  6.0  8.0  8.0  6.0  4.0  3.0  

 ÎNCLINAŢIE 3  3  9  7  7  5  5  7  3  3  

P14 VITEZA 3.0  4.0  6.0  9.0  6.0  6.0  7.0  9.0  5.0  4.0  

 ÎNCLINAŢIE 4  4  3  3  9  9  5  5  5  5  

P15 VITEZA 3.0  4.0  8.0  9.0  6.0  6.0  6.0  9.0  5.0  4.0  

 ÎNCLINAŢIE 2  3  6  8  8  5  5  7  3  3  

P16 VITEZA 3.0  3.0  6.0  9.0  9.0  9.0  9.0  6.0  4.0  3.0  

 ÎNCLINAŢIE 4  4  10  10  10  10  10  7  3  3  

P17 VITEZA 4.0  5.0  9.0  10.0  11.0  11.0  11.0  8.0  5.0  4.0  

 ÎNCLINAŢIE 3  3  9  7  7  7  7  7  2  2  

P18 VITEZA 4.0  5.0  7.0  8.0  8.0  8.0  10.0  11.0  6.0  4.0  

 ÎNCLINAŢIE 2  9  9  8  8  8  8  6  4  2  

P19 VITEZA 4.0  5.0  5.0  11.0  5.0  10.0  5.0  12.0  4.0  3.0  

 ÎNCLINAŢIE 2.0  2  7  7  7  9  9  11  7  3  

P20 VITEZA 4.0  6.0  8.0  10.0  4.0  6.0  8.0  6.0  12.0  6.0  

 ÎNCLINAŢIE 4  4  4  8  8  4  4  4  6  6  

P21 VITEZA 4.0  8.0  11.0  5.0  8.0  12.0  6.0  5.0  12.0  7.0  

 ÎNCLINAŢIE 4  7  8  4  9  9  4  9  5  5  

P22 VITEZA 4.0  6.0  10.0  11.0  7.0  7.0  10.0  7.0  12.0  4.0  

 ÎNCLINAŢIE 3  8  6  6  9  9  9  9  5  5  

P23 VITEZA 5.0  6.0  12.0  10.0  7.0  9.0  10.0  12.0  7.0  6.0  

 ÎNCLINAŢIE 2  7  4  4  8  8  5  5  7  7  

P24 VITEZA 5.0  7.0  11.0  11.0  11.0  8.0  8.0  11.0  7.0  6.0  

 ÎNCLINAŢIE 4  9  10  6  6  9  9  5  5  5  

P25 VITEZA 3.0  5.0  7.0  7.0  7.0  9.0  9.0  7.0  5.0  4.0  

 ÎNCLINAŢIE 4  4  10  8  8  6  6  8  4  4  

P26 VITEZA 4.0  5.0  7.0  10.0  7.0  7.0  8.0  10.0  6.0  5.0  

 ÎNCLINAŢIE 5  5  4  4  10  10  6  6  6  6  

P27 VITEZA 4.0  5.0  9.0  10.0  7.0  7.0  7.0  10.0  6.0  5.0  

 ÎNCLINAŢIE 3  4  7  9  9  6  6  8  4  4  

P28 VITEZA 4.0  4.0  7.0  10.0  10.0  10.0  10.0  7.0  5.0  4.0  

 ÎNCLINAŢIE 5  5  11  11  11  11  11  8  4  4  

P29 VITEZA 5.0  6.0  10.0  11.0  12.0  12.0  12.0  9.0  6.0  5.0  
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 ÎNCLINAŢIE 4  4  10  8  8  8  8  8  3  3  

P30 VITEZA 5.0  6.0  8.0  9.0  9.0  9.0  11.0  12.0  7.0  5.0  

 ÎNCLINAŢIE 3  10  10  9  9  9  9  7  5  3  

P31 VITEZA 5.0  6.0  6.0  12.0  6.0  11.0  6.0  12.0  5.0  4.0  

 ÎNCLINAŢIE 3  3  8  8  8  10  10  12  8  4  

P32 VITEZA 5.0  7.0  9.0  11.0  5.0  7.0  9.0  7.0  12.0  7.0  

 ÎNCLINAŢIE 5  5  5  9  9  5  5  5  7  7  

P33 VITEZA 5.0  9.0  12.0  6.0  9.0  12.0  7.0  6.0  12.0  8.0  

 ÎNCLINAŢIE 5  8  9  5  10  10  5  10  6  6  

P34 VITEZA 5.0  7.0  11.0  12.0  8.0  8.0  11.0  8.0  12.0  5.0  

 ÎNCLINAŢIE 4  9  7  7  10  10  10  10  6  6  

P35 VITEZA 6.0  7.0  12.0  11.0  8.0  10.0  11.0  12.0  8.0  7.0  

 ÎNCLINAŢIE 3  8  5  5  9  9  6  6  8  8  

P36 VITEZA 6.0  8.0  12.0  12.0  12.0  9.0  9.0  12.0  8.0  7.0  

 ÎNCLINAŢIE 5  10  11  7  7  10  10  6  6  6  

 
 
 

Probleme de defecțiune și întreținere 

 
                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Computerul  
 

Informatii despre erori posibile： 

 

 

Cod 
Descriere Metode de depanare 

E1 

Comunicare 

anormala ： 

Comunicare 
anormală în 
controler și 
computer 

Controlerul s-a oprit in eroare.Bandal nu poate funcționa. Calculatorul 
arată codul de eroare, sunetul sonor de 3 ori. 

Posibil motiv ：  comunicarea între controler și computer blocată, 

verificați conectarea firului la controler și computer cu atenție, pentru a 
vă asigura că fiecare port este inserat bine. Verificați dacă firul poate fi 
înlocuit, dacă este necesar. 

Problema     Motiv posibil Metode mentenanta 

Banda nu porneste 

a. nu este pornita Introduceti cablul in priza 

   b. Nu este introdusa 
cheia de siguranta 

Puteti cheia de siguranta in pozitia 
corecta 

   c. scurt circuit     
Verificați conexiunea firului și semnalul 

de intrare al controlerului 

   d. este oprita  Porniti-o din buton 

e.  Siguranța arsă Schimbati siguranta 

Centura de rulare 
nu este netedă 

     a. Nu este suficient 
lubrifiata Lubrifiati cu ulei siliconic 

     b. este prea stransa Reglați etanșeitatea centurii de rulare 

Centura de rulare 
derapeaza 

     a. nu este stransa 
suficient Reglați etanșeitatea centurii de rulare 

     b. centura motorului 
este slab prinsa Reglați etanșeitatea centurii de rulare 
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E3 

Firul motorului 
nu este bine 
conectat. 

Oprit în starea de eroare, computerul sună de 9 ori și afișează între timp 
codul de eroare pe computer. Dacă banda de rulare revine la normal 
după oprire, poate intra în starea de așteptare și se poate porni ca de 
obicei. 

Motiv posibil ：  verificați dacă firul motorului este bine conectat. 

Verificați dacă regulatorul are miros și înlocuiți regulatorul dacă da. 

Fără semnal 
senzor de 
viteză: 
tensiunea 
poate emite de 
la regulator la 
motorul cu 
curent 
continuu, dar 
nu poate primi 
feedback 
despre viteza 
motorului. 

Oprit în starea de eroare, computerul va suna de 9 ori și va afișa între 
timp codul de eroare pe computer. După aproximativ 10 secunde, 
banda de alergare intră în starea de așteptare și poate porni ca de 
obicei. 

Motiv posibil: nu a detectat semnalul senzorului de viteză peste 3 
secunde, vă rugăm să verificați dacă firul senzorului este introdus bine 
sau este deteriorat. Înlocuiți senzorul dacă este necesar. 

E4 

Înclinația este 
în curs de 
auto-învățare 

Verificați dacă firul motorului este introdus bine, incercat sa il reinserati, 
verificați dacă firul de curent alternativ a motorului este corectă introdus, 
cablul AC ar trebui să fie aliniat cu marcajul de pe controler. Verificați 
dacă s-a uzat firul motorului, înlocuiți firul sau motorul, apoi apăsați 
butonul de învățare de pe controler pentru a restabili. 

E5 

Protecție la 
supracurent: 
controlerul 
detectează 
curentul 
motorului DC 
mai mult de + 
6A în 3 
secunde în 
timpul 
funcționării. 

Oprit în starea de eroare, computerul va suna de 9 ori și va afișa între 
timp codul de eroare pe computer. După aproximativ 10 secunde, 
banda de rulare intră în starea de așteptare și se poate porni ca de 
obicei. 

Motivul posibil ： a depășit sarcina nominală la un curent mai mare, 

sistemul încearcă să se protejeze, sau o parte a benzii de alergare este 
blocată, motorul nu se poate roti liber din cauza supraîncărcării și a 
supracurentului, doar reajustați și reporniți banda. Pe de altă parte, 
trebuie să verificați dacă regulatorul și motorul au miros de ars sau 
sunet excesiv, înlocuiți motorul și regulatorul, dacă este necesar. De 
asemenea, vă rugăm să verificați dacă contorul de putere și voltmetrul 
funcționează bine, puteți încerca unul nou. 

E6 

Rezistență la 
explozie: 
anomalii ale 
tensiunii sau 
ale motorului 
afectează 
circuitul 
motorului. 

Oprit în starea de eroare, computerul va suna de 9 ori și va afișa între 
timp codul de eroare pe computer. Dacă banda de rulare revine la 
normal după oprire, poate intra în starea de așteptare și se poate porni 
ca de obicei. 

Posibil motiv ： verificați dacă tensiunea este cu 50% mai mică decât 

cea normală, vă rugăm să utilizați contor nou; verificați dacă regulatorul 
are miros de ars, înlocuiți regulatorul dacă este necesar; verificați dacă 
firul motorului este bine conectat și reconectați banda de alergare. 

 
 
 
Sfaturi generale de fitness 
 
Începeți programul de exerciții lent, adică o unitate de exercițiu la fiecare 2 zile. Creșteți sesiunea 
de exerciții săptămânal .Începeți cu perioade scurte pe exercițiu și apoi creșteți-le continuu. 
Începeți încet cu sesiunile de exerciții și nu vă stabiliți ținte imposibile. Pe lângă aceste exerciții, 
faceți și alte forme de exercițiu, cum ar fi jogging, înot, dans și / sau ciclism. 
 
 
Încălziți-va întotdeauna bine muschii înainte de a face efort. Pentru a face acest lucru, efectuați 
cel puțin cinci minute de exerciții de întindere sau gimnastică pentru a evita încordarea și rănile 
musculare. 
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Verificați-vă pulsul în mod regulat. Dacă nu aveți un instrument de măsurare a pulsului, întrebați 
medicul cum vă puteți măsura eficient ritmul cardiac. Determinați intervalul dvs. personal de 
frecvență pentru a obține un antrenament optim. Țineți cont atât de vârsta dvs. cât și de nivelul 
dvs. de fitness. Tabelul de la pagina 16 vă va oferi un punct de referință pentru a determina tipul 
de exercițiu optim. 
 
Asigurați-vă că respirați regulat și calm atunci când faceți exerciții fizice. 
 
Aveți grijă să beți suficient lichid în timp ce faceți exerciții fizice. Acest lucru asigură că necesarul 
de lichid al corpului tău este satisfăcut. Luați în considerare că cantitatea recomandată de băut 
de 2-3 litri pe zi este puternic crescută prin încordarea fizică. Lichidul pe care îl bei trebuie să fie 
la temperatura camerei. 
La antrenament pe dispozitiv, purtați întotdeauna îmbrăcăminte ușoară și confortabilă, precum și 
încălțăminte sport. Nu purtați haine largi care ar putea rupe sau care s-ar putea prinde în 
dispozitiv în timp ce faceți exerciții fizice. 
 
 

Exerciții de încălzire / întindere 

 

O sesiune de exerciții de succes începe cu exerciții de încălzire și se încheie cu exerciții de 
relaxare. Aceste exerciții de încălzire îți pregătesc corpul pentru solicitarile ulterioare făcute 
asupra acestuia. Perioada de relaxare după ședința de exercițiu asigură că nu întâmpinați 
probleme musculare. În cele ce urmează, veți găsi instrucțiuni de exercițiu de întindere pentru 
încălzire și relaxare. Vă rugăm să acordați atenție următoarelor puncte: 

EXERCITII PENTR GAT 

Înclinați-vă capul spre dreapta. Puneți încet capul în jos spre piept într-un semicerc și apoi 
întoarceți-vă capul spre stânga. Vei simți o tensiune confortabilă la nivelul gâtului. 

Puteți repeta acest exercițiu alternativ de mai multe ori. 

     1 

EXERCIȚII PENTRU ZONA UMERILOR 

Ridicați alternativ umerii stâng și drept sau ridicați ambii umeri simultan. 

   2 
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EXERCITII PENTRU BRATE 

 

Întindeți brațele stâng și drept alternativ spre tavan. Simțiți tensiune în partea stângă și dreaptă. 

Repetați acest exercițiu de mai multe ori. 

        3 

EXERCITII PENTRU COAPSELE SUPERIOARE 
 

Sprijiniți-vă așezați mâna pe perete, apoi ajungeți cu mana în spatele dvs. și ridicați piciorul 

drept sau stâng cât mai aproape de fese. Simțiți o tensiune confortabilă în coapsa superioară. 

Mențineți această poziție timp de 30 de secunde dacă este posibil și repetați acest exercițiu de 

2 ori pentru fiecare picior. 

     4 

COAPSE INFERIOARE 

 

Stați pe podea și așezați-vă picioarele în așa fel încât genunchii să fie orientați spre exterior. 
Trageți picioarele cât mai aproape de inghinal. Acum apăsați genunchii cu atenție în jos. 

Mențineți această poziție timp de 30-40 de secunde.  5 

ATINGEREA DEGETELOR DE LA PICIOARE 
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Îndoaie trunchiul încet în față și încearcă să-ți atingi picioarele cu 

mâinile. Închide-te cât mai departe de degetele de la picioare. 

Mențineți această poziție timp de 20-30 de secunde. 

 

 

 

 

6. 

EXERCITII PENTRU GENUNCHI 
 

Stai pe podea și întinde piciorul drept. Indoaie piciorul stang si aseaza piciorul pe coapsa 
dreapta superioara Încearca acum să atingi piciorul drept cu brațul drept. Mențineți această 

poziție timp de 30-40 de secunde.    7 

 

EXERCITII PENTRU CALCAI/TENDONUL LUI AHILE 

 

Puneți ambele mâini pe perete și sprijiniți-vă întreaga greutate corporală. Apoi mișcați piciorul 
stâng înapoi și alternați-l cu piciorul drept. Mențineți această poziție timp de 30-40 de secunde. 

         8 
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LISTA PARTI DIAGRAMA EXPLODATA 

Nr. Nume parti Cantitate 

1 Cadru de bază 1 

2 Cadru principal 1 

3 Stand vertical stanga 1 

4 Stand vertical dreapta 1 

5 Cadru consola 1 

6 Clip fix pentru capacul spate al afișajului 1 

7 Ezfit piese de legătură 1 

8 Fixator tub capac motor 1 

9 Cadru înclinat 1 

11 Surub imbus M10×35×20 5 

12 Surub imbus M8×75 2 

13 Surub imbus M8×20 2 

14 Surub imbus M8×12 2 

15 Surub imbus M8×20 2 

16 Surub imbus M6×15 2 

17 Surub imbus M8×35×20 4 

18 Surub imbus cap plat M8×45×20 1 

19 Surub imbus cap plat M8×30×20 1 

20 Surub imbus M6×55×Φ16 6 

21 Surub + M5×10 2 

22 Surub + M4×10 8 

23 Surub filetant ST4×16 9 

24 Surub autofiletant ST3×10 2 

25 Surub autofiletant ST3×15 4 

26 Surub + ingropat ST4×15 21 

27 Surub + ingropat ST4×1 5 

28 Surub + ingropat ST4×25 4 

29 Saiba din plastic Φ18×Φ10.5×t2.0 2 

30 Saiba (PVC)Φ12×Φ6×t1.0 6 

31 Saiba Φ8 2 

32 Saiba Φ5 3 

33 Saiba Φ8 6 



 

 

34 Saiba blocare Φ5 3 

35 Piulita hexagonala M8 6 

36 Cablu comunicare 1 

37 Cablu comunicare 1 

38 Cablu comunicare 1 

39 Senzor viteza 1 

40 Puls maner viteza 1 

41 Start/Stop puls maner  1 

42 Fir puls maner  1 

43 Panou de comanda 1 

44 Cheie de siguranta 1 

45 Fir de conectare la alimentare  1 

46 Fir de conectare la alimentare 1 

47 Intrerupator 1 

48 Siguranta 1 

49 Fir de conectare la alimentare  1 

50 Catarama cablu alimentare 1  

51 Linie alimentare 1 

52 Rola frontala 1 

53 Rola spate 1 

54 Hidraulic 1 

55 Motor 1 

56 Punte alergare 1 

57 Curea alergare 1 

58 Curea motor 1 

59 Capac motor 1 

60 Capac spate 1 

61 Sina laterala 2 

62 Capac bara mâner (superior) 2 

63 Capac bara mâner (inferior) 2 

64 PCB consolei 1 

65 Capacul spate consola 1 

66 Tava accesorii 1 

67 Suport sticla 1  

68 Ghidaj lateral sina 6 

69 Capac cu strat dublu 1 

70 Capac rotund 2 



 

 

71 Perna patrata 6 

72 Suport picioare 4 

73 Roata 2 

74 Teava 4 

75 Surub TAB  1 

76 Srapnel 1 

77 Inel magnet 1 

78 Inclinare motor 1 

79 Surub imbus M10×55×22 1 

80 Bucsa inclinare 8 

81 Piulita blocare hexagonala M10 1 

82 Saiba Φ10 1 
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MENTENANTA BANDA DE ALERGARE 

Întreținerea corectă este foarte importantă pentru a asigura o stare de funcționare corecta și 

funcțională a benzii de alergare. Întreținerea necorespunzătoare poate provoca deteriorarea 

benzii de alergare sau poate scurta durata de viață a produsului. 

Toate piesele benzii de alergare trebuie verificate și strânse în mod regulat. Piesele uzate 
trebuie înlocuite imediat. 

AJUSTAREA CURELEI 

Este posibil să fie nevoie să reglați centura de rulare în primele săptămâni de utilizare. Toate 
centurile de rulare sunt setate corespunzător la fabrică. Se poate recentra din centru după utilizare. 
Recentrarea este normală în perioada de pauză. 

REGLAREA TENSIUNII CENTURII: 

Dacă centura de alergare se simte de parcă ar aluneca atunci când puneti piciorul în timpul 
unei alergări, poate fi necesară creșterea tensiunii pe centura de rulare. 

MARIREA TENSIUNII CENTURII DE ALERGARE: 

1. Așezați o cheie de 8 mm pe șurubul de tensiune al centurii din stânga. Rotiți cheia în sens orar 1/4 

viraj pentru a trage rola spate și a crește tensiunea centurii. 

2. Repetați PASUL 1 pentru șurubul de tensiune al curelei drepte. Trebuie să fiți sigur că rotiți ambele 

șuruburi cu același număr de rotații, astfel încât ruloul din spate va rămâne pătrat față de cadru.  

3. Repetați STEP 1 și STEP 2 până când nu mai simtiti ca aluneca. 

4. Aveți grijă să nu strângeți prea mult tensiunea centurii de rulare intrucât puteți crea presiune 

excesivă pe rulmenții din față și spate. O centură de rulare strânsă excesiv poate deteriora rulmenții 

care ar duce la zgomotul rulourilor din față și din spate. 

PENTRU A DECELERA TENSIUNEA DIN CENTURA DE 

ALERGARE, ROTITI SURUBURILE IN SENSUL ACELOR DE 

CEASORNIC DE ACELASI NUMAR DE ORI.  

CENTRAREA CENTURII DE RULARE 

In timpul alergarii se poate apasa mai tare cu un picior decât cu un altul. Severitatea devierii 

depinde de cantitatea de forță pe care un picior o exercită fata de celalalt. Această deviere 

poate face ca centura să se deplaseze în centru. Această deviere este normală, iar centura 

de rulare se va centra atunci când nu există corp pe centura de rulare. Dacă centura de 
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rulare rămâne constant în afara centrului, va trebui să centrați centura de rulare manual. 

1. Porniți banda de alergare fără să existe nimeni pe centura de rulare, apăsați tasta FAST 
până când viteza a atins 6 km / h. 

2. Observati dacă centura de rulare este spre partea dreaptă sau stângă a punți i. 

● Dacă este spre partea stângă a punții, folosind cheia, rotiți șurubul de reglare stânga în 

sensul acelor de ceasornic 1/4 rotire și șurubul de reglare stânga în sens invers acelor de 

ceasornic 1/4. 

● Dacă este spre partea dreaptă a punții, rotiți șurubul de reglare din dreapta în sensul 

acelor de ceasornic 1/4 rotire și șurubul de reglare stânga în sens invers acelor de ceasornic 

1/4. 

● Dacă centura nu este încă centrală, repetați pasul de mai sus până când centura de 

rulare este în centru. 

3. După ce centura este centrală, creșteți viteza la 16 km / h și verificați că funcționează fără 

probleme. Repetați pașii de mai sus dacă este necesar. 

Dacă procedura de mai sus nu reușește să o pozitioneze corect, poate fi necesar să creșteti 

tensiunea centurii. 

 

LUBRIFIEREA 

Banda de alergare este unsă din fabrică. Cu toate acestea, se recomandă să verificați în mod 

regulat lubrifierea benzii, pentru a asigura o funcționare optimă a benzii de alergare. De obicei 

nu este necesară lubrifierea benzii de rulare în primul an sau în primele 500 de ore de 

funcționare. 

După fiecare 3 luni de funcționare, ridicați părțile laterale ale benzii de rulare și simțiți, pe cât 

posibil, suprafața centurii. Dacă se găsesc urme de spray de silicon, nu este necesară 

ungerea. 

În cazul unei suprafețe uscate, consultați instrucțiunile următoare. Folosiți numai spray de 
silicon fără ulei. 

Aplicarea lubrifiantului pe curea: 

● Poziționați centura astfel încât cusătura să fie situată în mijloc. 

● Introduceți supapa de pulverizare în capul de pulverizare al recipientului de lubrifiant. 

● Ridicați centura într-o parte și țineți supapa de pulverizare la distanta de capătul frontal al centurii și 
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plăcii. Începeți la capătul frontal al centurii. Duceti supapa de pulverizare în direcția capătului din spate. 
Repetați acest proces pe cealaltă parte a centurii. Pulverizați fiecare parte pentru aproximativ 4 
secunde. 

● Așteptați 1 minut pentru a lăsa spray-ul de silicon să se răspândească înainte de a porni aparatul. 

CURATARE: 

Curățarea regulată a centurii de rulare asigură o durată lungă de viață a produsului. 

Avertisment: banda de rulare trebuie să fie oprită pentru a evita șocurile electrice. Cablul de 

alimentare trebuie scos din priză, înainte de a începe curățarea sau întreținerea.  

● După fiecare antrenament: Ștergeți consola și celelalte suprafețe cu o cârpă moale și 

umedă pentru a îndepărta reziduurile de transpirație. 

Atenție: nu folosiți abrazivi sau solvenți. Pentru a evita deteriorarea computerului, păstrați 

lichidele la distanță. Nu expuneți computerul la lumina directă a soarelui. 

● Săptămânal: Pentru a face mai ușor curățarea, se recomandă să folosiți o rogojină 

pentru banda de alergare. Încălțămintea poate lăsa murdărie pe centura de călcare care 

poate cădea sub banda de alergare. Curățați covorul sub banda de alergare o dată pe 

săptămână. 

PASTRARE: 

Depozitați banda de alergare într-un mediu curat și uscat. Asigurați-vă că întrerupătorul de 
alimentare principal este oprit și este deconectat de la priza electrică a peretelui. 

IMPORTANT 

 
 

● Dispozitivul corespunde standardelor actuale de siguranță. Dispozitivul este potrivit numai 

pentru uz casnic. Orice altă utilizare este posibil chiar periculoasă. Nu putem fi trași la 

răspundere pentru daunele cauzate de o utilizare necorespunzătoare. 

● Vă rugăm să consultați medicul dumneavoastră înainte de a începe sesiunea de exerciții 

fizice pentru a vă clarifica dacă sunteți în stare de sănătate fizică adecvată pentru a face 

eforturi cu acest dispozitiv. Diagnosticul medicului ar trebui să stea la baza structurii 

programului dumneavoastră de exerciții. Antrenamentul incorect sau excesiv ar putea dăuna 

sănătății dvs. 

● Citiți cu atenție următoarele sfaturi generale de fitness și instrucțiunile de exercițiu. Dacă 

aveți dureri, respirație scurtă, vă simțiți rău sau aveți alte probleme fizice, întrerupeți exercițiul 

imediat. Consultați imediat un medic dacă aveți dureri prelungite. 

● Acest dispozitiv de fitness nu este potrivit pentru uz profesional sau medical și nici nu 

poate fi folosit în scop terapeutic. 

● Senzorul de impulsuri nu este un dispozitiv medical. Este destinat numai informațiilor dvs. 
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și este conceput pentru a oferi o frecvență medie a pulsului. Nu este destinat să ofere sfaturi 

medicale și nici nu va măsura cu exactitate pulsul de fiecare dată, din cauza diferiților factori 

de condiționare a mediului și a omului. 

 

 

 

 

 

TERMENI SI CONDITII 

Această garanție este valabilă numai în conformitate cu condițiile expuse mai jos. Garanția se 
aplică numai în timp ce sunt îndeplinite următoarele trei condiții. 
▪ Rămâne în posesia cumpărătorului inițial și dovada achiziției este 
demonstrata. 
▪ Nu a fost supus accidentelor, abuzului, serviciului necorespunzător sau modificărilor 
neautorizate. 
▪ Revendicările sunt făcute în termen de 12 luni de garanție. 

 

EXCLUZII ȘI LIMITĂRI 

Această garanție este destinată numai uzului casnic. În niciun caz, această banda de alergare 

nu este justificată pentru utilizare semicomercială sau comercială. 

Garantăm ca acest produs să nu aibă defecte de material și manoperă. 

Această garanție se limitează în mod expres la înlocuirea unui motor, a unei componente 

electronice sau a unei piese defecte și este unicul remediu al garanției. Munca pentru 

repararea sau înlocuirea pieselor defecte nu este acoperită de această garanție. Garanția nu 

acoperă uzura obișnuită, asamblarea sau întreținerea necorespunzătoare sau instalarea 

pieselor sau accesoriilor care nu sunt destinate inițial sau compatibile cu banda de rulare 

vândută. Garanția nu se aplică daunelor sau defecțiunii din cauza unui accident, abuz, 

coroziune sau neglijare. 

Producătorul nu va fi responsabil pentru pagubele incidentale sau consecințe. 

ÎNREGISTRAREA GARANȚIEI 

Înregistrarea garanției trebuie completată integral. Trimiteți aceste informații prin fax împreună 
cu o dovadă de cumpărare către dealerul dvs. Furnizorul dvs. trebuie să aiba aceste informații 
în dosar înainte de a putea fi procesată o cerere de garanție. 
 

 

GARANTIE 
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CERTIFICAT DE GARANTIE – Pastrati o copie pentru dvs. 

Model #: 

Data cumpararii: 

Vanzator: 

Adresa vanzator: 

Serie #: 

Numele dvs: 

Adresa dvs 

dvs.dv: 


