BANDA DE ALERGARE
MT100

IMPORTANT: Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest produs.
Păstrați acest manual de utilizare pentru referințe ulterioare.
Specificațiile acestui produs pot varia de la această fotografie și pot fi modificate
fără o notificare prealabilă.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ
Măsurile principale de precauție, inclusiv următoarele instrucțiuni de siguranță sunt
foarte importante şi trebuie să fie întotdeauna respectate atunci când utilizați această
bandă de alergare. Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza această bandă de
alergare.

PERICOL: Pentru a reduce riscul de electrocutare, deconectați întotdeauna
banda de alergare de la priza electrică imediat după utilizare și înainte de curățarea,
asamblarea sau întreținerea benzii de alergare.
Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la vătămări corporale și la deteriorarea
benzii de alergare.

AVERTIZARE: Pentru a reduce riscul de arsuri, incendii, șocuri electrice sau
răniri ale altor persoane, vă rugăm să citiți următoarele:
 Nu lăsați niciodată banda de alergat nesupravegheată în timp ce este conectată.
Deconectați banda prin oprirea comutatorului principal de alimentare și deconectarea de
la priza de perete atunci când nu o folosiți și înainte de a pune sau scoate părţi
componente ale acesteia.
 Folosiți acest aparat numai pentru utilizarea prevăzută, așa cum este descris în acest
manual. Nu utilizați accesorii care nu sunt recomandate de producător.
 Nu utilizați niciodată această bandă de alergare electrică dacă are un cablu deteriorat
sau dacă nu funcționează corect. Dacă a fost scăpată sau deteriorată sau dacă a fost
expusă la apă, returnați aparatul la un centru de service pentru a fi verificat și reparat.
 Nu încercați alte lucrări de întreținere sau reglaje decât cele descrise în acest manual.
Dacă apar probleme, întrerupeți utilizarea și consultați un Reprezentant Autorizat de
Service.
 Nu folosiți niciodată aparatul cu aerisile blocate. Îndepărtaţi orice urmă de scame, păr şi
alte obstacole ce ar putea bloca funcţionalitatea acestora.
 Nu folosiţi banda de alergare în afara casei.
 Nu trageți banda de alergat prin cablul de alimentare sau folosiți cablul ca mâner.
 Ţineţi copii și animalele de companie departe de echipament în timpul utilizării.
 Utilizatorii vârstnici sau cu handicap ar trebui să folosească această bandă de alergare
numai în prezența unui adult care poate oferi asistență dacă este necesar.
 Nu utilizați produsele în care se utilizează aerosoli (spray) sau unde se administrează
oxigen.
 Păstrați uscat aparatul - nu folosi banda dacă se află într-o stare umedă.
 Capacul motorului se poate încălzi în timp ce banda de alergare este în uz. Nu așezați
banda de alergare pe o pătură sau pe altă suprafață inflamabilă, deoarece acest lucru
poate crea un pericol de incendiu.
 Țineți cablul electric departe de suprafețele încălzite.
 Păstrați banda de alergat pe o suprafață solidă și uniformă, cu un spațiu minim de
siguranță de 2 metri în jurul benzii de alergare. Asigurați-vă că zona din jurul benzii de
alergare rămâne fără obstrucții în timpul utilizării.
 Această bandă de alergare este folosită numai pentru uz casnic.
 Este interzisă utilizarea concomitentă a benzii de alergat de către două sau mai multe
























persoane în acelaşi timp.
Purtați îmbrăcăminte confortabilă și potrivită când utilizați banda de alergare. Nu utilizați
banda de alergare desculţ sau în ciorapi. Purtați întotdeauna o încălțăminte atletică
adecvată. Nu purtați niciodată îmbrăcăminte largă, deoarece aceasta se poate prinde
de bandă și poate crea un pericol.
Întotdeauna țineți-vă de mânere în timp ce utilizați banda de alergare.
Asigurați-vă întotdeauna că maneta cu arc și cea de siguranţă sunt în poziția corectă
atunci când pliați și mutați banda de alergare.
Nu lăsați copiii sub 12 ani nesupravegheați lângă sau pe banda de alergare.
Pentru a vă deconecta, rotiți toate comenzile în poziția oprit, apoi scoateți ștecherul de
la priza de perete.
Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități
fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția
cazului în care au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de
către o persoană responsabilă de siguranța acestora .
Copiilor nu trebuie să li se permită să se joace pe sau în apropierea benzii de alergat în
orice moment.
ATENȚIE - RISCUL DE PREJUDICIU PENTRU PERSOANE - Pentru a evita
vătămările, aveți grijă deosebită când păşiți pe în afara benzii de alergare aflată în
mişcare.
Greutatea maximă admisă a utilizatorului este de 110 kg.
Pentru oprirea aparatului în caz de urgenţă, scoateţi cheia de siguranţă.
Această unitate trebuie conectată la o priză de 220-240 volți / 50 Hz cu împământare.
Tineți mâinile departe de toate componentele în mișcare. Nu puneți niciodată mâinile
sau picioarele sub banda de alergat în timpul utilizării.
Nu folosiți banda de alergare pe un covor cu înălțime mai mare de 1,3 cm.
Înainte de a utiliza banda de alergat, verificați dacă centura este aliniată și centrată pe
puntea de rulare și toate dispozitivele de fixare vizibile de pe banda de alergare sunt
strânse și fixate suficient.
Copiii nu se vor juca cu aparatul.
Curățarea și întreținerea utilizatorului nu trebuie efectuate de către copii fără
supraveghere.
Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de
agentul de service sau de persoane calificate în acest sens, pentru a evita pericolul.
Nu porniţi niciodată această bandă de alergare dacă este în poziţia pliată.
Lăsați covorul de rulare să se oprească complet și să deconectați cablul de alimentare
de la priza de perete înainte de a plia banda de alergare.
Întotdeauna trebuie să vă îndreptați spre consola computerului și să nu rulați înapoi pe
covorul de rulare.

AVERTIZARE: Înainte de a începe orice program de exerciții, consultați-vă
medicul. Acest lucru este deosebit de important pentru persoanele care au peste 35 de ani
sau care au probleme de sănătate preexistente. Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza
orice echipament de fitness. Nu utilizați acest echipament de exerciții fără dispozitive de
protecție adecvate, deoarece componentele în mișcare pot prezenta un risc de vătămare
gravă dacă sunt expuse.

ATENȚIE: Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest produs.
Păstrați acest Manual de utilizare pentru referințe ulterioare.
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TOOL KIT

Manetă blocare x 1

Cheie de siguranţă
(oprire de urgenţă)

Manetă cu arc x 1

Imbus x 2

Protecţii mânere x 2

Cheie x 1

Şurub cu cap
drept x 1

Şurub cu şaibă
x2

x1

Cablu Audio

x1

INSTRUCŢIUNI DE ASAMBLARE

Pasul 1
A. Așezați banda de alergare în poziție verticală pe o suprafață plană.
B. Semi-strângeți mânerul rotindu-l în sensul acelor de ceasornic în orificiile de pe cadrul de bază și strângeți-l cu cheia.
C. Scoateți capacele de plastic din cele două țevi.
D. Montaţi cele două picioare extinse pe cele două țevi şi prindeţi şuruburile.
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Mufa cablului principal de control

Pasul 2
A. Scoateţi cele patru şuruburi cu cap hexagonal de cap din capătul tubului stâng și al celui drept.
B. Ataşaţi mânerul pe ambele capete ale tubului de fixare şi strângeți șuruburile cu cheia hexagonală.
C. Conectați cablul care vine de la consola computerului la mufa cablului principal de comandă de la suportul din partea
dreaptă a ghidonului din dreapta.
D. Instalați ambele Protecţii pe mâner.
E. Strângeți maneta cu arc rotind-o în sensul acelor de ceasornic în orificiul de pe tubul de stânga al stâlpului.

Pasul 3
A. Rotiți Consola Computerului în sus sau în jos pentru a alinia gaura şurubului cu soclul.
B. Blocați consola computerului prin strângerea șurubului.
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INSTRUCŢIUNI DE PLIERE
PLIEREA
După utilizare, deșurubați încuietoarea de siguranță de pe rama inferioară, pliați banda de alergare, trageți maneta cu arc
din stânga sus și eliberați-o pentru a bloca banda de alergare într-o poziție verticală.
Pentru a evita pierderea blocajului de siguranță, înșurubați încuietoarea de siguranță la partea inferioară și superioară a
cadrelor în poziție verticală.

EXTINDEREA
Desfaceți încuietoarea de siguranță din cadrul inferior, eliberați maneta cu arc și coborâți rama inferioară la sol. Înșurubați
încuietoarea de siguranță la rama inferioară pentru a bloca cadrul superior în poziție verticală.
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PORNIREA
Activarea benzii de alergare
Introduceţi cablul de alimentare într-o priză de perete împământată și apoi porniți
comutatorul de alimentare din partea dreapta față a benzii de alergare (vezi Foto 1). De
îndată ce se pornește alimentarea cu energie electrică, se emite un sunet scurt, ceea ce
înseamnă că banda este în modul Stand-by. Atașați magnetul curelei de siguranță (vezi
Foto 2) în orificiul rotund din partea frontală a panoului de control (pe afișaj apare "---"
dacă nu ați atașat cureaua de siguranță în locul indicat).
Când sunteţi pregătit pentru a începe alergarea:
Porniţi Banda
Foto 1

1. Apăsaţi butonul de pornire.
2. Ecranul contorizează și emite un semnal sonor de trei ori. Covorul de alergare
începe să se mişte la cea mai mică viteză (1,0 km / h) în programul prestabilit de 30
de minute.

Mărirea / micşorarea vitezei
Există mai multe moduri de a schimba viteza:
1. Măriţi / micşoraţi viteza cu ajutorul

de pe panoul de control.

2. Măriţi / micşoraţi viteza cu ajutorul + / - aflate pe mâner.
3. Ajungeţi direct la 3,5,7 km/h apasând butoanele dedicate de pe panoul de
comandă.

Schimbarea programului înainte de pornire în modul Manual
1. Apăsați o dată pe butonul Mode (afișajul arată 30 de minute).

Foto 2

2. Selectați programul dorit (total minute) cu t / s.
3. Apăsați butonul de pornire, afișajul se aprinde și se vor auzi un semnal
sonor de trei ori. Suprafaţa de rulare va fi setată la cea mai mică viteză (1,0 km
/ h).
4. Selectaţi viteza dorită.
5. Afişajul va cronometra descrescător timpul selectat.

Alegerea distanţei înainte de pornire în modul Manual
1. Apăsați butonul Mode de două ori (display-ul afișează 1km)
2. Selectaţi distanţa (total km) cu ajutorul butoanelor
3. Apăsați butonul de pornire, afișajul se aprinde și se vor auzi un semnal sonor de
trei ori. Suprafaţa de rulare va fi setată la cea mai mică viteză (1,0 km / h).
4. Selectaţi viteza dorită.

Foto 3
Afișajul arată: VITEZA, TIMP,
DISTANŢA şi PULS.
(Pentru a vizualiza arderea caloriilor
estimate apăsați o dată PULS / CAL,
apăsați o dată pentru a reveni la
vizualizarea pulsului)
Conectivitate MP3

5. Afişajul va contoriza descrescător distanţa selectată.

Folosirea celor 12 programe automate P01-P12
1. Apăsați butonul PROG până când pe afișaj apare programul dorit.
2. Timpul prestabilit de 30 de minute clipește pe display. Utilizaţi

pentru

a seta timpul dorit (5-60 minute).
3. Apăsați butonul de pornire. Programul va începe automat după 3 secunde.
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Puteţi utiliza 12 programe presetate diferite (P1 – P12)
sau puteţi alege singuri viteza şi timpul dorit
Programe automate: Apăsaţi butonul “PROG” şi selectaţi unul din cele 12 programe presetate.
După ce aţi selectat programul dorit, apăsaţi START.
Programele automate au un timp prestabilit de 30 minute, împărţit in 20 de segmente a câte 1,5 minute
(fiecare segment reprezintă 5% din timpul selectat). Dacă doriţi să schimbaţi timpul selectat, acţionaţi
butoanele “▼” sau ”▲”. Timpul programelor poate fi schimbat de la 5 minute la maxim 60 minute.
Atunci când vă antrenaţi utilizând programele presetate, timpul se va scurge de la valoarea maximă
selectată către 0.

Viteza (km/h) pe fiecare segment în parte
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ÎNTREȚINERE ȘI GHID PENTRU DEFECȚIUNI
AVERTISMENT: Pentru a preveni șocurile electrice, vă rugăm să opriți și să deconectați de la
priză banda de alergare înainte de curățare sau de întreținerea de rutină.
AVERTISMENT: Verificați întotdeauna componentele de uzură cum ar fi maneta cu arc
și covorul de rulare pentru a preveni rănirea.
ÎNTREŢINERE
După fiecare exercițiu, asigurați-vă că aparatul este șters și că orice urmă de
umezeală a fost curăţată de pe aparat.
Banda de alergat poate fi curățată cu o cârpă moale și un detergent slab. Nu folosiți
materiale abrazive sau solvenți. Aveți grijă să nu primiți umiditate excesivă pe panoul
afișajului, deoarece acest lucru poate deteriora aparatul și poate crea un pericol
electric.
Vă rugăm să nu păstrați banda de alergare, în special consola computerului, în lumina
directă a soarelui pentru a preveni deteriorarea ecranului.
DEPOZITARE
Depozitați banda de alergare într-un mediu interior curat și uscat. Nu lăsați niciodată
aparatul în aer liber. Asigurați-vă că întrerupătorul de alimentare este oprit și cablul de
alimentare este deconectat de la priza de perete.
GHID PENTRU DEFECȚIUNI
Problemă

Banda nu porneşte

Covorul de rulare
alunecă
Covorul de rulare
încetineşte când păşiţi
pe el
Covorul de rulare nu
este centrat

Cauze potenţiale
1. Cablul de alimentare nu este
cuplat la priză
2. Cheia de siguranţă nu
este corect instalată
3. Curentul electric nu
functionează în casă.
4. Banda a intrat in protecţie
contra şocurilor electrice
Covorul de rulare nu este strâns
suficient
1. Covorul nu este lubrifiat
suficient
2. Covorul este prea strâns
Dimensiunea covorului nu a fost
ajustată corespunzător

1.
2.
3.
4.

Rezolvări
Introduceţi cablul de
alimentare in priză.
Reinstalaţi cheia de siguranţă.
Este nevoie de intervenţia unui
electrician
Aşteptaţi 5 minute şi apoi
reporniţi banda

Verificaţi şi ajustaţi dimensiunea
covorului
1. Lubrifiaţi covorul
2. Ajustaţi dimensiunea covorului

Centraţi covorul
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AJUSTAREA COVORULUI DE RULARE
Covorul de rulare este pre-reglat, din fabrică, la puntea de
funcționare, dar după o utilizare prelungită se poate întinde
și necesită reglaj. Pentru a regla covorul, porniți comutatorul
principal al benzii de alergare și lăsați centura să
funcționeze cu o viteză de 8-10 KPH. Utilizați cheia
hexagonală (imbus) de 6 mm prevăzută pentru a roti
șuruburile de reglare a rolei spate pentru a centra centura.
Dacă centura de deplasare se deplasează spre stânga, rotiți
șurubul de reglare din stânga cu 1/4 rotație în sensul acelor
de ceasornic, iar centura de rulare trebuie să înceapă să se
corecteze.
Dacă covorul de rulare se deplasează spre dreapta, rotiți
șurubul de reglare dreapta 1/4 rotație în sensul acelor de
ceasornic și centura ar trebui să înceapă să se corecteze.
Continuați să răsuciți șuruburile de reglare până când
covorul de rulare este centrat corect.
Dacă centura de rulare alunecă în timpul utilizării, opriți și
deconectați banda de alergare. Folosind cheia hexagonală
(imbus) de 6 mm furnizată, întoarceți ambele șuruburi de
reglare a roții din stânga și din dreapta spate cu 1/4 rotație
în ceasornic, apoi porniți din nou întrerupătorul principal și
rulați banda de alergare cu o viteză de 8-10 KPH. Repetați
această procedură până când centura nu mai alunecă.

LUBRIFIEREA
Lubrifierea sub covorul de rulare va asigura performanțe superioare și va prelungi speranța de viață.
După primele 25 de ore de utilizare (sau 2-3 luni) se aplică un lubrifiant și se repetă la fiecare 50 de
ore de utilizare (sau 5-8 luni).
Cum să verificați cureaua de rulare pentru o lubrifiere corespunzătoare
Ridicați o parte a covorului de rulare și atingeţi suprafața superioară a punții de rulare. Dacă
suprafața este umedă la atingere, nu este necesară o lubrifiere ulterioară.
Dacă suprafața este uscată la atingere, aplicați un lubrifiant.
Cum se aplică lubrifiant
Ridicaţi o parte a covorului de rulare.
Se pune lubrifiant sub centrul benzii de rulare pe suprafața superioară a punții de rulare.
Rulați pe banda de alergare la o viteză lentă timp de 3 până la 5 minute pentru a distribui uniform
lubrifiantul.
NOTĂ: NU suprasolicitaţi puntea rulantă. Orice urmă de lubrifiant în exces trebuie îndepărtată.
Lubrifiant
1 BUC
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ÎNCĂLZIREA ŞI STRECHINGUL
Încălzirea este o parte importantă a oricărui antrenament. Scopul încălzirii este să vă
pregătiți corpul pentru exerciții și să evitaţi accidentările. Încălziți-vă timp de două până la
cinci minute înainte de a începe antrenamentul. Cu încălzirea ar trebui să înceapă fiecare
sesiune de antrenament pentru a pregăti corpul de exerciții mai intense prin încălzirea și
întinderea mușchilor, sporind circulația, pulsul şi oferind mai mult oxigen muşchilor.
Strechingul la sfârșitul antrenamentului, repetați aceste exerciții pentru a reduce durerea
în mușchii obosiți. Scopul răcirii este revenirea corpului la starea sa de repaus la sfârșitul
fiecărei sesiuni de exerciții. O sesiune bună de streching încetinește încet ritmul cardiac
și permite sângelui să se întoarcă în inimă.
ROTIRI DE CAP
Rotiți-vă capul spre dreapta, ar trebui să simțiți o senzație de
întindere în partea stângă a gâtului. Apoi, rotiți capul înapoi,
întinzându-vă bărbia la tavan și lăsând gura deschisă. Rotiți-vă
capul la stânga, apoi lăsați-vă capul la piept. Repetaţi.

ROTIRI DE UMERI
Ridicați-vă umărul drept spre ureche, apoi coborâţi-l printr-o rotire
uşoară, iar mâna va rămâne în tot acest timp dreaptă. Faceţi acelaşi
lucru şi pentru umărul stâng. Repetaţi.

STRETCHINGUL COAPSELOR
Stați cu tălpile picioarelor împreunate, iar genunchii vor fi
îndreaptaţi spre exterior. Trageți-vă picioarele cât mai aproape
de corp.
Împingeți ușor genunchii spre podea. Rămâneţi aşa 10-15
secunde.

ATINGEREA DEGETELOR
Înclinaţi-vă încet din talie, spre faţă, lăsându-vă spatele și umerii
să se relaxeze în timp ce vă întindeți spre degetele de la
picioare. Întindeţi-vă cât puteţi de mult. Rămâneţi aşa 10-15
secunde.
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Android:
Puteţi descărca aplicaţia în telefonul mobil de pe Google PlayStore.
iPad/iPhone:
Puteţi descărca aplicaţia în telefonul mobil de pe AppStore.
Verificați dacă dispozitivul dvs. mobil confirmă cerințele
aplicației. Cerințele fiecărei aplicații sunt afișate în Google
PlayStore sau AppStore.

CUM UTILIZEZ APLICAŢIA:
1. Porniți funcția Bluetooth a dispozitivului mobil.
2. Deschideți aplicația de pe dispozitiv.
3. Faceți clic pe meniul principal al butonului "Indoor" pentru a găsi un dispozitiv disponibil.
4. Selectați dispozitivul dvs. din listă pentru al asocia.
Odată ce dispozitivul este asociat, puteți începe să utilizați aplicația în următoarele categorii:
Quick Run
Map Mode
Target Mode
Vă rugăm să înțelegeți că nu putem să vă oferim un ghid complet de utilizare al
aplicaţiei în acest manual, deoarece aplicația va fi actualizată la un anumit interval de
timp. Acest proces poate modifica funcționarea sau proiectarea aplicației.
Consultați instrucțiunile din interiorul magazinului specific descărcării aplicației sau
contactați-ne.
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