Banda de alergare
motorizata
MT200

Nota: Inainte de instalare si operare, va rugam sa cititi cu atentie acest manual de
instructiuni si sa il pastrati pentru referinte viitoare.

Măsuri de siguranță
Vă rugăm să păstrați acest manual pentru referințe ulterioare.
1. Înainte de a începe asamblarea și utilizarea noii dvs. benzi de alergare, citiți cu atenție
manualul de instrucțiuni pentru a înțelege informațiile furnizate. Instalarea, întreținerea și
utilizarea corectă a Banda de alergare este importantă pentru a vă asigura că aveți cel mai
sigur și mai performant exercițiu de fitness.
2. Asigurați-vă că echipamentul a fost asamblat în conformitate cu manualul de montaj.
3. Dacă aveți peste 45 de ani, aveți probleme de sănătate sau medicale și/sau aceasta este
prima dvs. activitate fizica pentru prima data in mai mult de 12 luni, va rugam sa consultati
medicul sau medicul dumneavoastra local inainte de utilizare.
4. Dacă prezentați oricare dintre următoarele simptome, cum ar fi: dureri de cap, senzație de
greutate la nivelul pieptului, bătăi neregulate ale inimii, dificultăți de respirație, amețeli,
greață sau orice durere ascuțită sau durere articulară, opriți imediat antrenamentul și
consultați medicul.
5. Asigurați-vă că copiii și animalele de companie sunt ținute departe de echipament pentru a
preveni vătămarea. Echipamentul este destinat exclusiv adulților.
6. Echipamentul trebuie așezat pe o suprafață tare și netedă și la cel puțin 0,5 metri distanță
de orice obstacol.
7. Înainte de a utiliza echipamentul, vă rugăm să verificați dacă toate piulițele și bolțurile
benzii de alergare sunt strânse bine.
8. Nu așezați banda de alergare în încăperi sau zone care sunt expuse unor niveluri ridicate de
umiditate, adică afara, lângă piscine interioare încălzite/spa-uri, garaje sau încăperi neizolate.
9. Vă recomandăm cu tărie să purtați îmbrăcăminte și încălțăminte potrivită atunci când
folosiți banda de alergare pentru confortul personal.
10. Echipamentul nu este adecvat pentru utilizare ca dispozitiv medical.

Instrucțiuni de utilizare
Pentru a evita un accident, asigurați-vă că aveți cheia de siguranță a benzii de alergare
atașată în siguranță la îmbrăcămintea dvs. În cazul în care vă dezechilibrati accidental sau
alunecați în timp ce mergeti sau alergati pe banda de alergare, scoaterea cheii de siguranță
de pe consola va asigura că alimentarea cu energie electrică este întreruptă la motor și va
opri aparatul. Reatașati cheia de siguranță pentru a începe antrenamentul.
Atunci când exersați pe banda de alergat mentineti privirea înainte și nu la picioarele,
pentru a evita orice risc de cădere. Măriți viteza treptat permițându-vă să vă adaptați la
viteză înainte de a efectua reglaje suplimentare de viteză.
Pentru a întrerupe sau opri banda de alergare, utilizați butonul de oprire de urgență sau
cheia de siguranță când este necesar.
După ce ați terminat instalarea benzii de alergare și capacul motorului este bine pornit,
puteți conecta cablul de alimentare. Se recomandă utilizarea unui dispozitiv de protecție
împotriva supratensiunii.
1. Poziționați banda de alergare pe o suprafață curată și plană, aproape de un punct de
alimentare cu priză de perete dedicat. Se recomandă o saltea din cauciuc pentru a
ajuta la întreținerea și protejarea podelei.
2. Pentru siguranța dvs., nu porniți niciodată banda de alergat în timp ce stați pe covorul
de alergare. Puneți picioarele pe ambele părți ale șinelor laterale ale benzii și apăsați
butonul de pornire. Creșteți treptat viteza la nivelul vitezei dorite înainte de a vă
așeza pe suprafața covorului de alergare.
3. Purtați îmbrăcăminte și încălțăminte potrivite când faceți exerciții pe banda de alergare.
Nu purtați haine lungi, care pot fi prinse în oricare dintre părțile mobile ale benzii de
alergare.
4. Purtați întotdeauna atașamentul cheii de siguranță.
5. Capacul motorului nu trebuie să fie înlăturat niciodată în timpul utilizării. Un tehnician
calificat trebuie să asiste la efectuarea oricărei lucrări de întreținere. Deconectați
întotdeauna cablul de alimentare, în cazul în care capacul trebuie vreodată să fie scos
din motive de întreținere.
6. Copiii trebuie să fie ținuti departe de banda de alergare în timpul functionarii pentru a
evita vatamarile.

Instructiuni de asamblare
Recomandăm ca 2 persoane să asiste la asamblarea acestei unități. Plasați toate părțile
din banda de alergare într-o zonă curată și scoateți materialele de ambalare. Nu
aruncați materialele de ambalare până când nu se termină asamblarea. Înainte de a
începe instalarea, inspectați și pregătiți toate piesele și șuruburile prezentate în acest
manual. Când deschideți cutia, veți găsi următoarele părți.

(S1) #5/#6 Cheie Allen
fiecare 1 PIESA

(S2) Surub Hex M8x50mm
Dinte de 12 mm
4 PIESE

(S3) Surub hex
M8x16mm
6 PIESE

(S4) Surub cu cap Philips
M5x25mm
2 PIESE

(S5) Unealta Multi Hex
Philips Şurubelniţă
1 PIESA

(S6) Cablu audio
1 PIESA

(S7) Cheie de
siguranta

(S8) Capace

1 PIESA

2 PIESE

(S10) Cadru banda de alergare
1 PIESA

(S9) Ulei
silicon
1 PIESA

S2

S3

S2

Pasul 1 - Instalarea cadrului vertical
Fixați în poziție verticală cadrul în stabilizator cu șuruburile hexagonale M8x50mm cu dinți de 12
mm (S2) și cu Surub Hex M8x16mm (S3) pentru partile din spate.
Important : În timpul montării, este nevoie de două persoane să lucreze împreună. O persoana ține
computerul, iar alta strânge șuruburile cu cheia Allen (S1) furnizată.

S3
S3

Capătul îmbinării

Step 2 - Instalarea Computerului
Conectați mai întâi firul pentru semnal de la computer la firul de semnal din cadrul vertical. Apoi,
fixati calculatorul în cadrul vertical cu două șuruburi M8x16mm (S3) din partile din spate.
Strângeți șuruburile cu cheia Allen (S1) furnizată.

S4

S8

S8

S4

Step 3 - Instalarea capacelor
Fixați capacul (S8) la cadrul vertical cu câte un șurub hexagonal (S4), strângeți șuruburile cu
Unealta Multi Hex cu șurubelniță Phillips (S5).

OPRIRE DE URGENTA

CHEIE DE SIGURANTA

Înainte de a începe o sesiune de antrenament, asigurați-vă că cheia de siguranță este plasată în
mod corespunzător pe consola computerului, iar clema de siguranță este atașată unui articol de
îmbrăcăminte pe care il purtati. Dacă cadeti, clema va scoate cheia de siguranță din consola
computerului și banda de alergare se va opri imediat.
Replasati cheia de siguranta pe consola computerului. Apasati butonul START pentru
reluarea.exercitiului.
INSTRUCTIUNI DE OPERARE

Keep clothing,
moving belt.

ngers, and hair away from

Stand on side rails when starting stopping
treadmill.
Stop if you feel faint, dizzy or short of breath.
Hold handrails to prevent falling o

treadmill.

TIME

DIS

VOL -

VOL +

CAL

PLAY/PAUSE

PULSE

PRE

NEXT

Functiile displayului (ecranului)
TIME
(TIMP)

Nu este setata ora țintă - TIME va contoriza de la 00:00 la maximum
99:00, fiecare crestere reprezentand 1 minut.
Folosirea setului de timp țintă - TIME va contoriza de la valoarea
presetată. Fiecare crestere este de 1 minut între 5:00 și 99:00 minute.

SPEED
(VITEZA)

Afișează viteza curentă de antrenament de la 1.0 la un maxim de 18.0
km/h

DISTANCE
Nu este setata distanța țintă - DISTANCE va contoriza de la 00:00 la
(DISTANTA) maxim 99.5 km, fiecare crestere este 0.1 KM.
Folosirea setului de timp țintă - DISTANCE va contoriza de la
valoarea presetata. Fiecare crestere este 0.5 mm intre 0.5 si 99.5.
CALORIES
(CALORII)

Nu sunt setate caloriile tinta - CALORIES va contoriza de la 0 la
maxim 995 cu crestere de 1 cal.
Folosirea caloriile tinta - CALORIES va contoriza de la valoarea
presetata. Fiecare crestere este 5 cal. de la 10 la 995 cal.

PULSE
(PULS)

Țineți mainile strans pe senzori, iar consola va detecta pulsul. Cand
monitorul citeste pulsul dvs. simbolul HEART va clipi pe consola.

Functiile butoanelor
1. MODE: Pentru a confirma toate setarile si pentru a intra in modul de exercitiu.
2. Speed +: Pentru a selecta modul de antrenament si pentru a creste intensitatea vitezei.
3. Speed -: Pentru a selecta modul de antrenament si pentru a scadea intensitatea vitezei.
4. START/STOP: Pentru a porni sau a opri antrenamentul.

PORNIRE:
Conectați cablul principal la o priză de perete împământată. Asigurați-vă că Safety
key (cheia de siguranță) este în poziția corectă și introdusă corect în consola.

ANTRENAMENT RAPID:
Utilizatorul poate incepe antrenamentul prin apasarea butonului „Quick Select”,
fie pentru viteza, fie pentru inclinare.
Există 3 butoane "Selectare rapidă" atât pentru viteză cât și înclinare - de la 6 km/h
la 18 km/h pentru opțiunile de viteză și de la 2% la 8% pentru opțiunile de
înclinare.
Puteți utiliza programul Quick Workout (viteza și înclinația) în timpul
antrenamentului, prin apasarea "START" pentru a începe antrenamentul.
Dacă trebuie să opriți banda de alergare în timpul antrenamentului, apăsați
"STOP" sau scoateți cheia de siguranță.

PROGRAME
Această banda de alergare are 12 programe de antrenament presetate pentru a alege
(mai jos detalierea fiecărui program). În modul PROGRAM, utilizați butonul
PROGRAM pentru a selecta antrenamentul selectat – de la P1 pana la P12. Apăsați
butonul START pentru a confirma și începe antrenamentul.
P1

WARM- UP (incalzire)

P7

TIME GOAL (timp dorit)

P2

RANDOM (mers normal)

P8

DISTANCE GOAL (distanta dorita)

P9

CALORIES GOAL (calorii tinta)

P3

5K RUN (alergare)

P4

COMPETITION (competitie)

P1 0

MOUNTAIN CLIMB (urcare)

P5

WEIGHT – LOSS (slabire)

P11

BEACH SPORT (sport pe plaja)

P6

HILL (urcare)

P1 2

CROSS COUNTR Y RACE (intrecere)

MUZICA
Computerul are incorporat MP3 Player, USB Port si SD Port. The computer with MP3
player, USB Port and SD Port. Acest program de proiectare suportă redarea muzicii in
timpul antrenamentului.

Instructiuni pentru mutarea si stocarea benzii de alergare
Plierea benzii de alergare
A.) Opriti banda de alergare, inchide-ti-o de la comutatorul
principal de alimentare și scoateți ștecherul.
B.) Ridicați puntea benzii de alergare în sus. Ar trebui să simțiți
că sistemul cu arc al benzii de alergare se angreneaza.
C.) Pentru a coborî puntea benzii de alergare, apăsați sistemul cu
arc cu piciorul pentru a dezactiva încuietoarea. Puntea de
alergare poate fi acum coborâtă la sol.

Mutarea benzii de alergare
Banda de alergare poate fi mutata prin înclinarea punții de
alergare spre dvs. pe roțile de transport.
(Asigurați-vă că ati deconectat cablul de alimentare înainte de
a încerca să o mutati).

AJUSTAREA COVORULUI DE ALERGARE:
• Plasati banda de alergare pe o suprafata plana.
• Folositi banda de alergare la o viteza de 6-8km/h.
• In cazul in care covorul de alergare s-a deplasat spre stanga, rotiti la ½ surubul din partea dreapta
invers acelor de ceasornic, iar surubul din partea stanga in sensul acelor de ceasornic la ½. (poza D)

• Testati

banda de alergare pentru cel putin 15 secunde la 4 km/h (verificati si
ajustati daca este cazul la sfert sau la jumatate.

Exercitii de incalzire
Exercitiile de incalzire sunt importante in pregatirea muschilor pentru activitate,
minimizand riscul de ranire. Puteți alege să vă încălziți cu un ritm de mișcare
ușoară/rapidă timp de 5-10 sau puteti efectua câteva întinderi simple. (După cum se
arată în imaginile de mai jos)
1. Intinderea Hamstring (din picioare) –
Tineti-va genunchii usor indoiti si aplecati-va
usor in fata, cu umerii si spatele relaxati,
atingandu-va degetele de la picioare. Ar trebui
sa simtiti o usoara tensiune si discomfort in
muschii hamstring. Ramaneti in aceasta pozitie
pentru 15-20 de secunde. Repetati de 2-3 ori.

2. Intinderea Hamstring (din pozitia sezut)
– Asezati pe podea, de preferat pe o saltea,
intindeti un picior inainte, in timp ce il tineti pe
celalalt dedesubt. Aplecati-va din solduri,
atingand degetele de la piciorul intins.
Ramaneti in aceasta pozitie pentru 10-15
secunde, apoi relaxati-va. Repetati de 3 ori
pentru fiecare picior. (vedeti poza 2)
3. Intinderi de gamba – Rezemati-va cu 2
maini de un perete sau de un copacm cu un
picior in spate. Ramaneti in aceasta pozitie
pentru 10-15 secunde, apoi relaxati-va.
Repetati de 3 ori pentru fiecare picior. (vedeti
poza 3)
4. Intinderi ale cvatricepsilor – Tineti-va
echilibrul cu mana stanga sprijinita pe un
perete, ridicati-va piciorul drept pana la
nivelul sezutului si tineti-l cu mana dreapta
pana cand simtiti o intindere la coapse.
Ramaneti in aceasta pozitie pentru 10-15
secunde si relaxati-va. Repetati de 3 ori pentru
fiecare picior. (vedeti poza 4)

5. Sartorius
(Intinderea
muschilor
interiori ai coapsei) – Stati asezati cu talpile
picioarelor impreunate si cu genunchii in
exterior. Trageti picioarele spre zona dintre
abdomen si coapse pana simtiti o intindere.
Ramaneti in aceasta pozitie pentru 10-15
secunde, si relaxati-va. Repetati de 3 ori.
(vedeti poza 5)

Instructiuni de mentenanta
Atentionare:
Inainte de a curata sau de a dezasambla orice parte a benzii de alergare, asigurati-va ca aparatul nu este
in functiune si cablul de alimentare nu este in priza.
Cel putin o data pe an, capacul motorului benzii de alergare trebuie scos si curatat de praf, pentru a
asigura o buna functionare a acestuia.
CURATARE:
O curatare generala a masinariei va prelungi durata de functionare a acesteia.
Tineti banda de alergare curata, stergand-o de praf regulat. Asigurati-va ca partile expuse ale puntii sunt
bine curatate, pe ambele parti ale covorului de rulare si a sinelor. Asigurati-va va talpile pantofilor dvs.
sport sunt curate, acest lucru neperminant murdariei sa se sedimenteze dedesubtul covorului de rulare.
Suprafata covorului de alerare poate fi curatata cu o carpa umeda. Asigurati-va ca tineti la distanta
materialele lichide de componentele electrice ale benzii de alergare si de dedesubtul covorului de
alergare.
Covorul de alergare/puntea joaca un tol au un rol major in functionarea buna a benzii de alergare si
necesita lubrifiere periodica. Recomandam o inspectie periodica a puntii. Recomandam lubrifierea
puntii conform urmatoarelor:
-

Folosire rara (mai putin de 3 ore/saptamana) ANUAL
Folosire medie (3-5 ore/saptamana) LA FIECARE 6 LUNI
Folosire deasa (mai mult de 5 ore/saptamana) LA FIECARE 3 LUNI

Pentru a menține și a prelungi durata de viață a benzii de alergat, vă sugerăm să
opriti alimentarea de la curent a benzii de alergat timp de 10 minute după fiecare 2 ore
de funcționare.
2.
Un covor de alergare strans slab poate aluneca in timpul alergarii și poate
necesita o ajustari; în cazul în care covorul de alergare este prea strans, poate afecta
performanta motorului si poate uza rolele. Pentru tensiunea ideală, centura de rulare
trebuie sa fie ridicată la 50-75 mm de partea centrală a punții de rulare.
1.

LUBRIFIEREA
Lubrifierea covorului de alergare a benzii de alergare va asigura o performanță superioară și ii va
prelungi durata de viață. Când primiți banda de alergare, aplicați un lubrifiant în fiecare capac de ulei.
După primele 25 de ore de utilizare (sau 2-3 luni) aplicați un lubrifiant și repetați procesul pentru
următoarele 50 de ore de utilizare (sau 5-8 luni). Folositi banda de alergat la o viteză mica timp de 3-5
minute pentru a distribui uniform lubrifiantul.
Cum sa verificati covorul de rulare pentru o lubrifiere potrivita
Ridicați o parte a covorului de rulare și simțiți 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.
Evitați aplicarea excesiva de ulei pe puntea de rulare.

1. Opriți covorul de rulare astfel încât cusătura să fie orientată în sus și pe centrul punții.
2. Scoateți capacul sistemului de ulei.
3. Aplicati câteva picături de ulei de silicon și puneti inapoi capacul.
4. Intindeti siliconul rulând banda de alergare la o viteză de 1 km/h și pasiti ușor pe banda de
alergare de la stânga la dreapta. Faceți acest lucru pentru câteva minute pentru a permite
siliconului să se răspândească pe covorul de alergare.

Android:

Descarcati-va aplicatia preferata de pe Google PlayStore.
iPad/Phone:
Descarcati-va aplicatia preferata de pe AppStore.
Verificati daca telefonul dvs. este compatibil cu aplicatia. Cerintele pentru fiecare aplicatie pot fi
vizualizate in Google PlayStore sau AppStore.

MOD DE UTILIZARE:
1.
2.
3.
4.
-

Porniti Bluetooth pe telefonul dvs.
Deschideti aplicatia.
Apasati pe meniul principal sau pe tasta „Indoor” pentru a cauta retelele disponibile.
Alegeti reteaua.
Odata ce telefonul este sincronizat, puteti incepe sa folositi aplicatia in diferite categorii:

QuickRun
Map Mode
Target Mode

Va rugam sa intelegeti ca nu suntem in masura sa va oferim un proces complet operational
pentru aplicatii, intrucat aplicatiile vor fi modificate si actualizate regulat. Acest proces
poate face schimbari in modul operational sau in designul aplicatiei.
Consultați instrucțiunile din interiorul magazinului specific de descărcări de aplicații sau
contactați-ne.

Specificatii Tehnice
Numele produsului
Rata de tensiune
Frecvență nominală
Putere nominală
Greutate maxima utilizator
Dimensiunea covorului de
alergare
Viteza

Motorized
Treadmill
220-240V ~
50/60HZ
DC 2.5HP
150KG
1300x480 mm
1.0 - 18.0
km/h

