
BANDA DE ALERGARE ELECTRICA MT300 TECHFIT
=traducere din limba engleza=
MANUAL UTILIZARE/INSTRUCTIUNI :



Măsuri de siguranță:
Vă rugăm să păstrați acest manual de instructiuni pentru referințe viitoare.

1. Înainte de a începe asamblarea și utilizarea noii benzi de alergare, citiți cu atenție manualul de 

instrucțiuni pentru a înțelege informațiile furnizate. Instalarea, întreținerea și utilizarea corectă a 

benzii de alergare sunt importante pentru a vă asigura că aveți cel mai sigur și mai eficient 

antrenament de fitness.

2. Vă rugăm să vă asigurați că echipamentul a fost asamblat conform manualului de asamblare.

3. Dacă aveți peste 45 de ani, daca aveți probleme de sănătate sau medicale și/sau este pentru 

prima dată când faceți exerciții fizice dupa 12 luni, vă rugăm să consultați medicul dvs. sau un 

profesionist medical înainte de utilizare.

4. Dacă aveți oricare dintre următoarele simptome, inclusiv: durere de cap, senzație de apăsare în 

piept, bătăi neregulate ale inimii, dificultăți de respirație, amețeli, greață sau orice durere ascuțită a 

mușchilor sau articulațiilor, opriți imediat antrenamentul și consultați medicul sau medicul 

dumneavoastră.

5. Asigurați-vă că copiii mici și animalele de companie sunt ținute departe de echipament pentru a 

preveni rănirea, echipamentul este destinat exclusiv adulților.

6. Echipamentul trebuie amplasat pe o suprafață dură, plană și la cel puțin 0,5 metri
departe de orice obstacole.

7. Înainte de a utiliza echipamentul, vă rugăm să verificați toate piulițele și șuruburile benzii de 

alergare care trebuie sa fie strânse bine.

8. Nu așezați banda de alergare în încăperi sau zone expuse la un nivel ridicat de umiditate, de 

exemplu în exterior, lângă piscine/spa-uri interioare încălzite, garaje sau încăperi neizolate.

9. Este recomandat să purtați îmbrăcăminte și încălțăminte adecvate atunci când utilizați banda de 

alergare pentru confortul dumneavoastră personal.

10. Echipamentul nu este adecvat pentru utilizare ca dispozitiv medical.
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Instrucțiunile de utilizare:

Pentru a evita un accident, asigurați-vă că aveți cheia de siguranță a benzii de alergare atașată în 

siguranță de îmbrăcăminte. În cazul în care vă împiedicați sau alunecați accidental în timp ce mergeți 

sau alergați pe banda de alergare, scoaterea cheii de siguranță din consolă va asigura că motorul este
întrerupt și oprește cureaua. Reatașați cheia de siguranță pentru a începe antrenamentul.

Când faceți exerciții pe banda de alergare, concentrați-vă să priviți drept înainte și nu la picioare,
pentru a evita orice risc de împiedicare sau cădere. Măriți viteza treptat, permițându-vă să vă 

adaptați la setarea vitezei înainte de a face orice alte ajustări ale vitezei.

Pentru a întrerupe sau opri banda de alergare, utilizați butonul de oprire de urgență sau cheia de 

siguranță atunci când este necesar.

Odată ce ați finalizat instalarea benzii de alergare și capacul motorului este bine fixat, puteți conecta 

cablul de alimentare. Se recomandă să utilizați un dispozitiv de protecție împotriva supratensiunii de 

bună calitate.

1. Poziționați banda de alergare pe o suprafață curată și plană, aproape de o priză de perete dedicată.
Se recomandă un covoraș de cauciuc pentru a ajuta la întreținerea și protecția podelei.
2. Pentru siguranța dumneavoastră, nu porniți niciodată banda de alergare în timp ce stați pe 

centura de alergare. Așezați-vă picioarele pe fiecare parte a șinelor laterale ale centurii de alergare și 

apăsați butonul de pornire. Creșteți treptat viteza până la nivelul dorit înainte de a sta pe suprafața 

centurii.
3. Purtați îmbrăcăminte și încălțăminte adecvate când faceți exerciții pe banda de alergare. Nu 

purtați haine lungi și largi, care ar putea fi prinse în oricare dintre părțile mobile ale benzii de 

alergare.
4. Purtați întotdeauna accesoriul : cheie de siguranță.
5. Capacul motorului nu trebuie îndepărtat niciodată în timpul utilizării. În cazul în care trebuie 

efectuată orice lucrare de întreținere, trebuie să fie prezent un tehnician electrician calificat.
Deconectați întotdeauna cablul de alimentare în cazul în care capacul trebuie scos vreodată din 

motive de întreținere.
6. Copiii mici trebuie ținuți departe de banda de alergare în timp ce aceasta este utilizată pentru a 

evita rănirea și problemele de siguranță.
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/consola 1 buc.
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Instrucțiuni de asamblare:

*RECOMANDARE : Vă recomandăm ca 2 persoane să asiste la asamblarea acestei unități. Așezați toate părțile
benzii de alergare într-o zonă liberă și îndepărtați materialele de ambalare. Nu aruncați materialele de
ambalare până la finalizarea asamblarii. Înainte de a începe instalarea, verificați și pregătiți toate piesele și
șuruburile prezentate în acest manual. Când deschideți cutia, veți găsi următoarele părți.

#5

(S0) Silicone
ulei 1 buc.

(S4) Cap Surub
M5x10mm

8 buc

#6

(S1) #5/#6 Allen Chei 1
buc pe marime

(S4.2) Fara Cap Surub
4 buc

(S2) Hex Surub
M8x55mm teeth 12 mm

2 buc

(S5) Saiba Curbata
4 buc

(S3) Hex
Surub

M8x16mm
6 buc.

(S6) Saiba
Plata 2 buc.

(S7) Decorative Picioruse

2 buc

(S8) Cheie de
Siguranta
1 buc.

(S9) Cheie mica
1 buc.

(S10) Computer Banda
1 buc.

(S11Banda Cadru manere (S12) Banda Cadru
Principal Baza 1 buc.
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Pasul 1: Instalarea cadrului vertical

Montați și fixați cadrul vertical în stabilizator cu șurubul hexagonal M8x55mm( S2) și șurubul hexagonal
M8x16mm(S3) și garnitura curbată (S5).

Important: În timpul asamblarii, este nevoie de doi oameni care lucrează împreună. Unul dintre oameni ține
cadrul vertical și altul strânge șuruburile cu cheia hexagonală (S1) furnizată.

Pasul 2 : Instalarea computerului
Asamblați 4 șuruburi fără cap (S4.2) pe computer (S10), strângeți cu o cheie mică (S9), introduceți computerul
(S10) în cadrul mânerului (S11) împreună cu 4 găuri, strângeți computerul cu 4
șuruburi cu cap (S4) cu cheia hexagonală (S1 #6).
Conectați cele două fire ale senzorului de puls (culoare albă) de la computer la cele din cadrul mânerului.
Conectați firul de semnal (culoare neagră) de la computer la cel de la culoarea mânerului.

S9 S4.2
S4.2

S4

S4
S4S4

S4.2
S4.2

S2

S2
S1

S3

S3

S5

S5
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Pasul 3: Instalarea cadrului mânerului
Conectați mai întâi firul de semnal de la cadrul mânerului (S11) la firul de semnal de la cadrul vertical. Apoi,
fixați cadrul mânerului în cadrul vertical cu patru șuruburi hexagonale M8x16mm (S3) și două garnituri curbate
(S5) și două garnituri plate (s6) din spate. Strângeți șuruburile cu cheia hexagonală (S1) furnizată.

Pasul 4: Instalarea capacelor
Fixați capacul (S7) pe cadrul vertical cu patru șuruburi cu cap M5x10mm (S4) pe ambele părți, strângeți
șuruburile cu Multi Hex Tool cu șurubelnița (S1 #6) furnizată.

Abutting JointS3
S3

S3
S5

S5S3

S6
S6

S1

S4

S4

S4
S4

S1
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CHEIE SIGURANTA

OPRIRE DE URGENTA

Înainte de a începe o sesiune de antrenament, asigurați-vă ca aveti cheia de prindere, de
siguranță plasată corect pe consola computerului și că clema de siguranță este atașată în
siguranță de un articol de îmbrăcăminte. Dacă accidental se produce caderea, daca cazi, clema
va scoate CHEIA DE SIGURANȚĂ din consola computerului, iar centura de alergare se va opri
imediat prin oprirea de urgență, ajutând la prevenirea rănirii.

Inlocuiti cheia de prindere de siguranță pe consola computerului. Apăsați butonul START pentru
a începe din nou exercițiul.
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INSTRUCTIUNI DE OPERARE

FUNCTII DE AFISARE :
TIMP Nu este setat ca si țintă stabilită - TIMP va număra de la 00:00 până la

maxim 99:00 ,fiecare crestere este de un minut.
Utilizarea setării timpului - TIMP va face numărătoarea inversă de la
valoarea prestabilită. Fiecare crestere presetata este de un minut între
5:00 și 99:00 minute.

VITEZA Afișează viteza curentă de antrenament de la 1,0 până la maximum
18,0 km/h.

DISTANTA Nu este setat ca si țintă stabilită – DISTANTA va număra de la 0,00 la
maxim 65,0 km cu fiecare treaptă de 0,1 km.
Folosind Set Target Distanta – DISTANTA va număra invers de la
presetare Valoare. Fiecare crestere prestabilita este de 0,5 km între 0,5
și 65,0.

CALORII Fără set de calorii țintă - CALORII ,se vor număra de la zero la maxim
995 cu fiecare crestere de 1 cal.
Utilizarea setării caloriilor țintă - CALORII va număra invers de la
presetare valoare. Fiecare crestere presetata este de 5 cal de la 10 la
995 cal.

PULS Țineți strâns senzorul de mână și consola vă va detecta semnul
pulsului.Când monitorul citește semnalul inimii, SIMBOLUL INIMII va
clipi pe consolă.
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Butoane funcționale

1. MOD: Pentru a confirma toate setările și pentru a intra în modurile de antrenament.
2. Viteză +: Pentru a selecta modul de antrenament și a ajusta valoarea funcției în sus.
3. Viteză -: Pentru a selecta modul de antrenament și a regla în jos valoarea funcției.
4. START/STOP: Pentru a începe sau opri antrenamentul.

PORNIRE
Conectați cablul de alimentare principal la o priză de perete cu împământare, vă rugăm să vă asigurați că
alimentarea este potrivită. Asigurați-vă că „Cheia de siguranță” este în poziția corectă și introdusă corect în
consolă.

ANTRENAMENT RAPID:
Utilizatorul poate începe un antrenament apăsând butonul „Selectare rapidă” fie pentru viteză, fie pentru
înclinare.

Există 5 butoane „Selectare rapidă” atât pentru viteză, cât și pentru înclinare –
4 km/h până la 16 km/h pentru opțiunile de viteză și 3% până la 12% pentru opțiunile de înclinare.

Puteți utiliza “Quick Workout” (viteza și înclinația) în timpul antrenamentului, apăsați „START” pentru a
începe antrenamentul.
Dacă trebuie să opriți banda de alergare în timpul antrenamentului, apăsați „STOP” sau trageți cheia de
siguranță.

MOD PROGRAM
Această consolă pentru banda de alergare are 12 programe de antrenament presetate din care să aleagă (vezi
mai jos pentru defalcarea fiecărui program). Când vă aflați în modul PROGRAM, utilizați butonul PROGRAM
pentru a selecta antrenamentul ales – P1 TO P12. Apăsați butonul START pentru a confirma și a începe
antrenamentul.

MUSIC Bluetooth
Computer cu bluetooth MP3 player, poate fi conectat doar de un smartphone prin bluetooth, acest program
de proiectare sprijină utilizatorul pentru a reda muzică în timpul antrenamentului.

P1

P2

P3

P4

P5

P6 HILL

WEIGHT - LOSS

COMPETITION

5K RUN

RANDOM

WARM- UP P7

P8

P9

P1 0

P1 1

P1 2 CROSS COUNTRY RACE

MOUNTAIN CLIMB

CALORIES GOAL

DISTANCE GOAL

TIME GOAL

BEACH SPORT
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12 Nivele pentru Inclinari (“Automatic Incline”)
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Instrucțiuni de mutare și depozitare

Folding Banda de Alergare
A.) Opriți banda de alergare, opriți de la întrerupătorul
principal de alimentare și scoateți ștecherul.
B.) Ridicați banda de alergare în sus spre consola principală. Ar
trebui să simțiți că sistemul arcului cu gaz al benzii de alergare se
cuplează.
C.) Pentru a coborî platforma benzii de alergare, apăsați cu piciorul
sistemul de arc cu gaz pentru a debloca blocarea. Banda de alergare
poate fi acum coborâtă la sol.

Transportarea Benzii de Alergare

Banda de alergare poate fi mutată prin înclinarea platformei benzii
de alergare spre dvs. pe roțile sale de transport.
(Vă rugăm să vă asigurați că cablul de alimentare a fost deconectat
de la banda de alergare înainte de a încerca să îl mutați).

AJUSTAREA COVORULUI DE ALERGARE :

• Așezați banda de alergare pe o suprafață plană.

• Rulați banda de alergare cu 6-8 km/h.

• Urmati indicatiile de strangere conform foto C

• Urmati indicatiile de strangere conform foto C

• Testați cel puțin 15 secunde la 4 km/h (verificați și reglați încă un sfert sau jumătate de tură pana cand
covorul de rulare este ajustat conform)

ATENTIONARE : Centura de alergare sa nu fie reglata foarte strans , se pot produce zgomote puternice si se
poate deteriora banda de alergare !
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Exerciții de încălzire:

Exercițiile de încălzire sunt importante în pregătirea mușchilor pentru activitate,
reducând în același timp riscul de rănire. Puteți alege să vă încălziți cu un ritm de
mers ușor/rapid timp de 5-10 minute înainte de a vă opri și de a efectua câteva
întinderi simple. (Așa cum se arată în imaginile de mai jos))

1. Aplecare Stretching (Standing) - Țineți
genunchii ușor îndoiți și aplecați-vă încet
înainte, cu spatele și umerii relaxați, ajungând
spre degetele de la picioare. Ar trebui să simți
tensiunea și un ușor discomfort în mușchii
piciorelor. Mentineti timp de 15 - 20 de
secunde. Repetați de 2-3 ori.
2. Intindere Stretches (Seated) - Stând pe
podea, de preferință pe un covoraș, puneți un
picior drept, celălalt spre interior și aproape
de interiorul piciorului drept. Aplecați-vă
înainte de la șolduri, ajungând spre degetele
de la picioare. Țineți 10-15 secunde și relaxați-
vă. Repetați de 3 ori pentru fiecare picior (vezi
imaginea 2).
3. Intindere Stretches - Stând cu două mâini
pe perete sau pe un copac, cu un picior în
spate. Ținând picioarele drepte și călcâiul pe
pământ, apleca-te înainte spre perete sau
copac. Țineți 10-15 secunde și relaxează-te.
Repetați de 3 ori pentru fiecare picior (vezi
imaginea 3).

1. 4. Quadrice vs Stretches - Ținându-vă
echilibrul cu mâna stângă ținându-vă de un
perete sau de papetărie, prindeți piciorul
drept cu mâna dreaptă și întindeți încet
călcâiul drept spre fese, până când simțiți
întinderea în partea din față a coapsei. Țineți
10 - 15 secunde și relaxați-vă. Repetați 3
ori pentru fiecare picior (vezi imaginea 4).
5. Întinderi musculare Sartorius
(Mușchii interiori ai coapsei)
Așezați-vă cu tălpile picioarelor sau pantofii împreună
și genunchii poziționați spre exterior.
Trageți-vă picioarele spre vintre până când simțiți întinderea.
Țineți 10-15 secunde și relaxați-vă.
Repetați de 3 ori
(Vezi imaginea 5).
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Instrucțiuni de întreținere:
AVERTIZARE:
Înainte de a curăța sau de a efectua orice întreținere a benzii de alergare, asigurați-vă că alimentarea este
oprită și cablul de alimentare este scos din priză.

Cel puțin o dată pe an, capacul motorului de pe banda de alergare trebuie îndepărtat și orice praf sau
resturi trebuie aspirate pentru a menține funcționarea lină a motorului și a sistemului de antrenare.

CURĂȚARE:
Curățarea generală a unității va prelungi foarte mult durata de viață a benzilor de alergare.

Păstrați banda de alergare curată eliminând praful în mod regulat. Asigurați-vă că curățați părțile expuse
ale suprafeței punții de pe ambele părți ale benzii mobile, precum și șinele laterale. Asigurați-vă că tălpile
pantofilor sunt curate, astfel încât să se reducă acumularea de materiale străine sub centura de alergare.
Partea superioară a curelei poate fi curățată cu o cârpă ușor umedă. Aveți grijă să păstrați lichidul departe
de componentele electrice și de sub centura de rulare.

Frecarea centurii/platei poate juca un rol major în funcționarea și durata de viață a benzii de alergare,
necesitând astfel lubrifiere periodică. Vă recomandăm o inspecție periodică a punții.

Vă recomandăm lubrifierea punții conform următorului program

• Utilizator usor (mai putin de 3 ore/saptamana) anual
• Utilizator mediu (3-5 ore/saptamana) la fiecare sase luni
• Utilizator intens (mai mult de 5 ore/săptămână) la fiecare trei luni

Uleiul de lubrifiere pentru banda de alergare poate fi achiziționat de la cel mai apropiat magazin de fitness
sau departamentul nostru de service.

1. Pentru a menține și a prelungi durata de viață a benzii de alergare, vă sugerăm sa opriți banda de
alergare timp de 10 minute după fiecare 2 ore de utilizare la alergare.
2.O centură de alergare slăbită poate aluneca atunci când alergați și poate necesita o mică reglare; dacă
cureaua de rulare este prea strânsă, aceasta poate afecta performanța motorului și poate adăuga uzură
suplimentară rolelor. Pentru o tensiune ideală, centura de alergare poate fi ridicată la 50-75 mm din partea
centrală a platformei de alergare.



13

LUBREFIEREA
Lubrifierea benzii de alergare va asigura performanțe superioare și va prelungi durata de

viață a acesteia.
Când primiți banda de alergare, vă rugăm să aplicați puțin lubrifiant în fiecare conductă de

ulei. (vezi imagine)
După primele 25 de ore de utilizare (sau 2-3 luni) aplicați puțin lubrifiant și repetați pentru

fiecare 50 de ore de utilizare (sau 5-8 luni).

Cum să verificați cureaua de rulare pentru lubrifiere corectă?

Ridicați o parte a centurii de alergare și veti simți suprafața superioară a
platformei de alergare. Dacă suprafața este alunecoasă la atingere, atunci
nu este necesară o lubrifiere suplimentară, dacă suprafața este uscată la
atingere, aplicați puțin lubrifiant.Va rugam sa evitati ungerea cu ulei a
curelei de rulare.(banda de alergat)

Cum se aplică lubrifiantul?

Ridicați o parte a centurii de alergare.

Turnați puțin lubrifiant în dispozitivul de
alimentare cu combustibil de pe marginea
pistei.

NOTĂ: NU lubrifiați excesiv platforma de rulare.
Orice exces de lubrifiant care iese trebuie șters.

SPECIFICATII TEHNICE

Product Nume
Voltaje
HZ:
Putere continua
Putere maxima
Greutate Utilizator
Curea Alergare
Viteza:

Motorized Treadmill
220-240V ~
50/60HZ
DC 2.5HP
DC 5.5HP
150KG
1300x460 mm
1.0 - 18.0 km/h



14

INTRETINERE PREVENTIVA

COVOR DE ALERGARE/PUNTE DE ALERGARE
Banda ta de alergare folosește un covor de alergare foarte eficient și cu frecare redusă. Performanța este

maximizată atunci când covorul de alergare este menținut cât mai curat posibil. Utilizați o cârpă moale, sau un
prosop de hârtie, ștergeți marginea covorului și zona dintre marginea covorului și punte.
De asemenea, ajungeți cât de departe este posibil direct sub covorul de alergare. Acest lucru ar trebui făcut o
dată pe lună pentru a prelungi durata de viață a covorului și punții. O soluție blândă de apă și săpun împreună
cu o perie de frecat din nailon vor curăța partea superioară a covorului texturat. Lăsați să se usuce înainte de
utilizare.
COVOR/PUNTE

Acest lucru are loc în timpul uzurii normale sau până când covorul se stabilizează. Uneori, praful negru de
la covorul de alergare va apărea pe podea în spatele benzii de alergare, acest lucru este normal.
CURĂȚENIE GENERALĂ

Murdăria, praful și părul de animale pot bloca orificiile de admisie a aerului și se pot acumula pe covorul
de alergare. Vă rugăm să aspirați sub banda de alergare lunar pentru a preveni acumularea excesivă de
murdărie care poate fi aspirată și pătrunde în lucrările interioare de sub capacul motorului. O dată pe an, ar
trebui să scoateți capota neagră a motorului și să aspirați murdăria care se poate acumula.

DECONECTAȚI CABLUL DE ALIMENTARE ÎNAINTE DE ACESTĂ SARCINĂ.

PROCEDURA DE LUBRIFICARE COVOR DE ALERGARE /PUNTE
Nu lubrifiați cu alt lubrifiant decât cel aprobat (ulei de silicon). Banda ta de alergare vine cu un tub
de lubrifiant, iar tuburile suplimentare pot fi comandate direct din magazinul nostru,

online.

Menținerea punții lubrifiate la intervalele recomandate asigură cea mai lungă viață posibilă
pentru banda de alergare. Dacă lubrifiantul se usucă, frecarea dintre covorul de alergare și
punte crește și exercită o presiune excesivă asupra motorului de antrenare, a curelei de
transmisie și a plăcii electronice de control a motorului, ceea ce ar putea duce la defectarea
catastrofală a acestor componente. Nelubrifierea punții la intervale regulate va anula garanția.
Ungerea trebuie efectuată la 50-100 de ore de utilizare.
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Utilizați lubrifiantul pentru a lubrifia puntea de sub covoras. Dacă puteți ajunge sub covoras
aproximativ 15 cm pe fiecare parte, utilizați următoarea procedură: Deconectați cablul electric; Ridicați centura și
ajungeți dedesubt cu tubul de lubrifiant;Stropiți cea mai mare parte a lubrifiantului pe suprafața punții;Repetați
procesul pe partea opusă.

Aplicați lubrifiant pe suprafața punții de la capacul motorului până la capătul curelei.
Strângeți conținutul tubului pe punte într-o linie de aproximativ 45 cm, ca pasta de dinți pe o periuță de dinți. Cei
45 cm ar trebui să fie în mijlocul puntii la aproximativ egală distanță de ambele margini laterale ale covorului .Vrei
ca lubrifiantul să fie aplicat în locul în care picioarele tale ar lovi covorasul în timp ce mergi? Aceasta ar trebui să
fie la aproximativ 20-30 cm de capacul motorului, dar poate doriți să mergeți pe banda de alergare pentru a
observa unde tineti picioarele pe covoras. Dacă utilizați în mare parte banda de alergare pentru alergare, locul în
care aveti picioarele poate fi diferit de mersul pe jos. Acum puntea este lubrifiată și ar trebui să mergeti, nu să
alergati, timp de cel puțin 5 minute pentru a vă asigura că lubrifiantul este distribuit uniform.

REGLAREA CENTURII/COVORULUI DE ALERGARE
REGLAREA TENSIUNII COVORULUI DE ALERGARE :

Tensiunea curelei nu este critică pentru majoritatea utilizatorilor. Este foarte important totuși
pentru joggeri și alergători, pentru a oferi o suprafață de alergare netedă și stabilă. Reglarea trebuie efectuată de
la rola din spate cu cheia hexagonală de 6 mm furnizată în pachetul de piese. Șuruburile de reglare sunt amplasate
la capătul șinelor treptei, așa cum se arată în diagrama de mai jos.

Strângeți rola din spate usor doar suficient pentru a preveni alunecarea rolei din față. Rotiți
șuruburile de reglare a tensiunii benzii de rulare cu 1/4 de tură fiecare și verificați tensiunea corectă mergând pe
covorul de alergare și asigurându-vă că nu alunecă sau ezită la fiecare pas. Când o ajustare este făcută la
tensiunea covorului trebuie să vă asigurați că rotiți șuruburile pe ambele părți în mod egal, altfel covorul ar putea
începe să se deplaseze într-o parte în loc să ruleze în mijlocul punții.
NU Strângeți în exces – Strângerea excesivă va cauza deteriorarea curelei și defectarea prematură a rulmentului.
Dacă strângeți foarte mult covorasul și tot alunecă, problema ar putea fi de fapt cureaua de transmisie - aflată
sub capacul motorului - care conectează motorul la rola frontală. Dacă centura este slăbită, se simte similar cu
covorul de mers slăbit. Strângerea curelei motorului trebuie făcută de o persoană de service instruită.
REGLAREA CURSULUI COVORULUI DE ALERGARE:

Banda de alergare este proiectată astfel încât covorul de rulare să rămână rezonabil centrat în timpul
utilizării. Este normal ca unele covorase să se deplaseze pe o parte în timp ce sunt folosite, în funcție de mersul
utilizatorului și dacă preferă alergarea mai mult pe un picior. Dar dacă în timpul utilizării covorasul continuă să se
miște spre o parte, sunt necesare ajustări.
SETARE COVORAS ALERGARE :
O cheie de 6 mm Allen este folosita pentru
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ajustare. Efectuați ajustări de urmărire pe șurubul din partea stângă. Setați viteza curelei la5 km/h. Fiți
conștienți de faptul că o mică ajustare poate face o diferență dramatică, care poate să nu fie evidentă imediat.
Dacă centura este prea aproape de partea stângă, apoi rotiți șurubul doar 1/4 de tură spre dreapta (în sensul
acelor de ceasornic) și așteptați câteva minute pentru ca centura să se ajusteze.
Continuați să faceți 1/4 de întoarcere până când centura se stabilizează în centrul platformei de rulare. Dacă
centura este prea aproape de partea dreaptă, rotiți șurubul în sens invers acelor de ceasornic. Centura poate
necesita ajustarea periodică a urmăririi, în funcție de utilizare și de caracteristicile de mers/alergare. Unii
utilizatori pot afecta urmărirea în mod diferit. Așteptați-vă să faceți ajustările necesare pentru a centra cureaua
de rulare. Reglajele vor deveni mai puțin o problemă de întreținere pe măsură ce cureaua este utilizată.
Reglarea corectă a curelei este o responsabilitate comună a proprietarului tuturor benzilor de alergare.
Vă rugăm să contactați un tehnician dacă nu sunteți sigur de procedura de reglare a curelei.
ATENŢIE:

DETERIORAREA BENZII DE ALERGARE DATORITA NEUTILIZARII CORECTE DE FUNCȚIONARE REZULTATE CA
URMARE A REGLĂRII TENSIUNII NEPOTRIVITA NU ESTE ACOPERITA DE GARANȚIE.

Depanare scurtă,La pornirea benzii de alergare:
- Asigurați-vă că : cablul de alimentare este conectat la priza de perete;
- Asigurați-vă că: cheia de siguranță este atașată la console;
- Dacă consola afișează - -, asigurați-vă că este atașată cheia de siguranță;
- Dacă consola nu pornește, vă rugăm să verificați toate cablurile și conexiunile vizibile;
- La utilizarea aplicațiilor prin Bluetooth, asigurați-vă că conexiunea se face numai din aplicație și nu

direct din Bluetooth-ul telefonului
- Asigurați-vă că Bluetooth-ul telefonului este activat
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Scanați codul QR pentru a descărca aplicația KINOMAP sau
ZWIFT și verificați instrucțiunile cu conexiunea la APPLICATIE :

În cazul în care codul QR este invalid, vă rugăm să descărcați
aplicația KINOMAP sau ZWIFT din APPStore sau Google Playstore
etc.

Verificați dacă dispozitivul dvs. mobil confirmă cerințele pentru
aplicație. Cerințele fiecărei aplicații sunt afișate în Google
PlayStore sau AppStore.
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