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Asigurați-vă că citiți cu atenție manualul de utilizare și instrucțiunile de siguranță înainte de a 

utiliza această banda de alergare. 

 

SPECIFICATII TEHNICE 

 

 

CARACTERISTICILE PRODUSULUI 

• Model: T09D5 

• Manual de utilizare 

• Ghidon cu spumă căptușită 

• Suprafață de alergare 34x100 cm 

• Viteză: 1-10 km/h 

• 12 programe prestabilite/1 manual 

• 5 taste rapide 

• 2 suporturi pentru sticla de apă 

• Suport iPad 

• Tastă de siguranță (oprire de urgență) 

• Roți pentru transport 

• Afisaj pentru: viteza, timp, distanța, calorii și programe prestabilite 

 

 

 



CE GASITI IN CUTIE 

Scoateți banda de alergare și alte componente de ambalaj - pastrati ambalajul până când ați 

asamblat și testat banda de alergare.  

Notă - Returnările trebuie livrate în ambalajul original din motive de siguranță. 

 

Dacă vreunul din componente lipsește, este deteriorat în timpul transportului sau pur și 

simplu nu funcționează, contactați imediat echipa de asistență pentru instrucțiuni 

suplimentare. Rețineți sa nu încercați să rezolvați problemele dvs., deoarece acest lucru ar 

putea duce la deteriorări sau vătămări ulterioare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.Cadrul benzii de alergare          2. Ghidon, bara de afisaj si                        3. Set instrumente 

                                                                   suportul iPad 

 

 

SET INSTRUMENTE 

• Cheie Allen x 1 

• Lubrifiant x 1 

• Tastă de siguranță (oprire de urgență) x 1 

• Capac decorativ pentru ghidon x 2 

• Sigurante blocante (pentru pliere si desfacere) x 2 

• Sigurante blocante pentru panoul de control x 2 

 

NORME DE SIGURANTA 

Recomandam consultul unui medic specialist inainte de a incepe orice program de 

antrenamente fizice. Acest lucru este indicat cu atat mai mult cu cat sunteti insarcinata, 

sunteti bolnav, sau aveti o afectiune preexistenta.  



Dacă în timp ce folosiți banda de alergare, vă simțiți amețit, slabit, respirati greu, sau resimtiti 

orice durere, optiti-va imediat din a folosi banda de alergare și consultați un medic. 

Când utilizați produse electrice, trebuie să urmați procedurile de siguranță, în special în 

cazul în care există copii sau animale de companie în jur. 

 

 

1. Plasati banda de alergare pe o suprafata plana, departe de apa si caldura. 

2. Evitati plasarea benzii de alergare pe un covor gros – trebuie plasata pe o suprafata 

plana si curata, permitand aerului sa circule liber, pentru a evita supraincalzirea 

motorului.  

3. Pentru a plia si deplia banda de alergare, va rugam sa consultati instructiunile de mai 

jos. 

4. Pentru a porni banda de alergare, conectati cablul de alimentare la prize si apasati 

butonul rosu On/Off din spatele benzii de alergare. Evitati folosirea aceleasi prize cu 

alte aparate.  

5. Impamantarea echipamentului electric este important pentru a reducere riscul 

socurilor electrice. Cablul de alimentare furnizat cu banda de alergare si stecherul au 

impamantare, asadar folositi o prize cu impamantare pentru a evita accidentarile.  

6. Verificati intotdeauna cum este asezat covorul de alergare – acesta se va misca de la o 

parte la alta pe masura ce folositi banda de alergare. Asezati covorul de alergare 

corespunzator si ajustati-l cand devine slabit. Va rugam sa consultati sectiunea de 

instructiuni corespunzatoare de mai jos, intrucat este important sa faceti acest lucru 

corect sis a evitati accidentarile.  

7. Pentru a porni banda de alergare, plasati Safety Key pe cercul galben de pe panoul de 

control si atasati clipsul pe haina.  Nota: Banda de alergare nu va porni pana nu 

executati aceasta manevra.  

8. Porniti banda de alergare la cea mai mica viteza si tineti-va de bare. Nota: Banda de 

alergare va porni dupa 3 secunde de la apasarea butonului START.  

9. In cazul in care banda de alergare nu functioneaza corespunzator, trageti Safety Key 

din panoul de control si aparatul se va opri imediat. Selectati OFF la butonul rosu de 

alimentare din spatele benzii de alergare, scoateti-o din prize si contactati serviciul de 

Customer Care pentru intructiuni.  

10. Mentenanta corespunzatoare la prelungi durata de viata a benzii de alergare si va va 

proteja de accidentari – cititi sectiunea Deparare de mai jos. 

11. Folositi intotdeauna mijloacele corespunzatoare de a ridica si/sau transporta banda de 

alergare, pentru a evita accidentarile. 

12. Nu lasati niciodata banda de alergare nesupravegheata cat timp este conectata la priza, 

in special daca sunt copii in preajma. 

13. Intotdeauna opriti de la butonul OFF banda de alergare si scoate-ti-o din priza cand nu 

o folositi; este valabil si pentru momentele in care faceti curatenie si este nevoie sa o 

mutati din loc. 

14. Banda de alergare nu este recomandata pentru copiii sub 14 ani si pentru persoanele 

cu anumite probleme medicale, cu execeptia cazurilor in care sunt supravegheata de 

un adult. 



15. Banda de alergare este destinata doar uzului intern si trebuie folosita doar in spatiile 

de interior, curate si uscate.  

 

 

 

INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE 

 

5 pasi de asamblare a benzii de alergare pentru atunci cand esti gata de 

antrenament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Plasati cadrul benzii de alergare pe pamant si ridicati cadrul.  

2. Fixati manerele si panoul de control pe acdru folosing suruburile furnizate, apoi 

fixate-le cu capacele din dotare.  

3. Aliniați panoul de control și suportul pentru iPad cu orificiul pentru șurub, 

înșurubându-l strâns cu mâna. 



4. Conectați cablul de semnal al plăcii de control (A) la cablul de semnal de pe cadru 

(B). 

5. Înșurubați incuietoarea de siguranta in asa fel incat sa mențina rama dreaptă și 

sigură. 

 

 

INSTRUCTIUNI PENTRU PLIERE/DEPLIERE 

 

Pentru pliere 

 

După utilizare, deșurubați încuietoarea de siguranță de pe rama inferioară și plasați-o 

în suportul de siguranță, pliați banda de alergare și trageți dispozitivul de siguranță 

expandabil din rama superioară, apoi eliberați-l pentru a bloca banda de alergare într-

o poziție verticală. 

 
 

Pentru depliere 

 

Eliberați încuietoarea de siguranță extensibilă și coborâți cadrul inferior la sol. 

Înșurubați încuietoarea de siguranță la rama inferioară pentru a bloca cadrul superior 

într-o poziție verticală. 

 



 

INSTRUCTIUNI DE OPERARE 

 

 
 

Safety Key 

 

Pentru a porni banda de alergare, cheia de siguranță trebuie atașată la tamponul de 

control (cercul galben) și pe îmbrăcăminte. Rețineți că banda de alergare nu va începe 

decât dacă faceți acest lucru. 

 

Puteti opri banda de alergat in orice moment prin scoaterea cheii de siguranta – banda 

de alergare se va opri imediat. 

 

Pornirea benzii de alergare 

 

Conectati cablul la priza, rotiți butonul roșu de alimentare din spatele benzii de 

alergare și plasați cheia de siguranță pe panoul de comandă. 

Apăsați tasta START - panoul de control va emite “bip” și afișajul LCD se va aprinde 

- banda de alergare este acum în modul de așteptare. 

Selectați modul manual sau un program prestabilit, consultand instrucțiunile de mai 

jos. 

 

Selectarea programelor presetate 

 

Exista 12 programe presetate din care puteti alege – consultati tabelul de mai jos si 

tastele de pe panoul de control pentru a determina dificultatea pentru fiecare program.  

1. Pentru a selecta un program presetat, tineti apasat pe PROG pentru a schimba 

programele. 

2. Schimbati TIME(timpul) prin apasarea SPEED + si SPEED – apoi apasati 

START, iar banda de alergare va porni in 3 secunde.   

Nota: Rețineți ca banda va porni dupa 3 secunde de fiecare data cand se schimba 

vitezele. 



In timpul schimbarilor de viteza, tineti-va de manere pentru a nu cadea de pe banda si 

scoateti Safety Key pentru a opri banda de alergare daca va simtiti instabil.  

Nota: Vitezele pentru programele presetate sunt fixe si nu pot fi schimbate.  

Viteza se schimba la fiecare minut ca in tabelul de mai jos:  

 

*Speed (km/h) per segment – Viteza (km/h) pe segment 

 

Modul Manual 

              Pentru a selecta modul Manual, apăsați tasta MODE. 

Utilizați tastele Speed + și Speed - pentru a schimba ora implicită sau DISTANCE 

(distanta). 

Apăsați tasta START și va începe o numerotare inversă de 3 secunde. 

Pentru a schimba viteza, utilizați tastele de pornire rapidă rapidă sau tastele Speed + și 

Speed -. 

 

Oprirea benzii de alergare 

 

Pentru a opri banda de alergat în orice moment, pur și simplu apăsați tasta STOP sau 

scoateți cheia de siguranță din panoul de comandă. 



Oprirea din alimentare a benzii de alergare 

 

Cand ati terminat antrenamentul, apasati tasta STOP, opriți comutatorul roșu de 

alimentare din spatele benzii de alergare, opriți alimentarea de la prize  și scoateți 

ștecherul.  

 

Consultați secțiunea Întreținere pentru mai multe informații despre modul de 

întreținere a benzii de alergare. 

 

 

 

LUBRIFIERE 

 

Lubrifierea sub covorul de rulare va asigura performanțe superioare și va prelungi 

durata de viață a aparatului. După primele 25 de ore de utilizare (sau 2-3 luni) se 

aplică un lubrifiant și se repetă pentru fiecare următoare 50 de ore de utilizare (sau 5-8 

luni). 

 

Cum să verificați covorul de rulare daca este lubrifiat corespunzător 

 

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. 

 

Cum se aplică lubrifiant 

 

- Ridicați o parte a covorului de rulare. 

-  Se toarnă un lubrifiant sub centrul covorului de rulare pe suprafața superioară a 

punții de   rulare. 

- Porniti banda de alergare si alergati la o viteză mica timp de 3-5 minute pentru a 

distribui uniform lubrifiantul.  

 

NOTĂ: NU supraincarcati cu lubrifiant puntea rulantă. Daca lubrifiantul se 

scurge, trebuie sters.  

 

 
 



INTRETINEREA PLACII DE ALERGARE/COVORULUI DE ALERGARE 

 

Covorul de alergare al benzii de alergare a fost lubrifiat înainte de a părăsi fabrica. 

Odata cu uzarea, covorul de rulare se va deplasa spre stânga sau spre dreapta și se va 

slabi. Pentru a vă proteja investiția și a prelungi durata de viață a benzii de alergat, 

este important să știți cum să lubrifiați, strângeți și aliniați corect covorul de alergare. 

Din acest motiv, consultați instrucțiunile de mai jos și pentru a vedea cum pastrati 

calitatile benzii de alergare.  

 

LUBRIFIEREA PLACII DE ALERGARE/COVORULUI DE ALERGARE 

 

Cat de des veti lubrifia placa de alergare/covorul de alergare depinde doar de cat de 

des veti folosi sticluta de silicon.  

Recomandat este sa lubrifiati placa de alergare dupa 80 de ore de folosire.  

 

ALINIEREA COVORULUI DE ALERGARE 

 

Vă recomandăm cu insistență să verificați alinierea centurii de alergare atunci când 

scoateți aparatul din cutie pentru a vă asigura că nu s-a mișcat în timpul transportului. 

De asemenea, verificati alinierea si înainte sau după fiecare antrenament pentru a 

evita accidentarile. Ajustați simultan laturile din stânga și din dreapta pentru a 

menține centura de rulare bine strânsă și centrata. 

 
 

CUM SE AJUSTEAZA UN COVOR DE ALERGARE SLABIT 

 

Pe masura ce il veti utiliza, covorul de rulare se va slabi. Dacă in timpul 

antrenamentului observati ca va simtiti usor instabil si ca picioarele vi se lipesc pe 



centura de alergare, opriti banda de alergare imediat si strangeti covorul de alergare 

pentru a nu va accidenta.   

 
 

1. Plasati banda de alergare pe o suprafata plana.  

2. Pentru a ajusta stransoarea centurii de alergare, opriti banda de alergare.  

3. Folositi cheia Allen furnizata si rotiti surubul cu capat la ¼ in sensul acelor de 

ceasornic. (vedeti poza C) 

4. Porniti banda de alergare la o viteza medie, verificati daca covorul de alergare este 

centrat, daca nu, continuati sa rotiti surubul la ¼ in sensul acelor de ceasornic, 

pana cand covorul este bine centrat.  

 

 

MENTENANTA 

 

O mentenanta corespunzatoare va prelungi durata de viata a benzii de alergare si 

va preveni accidentarile. Recomandam sa procedati conform urmatoarelor:  

 

1. Scoateti cablul de alimentare din prize dupa fiecare utilizare, mai ales daca 

sunt copii in preajma.  

2. Este extrem de important sa pastrati covorul de alergare, sinele laterale si 

spatiul de dedesubtul curelei de alergare curate, fara praf si murdarie, pentru a 

evita eventuale stricaciuni ale aparatului.  

3. Curatati banda de alergare dupa fiecare utilizare cu o carpa curata, in special in 

zona panoului de control, in zona butonului de pornire. Folositi o carpa curata 

si pentru a curate de murdarie covorul de alergare.  

4. Verificati pozitia covorului de alergare dupa fiecare utilizare.(conform celor 

indicate mai sus) 

5. Pastrati covorul de alergare lubrifiat – conform instructiunilor de mentenanta 

de mai sus.  

6. Pastrati banda de alergare intr-un loc sigur, uscat, ferit de caldura si umezeala.  

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPANARE 

 

REFERINTA PROBLEMA SOLUTIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu exista afisaj pe 

panoul de control 

-Verificati priza, cablul de 

tensiune si butonul de 

Pornire/Oprire din spatele 

benzii de alergare. Butonul 

trebuie sa indice On – adica 

pornit.  

-Verificati daca senzorii 

panoului de control sunt 

conectati la cadru (A) si (B) – 

consultati instructiunile de 

asamblare de mai sus.  

Plasati magnetul Safety Key 

in cercul galben de pe panoul 

de control si atasati cablul de 

siguranta la imbracamintea 

dvs.  

-Apasati tasta START de pe 

panoul de control si banda de 

alergare ar trebui sa porneasca 

in 3 secunde.  

Daca nu exista nicio 

modificare, incercati o alta 

priza.  

Nota: panoul de control se va 

opri automat daca banda de 

alergare nu este in functiune.  

Daca niciuna dintre aceste 

variante nu functioneaza, va 

rugam sa ne contactati. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Tabla de control este 

in functiune insa 

motorul nu 

functioneaza 

 -Verificati voltajul: ar putea fi 

prea slab. 

-Incercati o alta priza 

-Verificati daca Safety Key 

este atasata la panoul de 

control 

Daca niciuna dintre aceste 

variante nu functioneaza, va 

rugam sa ne contactati. 

 

 

 

3 

 

Covorul de alergare 

este slabit 

-Consultati sectiunea de 

mentenanta pentru covorul de 

alergare de mai sus. 

-Daca nu rezolvati situatia, va 

rugam sa ne contactati.  



 

 

4 

 

Covorul de alergare 

s-a deplasat spre 

stanga sau spre 

dreapta 

-Consultati sectiunea de 

mentenanta pentru covorul de 

alergare de mai sus. 

-Daca nu rezolvati situatia, va 

rugam sa ne contactati. 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Agentul antistatic a 

fost uzat 

-Lubrifiati banda de alergare 

dupa aprox. 80 de ore de 

utilizare, sau faceti urmatorul 

test: frecati cu palma 

portiunea dintre placa si 

covorul de alergare pentru a 

vedea daca este uscat.  

-Consultati sectiunea de 

mentenanta pentru covorul de 

alergare de mai sus. 

-Daca nu rezolvati situatia, va 

rugam sa ne contactati. 

 

 

 
 



Acest produs nu este destinat persoanelor cu dizabilitati fizice lasate nesupravegheate, 

inclusiv copiilor.  

In cazul in care cablul de alimentare este defect, trebuie inlocuit de producator, agent 

de vanzare sau de catre o persoana avizta, pentru prevenirea accidentelor sau 

daunelor.  

 

Va rugam sa contactati echipa de Customer Care pentru asistenta.  

 

 

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. Porniti Bluetooth pe telefonul dvs.  

2. Deschideti aplicatia. 

3. Apasati pe meniul principal sau pe tasta „Indoor” pentru a cauta retelele 

disponibile. 

4. 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.  

 

 

 

 

 

 


