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Banda de Alergat Motorizata N1 RUN 

    Manualul Utilizatorului 

 

 

       

   Pastrati manualul pentru o viitoare referinta 

   Cititi si urmati toate instructiunile din manualul utilizatorului 
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Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs. Produsul va ajuta să va lucrati  

muschii în mod corect și sa va îmbunătăți conditia fizica - toate acestea într-un mediu 

familiar. 

 

Garantie implicita 

Importatorul acestui echipament va asigură că acest dispozitiv a fost fabricat din 

materiale de înaltă calitate. 

Condiția esențială pentru acordarea garanției este ca aparatul sa fie configurat 

corespunzător, în conformitate cu instrucțiunile de utilizare. Utilizarea incorectă și / sau 

transportul incorect pot duce la pierderea garanției. 

Garanția implicită este de 1 an, începând cu data cumpărării. În cazul în care aparatul 

achiziționat este defect, vă rugăm să contactați Serviciul Clienți (pagina Inset) în perioada 

de garanție de 12 luni de la data achiziției.  

Garanția este valabilă pentru următoarele părți (în măsura în care sunt incluse în pachetul 

de livrare): Cadru, cablu, dispozitive electronice, spumă, și rotite. Garanția nu acoperă: 

1. Daunele produse afectate de forța exterioară  

2. Intervenția de către persoane neautorizate 

3. Manipularea incorectă a produsului 

4. Nerespectarea instrucțiunilor de utilizare 

Piesele uzate și elementele de consum care nu sunt acoperite (cum ar fi centura de 

rulare). Aparatul este destinat numai pentru uz personal. Garanția nu se aplică în cazul 

utilizării profesionale. 

Piese de schimb pot fi comandate de la Serviciul Clienti (pagina Inset) încorporabil după 

cum este necesar. 

Vă rugăm să vă asigurați că aveți următoarele informații la îndemână atunci când 

comandați piese de schimb: 

1. Instructiuni de operare 

2. Numar model (localizat pe coperta acestui manual)  

3. Descrierea accesoriilor 

4. Numar accesoriu   

5. Dovada achiziției cu data achiziției 

Vă rugăm să nu trimiteți aparatul la firma noastră, fără sa va fi solicitat acest lucru echipa 

noastră de service. Costurile aferente transferurilor nesolicitate vor fi suportate de către 

expeditor. 
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Instructiuni Generale de Siguranta  

S-a acordat o importanta majora în proiectarea și fabricarea acestui aparat de fitness. Cu 

toate acestea, este foarte important să respectați cu strictețe următoarele instrucțiuni de 

siguranță. Importatorul nu poate fi tras la răspundere pentru accidentele care au fost 

provocate din cauza ignorării instructiunilor.  

Pentru a va asigura siguranta siguranța dumneavoastră și pentru a evita accidentele, vă 

rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și cu atenție înainte de a utiliza 

dispozitivul de sport pentru prima dată. 

1) Consultați medicul înainte de a începe sa utilizati acest echipament. În cazul în care 

doriți să va antrenati în mod regulat și intensiv, este recomandat ca inainte sa consultati 

un medic. Acest lucru este valabil mai ales pentru utilizatorii cu probleme de sănătate. 

2) Recomandăm ca persoanele cu handicap să utilizeze dispozitivul doar insotiti de 

persoane care acorda ingrijire calificata.  

3) Când utilizați dispozitivul de fitness, purtati haine confortabile și, de preferință de sport 

sau pantofi de aerobic. Evitati purtarea unor haine largi, care ar putea fi prinse în părțile 

mobile ale dispozitivului. 

4) Opriti antrenamentul imediat daca nu va simtiti bine sau dacă simțiți durere în articulații 

sau mușchi. Îndeosebi, acordati atentie modului în care corpul dvs. raspunde la 

programul de exercitii fizice. Amețeala este un semn că va antrenati prea intens cu 

dispozitivul. La primele semne de amețeală, intindeti-va la pământ până când vă simțiți 

mai bine. 

5) Asigurați-vă că nu există copii în apropiere atunci când utilizati aparatul. În plus, 

dispozitivul trebuie să fie depozitat într-un loc pe care copiii sau animalele de casă nu pot 

ajunge. 

6) Asigurati-va ca echipamentul este utilizat pe rand de cate o persoana.  

7) După ce dispozitivul sportiv a fost instalat cu instrucțiunile de utilizare, asigurați-vă că 

toate șuruburile, boltii și piulițele sunt montate corect și sunt bine strânse. Folosiți doar 

accesoriile recomandate și / sau furnizate de către importator. 

8) Nu utilizati echipamentul daca este deteriorat sau inutilizabil.  

9) Așezați întotdeauna aparatul pe o suprafață netedă, curată și robusta. Nu utilizati 

niciodata echipamentul in umezeala și asigurați-vă că nu există obiecte ascuțite în 

vecinătatea directă a dispozitivului de fitness. Dacă este necesar, puneți un covoras de 

protectie (neinclus in livrare) pentru a proteja podeaua sub dispozitiv și păstrati un spațiu 



 

 4 

liber de cel puțin 0,5 m în jurul dispozitivului, din motive de siguranță. 

10) Aveți grijă să nu puneți mâinile și picioarele în apropierea pieselor mobile. Nu plasati 

nici un material în deschiderile aparatului.  

11) Utilizați aparatul numai în scopurile descrise în aceste instrucțiuni de utilizare. Folosiți 

doar accesorii recomandate de către producător. 

12) În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de 

către producător, agentul său de service sau personal specializat, pentru a evita un 

pericol. 

 

Instructiuni speciale de siguranta  

●Sursa alimentare:  

●Alegeti un spatiu cu o priza in apropiere atunci cand instalati aparatul.   

● Conectați întotdeauna aparatul la o priză cu un circuit de împământare și fara alte 

aparate conectate la acesta. Se recomandă să nu folosiți prelungitoare.  

● O împământare defectuoasă a aparatului poate provoca riscul de șocuri electrice. 

Adresați-vă unui electrician calificat pentru a verifica priza, în cazul în care nu știti dacă 

aparatul este împământat în mod corespunzător. Nu modificați ștecherul furnizat 

împreună cu aparatul în cazul în care nu este compatibil cu priza. Solicitati-i unui 

electrician calificat sa instalaleze o priză adecvată. 

●Fluctuațiile bruște de tensiune pot deteriora grav banda de alergare. Schimbările 

meteorologice sau pornirea și oprirea altor aparate pot provoca tensiuni de vârf, 

supra-tensiune sau de tensiune de interferență. Pentru a limita pericolul de deteriorare a 

benzii de alergare, acesta ar trebui să fie echipat cu un dispozitiv de protecție la 

supra-tensiune (nu sunt incluse). 

●Țineți cablul de alimentare departe de rola de transport. Nu lăsați cablul de alimentare 

sub centura de alergare. Nu folosiți banda de alergare cu un cablu de alimentare 

deteriorat sau uzat.  

●Scoateți din priză înainte de a curăța sau de a efectua lucrări de întreținere. Mentenanta 

ar trebui efectuata numai de către tehnicieni de service autorizat, dacă nu se specifică 

altfel de către producător. Ignorarea acestor instrucțiuni anuleaza automat garanția. 

● Verificati banda inaintea fiecarei utilizari pentru a va asigura ca fiecare componenta 

este operationala.  
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●Do not use the treadmill outdoors, in a garage or under any kind of canopy. Do not 

expose the treadmill to high humidity or direct sunlight.   

Nu utilizati banda in aer liber, intr-un garaj sau sub orice alt acoperamant. Nu expuneti 

banda la umiditate mare sau in lumina directa a razelor solare.  

 

●Nu lasati banda nesupravegheata.    

 

Asigurati-va ca ati fixat bine cureaua de alergare. Porniti cureaua inainte de a pasi pe 

aceasta.  

  

Asamblare 

● Înainte de a începe sa asamblati acest aparat de fitness, citiți cu atenție pașii de 

asamblare. De asemenea, recomandăm să vizualizați desenul explodat înainte de 

asamblare. 

● Indepartati toate materialele de ambalare și așezați piesele individuale pe o suprafață 

liberă. Acest lucru vă va oferi o imagine de ansamblu și va simplifica asamblarea. 

● Vă rugăm să luati în considerare faptul că există întotdeauna riscul de rănire atunci 

când se utilizează scule și se desfasoaraa activități tehnice. Vă rugăm să continuați cu 

grijă la asamblarea dispozitivului. 

● Asigurați-vă că aveți un mediu de lucru care nu implica riscuri și, de exemplu, nu lăsați 

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie 
înlocuit de către producător, agentul său de service sau de persoane 
calificate, pentru a se evita un pericol. 
 
      Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) 
cu capacitati fizice, senzoriale sau mentale reduse în cazul în care cablul de 
alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de către producător.  
 
Copiii trebuie supravegheați pentru a va asigura că nu se joacă cu aparatul. 
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scule in preajma aparatului. Depozitati ambalajul astfel încât să nu reprezinte un pericol. 

Folia / pungile de plastic reprezinta un risc potențial de sufocare pentru copii! 

● Acordati-va timp pentru vizualizarea desenelor, apoi asamblati aparatul în conformitate 

cu seria de ilustrații pusa la dispozitie in acest manual.  

● Dispozitivul trebuie să fie asamblat cu grijă de către o persoană adultă. În cazul în care 

este necesar, soicitati ajutorul unei persoane cu abilitati tehnice.  

 

Despachetare si Asamblare 

AVERTISMENT:  Acordati atentie extrema asamblarii benzii de alergat. 

Imposibilitatea de a proceda astfel poate rezulta in raniri.     

NOTA: Each step number in the assembly instructions tells you what you will be doing. 

Read and understand all instructions thoroughly before assembling the treadmill.  

Fiecare pas din instrucțiunile de asamblare vă indica exact ce trebuie sa faceti. Citiți și 

înțelegeți toate instrucțiunile cu atenție înainte de asamblarea benzii de alergare. 
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DESPACHETAREA SI VERIFICAREA CONTINUTULUI CUTIEI:  

●Ridicati si indepartati cutia care inconjoara echipamentul   

●Verificați daca următoarele elemente sunt prezente. În cazul în care oricare dintre părți 

lipsește, va rugam sa contactați distribuitoru.  

                                   

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadru Principal 

Rezerva de Silicon 

  

Pachet Hardware 

  

Cheie de Siguranta 

  

Consola A 

  

Consola B 
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Componente Principale 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

           

 

 

 

Protectie motor  Monitor 

Covor de alergare 

Motor  

Platforma de alergare 
Curea motor 

Manual  

 

Protectie Cadru de Baza   
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Pachet Hardware 

 

                                                

 

 

Sina laterala   Motor de inclinatie 

Motor belt 

Surub Allen C.K.S. autofiletant ×2（M8*60*20） 

Protectie posterioara 

Cilindru frontal  

 

Cilindru posterior 
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Surub autofiletant Allen C.K.S. ×6（M8*15） 

Cheie in forma de T S6  1pcs 

 

Cheie Allen CS6   1pcs 

  

 

Diblu surub autofiletant ×4 M6×25 

  

 

Cheie in forma de T S5  1pcs 
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Instructiuni Banda de Alergare 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Consola 

Cheie de Siguranta 

  
Ghidon 

Protectie Motor 

Covor de Alergare 

Sina Laterala  

Protectie 

Posterioara 

 

Suport Vertical  

Protectie Cadru de Baza 
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Informatii Tehnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiune 
Asamblata: 1090*750*1380 

Dezasamblata: 1615*715*1450 

Suprafata de alergare 1250*440 

Interval viteza 1.0－16.0km/h 

 

*NE REZERVAM DREPTUL DE A ADUCE MODIFICARI FARA NOTIFICARI 

PREMERGATOARE 
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Pasul 1: Scoateti aparatul din cutie si puneti-l pe o suprafata plana (ca in ilustratia de mai jos) 

      

 

 

 

 

 

 

 

Pasul 2: Introduceti suportul vertical in inelul de fixare pe amble perati ale cadrului principal cu surubul 

Allen CKS autofiletant M8*50*20 si surubul autufiletant M8*15 (fara a bloca, momentan). 

 

 

 

 

 

INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE 
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Pasul 3: Pozitionati ghidonul in pozitie orizontala (asa cum indica figura), apoi conectati consola B si 

suportul vertical cu 4 suruburi autofiletante Allen C.K.S. M8*15. (Puteti bloca suruburile). 

 

      

Pasul 4：Pozitionati Consola A pe banda de alergat si conectati bine toate cablurile, utilizand surubul 

autofiletant cu dulie M6*25 pentru a fixa consola. 
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Pasul 5: Montați capacul cadrului de bază de pe fiecare parte a benzii de alergare. 

Observă asamblarea între capacul cadru de bază și tubul de cadru de bază. În cele din 

urmă fixa șuruburile de unelte, și apoi terminat. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFIGURAREA BENZII DE ALERGAT                      

Pentru a va transforma antrenamentul intr-o activitate placuta de zi cu zi.  banda de 

alergare ar trebui instalata într-un cadru confortabil și convenabil. Această bandă de 

alergat este proiectata să utilizeze un spațiu minim și pentru a se incadra fara probleme in 

spatiul dvs.  

 Nu plasati banda de alergare în aer liber. 

 Nu așezați banda de alergat lângă apă sau într-un mediu cu conținut ridicat de 

umiditate. 

 Asigurați-vă că cablul de alimentare nu intervine cu caile de acces.  

 Daca aveti covor in camera verificați sa fie suficient spațiu între covor și banda de 

alergare. In caz contrar, este recomandat sa plasati un covor sub banda de alergat. 
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 Localizați banda de alergat la cel puțin 1 m de pereți sau mobilier. 

 Permiteti zonă de siguranță de 2m x 1m în spatele benzii de alergare, astfel încât să 

facilitati accesul pe și de pe banda de alergare, in cazul unei situații de urgență. 

 

Ocazional, după o utilizare îndelungată, veți găsi un praf fin negru sub banda de alergat. 

Acest lucru este uzura normală și nu înseamnă că este ceva în neregulă cu banda de 

alergat. Acest praf poate fi îndepărtat ușor cu un aspirator. În cazul în care doriți sa 

preveniti depunerea prafului pe podea sau pe covor, așezați un covoraș sub banda de 

alergat. 

UTILIZATI UN CIRCUIT DEDICAT 

Orificiul de evacuare selectat ar trebui să fie un circuit dedicat. Este deosebit de important 

ca un echipament electric sensibil, cum ar fi computerul sau TV-ul, sa nu utilizeze acelasi 

circuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORNIREA 

Porniti echipamentul 

Conectati cablul de alimentare la priza electrică cu 10A. Schimbati comutatorul la poziția 

"ON". Ecranul strălucește se aprind emitand un sunet prompt.  

 

CHEIE DE SIGURANTA SI CLIPS 

Cheia de siguranță este proiectata sa fie actionata pentru a preveni accidentarile. Prin 

urmare, cheia de siguranță este conceputa sa opreasca imediat banda de alergat. La 

viteze mai mari, o oprire brusca poate fi inconfortabila și oarecum periculoasa. Așa că, 

folosiți cheia de siguranță ca numai in caz de urgență extrema. Pentru a aduce banda de 

alergat la o oprire completă în condiții de siguranță, utilizați butonul rosu de oprire. 

ATENTIE! 

Asigurati-va ca platforma de alergare este pozitionata pe o suprafata plana. Pozitionarea pe 

o suprafata neuniforma, poate cauza  it would cause premature damage to the electronic 

system.   

Read this manual before operating this treadmill. 
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Banda de alergat nu va porni decât dacă cheia de siguranță este introdusa corect în 

suportul de cheie din mijlocul consolei.  

Celălalt capăt al cheii de siguranță trebuie prins de îmbrăcăminte, astfel încât, în cazul de 

pericol, veti putea trage cheia de siguranță din consolă, iar banda de alergare se va opri 

imediat. Pentru siguranța dumneavoastră, nu folosiți niciodată banda de alergare fără a 

prinde cheia de siguranta de haine. Asigurat-va ca ati prins bine cheia de siguranta de 

haine.  

 

ACCESUL PE BANDA DE ALERGAT  

Efectuati cu grija urcarea sau coborârea de pe banda de alergare si incercați să va folositi 

de manere. În timp ce va pregătiti sa utilizati banda de alergare, nu este recomandat sa 

va pozitionati pe suprafata de rulare.  

Incalecati cureaua de rulare prin plasarea picioarelor pe ambele șine laterale ale punții 

benzii de alergare. Se pune piciorul pe centura numai după ce cureaua a început să se 

deplaseze cu o viteză lentă constanta. 

În timpul antrenamentului, menține corpul și capul orientat înainte, în orice moment.  

Nu încercați niciodată să faceti miscari de intoarcere pe banda de alergare, atunci când 

cureaua de rulare este încă în mișcare. După ce ați terminat antrenamentul, opriți banda 

de alergare prin apăsarea butonului roșu de oprire Așteptați până când banda de alergat 

se oprește complet înainte de a încerca să coboarati de pe aceasta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PLIERE 

1. Restabiliti inclinatia in pozitie orizontala (0).  

2. Deconectați de la punctul de alimentare înainte de pliere. 

3. Ridicați platforma până când este paralelă cu suportul vertical, iar cilindrul se 

AVERTISMENT! 

Niciodată nu folosiți această bandă de alergat fără a va asigura mai întâi ca ati prins 

clipsul de haine.  

ATENTIE! 

Pentru siguranta dvs., pasiti pe banda cand viteza este mai mica de 3km/h. 
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blochează în poziție. 

4. Atentie: verificați pentru a vă asigura că cilindrul de blocare este in pozitie.  

DEPLIERE 

1. Puneți o mână pe mâner, folosiți-o pe cealaltă pentru a împinge inainte partea de sus a 

platformei de alergare.  

2. Apăsați cu un picior pe secțiunea de mijloc a cilindrului pentru a decupla mecanismul 

de blocare. 

3. Permiteti-i platformei sa cada usor inainte de a elibera mainile.    

 

TRANSPORT 

Banda de alergat poate fi deplasata în casă în condiții de siguranță în pozitie pliata, prin 

utilizarea roților de transport. 

Țineți ferm manerele cu ambele mâini, trageți banda de alergat spre dvs. , apoi trageți 

sau împingeți încet. 

 

 

 

 

 

               Tub flexibil 

                                                    Cilindru 

    

 Rotite de transport 
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Determinarea notiunilor cheie 

 

 

 

                                                                 

                                                                 

 ECRAN lCD 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

                                                               TASTA RAPIDA VITEZA 

TASTA RAPIDA INCLINATIE 

    VITEZA “+” “-“ 

INCLINATIE”+“”-“ 

 

 

VENTILATOR 

 

 

TASTA 
PROGRAM  

TASTA 
OPRIRE  TASTA MOD  TASTA START 
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(I): Instructiuni functii calculator  

1.1: P0: Program de antrenament USER; P1-P36 programul automat prestabilit; U01-U03: 

program de definit de utilizator, FAT: funcția de grăsime corporală. 

1.2: Fereastra de afisare 5''LCD 

1.3: Intervalul de viteză: 1,0 ~ 16.0KM / H 

1.4: Incline Interval: 0 ~ 12% 

1.5: Prevenire suprasarcina, supratensiune, rezistenta explozie, anti viteza și interferența 

electromagnetica. 

1.6: Functie de autoverificare si de sunet de avertizare. 

1.7: MP3 (opțional) 

1.8: Bluetooth (opțional)  

1.9: Ventilator (opțional) 

 

(II) Instructiuni ecran LCD: 

2.1: “DISTANCE” : Afiseaza distanta parcursa.  

2.2: “CALORIES”: Afiseaza caloriile consumate.  

2.3: “TIME”: Afiseaza timpul de antrenament. 

2.4: “SPEED”: Afiseaza viteza.  

2.5: “PULSE”: Afiseaza pulsul. 

2.6:”INCLINE” : Afiseaza inclinatia. 

 

Intervalul numeric al fiecarei ferestre: 

TIME：0:00 – 99.59(MIN) 

SPEED: 1.0 – 16.0(KM/H) 

INCLINE: 0 – 12% 

DISTANCE: 0.00 – 99.9(KM) 

CALORIES: 0.0 – 999 (C) 

 

(IV)Instructiuni taste:  

3.1: "PROG": Tasta pentru selectarea programului: atunci când banda de alergat este 

oprita, se selecteaza programul manual "P1-P36 →  U1 ~ U3 →  FAT", așa cum 

preferați. Viteza implicită a programului manual este 1.0KM / H, cea mai mare viteză 

este de 16km / H. 
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3.2: “MODE” : tasta selectare mod. Când banda de alergat este oprita, setati modul 

preferat. 

Puteti selecta din ciclul  Time countdown →calories countdown →distance countdown 

Normal mode.    

Repozitionarea implicita este de 30 de minute in P1-P36. 

Puteti selecta FAT atunci cand va aflati in modul FAT.  

3.3:” START/PAUSE”: Cand banda este oprita, apasati tasta START pentru a porni 

banda.Prin apasarea tastei “START” in timpul functionarii, se va pune pauza. 

 

3.4: "STOP", atunci când banda de alergare este in functiune, o puteti opriți apăsarea 

usoara a tastei STOP. Când fereastra LCD arată mesajul ERR, apasati tasta STOP 

pentru a sterge mesajul ERR. În cazul în care banda de alergare este in functiune, 

apăsați tasta "STOP" timp de două ori, pentru oprire de urgenta. 

 

3.5: “Speed +” cresterea vitezei atunci cand banda este in functiune. Cresteti parametrul 

sub modul de testare a grasimii corporale.  

3.6: “Speed –“: reducerea vitezei atunci cand banda este in functiune. Reduceti 

parametrul sub modul de testare a grasimii corporale.  

3.7: “QUICK SPEED” : cand banda este in functiune, mariti viteza direct prin apasarea 

tastelor de viteza rapida 3, 6, 12,16.   

3.8: “Incline + “: Mariti inclinatia prin apasarea acestei taste.   

3.9: “Incline –“: Reduceti inclinatia prin apasarea acestei taste.   

3.10: “QUICK INCLINE”: Mariti inclinatia direct prin apasarea tastelor rapide 6, 9,12. 

 

(VI): Functie pentru cheie de siguranta: 

In any state, pull-out safety locks, window displays:”E7” and sound buzzer “DI-DI-DI”. 

Then put well the safety lock, all show that the full light for 2 seconds, then go to manual 

start mode (the equivalent of clearing reset). 

In orice mod al benzii de alergare, trageti cheia de siguranta, fereastra afiseaza: "E7" și 

emite un sunet "DI-DI-DI". Apoi introduceti bine cheia de siguranță, display-ul se 

lumineaza complet timp de 2 secunde, apoi treceti la modul de pornire manuală 

(echivalentul de resetare). 
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(V)Instructiuni pentru pornire : 

5.1: Conectati cablul de alimentare la priza electrică cu 10A. Schimbati comutatorul în 

poziția "ON". Ecranul se aprinde cu sunet prompt. 

5.2: Put the safety key on the correct position ,then turn on the power ,the LCD window  

light is shinning ,and sound “beee”, the treadmill enter in to the P0 Normal Mode. 

5.2: Puneți cheia de siguranță pe poziția corectă, apoi porniți aparatul, lumina fereastrei 

LCD strălucește, și emite un sunet "de", banda de alergare intră în Modul Normal P0. 

5.3: Apasati tasta “PROG” pentru a selecta programele P0-P36,U01,U02,U03,FAT.  

a) Program “P0” User. Apasati “MODE” pentru a selecta modul de antrenament.  

Utilizatorul poate selecta viteza si inclinatia. Viteza implicita este 1.0km/h,  inclinatia 

implicita este 0%.  

Mod de antrenament 1: Numaratoare. Timp, distanta, calorii si puls. Functia de selectare 

este inchisa.  

Mod de antrenament 2: Numaratoare inversa Timp. In paralel cu selectarea licaririi 

ferestrei de timp, apăsați pe "+" "-" pentru a modifica valoarea. Intervalul este de 5-99 

minute. Valoarea implicita este 30:00. 

Mod de antrenament 3: Numaratoare inversa Distanta. In paralel cu selectarea licaririi 

ferestrei de timp, apăsați pe "+" "-" pentru a modifica valoarea. Intervalul este de 

1.0-99.0km. Valoarea implicita este 1.0KM 

Mod de antrenament 4: Numaratoare inversa Calorii. In paralel cu selectarea licaririi 

ferestrei de timp, apăsați pe "+" "-" pentru a modifica valoarea. Intervalul este de 

20-990CAL. Valoarea implicita este 50CAL. 

b) Program presetare "P1-P36”. Numai pentru modul numărătoarea inversă Timp. In 

paralel cu selectarea licaririi ferestrei de timp, apăsați pe "+" "-" pentru a modifica 

valoarea. Intervalul este de 5-99 minute.. Valoarea implicita este 30:00.  

Apăsați tasta "MODE" pentru a reveni la valorile implicite. 

c) FAT: testarea de grăsime corporală, în modul FAT, banda de alergare trebuie să fie în 

stare de oprire. 

 

5.4: Apăsați tasta "START", după configurarea modului de antrenament, ecranul afiseaza 

numaratoarea inversa de 5 sec, însoțit de cinci sunete scurte. Cand numărătoarea 

inversă ajunge la 1, banda de alergat a începe sa ruleze usor; accelerand treptat in 

atingerea vitezei constante.  
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a) Când este in functiune, apăsați pe "+", "-" sau "tasta de viteză rapidă" pentru a ajusta 

viteza dorită. 

b) Pentru P1-P36, viteza și înclinația este împărțita în 10 segmente. Fiecare segment are 

același timp. Viteza de după selectare va avea efect în segmentul curent. Atunci când 

rulați la segmentul următor, acesta va suna de 3 ori în avans. Atunci când termina 10 

segmente, motorul se va opri cu un sunet lung prompt 

c) Apasati tasta "START", atunci când rulează, si se va pune pauza. Apasati tasta 

"START", din nou, va continua sa ruleze, datele continua sa fie inregistrate.  

5.5: Apăsați tasta "STOP" atunci când rulează, banda de alergare va rula incet până la 

oprire. Toți vor reveni la starea implicită. 

5.6: Apăsați "Incline + -" KEY sau “QUICK INCLINE KEY” pentru a regla înclinația dorită. 

5.7: În orice stare, trageti cheile siguranță, fereastra afiseaza: E7 si sonerie de sunet. 

Banda de alergare se va opri.   

5.8: Regulatorul este întotdeauna sub inspecție. Banda de alergare se va opri de indata 

ce se intampla altfel . Fereastra va afișa mesajul de eroare și de sunet. 

5.9: Când fereastra care arată mesajul de eroare ERR, apăsați tasta "stop", mesajul ERR 

va fi șters. 

5.10 FUNCTIE GRASIME CORPORALA  (Optional) 

Cand banda este oprita apasati tasta "PROG" pentru a selecta “FAT” si intrati in functia de 

grasime corporala, apoi apasati tasta “MODE” pentru a seta parametrul.  

A) F1 inseamna Sex, 1(masculin), 2(feminin).  

B) F2, inseamna Varsta, intervalul este 1-99, iar originalul este 25. 

C)F3, inseamna inaltime, intervalul este 100-220CM (39-87inch), originalul este de 

170CM (67inch) 

D)F4, inseamna greutate,  intervalul este  20-150KG (44-330pound), originalul este de 

70KG (154pound) 

E)F5, inseamna BMI (indicele de masa corporala), arata ca se finalizeza setarea si se 

introduce functia de grasie corporala. Puneti doua maini pe ghidon, asteptati 8 secunde, 

iar fereastra va afisa BMI-ul.  

BMI sub 18 inseamna sub greutate; 

Intre 18 si 24, greutate normala; 

Intre 25 si 28, peste greutate; 

And over 29, obezitate. 
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(VI).Program UTILIZATOR:  

Apasati tasta “PROG” pentru a selecta din ciclul de programe U01~U03.Apasati “MODE” 

pentru a seta parametrii, utilizatorul isi poate seta 10 segmente de viteza si inclinatie. 

Dupa setarea parametrilor, apsati “START” pentru a porni echipamentul.Programul 

exclusiv al utilizatorului se va salva automat si va putea fi folosit ulterior.  

(VI).HRC (Optional) 

1. Definitie: HRC este un mod de viteză care poate seta ritmul cardiac și ajustează 

automat viteza prin puls wireless sau a ritmului cardiac cu fir. Ea se bazează pe 

frecvența cardiacă fără fir. 

2. Valoarea implicită HRC este de trei grupuri, limitarea vitezei a HRC1, HRC2, HRC 3   

este de 9 km/h, 11 km/h și 13km/h. 

3. HRC poate seta gama de metode, comenzi si parametri atunci când apăsați butonul 

de program pentru a afișa HRC, apăsați mode pentru a confirma și mergeti la 

următorul grup de setare. Acesta poate porni atunci când apăsați butonul de viteză 

pentru a seta setul final de parametri. 

A: Interval varsta：15-80 ani, valoarea implicita este de 25 ani.  

B: Puls target: (220-varsta)*0.6 

C: Intervalul de corectare al pulsului target: 80-180 

D: Timpul implicit este de 30 min. Intervalul de corectare: 5-99 minutes. 

4. Schimbarea vitezei 

A: Schimbarea frecventei, verificati pulsul la fiecare 30 de min (pulsul). 

B.Atunci când ritmul cardiac al utilizatorului este mai mic decât ritmul cardiac țintă cu 30 

bătăi / min, viteza creşte cu 2,0 km / h. 

C:Atunci când ritmul cardiac al utilizatorului este mai mic decât ritmul cardiac țintă cu 6-29 

batai/ min, viteza creşte cu 2,0 km / h. 

D:Atunci când ritmul cardiac al utilizatorului este mai mare decât ritmul cardiac țintă cu 30 

bătăi / min, viteza este redusă cu 2,0 km / h. 

E:Atunci când ritmul cardiac al utilizatorului este mai mare decât ritmul cardiac țintă  cu 

6-29 bătăi / min, viteza este redusă 1,0 km / h. 

Atunci când ritmul cardiac al utilizatorului este mai mare sau mai mic decât ritmul cardiac 

țintă cu 0-5 bătăi / minut, viteza nu va suferi modificari. 

5. Conform următoarei situații, banda de alergare va incetini până la cea mai mică viteză 

în 20 de secunde, iar apoi să se opri dupa 15 secunde în cea mai mică viteză și va emite 

un sunet pe secunda.  
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A: Nu se poate verifica ritmul cardiac de 1 minut.  

B: Ritmul cardiac va scadea viteza la cea mai mică viteză. 

C: Pulsul este mai mare de (220-varsta). 

6. Nu se poate reduce viteza mai mică decât cea mai mică viteză atunci când se situeaza 

peste cea mai mică viteză. De exemplu: cea mai mică viteză este de 1,0 km / h, acesta va 

1,0 km / h atunci când reduceți numărul de viteză de la 1,6 km / h la 1,0 km / h. 

7. Inclinatia nu este controlata de ritmul cardiac, poate fi ajustata manual.  

8. Viteza initiala este de 1.0km/h, nu se poate ajusta cu pulsul in primul minut de 

functionare. 

 

Functie ERP  

 

In timp ce banda de alergare porneste, dar fără nici o operație, la scurt timp în 4 minute si 

30 secunde, acesta va intra automat în modul “Sleep", pentru a economisi energie. 

Atunci când banda de alergare se află în modul standby, apăsați tasta "Mode" timp de 30 

de secunde, se va afișa "2222' pentru a anula funcția ERP, apoi apăsați din nou timp de 3 

secunde, se va afișa '1111' pentru a intra în modul ERP. 
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Tabel Program Viteza 

               
SEG.   

       

 

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  

INCLINATIE 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  

INCLINATIE 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  

INCLINATIE 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  

INCLINATIE 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  

INCLINATIE 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  

INCLINATIE 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  

INCLINATIE 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  

INCLINATIE 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  

INCLINATIE 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  

INCLINATIE 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  

INCLINATIE 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  

INCLINATIE 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  

INCLINATIE 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  

INCLINATIE 4  4  3  3  9  9  5  5  5  5  

CLS. 

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

INCLINATIE 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  

INCLINATIE 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  

INCLINATIE 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  

INCLINATIE 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  

INCLINATIE 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  

INCLINATIE 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  

INCLINATIE 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  

INCLINATIE 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  

INCLINATIE 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  

INCLINATIE 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  

INCLINATIE 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  

INCLINATIE 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  

INCLINATIE 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  

INCLINATIE 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  

INCLINATIE 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  
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INCLINATIE 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  

INCLINATIE 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  

INCLINATIE 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  

INCLINATIE 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  

INCLINATIE 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  

INCLINATIE 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  

INCLINATIE 5  10  11  7  7  10  10  6  6  6  

 

 

Depanare 

 

 

 

Problem Posibila cauza Solutionare 

Banda nu functioneaza 

a .Nu se conecteaza la sursa de 

alimentare  
Conectati la priza  

b. Intrerupatorul de siguranta nu este 

introdus 

Introduceti intrerupatorul de 

siguranta in monitor  

c .Blocarea semnalului circuitului de 

sistem  

Verificati panoul de control si 

semnalul cablului  

d. Banda nu este pornita  Porniti banda  

e. Siguranta este defecta  Inlocuiti siguranta 

Cureaua nu ruleaza 

corespunzator 

a .Cureaua nu este lubrifiata  Aplicati silicon    

b. Cureaua este prea stransa  Reglati cureaua  

Cureaua aluneca  
a. Cureaua este prea slaba  Ajustati cureaua  

b .Cureaua motorului este prea slaba  Ajustati cureaua motorului 
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MESAJ EROARE SI SOLUTIE:  

 

Problema  Cauza Solutionare 

Banda nu 

functioneaza 

A : Nu s-a conectat la sursa de 

alimentare  

Conectati la sursa de 

alimentare  

B: Cheia de siguranta nu cuplat 

bine  Cuplati cheia corespunzator 

C: transformatorul nu s-a fixat 

bine sau este defect  

Fixati sau inlocuiti 

transformatorul   

D: intreruperi ale circuitului 

electric 

Verificati cablul de conexiune 

si extremitatea acestuia,si 

conectati-l corespunzator.  

Banda se 

opreste 

instantaneu  

A :cheia de siguranta a scapat  Cuplati bine cheia de siguranta 

B: sistemul electronic prezinta 

probleme   

Solicitati serviciul post 

vanzare  

Cheia este 

defecta 

Cheia este defecta Inlocuiti cheia  

Cheia nu functioneaza 

Inlocuiti placa de cheie si 

cablul.Inlocuiti placa de baza. 

Inlocuiti computerul. 

E01 

A: Cablul de conexiune este 

slabit sau defect 

Conectati bine cablul sau 

inlocuiti-l  

B: Computerul este defect  Inlocuiti computerul  

C: Transformatorul este defect  Inlocuiti transformatorul  

D: Controlorul este defect  Inlocuiti controlorul  

E02 

A: Cablul de conexiune la motor 

sau motorul este defect  

Inlocuiti cablul de conexiune 

la motor sau motorul 

B: Cablul de conexiune dintre 

motor si controlor este slabit 

sau controlorul este defect.   

Conectati bine cablul sau 

schimbati controlorul 
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E 03 

A : Senzorul de viteza nu este 

conectat  Conectati senzorul de viteza  

B: Senzorul de viteza este defect Inlocuiti senzorul de viteza  

C: Cablul de conexiune dintre 

senzorul de viteza si controlor 

nu s-a conectat corespunzator   

Conectati cablul corespunzator  

 

 

D: controlorul este defect  Inlocuiti controlorul  

E05 

Controlorul este defect   Inlocuiti controlorul  

Motorul este defect  Inlocuiti motorul 

E07 

Calculatorul nu poate testa 

semnalul cheii de siguranță 

Verificati cheia de siguranta 

si conectati-o corespunzator 

Nu citeste 

pulsul 

Cablul pentru puls de mana nu s-a 

conectat corespunzator sau 

cablul este defect  

Conectati cablul corespunzator 

sau schimbati cablul 

Circuitul consolei este defect Inlocuiti consola  

Consola nu 

afiseaza 

Surubul placii de baza este 

slabit Strangeti bine surubul 

Consola este defecta Inlocuiti consola 

 

 

Sfaturi generale de fitness 

Porniți programul de exerciții încet, de ex. o sesiune de antrenament la fiecare 2 zile. 

Cresteti sesiunile de antrenament de la o saptamana la alta. Începeti cu perioade scurte 

de timp pentru fiecare exercițiu și apoi cresteti-le continuu. Începe încet cu sesiunile de 

antrenament și evitati sa va stabiliti obiective imposibile. În plus față de aceste exerciții, 

efectuati alte exerciții, cum ar fi jogging, inot, dans și / sau cu ciclism.  

Verificați-va pulsul in mod regulat. Dacă nu aveți un instrument de măsurare a pulsului, 

întrebați-va medicul cum vă puteți măsura în mod eficient ritmul cardiac. Determinati  

intervalul personal de frecventa a exercitiului pentru a atinge succesul optim de 
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antrenament. Luati în considerare atât vârsta dvs., cat și nivelul de fitness. Tabelul de la 

pagina 16 vă va folosi ca punct de referință pentru determinarea pulsului optim de 

exercițiu. 

Asigurați-vă că aveti o respiratie regulate și calma in timpul exercitiului.  

Aveti grijă să beti suficienta apa în timpul exercițiilor fizice. Acest lucru asigură necesarul 

de lichide al organismului. Luati in considerare faptul ca consumul min recomandat de 2-3 

litri de apa pe zi, trebuie suplimentat in caz de effort fizic. Lichidele consumate trebuie sa 

fie la temperatura camerei. 

Atunci când utilizati dispozitivul purtati întotdeauna haine confortabile, precum și pantofi de sport. 

Nu purtati haine largi, care s-ar putea rupe sau prinde intre piesele mobile ale echipamentului în 

timpul antrenamentului.  

 

Exercitii de incalzire / stretching  

O sesiune de antrenament eficienta incepe cu exercitii de incalzire si se termina cu 

exercitii de relaxare si recuperare. Aceste exercitii de incalzire pregatesc corpul pentru 

ulterioare solicitari. Perioada de relaxare / recuperare dupa sesiunea de antrenament 

previne experiementarea problemelor musculare.  

In cele ce urmeaza veti descoperi instructiuni pentru exercitii de intindere, incalzire si 

recuperare. Va rugam sa acordati atentie urmatoarelor aspect:  

 

Exercitii pentru gat 

Efectuati rotiri ale capului spre dreapta pana simtiti tensiune la nivelul gatului. Lasati capul 

usor in jos spre piept intr-un semicerc, apoi intoarceti-l catre stanga. Veti resimti din nou o 

tensiune confortabila la nivelul gatului. Puteti repeta acest exercitiu, alternand de cateva 

ori.   
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    1  

Exercitii pentru umeri  

Ridicati umerul stang si umarul drept pe rand, si ridicati simultan ambii umeri. 

  2  

Exercitii pentru stretching-ul bratelor   

Intindeti bratul stang si drept alternant catre tavan.Veti simti tensiunea pe partea stanga, 

respectiv pe partea dreapta. Repetati exercitiul de cateva ori.  

 

    3  

Exercitii pentru coapsa superioara  
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Sprijiniti-va cu mana de perete, apoi incercati sa ajungeti in spate in partea de jos si 

ridicati piciorul stang sau drept cat mai aproape de fese. Simtiti o tensiune conforabila la 

coapsa frontal superioara. Mentineti aceasta pozitie pentru 30 de secunde, daca este 

posibil, si efectuati cate 2 repetari pentru fiecare picior.  

 

   4  

 

Coapsa interioara superioara  

Asezati-va pe podea si pozitionati-va picioarele in asa fel incat genunchii sa fie indreptati 

in exterior. Trageti picioarele cat mai aproape de zona inghinala, apoi impingeti genunchii 

cu grija in jos. Mentineti pozitia pentru 30-40 de secunde, daca este posibil.  

 5  

Atingerea degetelor de la picioare  

Aplecati-va usor spre fata si incercati sa va atingeti picioarele cu mainile. Ajungeti cat mai 

aproape posibil de degetele de la picioare. Mentineti aceasta pozitie pentru 20-30 de 

secunde, daca este posibil.  
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  6  

Exercitii pentru genunchi 

Asezati-va pe podea si intindeti piciorul drept. Indoiti piciorul, plasand talpa piciorului 

stanga pe coapsa superioara a piciorului drept. Acum incercati sa va atinegti piciorul 

drept ducand mana dreapta cat mai aproape posibil de degetele de la picioare. Mentineti 

aceasta pozitie pentru 30-40 de secunde, daca este posibil.  

  7  

 

 

 

Exercitii pentru gambe/tendonul lui Ahile  

Plasati ambele maini pe un perete pentru a va sprijini intregul corp. Apoi mutati piciorul 

stang in fata, alternand cu piciorul drept. Astfel se efectueaza exercitii de intindere a 

picioarelor. Mentineti aceasta pozitie pentru 30-40 de secunde, daca este posibil.  
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Nr. DENUMIRE CANT. 

1 Cadru de baza  1 

2 Cadru platforma  1 

3 Cardru inclinatie 1 

4 Suport vertical 2 

5 Cadru consola 1 

6 Cadru placa ecran 1 

7 Dispozitiv unire piese 1 

8 Cadru de baza motor 1 

DESEN EXPLODAT  
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9 Bolt de sudura M8*75 1 

10 Surub hexagonal autofiletant M8×75 1 

11 Soclu hexagonal cu surub autofiletant M8×15 2 

12 Soclu hexagonal cu surub autofiletant M8×75 3 

13 Surub autofiletant C.K.S. M10x85x20 2 

14 Surub autofiletant C.K.S. M10x35x20 1 

15 Surub autofiletant C.K.S. M10x60x20 1 

16 Surub autofiletant C.K.S. M10x25 2 

17 Surub autofiletant C.K.S. M8x50x20 7 

18 Surub autofiletant C.K.S. M8x40x20 2 

19 Surub autofiletant C.K.S. M8x30x20 1 

20 Surub autofiletant M8×15 10 

21 Surub autofiletant M6×50×Φ16 6 

22 Surub autofiletant M6×25 4 

23 Surub autofiletant Philips C.K.S. M5×10 6 

24 Surub autofiletant Philips C.K.S. M4×10 7 

25 Surub autofiletant Philips C.K.S. ST4×12 6 

26 Surub autofiletant Philips C.K.S. ST4×16 21 

27 Surub autofiletant Philips C.K.S. ST4×15 6 

28 Surub autofiltant Philips ST4×15 17 

29 Surub autofiletant ST3×10 6 

30 Saiba plata ST3×25 4 

31 Surub autofiltant Philips ST5.5×15 3 

32 Saiba plata Φ10 3 

33 Saiba plata Φ8 13 

34 Saiba elastica Φ8 2 

35 Saiba elastica Φ5 3 

36 Saiba de blocare Φ5 3 

37 Piulita hexagonala cu autoblocare M8 6 

38 Piulita hexagonala cu autoblocare M10 3 

39 Set pulbere metalurgica Φ17XΦ10X7 1 

40 Arc 1 

41 Inel magnetic 1 
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42 Carcasa consola 1 

43 Cablu comunicare (L-1200mm) 1 

44 Cablu comunicare (L-800mm) 1 

45 Cablu comunicare (L-700mm) 1 

46 Senzor de viteza L-300 1 

47 Set puls de mana  2 

48 Cablu senzor de mana L-800mm 2 

49 Cablu buton ghidon L-800mm 2 

50 Controlor  1 

51 Cheie de siguranta  1 

52 Cablu alimentare 1 

53 Cablu alimentare 1 

54 Comutator 1 

55 Fitil (cu cablu) 1 

56 Cablu alimentare 1 

57 Cilindru frontal 1 

58 Cilindru posterior 1 

59 Motor 1 

60 Motor inclinatie 1 

61 Cilindru 1 

62 Platforma alergare 1 

63 Platforma alergare 1 

64 Curea motor 1 

65 Protectie motor 1 

66 Protectie posterioara 1 

67 Sina laterala 2 

68 Consola 1 

69 Protectie spate consola  1 

70 Protectie ghidon stanga 1 

71 Protectie ghidon dreapta 1 

72 Prindere spongioasa 2 

73 Protectie inferioara consola  1 

74 Perna patrata 6 
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75 Perna patrata 4 

76 Rotita Φ46 2 

77 Rotita Φ62 2 

78 Mufa tub 1 

79 Dop teava picaturi 2 

80 Mufa teava curbata  2 

81 Ghidaj sina laterala  6 

82 Disc picioare  4 

83 Protectie cablu 1 

84 Clips  2 

85 Curbura cablu alimentare 1 

86 Saiba plata plastic 2 

87 Amortizor 2 

88 Protectie motor stanga 1 

89 Protectie motor dreapta  1 

90 Protectie motor 2 

 

 

MENTENANTA 

O mentenanta adecvata este importanta pentru a asigura o stare operationala fara erori a 

benzii de alergat. Intretinerea necorespunzatoare poate cauza defectarea benzii de 

alerga sau ii poate reduce perioada de viata. Toate partile benzii trebuie verificate si fixate 

in mod regulat. Piesele uzate trebuie inlocuite cat mai repede posibil.  

AJUSTAREA COVORULUI DE ALERGARE 

Este posibil sa fie necesar sa ajustati covorul de alergare in timpul primelor saptamani de 

utilizare. Toate centrurile de rulare sunt reglate corespunzator din fabrica, insa se pot 

slabi pe masura ce se utilizeaza.  

AJUSTAREA CURELEI DE TENSIUNE:  

Daca covorul de alergare se simte alunecos sau instabil in timpul alergarii, este 

recomandat sa-i mariti tensiunea. 

CRESTEREA TENSIUNII COVORULUI DE ALERGARE 

1. Fixati cheia de 8mm pe șurubul de tensionare a curelei din stânga. Rotiți cheia în 

sensul acelor de ceasornic 1/4 de tură pentru a trage de cilindrul posterior și a crește 

tensiunea curelei. 
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2. Repetați PASUL 1 pentru șurubul de tensionare a curelei din dreapta. Trebuie sa va 

asigurati ca intoarceti ambele șuruburi de același număr de rotații, astfel încât cilindrul 

posterior din spate va rămâne relativ pătrat pe cadru. 

3. Repetați pasul 1 și pasul 2 până când derapajul este eliminat. 

4. Aveți grijă să nu strângeți tensiunea covorului de alergare prea mult, intrucat se poate 

crea presiune excesivă asupra rulmenților frontali si posteriori. Un covor de alergare cu 

presiune excesivă poate deteriora rulmenții cu role, care ar rezulta intr-un zgomot al 

rolelor din față și din spate. 

 

 

 

 

PENTRU A REDUCE TENSIUNEA IN COVORUL DE ALERGARE, ROTITI AMBELE 

SURUBURI IN SENS INVERS AL ACELOR DE CEASORNIC, EFECTUAND ACELASI 

NUMAR DE ROTATII  

CENTRAREA COVORULUI DE ALERGARE 

Când alergati, puteți apasa mai mult cu un picior decât cu altul. Gravitatea devierii 

depinde de forta pe care o exercită un picior în raport cu celalalt. Această deviere poate 

duce la deplasarea covorului de alergare.  

Această deviere este normal, iar covorul de alergare se va centra atunci când nici un corp 

de greutate nu se afla pe acesta. În cazul în care covorul de alergare rămâne deplasat, va 

necesita fixare manuala.  

Porniti banda de alergat fara a alerga pe aceasta, apăsați tasta FAST până când viteza 1. 

Observați dacă covorul de alergare este deplasat spre partea stângă sau dreapta 

platformei.  

 Dacă este spre partea stângă, folosind cheia, rotiți șurubul de reglare din stânga 

spre dreapta 1/4 rotire, iar șurubul de reglare din stânga ¼, antiorar.  

 Dacă este spre partea dreaptă, rotiți șurubul de reglare din dreapta sensul acelor 

de ceasornic ¼, și șurubul de reglare din stânga în sens antiorar 1/4. 

 Dacă covorul e alergare nu este încă centrat, se repetă pasul de mai sus, până 

când acesta este pe centru. 

 După ce ati centrat covorul de alergare, creșteti viteza la 16kph și verificați dacă 

acesta ruleaza fără probleme. Se repetă pașii de mai sus, dacă este necesar. 

În cazul în care procedura de mai sus nu are succes, poate fi nevoie sa creșteti tensiunea 
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curelei.  

 

  

 

 

LUBRIFIERE  

Banda de alergat este lubrifiata din fabrică. Cu toate acestea, se recomandă să se 

verifice lubrifierea benzii de alergare în mod regulat, pentru a asigura o funcționare 

optimă a acesteia.  De obicei, nu este necesar sa se lubrifieze banda de alergare în 

primul an sau în primele 500 de ore de funcționare. 

Dupa fiecare 3 luni de funcționare, ridicați marginile benzii de alergare și verificati 

suprafața curelei, în măsura în care este posibil. În cazul în care se găsesc urme de 

pulverizare de silicon, nu este necesara lubrifierea.  

În cazul unei suprafețe uscate, va rugam sa luati in considerare următoarele instrucțiuni. 

Folosi doar spray de silicon fara ulei.  

 

Aplicarea lubrifiantului pe centura: 

 Poziționați centura, astfel încât imbinarea este situată în mijlocul plăcii. 

 Se introduce supapa de pulverizare în capatul de pulverizare a containerului 

lubrifiant. 

 Ridicați cureaua intr-o parte și mențineți supapa de pulverizare la distanță de 

capătul frontal al centurii cu pași mari și de placa. Se începe de la capătul frontal 

al centurii. Conduceti supapa de pulverizare în direcția extremitatii posterioare. Se 

repetă acest proces pe cealaltă parte a benzii. Pulverizati fiecare parte timp de 

aproximativ 4 secunde. 

 Așteptați 1 minut pentru a permite răspândirea siliconului, înainte de a porni 

echipamentul.  

CURĂȚARE: 

Curățarea regulată a curelei asigură o durată prelungita de viață a produsului. 

● Atenție: Banda de alergare trebuie să fie oprita pentru a evita șocurile electrice. 
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Cablul de alimentare trebuie să fie scos din priză, înainte de a începe curățarea sau 

întreținerea. 

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

curată pentru a îndepărta reziduurile de sudoare. 

●Atenție: Nu utilizați abrazivi sau solvenți. Pentru a evita deteriorarea computerului, 

păstrați deoparte toate lichidele. Nu expuneți computerul la lumina directă a soarelui. 

● Săptămânal: Pentru a facilita curățarea, se recomandă utilizarea unui covor sub 

banda de alergare. Pantofii pot lăsa murdăria pe centura, care poate cădea sub banda de 

alergare. Curățați covorul de sub banda de alergare o dată pe săptămână. 

DEPOZITARE: 

Depozitati banda de alergat într-un mediu curat și uscat. Asigurați-vă că întrerupătorul de 

alimentare este oprit și nu este conectat la priza electrică de perete. 

 

Notite importante 

● Dispozitivul corespunde normelor actuale de siguranță. Dispozitivul este adecvat 

numai pentru uz casnic. Orice altă utilizare nu este permisă și, eventual, chiar periculoasa. 

Producatorul/importatorul nu raspunde pentru daunele care au fost cauzate de utilizarea 

necorespunzătoare. 

● Vă rugăm să consultați medicul înainte de a începe sesiunea de antrenament pentru a 

va asigura ca aveti conditia fizica adecvată pentru a utiliza acest dispozitiv. Diagnosticul 

medicului trebuie sa fie bazat pe structura programului de exercitii fizice. Antrenamentul 

incorect sau excesiv ar putea fi dăunător pentru sănătatea dvs. 

● Citiți cu atenție următoarele sfaturi generale de fitness și instrucțiuni de antrenament. 

Dacă aveți dureri, dificultăți de respirație, nu va simtiti bine sau aveti alte probleme fizice, 

intrerupeti imediat exercițiul. Este recomandat sa consultati un medic daca durearea 

persista.  

● Acest aparat de fitness nu este potrivit pentru uz profesional sau medical, și nici nu pot 

fi utilizate în scopuri terapeutice. 

● Senzorul pentru puls nu este un dispozitiv medical, este destinat doar pentru scopuri 

de informare și este proiectat pentru a oferi o rată medie a pulsului. Acesta nu este 

conceput sa ofere sfaturi medicale și nici nu va masura pulsul cu exactitate de fiecare 

dată, din cauza diferentelor intre factorii de mediu si factorii de conditionare.  
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TERMENI SI CONDITII  

 

Această garanție este valabilă numai în conformitate cu condițiile stabilite mai jos. 

Garanția se aplică doar daca sunt îndeplinite următoarele trei condiții: 

1.Rămâne în posesia cumpărătorului și se face dovada de achizitiei. 

2.Nu a fost supus unui accident, utilizari necorespunzătoare, abuz, service 

necorespunzător sau modificări neautorizate. 

3.Solicitarile sunt efectuate în perioada de garanție de 12 luni acordata de producator. 

 

EXCLUDERI SI LIMITARI 

Aceasta garantie este valabila doar in cazul in care echipamentul este intrebuintat acasa. 

Garantia nu este justificată pentru utilizare semi-comerciala sau comercială. 

Garantam ca acest produs să fie lipsit de defecte de material și de manoperă.  

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

electronice, sau o parte defectă și este singurul remediu al garanției.  

Munca pentru repararea sau înlocuirea pieselor defecte nu este acoperita de această 

garanție. Garanția nu acoperă uzura normală, asamblarea sau întreținerea 

necorespunzătoare sau instalarea pieselor sau accesoriilor care nu sunt destinate inițial 

sau compatibile cu banda de alergare comercializata. Garanția nu se aplică in cazul 

daunelor provocate de accidente, abuz, coroziune sau neglijenta. 

Producătorul nu este responsabil pentru daune accidentale sau pe cale de consecință. 

CERTIFICAT DE GARANTIE 

 

Certificatul de garantie trebuie să fie completat în întregime. Trimiteti aceste informații, 

împreună cu dovada de cumpărare, la dealer pentru a le păstra la dosar. Dealer-ul trebuie 

să aibă aceste informații înainte ca o solicitare de garanție sa fie procesată. 

GARANTIE 
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 CERTIFICAT DE GARANTIE – Pastrati o copie pentru o evidenta mai buna 

 Model #:                               Serie #: 

 Data achizitiei:                        Nume detinator: 

 Nume distribuitor:                        Adresa: 

 Adresa distribuitor: 

 


