Motorized Treadmill
SLIM

MUSIC
Turn on Bluetooth capability on your device and make it discoverable, choose the shown device "BTMP3" to pair it. Once the
device is paired you can start using the application on your device to play, pause and adjust the volume,etc.

Note:
Before installation and operation,please read this operation manual carefully and save this
manual for future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Basic precautions, including the following important safety instructions should
always be followed when using this treadmill. Read all instructions before using
this treadmill.

DANGER: To reduce the risk of electric shock, always unplug the treadmill

from the electrical outlet immediately after using and before cleaning, assembling, or
servicing the treadmill.
Failure to follow these instructions may lead to personal injury and cause damage
to the treadmill.

WARNING: To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to any

persons, please read the following:
 Never leave the treadmill unattended while plugged in. Disconnect by turning off the
master power switch and unplugging from wall outlet when not in use and before
putting on or taking off parts.
 Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use
attachments not recommended by the manufacturer.
 Never operate this treadmill if it has a damaged cord or plug, or if it is not working
properly. If it has been dropped or damaged, or been exposed to water, return the
appliance to a service center for examination and repair.
 Do not attempt any maintenance or adjustments other than those described in this
manual. Should any problems arise, discontinue use and consult an Authorised
Service Representative.
 Never operate the appliance with the air openings blocked. Keep the air openings
free of lint, hair, and other obstructions.
 Do not use the treadmill outdoors.
 Do not pull the treadmill by its power cord or use the cord as a handle.
 Keep children and pets away from the equipment while in use.
 Elderly or disabled users should only use this treadmill in the presence of an adult
who can provide assistance if required.
 Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is
being administered.
 Keep dry - do not operate in a wet or moist condition.
 The motor cover can become hot while the treadmill is in use. Do not place the
treadmill on a blanket or other flammable surface as this can create a fire hazard.
 Keep electrical cord away from heated surfaces.
 Keep the treadmill on a solid, level surface with a minimum safety area clearance
of two meters around the treadmill. Be sure the area around the treadmill remains
clear of any obstructions during use.
 This treadmill is for domestic household use only.
 Only one person should use the treadmill at a time.
 Wear comfortable and suitable clothing when using the treadmill. Do not use the
treadmill barefoot or in socks. Always wear appropriate, enclosed athletic footwear.
Never wear loose or baggy clothing as it can become caught on the treadmill and
create an entrapment hazard.























Always hold on to the handrails while using the treadmill.
Always make sure the spring knob and round knob are in place when folding and
moving the treadmill.
Do not leave children who are under 12 years-old unsupervised near or on the
treadmill.
To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from the wall
outlet.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
Children should not be allowed to play on or near the treadmill at any time.
CAUTION - RISK OF INJURY TO PERSONS - To avoid injury, use extreme caution
when stepping onto or off of a moving treadmill belt. Carefully read this instruction
manual before use.
Maximum Weight Capacity is 110 kgs.
Pull out the Safety Tether Key for emergency stop.
This unit must be plugged into a nominal 220-240 volt 50 Hz outlet which has been
grounded.
Keep hands clear of all moving parts. Never place hands or feet under the treadmill
while in use.
Do not use the treadmill on a carpet that is greater than 1.3 cm in height.
Before using the treadmill, check that the belt is aligned and centered on the running
deck and all visible fasteners on the treadmill are sufficiently tightened and secure.
Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons persons in order to avoid a hazard.
Never operate this treadmill if it is in the folded position.
Allow the running belt to fully stop and unplug the power cord from the wall outlet
before folding up the treadmill.
Always face towards the computer console and do not run backwards on the running
belt.

WARNING: Before beginning any exercise program consult your physician.

This is especially important for people who are over 35 years old or who have
pre-existing health problems. Read all instructions before using any fitness equipment.
Do not operate this exercise equipment without properly fitted guards, as the moving
parts can present a risk of serious injury if exposed.

CAUTION: Read all instructions carefully before operating this product. Retain
this Owner’s Manual for future reference.

PART LIST
Control Panel

Heart rate tablet
Locking Nut

Emergency Stop Key

Running Belt
Knob
End Cap

Accessories
1

2

Knob x 2

M8*35
Locking Nut x2

3

#6 Allen Wrench

4

Emergency Stop Key

ASSEMBLY INSTRUCTION

1. Take all parts out off the package and place on a firm flat surface, make sure
all packing around taking out.

2. First, lift the column up and fix it with a Knob(1) ,Fix the other side in the same way.

3.Second, unscrew the locking nuts(2) on both sides of the uprights, then lift up the
panel to align with the screw holes on the uprights, and fix the two sides of the uprights
with locking nuts.

4.Put the emergency Stop Key(4) into the panel safety lock position to start the
treadmill normally.
The installation is complete.

OPERATING THE COMPUTER

NOTE: Always stand on the side rails when you start the treadmill, never start
the treadmill while you are standing on the running belt.

QUICK START:

Press the START button on the computer to start exercise, the LED window will countdown
3 seconds with the LED showing "3-2-1" before the running belt starts moving. The running
belt starts moving with an initial speed of 1.0 KPH. Always allow the treadmill to reach a
speed of 1.0 KPH before stepping on to the running belt. You may press the SPEED + or
SPEED - button on the computer console or handlebar to increase or decrease the running
speed during exercise. The split window of SPEED will display your current running speed.
The speed range is from the minimum 1.0 KPH to the maximum 12.0 KPH.

FUNCTION BUTTONS:
START: Press the START button to start training on different training mode.
STOP: Press the STOP button to stop training on different training mode.
PROG (PROGRAM): Press the PROG button to select the pre-set training program

(P01-P12) mode before training.

MODE: Press the MODE button to select different functions (time, distance, or calories) for

setting exercise goals in manual program mode before training.
SPEED + (SPEED UP): Press the SPEED + button to make upward adjustments for
pre-setting target training time, distance, or calorie in manual program mode before training. Press the SPEED + button to make upward adjustments for pre-setting target training
time in pre-set training program (P01-P12) mode before training.
SPEED - (SPEED DOWN): Press the SPEED - button to make backward adjustments
for pre-setting target training time, distance, or calorie in manual program mode before
training. Press the SPEED - button to make backward adjustments for pre-setting target
training time in pre-set training program (P01-P12) mode before training.
INSTANT SPEED (2/4/6/8): Used to reach desired speed more quickly.
Vol +/- ( Volume UP/DOWN):Used to adjust the playback sound size of the external
audio device.

DISPLAY FUNCTIONS:
TIME: Displays your elapsed workout time in minutes and seconds.
SPEED: Displays the current speed from the minimum 1.0 KPH to the maximum 12.0 KPH.
DISTANCE: Displays the accumulative distance travelled during workout.
CALORIES/PULSE:Composite display, when test pulse,it will display pulse,otherwise it will
always display calories.

-CALORIES: Displays the total calories burned during your workout. (This data is a rough guide for comparison of different exercise sessions and should not be used in medical treatment).
-PULSE: Displays your current heart rate in beats per minute (BPM). To activate, grip the hand pulse sensors
during exercise and the pulse will display after 2-5 seconds. For a more accurate reading, grip pulse sensors
with both hands .

TRAINING IN MANUAL PROGRAM MODE:

You may pre-set target TIME, DISTANCE, or CALORIES in STOP mode before training.
Only one of the functions can be pre-set.
To set TIME press the MODE button on the computer console until you see the split window of
TIME begin blinking. Press the SPEED ＋ or SPEED － button on the computer console or
handlebar to change the setting. Each increment is 1 minute. The pre-set target time range is
from 5:00 to 99:00 minutes. Once you pre-set target time, press the START button on the computer to begin exercising.
To set DISTANCE press the MODE button on the computer console until you see the split
window of DISTANCE begin blinking. Press the SPEED ＋ or SPEED － button on the computer
console to change the setting. The pre-set target distance range is from 0.50 to 65.0 kilometers,
the default distance is 1 kilometer.
Once you pre-set target distance, press the START button on the computer to begin exercising.
To set CALORIES press the MODE button on the computer console until you see the split
window of CALORIES begin blinking. Press the SPEED ＋ or SPEED － button on the computer
console to change the setting.
The pre-set target calorie range is from 10 to 995 calories. Once you pre-set target calories,
press the START button on the computer to begin exercising.

FOLDING INSTRUCTIONS
TO FOLD
After using, loosen the knob(1) on the underframe and the locking nuts on the column, fold the treadmill and
then lock the treadmill at the bottom position with the knob(1).
Then put the treadmill in upright position.

TO UNFOLD
When you need to use it,put down the treadmill first, loosen the knob nuts on the underframe and lift the column
up,tighten the safety knob to lock the treadmill at the bottom position , and fix the panel with the locking nuts.

LUBRICATION
Lubricating under the running belt will ensure superior performance and extend its life
expectancy. After the first 25 hours of use (or 2-3 months) apply some lubricant, and
repeat for every following 50 hours of use (or 5-8 months).
How to check running belt for proper lubrication
Lift one side of the running belt and feel the top surface of the running deck.
If the surface is slick to the touch, then no further lubrication is required.
If the surface is dry to the touch, apply some lubricant.
How to apply lubricant
Lift one side of running belt.
Pour some lubricant under the centre of the running belt on the top surface of the running
deck.
Run on the treadmill at a slow speed for 3 to 5 minutes to evenly distribute lubricant.
NOTE: DO NOT over lubricate running deck. Any excess lubricant that comes out should
be wiped off.

Lubricant
1 PC

EMERGENCY STOP

EMERGENCY STOP KEY

Before beginning a workout session ensure that the EMERGENCY STOP KEY is placed
onto the Computer Console and the Safety Clip is securely attached to an article of your
clothing. If you fall the clip will pull out the EMERGENCY STOP KEY from the Computer
Console and the running belt will stop immediately for emergency stop, helping to prevent
injury.

BELT ADJUSTMENT
The running belt is pre-adjusted to the running deck at the factory, but after prolonged use
it can stretch and require readjustment. To adjust the belt, turn on the main power switch
of the treadmill and let the belt run at a speed of 8-10 KPH. Use the Allen Wrench
provided to turn the rear roller adjustment bolts in order to centre the belt. If the running
belt is shifting to the left, turn the left adjustment bolt 1/4 turn clockwise, and the running
belt should start to correct itself.

Tool:

Allen Wrench

If the running belt is shifting to the right, then turn the right adjustment bolt 1/4 turn
clockwise, and the belt should start to correct itself. Keep turning the adjustment bolts until
the running belt is properly centered.

Tool:

Allen Wrench

If the running belt is slipping during use, turn off and unplug the treadmill. Using the Allen
Wrench provided, turn both left and right rear roller adjustment bolts 1/4 turn clockwise,
then turn the main power switch back on and run the treadmill at a speed of 8-10 KPH.
Run on to the running belt to determine if the belt is still slipping. Repeat this procedure
until the belt no longer slips.

Tool:

Allen Wrench

CARE, MAINTENANCE & TROUBLESHOOTING GUIDE
WARNING: To prevent electrical shock, please turn off and unplug the treadmill before
cleaning or performing routine maintenance.
WARNING: Always check the wear and tear components like spring knob and running belt
to prevent injury.
CLEANING
After each exercise, ensure that the unit is wiped down and any sweat is removed
from the unit.
The treadmill can be cleaned with a soft cloth and mild detergent. Do not use abrasives
or solvents. Be careful not to get excessive moisture on the display panel as this might
damage the unit and create an electrical hazard.
Please keep the treadmill, especially the computer console, out of direct sunlight to
prevent damage to the screen.
STORAGE
Store the treadmill in a clean and dry indoor environment. Never leave or use the unit
outdoors. Ensure the master power switch is off and the power cord is un-plugged from
wall outlet.
TROUBLESHOOTING GUIDE
Problem

Treadmill will not
start.

Belt slips.

Potential Causes
1. Treadmill not plugged in.
2. Safety Tether Key is not
correctly installed.
3. Console is displaying - 4. Console doesn’t turn on

Corrections
1. Plug the power cord into a wall
socket.
2. Reinstall the Safety Tether Key.
3. Make sure the safety key is
attached.
4. Check all visible cables and
connections.

Belt not tight enough.
Adjust belt tension.
1. Not enough lubrication
1. Apply lubricant.
Belt hesitates when
applied onto the running
2. Adjust belt tension.
stepped on.
deck.
2. Belt is too tight.
Belt is not centred.
Running belt tension not even Centre the belt.
across the rear roller.
1. Upon using APP’s via Bluetooth, make sure the connection is
done only from the APP and not from the Bluetooth of the phone
APP can not be
directly.
connected
2. Make sure the Bluetooth of the phone is activated.

PREVENTATIVE MAINTENANCE
BELT/DECK
Your treadmill uses a very high-efficient low-friction deck. Performance is
maximized when the deck is kept as clean as possible. Use a soft, cloth, or
paper towel, wipe the edge of the belt and the area between the belt edge and
the deck. Also reach as far as practical directly under the running belt. This
should be done once a month to extend belt and deck life. A mild soap and
water solution along with a nylon scrub brush will clean the top of the textured
belt. Allow to dry before using.

BELT/DECK
This occurs during normal break-in or until the belt stabilizes. Sometimes the
black dust from the belt will appear on the floor behind the treadmill, this is
normal.

GENERAL CLEANING
Dirt, dust, and pet hair can block air inlets and accumulate on the running
belt. Please vacuum underneath your treadmill on a monthly basis to prevent
excess build-up of dirt that can get sucked up and get into the inner workings
under the motor cover. Once a year, you should remove the black motor hood
and vacuum out dirt that may accumulate. UNPLUG POWER CORD BEFORE
THIS TASK.

BELT/DECK LUBRICATION PROCEDURE
Do not lubricate with other than approved lubricant (silicone
oil). Your treadmill comes with one tube of lubricant and extra
tubes can be ordered directly from your online store.

Keeping the deck lubricated at the recommended intervals ensures the longest life possible for
your treadmill. If the lubricant dries out, the friction between the belt and deck rises and places
undue stress on the drive motor, drive belt and electronic motor control board, which could
result in catastrophic failure of these expensive components. Failure to lubricate the deck at
regular intervals will void the warranty. Lubrication should be performed at 50-100 hours of
use.

Use the Lubricant to lubricate the deck beneath the belt. If you can reach under the belt
approximately 15cm on each side, use the following procedure: Unplug the electrical cord. Lift up
on the belt and reach under with the tube of lubricant. Squirt most of the lubricant on the deck
surface. Repeat the process on the opposite side.
Apply the lubricant onto the deck surface from the motor cover until the end of the belt.
Squeeze out the contents of the tube across the deck in about a 45cm line, like toothpaste on a
toothbrush. The 45cm should be in the middle of the deck at approximately equal distance
from both side edges of the belt. You want the lubricant to be applied about the spot that your
feet would hit the belt as you are walking. This should be about 20-30cm from the motor
cover, but you may want to walk on the treadmill to note where your feet land on the belt. If
you mostly use the treadmill for running, the spot where your feet land may be different from
walking. Now the deck is lubricated and you should walk, not run, on the treadmill
immediately for at least 5 minutes to ensure the lubricant is evenly distributed.

BELT ADJUSTMENTS
Tread-belt Tension Adjustment - Belt tension is not critical for most users. It is
very important though for joggers and runners in order to provide a smooth,
steady running surface. Adjustment must be made from the rear roller with
the 6 mm Allen wrench provided in the parts package. The adjustment bolts
are located at the end of the step rails as shown in the diagram below.
Tighten the rear roller only enough to
prevent slippage at the front roller. Turn
the tread-belt tension adjusting bolts 1/4
turn each and inspect for proper tension
by walking on the belt and making sure it
is not slipping or hesitating with each
step. When an adjustment
is made to the belt tension, you must be sure to turn the bolts on both sides
evenly or the belt could start tracking to one side instead of running in the
middle of the deck.
DO NOT OVERTIGHTEN –Over tightening will cause belt damage and
premature bearing failure. If you tighten the belt a lot and it still slips, the
problem could actually be the drive belt - located under the motor cover - that
connects the motor to the front roller. If that belt is loose it feels similar to the
walking belt being loose. Tightening the motor belt should be done by a trained
service person.

TREADBELT TRACKING ADJUSTMENT
The treadmill is designed so that the tread-belt remains reasonably centered while in
use. It is normal for some belts to drift near one side while in use, depending on a
user’
s gait and if they favor one leg. But if during use the belt continues to move
toward one side, adjustments are necessary.
SETTING TREAD-BELT TRACKING
A 6 mm Allen wrench is provided for this

adjustment. Make tracking adjustments
on the left side bolt. Set belt speed at
5 kmph. Be aware that a small
adjustment can make a dramatic
difference which may not be apparent
right away. If the belt is too close to the
left side, then turn the bolt only a 1/4 turn
to the right (clockwise) and wait a few
minutes for the belt to adjust itself.
Continue to make 1/4 turns until the belt stabilizes in the center of the running deck. If
the belt is too close to the right side, turn the bolt counter-clockwise. The belt may
require periodic tracking adjustment depending on use and walking/running
characteristics. Some users may affect tracking differently. Expect to make adjustments
as required to center the tread-belt. Adjustments will become less of a maintenance
concern as the belt is used. Proper belt adjustment is an owner responsibility
common with all treadmills. Please reach out to a technician if unsure of the belt
adjustment procedure.
ATTENTION:
DAMAGE TO THE RUNNING BELT RESULTING FROM IMPROPER TRACKING /
TENSION ADJUSTMENTS IS NOT COVERED UNDER THE WARRANTY.
Short troubleshooting: Upon powering the treadmill:
-

Make sure the power cord is connected to the wall socket
Make sure the safety key is attached to the console
If the console is displaying - -, make sure the safety key is attached
If the console doesn’t turn on, please check all visible cables and connections
Upon using APP’s via Bluetooth, make sure the connection is done only from the APP and
not from the Bluetooth of the phone directly
Make sure the Bluetooth of the phone is activated

Scan the QR code to download the KINOMAP or ZWIFT APP,
and check the instruction which with APP connection steps .
In case the QR code is invalid , please download the KINOMAP
or ZWIFT APP from APPStore or Google Playstore etc .
Check if your mobile device confirms the requirements for the
application.The requirements of each application are shown in
the Google PlayStore or AppStore.

ZWIFT APP connecting steps
1.Download the ZWIFT APP from APP Store or Google Play

Richard Lee

2.Open the ZWIFT APP. Register if required or log into your
account,the language of APP can be selected

3. Select "RUN" for Treadmills or select "RIDE" for Spin bikes

5.When the button becomes blue in colour and shows "connected",
your device is connected and paired. Press the "OK" button to go
to the next step

6.Select the desired routes and training modes etc then press the
"RUN" button to start

7.Enter the Running or cycling interface

Banda Electrica TECHFIT
“SLIM”
Traducere manual din lb. engleza

MUSIC

Nota:
Înainte de instalare și utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare și să păstrați acest manual pentru
referințe ulterioare.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE:
Precauțiile de bază, inclusiv următoarele instrucțiuni importante de siguranță, trebuie respectate întotdeauna la
utilizarea acestei benzi de alergare. Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza această bandă de alergat.
PERICOL: Pentru a reduce riscul de electrocutare, deconectați întotdeauna banda de alergat de la priza electrică imediat
după utilizare și înainte de a curăța, asambla sau întreține banda de alergare.
Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la vătămări corporale și la deteriorarea benzii de alergat.
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de arsuri, incendii, șocuri electrice sau vătămări corporale
persoane, vă rugăm să citiți următoarele:
 Nu lăsați niciodată banda de alergat nesupravegheată în timp ce este conectată. Deconectați oprind
comutatorul principal și deconectând-o de la priza de perete când nu este utilizată și înainte de a pune sau
scoate piese.
 Utilizați acest aparat numai pentru utilizarea prevăzută, așa cum este descris în acest manual. Nu utilizați
accesorii nerecomandate de producător.
 Nu folosiți niciodată această bandă de alergare dacă are un cablu sau o priză deteriorate sau dacă nu
funcționează corect. Dacă a fost scăpat sau deteriorat sau a fost expus la apă, returnați aparatul la un centru de
service pentru examinare și reparații.
 Nu încercați nicio întreținere sau ajustări, altele decât cele descrise în acest manual. În cazul apariției unor
probleme, întrerupeți utilizarea și consultați un reprezentant de service autorizat.
 Nu folosiți niciodată aparatul cu orificiile de aer blocate. Păstrați orificiile de aer libere de scame, păr și alte
obstacole.
 Nu folosiți banda de alergat în aer liber.
 Nu trageți banda de alergat de cablul său de alimentare și nu folosiți cablul ca mâner.
 Păstrați copiii și animalele de companie la distanță de echipament în timpul utilizării.
 Utilizatorii vârstnici sau cu dizabilități ar trebui să folosească această bandă de alergat numai în prezența unui
adult care poate oferi asistență, dacă este necesar.
 Nu operați acolo unde se utilizează produse cu aerosoli (spray) sau unde se administrează oxigen.
 A se păstra uscat - nu operați în condiții umede sau umede.
 Capacul motorului se poate încălzi în timp ce banda este folosită. Nu așezați banda de alergat pe o pătură sau
pe altă suprafață inflamabilă, deoarece aceasta poate crea un pericol de incendiu.
 Păstrați cablul electric departe de suprafețele încălzite.
 Păstrați banda de alergat pe o suprafață solidă, plană, cu o distanță minimă de siguranță de doi metri în jurul
benzii de alergare. Asigurați-vă că zona din jurul benzii de rulare rămâne liberă de orice obstacol în timpul
utilizării.
 Această bandă de alergare este destinată exclusiv uzului casnic.
 Doar o singură persoană trebuie să folosească banda de rulare odată.
 Purtați haine confortabile și adecvate atunci când utilizați banda de alergat. Nu utilizați banda de alergat desculț
sau în șosete. Purtați întotdeauna încălțăminte de sport potrivită, închisă. Nu purtați niciodată haine largi sau
largi, deoarece acestea se pot prinde pe bandă de alergat și pot crea un pericol de prindere.



Va rugam sa va tineti de manerele benzii de alergat în timp ce utilizați banda de alergat.



Asigurați-vă întotdeauna că butonul arcului și butonul rotund sunt la locul lor atunci când pliați și mișcați banda
de alergat.



Nu lăsați copiii cu vârsta sub 12 ani nesupravegheați lângă sau pe banda de alergat.



Pentru a deconecta, rotiți toate comenzile în poziția oprit, apoi scoateți ștecherul de la priza de perete.



Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care li s-a acordat supravegherea
sau instrucțiunile privind utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. .



Copiilor nu ar trebui să li se permită să se joace pe sau lângă banda de alergat în niciun moment.



ATENȚIE - RISC DE RĂNIRE A PERSOANELOR - Pentru a evita rănirea, aveți grijă extremă atunci când pășiți sau
scoateți o centură de rulare în mișcare. Citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de utilizare.



Capacitatea maximă de greutate este de 110 kg.



Scoateți cheia de siguranță pentru oprire de urgență.



Această unitate trebuie să fie conectată la o priză nominală de 220-240 volți 50 Hz care a fost împământată.



Păstrați mâinile departe de toate părțile în mișcare. Nu puneți niciodată mâinile sau picioarele sub bandă de
alergat în timpul utilizării.



Nu utilizați banda de alergat pe un covor cu o înălțime mai mare de 1,3 cm.



Înainte de a utiliza banda de alergare, verificați dacă covorul de rulare este aliniat și centrat pe puntea de rulare
și dacă toate elementele de fixare vizibile de pe banda de alergare sunt suficient de strânse și sigure.



Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.



Curățarea și întreținerea benzii de alergare nu trebuie făcute de copii fără supraveghere.



Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, agentul de service sau de
persoane calificate, pentru a evita un pericol.



Nu folosiți niciodată această bandă de alergare dacă este în poziția pliată.



Lăsați cureaua(covorul) de rulare să se oprească complet și deconectați cablul de alimentare de la priza de
perete înainte de a plia banda de alergat.



Întotdeauna cu fața către consola computerului și nu alergați înapoi pe centura (covorul)de rulare.

AVERTISMENT: Înainte de a începe orice program de exerciții, consultați medicul.
Acest lucru este deosebit de important pentru persoanele care au peste 35 de ani sau care au
probleme de sănătate preexistente. Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza orice echipament de fitness. Nu
folosiți acest echipament de exerciții fără protecții montate corespunzător, deoarece piesele în mișcare pot prezenta
un risc de rănire gravă dacă sunt expuse.
ATENȚIE: Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest produs. Păstrați acest manual al proprietarului
pentru referințe viitoare.

LISTA PARTI
AFISAJ
senzort
Heart rate
Buton
Blocare

Cheie de Siguranta

Covor
Alergare

Buton

Protectie

Accesorii:
1

2

Buton x 2

M8*35
Nut Blocare x2

3

#6 Allen Wrench

4

Cheie Siguranta

ASAMBLARE INSTRUCTIUNI

1. Scoateți toate piesele din ambalaj și așezați-le pe o suprafață plană fermă, asigurați-vă că toate ambalajele din jur sunt scoase.

2. Mai întâi ridicați coloana în sus și fixați-o cu un buton (1), fixați cealaltă parte în același mod.

3. În al doilea rând, deșurubați piulițele de blocare (2) de pe ambele părți ale montanților, apoi ridicați panoul pentru a
se alinia cu orificiile șuruburilor de pe montanți și fixați cele două părți ale montanților cu piulițe de blocare.

4. Puneți cheia de oprire de urgență (4) în poziția de blocare de siguranță a panoului pentru a porni banda de alergare
normal.
Instalarea este completă.

AFISAJ COMPUTER

NOTĂ: Stați întotdeauna pe șinele laterale când porniți banda de alergat, nu porniți niciodată banda
de alergare în timp ce stați pe centura de rulare.
PORNIRE RAPIDĂ:
Apăsați butonul START de pe computer pentru a începe exercițiul, fereastra cu LED-uri va
numărătoarea inversă 3 secunde, cu LED-ul afișat „3-2-1” înainte ca cureaua de rulare să înceapă să se
miște. Centura de rulare începe să se miște cu o viteză inițială de 1,0 KPH. Lăsați întotdeauna banda
de alergat să atingă o viteză de 1,0 KPH înainte de a păși pe centura de rulare. Puteți apăsa butonul
SPEED + sau SPEED - de pe consola sau ghidonul computerului pentru a crește sau reduce viteza de
rulare în timpul exercițiului. Fereastra divizată a SPEED va afișa viteza curentă de rulare. Gama de
viteze este de la minim 1,0 KPH la maxim 12,0 KPH.
BUTOANE DE FUNCȚIE:
START: Apăsați butonul START pentru a începe antrenamentul în diferite moduri de antrenament.
STOP: Apăsați butonul STOP pentru a opri antrenamentul în diferite moduri de antrenament.
PROG (PROGRAM): Apăsați butonul PROG pentru a selecta modul programului de antrenament
prestabilit (P01-P12) înainte de antrenament..

MOD: Apăsați butonul MODE pentru a selecta diferite funcții (timp, distanță sau calorii) pentru stabilirea
obiectivelor de exercițiu în modul manual de program înainte de antrenament.
SPEED + (SPEED UP): Apăsați butonul SPEED + pentru a efectua reglaje ascendente pentru pre-setarea timpului de
antrenament țintă, a distanței sau a caloriilor în modul program manual înainte de antrenament. Apăsați butonul
SPEED + pentru a efectua ajustări ascendente pentru timpul de antrenament țintă prestabilit în modul programului
de antrenament prestabilit (P01-P12) înainte de antrenament.
SPEED - (SPEED DOWN): Apăsați butonul SPEED - pentru a efectua reglaje înapoi pentru setarea prealabilă a timpului
de antrenament, a distanței sau a caloriilor în modul manual de program înainte de antrenament. Apăsați butonul
SPEED - pentru a efectua reglaje înapoi pentru timpul de antrenament pre-setat în modul programului de
antrenament prestabilit (P01-P12) înainte de antrenament.
VITEZA INSTANT (2/4/6/8): Folosit pentru a atinge viteza dorita mai rapid.
Vol +/- (Volume UP / DOWN): Folosit pentru a regla dimensiunea sunetului de redare a dispozitivului audio extern.
FUNCȚII DE AFIȘARE:
TIMP: Afișează timpul de antrenament scurs în minute și secunde.
SPEED: Afișează viteza curentă de la minim 1,0 KPH la maxim 12,0 KPH.
DISTANȚĂ: Afișează distanța acumulată parcursă în timpul antrenamentului. CALORII / PULSE: Afișaj compozit, atunci
când pulsul de testare, va afișa pulsul, altfel va afișa întotdeauna caloriile.
-CALORII: Afișează caloriile totale arse în timpul antrenamentului. (Aceste date sunt un ghid aproximativ pentru
compararea diferitelor sesiuni de exerciții și nu trebuie utilizate în tratamentul medical).
-IMPULS: Afișează ritmul cardiac curent în bătăi pe minut (BPM). Pentru activare, apucați senzorii pulsului manual în
timpul exercițiului și pulsul se va afișa după 2-5 secunde. Pentru o citire mai precisă, apucați senzorii de impuls cu
ambele mâini.
FORMARE ÎN MODUL DE PROGRAM MANUAL:
Puteți preseta TIME, DISTANCE sau CALORIES țintă în modul STOP înainte de antrenament. Doar una dintre funcții
poate fi prestabilită.
Pentru a seta TIME, apăsați butonul MODE de pe consola computerului până când vedeți că fereastra divizată de
TIME începe să clipească. Apăsați butonul SPEED ＋ sau SPEED - de pe consola sau ghidonul computerului pentru a
modifica setarea. Fiecare increment este de 1 minut. Intervalul de timp țintă prestabilit este
de la 5:00 la 99:00 minute. Odată ce ați setat timpul pentru țintă, apăsați butonul START de pe computer pentru a
începe exercițiile.
Pentru a seta DISTANȚĂ, apăsați butonul MODE de pe consola computerului până când vedeți că fereastra divizată a
DISTANȚE începe să clipească. Apăsați butonul SPEED ＋ sau SPEED - de pe consola computerului pentru a modifica
setarea. Distanța țintă prestabilită este cuprinsă între 0,50 și 65,0 kilometri,
distanța implicită este de 1 kilometru.
Odată ce ați setat distanța țintă, apăsați butonul START de pe computer pentru a începe exercițiile. Pentru a seta
CALORIES apăsați butonul MODE de pe consola computerului până când vedeți că fereastra divizată a CALORIES
începe să clipească. Apăsați butonul SPEED ＋ sau SPEED - de pe computer
consolă pentru a schimba setarea.
Gama de calorii țintă prestabilită este cuprinsă între 10 și 995 de calorii. Odată ce ați presetat caloriile țintă, apăsați
butonul START de pe computer pentru a începe exercițiile.

FOLDING INSTRUCTIUNI
A PLIA
După utilizare, slăbiți butonul (1) de pe cadru și piulițele de blocare de pe coloană, pliați banda de alergare și apoi
blocați banda de alergare în poziția inferioară cu butonul (1).
Apoi puneți banda de alergat în poziție verticală

A SE DESFASURA
Când trebuie să-l utilizați, puneți mai întâi banda de alergat, slăbiți piulițele butonului de pe cadru și ridicați coloana în
sus, strângeți butonul de siguranță pentru a bloca banda de alergat în poziția inferioară și fixați panoul cu piulițele de
blocare.

LUBRIFICARE
Ungerea sub centura de rulare va asigura performanțe superioare și îi va extinde speranța de viață. După primele
25 de ore de utilizare (sau 2-3 luni) aplicați un lubriﬁant și repetați pentru ﬁecare 50 de ore următoare de utilizare
(sau 5-8 luni).
Cum se veriﬁcă cureaua de rulare pentru o lubriﬁere adecvată
Ridicați o parte a centurii de rulare și simțiți suprafața superioară a punții de rulare. Dacă suprafața este
strălucitoare la atingere, atunci nu este necesară nicio lubriﬁere suplimentară.
Dacă suprafața este uscată la atingere, aplicați lubriﬁant.
Cum se aplică lubriﬁant
Ridicați o parte a curelei de rulare.
Se toarnă lubriﬁant sub centrul centurii de rulare pe suprafața superioară a punții de rulare.
Rulați pe banda de alergat la o viteză mică timp de 3 până la 5 minute pentru a distribui uniform lubriﬁantul.
NOTĂ: NU lubriﬁați suprafața de rulare. Orice exces de lubriﬁant care iese ar trebui șters.

Lubrifiant
1 buc

BUTON SIGURANTA

Cheie Siguranta

Înainte de a începe o sesiune de antrenament, asigurați-vă că cheia de oprire de urgență este plasată pe consola
computerului și că clema de siguranță este atașată în siguranță la un articol de îmbrăcăminte. Dacă cădeți, clema
va scoate CHEIA DE OPRIRE DE URGENȚĂ din consola computerului și centura(covorul) de rulare se va opri
imediat pentru oprirea de urgență, ajutând la prevenirea rănirii.

COVOR DE RULARE AJUSTARE
Centura de rulare este pre-reglată la puntea de rulare din fabrică, dar după o utilizare prelungită se poate întinde și
poate necesita reajustare. Pentru a regla cureaua, porniți comutatorul principal de alimentare al benzii de alergat și
lăsați cureaua să ruleze la o viteză de 8-10 KPH. Utilizați cheia hexagonală furnizată pentru a roti șuruburile de reglare a
rolei spate pentru a centra centura. Dacă centura de rulare se deplasează spre stânga, rotiți șurubul de reglare stânga
cu 1/4 în sensul acelor de ceasornic, iar centura de rulare ar trebui să înceapă să se corecteze singură.

Unealta:

Allen Wrench

Dacă centura de rulare se deplasează spre
dreapta, rotiți șurubul de reglare dreapta cu
1/4 în sensul acelor de ceasornic și centura ar
trebui să înceapă să se corecteze singură.
Continuați să rotiți șuruburile de reglare până
când centura de rulare este corect
centrată.Unealta:

Allen Wrench
Dacă cureaua de alunecare alunecă în timpul utilizării, opriți și deconectați banda de alergat. Folosind cheia hexagonală
furnizată, rotiți șuruburile de reglare a rolei spate și la stânga și la dreapta cu 1/4 de rotire în sensul acelor de ceasornic,
apoi reporniți comutatorul principal de alimentare și rulați banda de alergat la o viteză de 8-10 KPH. Rulați pe centura
de rulare pentru a determina dacă centura încă alunecă. Repetați această procedură până când centura nu mai alunecă.

Unealta:

Allen Wrench

GHID DE ÎNGRIJIRE, ÎNTREȚINERE ȘI DEPANARE:
AVERTISMENT: Pentru a preveni șocurile electrice, vă rugăm să opriți și să deconectați banda de alergat înainte de a
curăța sau de a efectua întreținerea de ru nă.
AVERTISMENT: Veriﬁcați întotdeauna componentele de uzură, cum ar ﬁ butonul arcului și cureaua(covorul) de
rulare, pentru a preveni rănirea.
CURĂȚAREA
După ﬁecare exercițiu, asigurați-vă că banda este ștearsă și că transpirația este îndepărtată.
izați abrazivi sau solvenți. Aveți grijă să
Banda de alergat poate ﬁ curățată cu o cârpă moale și detergent ușor. Nu
nu ave umezeală excesivă pe panoul de aﬁșaj, deoarece acest lucru ar putea deteriora unitatea și ar putea crea un
pericol electric.
Vă rugăm să păstrați banda de alergat, în special consola computerului, la lumina directă a soarelui pentru a preveni
deteriorarea ecranului.
DEPOZITARE
Păstrați banda de alergat într-un mediu interior curat și uscat. Nu lăsați și nu folosiți niciodată unitatea în aer liber.
Asigurați-vă că întrerupătorul principal este oprit și cablul de alimentare este deconectat de la priza de perete.
GHID DE DEPANARE

Probleme

Banda de alergare
nu porneste.

Cause Potentiale

1. Banda de alergare nu este
conectată.
2. Cheia de siguranță nu este
instalată corect.
3. Se aﬁșează consola- 4. Consola nu pornește.

Corectii

1. Conectați cablul de alimentare la
o priză de perete.
2. Reinstalați cheia de siguranță.
3. Asigurați-vă că cheia de siguranță
este atașat.
4. Veriﬁcați toate cablurile vizibile și
conexiuni.

Covorul(centura)aluneca Centura nu este suﬁcient de strânsă. Reglați tensiunea curelei.
1. Nu s-a aplicat suﬁcientă
1. Aplicați lubriﬁant.
ungere pe puntea de rulare.
Centura(covorul) este
2. Reglați tensiunea curelei.
2. Centura este prea strânsă.
instabil atunci când este
călcata/calcat.
Centura nu este
Tensiunea curelei de rulare nu este Centrați centura.
centrată.
ﬁxata pe rola din spate.
APP nu poate ﬁ
conectat

1. La utilizarea APP prin Bluetooth, asigurați-vă că conexiunea este
realizat numai din APP și nu din Bluetooth-ul telefonului
direct.
2. Asigurați-vă că Bluetooth-ul telefonului este activat.

MENTENANTA PREVENTIVA
COVOR ALERGARE/BLAT ALERGARE
Banda de alergare folosește un blat cu frecare redusă, foarte eficient. Performanța este
maximizată atunci când blatul este menținut cât mai curată posibil. Utilizați un prosop moale,
o cârpă sau serveţel de hârtie, ștergeți marginea covorului și zona dintre marginea covorului și
blat. De asemenea, incercaţi să ajungeţi, în măsura în care 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 a blatului. Partea superioară a covorului se va curăţa cu o soluție de săpun și apă,
împreună cu o perie din nailon. Se lasă să se usuce înainte de utilizare..

COVOR ALERGARE/BLAT ALERGARE
În timpul rodajului sau până la stabilizarea covorului, uneori, praful negru din covor va apărea
pe podea, în spatele benzii de alergare, acest lucru este normal.

CURĂŢARE GENERALĂ
Murdăria, praful și părul animalelor de companie pot bloca prizele de aer și se pot acumula pe
covorul alergare. Vă rugăm să aspiraţi podeaua de sub banda de alergare cel puţin o data pe
lună pentru a preveni excesul de acumulare de murdărie care pot ajunge in interiorul
copartimentului motor, sub capacul motorului. O dată pe an, ar trebui să scoateți capacul negru
al motorului și să aspirați CU FOARTE MARE GRIJA murdăria care se poate acumula acolo.
DECONECTAȚI CABLUL DE ALIMENTARE ÎNAINTE DE ACEASTĂ ACTIVITATE.

PROCEDURA DE LUBRIFIERE A COVORULUI/BLATULUI
A nu se lubrifia cu alt lubrifiant, decât cu cel recomandat (ulei
siliconic). Banda de alergare vine impreună cu un tub de
lubrifiant, iar tuburi suplimentare pot fi comandate direct din
magazinul online.

Lubrifiind blatul la intervalele recomandate asigură cea mai lungă durată de viață posibilă
pentru banda de alergare. Dacă lubrifiantul se usucă, frecarea dintre covor și blat se creste
și pune un stres nejustificat pe motorul de acționare, cureaua de transmisie și placa
ectronică, de comandă, a motorului, ceea ce ar putea duce la defectarea cat astrofală a
acestor componente scumpe. Nelubrifierea, la intervale regulate, a blatului va anula
garanția. Lubrifierea trebuie efectuată la 50-100 de ore de utilizare.
Utilizați lubrifiantul pentru a lubrifia blatul de sub covor Dacă puteți ajunge sub centură la
aproximativ 15 cm pe fiecare parte, utilizați următoarea procedură:
- Deconectați cablul electric.
- Ridicați covorul și inseraţi dedesubt tubul de lubrifiant.
- Stropiți cea mai mare parte a lubrifiantului de pe suprafața blatului.
- Repetați procesul pe partea opusă.
Aplicați lubrifiantul pe suprafața blatului, încpând de la capacul motorului până la capătul
covorului. Stoarceți conținutul tubului pe blat într-o linie de aproximativ 45 cm, la fel cum
aţi face cu pasta de dinți pe o periuță de dinți. Linia de 45cm ar trebui să fie în mijlocul
blatului la o distanță aproximativ egală de ambele margini laterale ale covorului.
Lubrifiantul trebuie să fie aplicat sub locul în care picioarele ar atinge covorul când banda
este folosită pentru mersul pe jos. Acest loc ar trebui să fie la aproximativ 20-30cm de la
capacul motorului, dar poate, cel mai bine, ar trebui sa mergeţi pe banda de alergare să
vedeţi exact locul care reprezintă punctul de contact dintre picioarele dumneavoastră si
covor. Dacă utilizați, în cea mai mare parte, banda pentru alergare punctul de contact
dintre picioarele dumneavoastră şi covor poate fii diferit faţă de momentele în care o
folosiţi pentru mersul pe jos. Acum blatul este lubrifiat și ar trebui să mergeți, NU SĂ
ALERGAŢI, pe banda de alergare imediat după aplicarea lubrifiantului, timp de cel puțin
5 minute pentru a vă asigura că lubrifiantul este distribuit uniform.

REGLAREA TENSIUNII COVORULUI
Reglarea tensiunii covorului de alergare - Tensiunea covorului nu este critică pentru
majoritatea utilizatorilor. Este foarte important, totuşi, pentru cei care practică jogging-ul și
alergători, în scopul de a oferi o suprafață netedă, de funcționare constantă si stabile pentru
alergare. Reglarea trebuie efectuată de la rola din spate cu cheia Imbus de 6 mm prevăzută în
ambalajul pieselor. Șuruburile de reglare sunt amplasate la capătul șinelor de treaptă, așa
cum se poate vedea în diagrama de mai jos.

Strângeți rola din spate suficient pentru a preveni
alunecarea rolei frontale. Rotiți șuruburile de reglare a
tensiunii covorului de alergare căte o ¼ de rotire
fiecare și inspectați tensiunea corespunzătoare
mergând pe covor și asigurându-vă că nu alunecă sau
se blochează cu fiecare pas. Atunci când se face o
ajustare a tensiunii covorului, trebuie să vă
asigurați că rotiți șuruburile pe ambele părți în
mod egal sau covorul ar putea începe să

alunece într-o parte, în loc să ruleze pe mijlocul
blatului.
NU TENSIONAŢI PREA TARE COVORUL – Tensionarea prea puternică a covorului va
provoca deteriorarea acestuia și defectarea prematură a rulmenţilor. Dacă strângeți covorul
foarte mult și încă alunecă, problema ar putea fi de fapt cureaua de transmisie - situată sub
capacul motorului - care conectează motorul la rola frontală. În cazul în care acea curea este
slabită/slabă se simte similar unui covor netensionat corespunzător. Strângerea curelei de
transmisie a motorului trebuie făcută doar de un tehnician instruit corespunzător.

CENTRAREA COVORULUI
Banda de alergare este proiectată astfel încât covorul de alergare să rămân centrat, în mod
rezonabil, în timpul utilizării. Este normal ca unele covoare să alunece aproape de o parte,
sau de cealaltă, în timp ce sunt utilizate, acest lucru depinde în funcție de mersul fiecărui
utilizator și dacă favorizează folosirea mai multă a unui picior, faţă de celălalt. Dar dacă în
timpul utilizării covorul continuă să se deplaseze spre o parte, sunt necesare ajustări.
EFECTUAREA CENTRĂRII COVORULUI DE ALERGARE
Pentru această ajustare este prevăzută o cheie Imbus de 6 mm. Efectuați ajustări de centrare
pe șurubul din partea stângă. Setați viteza centurii
la 5 kmph. Rețineți că o mică ajustare poate face
o diferență dramatică care poate să nu fie
evidentă imediat. Dacă covorul este prea aproape
de partea stângă, rotiți șurubul doar ¼ dintr-o
tură, către dreapta (în sensul acelor de ceasornic)
și așteptați câteva minute pentru ca, covorul să se
ajusteze. Continuați să faceți câte o ¼ de rotație,
până când covorul se stabilizează în centrul
blatului de alergare. Dacă covorul este prea
aproape de partea dreaptă, rotiți șurubul către stânga, în sens invers acelor de ceasornic.
Covorul poate necesita reglarea periodică a centrării în funcție de utilizare și de caracteristicile
de mers pe jos / rularea acestuia. Unii utilizatori pot afecta centrarea în mod diferit. Faceți
ajustări după cum este necesar pentru a centra covorul de alergare. Ajustările vor deveni mai
puțin o preocupare de întreținere, pe măsură ce, covorul este utilizat. Ajustarea corectă a
covorului este o responsabilitate a proprietarului, comună cu toate benzile de alergare. Vă
rugăm să contactați un tehnician dacă nu sunteți sigur de procedura de reglare a covorului.
ATENŢIE:
DETERIORAREA COVORULUI DE ALERGARE REZULTATĂ DIN CEN TRAREA
NECORESPUNZĂTOARE / REGLAREA TENSIUNII NECORESPUNZĂTOARE NU
ESTE ACOPERITĂ DE GARANȚIE.

Scanați codul QR pentru a descărca aplicația KINOMAP sau ZWIFT,
și verificați instrucțiunile care cu pașii de conectare APP.
În cazul în care codul QR este invalid, vă rugăm să descărcați
aplicația KINOMAP sau ZWIFT de la APPStore sau Google
Playstore etc.
Verificați dacă dispozitivul dvs. mobil confirmă cerințele pentru
Cerințele fiecărei aplicații sunt prezentate în Google PlayStore
sau AppStore.

Pași de conectare a aplicației ZWIFT
1. Download aplicatia ZWIFT APP din APP Store sau Google Play

2. Deschideți aplicația ZWIFT. Înregistrați-vă dacă este necesar sau conectați-vă la contul dvs., se poate
selecta limba APP

3. Selectați „RUN” pentru benzile de alergat sau selectați „RIDE” pentru bicicletele Spin

4.Când butonul devine albastru și arată „conectat”, dispozitivul dvs. este conectat și asociat. Apăsați butonul „OK”
pentru a trece la pasul următor.

5.Selectați traseele și modurile de antrenament dorite etc. apoi apăsați butonul „RUN” pentru a începe

6. Introduceți interfața de alergare sau ciclism.

