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Instructiuni de siguranta 

• Pentru a asigura cea mai bună siguranță a exercițiului, verificați în mod regulat defecțiunile și 

piesele uzate. 

• Dacă transmiteți acest exercițiu unei alte persoane sau dacă permiteți unei alte persoane să 
folosească aparatul, asigurați-vă că acea persoană este familiarizată cu conținutul și 
instrucțiunile din aceste instrucțiuni. 

• Doar o singură persoană ar trebui să folosească aparatul. 

• Înainte de prima utilizare și asigurați-vă în mod regulat că toate șuruburile, șuruburile și celelalte 
îmbinări sunt bine strânse și fixate bine. 

• Înainte de a începe antrenamentul, îndepărtați toate obiectele ascuțite din jurul aparatului. 

• Folosiți aparatul pentru a începe antrenarea dvs. numai dacă funcționează fără probleme. 

• Orice componentă deteriorată, uzată sau defectă trebuie înlocuită imediat și / sau aparatul nu 

trebuie să mai fie folosit până când nu a fost întreținut și reparat corespunzător. 

• Copiii ar trebui să folosească aparatul de exersat numai sub supravegherea adulților și să fie 
instruiți cu privire la utilizarea corectă și corectă a acestuia. Prezentul aparat nu este o jucarie. 

• Asigurați-vă că există suficient spațiu liber în jurul aparatului atunci când îl configurați. 

• Rețineți că un antrenament necorespunzător și excesiv vă poate afecta sănătatea. 

• Rețineți că pârghiile și alte mecanisme de ajustare nu se proiectează în zona de mișcare în timpul 
lucrului. 

• Purtați întotdeauna îmbrăcăminte și încălțăminte potrivite, adecvate pentru tipul de antrenament. 
Îmbrăcămintea trebuie să fie proiectată astfel încât să nu fie prinsă în nicio parte a exercițiului în 
timpul procesului de lucru datorită formei sale(exemplu, lungime). Asigurați-vă că purtați pantofi 
adecvați care sunt potriviți pentru efectuarea exercitiilor, sprijiniți ferm picioarele și care sunt 
prevăzute cu o talpă anti-alunecare. 

• Asigurați-vă că ați consultat un medic înainte de a începe orice program de exerciții fizice. 

• Asigurați-vă că ați instalat aparatul într-un loc uscat, neted și protejați-l întotdeauna de umiditate. 

Dacă doriți să protejați locul, în special împotriva punctelor de presiune, a contaminării etc., se 

recomandă așezarea aparatului pe o suprafață adecvată, antiaderentă. 

• Opriți-vă activitatea imediat în caz de amețeli, greață, dureri în piept sau orice alte simptome fizice. 
În caz de îndoială, consultați-vă imediat medicul. 

• Copiii și persoanele cu handicap ar trebui să folosească exercițiul numai sub supraveghere și în 

prezența unei alte persoane care poate oferi asistență și instrucțiuni utile. 

•  Asigurați-vă că părțile corpului și cele ale altor persoane nu sunt niciodată aproape de nici o 

parte mobilă a exercițiului în timpul utilizării acestuia. 

• Când ajustați piesele ajustabile, asigurați-vă că acestea sunt reglate corespunzător și notați 

poziția de ajustare maximă marcată, respectiv de suportul șa. 

• Nu începeți antrenamentul imediat după mese! 



 

Exerc

15 secun

25

30

20

20 secun

ciții de

nde pentru
brat 

5 secunde

0 secunde

0 secunde

nde pentru
picior 

e încă

 

u fiecare 

 

e 

 

e 

 

e 

 

u fiecare 

ălzire a

20

20

25 secun

5 secun

5

 2

a muș

0 secunde

0 secunde

nde pentru
picior 

nde x 3 re

5 repetări

șchilo

 

e 

 

e 

 

u fiecare 

 

epetări 

 

r: 

20

20

30

20

15

0 secunde

0 secunde

0 secunde

0 secunde

5 secunde

 

e 

 

e 

 

e 

 

e 

 

e 



 

 3

Listă de ambalare componente hardware 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Listă componente 
NO. DES. Specification Nos. NO. DES. Specification Nos.

1 Cadru principal  1 13 Cheie cu surubelnita S=13,14,15 1 

12 5#Cheie Allen  1 60 Surub ST4.2*19 4 

51 Surub M8*16 4 64 Saiba de blocare 8 14 

70 Surub M8*45 2 70 Surub M8*45 2 

79 
Coperta baza 

stanga 
 1 71 Cheie de siguranta  1 

80 
Coperta baza 

dreapta 
 1 72 Sticla ulei  1 

     Fir MP3 Optional 1 

 

 

INSTRUMENTE DE FIXARE: 

5#Cheie Allen 5mm  1pcs 

Cheie cu surubelnita S=13,14,15 1pcs 

Observație: Nu treceți prin alimentare înainte de asamblarea completă. 
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Instructiuni de asamblare 

PASUL1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASUL 2. 
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Instructiuni de asamblare 

PASUL3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASUL 4. 
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Instructiuni de asamblare 

PASUL5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASUL 6. 
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Instructiuni de asamblare 

PASUL7. 

Trageti in sus: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASUL8. 

Trageti in jos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trageți rama de bază în poziția 

A, până când auziți sunetul pe 

care bara de presiune a aerului B 

este blocată în tubul rotund. 

 

Sprijiniți locul A cu mâna, loviți-l cu 

bara de presiune a aerului, apoi 

cadrul de bază va cădea automat 

(vă rugăm să țineți pe oricine și 

orice animal de companie departe 

de aparat când acea parte 

componentă cade în jos) 
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Instructiunile Consolei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Monitor Display LCD: 

SPEED: Afiseaza viteza si programul; 

TIME: Afiseaza timpul de alergare; 

DIST.: Afiseaza distanta parcursa; 

CALO.: Afiseaza caloriile consumate; 

PULSE: Afiseaza pulsul 

 

2. Buton functii 

“PROGRAM” button: Apăsați acest buton pentru a alege programul din manual 

Mode—P1----P12---FAT; 

“MODE” button: Când aparatul este în stare gata, apăsați acest buton pentru a alege 

modul: numărătoarea în regim de timp, modul de a reduce numărul de distanțe;  

“START” button: Apăsați acest buton pentru a porni aparatul, aparatul va funcționa la cea 

mai mică viteză sau la viteza programului prestabilit după ce numărul de timp al aprinderii 

va fi de 3 secunde;  

ATENTIE：Va rugam sa confirmati asamblarea completa conform cerintelor de mai sus si 

sa blocati toate suruburile. Realizati urmatoarea operatiune dupa ce ati verificat totul.  

Inainte de a utiliza banda de alergare, cititi cu atentie instructiunile. 
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“STOP” buttonApăsați acest buton pentru a opri aparatul, iar acesta se va opri fără 

probleme; 

SPEED ▲, ▼: Reglați viteza. Apăsați butonul pentru a regla viteza în timpul funcționării, 

Și ajustați datele la oprire; 

SPEED（3, 6,9,12）：Reglați rapid viteza  

Buton pe bara mânerului stâng: butonul de pornire și oprire; Buton pe bara de mâna 

dreaptă: Reglați viteza; 

 

3. FUNCTIE PRINCIPALA 

 Deschideți comutatorul de alimentare, fereastra se va aprinde, aparatul va intra în stare 

gata de utilizare. 

 

3.1  START-UP QUICKLY (MANUAL): Atașați capătul de magnet al cablurilor de 

siguranță la computer, apăsați butonul "START" pentru a porni aparatul, acesta va rula la 

cea mai mică viteză, apăsați SPEED ▲, ▼ pentru a regla viteza. Când doriți să opriți 

aparatul, apăsați butonul "STOP" sau scoateți direct cheia de siguranță. 

 

3.2 MODUL COUNTOWN: 

Apăsați butonul "MODE", puteți a alege modul de numărătoare inversă, modul de reducere 

a distanței, modul de reducere a caloriilor și fereastra va afișa datele implicite și sclipirea. În 

același timp, apăsați SPEED ▲ / ▼ pentru a seta datele. Apăsați butonul "START", 

aparatul va funcționa la cea mai mică viteză, puteți apăsa SPEED ▲ / ▼ pentru a schimba 

viteza. Când se numără până la 0, apaeratul se va opri fără probleme. Desigur, puteți 

apăsa butonul "STOP" sau scoateți cheia de siguranță de pe computer pentru a opri 

aparatul. 

 

3.3 INSTALARE PROGRAM INTERN: Apăsați butonul "PROG" pentru a alege programul 

de instalare internă de la P1 ---- P12. Când setați programul, fereastra de timp va afișa date 

implicite și va străluci, apăsați butonul SPEED pentru a seta ora de funcționare. Fiecare 

program a fost împărțit în secțiunea 20, Fiecare durată de exercițiu = timpul de fixare / 20. 

Apăsați "START", aparatul va rula la prima viteză a secțiunii. Când secțiunea este 

terminată, aceasta va intra în secțiunea următoare în mod automat, viteza se va schimba 

ca datele secțiunii următoare. Când terminați un program, aparatul se va opri fără probleme. 

În timpul funcționării, puteți schimba viteza cu SPEED ▲ / ▼ ori de câte ori, când 

programul intră în următoarea sectă va reveni la viteza curentă. Și puteți apăsa "STOP" sau 

scoateți cheia de siguranță pentru a opri mașina de fiecare dată. 

 

4. TEST RITM CARDIAC: 

Când țineți bara pentru pulsu cu două mâini, fereastra pulsului vă va arăta bataile inimii 
după 5 secunde. Pentru a avea o scanare a pulsului cat mai corectă, vă rugăm să testați 
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când mașina se oprește și mențineți pulsația mâinii mai mult de 30 de secunde. Datele 
relevate de acest aparat sunt doar pentru referință, nu pot fi date medicale. 

 
5. TEST NIVEL GRASIME IN CORP 
Apăsați butonul "PROGRAM" în stare pregătită, până când se afișează "FAT" în fereastra 
de viteză. "FAT" este modul de testare a grăsimii corporale. Apăsați "MODE" pentru a alege 
parametrul "SEX / AGE / HEIGHT / WEIGHT" și fereastra TIME / DIST va afișa "-1 -", "- 2 -". 
Parametru, apăsați SPEED ▲ / ▼ pentru a regla datele, iar fereastra CAL / PULSE va afișa 
datele și apăsați butonul "MODE" pentru a termina, iar fereastra va afișa "-5-" și "---" Țineți 
pulsul mânerului cu două mâini, acesta va afișa datele BMI după 5 secunde. 

 

5.1  Afisare data si intervalul de setari 

 default range mark 

SEX（-1-） 1（MALE） 1—2 1=MALE 2=FEMALE

AGE（-2-） 25 10—99  

HEIGHT（-3-） 170 CM 100—200 CM  

WEIGHT（-4-） 70KG 20—150KG  

5.2  BMI reference 
 

（BMI）  

<19 THIN 

20--25  NORMAL 

25--29 OVER WEIGHT 

≥30 FAT 
 

6. FUNCȚIA SLEEP: 

Oprit pentru mai mult de 10 minute, fără nicio operație, sistemul a terminat totul în starea de 

somn. Apăsați orice tastă pentru a reporni aparatul. 

 

7. FUNCȚIA MP3: (Opțională, dacă există) 
Când aparatul pornește, contactând echipamentul MP3 extern, computerul va incepe 

redarea. Vocea este reglabilă de la utilizarea echipamentului MP3 extern, iar vocea trebuie 

reglată pe secțiunea potrivită pentru a proteja sunetul computerului. 

 

8. FUNCȚIA DE BLOCARE A SIGURANȚEI: 

Scoateți frânghia de siguranță, apoi banda de alergare se va opri imediat. Toate ferestrele 

afișează "---", buzerul va face 3 sunet "B-B -", acum banda de alergare trebuie să fie oprită. 

Atașați capătul de magnet al cablurilor de siguranță la computer, banda de alergare va fi la 

începutul funcționării. 
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9. RUNNING DATA DISPLAY AND SETTING RANGE 
 
 

SET RANGE  INITIAL 
DEFAULT 

INITIAL DATA

DEFAULT 

RANGE 
RANGE DISPLAY 

TIME  0:00  15:00 5:00‐99:00  0:00－99:59 

SPEED（KM/H）  ‐‐‐  ‐‐‐ ‐‐‐  0．8‐12 

DISTANCE(KM)  0  1.00 0．5‐99.9  0.00－99.9 

HEART RATE  P  N/A N/A  50‐200 

CALORIES  0  50.0 10.0‐999  0－999 

 
10.PROGRAM TABLE 
 

TIME 
 
PROGRAM 

Setting time/20= interval running time 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

P01 SPEED 2 3 3 4 5 3 4 5 5 3 4 5 4 4 4 2 3 3 5 3 

P02 SPEED 2 4 4 5 6 4 6 6 6 4 5 6 4 4 4 2 2 5 4 2 

P03 SPEED 2 4 4 6 6 4 7 7 7 4 7 7 4 4 4 2 4 5 3 2 

P04 SPEED 3 5 5 6 7 7 5 7 7 8 8 5 9 5 5 6 6 4 4 3 

P05 SPEED 2 4 4 5 6 7 7 5 6 7 8 8 5 4 3 3 6 5 4 2 

P06 SPEED 2 4 4 4 5 6 8 8 6 7 8 8 6 4 4 2 5 4 3 2 

P07 SPEED 2 3 3 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 3 3 6 6 5 3 3 

P08 SPEED 2 3 3 6 7 7 4 6 7 4 6 7 4 4 4 2 3 4 4 2 

P09 SPEED 2 4 4 7 7 4 7 8 4 8 9 9 4 4 4 5 6 3 3 2 

P10 SPEED 2 4 5 6 7 5 4 6 8 8 6 6 5 4 4 2 4 4 3 3 

P11 SPEED 2 5 8 10 7 7 10 10 7 7 10 10 5 5 9 9 5 5 4 3 

P12 SPEED 3 4 9 9 5 9 5 8 5 9 7 5 5 7 9 9 5 7 6 3 

 

INSTRUCTIUNI EXERCITII 

EXERCITII DE INCALZIRE： 

Dacă aveți peste 35 de ani sau nu aveți starea de sănătate prea bună sau de asemenea, 

este primul dvs. exercițiu, vă rugăm să consultați medicul sau specialistul dvs. 

Înainte de a utiliza banda de alergare motorizată, vă rugăm să aflați cum să controlați 

mașina, să știți cum să porniți, să opriți, să reglați viteza și așa mai departe, nu stați pe 

mașină în acest moment. După aceasta, puteți utiliza mașina. Așezați-vă pe ambele părți 

pe un capac anti-alunecare și mânați mânerul cu ambele mâini. Mentineti banda de 

alergare la o viteză redusă de aproximativ 1,6 ~ 3,2 km / h, apoi testați banda de alergare 

cu un picior, după ce vă obișnuiți cu viteza, apoi puteți adăuga viteza între 3 și 5 km / h. 

Păstrați viteza aproximativ 10 minute, apoi opriți aparatul. 
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STADIUL EXERSARII PROPRIU-ZISE： 
Aflați cum să reglați viteza și înclinația înainte de a utiliza. Mergeți la aproximativ 1 km la 

viteză stabilă și notați timpul, vă va lua aproximativ 15-25 de minute. Dacă mergeți la 4.8 

km / h, vă va lua aproximativ 12 minute sa parcurgeti 1 km. Dacă vă simțiți confortabil la 

viteza stabilă, puteți adăuga viteza și înclinația, după 30 de minute, puteți avea un exercițiu 

bun. În această etapă, nu puteți adăuga viteza sau înclinația prea mult la un moment dat, 

vă poate face să vă simțiți confortabil. 

 

INTENSITATEA EXERCITIILOR： 

Încălziți-vă la viteza de 4,8 km / h la 2 minute, apoi adăugați viteza la 5,3 km / h și continuați 

mersul în 2 minute, apoi adăugați la 5,8 km / h și mergeți 2 minute. După aceea, adăugați 

până la 0,3 km / h la fiecare 2 minute, până la respirația rapidă, dar nu vă simțiți confortabil; 

arderea caloriilor --- cea mai buna cale si eficienta :incălziți viteza cu viteze de 4-4.8KM / h, 

apoi creșteți lent viteza cu 0.3KM / H / 2Mints, până la viteza stabilă pe care o simțiți 

confortabilă pentru 45Mints.Pentru a îmbunătăți intensitatea mișcării, puteți menține viteza 

în timpul programului 1H al TV, apoi măriți viteza cu 0,3 KM / H la fiecare interval de timp al 

reclamelor, după care, reveniți la viteza inițială. Puteți să vă familiarizați cu cea mai bună 

eficiență a antrenamentului pentru arderea caloriilor în timpul perioadei de publicitate și în 

timpul ulterior de creștere a frecvenței cardiace. În cele din urmă, ar trebui să încetiniți 

viteza pas cu pas pentru 4Mints. 

 

FRECVENTA EXERCITIILOR： 
Timpul ciclului: 3-5 ori / Săptămâna, 15-60mints / Times.Alcatuieste-ti programul de 

antrenament științific, nu numai pentru hobby-ul tău. 

    Puteți controla intensitatea de funcționare prin ajustarea vitezei și înclinației benzii de 

alergare. Vă sugerăm să nu stabiliți înclinația la început; Îmbunătățirea înclinației este 

modalitatea eficientă de a întări intensitatea exercițiului. 

Consultați medicul sau personalul medical înainte de a începe antrenamentul. Oamenii 

profesioniști vă pot ajuta să alcătuiți graficul adecvat al exercițiilor în funcție de vârsta și 

starea dumneavoastră de sănătate, să determinați viteza de mișcare, intensitatea 

exercițiilor fizice. Vă rugăm să vă opriți imediat, dacă aveți senzație de disconfort in piept, 

durere toracică, bătăi neregulate ale inimii, dificultăți de respirație, amețeli sau alte 

disconforturi în timpul exercițiilor fizice. Trebuie să discutați cu medicul dumneavoastră 

pentru a continua. 

Puteți alege viteza normală de mers sau viteza de jogging, dacă întotdeauna faceți 

antrenament cu banda de alergare. 

Dacă nu aveți suficiente experiența sau nu confirmați viteza de testare, 

puteți urma instrucțiunea:  
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Viteza 1-3.0KM / H conditie fizică nu tocmai buna 

Viteza 3.0-4.5KM / H mai puțin mișcare și antrenament  

Viteza de mers pe jos 4.5-6.0KM / h  

Viteza 6.0-7.5KM / H Deplasare rapidă  

Viteză 7.5-9.0KM / H Jogging  

Viteză 9.0-12.0KM / H viteză intermediară de mers pe jos  

Viteză 12.0-14.5M / H experiența buna in alergat 

Viteza 14.5-16.0KM / H alergător excelent 

Atenție: Viteza de mișcare ≤6KM / H, mersul normal; Viteza de mișcare ≥8.0KM / H, 

alergătorul. 

 

GHID SOLUTIONARE EVENTUALE PROBLEME 

COD SOLUTIONARE 

E01 

  
Motiv: Semnalul nu a fost conectat între computer și controler 
 

 
Solutie: Verificați dacă firul nu este deteriorat și este conectat bine, 
dacă toate acestea sunt în regulă, înlocuiți dispozitivul de comandă IC 
sau computerul 

E02 

  
Motiv: Tensiunea motorului nu este detectată de controler 

 

Solutie: Verificați dacă linia pozitivă și negativă de motor reușesc sa 
fie conectate la interfața terminală a controlerului, dacă este OK, apoi 
verificați dacă tubul de alimentare de pe controler și componentele 
periferice sunt deteriorate sau nu, atunci luați în considerare 
schimbarea controlerului sau a motorului 

E03 

  

  

Motiv: Răspunsul la viteză nu este detectat de către controler când 
motorul funcționează 
 

 

Solutie: Mai întâi observați dacă motorul se rotește atunci când 
mașina pornește și arată E03, apoi verificați dacă senzorul de lumină 
este bine fixat sau nu, linia senzorului de lumină este deteriorată sau 
nu și interfața dintre senzorul de lumină și pinul 4 alb al controlerului 
este bine conectată, dacă toate cele de mai sus sunt OK, verificați 
dacă zona periferică a pinului alb 4 este deteriorată sau nu, apoi luați 
în considerare schimbarea controlerului și a IC 
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Dacă motorul nu funcționează atunci când porniți mașina și indica 
E03, verificați dacă motorul este blocat sau nu, luați în considerare 
înlocuirea motorului 
 

E05 

  

Motiv : Când motorul funcționează, tensiunea este peste valoarea de 
protecție 
 

 

Solutie: Verificați dacă motorul este în stare bună și dacă există ceva 
blocat în cureaua de rulare, rola pentru a mări rezistența motorului de 
rulare. Dacă toate cele de mai sus sunt OK, înlocuiți controlerul 
 

E07 

  
Motiv: Semnalul cheii de siguranță nu este detectat de computer 
pentru a arăta E07 sau "---" 

 

Solutie: Verificați dacă piesele magnetice ale cheii de siguranță sunt 
bine poziționate. Apoi Deschideți computerul, verificați dacă ștecherul 
cablului de siguranță este bun, placa comutatorului de siguranță este 
deteriorată sau conectați-o. 
 

VITEZA A 

SCAPAT DE SUB 

CONTROL 

Solutie: Urmați problema E03 ca exemplu 

NU EXISTA 

CURENT 

Solutie: 
1. Verificați dacă siguranța este în regulă  
2. Dacă terminalul sursei de alimentare este în contact bun cu 

controlerul. 

CUPLARE 

MOTOR 

ANORMALA 

Solutie: 
1. Verificați dacă motorul este anormal sau înlocuiți motorul, banda 
elastica.  
2. Confirmați că motorul nu are probleme, înlocuiți placa de comandă 

sau IC după înlocuire. 

MOTOR ARS 

Solutie:  
1. verificati daca rulajul este ars .   
2. inlocuiti motorul.    
3. inlocuiti controller-ul 

INCLINATIE 

SCAPATA DE 

SUB CONTROL 

Solutie: Verificați dacă firul de alimentare al motorului înclinat și linia 
de 3 pini sunt bine conectate cu controlerul, dacă este totul in regula, 
acționați după cum urmează: 

 

 
1. Scoateți firul de calculator instalat pe controler (blocare de 
siguranță), porniți alimentarea, apăsați tasta mică din colțul din 
dreapta al controlerului 2 secunde 

 

2. Inlocuiti această cheie, motorul înclinat va detecta semnalul de la 
sine și va ridica la cel mai înalt nivel, coborât până la cel mai scăzut 
nivel după un timp 
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3. Când motorul a lovit partea inferioară, după 3 secunde, procesul de 
detectare automată sa încheiat. 

 

4. După detectarea automată, conectați firul computerului (sau cheia 
de siguranță), acționați funcția calculatorului și testați funcția de 
înclinare 

 5. Sau schimbați controlerul 

INTRERUPEREA 

ALIMENTARII 

Solutie: 
1. verificați dacă firul este conectat bine. 
2. firul conectat cu controlerul este în poziție 

NICIUN AFISAJ 

LCD 

Solutie: 
1. Verificați dacă tensiunea este la un nivel potrivit 
2. verificați dacă sursa de alimentare electronică este de 8V, dacă 
este, schimbați controller-ul, dacă nu, schimbați computerul 

LCD screen flash 

Soluţie: 
1. Verificați dacă alimentarea este în regulă. 
2. Verificați dacă alimentarea electronică este de 8V, dacă este, 
schimbați controlerul, dacă nu schimbați calculatorul. 

PROBLEME ALE 

AFISAJULUI LCD 

Solutie: Opriti mai intai alimentarea cu energie electrica, reparati 
motorul, observati ca este normal sau nu, daca nu, va rugam sa 
scoateti calculatorul si PCB-ul fix si sa verificati daca acesta este 
deteriorat, daca nu, retestare 

Problema 

functionala a LCD 

ului 

Solutie: Opriți mai întâi alimentarea cu energie electrică, reparați 

motorul, dacă problema nu este rezolvată, schimbați computerul. 

Problema la 

lumina din spate 

Solutie:  
1. Opriți mai întâi alimentarea cu energie electrică, reparați motorul 
2. Porniți calculatorul, verificați dacă firul este bine conectat, lumina 
din spate este deteriorată sau nu 
3. schimbați calculatorul 

Problema redare 

muzica USB 

Solutie: Testați funcția MP3 daca este normala, dacă nu 

funcționează, deschideți computerul pentru a vedea dacă conexiunile 

plăcii de amplificare Plug-ul este bun, cum ar fi MP3-ul poate fi redat, 

vă rugăm să înlocuiți USB-ul pentru a încerca din nou sau să 

schimbați computerul. 

Problema cheie 

de siguranta 

Solutie:  
1. Verificați dacă cheia de siguranță este pusă corect 
2  Scoateți computerul, verificați dacă întrerupătorul și cablul sunt în 
stare bună sau schimbați calculatorul 

Problema buton 
   

Solutie: 

1. Dacă există o singură cheie care nu functioneaza in mod 

corespunzator, deschideți consola, verificați defecțiunea acesteia. 

Sau înlocuiți computerul 
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2. Dacă este cea mai importantă cheie care nu funcționează, vă 

rugăm să reporniți computerul, să vedeți dacă este normal sau să 

schimbați computerul 
 

Hand Pulse 

Problem 

Solutie: 

1. Spălați-vă mâinile curate, încercați din nou; 

 

2. Verificați dacă cablurile pentru maini de monitorizare ale batailor 
inimii sunt deteriorate sau nu, terminalul de conectare este bun sau 
nu; 

 3.Schimbati PCB sau computerul 

Hand button no 

action 

Solutie: 
1. Verificați dacă cablurile pentru maini de monitorizare ale batailor 

inimii sunt deteriorate sau nu, terminalul de conectare este bun sau 

nu; 

2.schimbati calculatorul 
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GHID INTRETINERE APARAT 
 

Avertisment: ÎNTODEAUNA DECUPLAȚI ÎNCĂRCĂTORUL DE ALIMENTARE DE LA 

DISPOZITIVUL ELECTRIC ÎNAINTE DE CURĂȚAREA APARTULUI. 

Curățare: calitatea curățării generale va prelungi mult durata de viata a benzii de alergare. 

Păstrați banda de alergare curată prin îndepartarea prafului în mod regulat. Asigurați-vă că ați 

curățat partea expusă a punții de pe ambele părți ale benzii de rulare și de asemenea șinele laterale. 

Acest lucru reduce formarea de materiale străine sub centura de mers pe jos, purtând pantofii de 

alergare curati. 

Atenție: Deconectați întotdeauna banda de alergare de la priza electrică înainte de a scoate 

capacul motorului. Cel puțin o dată pe an scoateți capacul motorului și vidul sub capacul 

motorului. 

 

LUBRIFIEREA CURELEI SI A PUNTII DE ALERGARE 

Această bandă de alergare este echipată cu un sistem de punți pre-lubrifiat, cu un nivel 

redus de întreținere. Frecarea centurii / punții poate juca un rol major în funcția și durata de 

viață a benzii de alergare, necesitând astfel o lubrifiere periodică. Vă recomandăm o 

inspecție periodică a punții. Aveți nevoie de contact cu centrul nostru de service dacă vă 

aflați la deteriorarea punții. 

Vă recomandăm să lubrifiați puntea conform următorului orar: 

 Utilizator incepator (mai putin de 3 ore/ saptamana)           anual 

 Utilizator intermediar (3-5 ore/ saptamana)               la fiecare jumatate de an 

 Utilizator profesionist (mai mult de 5 ore/ saptamana)         la fiecare 3 luni 

Vă recomandăm să cumpărați produse de la distribuitorul nostru sau direct de la compania 

noastră.  

Atenție: Orice reparație necesită tehnicianul profesionist 
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1. Vă recomandăm să tăiați puterea pentru 10Mints după ce continuați să alergați 2HS, 

astfel încât să vă mențineți banda de alergare. 

2. .Pentru a evita alunecarea în timpul funcționării, centura nu este prea slăbită; Pentru 

a evita o mai mare abraziune între cilindru și curea și pentru a menține buna 

funcționare a mașinii, centura nu este prea strânsă. Puteți ajusta distanța dintre plăci 

și centură, centura fiind departe de plăci, de aproximativ 50-75mm pe ambele părți, 

dacă nu este cea mai bună și nu este prea strânsă și liberă. 
 

 Centrati cureaua de alergare 

 

 

 

 

Așezați banda de alergare pe o suprafață plană. 

Rulați banda de alergare la aproximativ 6-8KM / 

H, verificând starea de funcționare. Dacă 

centura s-a deplasat spre dreapta, scoateți 

ceasul de salvare și comutați, rotiți șurubul de 

reglare din dreapta 1/4 rotație în sensul acelor 

de ceasornic, apoi porniți până când centrați 

centura. FIG A 

Dacă centura s-a deplasat spre stânga, scoateți 

ceasul de siguranță și comutați, rotiți șurubul de 

reglare din stânga 1/4 rotație în sensul acelor de 

ceasornic, apoi porniți până când centrați 

centura. FIG B  

Reglați în mod regulat cat de strans este legata 

centura, pentru a nu se slăbi după o perioadă de 

timp in care aparatul rulează. Scoateți ceasul de 

siguranță și comutatorul, rotiți șurubul de reglare 

stânga și dreapta 1/4 rotație în sensul acelor de 

ceasornic, apoi reporniți funcționarea, confirmați 

etanșeitatea centurii până când centura este 

strânsă. FIG C  
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Desen elaborat 
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Lista parti componente 
NR. DESCRIERE SPECIFICATII CANT.

1 Cadru Principal     

2 Cadru de Baza   1 

3 Tub Vertical   1 

4 Consola Suport   1 

5 Suportul Motorului   1 

6 Tub indreptare bord de alergare   1 

7 Amortizor consolidare tub 255*20*3 2 

8 Suport de izolare din nailon φ23*φ10.5*2 2 

9 Rola din fata   1 

10 Rola spate   1 

11 Cilindru   1 

12 5#Cheie Allen 5mm 1 

13 Cheie cu surubelnita S=13,14,15 1 

14 DC Motor   1 

15 Bord alergare   1 

16 Suport reglabil pentru picior   2 

17 Capac final interior   2 

18 Capacul superior al motorului   1 

19 Capacul inferior al motorului   1 

20 Sine laterale   2 

21 Capacul final din spate stanga   1 

22 Capacul final din spate dreapta   1 

23 Curea Motor   2 

24 Bucla fir inalta tensiune   1 

25 Curea alergare   1 

26 Suport picior   1 

27 Protectie sarma   4 

28 Roata de transport    1 

29 Capac roata mobila   2 

30 Cablu de alimentare standard   2 

31 Intrerupator   1 

32 Spuma   1 

33 Capacul inferior al consolei   1 

34 Capac spate   1 

35 Panoul consolei   1 

36 Surub  M8*25 4 
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NR. DESCRIERE SPECIFICATII CANT.

37 Surub ST4.2*20 4 

38 Surub ST4.2*13 8 

39 START/STOP Key   1 

40 Panou de control   1 

41 Fir inferior consola   1 

42 Fir superior consola   1 

43 Tub de cauciuc    8 

44 Inel magnetic    1 

45 Monofilar albastru   1 

46 Surub M8*25 1 

47 Surubelnita M6 4 

48 Surub ST4.2*45 4 

49 Suport de cauciuc 2   2 

50 Surub M6*65 3 

51 Surub M8*16 16 

52 Surub   1 

53 Amortizor tub M8*40 2 

54 Surub M10*55 2 

55 Saiba de blocare 8 7 

56 Surub ST4.2*19 5 

57 Surub ST4.2*19 6 

58 Surubelnita M8 10 

59 Surub M8*30 1 

60 Surub ST4.2*19 8 

61 Surub M5*8 4 

62 EVA 270*23*2 1 

63 Saiba de blocare 5 2 

64 Saiba de blocare 8 16 

65 Saiba de blocare 6 3 

66 Surub M8*42 1 

67 Saiba de blocare 8 6 

68 Surub M6*37 2 

69 Surub M6*40 2 

70 Surub M8*45 4 

71 Cheie de siguranta   1 

72 Sticla ulei   1 

73 Amortizor   4 

74 Saiba de blocare 5 2 
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NR. DESCRIERE SPECIFICATII CANT.

75 Surub M5*15 2 

76 Fixed bolt plug φ10*60 1 

77 Senzor   1 

78 Rotitor conducte   2 

79 Capac baza stanga   1 

80 Capac baza dreapta   1 

81 Surub ST2.9*6.5 2 

82 PU pad   1 

83 Decorate pad   1 

84 Fir MP3  Optional 1 

 


