
 

  INSTRUCȚIUNI 



 

LISTĂ PIESE METALICE ȘI COMPONENTE PENTRU ASAMBLARE 
 

 
 
Șurub Hexagonal    Șaibă elastică M8  Șurub Allen M8x16 
cu Cap Oval M8x50    X2     X4 
X2 
 
 

 
 
Șurub M8x30     Piuliță Nylon M8   Cheie de Siguranță 
X1      X2    X1 
 
 

 
UNELTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrument Multi-hexagonal cu    Cheie Allen 
Șurubelniță Phillips     X1 
X1 
 
  



INSTRUCȚIUNI PENTRU ASAMBLARE 
 

 
 

PASUL 1 
 
Este recomandat ca o a doua persoană să vă asiste la acest pas. Ridicați ambele Tuburi de 
Suport ale Ghidonului Drept și Stâng. O persoană trebuie să țină atât Tuburile de Suport ale 
Ghidonului Drept, cât și pe cel Stâng, în timp ce cealaltă persoană strânge șuruburile. 
Ridicați Tuburile de Suport ale Ghidonului Drept și Stâng și aliniați orificiile șuruburilor. 
Utilizați două Șuruburi Hexagonale cu Cap Oval M8x50 (S1) și două Șaibe elastice M8 (S2) 
pentru a fixa ambele Tuburi de Suport ale Ghidonului Drept și Stâng pe Cadrul de Bază. 
 
Utilizați două Șuruburi Hexagonale cu Cap Oval M8x16 (S3) pentru a fixa ambele Tuburi de 
Suport ale Ghidonului Drept și Stâng pe Cadrul De bază. 
 
Strângeți parțial toate șuruburile cu Cheia Allen furnizată. 
 
NOTĂ: NU STRÂNGEȚI COMPLET ȘURUBURILE LA PASUL 1 PÂNĂ CÂND NU FINALIZAȚI ȘI 
PASUL 2. 



 

 

PASUL 2 
 
Este recomandat ca o a doua persoană să vă asiste la acest pas. O persoană trebuie să țină 
consola computerului fixată, în timp ce cealaltă persoană conectează cablurile. 
Conectați Cablul Principal de Control de la Tubul de Suport al Ghidonului Drept la cablul care 
vine de la Consola Computerului. 
 
Instalați Brachetul Ghidonului pe Tuburile de Suport ale Ghidonului Dreapta și Stânga, 
folosind două Șuruburi Hexagonale cu Cap Oval M8x16 (S3), două Piulițe Nylon M8 (S5) și 
Șuruburi Hexagonale cu Cap Oval M8x30 (S4). Strângeți șuruburile și Piulițele Nylon cu Cheia 
Allen și Instrumentul Hexagonal Multiplu cu Șurubelniță Phillips furnizat. 
 
IMPORTANT: În timp ce glisați Brachetul Ghidonului pe Tuburile de Suport ale Ghidonului 
din Dreapta și din Stânga, asigurați-vă că cablurile sunt instalate în interiorul Tubului de 
Suport al Ghidonului Dreapta și fiți atenți să nu ciupiți cablurile. 
 
ACUM VĂ RUGĂM SĂ STRÂNGEȚI COMPLET TOATE ȘURUBURILE PLASATE LA PASUL 1.  



OPERAREA COMPUTERULUI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTĂ: Poziționați-vă întotdeauna pe șinele laterale când porniți banda de alergare, 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 antrenamentul, fereastra LCD va 
începe numărătoarea inversă timp de 3 secunde, LCD-ul afișând „3-2-1” înainte ca banda de 
rulare să înceapă să se miște. Banda de rulare începe să se miște cu o viteză inițială de 0,8 
KPH. Lăsați întotdeauna banda de alergare să atingă o viteză de 0,8 KPH înainte de a păși pe 
centura de rulare. Puteți apăsa butonul SPEED + sau SPEED - de pe consola computerului sau 
ghidon pentru a crește sau reduce viteza de rulare în timpul exercițiului. Fereastra împărțită 
a SPEED va afișa viteza curentă de rulare. Intervalul de viteză este de la minim 0,8 KPH la 
maxim 12,0 KPH. De asemenea, puteți apăsa unul dintre butoanele INSTANT SPEED 
(2/4/6/8/10) de pe consola computerului și fereastra împărțită a SPEED va afișa viteza pe 
care ați setat-o și viteza de rulare se va schimba la 2 KPH, KPH, 6 KPH, 8 KPH sau respectiv 10 
KPH. Fereastra împărțită a TIME va afișa timpul de antrenament scurs în minute și secunde. 
Fereastra împărțită a DISTANCE va afișa distanța acumulată parcursă în timpul 
antrenamentului. Fereastra împărțită a CALORIES va afișa caloriile totale acumulate arse în 
timpul antrenamentului. Fereastra împărțită a PULSE va afișa ritmul cardiac curent în bătăi 
pe minut (BPM). Pentru activare, apucați senzorii de puls manual de pe ambele ghidoane în 
timpul exercițiului și pulsul se va afișa după 4-5 secunde. Pentru o citire mai precisă, apucați 
senzorii de puls cu ambele mâini. În timpul antrenamentului, puteți apăsa butonul STOP de 
pe consola computerului sau scoate cheia de siguranță pentru a opri oricând banda de 
alergare. 
 

FUNCȚIILE BUTOANELOR: 

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 presetat (P01-
P16) înainte de antrenament.  



MODE: 
Apăsați butonul MODE pentru a selecta diferite funcții (timp, distanță sau calorii) pentru 
stabilirea obiectivelor exercițiului în modul manual de program înainte de antrenament. 
 
SPEED + (CREȘTE VITEZA): 
Apăsați butonul SPEED+ pentru a efectua reglaje ascendente 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 ascendente pentru timpul de antrenament 
țintă presetat în modul programului de antrenament presetat (P01-P16) înainte de 
antrenament. 
Realizează reglaje de viteză în toate perioadele de antrenament pe diferite moduri de 
antrenament. 
Intervalul de viteză este de la 0,8 KPH la 12,0 KPH. 
 
SPEED - (SCADE VITEZA): 
Apăsați butonul SPEED- pentru a efectua reglaje descendente pentru timpul de 
antrenament, distanța sau caloriile țintă în modul manual de program înainte de 
antrenament. 
Apăsați butonul SPEED- pentru a efectua reglaje descendente pentru timpul de 
antrenament presetat în modul programului de antrenament presetat (P01-P16) înainte de 
antrenament. 
Realizează reglaje de viteză în toate perioadele de antrenament pe diferite moduri de 
antrenament. 
Intervalul de viteză este de la 0,8 KPH la 12,0 KPH. 
 
INSTANT SPEED (2/4/6/8/10): 
Folosit pentru a atinge viteza dorită mai rapid. 
 

FUNCȚII LE AFIȘAJULUI: 
TIME: Afișează timpul de antrenament scurs în minute și secunde. Apăsați butonul START de 
pe computer pentru a începe antrenamentul, fereastra LCD va începe numărătoarea inversă 
timp de 3 secunde, LCD-ul afișând „3-2-1” înainte ca banda de rulare să înceapă să se miște. 
Banda de rulare începe să se miște cu o viteză inițială de 0,8 KPH. Puteți apăsa butonul 
SPEED + sau SPEED - de pe consola computerului sau ghidon pentru a crește sau reduce 
viteza de rulare în timpul exercițiului. Timpul începe să numere de la 0:00 la 99:59 cu o 
creștere de o secundă. 
 
SPEED: Afișează viteza curentă de la minim 0,8 KPH la maxim 12,0 KPH. Puteți crește sau 
reduce viteza apăsând butonul SPEED + sau SPEED - de pe consola computerului sau ghidon. 
 
DISTANCE: Afișează distanța acumulată parcursă în timpul antrenamentului. Apăsați 
butonul START de pe computer pentru a începe exercițiile, fereastra LCD va începe 
numărătoarea inversă timp de 3 secunde, LCD-ul afișând „3-2-1” înainte ca banda de rulare 
să înceapă să se miște cu o viteză inițială de 0,8 KPH. Puteți apăsa butonul SPEED + sau 
SPEED - de pe consola computerului sau ghidon pentru a crește sau a reduce viteza de rulare 
în timpul exercițiului. Distanța începe să numere.  



CALORIES: Afișează caloriile totale arse în timpul antrenamentului. Apăsați butonul START 
de pe computer pentru a începe antrenamentul, fereastra LCD va începe numărătoarea 
inversă timp de 3 secunde, LCD-ul afișând „3-2-1” înainte ca banda de rulare să înceapă să 
se miște. Centura de rulare începe să se miște cu o viteză inițială de 0,8 KPH. Puteți apăsa 
butonul SPEED + sau SPEED - de pe consola computerului sau ghidon pentru a crește sau 
reduce viteza de rulare în timpul exercițiului. Caloriile încep să numere. (Aceste date sunt un 
ghid aproximativ pentru compararea diferitelor sesiuni de antrenament și nu trebuie 
utilizate în tratamentul medical). 
 
PULSE: Afișează ritmul cardiac curent în bătăi pe minut (BPM). Pentru activare, prindeți 
senzorii de puls manual în timpul exercițiului și pulsul se va afișa după 2-5 secunde. Pentru o 
citire mai precisă, prindeți senzorii de puls cu ambele mâini. 
 

ANTRENAMENT ÎN MODUL DE PROGRAM MANUAL: 
Puteți preseta TIME, DISTANCE sau CALORIES țintă în modul STOP înainte de antrenament. 
Doar una dintre funcții poate fi presetată. 
Pentru a seta TIME, apăsați butonul MODE de pe consola computerului până când vedeți că 
fereastra împărțită TIME începe să clipească. Apăsați butonul SPEED + sau SPEED - de pe 
consola computerului sau ghidon pentru a modifica setarea. Fiecare pas este de 1 minut. 
Intervalul de timp țintă presetat este de la 5:00 la 99:00 minute. După ce ați setat în 
prealabil timpul țintă, apăsați butonul START de pe computer pentru a începe exercițiile. 
Banda de rulare începe să se miște cu o viteză inițială de 0,8 KPH. Puteți apăsa butonul 
SPEED + sau SPEED - de pe consola computerului sau ghidon pentru a crește sau reduce 
viteza de rulare în timpul exercițiului. Timpul începe numărătoarea inversă de la timpul țintă 
presetat la 0:00 cu câte 1 secundă. Când timpul țintă presetat este numărat până la 0:00, 
computerul va emite un sunet pentru a vă avertiza și banda de alergare se va opri automat. 
 
Pentru a seta DISTANCE, apăsați butonul MODE de pe consola computerului până când 
vedeți că fereastra DISTANCE începe să lumineze intermitent. Apăsați butonul SPEED + sau 
SPEED - de pe consola computerului pentru a modifica setarea. Distanța țintă presetată este 
de la 0,5 99,5 kilometri, distanța implicită este de 1 kilometru. Odată ce ați setat distanța 
țintă, apăsați butonul START de pe computer pentru a începe exercițiile. Banda de rulare 
începe să se miște cu o viteză inițială de 0,8 KPH. Puteți apăsa butonul SPEED + sau SPEED - 
de pe consola computerului sau ghidon pentru a crește sau reduce viteza de rulare în timpul 
exercițiului. Distanța începe numărătoarea inversă de la distanța țintă presetată la 0,00. 
Când distanța țintă presetată se numără până la 0,00, computerul va emite un semnal sonor 
pentru a vă avertiza și banda de alergare se va opri automat. 
 
Pentru a seta CALORIES apăsați butonul MODE de pe consola computerului până când 
vedeți că fereastra CALORIES începe să lumineze intermitent. Apăsați butonul SPEED + sau 
SPEED - de pe consola computerului pentru a modifica setarea. Intervalul de calorii țintă 
presetat este cuprins între 10 și 995 de calorii. Odată ce ați presetat caloriile țintă, apăsați 
butonul START de pe computer pentru a începe exercițiile. Banda de rulare începe să se 
miște cu o viteză inițială de 0,8 KPH. Puteți apăsa butonul SPEED + sau SPEED - de pe consola 
computerului sau ghidon pentru a crește sau reduce viteza de rulare în timpul exercițiului. 
Caloriile încep numere în sens invers de la caloriile țintă presetate la 0. Când caloriile țintă 
presetate se numără până la 0, computerul va emite un semnal sonor pentru a vă avertiza și 
banda de alergare se va opri automat. 
  



 

Program Viteză (km/h) per segment 

P1 2 3 3 4 5 3 4 5 5 3 4 5 4 4 4 2 3 3 5 3 

P2 2 4 4 5 6 4 6 6 6 4 5 6 4 4 4 2 2 5 4 2 

P3 2 4 4 6 6 4 7 7 7 4 7 7 4 4 4 2 4 5 3 2 

P4 3 5 5 6 7 7 5 7 7 8 8 5 9 5 5 6 6 4 4 3 

P5 2 4 4 5 6 7 7 5 6 7 8 8 5 4 4 6 5 5 4 2 

P6 2 4 3 4 5 4 8 7 5 7 8 3 6 4 4 2 5 4 3 2 

P7 2 3 3 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 3 3 6 6 5 3 3 

P8 2 3 3 6 7 7 4 6 7 4 4 4 6 7 4 4 4 2 3 2 

P9 2 4 4 7 7 4 7 8 4 8 9 9 4 4 4 5 6 3 3 2 

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

P11 3 4 5 9 5 9 5 5 5 9 9 5 5 5 9 9 8 7 6 3 

P12 2 5 8 10 7 7 10 10 7 7 10 10 6 6 7 7 5 5 4 3 

P13 3 6 8 10 3 6 8 10 3 6 8 10 3 6 8 10 3 6 8 3 

P14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 3 4 2 

P15 3 3 6 6 9 9 9 9 6 6 3 3 6 6 9 9 6 6 3 3 

P16 2 3 4 8 9 10 10 7 6 5 4 3 2 6 8 10 8 6 4 2 

 
  



LUBRIFIERE 
 
Lubrifierea sub banda de rulare va asigura performanțe superioare și îi va extinde durata de 
funcționare. 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 banda de rulare pentru o lubrifiere adecvată 
Ridicați o parte a centurii de rulare și simțiți suprafața superioară a punții de rulare. 
Dacă suprafața este netedă la atingere, nu este necesară nicio lubrifiere suplimentară. 
Dacă suprafața este uscată la atingere, aplicați lubrifiant. 
 
Cum se aplică lubrifiantul 
Ridicați o parte a centurii de rulare. 
Se aplică lubrifiant sub centrul centurii de rulare pe suprafața superioară a punții de rulare. 
Rulați pe banda de alergare la o viteză mică timp de 3 până la 5 minute pentru a distribui 
uniform lubrifiantul.  
NOTĂ: NU lubrifiați în exces puntea de rulare. Orice exces de lubrifiant trebuie îndepărtat. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
OPRIRE DE URGENȚĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înainte de a începe o sesiune de antrenament, asigurați-vă că Cheia de Siguranță este fixată 
corect pe consola computerului și clema de siguranță este bine atașată la un articol de 
îmbrăcăminte. Dacă cădeți, clema va scoate CHEIA DE SIGURANȚĂ din consola 
computerului și centura de rulare se va opri imediat pentru oprirea de urgență, ajutând la 
prevenirea rănirii. 
Înlocuiți Cheia de Siguranță pe Consola Computerului. Apăsați butonul START pentru a 
începe din nou antrenamentul.  

Lubrifiant 
1 buc 

 

CHEIE DE SIGURANȚĂ 
 



REGLAREA CENTURII 
 
Centura de rulare este pre-atașată la puntea de rulare din fabrică, însă după o utilizare 
îndelungată se poate întinde și poate necesita reajustare. Pentru a regla centura, porniți 
comutatorul principal de alimentare al benzii de alergare și lăsați centura să ruleze la o 
viteză de 8-10 KPH. Folosiți Cheia Allen 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 pas în sensul acelor de ceasornic, iar centura de rulare 
trebuie să înceapă să se corecteze singură. 

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

 
Dacă centura de rulare alunecă în timpul utilizării, opriți și deconectați banda de alergare. 
Folosind Cheia Allen furnizată, rotiți șuruburile de reglare a rolei spate și la stânga și la 
dreapta cu 1/4 pas în sensul acelor de ceasornic, apoi reporniți comutatorul principal de 
alimentare și rulați banda de alergare 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. 
 

 
  

Unealtă: 
 

Cheie Allen 
 

Cheie Allen 
 

Cheie Allen 
 

Unealtă: 
 

Unealtă: 
 



GHID DE ÎNGRIJIRE, ÎNTREȚINERE ȘI DEPANARE 
 
AVERTISMENT: Pentru a preveni șocurile electrice, vă rugăm să opriți și să deconectați 
banda de alergare înainte de a o curăța sau de a efectua o întreținere de rutină. 
 
AVERTISMENT: Verificați întotdeauna componentele susceptibile de uzură sau rupere, cum 
ar fi butonul arc și cureaua de rulare, pentru a preveni rănirea. 
 
CURĂȚARE 
După fiecare antrenament, asigurați-vă că unitatea este ștearsă și că transpirația este 
îndepărtată. 
Banda de alergare poate fi curățată cu o cârpă moale și detergent ușor. Nu utilizați abrazivi 
sau solvenți. Aveți grijă să nu umeziți excesiv panoul de afișaj, deoarece aceasta ar putea 
deteriora unitatea și ar putea crea un pericol de electrocutare. 
Vă rugăm să păstrați banda de alergare, în special consola computerului, departe de lumina 
directă a soarelui pentru a preveni deteriorarea ecranului. 
 
DEPOZITARE 
Păstrați banda de alergare 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 
 

Problemă Cauza potențiale Acțiuni corective 

Banda de alergare nu 
pornește. 

1. Banda de alergare nu este 
conectată. 
2. Cheia Siguranță nu este 
instalată corect. 
3. Întrerupătorul automat din 
apartament a fost declanșat. 
4. Întrerupătorul automat al 
benzii de alergare a fost 
declanșat. 

1. Conectați cablul de alimentare la o 
priză de perete. 
2. Reinstalați Cheia de Siguranță. 
3. Resetați întrerupătorul sau apelați 
un electrician pentru a înlocui 
întrerupătorul. 
4. Așteptați 5 minute și apoi încercați 
să reporniți banda de alergare. 

Centura alunecă. Centura nu este suficient de 
strânsă. 

Reglați tensiunea centurii. 
 

Centura nu este fixă 
atunci când pășiți pe 
ea. 

1. Nu s-a aplicat suficient 
lubrifiant pe puntea de rulare. 
2. Centura este prea strânsă. 

1. Aplicați lubrifiant. 
2. Reglați tensiunea centurii. 

 

Centura nu este 
centrată. 

Tensiunea centurii de rulare nici 
pe rola din spate. 

Centrați centura. 

 
  



  



 

Nr. DESCRIERE Cant. Nr. 

1 Cadru Bază 1 36 

2 Cadru Principal 1 37 

3 Tub Suport Ghidon Stânga 1 38 

4 Tub Suport Ghidon Dreapta 1 39 

5 Tub Blocare Picior 1 40 

6 Pad Picior pentru Cadru Bază φ30x7 4 41 

7 Șurub cu cap oval încastrat încrucișat M6x16 4 42 

8 Roată transportoare φ37x22 2 43 

9 Șurub hexagonal cu cap oval M8x50 6 44 

10 Piuliță Nylon M8 8 45 

11 Spațiator φ16xφ12.2x38 2 46 

12 Șurub cu cap hexagonal M12x80 2 47 

13 Șurub hexagonal cu cap oval M8x15 2 48 

14 Șurub hexagonal cu cap oval M8x30 1 49 

15 Motor 1 50 

16 Pad picior pentru Motor φ22xT 10 4 51 

17 Rolă frontală φ105xφ42xφ15x514 1 52 

18 Rolă spate φ42xφ15x500 1 53 

19 Curea de alergare 400x2560xT1.6 1 54 

20 Bară Laterală 80x12x1090 2 55 

21 Curea 180J6 1 56 

22 Punte de rulare 1 57 

23 Capac Rectangular (▫25x50) 2 58 

24 Capac inferior motor 1 59 

25 Tub armat 15x30xT1.1x500 3 60 

26 Capac superior motor 1 61 

27 Capac Rectangular (▫20x40) 2 62 

28 Capac capăt stânga 1 63 

29 Capac capăt dreapta 1 64 

30 Șurub cu cap înclinat încrucișat M5x10 10 65 

31 Piuliță Nylon M8 4 66 

32 Șurub cu cap hexagonal M8x30 4 67 

33 Șaibă elastică M8 4 68 

34 Șaibă M8 4 69 

35 Șurub cu cap înclinat încrucișat M6x20 1 70 
  



DESCRIERE Cant. 

Șurub cu cap rotund cu soclu hexagonal M8x55 3 

Șurub cu cap înclinat încastrat încrucișat M6x25 4 

Șurub cu cap înclinat încastrat încrucișat M6x40 6 

Piuliță cu flanșă M6 10 

Pad ranforsat EVA 400x30xT3.0 3 

Bară de protecție EVA 28x28xT5 4 

Adeziv EVA 1080x25xT3 4 

Șurub hexagonal cu cap oval M8x45 1 

Cablu de alimentare (L=1700 mm) 1 

Întrerupător 1 

Cablu de alimentare 1 

Cutie siguranțe 1 

Reglator înclinare 2 

Pin de blocare φ28x17xφ10x45 2 

Fir pentru cutia de siguranțe 1 

Fir pentru placă control putere 1 

Controler electric 1 

Capac consolă (Jos) 1 

Capac consolă (Sus) 1 

Șurub hexagonal cu cap oval M8x30 2 

Șurub cu filet încrucișat cu cap oval φ4x12 16 

Șurub hexagonal cu cap oval M6x20 1 

Cheie Siguranță 1 

Piuliță cu flanșă M8 2 

Cadru șină pentru mâner 1 

Capac capăt ghidon φ38 2 

Butoane de pornire/oprire și senzor de puls manual cu fir 2 

Prindere mâner spumă  2 

Cablu de control consolă 2 

Șurub cu filet încrucișat cu cap oval φ4x25 4 

Șurub hexagonal cu cap oval M8x16 2 

Șurub cu cap înclinat încrucișat ST4x12 1 

Cablu control principal 1 

Astupătoare 1 

Butoane de viteză și senzor de puls manual cu fir 1 

 
  



 


