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UUSSEERR  MMAANNUUAALL 
 

Nota:Urmând principiile dezvoltării durabile, putem modifica produsul  atunci când este necesar și nu 

vom mai notifica. Totul se regaseste in produsul real. 
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1. Descriere Produs  

A. Denumirea produsului: bandă de alergat de uz casnic    

 
 

Parametrii principali și lista pieselor 

Parametrii tehnici principali 

Nr. Parametrii Nume Descriere 

1 Input power voltage AC220-240V(50~60Hz) 

2 Motor putere 1.75HP 

3 Viteza 0.8-14Km/h 

4 Suprafata de alergare  445*1200 mm 

5 Max user greutate  110-120 kg. 

6 Dimensiune Asamblata 1545*720*1120mm 

Packing list 

Nr. Nume  UM Cant 

  
1 Banda de alergat  set 1 

2 Protectie  set 1 

3 Punga Accesorii pc 1 

Punga unelte 

Console 

Column 

Motor cover 

Side cover 

Running belt 

Side rail 

End cap 
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Nr. Name Qty No. Name Qty 

1 Inner Hexagon 6mm 1 8 Audio cable(option)nu este 

inclus 

1   

2 Inner Hexagon 5mm 1 9 Surub M8*22 4 

3 Wrench 1 10 SurubM8*42 2 

4 Cheie de Siguranta 1 11 SurubM8*85 2 

5 Silicone ulei 1 12 Nut /protectieM8 2 

6 User manual 1    

7 MP3 Cable(option)Nu este inclus 1     

 

 

 

2.  Precauții și avertismente de securitate 

         :  Banda de alergat se va folosi doar la interior, evitați umezeala și nu vărsati  apă. 

 Vă rugăm să purtați haine și adidași adecvați înainte de exercițiu. Interzis să se lucreze pe banda 

rulantă desculț. 

 Ștecherul de mare putere trebuie să fie împământat, priza electrică ar trebui să aibă un circuit 

dedicat, nu împărtășiți cu alte echipamente electrice. 

 Țineți copiii departe de aparat pentru a evita accidentele. 

 Evitați funcționarea prea îndelungată și supraîncărcarea, altfel va provoca deteriorarea motorului și 

a regulatorului și va accelera deteriorarea rulmentului, a curelei de rulare și a plăcii de rulare. Ar 

trebui să întrețină banda în mod regulat. 

 Păstrați banda departe de praf pentru a evita incarcarea statica puternică. 

 Vă rugăm să întrerupeți energia electrică după utilizare. 

 Vă rugăm să mențineți o bună ventilație atunci când alergați. 

 Vă rugăm să fixați cablul de blocare de siguranță pe îmbrăcăminte pentru a vă asigura că aparatul se 

oprește în situații de urgență. 

 Dacă nu vă simțiți prea bine atunci când utilizați acest aparat, vă rugăm să vă opriți și să consultați 

un medic. 

  Uleiul de silicon trebuie ținut departe de copii după utilizare. 

 În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, vă rugăm să contactați personalul nostru de 

întreținere calificat pentru service, mai degrabă decât să îl dezasamblați la propria discreție. 

      Interzis 

 Nu utilizați mașina cu carcasa deteriorate cu structura internă expusa sau în condiții ale sudurilor 

Nota: 

../../user/AppData/Local/Yodao/DeskDict/frame/20141227215952/javascript:void(0);
../../user/AppData/Local/Yodao/DeskDict/frame/20141227215952/javascript:void(0);
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deteriorate , piesele pot cădea. 

  Altfel se poate intampla un accident sau vatamare. 

  Nu sări în sus și în jos în procesul de mișcare. 

  Pot fi leziuni cauzate de cădere. 

 Nu țineți banda în sau în apropierea spațiului umed, cum ar fi baia. 

 Nu așezați banda în lumina directă a soarelui sau în locuri cu temperaturi ridicate, cum ar fi lângă o 

sobă sau un aparat de încălzit. 

  Altfel poate provoca scurgeri și izbucni în flăcări. 

 Nu utilizați când cablul de alimentare este deteriorat sau pinul ștecherului este slăbit. 

 Altfel va duce la electrocutare, scurtcircuit sau incendiu. 

 Nu deteriorați sau îndoiți cu forța și nu inversați cablul de alimentare. Nu așezați obiecte grele pe 

mașină, nu strângeți linia de alimentare. 

 Altfel va provoca incendiu sau va primi un șoc electric. 

 Nu utilizați mașina pentru mai mult de 2 persoane în același timp și nu vă apropiați de mașină 

când este în uz. 

 Sau poate fi un accident sau vătămare cauzată de căderi. 

 Oamenii care nu își pot exprima conștiința sau nu pot folosi singuri banda nu pot folosi banda de 

alergat. 

 Poate apărea accident sau rănire. 

 Evitați să beți apă sau să turnați apă în timpul funcționării. 

 Poate provoca electrocutare și incendiu. Interzis! 

 Oamenii care rareori fac mișcare nu ar trebui să facă brusc exerciții intense. 

 După ce ați mâncat sau când vă simțiți obosit, nu folosiți mașina. 

  Poate provoca daune sănătății dumneavoastră. 

  Acest produs este potrivit pentru uz familial, nu se aplică școlilor, gimnaziului și așa mai departe.  

Există pericolul de rănire. 

 Nu utilizați când obiecte dure sunt în buzunarele pantalonilor. 

  Poate provoca accidente sau vătămări corporale. 

 Nu utilizați când ștecherul este pe un ac, gunoi sau apă. 

 Poate provoca electrocutare, scurtcircuit sau incendiu. A nu se utiliza cu mâinile umede! 

 Când nu este utilizat, scoateți ștecherul din priză. 

 Praful și umezeala pot detriora izolația și pot duce la scurgeri de incendiu. 
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  Sistem de protecție la sol! 

 Acest produs trebuie să fie împământat. Dacă banda este disfuncțională, împământarea va oferi 

un canal bun pentru curent electric, pentru a reduce riscul de electrocutare. 

 Acest produs este echipat cu mufă de alimentare cu conductor de împământare și mufă. 

Introduceți complet fișa la priza standard. 

 Dacă conexiunea conductorului de împământare a echipamentului este necorespunzătoare, 

aceasta va provoca electrocutare. Dacă aveți dubii dacă produsul dvs. este corect sau nu, vă 

rugăm să încredințați profesioniștilor să verifice. 

 Vă rugăm să utilizați mufa care are aceeași formă cu mufa de împământare. Nu utilizați 

adaptorul de priză. 

3. Instructiuni Instalare  

La instalare, fixați mai întâi toate șuruburile, apoi strângeți șuruburile când instalarea cadrului este 

terminată. 

1. Puneți banda pe un teren plat și setați coloana și consola în sus cu direcția indicată ca aici: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Folosiți cheie hexagonală interioară 5 #, șuruburi M8 * 42 pentru a bloca 

coloanele pe bază cu piulițe de blocare M8, apoi utilizați șuruburi M8 * 22 pentru a fixa coloana pe bază. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Țineți coloanele din stânga și din dreapta, utilizați cheia hexagonală interioară 6 # și înșurubați  

 

M8 * 85 pentru a bloca consola pe coloane. 

 ! 

 
    

Gro

undi

ng 

instr

uctio

ns! 

M8 M8*42 

M8*22 
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4. Folosiți cheia combinată pentru a scoate șuruburile M5 * 14 preinstalate de pe ambele părți ale bazei, 

apoi puneți capacele laterale și folosiți cheia combinată pentru a le strânge pe bază cu șurubul M5 * 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai sus sunt pași de instalare cu funcție unică 

                      

7. Puneți cheia de siguranță pe imaginea care arată zona galbenă, apoi apăsați butonul Start pentru a porni 

(Notă: banda de alergare poate porni numai atunci când cheia de siguranță este pusă pe zona galbenă de pe 

consolă.) 

 

 

 

 
 

NOTĂ: vă rugăm să confirmați că toate șuruburile sunt blocate uniform în conformitate cu cerințele după 

instalare și verificați dacă nici o piesă nu este lăsată afară înainte de a conecta electricitatea. 

 

M8*85 

M5*14 

 

 

 

Cheia de siguranta este de 

culoare rosie. Va rog sa o luati 

din punga de accesorii. 
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4. Instructiuni de folosire 

1. Introduceți corect fișa de alimentare și porniți comutatorul (în culoare roșie) 

Când lumina este aprinsă, se va auzi un semnal sonor, iar apoi ecranul se va aprinde. 

 

 

2. Vă rugăm să păstrați cheia de siguranță la distanță de copii atunci când banda de alergat nu este utilizată. 

Dacă este inghitit sau imprastiat in ochi, fata  din greșeală, vă rugăm să folosiți apă pentru a vă spăla și 

consultați imediat medicul. 

3. Cheie de siguranță - Introducere 

Banda de alergat poate porni numai atunci când cheia de siguranță este pusă pe zona galbenă a consolei. 

Prindeți cheia de siguranță pe haine atunci când utilizați banda de alergat pentru a preveni accidentele 

4. Instrucțiuni de pliere 

   Îndoiți banda de alergat: 

   Va economisi spațiu atunci când banda de alergare este pliată. 

   Opriți comutatorul și scoateți ștecherul înainte de a plia. Ridicați puntea de rulare până când este ținută. 

   Desfășurați banda de alergat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Instrucțiuni pentru consolă 

Lansare 

În mod normal începe după 5 secunde de numărătoare inversă. 

Programe 

3 programe manuale, 12 programe automate. 

Funcția de blocare de siguranță 

Deconectați blocarea de securitate, pe ecran apare „E7”. Banda de alergat se oprește imediat și acolo va fi 

Kick here to 

lower the 

running deck. 

 

1 
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un sunet sonor. Puneți cheia de siguranță înapoi, toate datele vor fi șterse în 2 secunde. 

Funcția cheie: 

Buton Start, buton Stop: 

Când alimentarea este pornită, apăsați butonul de pornire pentru a porni banda de alergat. Și apăsați 

butonul de oprire pentru a opri banda de alergat când unitatea este în modul de funcționare. 

Tasta programului 

În modul de așteptare, apăsând această tastă puteți alege opțiunile de la modul manual la programele 

automate P1 la P12. Modul manual este modul de rulare implicit al sistemului. 

Tasta de mod 

În modul de așteptare, apăsați această tastă pentru a activa opțiunile a 3 moduri diferite de funcționare cu 

numărătoare inversă: modul de funcționare cu numărătoare inversă a timpului, modul de funcționare cu 

numărătoare inversă la distanță și modul de funcționare cu numărătoare inversă a caloriilor. Folosiți viteza + 

- pentru a regla valoarea setată. 

Tasta Speed + -: 

Folosiți aceste taste pentru a regla viteza benzii de alergat sau pentru a regla valoarea setată. 

Tasta de comandă rapidă rapidă: 

Folosiți aceste taste pentru a modifica viteza în modul de rulare. 

Volum + - tasta 

Folosiți aceste taste pentru a regla volumul. 

Tasta Redare / Pauză 

Când muzica este activată, apăsați Redare / Pauză pentru a întrerupe muzica și apăsați-o din nou pentru a 

continua redarea. 

Funcția de afișare 

Afișare viteză 

Afișați valoarea curentă a vitezei de rulare. 

 

Afișarea timpului 

Afișați timpul modului manual și timpul de numărătoare inversă în modurile și programele automate. 

Afișarea distanței 

Afișați distanța cumulativă în modul manual și programe. Afișați numărătoarea inversă a distanței în modul 

automat. 
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Afișarea caloriilor 

Afișați calorii cumulate în modul manual și programe. Afișați numărătoarea inversă a caloriilor în 

automatic mode. 

Afișarea ritmului cardiac 

Semnalul ritmului cardiac va fi detectat, iar semnul în formă de inimă clipește în timpul testării. 

 

Program automat 

 

 

Timp       

Program 

Timp setat / 10 = Durata de funcționare a fiecărei perioade 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P1 Viteza 3 3 6 5 5 4 4 4 4 3 

Incline 0 3 3 3 4 4 4 1 1 0 

P2 Viteza 3 3 4 4 5 5 5 6 6 4 

Incline 2 2 2 3 3 3 3 4 4 2 

P3 Viteza 2 4 6 8 7 8 6 2 3 2 

Incline 3 5 4 4 3 4 4 3 4 2 

P4 Viteza 3 3 5 6 7 6 5 4 3 3 

Incline 0 3 3 2 2 5 5 3 3 2 

P5 Viteza 3 6 6 6 8 7 7 5 5 4 

Incline 3 5 3 4 2 3 4 2 3 2 

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

Incline 3 4 5 6 3 5 5 6 4 3 

P7 Viteza 2 9 9 7 7 6 5 3 2 2 

Incline 0 3 3 3 4 4 4 1 1 0 

P8 Viteza 3 4 4 4 5 6 8 8 6 2 

Incline 1 1 4 4 4 5 5 4 3 2 

P9 Viteza 2 4 5 5 6 5 6 3 3 2 

Incline 3 5 3 4 2 3 4 2 3 2 

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

Incline 1 5 6 8 12 9 10 9 5 3 

P11 Viteza 2 5 6 7 8 9 10 5 3 2 

Incline 3 5 6 8 6 5 8 7 5 2 

P12 Viteza 2 3 5 6 8 6 9 6 5 3 

Incline 5 7 5 8 6 5 9 10 6 2 
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Coduri de Eroare afisate:   

Cod de 

Eroare     

Descriere Verificare si Solutii    

E1 

Comunicare 

anormală: când 

alimentarea este 

pornită, 

conexiunea dintre 

controlerul inferior 

și consolă este 

anormală. 

Cauză posibilă: comunicarea dintre controlerul inferior și 

consolă este blocată, verificați fiecare îmbinare între controler 

și consolă, asigurați-vă că fiecare miez este complet conectat. 

Verificați linia de conectare, înlocuiți-o dacă este deteriorată. 

E2 

 

 

Fără semnal de la 

motor. 

Cauza posibila: 

Verificați cablul motorului pentru a vedea dacă este conectat 

bine sau nu, dacă nu, conectați din nou firul motorului. 

Verificați cablul motorului pentru a vedea dacă este deteriorat 

sau are miros de ars, dacă da, înlocuiți motorul. 

Verificați senzorul de viteză pentru a vedea dacă este instalat 

corect sau deteriorate. 

E5 

 Protecție la 

supracurent: 

  În timpul 

funcționării, 

controlerul inferior 

detectează 

curentul peste 6A 

pentru mai mult de 

3 secunde. 

Cauza posibila: 

Supraîncărcarea duce la curent excesiv, iar sistemul se oprește 

din auto-protecție sau o parte este blocată, determinând 

oprirea motorului. Reglați banda de alergat și reporniți-o. 

Verificați dacă există miros lichid sau de  ars în timp ce 

motorul funcționează, dacă da, înlocuiți motorul; verificați dacă 

controlerul are miros ars, dacă da, înlocuiți controlerul; 

verificați tensiunea sursei de alimentare, dacă nu corespunde 

specificațiilor, modificați tensiunea corectă și testați din nou 

mașina.Toate inlocuirile sunt effectuate de service autorizat. 

E6 

Protecție la impact 

împotriva 

exploziilor: 

tensiunea 

anormală sau 

motorul provoacă 

defectele 

circuitului care 

acționează 

motorul. 

Cauza posibila: 

Verificați dacă tensiunea de alimentare este cu 50% mai mică 

decât tensiunea normală ， folosiți tensiunea corectă și testați 

din nou banda ； verificați dacă regulatorul are miros de ars și 

înlocuiți regulatorul; Verificați dacă cablul motorului este 

conectat și conectați din nou firul motorului. 

E7 
Fără cheie de 

siguranță 

Puneți cheia de siguranță la locul potrivit. 
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5. Întreținerea de rutină,mentenanta produs: 

Avertisment: Înainte de a curăța sau întreține produse, vă rugăm să vă asigurați că ștecherul de alimentare 

al benzii de alergat este scos. 

Curățare: Curățarea completă va prelungi durata de utilizare a benzii de alergat electrice. 

Îndepărtați periodic praful pentru a menține piesele curate. Asigurați-vă că curățați cureaua de rulare cu 

ambele părți ale porțiunii expuse, ceea ce va reduce acumularea de impurități. Asigurați-vă că purtați 

încălțăminte de atletism curată pentru a evita transportarea materiilor murdare în scândură și curea. 

Centurile benzii de alergat trebuie curățate cu o cârpă umedă cu săpun. Și vă rugăm să acordați atenție 

pentru a evita umezirea componentelor electrice și a curelei de rulare. 

Avertisment: Asigurați-vă că ștecherul se deconectează înainte de a îndepărta capacul motorului, curățați 

motorul cel puțin o dată pe an. 

 

Lubrifiant specializat pentru curea de rulare 

Panoul de rulare și cureaua de rulare a acestei benzi de alergare electrice au fost lubrifiate din fabrică. 

Fricțiunea dintre centura de rulare și placa de rulare are o influență mare asupra duratei de utilizare și a 

performanței benzii de alergare electrice, prin urmare este necesară aplicarea regulată a lubrifiantului. Vă 

sfătuim să verificați regulat tabloul. Dacă suprafața plăcii este deteriorată, vă rugăm să contactați centrul 

nostru de servicii pentru clienți. 

Vă sfătuim să folosiți lubrifiant între centura de rulare și placa de rulare cu următorul program: 

Utilizator ușor (utilizați mai puțin de 3 ore pe săptămână) o dată pe lună; 

Utilizare grea (utilizați mai mult de 7 ore pe săptămână) o dată la jumătate de lună. 

1. Pentru a vă proteja mai bine banda de alergat electrică și a prelungi durata de viață a mașinii, se 

recomandă ca după utilizarea continuă de două ore, să opriți mașina și să o lăsați să se odihnească timp de 

10 minute înainte de a o folosi din nou. 

2. Dacă centura benzii de alergare este prea slabă, vor exista fenomene de derapaj în timpul alergării; dacă 

este prea strâns, poate reduce performanța motorului și poate întări abraziunea rolei și a curelei de rulare. 

Puteți ridica două părți ale curelei de rulare pentru 50-75 mm atunci când etanșeitatea este adecvată. 

Rularea cu alinierea și etanșeitatea ajustate pentru a utiliza mai bine banda de alergat și a face funcțiile 
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benzii de alergare să funcționeze mai bine, este necesar să reglați centura de rulare în cele mai bune 

condiții. 

Alinierea centurii de rulare 

 Puneți banda de alergat electrică la sol. 

Faceți banda rulantă electrică să ruleze la o viteză de aproximativ 6-8km / oră. 

 Dacă centura de rulare este mai aproape de dreapta, rotiți șurubul de reglare dreapta cu 1/2 tura în 

sens invers acelor de ceasornic, apoi rotiți șurubul de reglare stâng cu 1/2 tura în sensul acelor de 

ceasornic. (Imaginea B) 

 Dacă centura de rulare este mai aproape de stânga, rotiți șurubul de reglare stâng cu 1/2 rotire în 

sens invers acelor de ceasornic, apoi rotiți șurubul de reglare din dreapta cu 1/2 rotire în sens orar. 

(Imaginea A)    

                    

 

 

Picture A                    Picture B 

 

Aplicarea uleiului de silicon 

Pasul 1: Utilizați foarfece pentru a tăia capătul superior al sticlei de ulei (Imaginea 1). 

Pasul 2: Descoperiți capacul rezervorului de ulei situat pe capacul motorului (Imaginile 2 și 3). 

Pasul 3: Strângeți uleiul de silicon în rezervorul de ulei (Figura 4). 

Pasul 4: Porniți banda de alergat, reglați viteza la 5-6 km / h și rulați timp de 5 minute pentru ca uleiul să fie 

distribuit uniform pe centura de rulare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Picture 1             Picture 2                     Picture 3                    Picture 4 

 

 

 

 

 


