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Specialtips:

Innan installation och drift, läs denna bruksanvisning noggrant och spara denna manual för framtida
referens.



TIPS FÖR SÄKERHET
Vi har övervägt mer för säkerhet när vi designar och tillverkar denna artikel. Men om det är olyckligt,
vänligen uppmärksamma dessa tips. Vi tar inte ansvar för olyckor som följer av följande tips.

• Träna ordentligt enligt ditt hälsotillstånd. Överbelastning eller felaktig träning skadar din hälsa.

• När du springer ska du klä dig ordentligt. Klä dig inte för löst om dina kläder trasslas in av
maskinen. Och snälla bär sportskor. Låt inte dina barn eller husdjur leka nära den för att undvika
onödiga skador.

• Den här maskinen är inte lämplig för barn. För att patienter eller funktionshindrade ska använda
måste de följa guiderna av sina vårdnadshavare eller läkare.

• Använd inte den här maskinen i utomhus-, hög luftfuktighetsförhållanden eller sol.

• Dra ut kontakten ur uttaget och förvara säkerhetsnyckeln när löpbandet är oanvändt.

• Denna maskin är för hemmabruk, inte lämplig för professionell träning eller testning och inte
heller lämplig för medicinska ändamål.

• Hjärtfrekvensen på denna maskin är inte lämplig för medicinska.

• Om det finns skador på nätkabeln, be tillverkaren eller professionell service byta ut den i
händelse av fara.

• Kontrollera alla delar innan du använder den. Se till att alla muttrar eller skruvar är fästa.

• Placera löpbandet på det rena, plana och solida golvet. Se till att det inte finns något spetsigt,
vatten eller varmt i närheten av maskinen.

• Vänligen sluta träna omedelbart och rådfråga din läkare om du känner dig luddig, överflödig,
toraxvärk eller andra symtom.

• Se till att händerna inte är i närheten av löpande delar. Lägg inte händerna eller foten under
körbältet.

• När du kör denna maskin är det bara för en person att använda den!

• Använd reservdelarna från oss, det är inte acceptabelt om du använder reservdelar från andra.

• Maskinen är HC-nivå, maxvikten ska vara mindre än 180 kg.

• Kontakta din läkare först innan du kör, om du har en av följande sjukdomar.

1. Kardiopati, hypertoni, sockersjuka, luftvägssjukdom, rökning och andra kroniska
sjukdomar, komplikationssjukdom.

2. Om du är över 35 år och tyngre än vanlig vikt.

3. Kvinnor under graviditet eller amningstid.

SÄRSKILDA TIPS FÖR SÄKERHET

• Använd ett kvalificerat uttag. Om kontakten och uttaget inte är kompatibla ber du elektriker att
hantera det och inte göra något för kontakten.

• Spänningen för denna maskin är 220V-240V AC.

• Låt inte strömtrådens beröringsrulle, och sätt inte heller strömtråden på löpbandet. Använd inte
skadad kontakt.
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• Innan du rengör, flyttar och underhåller maskinen, vänligen dra ur kontakten för uttaget.

Varning: Om du inte drar av, kan det orsaka personskador eller skador på maskinen.

FÖRPACKNING DETALJER
Varning: Installera produkten försiktigt, undvik att skada.

förfaranden.



kontakta återförsäljaren

Bricka 6st Smörjmedel Säkerhetsnyckel
      

      

 
 

    

MP3-anslutning 1 st

4

EXPLODERAD VISNING
Dessa är alla komponenter som används vid installationen. Alla komponenter listas i följande form.



LISTA AV KOMPONENTER
Nej. Komponent Kvantitet Nej. Komponent Kvantitet

      

1 Basram 1 36 Stötfångare 4
      

2 Ram 1 37 Gummihjul 2
      

3 Tillbehör till vänster pelare 1 38 Fyrkantig rörplugg 2
      

4 Tillbehör till höger pelare 1 39 Mätarens övre lock 1
      

5 Instrumentpanelens ram 1 40 Meter panel 1
      

6 Lutning ram 1 41 Knappbräde 1
      

7 Anslutande ram 1 42 Nedre locket på mätaren 1
      

8 Motorstator 1 43 Svampmantel 2
      

9 Armeringsrör för körning 1 44 Pulsgivare 2styrelse     

      

10 Pedalkrok 1 45 Cirkulär rörplugg 2
      

11 Ärm för axel 2 46 Säkerhetsnyckel 1
      

12 Säkerhetsstöd för basram och 1 47 Ytpaster 1ram     
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13 Lutning motor 1 48 Knappen paster 1
      

14 Motor 1 49 Högtalare 2
      

15 PCB 1 50 PCB för konsol 1
      

16 Framrulle 1 51 Fläkt 1
      

17 Bakre rull 1 52 Övre kommunikationslinje 1
      

18 Tryckpinne 2 53 Nedre kommunikationslinje 1
      

19 Multislot bälte 1 54 Grön anslutningslinje 1
      

20 Strömbrytare 1 55 Röd anslutningslinje 1
      

21 Överbelastningsskydd 1 56 Strömtråd 1
      

22 Körbälte 1 57 Röd anslutningslinje 1
      

23 Fotsteg 1 58 Sensortråd 1
      

24 Motorkåpa 1 59 Vassrör för säkerhetsnyckel 1
      

25 Sidospår 2 60 MP3-modul 1
      

26 Vänster baksida 1 61 Placeringskudde för sidoskena 8
      

27 Höger baksida 1    

      

28 Lyft transporterande hjul 2    

      

29 Bashanteringshjulset 2    

      

30 Justera fotdynan 2    

      

31 Spänningsfjäder 1    

      

32 Vänster dekorativ lock på basen 1    

      

33 Höger dekorativt lock på basen 1    

      

34 Nedre locket på motorn 1    

      

35 Stötdämpning 2    
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TRANDMILLSTRUKTUR

INSTALLATIONSKETCH
Steg 1: Sätt mätaren på mätröret.

a) Använd 2 st skruv M8 * 20 med 2 st bricka för att fästa mätröret. (Fäst inte skruven först).

b) Använd 2 st skruv M8 * 60 med 2 st bricka, 2 st mutter för att fästa mätröret. (Fäst inte skruven
först).

c) Använd 2 st skruv M8 * 20 med 2 st bricka för att fixera mätaren. (Fäst inte skruven först).
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d) När maskinen är påslagen, tryck på “Start”, om allt går bra, fäst sedan skruvarna som nämns i
framstegen.

Steg 2 ：  Demontera anslutningsskruven för basramen

Steg 3: Installera dekorskyddet på basen

Använd 6 st. Skruv ST4.2 * 15 till fast dekor till vänster och höger.

ANVÄNDA SIG AV
Sätt i nätkontakten i uttaget och slå på maskinen. Strömbrytaren tänds och du hör en röst “Di”. Du hittar
att lampan för mätaren också är tänd.

SÄKERHETSKNAPP

Maskinen kan bara fungera när du sätter säkerhetsnyckel i den inställda positionen. Se till att den andra
änden av säkerhetsnyckeln är nypad till dina kläder. På detta sätt kan du dra säkerhetsnyckeln för
maskinens plötsliga stopp under det farliga tillståndet. Då skadas du inte. Om du behöver återanvända
maskinen kan du sätta tillbaka säkerhetsnyckeln.
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FÖLJNING & FÖLJNING

Hopfällbar:



Fällning hjälper till att spara utrymme.

Stäng av kontakten innan du fälls ner.

Använd din hand för att lyfta löpbrädan tills den har låsts.

Fälla:
Steg på stödröret och dra löpskivan med händerna. Den löpande brädan faller långsamt till marken.
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INSTRUKTION FÖR KONSOL



Teknisk information
Tid

 

00: 00-99: 59 min
   

Hastighet  1,0-22,0 km / h
   

Lutning  0-22%
   

Distans  0,00-99,9 km
   

Kalori  0-999 KCAL
   

Hjärtfrekvens  40-250 / Min
   

 Förinställt program P1-P99
   

 Användardefinierad U1.U2.U3
Program program  

  

 
  

 FETT FETT
   

 HRC HR1
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Paneltangenter och funktion:
START-nyckel:
Tryck på "Start" -knappen, det kommer att visas
tre sekunder i fönstret! Efter nedräkningen kör
maskinen med hastigheten 1,0 km / h.

STOP-nyckel:
Tryck på “Stopp” -knappen under körning, då
kommer den att sakta ner sedan stoppa.
Återställa:

Tryck på "Stopp" -knappen länge, maskinen
kommer att återställas och starta för ny
träningsrekord när du trycker på "Start".

PROG. Nyckel
Under klart skick, tryck på "PROG.", Du kan välja
program P1-P99, U1, U2 och FAT.
P1-P99 är ett förinställt program, U1 och U2 är
ett användardefinierat program, FAT är
kroppsfettprov.

När du är klar med valet måste du trycka på
"Start" för att starta det!

MODE-tangent
Under klart skick, tryck på "MODE", du kan välja
30:00, 1.0 eller 50.
30:00 är nedräkningstid, 1.0 är nedräkning av
avstånd, 50 är nedräkning av kalorier.
När du har valt måste du trycka på “start” för att
starta det!

HASTIGHET + - Nyckel
Under klar skick används den för att ställa in vissa
data. Under körningstillstånd används den för att
ställa in hastighet, hastighetsskillnaden är 0,1 km /
h för varje gång. När vi trycker på den i över 0,5
sekunder kommer den att successivt öka eller
minska automatiskt.

INCLINE △ ▽ Nyckel



Under klar skick används den för att ställa in
vissa data. Under körning används det för att
ställa in lutning, lutningsskillnaden är 1% för
varje tryck. När vi trycker på den i över 0,5
sekunder kommer den att successivt öka eller
minska automatiskt.
Hastighet direktnyckel
Använd dessa knappar, du kan ställa in
hastighet för 3 km / h, 6 km / h, 9 km / h, 12 km
/ h, 14 km / h direkt.
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LYCKA direktnyckel
Använd dessa knappar, du kan ställa in lutning
för 3% ， 6% ， 9% ， 12%, 15% direkt.

FLÄKT
Använd den här knappen för att slå på eller stänga av fläkten.

VISA Fönster

EN PACE: Visa tidsfrekvensen;
  

B KALORIER: Visa kör kalorier
  

C TID: Visa körtid
  

D DISTANCE: Visa köravstånd
  

E PULSE: Visa hjärtfrekvenser; Visa P1-P99, U1-U3, HRC, F1-F3
  

F HASTIGHET: Visa körhastighet



  

G LUTA: Visa löpande lutning
  

H Visa programbild
  

jag Visa banan och antal varv DIST: Visa köravstånd; BMI:
Visa kroppsfettprovningsdata; 

  

J SCAN: Visa flödande varningsord; Visa BODYFAT; Visa SEG, MAN,
Kvinnan, ålder, vikt, höjd 
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DETALJERADE INSTRUKTIONER

Snabbstart (för manuellt läge)
• Sätt på strömbrytaren, sätt säkerhetsnyckeln i rätt position.

• Tryck på "START" -knappen, det kommer att visas tre sekunder i fönstret! Efter nedräkningen
kör maskinen med hastigheten 1,0 km / h.

• Beroende på dina behov kan du använda "HASTIGHET +", "HASTIGHET-" för att ändra
hastighet, använda "HÅLLA △ ", "HÅLLA ▽ " för att ändra lutning 。

• När du lägger händerna på styrets hjärtspuls i 5-8 sekunder, kommer den att visa
hjärtfrekvensen på skärmen.

Manuellt läge
• Under klar skick, tryck på "Start" -tangenten, maskinen kör med hastigheten 1,0 km / h och lutar

0%. Det andra fönstret kommer att räkna framåt från 0. Tryck på ”INCLINE direct key,“ SPEED
direct key ”,“ INCLINE △ ”,“ INCLINE ▽ ”,“ SPEED + ”, “ SPEED - ”, du kan ändra hastighet och
lutning.

• Under redo villkor, tryck på ”MODE” för att komma i tid nedräkningsläge. Fönstret "Time" visar
"30:00" och lyser, du kan trycka på "INCLINE △ ", "INCLINE ▽ ", "SPEED +", "SPEED-" för att
ställa in träningstid från 5: 00-99: 00.

• Tryck på ”MODE” för att gå in i avståndsläget för avstånd. Fönstret "DIST" visar "1.0" och lyser,
du kan trycka på "INCLINE △  ", "INCLINE ▽  ", "SPEED +", "SPEED-" för att ställa in
träningsavståndet från 0,5-99,9.

• Tryck på ”MODE” i kalori nedräkningsläge för att gå in. Fönstret "CAL" visar "50" och lyser, du
kan trycka på "INCLINE △ ", "INCLINE ▽ ", "SPEED +", "SPEED-" för att ställa in kalori från
10-999.

• Efter inställning av tid, avstånd eller kaloriläge kan du trycka på "Start" för att starta maskinen.
Det kommer att finnas tre sekunder nedräkning i fönstret! Efter nedräkningen kör maskinen med
hastigheten 1,0 km / h. Du kan trycka på ”INCLINE △  ”, “INCLINE ▽  ”, “SPEED +”,
“SPEED-” för att justera hastighet och lutning. Tryck på “Stopp”, maskinen stannar långsamt.

Förinställt program

Det finns 99 inbyggda program P1-P99 , Under färdigläge genom att trycka på ”PROG.” knapp
kontinuerligt, fönstret “PROGRAM” visar “P1-P99”, FAT i tur och ordning. P1-P99 är inbyggda program.
När du har valt ett specifikt program, tryck på "MODE", fönstret "Time" visar "30:00" och lyser, du kan
trycka på "INCLINE △  ", "INCLINE ▽  ", "SPEED +", "SPEED-" för att ställa in träningstid från
5 : 00-99: 00. Efter inställning, tryck på “START” för att starta maskinen. Inbyggda program har 18 delar,
tiden för varje del = inställningstid / 18. När maskiner kommer in i nästa del kommer det att finnas en
röst"Bi-Bi- Bi" för att påminna dig, och hastighet och lutning kommer att ändras enligt de inbyggda
programen oavsett om du har tryckt på "INCLINE △ ", "INCLINE ▽ ", "SPEED +", "SPEED-" till ändra
hastighet och lutning i framdelarna. Efter att ha avslutat ett program kommer det att finnas röst "Bi-Bi-
Bi", maskinen stoppar långsamt och "Slut" visas i fönstret. 5 sekunder senare kommer maskinen i klar
skick.

Användardefinierat program



Inställning för användardefinierat program:

Tryck på "PROG." Under klar skick. Knappen kontinuerligt, fönstret “PROGRAM” visar “P1-
P99” ， U1-U3, FAT i tur och ordning . U1-U3 är ett användardefinierat program. När du har valt U1, U2
eller U3, tryck på "MODE" för att ställa in, "SPEED +", "SPEED-" för att ställa in hastighet, "INCLINE △ ",
"INCLINE ▽ " för att ställa in lutning. Efter inställning, tryck på ”MODE” -knappen för att avsluta en del
och komma in i nästa del. Efter att ha slutfört inställningen för 18 delar, tryck på “Start” för att starta
maskinen. Användardefinierat program kommer att förvaras i maskinen för alltid om du inte återställer
dem. Dessa uppgifter kan inte gå förlorade även om de går sönder.

Speciellt förklara:
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Varje läge har 18 delar. Du kan bara trycka på “START” -knappen för att starta maskinen efter att alla
delar har ställts in och total inställning av träningstid.

Dataområde:
Parameter Inställningsintervall Visat intervall

   

Tid (minut: sekund 5: 00-99: 00 0: 00-99: 59
)   

   

Lutning (%) 0-22 0-22
   

Hastighet (KM / H) 1,0-22 1,0-22
   

Avstånd (KM) 0,5-99,9 0,00-99,9
   

Hjärtfrekvens N / A 60-185(Tid / minut)   

   

Kalori (kal) 10-999 0-999
   

Test av kroppsfett
Tryck på "PROG." Under klar skick. för att komma in FAT kontinuerligt. Tryck på "MODE" -knappen, du
kan hitta "HEIGHT", "WEIGHT", "AGE", "SEG", "FAT" som visas i fönstret. Tryck på "INCLINE △  ",
"INCLINE ▽ ", "SPEED +", "SPEED-" för att ställa in. Efter inställning, tryck på “MODE” för att komma till
“FAT”. För närvarande lägger du handen på hjärtpulsen i 5-8 sekunder kommer det att finnas
kroppsfettdatum i fönstret. Du kan hitta om din vikt och höjd matchar. （ Dessa data endast för referens,
kan inte användas för medicinska data ）

Seg Pojke Flicka
   

Ålder 10 ------ 99  

   

Höjd 100 ---- 240  

   

Vikt 20 ----- 160  

   

FETT ≤19 Undervikt
   

FETT = (20 --- 25) Normal vikt
   

FETT = (25 --- 29) Övervikt
   

FETT ≥30 Fetma
   

HRC-program

1. När du vill använda HRC-programmet, vänligen bära bröstbälte.

2. Under klar skick, tryck på "PROG." nyckel, fönstret visar HRC. För närvarande, tryck på
”MODE” -knappen, det kommer att finnas några skärmar som nedan: AGE: 30. Du kan använda
“SPEED + -” -knappen för att ställa in åldern (från 15-80). Efter att ha tryckt på ”MODE” kommer
THR: specifik hjärtfrekvens som visas i fönstret och lysande, du kan använda ”SPEED + -” för att
ställa in hjärtfrekvensen (från 90-120). Tryck på ”MODE” igen, det kommer att finnas Time: 10
visas i fönstret och lysa, du kan använda ”SPEED + -” för att ställa in tiden (10-99).

3. När du har ställt in dem alla kan du trycka på “START” -knappen för att köra maskinen.

4. Nu kan du använda bröstbälte eller pulssensor på styret för att testa hjärtfrekvensen. Om du
använder dem båda väljer vårt system bröstbältet.



5. Specialtips: Från säkerhetssidan föreslår vi att maxhastigheten är 10 km / h när du är på HRC-
program.
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SÄKERHETSVARNING: Använd inte pulssensorer i handtaget vid hastigheter över 14 km / h.

VARNING! Hjärtfrekvensövervakningssystemet kanske inte är korrekt. Överförlängning under
träning kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall. Om du känner dig illamående, stoppa
övningen omedelbart!
Energisparläge

Vår maskin har energisparfunktion. När du slår på strömbrytaren i 10 minuter och inte trycker på någon
knapp kommer maskinen att gå i energisparläge och det finns inget ljus på skärmen. Du kan trycka på
valfri knapp i klartillstånd.

ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER OM TRÄNING
Var försiktig när du startar ditt träningsprogram, träningen bör inte ta för lång tid och du bör inte träna mer
än en gång varannan dag. Förläng träningstiden varje vecka. Sätt inte upp nåliga mål. Utöver att springa
på löpbandet kan du göra andra sportaktiviteter, som simning, dans eller cykling.
Värm alltid upp innan du tränar. Sträck eller utför gymnastiska övningar för att värma upp i minst 5
minuter för att minska muskelspänningen och förhindra smärta.

Andas regelbundet och lugnt under träningen.

Drick regelbundet under träning. Kom ihåg att den rekommenderade dagliga dosen av vätskor är 2-3 liter
och detta ökar med fysisk aktivitet. De vätskor du dricker bör ha rumstemperatur.
Bär alltid bekväma och lätta kläder såväl som sportskor när du tränar på enheten. Använd inte för lösa
kläder som kan fastna i de rörliga delarna av enheten under träningen.

Mät pulsen regelbundet. Om din enhet inte är utrustad med en pulsmätare, prata med din läkare om hur
du själv kan mäta hjärtfrekvensen. Bestäm intervallet som din hjärtfrekvens kommer att röra sig så
träningen blir mer effektiv. Tänk på din ålder och ditt fysiska tillstånd. Följande tabell används för att
bestämma det optimala pulsintervallet:

 

Ålder

 

Hjärtfrekvens 50-75% (från maximal hjärtfrekvens) -
 

Maximal hjärtfrekvens 100%   

  optimal puls  

     

      

 

20 ålder
 

100 - 150 200
     

 

25 ålder
 

98 - 146
 

195
      

     

 

30 ålder
 

95 - 142 190
     

 

35 ålder
 

93 - 138
 

185
      

 

40 ålder
 

90 - 135 180
     

     

 

45 ålder
 

88 - 131
 

175
      

 

50 ålder
 

85 - 127 170
     

 

55 ålder
 

83 - 123
 

165
      

     

 

60 ålder
 

80 - 120 160
     

 

65 ålder
 

78 - 116
 

155
      

 

70 ålder
 

75 - 113 150
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ÖVRINGSINSTRUKTIONER

VARM UPPFASEN

Detta steg hjälper till att få blodet att rinna runt kroppen och musklerna fungerar korrekt. Det kommer
också att minska risken för kramp- och muskelskada. Det är lämpligt att göra några stretchövningar som
visas nedan. Varje sträcka ska hållas i cirka 30 sekunder, inte tvinga eller rycka dina muskler i en
sträcka. Om det gör ont, STOPP.

Rör vid tårna
Böj långsamt ryggen från höfterna. Håll ryggen och armarna
avslappnade medan du sträcker dig nedåt till tårna. Gör det så långt du
kan och håll positionen i 15 sekunder. Böj knäna något.

Axellyftar
Lyft höger skuldra upp mot örat och håll i 2 sekunder.
Upprepa sedan för vänster axel medan du sänker höger.

Hamsträngen sträckte sig
Sitt och sträck ut ditt högra ben. Vila din vänstra fotssula mot insidan av
höger. Sträck ut din högra arm längs ditt högra ben så långt du kan. Håll
i 15 sekunder och slappna av. Upprepa allt med vänster ben och vänster
arm.

Sidan sträcker sig
Lyft armarna ovanför huvudet. Sträck din högra arm mot taket så långt
som möjligt. Sträck överkroppen mot höger sida. Upprepa sedan
övningen för vänster sida.

Kalvar och akillessena

Luta dig mot en vägg med vänster ben framför det högra och armarna
framåt. Sträck ut ditt högra ben och håll din vänstra fot på golvet. Böj
vänster ben och luta dig framåt genom att flytta höger höft i väggen. Håll
i 15 sekunder. Håll benet sträckt och upprepa träningen med andra ben.
Huvudet rullar

Luta sakta huvudet åt höger och sträck ut vänster sida av nacken. Håll i
20 sekunder. Luta det sedan tillbaka till vänster och fortsätt tills höger
sida av nacken är utsträckt. Håll i 20 sekunder. Luta sakta huvudet
framåt och stick ut halsen. Rotera inte huvudet hela vägen. Upprepa det
flera gånger.

KOMMA IGÅNG
FÖRBEREDELSE

Om du är över 45 år eller har ett hälsoproblem och aldrig har utbildats på löpbandet, kontakta din läkare
om hur du använder enheten.
Innan du sätter dig själv på banan, prova hur maskinen styrs. Lär dig först hur man styr maskinen hur
man startar och stoppar. Var uppmärksam på hur du kontrollerar hastigheten. Prova det flera gånger tills
du vänjer dig till kontrollen. Sedan stå på halkskenor av bandet och tag i båda handtagen på
ledstängerna. Ställ in hastigheten mellan 1-6 - 3,2 km / h, stå rakt, se framåt och försök att stå på
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bälte flera gånger med ett ben. Lägg sedan den på båda fötterna för att öva. När du är van vid bältet kan
du långsamt öka hastigheten till 3-5 km / h och hålla den i 10 minuter. Stäng sedan enheten långsamt.

EXERCIS
Lär dig först hur du styr maskinen. Kom ihåg hur du sätter på, stoppar och justerar hastigheten och
lutningen. Så fort du vänjer dig till kontrollen kan du prova en 1 km promenad i jämn takt och se hur lång
tid det tog dig. Det bör ta dig 15-25 minuter. Försök sedan 1 km med en hastighet av 4,8 km / h (cirka 12
minuter). Upprepa övningarna flera gånger. Sedan kan du öka lutningshastigheten och lutningsvinkeln i
cirka 30 minuter. Skynda dig inte, en stadig promenad är bra för din hälsa.
FREKVENS
Den optimala frekvensen är 3-5 gånger per vecka efter 15-60 minuter. Vi rekommenderar att du först gör
ett schema och följer det. Det rekommenderas inte att öka lutningen under den inledande träningsfasen.
Öka lutningen endast när du ökar träningsbelastningen.
HUR DU ERFARAR
Det är bäst att träna i 15-20 minuter. Uppvärmningsfasen bör ta cirka 2 minuter vid 4,8 km / h och höja
sedan hastigheten till 5,3 och 5,8 km / h, varje fas ska ta cirka 2 minuter. Lägg sedan till hastighet
varannan minut med 0,3 km / h och accelerera tills andningsfrekvensen ökar. Se upp, andning bör inte
vara ett problem. Fortsätt med övningen med denna hastighet. Om du har svårt att andas, minska
hastigheten igen med 0,3 km / h. Slutligen, låt dig fyra minuter svalna. Om du inte vill öka dina
svårigheter med snabbhet kan du öka svårigheten genom att ställa in lutningen. En gradvis ökning av
lutningsvinkeln kan påverka svårigheterna för övningarna avsevärt.

CALOREIS BURNING - Denna övning hjälper till att bränna kalorier snabbare. Första övningen i 5 minuter vid 4 -
4,8 km / h, accelerera sedan varannan minut med en hastighet av 0,3 km / h. Försök att träna i 45
minuter. För att öka intensiteten kan du försöka uthärda träningen i ungefär en timme. Du kan titta på TV
under träningen. När annonsen startar, lägg till 0,3 km / h och återgå till originalhastigheten när den är
över. Som ett resultat kommer det att finnas fler kalorier i dina annonser. I slutet av övningen, avta 4
minuter.
KLÄDER
Välj ett par bra skor för träning. Placera inte något på löpbandet eller luckorna på enheten under
träningen. Detta förhindrar eventuellt slitage och skador på enheten. Klä dig bekvämt.

SÄKER ÖVNING
Konsultera din läkare innan du tränar. Läkaren kan rekommendera korrekt träningsfrekvens och intensitet
med avseende på din ålder och hälsa. Om du får illamående, andnöd, oregelbunden hjärtslag,
bröstetthet eller andra avvikelser, sluta träna omedelbart. Vänligen rådfråga din läkare innan ytterligare
träning. Om du använder enheten oftare kan du välja mellan promenader och under. Om du inte är säker
på den lämpligaste hastigheten, följ följande information:

Hastighet 1–3,0 km / h fysiskt svagare individer
  

Hastighet 3,0–4,5 km / h mindre fysiskt passande individer
  

Hastighet 4,5–6,0 km / h folk brukade klassiskt gå
  

Hastighet 6,0–7,5 km / h snabbt gåande människor
  

Hastighet 7,5–9,0 km / h rekreationslöpare
  

Hastighet 9,0–12,0 km / h medelstora löpare
  

Hastighet 12,0–14,5 km / h erfarna löpare
  

Hastighet över 14,5 km / h professionella löpare
  

VARNING :
• Välj en hastighet på 6 km / h eller mindre för att gå.

• Löpare bör välja en hastighet på 8 km / h eller högre.

17

UNDERHÅLL
Identifieringssätt för graden av körbältet och poly -bältet.



Justeringen för högerböjning (diagram 3) Justering för vänsterböjning (diagram 4)

När körbältet hoppar, följ stegen enligt följande för att se till vilket bälte som måste justeras, körbälte eller
poly -bälte.

a) Koppla ur all strömförsörjning, skruva av och ta bort basskyddet.

b) Vrid hastigheten till cirka 3 km / h, steg på körbältet genom tryck och försök ditt bästa för att få
löparbältet att stoppa. Om körremmen stannar, tillsammans med framvalsen, men motorn
fortfarande går, under detta förhållande, betyder det att poly -bältet måste justeras.

c) Vrid hastigheten till cirka 3 km / h, steg på körbältet genom tryck och försök ditt bästa för att få
löparbältet att stoppa. Om löpbältet stannar, men framvalsen fortfarande går, under detta
tillstånd, betyder det att löpbältet måste justeras.

Justeringsstegen för poly -bälte

a) Koppla ur all strömförsörjning och ta av basskyddet.

b) Lossa de fyra skruvarna för motorn, justera spännbultarna för remmen medurs och dra åt de
fyra skruvarna för motorn.

Justeringsbälte
a) Vrid hastigheten till 6 km / h. för att springa

b) Vrid båda spännskruvarna som sitter i slutet av löpbandet på höger och vänster sida, en halv
varv medurs med insexnyckeln. (Diagram1 och diagram 2)

c) Efter justering glider det löpande bältet; upprepa stegen som ovan.

Dra åt löpbältet (diagram 1) Lossa löpbältet (diagram 2)
  

Justeringsstegen för bältdeflektion

Löpbältet kommer att avböjas mer eller mindre under användning. Sedan måste den justeras. Stegen är
följande:

a) Placera löpbandet på ett horisontellt golv, vrid hastigheten till 6 km / h för att löpa.

b) Om löpbältet avböjs åt höger, justera bulten till höger genom att vrida den en halv varv medurs,
justera sedan bulten till vänster genom att vrida den halva moturs. (se diagram 3)

c) Om löpbältet avböjs till vänster, justera bulten till vänster genom att vrida den en halv varv
medurs, justera sedan bulten till höger genom att vrida den en halv varv moturs. (se diagram 4)

d) Efter justeringen fortsätter löpbältet att avböjas, upprepa stegen ovan.

Smörjning av löpbräda - Silikonolja har tillhandahållits (vit flaska)
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Löpbandet är helt nytt och har smörjts före fabrik . Smörjning är inte nödvändig direkt efter köp.

Smörjning behöver konstant underhåll termiskt efter köp. Friktionen mellan löpbrädet och löpbältet har en
stor effekt på löpbandens liv.

Frekvens:
• Frekvent användning (mer än 5 timmar per vecka) - varannan månad
• Använd alltid kiselolja inSPORTline.

Stegen är följande :



• Koppla ur strömförsörjningen för löpbandet och lossa bältet (Bältesspänningsskruven finns vid
änden av löpbandet).

• När du har lossat skruven, lyft upp löpbältet och rengör mellan löpbordet. Pressa ut den lilla vita
flaskan med SILICONE-olja som medföljde ditt köp och torka den jämnt över hela linjen.

• Skruva tillbaka remspänningen till rätt spänning efter att ha smörjt kortet. Dra åt jämnt på båda
sidor. Kör löpbandet på 1 km utan belastning när det är nästan spänt. Justera båda
spännskruvarna för att göra bältet i mitten av bakvalsen. Kör löpbandet på 5 km i 3 minuter.

• Stoppa löpbandet och börja gå på den i 5 km / h. Slutligen fin spänning båda skruvarna tills det
går smidigt med din vikt på.

RENGÖRING
a) Stäng av och dra ut kontakten innan rengöring.

b) Torka bort dammet som fastnat på ytan och löpbrädan ofta.

c) Vänligen rengör ytan på ramen och det löpande bältet med en mjuk trasa doppad med löd,
använd inte saker som rader och nafta. (Efter rengöring, torka det för användning)

d) Ta skyddskåpan off varannan månad, användning vakuumdammsamlaren att suga damm kvar
inuti hos skyddskåpan. (Dammet gör komponenterna i kortslutningskortslutningen)

FÖRSIKTIGHETER, AVSÄTTNING
försiktighetsåtgärder

Se till att kontakten har dragits ut innan rengöring eller underhåll.

Sätta
Löpbandet ska deponeras inomhus om det är fuktigt. Vatten kan inte sprutas och ingenting kan läggas
och sättas in på löpbandet.

Håll luften lite fuktig på vintern. Och vänligen ogiltig den stora statiska elektriciteten, det kan störa
mätarens drift eller till och med skada dem.
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GUIDER FÖR MALFUNKTION
Analysera och eliminera funktionsfel

Artikel Fel  anledningar      Lösning  

.        

                   

                   

      

Den säkra nyckelnär inte i de rätt Sätt säkerhetsnyckeln i rätt position
 

löpband kan inte vara placera      

1
             

              

satte igång
                  

    

Det elektriska växla är placerad Vrid den elektriska omkopplaren till
     

      

      till “0”      

                   

        

      Kontrollera om den är Kontrollera att nätsladden är anslut
      

har makten
     

väl och slå på
   

      
          

      

Den övre kommunikation är Ersätt den!       

      bruten            

2 Mätaren kan inte visas              

              

      Mätaren och den övre   

demontering meter och k
        övre kommunikationslinjen, se till       



kommunikationslinje är det inte       det där meter och kommunikat
      ansluten väl     

          är väl anslutna.    

               

        

      Polen för pulssensorn är Våt stången med vatten eller sprit f

3
Hjärtfrekvens kan inte vara inte våt nog

   

hårda kontaktlinser
   

visas    
              

    

Störs av elektromagnetismen Håll dig borta från elektromagnetism      

            

4 Lutning fungerar inte Motorn tråd är inte väl Öppna motorkåpan och anslut den 
ansluten      den        

                  

                  

 Löpning bälte körningar               

5 snabbare eller långsammare än ojusterad      Justera det igen       

Vad har varit            

               

 

visas
                 

             

            Läs punkt 6.3 Justering
6 Rinnande bälte glider

 

Löpbältet är inte tillräckligt hårt steg för att dra åt löpbältet för
            

referens
      

             

 

Löpning
 

bälte
 

är
      Läs punkt 6.4 Stegen för

7   Löpbältet är ojusterat. justera avböjd körningavböjda    

          som referens      

                 

      

8 visas E01 på Sensortråden eller motorn är Ta bort motorkåpan och byt
skärmen    bruten      sensorkabeln, motorn i retur         

                  

9 visas E02 på Över strömspänningsskydd Använd normal spänning.    

skärmen       

                  

             

 visas E03 på       

Kontrollera om det är överbelastnin
10 Överströmsskydd

 
        

 

Kontrollera om drivmotorn kanskärmen     

          

            kör normalt. Om inte, byt ut motorn
                

11 visas E04 på Motorn är inte i ström
 De motor tråd är inte a

skärmen     väl eller så är motorn trasig          

              

12 visas E06 på Anslutningsfel    

Ändring de övre e
skärmen       anslutningslinje     

              

                 

 visas E09 på       

De lutning motor tråd
13 Lutningsfel      ansluten väl ellerlutningenskärmen         

          är sönder       

                  

             

14 visas E0P på Hastighetsfel      

Inställning av parameter fel e
skärmen         tråd trasig       
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15 visas E0C på Kortslutningsskydd PCB MOS trasig eller motor trasig
skärmen   

       

        

 

visas E07 på
 Sätt säkerhetsnyckel på mätaren eller

16 Säkerhetsnyckel avstängd byt säkerhetsnyckel eller vassrörskärmen   

    för säkerhetsnyckel   

       

        

17 visas E0E på Eeprom-fel Övre eller nedre kommunikation linje
skärmen   trasig eller PCB trasig  

     

        

Om du fortfarande inte kan lösa problemen efter att ha tagit lösningarna ovan, hoppas vi att du kan
kontakta vår återförsäljare eller företag så snart som möjligt.

INSTRUKTIONSHANDBOK FÖR IRUNNING +
1. Ladda ner iRunning till surfplattan

APP-namn: [iRunning +] i Google play / iTune Store

2. Anslut konsolen till surfplattan
2.1 iOS-system:



Aktivera Bluetooth-funktion och sökenhet [iRunningXXX] (Obs: Hitta enhetens nr från konsolen).
Utför sedan [Bluetooth-parningsenhet], förinställt lösenord för parning 0000 (4 nollor).

Efter parning går du till skrivbordet och klickar för att ange APP.

2.2 Android-system:

Ange iRunning → Klicka för att skanna enhet → välj enhet [iRunningXXX]

(Obs! Hitta enhetens nr från konsolen). Utför sedan [Bluetooth-parningsenhet], förinställt
lösenord för parning 0000 (4 nollor).

3. Introduktion av program

3.1 Snabbstart
Start Sluta Träningsinformation
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Börja träna direkt. Under träningen kan användaren justera hastighet \ lutning genom att trycka
på konsolknapparna (hastighet / lutningsjustering enligt följande). Efter träning kan användaren
dela träningsinformation via Facebook eller Twitter eller annars gå tillbaka till hemsidan.

3.1.1 Lutning av justeringsritning:

Användaren kan justera löpbandets lutning genom att trycka på UPP / NER-
tangenten eller snabbtangenterna. Justera intervallet: 0 ~ 15



3.1.2 Ritning för hastighetsjustering:

Användaren kan justera träningshastigheten genom att trycka på UPP /
NER-tangenten eller snabbtangenterna. Justera intervallet: 1 ~ 18

Varning: Om du sätter på säkerhetsomkopplaren under en övning, kommer löpbandet att pausa
omedelbart och visa varningssidan; Om Stäng av säkerhetsbrytaren, kommer systemet stoppa
nuvarande motion och gå till träna sammanfattningssida.
Varningssida:
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3.2 Program

Programval Tidsinställning
  

  

Användaren kan välja mellan P1 till P20 för träning. Ställ in träningstiden efter valet och tryck på

att börja. Under träning kan användaren justera hastighet / lutning genom att trycka på
konsolknapparna. Efter träning kan användaren dela träningsinformation via Facebook eller
Twitter eller annars gå tillbaka till hemsidan.

3.3 Manuell
inställningssida:



Användaren kan ställa in måltid / avstånd / kalorier manuellt. Efter inställning, tryck för 
att starta. Under träning kan användaren justera hastighet / lutning genom att trycka på
konsolknapparna. Efter träning kan användaren dela träningsinformation med Facebook eller
Twitter eller annars gå tillbaka till hemsidan.

3.4 Användarprogram

Inställningssida Programkluster Tidsinställning
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Användaren kan designa sin egen träningsgraf genom att justera hastighet / lutningsvärde och
sedan namnge programmet för framtida referens. Från programklustret kan användaren lägga till
eller ta bort program. När du går in i programmet, ställ in tid och tryck på start. Under träning kan
användaren justera hastighet / lutning genom att trycka på konsolknapparna. Efter träning kan
användaren dela träningsinformation med Facebook eller Twitter eller annars gå tillbaka till
hemsidan.

3,5 HRC

HR-val Anpassad HR-inställning Träningssida
   

   

I det här läget kan användaren välja: 55%, 65%, 75%, anpassad för olika hjärtfrekvensträning. För
exempel, användare väljer 55%, systemet kommer att självberäkna hjärtfrekvens:
(220-ålder) * 55% = 103,4 BPM. Efter valet, dubbelklicka på ikonen för att gå in för att gå in i
programmet. Ställ sedan in tid och

tryck för att starta. Genom att trycka på Custom kan användaren ställa in mål-HR.
System max.BPM är 230. När tiden räknas ner till 0 från det inställda värdet, kommer konsolen
att stoppas och löpbandet stoppar också, kommer sedan till träningssidan.

4. Personlig inställning
Inställningssida Personlig information
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Användaren kan ställa in personlig profil genom att ange [Inställning] och välja Metrisk eller
Imperial. Efter inställning av personuppgifter kan de sparas för framtida referens.

5. Historik om
träningsinformation

:

Från Informationscentret kan användaren granska historikens träningspost.

6. GYM Center - i-Route

Välj

att planera utbildningsväg. Ställ in startplatsen genom att trycka på första gången och avsluta platsen efter den
andra

Tryck. När du har planerat rutten, tryck för att börja träna.

Startplats Slutplats Träningssida
   

   

Under träning kan användaren klicka för att välja övervakningsrutter
efter kartvy / satellitvy / gatuvyläge.

Kartvy Satellitvy
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Gatuvy

i-Route flera vändpunkter:

Metod: Ställ in först Start- och slutplats. Få sedan den första vändpunkten med ett klick. Du kan
helt ställa in 8 vändpunkter. Systemet planerar rutten igen efter din inställning.

7. APP-stödda enheter

7.1 Stödda mobila enheter:

• Android: 1280 * 752 Android 4.0-surfplatta (endast för 10 tum över)

• i-OS: 5.0 eller högre, iPad4, iPad3, iPad2, iPad, iPad Mini

7.2 Arbeta med maskintyp: SD8710-konsol och löpband.

VIKTIGT MEDDELANDE
• Detta löpband har standardskydd och är endast lämpligt för hemmabruk. All annan användning

är förbjuden och kan vara farlig för användare. Vi ansvarar inte för skador orsakade av felaktig
och förbjuden användning av maskinen.

• Rådgör med din läkare innan du börjar träna på löpbandet. Din läkare ska utvärdera om du är
fysiskt lämpad att använda maskinen och hur mycket du kan göra. Felaktig träning eller byte av
kroppen kan skada din hälsa.

• Läs noga följande tips och övningar. Om du upplever smärta, illamående, andning eller andra
hälsoproblem under träningen ska du omedelbart stoppa övningen. Om smärtan kvarstår,
kontakta din läkare omedelbart.
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• Detta löpband är inte lämpligt som professionellt eller medicinskt syfte. Det kan inte heller
användas för läkningsändamål.

• Pulsmätaren är inte en medicinsk utrustning. Det ger endast ungefärlig information om din
genomsnittliga hjärtfrekvens, och alla föreslagna puls är inte medicinskt bindande.
Ackumulerade uppgifter kanske inte alltid är korrekta angående okontrollerbara människors och
miljöfaktorer.

MILJÖSKYDD

När produktens livslängd har gått ut eller om den eventuella reparationen är oekonomisk, kassera den
enligt lokala lagar och miljövänligt i närmaste skrotgård.

Genom korrekt avfallshantering kommer du att skydda miljön och naturkällorna. Dessutom kan du
skydda människors hälsa. Om du inte är säker på korrekt avyttring, be lokala myndigheter att undvika
lagöverträdelser eller sanktioner.
Lägg inte batterierna bland husavfall utan lämna in dem till återvinningsplatsen.

VILLKOR FÖR GARANTI, GARANTIKRAV
Allmänna garantivillkor och definition av villkor
Alla garantiförhållanden som anges nedan bestämmer förfarande för garantitäckning och garantikrav.
Villkor för garanti och garanti Krav regleras av lag nr 89/2012 Coll. Civilrätt och lag nr 634/1992 Coll.,
Konsumentskydd, i dess ändrade lydelse, även i fall som inte anges i dessa garantiregler.
Säljaren är SEVEN SPORT sro med sitt säte i Borivojova Street 35/878, Prag 13000,
företagsregistreringsnummer: 26847264, registrerat i handelsregistret vid regionaldomstolen i Prag,
avsnitt C, infoga nr 116888.
Enligt giltiga lagbestämmelser beror det på om köparen är slutkunden eller inte.

”Köparen som är slutkunden” eller helt enkelt ”slutkunden” är den juridiska enheten som inte ingår och
genomför avtalet för att driva eller marknadsföra sin egen handel eller affärsverksamhet.

”Köparen som inte är slutkunden” är en affärsman som köper varor eller använder tjänster för att
använda varorna eller tjänsterna för sin egen affärsverksamhet. Köparen överensstämmer med det
allmänna köpeavtalet och affärsvillkoren.
Dessa villkor för garanti och garantikrav är en integrerad del av varje köpeavtal som görs mellan säljaren
och köparen. Alla garantivillkor är giltiga och bindande, såvida inte annat anges i köpeavtalet, i ändringen
av detta avtal eller i ett annat skriftligt avtal.
Garantivillkor
Garantiperiod

Säljaren tillhandahåller köparen 24 månaders garanti för godskvalitet, såvida inget annat anges i intyg
om garanti, faktura, leveransräkning eller andra dokument relaterade till varorna. Den lagliga garantitiden
som tillhandahålls till konsumenten påverkas inte.
Genom garantin för godskvalitet garanterar säljaren att de levererade varorna under en viss tid ska vara
lämpliga för regelbunden eller kontrakterad användning och att varorna ska behålla sina regelbundna
eller kontrakterade funktioner.
Garantin täcker inte fel som uppstår till följd av (om tillämpligt):

• Användarens fel, det vill säga produktskador orsakade av okvalificerat reparationsarbete,
felaktig montering, otillräcklig insättning av sittstolpen i ramen, otillräcklig åtdragning av pedaler
och vev

• Felaktigt underhåll

• Mekaniska skador

• Regelbunden användning (t.ex. slitage av gummi- och plastdelar, rörliga mekanismer, leder etc.)
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• Oundviklig händelse, naturkatastrof

• Justeringar gjorda av okvalificerad person



• Felaktigt underhåll, felaktig placering, skador orsakade av låg eller hög temperatur, vatten,
olämpligt tryck, stötar, avsiktliga förändringar i konstruktion eller konstruktion etc.

Garantikrav Förfarande
Köparen är skyldig att kontrollera de varor som levererats av säljaren omedelbart efter att ha tagit
ansvaret för varorna och dess skador, dvs. omedelbart efter leveransen. Köparen måste kontrollera
varorna så att han upptäcker alla defekter som kan upptäckas genom en sådan kontroll.
Vid garanti kräver köparen på begäran av säljaren att bevisa köp och giltighet av fordran av fakturan eller
leveransräkningen som innehåller produktens serienummer, eller så småningom av dokumenten utan
serienumret. Om köparen inte bevisar giltigheten av garantikravet med dessa dokument har säljaren rätt
att avslå garantikravet.
Om köparen meddelar ett fel som inte täcks av garantin (t.ex. om garantivillkoren inte var uppfyllda eller
vid rapportering av felet av misstag etc.) är säljaren berättigad att kräva ersättning för alla kostnader som
härrör från reparationen. Kostnaden ska beräknas enligt giltig prislista för tjänster och transportkostnader.
Om säljaren finner ut (genom att testa) att produkten inte är skadad accepteras inte garantikravet.
Säljaren förbehåller sig rätten att kräva ersättning för kostnader som uppstår till följd av det falska
garantikravet.

Om köparen gör anspråk på de varor som lagligt täcks av garantin från säljaren, ska säljaren fixa de
rapporterade bristerna genom reparation eller byte av den skadade delen eller produkten mot en ny.
Baserat på köparens överenskommelse har säljaren rätt att byta ut de defekta varorna för ett helt
kompatibelt gods med samma eller bättre tekniska egenskaper. Säljaren har rätt att välja formen för de
garantiförfarandeprocedurer som beskrivs i detta avsnitt.

Säljaren ska lösa garantikravet inom 30 dagar efter leveransen av de defekta varorna, såvida inte en
längre period har avtalats. Den dag då det reparerade eller utbytta varorna överlämnas till köparen anses
vara dagen för regleringskravsavvecklingen. När säljaren inte kan reglera garantikravet inom den
överenskomna perioden på grund av den specifika karaktären av godsdefekten, ska han och köparen
träffa en överenskommelse om en alternativ lösning. Om ett sådant avtal inte ingås är säljaren skyldig att
ge köparen en ekonomisk ersättning i form av återbetalning.
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