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Obliczanie tętna
Twoje maksymalne tętno zwykle zmniejsza się z 220 uderzeń na minutę (BPM) w dzieciństwie do około 160 BPM w wieku
60 lat. Ten spadek tętna jest zwykle liniowy, zmniejsza się o około jeden BPM w każdym roku. Nic nie wskazuje na to, aby
trening wpływał na zmniejszenie maksymalnego tętna. Osoby w tym samym wieku mogą mieć różne maksymalne tętno.
Dokładniej jest znaleźć tę wartość, wykonując test warunków skrajnych niż stosując formułę związaną z wiekiem.
Na tętno spoczynkowe ma wpływ trening wytrzymałościowy. Typowy dorosły ma tętno spoczynkowe około 72 BPM,
podczas gdy wysoko wykwalifikowani biegacze mogą mieć odczyty 40 BPM lub niższe.
Tabela Tętno jest oszacowaniem skuteczności Strefy Tętna (HRZ) w celu spalania tłuszczu i poprawy układu sercowonaczyniowego. Warunki fizyczne są różne, dlatego Twój indywidualny HRZ może być o kilka uderzeń wyższy lub niższy
niż pokazano.
Najbardziej wydajną procedurą spalania tłuszczu podczas ćwiczeń jest rozpoczęcie w wolnym tempie i stopniowe
zwiększanie intensywności do momentu, gdy tętno osiągnie 50–70% maksymalnego tętna. Kontynuuj w tym tempie,
utrzymując tętno w tej strefie docelowej przez ponad 20 minut. Im dłużej utrzymujesz docelowe tętno, tym więcej tłuszczu
spali twoje ciało.
Wykres jest krótką wytyczną opisującą ogólnie sugerowane docelowe tętno na podstawie wieku. Jak wspomniano
powyżej, optymalna stawka docelowa może być wyższa lub niższa. Skonsultuj się z lekarzem w sprawie indywidualnej
docelowej strefy tętna.

Heart Rate BPM (beats per minute)

Uwaga: Podobnie jak w przypadku wszystkich ćwiczeń fitness, zawsze postępuj zgodnie z swoim samopoczuciem, jeśli
wydłużasz czas ćwiczeń lub intensywność ćwiczeń.
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Działania
Ubranie
Załóż buty sportowe z gumową podeszwą. Do ćwiczeń będziesz potrzebował odpowiednich ubrań, które pozwolą Ci
swobodnie się poruszać.
Jak często ćwiczyć?
Skonsultuj się z lekarzem zanim zaczniesz program treningowy. Przestań ćwiczyć, jeśli czujesz ucisk w klatce
piersiowej, będzie Ci brakowało powietrza lub poczujesz się słabo. Skonsultuj się z lekarzem, zanim znowu skorzystasz
ze sprzętu. Tętno wyświetlone na konsoli nie jest dokładne i powinno stanowić jedynie punkt odniesienia.
•
Zaplanuj treningi z wyprzedzeniem i postaraj się przestrzegać harmonogramu.
•
Ćwicz 3 razy w tygodniu przez około 15 minut.

Pierwsze kroki
Skonsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem planu ćwiczeń. Przestań ćwiczyć, jeśli poczujesz ból lub
ucisk w klatce piersiowej, zadyszkę lub omdlenie. Przed ponownym użyciem urządzenia skontaktuj się z
lekarzem. Wartości obliczonych lub zmierzonych przez komputer maszyny należy wykorzystywać
wyłącznie w celach informacyjnych.
Umieść maszynę na czystej, twardej, poziomej powierzchni, wolnej od przedmiotów, które mogą utrudniać
swobodę poruszania się. Zadbaj o wystarczającą ilością wolnego miejsca do ćwiczeń. Zalecana jest gumowa
mata pod maszyną, aby zapobiec wyładowaniom elektrostatycznym i chronić podłogę.
Upewnij się, że wykorzystywana przestrzeń do ćwiczeń ma odpowiedni prześwit wysokości, biorąc pod uwagę
wysokość użytkownika i maksymalne nachylenie platformy.
1. Gdy urządzenie fitness znajduje się w przygotowanym obszarze ćwiczeń, sprawdź pas bieżni, aby upewnić się,
że jest wyśrodkowany i wyrównany. Jeśli zaistnieje taka potrzeba zapoznaj się z procedurą „Wyrównywanie pasa
bieżni” w rozdziale Konserwacja niniejszego podręcznika.
Uwaga: To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
2. Sprawdź czy pod pasem bieżni nie znajdują się żadne przedmioty. Upewnij się, że pod maszyną jest czysto.
3. Podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego. Nie stawaj na kabel ani wtyczkę.
Uwaga: Maszyna jest zaprojektowana do podłączania bezpośrednio do odpowiednio okablowanego i
uziemionego gniazdka 220 V.
4. Jeśli korzystasz ze zdalnego czujnika tętna, postępuj zgodnie ze wskazówkami paska na klatkę piersiową.
5. Włącz zasilanie.
6. Usiądź na pasie i stań na platformach podnóżków bocznych. Włóż klucz bezpieczeństwa do portu klucza bezpieczeństwa
i przypnij przewód klucza bezpieczeństwa do ubrania.
Podczas montażu lub demontażu maszyny należy zachować ostrożność.
Aby uniknąć obrażeń, stań na platformach dla stóp przed uruchomieniem maszyny lub zakończeniem treningu. Nie należy
demontować maszyny, stojąc na ruchomych elementach lub stojąc za maszyną.
• Sprawdź klucz bezpieczeństwa i upewnij się, że jest prawidłowo podłączony do konsoli.
Uwaga: Jeśli klucz bezpieczeństwa nie jest zainstalowany, urządzenie pozwoli użytkownikowi na wykonanie
wszystkich czynności oprócz aktywacji pasa bieżni. Konsola wyświetli przypomnienie o włożeniu klucza
bezpieczeństwa („+ KLUCZ BEZPIECZEŃSTWA”).
• Zawsze przypinaj zatrzask bezpieczeństwa do ubrania podczas ćwiczeń.
• W razie niebezpieczeństwa wyciągnij klucz bezpieczeństwa, aby odłączyć zasilanie od paska i silników pochyłych. To szybko
zatrzyma pas bieżni (przygotuj się - jest to nagłe zatrzymanie) i zresetuje trening. Naciśnij przycisk PAUZA / STOP, aby
zatrzymać. 3 3
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7. Naciśnij przycisk USER, aby wybrać profil użytkownika dla treningu.
8. Wybierz swój trening za pomocą przycisku PROGRAMY i przycisków Zmniejsz / Zwiększ.
9. Po wyświetleniu żądanego treningu naciśnij przycisk OK.
10. Konsola zada szereg pytań w celu dostosowania treningu. Gdy konsola wyświetli monit „GOTOWE?”, Naciśnij przycisk
START. Konsola wyświetli „RAMPING UP”, gdy pas bieżni przyspieszy. Pamiętaj, aby ostrożnie wejść na pas bieżni.
Pas przesunie się dopiero po 3 sekundowym, słyszalnym odliczaniu sygnału dźwiękowego.
Zawsze używaj uchwytów do wchodzenia na bieżnię lub schodzenia z niej, lub gdy zmienia się nachylenie lub prędkość.
Jeśli dźwięk został wyciszony, konsola wyświetli komunikat „AUDIO OFF” przez kilka sekund.
Aby wykonać awaryjne zejście, złap za przedni lub boczny uchwyt i bezpiecznie wejdź na boczne podesty. Zatrzymaj
pas
bieżni i ostrożnie zejdź z maszyny.
Uwaga: Twoja bieżnia jest wyposażona w trwały, wysokiej jakości pas bieżni, który zapewnia wiele godzin
niezawodnej pracy. Pas bieżni na bieżni, która nie była używana przez dłuższy czas, ani w fabrycznym
opakowaniu, ani po montażu, może wydawać dźwięk „dudnienia” po uruchomieniu. Wynika to z tego, że pas
przyjmuje krzywiznę przednich i tylnych rolek. Jest to częste zjawisko i nie oznacza problemu z urządzeniem.
Po krótkim okresie użytkowania bieżni odgłos dudnienia zostanie przerwany. Ilość czasu będzie się różnić w
zależności od temperatury i wilgotności środowiska, w którym znajduje się bieżnia.

Tryb zasilania / bezczynności
Konsola przejdzie w tryb zasilania / bezczynności, jeśli zostanie podłączona do źródła zasilania,
przełącznik zasilania jest włączony, a klucz bezpieczeństwa jest prawidłowo zainstalowany.
Uwaga: Jeśli klucz bezpieczeństwa nie jest zainstalowany, urządzenie pozwoli użytkownikowi na wykonanie
wszystkich czynności oprócz aktywacji pasa bieżni. Konsola wyświetli przypomnienie o włożeniu klucza
bezpieczeństwa („+ KLUCZ BEZPIECZEŃSTWA”). Po zainstalowaniu klucza bezpieczeństwa należy ponownie
nacisnąć przycisk START, aby rozpocząć wybrany trening.

Automatyczne wyłączanie (tryb uśpienia)
Jeśli konsola nie otrzyma żadnych danych wejściowych w ciągu około 5 minut, wyłączy się automatycznie, chyba
że jest w trybie demonstracyjnym. Wyświetlacz LCD jest wyłączony w trybie uśpienia.
Naciśnij dowolny przycisk, aby uruchomić (obudzić) konsolę. Jeśli urządzenie znajduje się w trybie
demonstracyjnym, przytrzymaj jednocześnie przycisk PAUZA / STOP i przycisk Zmniejsz przez 3 sekundy.
Uwaga: Konsola nie ma włącznika / wyłącznika.
Aby odłączyć, ustaw wszystkie elementy sterujące w pozycji wyłączonej, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka.
Początkowe ustawienia
Podczas pierwszego uruchomienia konsolę należy skonfigurować z datą, godziną i preferowanymi jednostkami miary.
1. Data: Naciśnij przycisk Zwiększ / Zmniejsz, aby ustawić aktualnie aktywną wartość (miga). Naciśnij lewy / prawy przycisk
aby zmienić, który segment jest aktualnie aktywną wartością (miesiąc / dzień / rok).
2. Naciśnij przycisk OK, aby ustawić.
3. Czas: Naciśnij przycisk Zwiększ / Zmniejsz, aby ustawić aktualnie aktywną wartość (miga). Naciśnij lewy / prawy przycisk
aby zmienić, który segment jest aktualnie aktywną wartością (AM lub PM / godzina / minuta).
4. Naciśnij przycisk OK, aby ustawić.
5. Jednostki miary: Naciśnij przyciski Zwiększ / Zmniejsz, aby ustawić „MILES” (angielski angielski) lub „KM”
(metryczny).
6. Naciśnij przycisk OK, aby ustawić. Konsola przechodzi do ekranu trybu uruchamiania.

33

Uwaga: Aby dostosować te ustawienia, zapoznaj się z sekcją „Tryb konfiguracji konsoli”.

Program szybkiego startu (ręczny)
Program Szybki start (ręczny) umożliwia rozpoczęcie treningu bez wprowadzania żadnych informacji.
Podczas treningu ręcznego każda kolumna reprezentuje 2 minuty. Aktywna kolumna będzie przesuwać się po
ekranie co 2 minuty. Jeśli trening trwa dłużej niż 32 minuty, aktywna kolumna znajduje się w najdalszej kolumnie po
prawej stronie i wypycha poprzednie kolumny z wyświetlacza.
1. Stań na platformach podnóżków bocznych.
2. Naciśnij przycisk Użytkownik, aby wybrać prawidłowy profil użytkownika. Jeśli nie masz skonfigurowanego profilu
użytkownika, możesz wybrać profil, który nie ma dostosowanych danych (tylko wartości domyślne).
3. Naciśnij przycisk START, aby uruchomić program ręczny.
Uwaga: Aby rozpocząć trening, należy zainstalować klucz bezpieczeństwa. Jeśli nie jest zainstalowany,
konsola wyświetli „+ KLUCZ BEZPIECZEŃSTWA”. Konsola wyświetli „RAMPING UP”, gdy pas bieżni
przyspieszy.
4. Aby zmienić poziom nachylenia lub prędkości, naciśnij odpowiednie przyciski zwiększania lub zmniejszania. Czas
będzie się liczyć od 00:00.
Uwaga: Maksymalny czas treningu szybkiego startu wynosi 9 godzin, 59 minut i 59 sekund (9:59:59).
5. Po zakończeniu treningu naciśnij PAUZA / STOP, aby wstrzymać trening. Naciśnij PAUSE / STOP ponownie, aby
zakończyć
Uwaga: wyniki treningu są zapisywane w bieżącym profilu użytkownika.
Profile użytkowników
Konsola pozwala przechowywać i używać 4 profili użytkowników. Profile użytkowników automatycznie rejestrują wyniki treningu dla
każdego treningu i umożliwiają przeglądanie danych treningu.
Profil użytkownika przechowuje następujące dane:
• Nazwa - do 13 znaków
• Waga
• Wysokość
• Wiek
• Płeć
• Okrążenie
• Skanuj
• Wartość (dostosowany wyświetlacz treningu)
Wybierz profil użytkownika
Każdy trening jest zapisywany w profilu użytkownika. Pamiętaj, aby wybrać odpowiedni profil użytkownika przed rozpoczęciem
treningu. Ostatnim użytkownikiem, który ukończył trening, będzie użytkownik domyślny.
Profile użytkowników mają przypisane wartości domyślne, dopóki nie zostaną dostosowane przez edycję. Edytuj profil użytkownika,
aby uzyskać dokładniejsze informacje na temat kalorii i tętna.
Edytuj profil użytkownika
1. Na ekranie trybu uruchamiania naciśnij przyciski użytkownika, aby wybrać jeden z profili użytkowników.
2. Naciśnij przycisk OK, aby wybrać profil użytkownika.
3. Na wyświetlaczu konsoli pojawi się komunikat GOAL TRACK. Naciśnij przycisk Zwiększ.
4. Wyświetlacz konsoli pokazuje monit EDYTUJ oraz nazwę bieżącego profilu użytkownika. Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć
edycję profilu użytkownika opcja 35.
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Aby wyjść z opcji Profilu użytkownika, naciśnij przycisk PAUZA / STOP, a konsola wróci do ekranu trybu uruchamiania.
5. Wyświetlacz konsoli pokazuje monit NAME i nazwę bieżącego profilu użytkownika.
Uwaga: Nazwa użytkownika będzie pusta, jeśli jest to pierwsza edycja. Nazwa profilu użytkownika jest
ograniczona do 13 znaków.
Aktualnie aktywny segment będzie migał. Użyj przycisków Zwiększ / Zmniejsz, aby poruszać się po alfabecie i pustej
przestrzeni (między A i Z). Aby ustawić każdy segment, użyj przycisków w lewo lub w prawo, aby przechodzić między
segmentami.
Naciśnij przycisk OK, aby zaakceptować wyświetlaną nazwę użytkownika.
6. Aby edytować inne dane użytkownika (WAGA, WYSOKOŚĆ, WIEK, PŁEĆ), użyj przycisków Zwiększ / Zmniejsz, aby
wyregulować, naciśnij OK, aby ustawić każdy wpis.
Uwaga: BMI użytkownika jest wyświetlane w wierszu WYSOKOŚĆ w polu wyświetlania CZAS.
Pomiar BMI jest przydatnym narzędziem, które pokazuje związek między wagą a wzrostem związany z tkanką tłuszczową i
ryzykiem dla zdrowia. Poniższa tabela przedstawia ogólną ocenę wyniku BMI:

Niedowaga

poniżej 18.5

Normal

18.5 – 24.9

Nadwaga

25.0 – 29.9

Otyłość

30.0 I więcej

Uwaga: ocena może zawyżać tkankę tłuszczową u sportowców i innych osób o muskularnej budowie ciała. Może również
niedokładnie oceniać poziom tkanki tłuszczowej u osób starszych i innych, które utraciły masę mięśniową.
Skontaktuj się z lekarzem, aby uzyskać więcej informacji na temat wskaźnika masy ciała (BMI) i wagi, która jest odpowiednia dla
Ciebie. Wartości obliczonych lub zmierzonych przez komputer maszyny należy wykorzystywać wyłącznie w celach informacyjnych.
7. Na wyświetlaczu konsoli pojawi się komunikat LAP DISTANCE. Ta opcja kontroluje długość dystansu dla LAP podczas
trening. Użyj przycisków Zwiększ / Zmniejsz, aby ustawić wartość odległości LAP. Domyślnie jest to „0,25” mil (lub 0,4 km). Naciśnij
przycisk OK, aby ustawić wartość odległości LAP.
8. Wyświetlacz konsoli pokazuje monit SKANUJ. Ta opcja kontroluje sposób wyświetlania wartości treningu podczas treningu.
Ustawienie „ON” pozwala konsoli automatycznie wyświetlać lub skanować między wartościami treningu co 4 sekundy. Ustawienie
„OFF” pozwala użytkownikowi nacisnąć przyciski PRAWO lub LEWO, aby wyświetlić inne wartości treningu w razie potrzeby.
Domyślne ustawienie to „ON”. Naciśnij przycisk OK, aby ustawić sposób wyświetlania wartości treningu.
9. Konsola wyświetli monit o wyświetlenie treningu WARTOŚĆ. Ta opcja kontroluje, czy wartość treningu jest wyświetlana podczas
treningu. Ustawienie „ON” pozwala konsoli wyświetlać wartość treningu, ustawienie „OFF” wyłącza wartość treningu podczas
treningu.
Konsola miga aktywną wartością treningu (Czas, Okrążenie (Czas), Dystans, Okrążenie (Zliczanie), Tętno, Kalorie lub Tempo) i
podaje bieżące ustawienie: „WARTOŚĆ - WŁ.” Lub „WARTOŚĆ - WYŁ.”. Naciśnij przyciski Zwiększ lub Zmniejsz, aby zmienić
bieżące ustawienie, i naciśnij Lewy lub Prawy, aby zmienić aktywną wartość treningu.
Uwaga: Wartości treningu Nachylenie i Prędkość nie można wyłączyć.
Domyślna wartość to „VALUE - ON” dla wszystkich wartości treningu. Po zakończeniu modyfikacji wyświetlanych wartości treningu
naciśnij przycisk OK, aby ustawić konsolę.
10. Wyświetlacz konsoli pokazuje komunikat WIRELESS HR. Jeśli używasz głośników konsoli przy wyższych ustawieniach i / lub
używasz większego osobistego urządzenia elektronicznego, konsola może wykazywać zakłócenia tętna. Ta opcja pozwala
dezaktywować odbiornik tętna telemetrii, blokując zakłócenia.
Wyświetlacz pokazuje aktualne ustawienie wartości: „ON” lub „OFF”. Naciśnij przycisk Zwiększ lub Zmniejsz, aby zmienić
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wartość. Domyślne ustawienie to „ON”.
Naciśnij przycisk OK, aby ustawić odbiornik tętna telemetrii na aktywny.
11. Konsola przejdzie do ekranu trybu uruchamiania po wybraniu użytkownika.
Zresetuj profil użytkownika
1. Na ekranie trybu uruchamiania naciśnij przycisk Użytkownik, aby wybrać jeden z profili użytkownika.
2. Naciśnij przycisk OK, aby wybrać profil użytkownika.
3. Na wyświetlaczu konsoli pojawi się komunikat GOAL TRACK. Naciśnij przycisk Zmniejsz, aby zmienić monit.
Uwaga: Aby wyjść z opcji Profilu użytkownika, naciśnij przycisk PAUZA / STOP, a konsola powróci do ekranu trybu
uruchamiania.
4. Wyświetlacz konsoli pokazuje monit RESET i bieżącą nazwę profilu użytkownika. Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć
resetowanie użytkownika
Opcja profilu
5. Konsola potwierdzi teraz prośbę o zresetowanie profilu użytkownika (domyślnym wyborem jest „RESET - NIE”). Naciśnij
Przyciski Zwiększ lub Zmniejsz, aby dostosować wybór.
6. Naciśnij przycisk OK, aby dokonać wyboru.
7. Konsola przejdzie do ekranu trybu uruchamiania.

Zmiana poziomów nachylenia
Naciśnij przyciski zwiększania poziomu nachylenia lub zmniejszania, aby w dowolnym momencie zmienić kąt pochylenia
decku bieżni z zainstalowanym kluczem bezpieczeństwa. Aby szybko zmienić poziom nachylenia, naciśnij odpowiedni
przycisk nachylenia, a następnie przycisk Enter nachylenia. Bieżnia dostosuje się do wybranego poziomu nachylenia.
Uwaga: Po naciśnięciu wstępnie ustawionego przycisku nachylenia należy nacisnąć przycisk zmiany pochylenia w
ciągu 12 sekund.
15 13 10 8

Przed opuszczeniem decku bieżni upewnij się, że
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obszar pod maszyną jest wolny. Po każdym
treningu całkowicie obniż bieżnię.

Przyciski
wstępnego
poziomu
nachylenia

Ćwiczenia na tym urządzeniu wymagają
koordynacji i równowagi. Pamiętaj, aby
przewidywać, że zmiany prędkości pasa i kąta
pochylenia bieżni mogą wystąpić podczas
treningów, i bądź uważny, aby uniknąć utraty
równowagi i możliwych obrażeń.
Upewnij się, że wykorzystywana przestrzeń do ćwiczeń ma
odpowiedni prześwit, biorąc pod uwagę wysokość użytkownika i
maksymalną wysokość w pełni pochylonej bieżni.

Przycisk
potwierdzenia

Zmiana poziomów prędkości
Naciśnij przyciski zwiększania poziomu prędkości lub
zmniejszania, aby zmienić prędkość pasa w dowolnym
momencie w programie treningowym.
Aby szybko zmienić poziom prędkości, naciśnij żądany przycisk prędkości, a następnie
przycisk szybkiego wprowadzania. Pas bieżni dostosuje się do żądanej prędkości.

Uwaga: Po naciśnięciu przycisku prędkości predefiniowanej należy nacisnąć przycisk prędkości wprowadzania w
ciągu 12 sekund.
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Programy profilowe
Programy te mają różne kąty nachylenia pasa bieżni i prędkości w zależności od maksymalnej i
minimalnej prędkości dostarczonej przez użytkownika. Użytkownik może również ręcznie dostosować
wartości nachylenia i prędkości w dowolnym momencie podczas treningu. Programy profilowe są
podzielone na kategorie (szybki cel, zdrowie serca, kontrola wagi, interwał, pociąg i niestandardowe).
Każdy program profilowy ma 16 segmentów pozwalających na różnorodne treningi.
Podczas programu profilowego konsola wyda sygnał dźwiękowy, jeśli w następnym segmencie
treningu wystąpi zmiana nachylenia lub prędkości. Przygotuj się na zmiany nachylenia i prędkości
przy każdej zmianie segmentu.
Aktualnie wybrana kategoria będzie aktywna w konsoli, z wyświetlonym pierwszym treningiem
programu profilowego w tej kategorii. Użyj przycisków Zwiększ ( ) lub Zmniejsz ( ), aby wybrać
żądany program treningu profilowego z kategorii Treningi. Pod koniec dostępnych treningów dla tej
kategorii przewodnik Więcej opcji (strzałka zmniejszenia) zostanie dezaktywowany, informując
użytkownika, że osiągnął koniec kategorii
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Profil treningu i program celu
Konsola pozwala wybrać program profilu i typ celu dla treningu (dystans, czas lub kalorie) i ustawić wartość celu.
Uwaga: W przypadku niektórych programów profilowych nie można dostosować celu (przykład: trening 5K Pacer ma cel
dystansu równy 5K).
1. Stań na platformach podnóżków bocznych.
2. Naciśnij przycisk Użytkownik, aby wybrać żądany profil użytkownika.

38

3. Naciśnij przyciski Programy, aby wybrać kategorię treningu.
4. Naciśnij przyciski Zwiększ lub Zmniejsz, aby wybrać Trening profilu i naciśnij OK.
Jeśli wybranym treningiem jest program Docelowe Tętno, konsola zażąda żądanych uderzeń na minutę (BPM) dla treningu.
Użyj przycisków Zwiększ lub Zmniejsz, aby wyregulować i naciśnij OK.
Jeśli wybrany program treningu ma dostosowanie profilu nachylenia i / lub prędkości, konsola wyświetli ekran „EDYTUJ
NACHYLENIE”. Naciśnij przyciski Zwiększ lub Zmniejsz, aby zmienić bieżące ustawienie, i naciśnij Lewy lub Prawy, aby
przesunąć aktywny segment profilu. Naciśnij OK, aby zaakceptować profil nachylenia.
Uwaga: ekran „EDIT SPEED” działa w ten sam sposób.
5. Użyj przycisków Zwiększ lub Zmniejsz, aby ustawić Minimalną prędkość pasa i naciśnij OK. Profil
Program dostosuje się, aby minimalna prędkość była najniższą wartością programu profilowego, jeśli zostanie
zaakceptowana.
6. Użyj przycisków Zwiększ lub Zmniejsz, aby wyregulować maksymalną prędkość pasa i naciśnij OK. Profil
Program dostosuje się, aby maksymalna wartość prędkości była najwyższą prędkością programu profilowego po
zaakceptowaniu.
Podczas treningu użytkownik może bezpośrednio dostosować prędkość pasa powyżej ustawienia prędkości
maksymalnej, jeśli to konieczne, za pomocą przycisku Zwiększ
7. Użyj przycisków Zwiększ lub Zmniejsz, aby wybrać rodzaj celu (Dystans, Czas lub Kalorie) i naciśnij OK.
8. Użyj przycisków Zwiększ lub Zmniejsz, aby ustawić wartość treningu i naciśnij OK.
9. Konsola wyświetli monit „GOTOWE?”.
10. Naciśnij START, aby rozpocząć trening zorientowany na cel. Trening rozpocznie się po trzysekundowym, słyszalnym
odliczaniu.
Uwaga: Konsola wyświetli komunikat „RAMPING UP”, gdy pas bieżni przyspieszy.

Programy treningowe z kontrolą tętna
Programy kontroli tętna pozwalają ustawić cel tętna dla treningu. Program monitoruje tętno w uderzeniach na minutę
(BPM) na podstawie czujników dotykowego tętna (CHR) na maszynie lub paska na klatkę piersiową. Monitora pracy
serca (HRM) dostosowuje nachylenie podczas treningu, aby utrzymać tętno na wybranej strefie.
Uwaga: Konsola musi być w stanie odczytać informacje o tętnie z czujników CHR lub HRM, aby program kontroli
tętna działał poprawnie.
Programy docelowego tętna używają twojego wieku i innych informacji użytkownika do ustawiania wartości strefy tętna
dla twojego treningu. Wyświetlacz konsoli wyświetla następnie monit o skonfigurowanie treningu:
1. Naciskaj przycisk PROGRAMY, aż zostanie wybrana kategoria ZDROWIE SERCA.
2. Naciśnij przycisk Zwiększ lub Zmniejsz, aby wybrać procent maksymalnego tętna: ZDROWY 55%, SPALANIE 65%,
AEROBIC 75%, ANAEROBIC 85%.
Skonsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem programu ćwiczeń. Przestań ćwiczyć, jeśli poczujesz ból lub ucisk
w klatce piersiowej, zadyszka lub omdlenie. Przed ponownym użyciem urządzenia skontaktuj się z lekarzem.
Wartości obliczonych lub zmierzonych przez komputer maszyny należy wykorzystywać wyłącznie w celach
informacyjnych. Tętno wyświetlane na konsoli jest przybliżone i powinno być używane wyłącznie w celach
informacyjnych.
3. Naciśnij przyciski Zwiększ lub Zmniejsz, aby ustawić Minimalną prędkość, i naciśnij OK.
4. Naciśnij przyciski Zwiększ lub Zmniejsz, aby ustawić prędkość maksymalną, i naciśnij OK.
5. Naciśnij przycisk Zwiększ lub Zmniejsz, aby wybrać typ celu, a następnie naciśnij OK.
6. Naciśnij przyciski Zwiększ lub Zmniejsz, aby ustawić wartość celu treningu i naciśnij OK.
Uwaga: pamiętaj, aby podczas określania celu dać czas, aby tętno osiągnęło żądaną strefę tętna. Konsola
wyświetli wartość tętna na podstawie bieżących ustawień użytkownika.
7. Naciśnij START, aby rozpocząć trening.
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Użytkownik może również ustawić docelową wartość tętna, wybierając program HR TARGET w kategorii
NIESTANDARDOWE. Konsola dostosuje nachylenie podczas treningu, aby utrzymać użytkownika w żądanej strefie
tętna.
1. Naciskaj przycisk PROGRAMY, aż zostanie wybrana kategoria NIESTANDARDOWE.
2. Konsola pokazuje trening HR TARGET. Naciśnij OK.
3. Naciśnij przyciski Zwiększ lub Zmniejsz, aby ustawić wartość Tętna (HR) dla treningu, i naciśnij OK.
4. Naciśnij przyciski Zwiększ lub Zmniejsz, aby ustawić Minimalną prędkość, i naciśnij OK.
5. Naciśnij przyciski Zwiększ lub Zmniejsz, aby ustawić prędkość maksymalną, i naciśnij OK.
6. Naciśnij przyciski Zwiększ lub Zmniejsz, aby wybrać typ celu, a następnie naciśnij OK.
7. Naciśnij przyciski Zwiększ lub Zmniejsz, aby ustawić wartość celu dla treningu, i naciśnij OK.
Uwaga: pamiętaj, aby podczas określania celu dać czas, aby tętno osiągnęło żądaną strefę tętna. Konsola wyświetli
wartość tętna na podstawie bieżących ustawień użytkownika.
8. Naciśnij START, aby rozpocząć trening.
15

Porównaj wyświetlane dane
13

Porównaj ekrany – to funkcja, która pozwala użytkownikowi skupić się lub ćwiczyć
na ustawionym programie i dystansie.

16

Średni, lub najlepszy, poprzedni trening z tym samym celem dystansu to tempo
aktualnie wybranego treningu.8

13

10

10

5

Wyświetlacz użytkownika pokazuje użytkownikowi, gdzie znajduje się w stosunku do komputera nadającego tempo, wraz z
wartością czasu i strzałką W GÓRĘ (z przodu) lub strzałka W DÓŁ (za komputerem nadającym tempo).2
3

0

Wskaźniki użytkownika w górnej części konsoli szybko pokazują lokalizację użytkownika względem komputera. Ikona
komputera nadającego tempo (środek lampek kontrolnych użytkownika) jest umiejscowieniem stymulatora, lampka
kontrolna to użytkownik. Różnica czasu między użytkownikiem a stymulatorem jest pokazana- przy której lampce
kontrolnej użytkownik jest aktywny (patrz skala czasu poniżej).

-

-120 -60

-30 -15

-5

+5 +15 +30 +60 +120 +

(sekundy)

Uwaga: Wartości przedstawione podczas pierwszego treningu oparte są na domyślnej wartości tempa 12 minut na milę.
Po rozpoczęciu treningu aktywny będzie średni stymulator tempa. Aby zmienić tempo podczas treningu, naciśnij przycisk
PORÓWNAJ. Stymulator zmieni się na Best Stymulator, a okno umieszczania użytkownika i odpowiednie lampki
wskaźnika użytkownika zostaną dostosowane. Po ponownym naciśnięciu przycisku PORÓWNAJ funkcja ta jest
wyłączona, a ekran umieszczania użytkownika i lampka kontrolna zostaną wyłączone.
Uwaga: Zmiana celu dystansu dla programu powoduje zmianę ukierunkowania programu na trening. Ekran porównania
będzie używać wartości domyślnych do czasu zakończenia treningu z nowym celem dystansu.
Podczas treningu stymulatora (1 mila stymulatora, 5 stymulatora, 10 stymulatora) użytkownik wprowadza czas potrzebny
do ukończenia treningu. W oknie umieszczania użytkownika nie ma opcji wyłączenia podczas treningu stymulacji.
Przycisk Porównaj przesuwa wartość stymulacji z Tempo wprowadzania, Średnia lub Najlepsza.
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Poziom sprawności użytkownika na podstawie oceny kondycji
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Wynik fitness

słabe

100
znakomite
80

60

dobre
ponad przeciętne
przeciętne
poniżej przeciętnej

40

20
słabe

18-25

26-35

36-45

46-55

56-65

65+

Wiek

Wyświetlanie wyniku fitness

15

Zwiększ swoją wydajność i popraw Wynik Fitness. Wynik Fitness daje Ci:
ocenę treningu - szacowanie i mierzenie VO2 Max i spalania kalorii na podstawie płci, wieku
i danych biometrycznych. Im więcej trenujesz, tym większy będzie Twój Wynik Fitness.
Szacunki VO2 Max są obliczane przy użyciu danych o wydajności (czas, dystans i średnia
tętno lub oszacowanie średniego tętna, jeśli dane te są niedostępne).
VO2 Max to maksymalne zużycie tlenu, tlenowej wydolności fizycznej danej osoby i jest
wyznacznikiem zdolności wytrzymałościowej użytkownika podczas wykonywania ćwiczenia.
(V = objętość, O2 = tlen, a Max = maksymalna szybkość).
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Potencjał do poprawy

20

Dla każdego ukończonego treningu dłuższego niż 10 minut lub mili (1,6 km) na odległość, konsola dostosuje te
wartości treningu w stosunku do Twojego wyniku fitness. Ta wartość jest wyświetlana w obszarze wyświetlania wyniku
fitness konsoli.
Uwaga: Korzystanie z paska na klatkę piersiową zapewnia najdokładniejsze informacje do obliczenia wyniku
fitness. Wynik Fitness jest przyznawany, gdy podczas treningu minie co najmniej 10 minut lub 1 mila (1,6 km)
dystansu. Jeśli nie zostanie podane tętno, do obliczenia wyniku zostanie zastosowane przybliżenie na
podstawie profilu użytkownika.
Wynik fitness może się nieznacznie zmienić w przypadku użytkownika wykonującego tę samą długość treningu na
podobnym poziomie intensywności. Jeśli jednak ten sam użytkownik zwiększy intensywność na tej samej długości
treningu, jego wynik wzrośnie. Ponieważ wynik oparty jest na VO2 Max (szacowany), nawet niewielki wzrost wyniku
wskazuje na znaczną zmianę poziomu sprawności użytkownika.
Uwaga: Wynik użytkownika może nieznacznie spaść, jeśli występuje zmęczenie. Przy odpowiedniej kombinacji
ćwiczeń i odpoczynku Wynik Fitness użytkownika wzrośnie w podobny sposób jak jego VO2 Max. Znajduje to również
odzwierciedlenie w ich zdolności do wykonywania dłuższych lub szybszych treningów. Wyniki fitness należy
porównywać tylko z poprzednimi wynikami, a nie z innymi profilami użytkowników.

Wstrzymywanie lub zatrzymywanie
Konsola przejdzie w tryb pauzy, jeśli użytkownik naciska przycisk PAUZA / STOP podczas treningu.
1. Naciśnij przycisk PAUZA / STOP, aby wstrzymać trening. Konsola wyświetli „PAUSED”.
2. Aby kontynuować trening, naciśnij przycisk START.
Aby zatrzymać trening, naciśnij przycisk PAUZA / STOP. Konsola przejdzie w tryb Wyniki / Ostygnięcie

Wyniki / Tryb ostygnięcia
Wszystkie treningi oprócz programów Szybki start i Kontrola tętna mają 3-minutowy okres cool down. Podczas tego
czasu konsola wyświetla wyniki treningu. Konsola będzie cyklicznie wyświetlać wyniki treningu co 4 sekundy. Podczas
okresu cooldown prędkość pasa bieżni wyreguluje się do 2 mil / h (3,2 km / h), a ustawienie nachylenia wyrówna do zera.
Użytkownik może regulować prędkość pasa i pochylenie pokładu podczas okresu cooldown.
Naciśnij PAUZA / STOP, aby zakończyć okres wyników / ochłodzenia i wrócić do trybu zasilania. Jeśli przez 5 minut nie będzie
żadnych danych wejściowych do konsoli, konsola automatycznie przejdzie w tryb uśpienia.

G
Statystyka celów i osiągnięć
Statystyki z każdego treningu są zapisywane w profilu użytkownika.
Aby wyświetlić statystyki CELU profilu użytkownika:
1. Na ekranie Power-Up naciśnij przycisk User, aby wybrać profil użytkownika.
2. Naciśnij przycisk OK, aby wybrać profil użytkownika.
3. Na wyświetlaczu konsoli pojawi się komunikat GOAL TRACK.
Uwaga: Aby wyjść z opcji Profilu użytkownika, naciśnij przycisk PAUZA / STOP, a konsola powróci do ekranu
trybu uruchamiania.
4. Naciśnij przycisk OK. Konsola wyświetli „NAJDŁUŻSZY TRENING”, wartości treningu i aktywuje
odpowiednią lampkę Osiągnięcia. Po 4 sekundach konsola wyświetli nazwę treningu, a następnie datę jego
wykonania (z wyjątkiem „OSTATNICH 7 DNI” i „OSTATNICH 30 DNI”).
Uwaga: Aby wyjść ze statystyki ŚCIEŻKI CELU, naciśnij przycisk PAUZA / STOP, a konsola wróci do ekranu
trybu uruchamiania.
5. Naciśnij przycisk Zmniejsz, aby przejść do następnej statystyki CELU ŚCIEŻKI, „NAGRYWANIE
KALORII”. Konsola wyświetli wyniki treningu z największą liczbą kalorii. Konsola będzie przełączać się między
wynikami treningu, nazwą profilu treningu i datą treningu co 4 sekundy. Użyj przycisków w lewo lub w prawo,
aby wymusić cykl pomiędzy wynikami treningu.
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6. Naciśnij przycisk Zmniejsz, aby przejść do „OSTATNIE 30 DNI”. Konsola wyświetli łączne wartości z poprzednich
trzydziestu dni. Konsola będzie przełączać się między wynikami treningu co 4 sekundy. Użyj przycisków w lewo lub
w prawo, aby wymusić cykl pomiędzy wynikami treningu.
7. Naciśnij przycisk Zmniejsz, aby przejść do „OSTATNICH 7 DNI”. Konsola wyświetli kalorie spalone na wyświetlaczu
(50 kalorii na segment) w ciągu ostatnich siedmiu dni, wraz z sumami wartości treningu. Konsola będzie przełączać
się między wynikami treningu co 4 sekundy. Użyj przycisków w lewo lub w prawo, aby wymusić cykl pomiędzy
wynikami treningu.
8. Naciśnij przycisk Zmniejsz, aby przejść do „OSTATNEGO TRENINGU”. Konsola wyświetli wartości treningu z
ostatniego treningu. Konsola będzie przełączać się między wynikami treningu, nazwą profilu treningu i datą treningu
co 4 sekundy. Użyj przycisków w lewo lub w prawo, aby wymusić cykl pomiędzy wynikami treningu.
9. Po zakończeniu przeglądania statystyk treningu naciśnij przycisk PAUZA / STOP. Konsola wyświetli tryb uruchamiania
ekran.

Gdy użytkownik wykona trening, który przewyższa „NAJDŁUŻSZY TRENING” lub „NAJWIĘCEJ SPALONYCH KALORII”
z poprzednich treningów, konsola pogratuluje słyszalnym dźwiękiem i poinformuje użytkownika o nowym osiągnięciu.
Odpowiednia lampka wskaźnika osiągnięć również będzie aktywna.
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Ustawienia konsoli
The Tryb konfiguracji konsoli umożliwia sterowanie ustawieniami dźwięku (włączanie / wyłączanie), dostosowywanie
daty i godziny lub przeglądanie statystyk konserwacji (łączna liczba godzin pracy i wersja oprogramowania - tylko do
użytku serwisanta).
1. Przytrzymaj jednocześnie przycisk PAUZA / STOP i prawy przycisk przez 3 sekundy w Trybie zasilania, aby
przejść
Tryb konfiguracji konsoli.
Uwaga: Naciśnij PAUZA / STOP, aby wyjść z trybu konfiguracji konsoli i powrócić do ekranu trybu uruchamiania.
2. Wyświetlacz konsoli pokazuje monit Data z bieżącym ustawieniem. Aby zmienić, naciśnij przycisk Zwiększ /
Zmniejsz, aby ustawić aktualnie aktywną wartość (miga). Naciśnij przycisk w lewo / w prawo, aby zmienić, który
segment jest aktualnie aktywną wartością (miesiąc / dzień / rok).
3. Naciśnij OK, aby ustawić.
4. Wyświetlacz konsoli pokazuje monit Czas z bieżącym ustawieniem. Naciśnij przyciski Zwiększ / Zmniejsz, aby
ustawić aktualnie aktywną wartość (migającą). Naciskaj przyciski Lewo / Prawo, aby zmienić, który segment jest
aktualnie aktywną wartością (AM lub PM / godzina / minuta).
5. Naciśnij przycisk OK, aby ustawić.
6. Wyświetlacz konsoli pokazuje monit JEDNOSTKI z bieżącym ustawieniem. Naciśnij przyciski Zwiększ / Zmniejsz,
aby zmienić pomiędzy „MILES” i „KM”.
7. Naciśnij przycisk OK, aby ustawić.
8. Wyświetlacz konsoli pokazuje monit Ustawienia dźwięku z bieżącym ustawieniem. Naciśnij przyciski zwiększania
/ zmniejszania
zmieniać pomiędzy „ON” i „OFF”.
Jeśli dźwięk został wyciszony, konsola wyświetli monit „AUDIO OFF” przed rozpoczęciem treningu jako
przypomnienie.
9. Naciśnij przycisk OK, aby ustawić.
10. Wyświetlacz konsoli pokazuje TOTALNE GODZINY PRACY dla maszyny.
11. Aby wyświetlić następny monit, naciśnij przycisk OK.
12. Wyświetlacz konsoli pokazuje monit BLE FW UPDATE.
Uwaga: Jeśli masz aktualizację systemu Bluetooth® Low Energy (zwanego również Bluetooth® Smart), włóż dysk
flash USB z plikiem aktualizacji do konsoli. Naciśnij przyciski Zwiększ / Zmniejsz, aby wybrać opcję „POTWIERDŹ
TAK” i naciśnij OK.
Konsola wyświetli komunikat „OSZCZĘDNOŚĆ”, a następnie „USUŃ USB”, kiedy można bezpiecznie usunąć dysk
flash USB.
13. Aby wyświetlić następny monit, naciśnij przycisk OK.
14. Wyświetlacz konsoli pokazuje kod wersji oprogramowania.
15. Aby wyświetlić następny monit, naciśnij przycisk OK.
16. Wyświetlacz konsoli pokazuje monit LOG.
17. Aby wyświetlić następny monit, naciśnij przycisk OK.
18. Konsola wyświetli ekran trybu uruchamiania.
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Konserwacja
Re Przeczytaj wszystkie instrukcje konserwacji przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac naprawczych. W niektórych warunkach druga
osoba jest potrzebna do wykonania niezbędnych zadań.
Sprzęt musi być regularnie sprawdzany pod kątem uszkodzeń i napraw. Właściciel jest odpowiedzialny za
regularną konserwację. Zużyte lub uszkodzone elementy należy natychmiast naprawić lub wymienić.
Tylko części dostarczone przez producenta mogą być używane do konserwacji i naprawy sprzętu.

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem lub użytkowania urządzenia bez nadzoru, zawsze odłączaj przewód
zasilający od gniazdka ściennego i urządzenia i odczekaj 5 minut przed czyszczeniem, konserwacją lub naprawą
urządzenia. Umieść przewód zasilający w bezpiecznym miejscu.
Codziennie:

Przed każdym użyciem sprawdź w urządzeniu do ćwiczeń luźne, połamane, uszkodzone lub
zużyte części. Nie używaj, jeśli występuje w tym stanie. Napraw lub wymień wszystkie części
przy pierwszych oznakach zużycia lub uszkodzenia, z wyjątkiem chodzącej talii. Pas bieżni jest
przeznaczony do użytku po obu stronach. Jeśli założona jest tylko jedna strona, wymiana nie
jest wymagana. Zaleca się skorzystanie z usług wykwalifikowanego technika serwisowego w
celu przerzucenia pasa bieżni. Po każdym treningu użyj wilgotnej szmatki, aby wytrzeć
urządzenie i konsolę z wilgoci.
Informacja: Unikaj nadmiernego zamoczenia konsoli.

Co tydzień:

Sprawdź, czy wałek działa płynnie. Wytrzyj maszynę, aby usunąć kurz i brud.
Nie zdejmuj osłony tablicy sterowania silnikiem (MCB), ze względu na
niebezpieczne napięcie i części ruchome. Komponenty mogą być
serwisowane tylko przez zatwierdzony personel serwisowy lub zgodnie
z procedurami serwisowymi dostarczonymi przez Nautilus, Inc.
Informacja: Nie używaj produktów na bazie benzyny.

Co
miesiąc
lub po 20 h
pracy:
Co kwartał:

Upewnij się, że wszystkie śruby są dobrze dokręcone. Dokręć w razie potrzeby.

Lub po 25 h— Nasmaruj pas bieżni 100% czystym smarem silikonowym.
Informacja: Nie używaj produktów na bazie benzyny.

Czyszczenie
Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, zawsze odłączaj przewód zasilający i odczekaj 5 minut przed
czyszczeniem, konserwacją lub naprawą tego urządzenia.
Wytrzyj bieżnię po każdym użyciu, aby utrzymać ją czystą i suchą. Konieczne może być czasami użycie łagodnego mydła, aby
usunąć wszelkie zabrudzenia i sól z pasa bieżni, pomalowanych części i wyświetlacza.
UWAGA: Nie czyść konsoli w bezpośrednim świetle słonecznym lub w wysokich temperaturach. Unikaj zbyt dużego
zamoczenia konsoli.
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Dopasowanie napięcia pasa
Jeśli pas bieżni zacznie się ślizgać podczas użytkowania, należy wyregulować napięcie. Bieżnia ma śruby napinające z
tyłu bieżni.
1.
Wyjmij klucz bezpieczeństwa i umieść go w bezpiecznym miejscu.
Gdy urządzenie nie działa, wyjmij klucz bezpieczeństwa i przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2.
Upewnij się, że włącznik zasilania jest wyłączony, a przewód zasilający jest odłączony.
3.
Za pomocą klucza sześciokątnego 6 mm obrócić prawą i lewą śrubę regulacyjną pasa o 1/2 obrotu zgodnie z
ruchem wskazówek zegara, najpierw jedną śrubę, a następnie drugą śrubę.
4.
Po wyregulowaniu każdej strony o 1/2 obrotu, uruchom pas i wykonaj test, aby sprawdzić, czy pas przestał się
ślizgać. Jeśli pas nadal się ślizga, wróć do kroku 3 i powtórz procedurę.
Jeśli obrócisz jedną stronę bardziej niż drugą, pas odsunie się od tej strony bieżni i może wymagać wyrównania.
UWAGA: Zbyt duże napięcie pasa powoduje niepotrzebne tarcie i zużycie pasa, silnika i elektroniki.

6m
6mm

Wyrównanie pasa bieżni
Pas bieżni powinien zawsze znajdować się na środku bieżni. Styl biegania i nierówna powierzchnia mogą spowodować przesunięcie pasa
poza środek. Niewielkie zmiany w 2 śrubach z tyłu bieżni są konieczne, gdy pas znajduje się poza środkiem.
1.

Naciśnij przycisk START, aby uruchomić pas bieżni.
Pamiętaj, aby nie dotykać pasa bieżni ani nie stawać na przewodzie zasilającym. Przez cały czas trzymaj
osoby postronne i dzieci z dala od produktu, który serwisujesz.

2.

Stań z tyłu bieżni, aby zobaczyć, w którym kierunku porusza się pas.

3.

Jeśli pas przesuwa się w lewo, obróć lewą śrubę regulacji pasa o 1/4 obrotu w prawo, a prawą śrubę regulacji pasa o 1/4 obrotu w lewo.

4.

Jeśli pasek przesunie się w prawo, obróć lewą śrubę regulacyjną o 1/4 obrotu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, a prawą śrubę
regulacyjną o 1/4 obrotu zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

5.

Monitoruj ścieżkę pasa przez około 2 minuty. Kontynuuj regulację śrub, aż pas bieżni zostanie wyśrodkowany.

6.

Naciśnij dwukrotnie PAUZA / STOP, aby zatrzymać pas bieżni i zakończyć trening Szybki Start.
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Smarowanie pasa bieżni
Twoja bieżnia jest wyposażona w deck wymagający niewielkiej konserwacji i system pasów. Pas bieżni jest wstępnie nasmarowany. Tarcie pasa może mieć
wpływ na działanie i żywotność maszyny. Smaruj pasek co 3 miesiące lub co 25 godzin użytkowania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Nawet jeśli
bieżnia nie jest używana, silikon rozproszy się, a pas wyschnie. Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy okresowo smarować platformę smarem silikonowym,
postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami:
1.

Wyłącz zasilanie urządzenia za pomocą przełącznika zasilania.

2.

Odłącz całkowicie bieżnię od gniazdka ściennego i wyjmij przewód zasilający z urządzenia.

3.

Nałóż kilka kropli smaru na deck poniżej pasa. Ostrożnie podnieś pas i nałóż kilka kropli smaru na całą szerokość pasa. Pożąd ana jest bardzo
cienka warstwa smaru silikonowego na całym decku poniżej pasa.
UWAGA: Zawsze używaj 100% czystego smaru silikonowego. Nie używaj odtłuszczacza takiego jak WD-40®, ponieważ może to
poważnie wpłynąć na wydajność. Zalecamy skorzystanie z następujących opcji:
• W 100% czysty silikon, dostępny w większości sklepów z częściami samochodowymi.
• Zestaw do smarowania bieżni Lube-N-Walk®, dostępny u lokalnego dystrybutora.

4.

Ręcznie obróć pas o 1/2 długości pasa i ponownie nałóż smar.
Jeśli użyłeś smaru w aerozolu, odczekaj 5 minut przed włączeniem zasilania urządzenia, aby rozproszyć aerozol.

5.

Podłącz przewód zasilający z powrotem do urządzenia, a następnie do gniazdka ściennego.

6.

Włącz zasilanie maszyny za pomocą przełącznika zasilania.

7.

Stań z boku maszyny i uruchom pas z najwolniejszą prędkością. Pozwól pasowi działać przez około 15 sekund.

8.

Wyłącz urządzenie.

9.

Zadbaj o usunięcie nadmiaru smaru z decku.
Aby zmniejszyć ryzyko poślizgnięcia się, upewnij się, że powierzchnia decku jest wolna od smaru lub oleju.
Usuń nadmiar oleju z powierzchni maszyny.
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Zmiana baterii w pasie
Do pasa telemetrycznego potrzebna jest bateria CR2032.

Nie wykonuj tej procedury na zewnątrz ani w wilgotnych lub mokrych miejscach.
1.

Za pomocą monety poluzuj szczelinę w komorze baterii.
Zdejmij pokrywę i baterię.

2.

Podczas wymiany baterii włóż ją do otworu symbolem +
skierowanym do góry.

3.

Zainstaluj ponownie osłonę paska.

4.

Wyrzuć starą baterię. Usuwaj zgodnie z lokalnymi
przepisami i / lub w zatwierdzonych centrach
recyklingu.

5.

Sprawdź pasek, aby upewnić się, że działa.
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Części wymienne
A
W

G

H
B
C
T

U

D

R

V

E

F

Q

I
L

J

S

K
P

N
O

M

A Zespół konsoli

I

Kabel (I/O)

Q

Wspornik

B Miejsce na klucz bezpieczeństwa

J

Uziemienie

R

Tacka

C Wiatrak

K Osłona prawa

S Osłona lewa

D Dotykowy sensor tętna

L

T

Zatyczka uchwytu

E Kabel (I/O)

M Osłona

U

Osłona

F Uziemienie

N Kabel(I/O)

V

Włącznik zasilania

G Uchwyt kubka lewy

O Uziemienie podstawy

W

Pasek na klatkę

H Uchwyt kubka prawy

P Podstawa

Zatyczka uchwytu
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Części wymienne - rama
Przód
BB

DD

Y X

Z

CC

AA

GG
FF
JJ

JJ
NN

MM

HH

II

JJ

Tył
BB
EE

OO

HH

PP
OO
II

KK

PP

LL

GG

NN
QQ

X

Włącznik mocy

EE

Tylni wałek

LL

Y

Bezpiecznik

FF

Pas bieżni

MM

Regulator nachylenia

Z

Wejście zasilania

GG

Wspornik podstawy

NN

Wałek obrotowy

HH

Amortyzacja podstawy

OO

Napinacz pasa

AA Pokrywa płyty sterowania
silnikiem

Zwolnienie decku

BB Pokrywa silnika

II

Koła transportowe

PP

Pokrywa tylnego wałka

CC Prawa podstawa na stopy

JJ

Nóżka poziomująca

QQ

Uchwyt zwalniający deck

KK

Amortyzator unoszenia decku

DD

Pas napędowy
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Rozwiązywanie problemów

51

52

53

ZASADY GWARANCJI

1. Sprzedawca w imieniu Gwaranta udziela gwarancji na zakupiony towar w okresie 24 miesięcy od daty

sprzedaży.
2. Wszelkie reklamacje winny być zgłaszane w miejscu zakupu towaru.
3. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą bezpłatnie usuwane w możliwie najkrótszym
czasie. Standardowa procedura nie przewiduje terminu dłuższego niż 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu
reklamowanego produktu do Serwisu Gwaranta. Okres usunięcia usterki może ulec wydłużeniu w sytuacjach
nietypowych i nieobjętych standardową procedurą. W przypadku takiej ewentualności będą Państwo informowani o
statusie reklamacji przez Serwis lub Sprzedawcę.
4. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku:
- niewłaściwego użytkowania i przechowywania sprzętu
- niewłaściwej konserwacji, przechowywania oraz transportu
- dokonywania samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
5. Uszkodzony sprzęt dostarcza do punktu sprzedaży nabywca.
6. Karta gwarancyjna jest ważna tylko z pieczęcią punktu sprzedaży, podpisem sprzedającego oraz wpisanym
rodzajem sprzętu. W przypadku zakupu w sklepie internetowym karta gwarancyjna jest ważna tylko i wyłącznie na
podstawie dokumentu zakupu (faktura, paragon) lub listu przewozowego kuriera.
7. Duplikaty kart gwarancyjnych nie będą wydawane.
8. Gwarancją nie są objęte elementy eksploatacyjne, które mogą różnić się w zależności od modelu sprzętu. Są to
m.in.: linki, paski, elementy gumowe, uchwyty z gąbki, pedały, łożyska, obicia siedzeń i oparć itp.
9. Po trzech naprawach (tego samego elementu) i kolejnym uszkodzeniu sprzęt zostanie wymieniony na nowy.
10. Konsument jest zobowiązany do zapoznania się z instrukcją obsługi i przestrzegać warunków bezpieczeństwa
podczas i poza użytkowaniem sprzętu.
11. Użytkowanie produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz warunkami określonymi w Instrukcji Obsługi
powoduje utratę Gwarancji.
12. Gwarancja jest ważna tylko na terenie Polski.
13. UWAGA! Sprzęt jest przeznaczony tylko i wyłącznie do użytku domowego.

UŻYTKOWANIE SPRZĘTU NIEZGODNIE Z WARUNKAMI GWARANCJI POWODUJE JEJ UTRATĘ. NINIEJSZA GWARANCJA
NA SPRZEDANY TOWAR KONSUMPCYJNY NIE WYŁĄCZA, NIE OGRANICZA ANI NIEZAWIESZA UPRAWNIEŃ KUPUJĄCEGO
WYNIKAJĄCYCH Z NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ.
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