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AVERTIZARE 
---- Când utilizați această bandă de alergat, păstrați firul de siguranță atașat la hainele 

dumneavoastră. 

Când alergați, mențineți o mișcare naturală a mâinilor, privirea în față și evitați tendința de a 

vă uita la picioare. 

---- Măriți viteza de deplasare pas cu pas atunci când alergați. 

---- În caz de urgență, scoateți imediat "cheia de siguranță". 

---- Părăsiți banda de alergare după ce banda de rulare este complet oprită. 

Atenție: citiți cu atenție instrucțiunile de asamblare. 

 

 

ATENŢIE 
1 - Înainte de începerea oricărui program de exerciții, consultați medicul sau personalul 

medical. 

2 - Verificați dacă toate șuruburile sunt bine fixate. 

3 - Nu puneți niciodată banda de alergare în zona cu umiditate crescută, pot apărea 

probleme de funcționare. 

4 - Nu ne putem asuma nici o responsabilitate pentru problemele apărute din motivele de 

mai sus. 

5 - Îmbrăcați haine și încălțăminte adecvată pentru sport înainte de a alerga. 

6 - Nu face exerciții 40 de minute după masă. 

7 - Pentru a preveni posibile răniri, vă rugăm să vă încălziți înainte de a vă antrena. 

8 - Consultați medicul înainte de a vă antrena dacă aveți hipertensiune arterială. 

9 - Banda de alergare este dedicată utilizării numai de către adulți. 

10 - Nu atașați nimic la părțile în mișcare al echipamentului, se poate deteriora. 

11 - Nu tăiați/prelungiți cablul de alimentare și nu schimbați ștecherul cablului; nu puneți 

ceva greu pe cablu sau plasați cablul în apropierea unei surse de căldură; nu folosiți 

prelungitoare, acestea pot provoca incendii sau risc de electrocutare. 

12 - Opriți alimentarea atunci când echipamentul nu este utilizat. Când alimentarea este 

întreruptă, nu trageți de cablul de alimentare pentru a scoate din priză.  

14 - Greutatea maximă a utilizatorului - 170 kg. 

15 - Datele pulsului nu sunt foarte precise, nu pot fi utilizate în scopuri medicale. Excesul de 

exercițiu poate provoca vătămări corporale. Dacă aveți senzație de amețeală, boală sau 

alte simptome anormale, vă rugăm să opriți antrenamentul și să consultați imediat un 

medic. 
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PRECAUȚII IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ 
1. Conectați cablul de alimentare al benzii de alergare într-un circuit cu împământare. Acest produs 

trebuie să fie împământat. Dacă apare o defecțiune, împământarea oferă protecție și se reduce 

riscul de electrocutare. 

2. Poziționați banda de alergare pe o suprafață dreaptă. Nu așezați banda de alergare pe un covor 

gros deoarece poate impiedica ventilația corespunzătoare. Nu puneți banda de alergare langă 

surse de apă sau în aer liber. 

3. Poziționați banda de alergat astfel încât priza de alimentare să fie vizibilă și accesibilă. 

4. Nu porniți niciodată banda de alergat în timp ce stați suprafața de alergare. După ce porniți 

motorul și reglați viteza, este posibil să apară o mică pauză înainte ca suprafața de alergare să 

înceapă să se miște, staționați întotdeauna pe șinele laterale ale cadrului până când banda începe 

să ruleze. 

5. Purtați îmbrăcăminte potrivită când faceți exerciții pe banda de alergare. Nu purtați haine lungi, 

care pot fi prinse în banda de alergare. Purtați întotdeauna papuci pentru alergat sau aerobic. 

6. Asigurați-vă că alimentarea este conectată la rețea și că cheia de siguranță funcționează înainte 

de a utiliza banda de alergare.  

7. Înainte de a scoate capacul motorului benzii de alergat, deconectați întotdeauna cablul de 

alimentare de la rețea. 

8. Asigurați-vă că spațiul din spatele benzii nu este mai mic de 2 x 1 m în spatele benzii de alergare. 

9. Țineți copiii departe de banda de alergat în timpul funcționării. 

10. Folosiți mânerele când mergeți sau alergați pe banda de alergare, până când vă acomodați cu 

utilizarea benzii de alergare. 

11. Fixați întotdeauna cablul de siguranță la îmbrăcăminte atunci când utilizați banda de alergare. 

Dacă viteza benzii de alergare crește brusc din cauza unei defecțiuni sau a creșterii din greșeală a 

vitezei, banda de alergare se va opri brusc atunci când cheia de siguranță este decuplată din 

consolă. 

12. În cazul unei anomalii în timpul utilizării, scoateți imediat cheia de siguranță, apucând ghidonul 

și săriți pe cele două laterale, apoi dați-vă jos de pe banda de alergare după ce se oprește complet. 

13. Când banda de alergat nu este utilizată, cablul de alimentare trebuie să fie deconectat la fel și 

cheia de siguranță. 

14. Puneți cheia de siguranță unde copiii nu au acces. 

15. Înainte de a începe orice program de exerciții, consultați medicul sau personalul medical. Ei vă 

pot ajuta să stabiliți frecvența exercițiilor, intensitatea și timpul potrivit pentru vârsta și starea 

dumneavoastră de sănătate. Dacă aveți vreo durere sau senzație de apăsare în piept, bătăi 

neregulate ale inimii, dificultăți de respirație, senzație de leșin sau disconfort în timpul exercițiilor, 

STOP! Consultați-vă medicul înainte de a continua. 

16. Dacă observați orice deteriorare sau uzură la priza electrică sau la o parte a cablului de 

alimentare, vă rugăm să le înlocuiți imediat cu ajutorul unui electrician calificat - nu încercați să le 

schimbați sau să le reparați singuri. 

17. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de service sau 

de persoane calificate, pentru a evita pericolul. 

18. Puneți picioarele pe părțile laterale înainte de a utiliza banda de alergare și atașați întotdeauna 

cablul de siguranță la îmbrăcămintea dvs. Țineți-vă de mânere înainte ca banda de alergare să 

accelereze(simțiți viteza de rulare cu ajutorul picioarelor). Pentru a evita pierderea echilibrului, vă 

rugăm să încetiniți până la cea mai mică setare sau să scoateți siguranța. Țineți-vă de brațul 

mânerelor pentru a pășii pe laterale atunci când doriți să vă opriți. 
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ETAPELE DE ASAMBLARE 
 

PASUL 1: 

1. Conectați cablul controlleru-lui(83) cu cablul prelungitor din partea de jos(82). 

 

2. Blocați stâlpii stânga și dreaptă verticală (2L/R) la cadrul principal(1) cu șurubul cu cap 

hexagonal(53) și șaibă de blocare(72). 

NOTĂ: vă rugăm să nu strângeți șurubul cu cap hexagonal (53) pentru moment. 
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PASUL 2: 

1. Conectați cablul prelungitor superior(81) cu firul prelungitor inferior(82). 

2. Fixați rama computerului(3) de stâlpul stânga/dreapta (2L/R) cu șuruburi hexagonale(53) și 

șaibele de blocare(72). Acum, strângeți toate șuruburile instalate înainte. 

3. Fixați capacele picioarelor (36L/R) și (37L/R) pe părțile stânga și dreaptă (2L/R) prin 

introducerea punctului A al capacelor exterioare și interioare (36L/R & 37L/R) până la punctul B al 

cadrului computerului(3), după cum se arată în imagine, apoi strângeți-le cu șuruburi(93). 
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PASUL 3: 

1. Strângeți bine capacul motorului(17) pe cadrul principal(1) cu șuruburile(60). 

2. Introduceți un capăt al cablului de alimentare(87) în priza de alimentare și celălalt capăt pe cadrul 

principal (1) 
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METODE DE ÎMPĂMÂNTARE 
 

Acest produs trebuie să fie împământat. În cazul în care ar apărea un defect, împământarea oferă o 

cale de rezistență minimă pentru curentul electric și astfel se reduce riscul de electrocutare. 

Acest produs este echipat cu un cablu care are conductor de împământare și o priză de 

împământare. Ștecherul trebuie să fie conectat la o priză corespunzătoare, care este instalată și 

împământată corespunzător, în conformitate cu toate codurile și legile locale. 

PERICOL - Conectarea necorespunzătoare a conductorului de împământare al echipamentului 

poate duce la  electrocutare. Verificați cu un electrician calificat sau cu un service autorizat dacă 

aveți îndoieli cu privire la conexiunea de împământare. 

Nu modificați ștecherul - dacă nu se potrivește cu priza, trebuie să aveți o priză corespunzătoare 

instalată de un electrician calificat. 

Acest produs este destinat utilizării pe un circuit nominal de 230 volți. Nu trebuie utilizat niciun 

adaptor cu acest produs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFICAȚII TEHNICE 
 

Dimensiune 

(mm) 
2073x890x1565 Putere constantă 4.0HP 

Suprafață de 

alergare (mm) 
550x1550 Putere maximă 6.0HP 

Greutate netă 169KG 
Tensiune de 

alimentare 
220V 

Greutate brută 198KG Viteză 1.0-22 KM/H 

Greutate maximă 

utilizator 

170KG Înclinare 0-15% 
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INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 
 

1. Specificațiile funcțiilor 

 

 

Speed: datele privind viteza  

Time: durata exercițiului 

Dis: distanța parcursă 

INC: afișează înclinarea(panta) 

Prog/cal: afișează programul prestabilit de lucru și caloriile arse 

PUL: afișează frecvența cardiacă(pulsul) 

Matricea led centrală: afișează pista și numărul de ture, 400m/tură. 
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1.1. Start 

Apăsați timp de 3 secunde pentru o pornire normală. 

1.2. Programe 

18 programe presetate, 3 programe de setate de utilizator, 4 moduri de antrenament, 

program de măsurare a grăsimii corporale. 

1.3. Funcția cheii de siguranță 

Scoateți cheia de siguranță, banda de alergare se va opri imediat și fereastra va afișa "---". 

Plasați cheia de siguranță pe poziție și fereastra se va afișa timp de 2s și toate datele se 

vor șterge, apoi banda va intra în starea de așteptare(Stand-by). 

1.4. Funcția tastelor 

START, STOP, PROG, MODE, SPEED / + / -, INCLINE / + / -. 

Taste rapide viteză: 3, 6, 9, 12 și 15; Taste rapide înclinare: 2%, 4%, 6%, 8% și 12%. 

①  "START" pentru pornire(3 sec), banda de alergare va funcționa la viteză minimă; 

"STOP" pentru oprire, banda de alergare se va opri când tasta este apăsată. 

②  PROGRAM: În STAND-BY, puteți selecta programele de la MODUL MANUAL, până la 

"P1-P18, FAT, U1-U3" apăsând această tastă; Modul manual este setat implicit la viteza de 

1.0 km h, viteza maximă setabilă este de 22 km/h. 

③  MODE: În STAND-BY, apăsați tasta pentru a selecta H-1 până la H-3, sunt trei moduri 

de numărătoare inversă; H-1 pentru modul de numărătoare inversă(timp); H-2 pentru 

măsurarea distanței; H-3 este pentru măsurarea caloriilor arse. Tasta SPEED / + / - poate fi 

utilizată pentru selectarea modurilor de numărătoare inversă, după setarea datelor, apăsați 

START pentru a porni banda de alergare. 

④ SPEED +/-: pentru mărirea sau micșorarea vitezei; la setarea parametrilor. Când 

motorul funcționează, tastele pot fi utilizate pentru setarea de parametri, cu 0,1 km/h pe 

apăsare; atunci când apăsați continuu mai mult de 0,5 secunde, banda va accelera/încetinii 

continuu. 

⑤ INCLINE +/-: "INCLINE +" și "INCLINE-" sunt pentru reglarea înclinării, care poate fi 

utilizată pentru setarea datelor; atunci când banda de alergare este în uz, tastele pot fi 

folosite pentru reglarea înclinării, 1 nivel per apăsare; apăsând continuu mai mult de 0,5 

secunde, banda se va înclina sau declina continuu. 

⑥ Comandă rapidă SPEED: 3 km / h, 6 km / h, 9 km / h, 12 km / h și 15 km / h poate fi 

folosită în timpul funcționării pentru a seta rapid viteza dorită. 

⑦ Comandă rapidă INCLINE: 2%, 4%, 6%, 8% & 12% poate fi folosită în timpul 

funcționării pentru a seta rapid înclinarea(panta) dorită. 

⑧ VOLUME: reglați volumul muzicii. 

⑨ UP/NEXT: selectați melodia dorită. 

⑩ Conversia KM/MILE: scoateți cheia de siguranță, apăsați PROGRAM și MODE timp 

de trei secunde în același timp pentru conversie. 

⑪ Versiunea software: Apăsați butoanele SPEED + și SPEED -, timp de o secundă în 

starea de STAND-BY, versiunea actuală de software va fi afișată. 

⑫ Analiza înclinării(pantei): Apasati butoanele INCLINE + si INCLINE-, timp de 3 

secunde, cheia de siguranta detașată, banda va studia greutatea dvs./programul selectat și 

va stabili inclinarea automat. Vă rugăm să nu faceți altă operațiune în timpul analizei 

înclinării, altfel operațiunea nu va reuși. 
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1.5. Funcția de afișare Puls 

Când banda de alergare este pornită, țineți mâinile pe suportul pentru măsurarea pulsului 

timp de 5 secunde, va fi afișată frecvența cardiacă, intervalul este de 50-200 bătăi/minut. 

1.6. Programe presetate 

Fiecare program este împărțit în 20 de secțiuni; timpul de funcționare este distribuit în mod 

egal în fiecare secțiune. Aici este o schemă de funcționare a unui program de 18 secțiuni. 

No. 

Setup time /20 = Each segment of the running time 

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

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

INCLINE 1 1 2 2 2 3 3 3 2 2 1 2 2 1 1 3 3 2 2 2 

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

INCLINE 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 3 2 2 

P03 
SPEED 1 3 3 5 5 3 6 6 6 3 6 6 3 3 3 1 3 4 2 1 

INCLINE 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 3 3 5 5 2 1 1 

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

INCLINE 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 4 4 4 6 6 3 2 2 

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

INCLINE 3 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 3 3 3 2 2 2 

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

INCLINE 3 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 2 

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

INCLINE 4 4 4 4 3 3 6 6 6 7 7 8 8 9 9 6 6 5 4 4 

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

INCLINE 4 5 5 5 6 6 6 7 8 9 9 9 10 10 10 12 12 8 6 3 

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

INCLINE 5 5 5 6 6 6 4 4 6 6 5 5 8 8 9 9 9 7 4 2 

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

INCLINE 5 6 6 6 7 5 8 8 4 4 4 5 5 8 8 10 10 8 6 3 

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

INCLINE 4 5 3 2 6 6 2 2 2 2 2 4 5 6 3 2 5 5 2 0 

 

P12 

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

INCLINE 1 2 3 2 3 5 5 0 0 2 3 5 7 3 3 5 6 5 3 3 

P13 
SPEED 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 6 5 5 4 4 3 3 

INCLINE 1 1 3 3 5 5 7 7 9 9 11 11 9 3 5 5 3 3 1 1 

P14 
SPEED 3 4 5 6 7 6 5 4 7 9 9 7 6 9 8 7 6 5 4 3 

INCLINE 0 3 3 5 5 7 7 9 9 7 7 5 5 7 7 5 5 3 3 0 

P15 
SPEED 9 9 9 8 8 8 7 7 7 6 6 6 5 7 8 8 8 9 9 9 

INCLINE 0 1 2 1 2 3 3 2 1 2 2 2 0 2 3 2 3 3 2 0 

P16 
SPEED 8 8 9 9 10 10 12 12 12 12 12 12 11 12 10 10 9 9 8 8 

INCLINE 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

P17 
SPEED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 2 3 4 5 6 5 4 

INCLINE 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 

P18 
SPEED 6 6 6 4 4 4 8 8 8 10 10 10 8 6 8 8 8 6 6 6 

INCLINE 0 1 1 2 2 2 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 
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1.7. Testul de grăsime corporală 

În modul STAND-BY, apăsați continuu MODE pentru a intra în programul de testare a 

grăsimii corporale. Afișajul va arăta "FAT". Apăsați MODE pentru a selecta parametrul F1 

(sex), F2 (vârstă), F3 (înălțime), F4 (greutate), Apăsați SPEED + / SPEED - pentru a seta 

parametrul F01-F04 Afișaju va arăta F5 după setare. În aceast moment, țineți mâna pe 

mânere timp de 5-6 secunde și se va afișa valoarea FAT, verificați dacă greutatea se 

potrivește cu înălțimea dvs. FAT este un raport între înălțime și greutate, nu proporția 

corpului. FAT este potrivit pentru fiecare bărbat și femeie, oferă detalii importante pentru 

compararea greutății cu alți indicatori de sănătate. FAT optim este între 20-25, mai puțin de 

19 înseamnă subponderal, între 25-29 înseamnă supraponderal și mai mult de 30 

reprezintă obezitate. (Parametrul este doar o referință, nu dată cu scop medical). 

 

1.8. Parametrii pentru 3 moduri 

Timpul inițial de numărătoare inversă este de 30:00 min., Intervalul de setare: 5:00 --- 99:00 

min., Numărătoare: 1:00min. Setarea inițială este de 50 Kcal(incrementare 10 Kcal), stabilit 

în intervalul 20-990 Kcal; Distanța inițială este de 1.0 km, interval de setare 1.0-99.0 Km, 

(incrementare 1.0 Km); comutarea este manuală(buton) si va afișa timp, distanță, calorii. 

1.9. Program personalizat 

În plus față de 18 programe încorporate, banda de alergare are de asemenea 3 programe 

personalizate pentru setările personalizate pe baza situației specifice a utilizatorului: U01, 

U02 și U03. 

1.9.1. Setarea programului personalizat: 

În stand-by, apăsați continuu PROGRAM pentru a accesa programul personalizat (U01 ~ 

U03); fereastra "TIME" clipește, afișează timpul presetat, apăsați "INCLINE +" / "INCLINE-", 

"SPEED +/-" pentru a seta timpul, apăsați MODE pentru a confirma setarea; apoi 

configurați restul parametriilor în același mod; configurați viteza cu SPEED + / SPEED - sau 

comenzi rapide de viteză și configurați înclinarea cu INCLINE + / INCLINE - sau comenzile 

rapide; apăsați MODE pentru a finaliza setarea pentru prima secțiune și introduceți setările 

pentru a configura parametrii din a doua secțiune până la finalizarea setării tuturor celor 20 

de parametri. Setarea va fi salvată definitiv până la setarea următoare. Acești parametri nu 

vor fi pierduți la deconectarea de la rețea. 

1.9.2. Începerea programului personalizat: 

În starea de așteptare, apăsați continuu PROGRAM după selectarea programului 

personalizat(U01 ~ U03). După configurarea timpului de funcționare, apăsați START. 

 

F--1 Gender 01(man) 02(woman) 

F--2 Age 10------------99 

F--3 Height 100----------200 

F--4 Weight 20------------150 

F--5 

FAT ≦19 Under weight 

FAT =(20--25) Normal weight 

FAT =(25--29) Over weight 

FAT ≧30 Obesity 
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1.10. Altele 

① Când se finalizează setarea parametrilor(câțiva) de numărătoare, pe ecranul pricipal se 

va afișa END timp de 0,5 secunde la fiecare 2 s, până când banda de alergare se oprește 

complet, apoi reintră înapoi în modul manual. 

②Iinterval de timp setabil este de 5:00 --- 99:00, atunci când este setat la 99:00, apăsând 

INCLINE + timpul va reveni la 5:00. 

③ Numărătoare de tim, calorii, distanță, poate fi setată pe rând și se afișează ultimul 

parametru. 

④ Cal. Valoarea standard este de 70,3 kcal/km. 

⑤ Când se efectuează testul de grăsime corporală, ambele mâini se țin pe senzorii de puls 

timp de 5 secunde, rezultatul se afișează după. 

⑥ Transfirmare Km/Milă. În modul standby sau după înlăturarea cheii de siguranță, 

apăsați PROG și MODE timp de 3 secunde în același timp, veți auzi un sunet și va fi afișată 

viteza/distanța în km sau mile. 

 

12. Mesajele de eroare 

Cod 

eroare 

Descriere 
Motiv Soluție 

 E01 

Anomalie de 

comunicare: 

Invertorul nu a primit 

semnalul 

computerului 

A. Cablul de semnal de la 

computer nu a fost conectat 

corespunzător. 

Reconectați cablul de semnal 

B. Cablul de semnal de la 

computer a fost conectat în 

scurtcircuit sau în circuit 

deschis. 

Înlocuiți cablul de semnal 

E15 

Anomalie de 

comunicare: 

Calculatorul nu a 

primit semnalul 

invertorului 

C. Defecțiune a circuitului de 

semnal al computerului. 
Înlocuiți computerul 

D. Defecțiune a circuitului de 

semnal al invertorului. 
Înlocuiți invertorul 

E04 

Tensiunea externă 

de curent alternativ 

este sub tensiunea 

nominală. 

Tensiune AC sub tensiune: 

tensiunea externă de curent 

alternativ a fost prea mică, 

verificați dacă tensiunea 220V 

AC este normal(prezentă). 

Opriți aparatul și contactați un electrician pentru 

depanarea rețelei. 

E05 

Supra-tensiune 

externă de current 

alternativ este peste 

tensiunea AC 

nominală. 

Tensiunea AC peste tensiune: 

tensiunea externă de curent 

alternativ a fost prea mare, 

verificați dacă tensiunea 220V 

AC este normal. 

Opriți aparatul și contactați un electrician pentru 

depanarea rețelei. 

E06 

Protecție la 

depășirea curentului 

de alimentare 

A. Suprasolicitat Intrarea sistemului în preotecție, resetați computerul. 

B. Piese de transmisie blocate. Reglați părțile de transmisie sau aplicați ulei de lubrifiere. 

C. Scurtcircuit intern la motor. Înlocuiți motorul. 
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D. Invertor ars. Înlocuiți invertorul. 

E07 

Protecție la supra 

sarcină 

A. Suprasolicitat Intrarea sistemului în preotecție, resetați computerul. 

B. Piesele de transmisie 

blocate sau blocate. 
Reglați părțile de transmisie sau aplicați ulei de lubrifiere. 

C. Scurtcircuit intern al 

motorului. 
Înlocuiți motorul. 

E08 

Supra-temperatură A. Supraîncălzire provocată de 

supraîncărcarea invertorului. 

Opriți utilizarea și așteptați ca temperatura să revină la 

normal. 

B. Defectarea invertorului Replace the inverter 

E09 

Eroare la sistemul 

de reglare al 

înclinării 

A. Cablul motorului de înclinare 

sau cablul de semnal nu a fost 

bine conectate. 

Examinați conexiunea și reconectați cablul de semnal 

B. Incline motor defect Înlocuiți motorul de înclinare 

C. Invertor defect Înlocuiți invertorul 

E10 

Eroare AT24C02 

externă 

A. Defectarea memoriei 

Coputerului sau defect la cablul 

de semnal 

Înlocuiți memoria IC sau înlocuiți driverul 

 

EXERCIȚII 
1. Faza de încălzire 

Această etapă ajută la buna circulație sângelui, și asigură funcționarea corectă a mușchilor. De 

asemenea, va reduce riscul de crampe și leziuni musculare. Este recomandat să faceți câteva exerciții 

de întindere așa cum se arată în figura de mai jos. Fiecare întindere ar trebui să fie menținută timp de 

aproximativ 30 de secunde, nu vă forțați mușchii într-o întindere. Dacă doare, opriți exercițiul de 

întindere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Faza de exerciții 

Aceasta este etapa în care depuneți efortul. După o utilizare regulată, mușchii din picioare vor deveni 

mai flexibili. Este foarte important să mențineți un ritm constant tot timpul. Rata de efort ar trebui să fie 

suficientă pentru a ridica bataile inimii în zona țintă prezentată în graficul de mai jos.Această etapă ar 

trebui să dureze minimum 12 minute, desi, la majoritatea durează aproximativ 15-20 de minute. 

APLECĂRI LATERALE      COAPSĂ EXTERIOARĂ 

COAPSĂ 

INTERIOARĂ APLECĂRI 

ÎNAINTE 

TENDOANE/ 

CĂLCÂIUL LUI 

ACHILE 
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3. Faza de relaxare 

Această etapă este necesară pentru a vă lăsa 

sistemul cardio-vascular și mușchii să se 

relaxeze. Aceasta este o repetare a exercițiului 

de încălzire, de ex. reduceți tempo-ul, continuați 

aproximativ 5 minute. Exercițiile de întindere ar 

trebui să fie repetate, reamintind din nou să nu 

forțați mușchii în întindere. 

Pe măsură ce vă crește nivelul de fitness, este 

posibil să aveți nevoie de mai mult antrenament și mai greu. Este recomandabil să vă antrenați cel puțin 

de trei ori pe săptămână și, dacă este posibil, să vă desfășurați antrenamentele în mod egal pe 

parcursul săptămânii. 

Pentru a tonifia musculatura folosind banda de alergare va trebui să setați rezistența la un nivel destul 

de mare. Acest lucru va pune mai multă presiune asupra muschilor picioarelor. Dacă încercați, de 

asemenea, să vă îmbunătățiți nivelul de fitness, trebuie să modificați programul de antrenament. Trebuie 

să vă antrenați în mod normal în fazele de încălzire și relaxare, însă spre sfârșitul fazei de exercițiu ar 

trebui să creșteți rezistența, făcând ca musculatura picioarelor să funcționeze mai mult. Va trebui să 

reduceți viteza pentru a vă menține ritmul cardiac în zona țintă. 

Factorul important aici este cantitatea de efort pe care o depuneți. Cu cât lucrați mai mult și mai mult, cu 

atât veți consuma mai multe calorii pe care le veți arde. Efectiv, acest lucru este același ca și cum ați 

crește nivelul de fitness, diferența este scopul. 

 

INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE 
CENTRAREA SUPRAFEȚEI DE RULARE ȘI AJUSTAREA ÎNTINDERII 

 

NU STRÂNGEȚU EXCESIV suprafața de alergare. Acest lucru poate duce la reducerea 

performanțelor motorului și la uzura excesivă a rolei. 

PENTRU A CENTRA SUPRAFAȚA DE ALERGAREA: 

● Așezați banda de alergare pe o suprafață plană 

● Setați banda de alergare la aproximativ 5 km/h 

● Dacă banda(suprafața) trage spre partea dreaptă, rotiți șurubul de reglare dreapta în 

sensul acelor de ceasornic ușor, observând schimbarea distanței la deviere, până când 

banda s-a centrat. (Atentie: diferențele de spatiu dintre curea si marginea dreapta/stânga 

nu trebuie sa fie mai mare de 5mm.) 

● Dacă banda(suprafața) trage spre partea stângă, rotiți șurubul de reglare stânga în 

sensul acelor de ceasornic ușor, observând schimbarea distanței la deviere, până când 

banda s-a centrat. (Atentie: diferențele de spatiu dintre curea si marginea dreapta/stânga 

nu trebuie sa fie mai mare de 5mm.) 

 

 

 

 

 

 

Fig A: Dacă banda deviază DREAPTA        Fig B: Dacă banda deviază STÂNGA 

ATENȚIE: DECONECTAȚI BANDA DE LA REȚEA ÎNAINTE DE EFECTUAREA ACESTOR OPERAȚIUNI. 

PIC B 

 
PIC A 
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CURĂȚARE 

Curățarea generală va prelungi foarte mult viața benzii de alergare. Mențineți banda de 

alergare curată prin ștergerea de praf în mod regulat. Asigurați-vă că ați curățat și partea 

expusă a punții de pe ambele părți ale benzii de rulare și de asemenea suporturile laterale. 

Acest lucru reduce formarea de mizerie sub covorul de rulare. 

Partea superioară a covorului poate fi curățat cu o cârpă umedă și cu săpun. Aveți grijă să 

nu pătrundă lichid în interiorul carcasei motorului sau în partea inferioară a covorului. 

Atenție: Deconectați întotdeauna banda de alergare de la priză înainte de a scoate 

capacul motorului. Cel puțin o dată pe an scoateți capacul motorului și curățați locul. 

 

UNGEREA COVORULUI ȘI A PLATFORMEI DE ALERGARE 

Această banda de alergare este echipată cu un sistem de punți pre-lubrificate necesitând 

un nivel redus de întreținere. Frecarea covorului/punții poate juca un rol major în 

funcționarea și durata de viață a benzii de alergare, necesitând astfel o lubrifiere periodică. 

Vă recomandăm o inspecție periodică a punții. 

 

Vă recomandăm să lubrifiați puntea în conformitate cu următorul calendar: 

 ușoară (mai puțin de 3 ore / săptămână)  ---> anual 

 (3-5 ore / saptamana)     --->la fiecare șase luni 

 (mai mult de 5 ore / saptamana)  --->la fiecare trei luni 
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DIAGRAMĂ 
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LISTĂ PIESE 

Nr. Descriere Cant. Nr. Descriere Cant 

1 Cadru principal 1 52 ȘurubM10*40 1 

2L/R Stâlp lateral S/D 1 pr. 53 Șurub M10*20 14 

3 Cadru computer 1 54 Șurub M10*50 2 

4 Cadru înclinare 1 55 Șurub M10*115 1 

5L/R Dispozitiv de reținere a plăcii 2 pr. 56 Șurub M10*65 2 

6 Suport mic 1 57 Șurub M10*55 1 

7 Suport mare 1 58 Șurub M6*20 1 

8 Rolă față 1 59 Șurub M6*15 8 

9 Rolă spate 1 60 Șurub M5*15 28 

10 Ajustarea picior 2 61 Șurub M3*15 2 

11 Roată PU  2 62 Șurub M3*18 2 

12 Distanțier rulment 4 63 Șurub ST4.0*16 24 

13L/R Grilă difuzor 1 pr. 64 Șurub ST4.0*16 58 

14 Șaibă margine 10 65 Șurub ST4.0*12 23 

15 Mânecă aliaj 4 66 Șurub ST2.9*9.5 14 

16 Rulment 4 67 Șurub ST2.2*8 4 

17 Capac motor 1 68 Piuliță nylon M10 10 

18 Capac frontal 1 69 Șurub ST4.0*35 4 

19 Capac spate 1 70 Piuliță M20*2.5 2 

20 Placă computer 1 71 Piuliță M3 4 

21  Capac placă computer(inf.) 1 72 Șaibă blocare Φ10*1.2 21 

22 Capac computer(sus)  1 73 Piuliță M6 8 

23 Capac computer(jos) 1 74 Șaibă plată Φ10*2.0 4 

24L/R Grilă difuzor 1 p.r. 75 Șaibă arc Φ10  4 

25 Suport pahar 2 76 Șaibă plată Φ6 8 

26 Capac tastatură(sus) 1 77 Șaibă arc Φ6 8 

27 Capac tastatură(jos) 1 78 Șurub M4*8 4 

28 Capac grip(sus) 1 79 Cheie scurtă 2 

29 Capac grip(jos) 1 80 Cablu computer 1 

30 Priză cheie de siguranță 1 81 Cablu extensie(sus) 1 

31 Marcaj cheie de siguranță 1 82 Cablu extensie(jos) 1 

32a/b Senzor puls stânga 1 p.r. 83 Cablu controller 1 

33a/b Senzor puls dreapta 1 p.r. 84 Safety lock sensor 1 

34L/R Capac protecție GRIP 1 p.r. 85 Motor 1 

35L/R Mâner PU 1 p.r. 86 Motor înclinare 1 

36L/R Capac stâlp exterior 1 p.r. 87 Cablu alimentare 1 

37L/R Capac stâlp interior 1 p.r. 88 Invertor 1 

38 Borduri 2 89 Întrerupător 1 

39 Tampon silicon 2 90 Siguranță electrică 1 

40 Covor de rulare 1 91 Sursă alimentare 1 
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41 Platformă rulare 1 92 Capac pătrat 2 

42 Fixare borduri 10 93 Șurub M4*12 4 

43 Curea 1 94 Filtru (optional) 1 

44 Tampon limitare 4 95 Placă amplificare (optional) 1 

45 Pernă 2 96 Difuzor(optional) 2 

46 Dop protector 3 97 Jack audio(optional) 1 

47 Pad anti-alunecare 4 98 Cablu MP3(optional) 1 

48 Capac 2 99 Jack căști (optional) 1 

49 Capac pătrat 2 100 Soclu SD card/USB(optional) 1 

50 Șurub M10*70  2 101 Inductor (optional) 1 

51 Șurub M10*35 6    
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OWNER’S MANUAL 

MOTORIZED TREADMILL 

DHS 2550 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE     

ASSEMBLY AND USING THE TREADMILL                           

  KEEP THE MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.   
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WARNING 
----When using this treadmill, keep attaching the safety key rope to your clothes.  

----When you are running, keep your hands swinging naturally, your eyes staring frontward 

and never look down at your feet. 

----Increase the speed step by step when running.  

----When emergency happens, take away the “safety key” immediately.  

----Leave the treadmill after the running belt is fully stopped. 

Caution: Read the assembly instruction carefully, follow the instructions. 

 

ATTENTION 
01- Before starting any exercise program, consult with your physician or health professional. 

02- Check all the bolts are securely locked. 

03- Never put the treadmill in a humid area, or it will cause troubles. 

04- We take no responsibility for any troubles or hurts due to above reasons. 

05- Dress sport clothes and shoes before running.  

06- Do not do exercise in 40 minutes after meal. 

07- To prevent hurts, please warm up before exercise.  

08- Consult with doctor before exercise if you have high blood pressure. 

09- The treadmill is only used for adults. 

10- Do not plug anything into any parts of this equipment, or it may be damaged. 

11- Do not connect line to the middle of cable; do not lengthen cable or change the cable 

plug; do not put anything heavy on cable or put the cable near heat source; forbid using 

socket with several holes, these may cause fire or people may be hurt by the power. 

12- Switch off the power when the equipment is not used. When the power is cut off, do not 

pull the power line to keep the wire unbroken. 

14. Maximum weight of user 170KGS. 

15. Pulse data may not be very accurate, so cannot be used for medical purpose. 

Over-exercise may cause injury. If you have a feeling of dizziness, sickness or other 

abnormal symptoms, please stop training and consult a doctor immediately. 
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IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS 
1. Plug the power cord of the treadmill directly into a dedicated grounded circuit. This product 

must be grounded. If it has breakdown, grounding provides a path of least resistance for 

electric current to reduce the risk of electric shock. 

2. Position the treadmill on a clear, level surface. Do not place the treadmill on thick carpet as it 

may interfere with proper ventilation. Do not place the treadmill near water or outdoors. 

3. Position treadmill so that the wall plug is visible and accessible. 

4. Never start the treadmill while you are standing on the walking belt. After turning the power 

on and adjusting the speed control, there may be a pause before the walking belt begins to 

move, always stand on the foot rails on the sides of the frame until the belt is moving. 

5. Wear appropriate clothing when exercising on the treadmill. Do not wear long, loose fitting 

clothing that may be caught in the treadmill. Always wear running or aerobic shoes with rubber 

soles. 

6. Make sure the power supply is connected and the safety key is effective before using the 

treadmill. Fit one side of the safety key on the treadmill and clip the other side on your clothes 

or belt, which will enable you to pull off the safety lock promptly in an emergency. 

7. Always unplug the power cord before removing the treadmill motor cover. 

8. Make sure there is no less than 2*1m space behind the treadmill. 

9. Keep children away from the treadmill during operation. 

10. Always hold the handrails when initially walking or running on the treadmill, until you are 

comfortable with the use of the treadmill. 

11. Always attach the safety key rope to your clothing when using the treadmill. If the treadmill 

should suddenly increase in speed due to an electronics failure or the speed being 

inadvertently increased, the treadmill will come to a sudden stop when the safety key is 

disengaged from the console. 

12. In case of any abnormality during the use process, please remove the safety key 

immediately, grasping the handlebar and jumping onto the two edgings, then get off the 

treadmill after it stops.  

13. When the treadmill is not being used, the power cord should be unplugged and the safety 

key removed. 

14. Put the safety key away where it cannot be reached by the children.  

15. Before starting any exercise program, consult with your physician or health professional. He 

or she can help establish the exercise frequency, intensity (target heart zone) and time 

appropriate for your particular age and condition. If you have any pain or tightness in your chest, 

an irregular heartbeat, shortness of breath, feel faint or have any discomfort while you exercise, 

STOP! Consult your physician before continuing. 

16. If you observe any damage or wear on the mains plug or on any section of the mains lead 

then please have them replaced immediately by a qualified electrician – do not attempt to 

change or repair these yourself. 

17. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or 

similarly qualified persons in order to avoid a hazard. 

18. Put your feet on the side rail before using the treadmill, and always attach the safety key 

rope to your clothing. Hold the handle bar before the running belt moving well (feel the running 

speed by your single foot before using it). To avoid losing balance, please slow down the speed 

to the lowest or take off the safety lock. And hold the handle bar to jump to the side rails when 

emergency or the safety key is not attached.  
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ASSEMBLY STEPS 
 

STEP 1: 

1. Connect the controller wire (83) with the lower extension wire (82). 

 

2. Lock the left and right upright tubes (2L/R) to the main frame (1) with hex socket screw (53) and lock 

washer (72).  

NOTE: please don’t tighten the hex socket screw (53) for the time being. 
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STEP 2: 

1. Connect the upper extension wire (81) with the lower extension wire (82).  

2. Fix the computer frame (3) to the left and right upright tube (2L/R) with hex socket screws (53) and 

lock washers (72). Now, tighten all screws installed before. 

3. Fix the outer upright tube covers (36L/R) and inner upright tube covers (37L/R) onto the left and 

right upright tubes (2L/R) by inserting the point A of both outer and inner upright tube covers 

(36L/R&37L/R) to the point B of the computer frame (3), as shown in picture, and then tighten them 

with cross tapping screws (93). 
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STEP 3: 

1. Lock the motor cover(17) to the main frame(1) tightly with cross screws (60). 

2. Plug one end of the power cord(87) into the power socket on the main frame(1) 
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GROUNDING METHODS 
 

This product must be grounded. If it should malfunction or breakdown, grounding provides 
a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock.  

This product is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and a 
grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly 
installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances. 

DANGER – Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a 

risk of electric shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are in doubt as 
to whether the product is properly grounded.  

Do not modify the plug provided with the product – if it will not fit the outlet, have a proper 
outlet installed by a qualified electrician. 

This product is for use on a nominal 220-volt circuit. No adapter should be used with this 

product.  

 

 

 

 

 

 

 

TECHNICAL PARAMETER 
 

ASSEMBLY SIZE 

(mm) 
2073x890x1565 POWER 4.0HP 

RUNNING 

SURFACE (mm) 
550x1550 

MAX OUTPUT 

POWER 
6.0HP 

NET WEIGHT 169KG INPUTVOLTAGE 220V 

GROSS  WEIGHT 198KG SPEED RANGE 1.0-22 KM/H 

MAX 

USER’S WEIGHT 
170KG INCLINE 0-15% 
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OPERATION INSTRUCTIONS 

1. Function specifications  

 

 

Speed: display speed data.  

Time: display time  

Dis.: display distance 

INC.: display incline 

Prog/cal: display program and calories  

PUL: display heart rate 

Middle dot matrix: display the runway and the number of turns, 400 meet per turn. 

LCD 大视窗 
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1.1. Start 

Press for 3s with normal start. 

1.2. Programs  

18 Preset programs, 3 USER setting programs,4 exercise mode, Body fat Test programs. 

1.3. Safe Key function  

Pull out the Safety key, the treadmill will stop immediately and window will display “ ---” .Put 

the safety key in the position and the window will display for 2s and all data will clear up, 

then get into standby state. 

1.4. Key function 

START, STOP, PROG, MODE, SPEED/+/-, INCLINE/+/-. 

Speed shortcut: 3, 6, 9, 12&15; incline shortcut: 2%, 4%, 6%, 8%& 12%. 

①“START” for startup, press START the treadmill will run at minimal speed; “STOP” for 

stop, the treadmill will stop when the key pressed. 

②PROGAM KEY: In standby state, you can circle select the programs from Manual Mode 

to “P1-P18, FAT, U1-U3” by pressing this key; Manual model is set for default; the default 

speed is 1.0 km/h, max speed set at 22km/h. 

③MODE KEY: In standby state, press the key to select H-1 to H-3 three different 

countdown modes; H-1 for time countdown mode; H-2 for distance countdown mode; H-3 

for cal. Countdown mode; SPEED/+/- key may be used to setup all the countdown modes, 

after setting the data, press the START to run the treadmill. 

④SPEED+/-:  for increase or decrease the speed setting; when setting the parameters, 

the motor runs, the keys can be used as parameter adjuster, when the motor runs, the keys 

can be used as speed adjuster, up 0.1km per press; when continuously press over 0.5s, it 

will continuously speed up or down. 

⑤INCLINE+/-: “INCLINE+” and “INCLINE-” are for slop adjusting, which can be used for 

the data setting; when the treadmill is in use, the key can be used to adjust the slop, 

advance 1level per press; continuously press over 0.5s, it will continuously incline or 

decline. 

⑥SPEED shortcut: 3km/h, 6km/h, 9km/h, 12km/h&15km/h can be set under operation 

condition. 

⑦INCLINE SHORTCUT:2%, 4%, 6%, 8% & 12% can be set under operation condition   

⑧VOLUME: adjust the music volume. 

⑨UP/NEXT: select the music track. 

⑩Kilometer transform with mile: take off the safety key, press PROGRAM and MODE 

for three seconds at the same time.  

⑪Software version of the query: Press the SPEED+ and SPEED-, two buttons for 1 

second during the standby state, you could inquiry the information of current software 

version. 

⑫Incline studying: Press the INCLINE+ and INCLINE-, two buttons for 3 seconds in the 

condition of taking away the safety key, you could study the incline. Please don’t do other 

operation during incline study as far as possible, otherwise it will fail. 
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1.5. Display function 

When the treadmill on, hold the heart rate holder for 5s, the heart rate will be displayed, the 

initial value is the actual heart rate, range 50-200 beets per minute.  

1.6. Preset programs 

Each program is divided into 20 sections; the operation time will be evenly distributed to 

each program section.  Here below is an 18 section program running diagram. 

No. 

Setup time /20 = Each segment of the running time 

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

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

INCLINE 1 1 2 2 2 3 3 3 2 2 1 2 2 1 1 3 3 2 2 2 

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

INCLINE 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 3 2 2 

P03 
SPEED 1 3 3 5 5 3 6 6 6 3 6 6 3 3 3 1 3 4 2 1 

INCLINE 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 3 3 5 5 2 1 1 

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

INCLINE 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 4 4 4 6 6 3 2 2 

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

INCLINE 3 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 3 3 3 2 2 2 

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

INCLINE 3 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 2 

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

INCLINE 4 4 4 4 3 3 6 6 6 7 7 8 8 9 9 6 6 5 4 4 

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

INCLINE 4 5 5 5 6 6 6 7 8 9 9 9 10 10 10 12 12 8 6 3 

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

INCLINE 5 5 5 6 6 6 4 4 6 6 5 5 8 8 9 9 9 7 4 2 

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

INCLINE 5 6 6 6 7 5 8 8 4 4 4 5 5 8 8 10 10 8 6 3 

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

INCLINE 4 5 3 2 6 6 2 2 2 2 2 4 5 6 3 2 5 5 2 0 

 

P12 

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

INCLINE 1 2 3 2 3 5 5 0 0 2 3 5 7 3 3 5 6 5 3 3 

P13 
SPEED 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 6 5 5 4 4 3 3 

INCLINE 1 1 3 3 5 5 7 7 9 9 11 11 9 3 5 5 3 3 1 1 

P14 
SPEED 3 4 5 6 7 6 5 4 7 9 9 7 6 9 8 7 6 5 4 3 

INCLINE 0 3 3 5 5 7 7 9 9 7 7 5 5 7 7 5 5 3 3 0 

P15 
SPEED 9 9 9 8 8 8 7 7 7 6 6 6 5 7 8 8 8 9 9 9 

INCLINE 0 1 2 1 2 3 3 2 1 2 2 2 0 2 3 2 3 3 2 0 

P16 
SPEED 8 8 9 9 10 10 12 12 12 12 12 12 11 12 10 10 9 9 8 8 

INCLINE 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

P17 
SPEED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 2 3 4 5 6 5 4 

INCLINE 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 

P18 
SPEED 6 6 6 4 4 4 8 8 8 10 10 10 8 6 8 8 8 6 6 6 

INCLINE 0 1 1 2 2 2 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 
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1.7. Body fat test 

In standby state, press MODE continuously to enter body fat test program. The window 

display “FAT”. Press MODE to select the parameter of F1(gender), F2(age), F3(height), 

F4(weight), Press SPEED +/ SPEED - to set the parameter of 01-04(see below detailed 

table), the window display F5 after setting. At this state, hold the handle pulse board for 5-6 

seconds and it will display the FAT, check if the weight matches with your height.FAT is to 

measure the relevance between height and weight, not the body proportion. FAT is suitable 

for every man and woman, it provide the important grounds for adjusting the weight with 

other health indicators. The perfect FAT is between 20-25, which means if less than 19 is 

too thin, and if between 25-29 is overweight and if more than 30 is obesity.(The parameter 

is only for reference, not medical judgment) 
 

 

1.8. Parameters for 3 modes 

Countdown initial set time is 30:00 min., the range: 5:00 ---99:00 min., add step: 1:00min.; 

Countdown cal. Initial set is 50 Kcal, set range 20-990 Kcal, add step 10 Kcal; Countdown 

distance initial set is 1.0 Km, set range 1.0-99.0 Km, add step 1.0 Km; loop switch 

sequence is manual、time、distance、calorie.   

1.9. Customized program  

In addition to 18 built-in programs, the treadmill also has 3 customized programs to support 

the customized setting based on the user’s specific situation: U01, U02 and U03.  

1.9.1. Setting of customized program:  

In standby state, continuously press PROGRAM to the required customized program (U01~ 

U03); at the same time, the “TIME” window flashing, display the preset time, press 

“INCLINE+”/ “INCLINE-”, “SPEED+/-”  to set the running time, press MODE to confirm 

entering the setting; then, set up parameters in the first time section; set up speed by 

SPEED +/ SPEED - or speed shortcuts and set up incline by INCLINE +/ INCLINE - or 

incline shortcuts; press MODE to complete the first time section’s setting and enter the 

state to set up parameters for the second time section until the completion of setting for all 

the 20 time sections. Set parameters will be permanently saved until the next time setting. 

These parameters will not be lost due to power disconnection.  

1.9.2. Start of customized program:  

In standby state, continuously press PROGRAM to the required customized program (U01~ 

U03). After setting up the operation time, press START.   

F--1 Gender 01(man) 02(woman) 

F--2 Age 10------------99 

F--3 Height 100----------200 

F--4 Weight 20------------150 

F--5 

FAT ≦19 Under weight 

FAT =(20--25) Normal weight 

FAT =(25--29) Over weight 

FAT ≧30 Obesity 
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1.10. Others  

①When some countdown parameters completed, the window display END, the alarm 

beeps 0.5sin every 2s, until the treadmill stop fully, then back to manual mode. 

②In setting parameter, it must be cycle set, as the time set range 5:00---99:00, when set at 

99:00, press INCLINE+ it will back to 5:00 and go on cycling.  

③Countdown time, countdown cal, countdown distance, only one parameter can be set, 

and operates the last parameter. The one which has set countdown, other is with normal 

count. 

④Cal. Standard value is 70.3 Kcal/Km. 

⑤When test body fat, both hands hold heart pulse for 5s and the body fat display. 

⑥Kilometer transform with mile. In standby or removing safety key state, press PROG and 

MODE for 3 seconds at the same time, you will hear the sound of ‘BE’, and your fastest 

speed will be showed. 

 

 12. Meanings of error message codes: 

 

Error 

code 

Description 
Failure reason Solutions 

 E01 

Communication 

abnormality: Inverter 

did not receive the 

computer’s signal 

A. The computer signal wire 

was not connected well. 
Reconnect the signal wire. 

B. The computer signal wire 

was connected short circuit or 

open circuit. 

Replace the signal wire. 

E15 

Communication 

abnormality: 

Computer did not 

receive the inverter’s 

signal 

C. The computer signal circuit 

breakdown. 
Replace the computer. 

D. The inverter signal circuit 

breakdown. 
Replace the inverter. 

E04 

The external AC 

voltage under 

voltage. 

AC voltage under voltage: 

external AC voltage was too 

low, Please check whether the 

220V AC voltage normally. 

 Stop use it, and ask the electrician for trouble shooting. 

E05 

The external AC 

voltage over-voltage. 

AC voltage over voltage: 

external AC voltage was too 

high, Please check whether the 

220V AC voltage normally. 

 Stop using and ask the electrician for trouble shooting. 

E06 

Over-current 

protection 

A. Overloaded System protection, reset the computer. 

B. Transmission parts stuck or 

block. 
Adjust the transmission parts, or apply lubricating oil. 

C. The motor internal short 

circuit. 
Replace the motor. 

D. The inverter burn out. Replace the inverter. 



 

- 30 - 

E07 

Over-load protection A. Overloaded System protection, reset the computer. 

B. Transmission parts stuck or 

block. 
Adjust the transmission parts, or apply lubricating oil. 

C. The motor internal short 

circuit. 
Replace the motor. 

E08 

Over-temperature 

protection 

A. Overloaded cause the 

inverter over temperature. 
 Stop using, and wait for the temperature being normally. 

B. Inverter breakdown Replace the inverter 

E09 

Incline learning error A. The wire of incline motor or 

computer signal wire was not 

connected well. 

Examine the wire connection correct or not and reconnect 

the signal  wire 

B. Incline motor defect Replace incline motor 

C. Inverter defect Replace the inverter 

E10 

External AT24C02 

error 
A. IC memory breakdown, or 

relative wire defect 
Replace IC memory or replace driver 

 

EXERCISE INSTRUCTIONS 
1. The Warm Up Phase 

This stage helps get the blood flowing around the body and the muscles working properly. It 

will also reduce the risk of cramp and muscle injury. It is advisable to do a few stretching 

exercises as shown below. Each stretch should be held for approximately 30 seconds, do 

not force or jerk your muscles into a stretch - if it hurts, STOP. 

2. The Exercise Phase 

This is the stage where you put the effort in. After regular use, the muscles in your legs will 

become Stronger.  Work to your but it is very important to maintain a steady tempo 

throughout. The rate of work should be sufficient to raise your heart beat into the target 

zone shown on the graph below.   

This stage should last for a minimum of 12 minutes though most people start at about 15-20 

minutes 
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3. The Cool Down Phase 

This stage is to let your Cardio-vascular System and muscles wind down. This is a repeat of 

the warm up exercise e.g. reduce your tempo, continue for approximately 5 minutes. The 

stretching exercises should now be repeated, again remembering not to force or jerk your 

muscles into the stretch.  

As you get fitter you may need to train longer and harder. It is advisable to train at least 

three times a week, and if possible space your workouts evenly throughout the week. 

To tone muscle while on your Treadmill you will need to have the resistance set quite high. 

This will put more strain on our leg muscles and may mean you cannot train for as long as 

you would like. If you are also trying to improve your fitness you need to alter your training 

program. You should train as normal during the warm up and cool down phases, but 

towards the end of the exercise phase you should increase resistance, making your legs 

work harder than normal. You may have to reduce your speed to keep your heart rate in the 

target zone. 

The important factor here is the amount of effort you put in. The harder and longer you work 

the more calories you will burn. Effectively this is the same as if you were training to 

improve your fitness, the difference is the goal. 

 

MAINTENANCE INSTRUCTIONS 
WALKING BELT CENTERING AND TENSION ADJUSTMENT 

 

DO NOT OVERTIGHTEN the walking belt. This may cause reduced motor performance 

and excessive roller wear. 

TO CENTER WALKING BELT: 

● Place treadmill on a level surface 

● Run treadmill at approximately 3.5 mph 

● If the belt offs the track to the right side, please screw the right adjusting bolt clockwise 

slowly, noticing the change of the deviating distance, until center the belt. (Attention: the 

space between the belt and the right/left edgings is at a distance normally. And the gap 

between the right and left distance should be no more than 5mm. 

● If the belt offs the track to the left side, please screw the left adjusting bolt clockwise 

slowly, noticing the change of the deviating distance, until center the belt. (Attention: the 

space between the belt and the right/left edgings is at a distance normally. And the gap 

between the right and left distance should be no more than 5mm. 

 

 

 

 

 

Picture A:If the belt has drifted to the RIGHT      Picture B: If the belt has drifted to the LEFT 

WARNING: ALWAYS UNPLUG THE TREADMILL FROM THE ELECTRICAL OUTLET 

BEFORE CLEANING OR SERVICING THE UNIT. 

PIC B 

 
PIC A 
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CLEANING 

General cleaning or the unit will greatly prolong the treadmill. Keep treadmill clean by 

dusting regularly. Be sure to clean the exposed part of the deck on either side of the walking 

belt and also the side rails. This reduces the build up of foreign material underneath the 

walking belt.  

The top of the belt may be cleaned with a wet, soapy cloth. Be careful to keep liquid away 

from inside the motorized treadmill frame or from underneath the belt. Warning：Always 

unplug the treadmill from the electrical outlet before removing the motor cover. At 

least once a year remove the motor cover and vacuum under the motor cover. 

 

WALKING BELT AND DECK LUBRICATION 

This treadmill is equipped with a pre-lubricated, low maintenance deck system. The belt/ 

deck friction may play a major role in the function and life of your treadmill, thus requiring 

periodic lubrication. We recommend a periodic inspection of the deck. 

 

We recommend lubrication of the deck according to the following timetable: 

 Light user (less than 3 hours/ week)          annually   

 Medium user (3-5 hours/ week)               every six months 

 Heavy user (more than 5 hours/ week)        every three months 
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EXPLODED DRAWING 
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PARTS LIST 

Part 

No. 
Description Qty 

Part 

No. 
Description Qty 

1 Main frame 1 52 
Hex socket screw 

M10*40 
1 

2L/R L/R upright tube 1 pr. 53 
Hex socket screw 

M10*20 
14 

3 Computer frame 1 54 Hex socket cap screw M10*50 2 

4 Incline frame 1 55 Hex socket cap screw M10*115 1 

5L/R Running board retainer 2 pr. 56 Hex socket cap screw M10*65 2 

6 Baffle 1 57 Hex socket cap screw M10*55 1 

7 Big baffle 1 58 Cross pan head screw M6*20 1 

8 Front roller 1 59 Cross pan head screw M6*15 8 

9 Rear roller 1 60 Cross screw M5*15 28 

10 Adjusting foot pad 2 61 Cross countersunk head screw M3*15 2 

11 PU wheel  2 62 Cross countersunk head screw M3*18 2 

12 Bearing spacer 4 63 
Cross countersunk tapping screw  

ST4.0*16 
24 

13L/R Loudspeaker mesh 1 pr. 64 Cross tapping screw ST4.0*16 58 

14 Edging washer 10 65 Cross tapping screw ST4.0*12 23 

15 Alloy sleeve 4 66 Cross tapping screw ST2.9*9.5 14 

16 Bearing 4 67 Cross tapping screw ST2.2*8 4 

17 Motor cover 1 68 Nylon nut M10 10 

18 Front cover 1 69 Cross tapping screw ST4.0*35 4 

19 Rear end cap 1 70 Hex nut M20*2.5 2 

20 Computer board 1 71 Hex nut M3 4 

21  Computer board bottom cover 1 72 Lock washer Φ10*1.2 21 

22 Computer upper cover  1 73 Hex nut M6 8 

23 Computer bottom cover  1 74 Flat washer Φ10*2.0 4 

24L/R Loudspeaker cover 1 p.r. 75 Spring washer Φ10  4 

25 Kettle case 2 76 Flat washer Φ6 8 

26 Key board upper cover 1 77 Spring washer Φ6 8 

27 Key board bottom cover 1 78 Cross pan head screw M4*8 4 

28 Hand grip upper cover 1 79 Shortcut key 2 

29 Hand grip bottom cover 1 80 Computer connecting wire 1 

30 Safety lock socket 1 81 Upper extension wire 1 

31 Safety lock inlay 1 82 Lower extension wire 1 

32a/b Left hand pulse 1 p.r. 83 Controller wire 1 

33a/b Right hand pulse 1 p.r. 84 Safety lock sensor 1 

34L/R Hand grip protective cover 1 p.r. 85 Motor 1 

35L/R PU handlebar 1 p.r. 86 Incline motor 1 

36L/R Outer upright tube cover 1 p.r. 87 Power cord 1 

37L/R Inner upright tube cover 1 p.r. 88 Inverter 1 
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38 Edgings 2 89 Switch 1 

39 Silicon cushion 2 90 Circuit breaker 1 

40 Running belt 1 91 Power socket 1 

41 Running board 1 92 Square end cap 2 

42 Edging fixing 10 93 Cross tapping screw M4*12 4 

43 Belt 1 94 Filter (optional) 1 

44 Limiting stopper 4 95 Amplifier board (optional) 1 

45 Cushion 2 96 Loudspeaker(optional) 2 

46 Protective plug 3 97 Audio jack(optional) 1 

47 Anti-skid pad 4 98 MP3 wire(optional) 1 

48 Foot pad cover 2 99 Headphone jack (optional) 1 

49 Square end cap 2 100 SD card/USB socket (optional) 1 

50 Hex screw M10*70  2 101 Inductor (optional) 1 

51 Hex screw M10*35 6    


