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Σημείωση: 

Πριν από τη συναρμολόγηση του προϊόντος, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες, αν αντιμετωπίσετε 

δυσκολία, μπορείτε να αναζητήσετε βοήθεια από κάποιον ειδικό. 

                 Περιεχόμενα συσκευασίας: 
 

  

No. Περιγραφή μονάδα Ποσότητα  

1 Κύριο πλαίσιο Εξέδρα 
βαδίσματος 

1  

2         Αξεσουάρ κάλυμμα 1  

3 Στήλη  μέρη 1  
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No. Περιγραφή Ποσότητα No. Επιπρόσθετα Ποσότητα 

1 Εξάγωνο κλειδί 5# 1 4  Λάδι σιλικόνης 1 

2 Εξάγωνο κλειδί 6# 1 5  Οδηγίες 1 

3 Πολυλειτουργικό κλειδί 1 6 Ηλεκτρικό 
χειριστήριο 

1 

Τεχνικές παράμετροι: 

Συχνότητα λειτουργίας: 
220V~50Hz 

Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος 
100KG 

Μέγεθος περιοχής 
1210*485*125mm 

Μέγεθος περιοχής 
1210*530*950MM 

Τύπος βύσματος πρίζας 
EU 

Έυρος ταχυτήτων 
1-6 

Λειτουργία μηχανισμού 
Βάδισμα, τρέξιμο 

Προστασία από στατικό ηλεκτρισμό   I 
 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και προφυλάξεων. Το μηχάνημα είναι κατάλληλο 
μόνο για χρήση σε κλειστούς χώρους, αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή με υγρασία η νερό. 
Φορέστε κατάλληλα αθλητικά ρούχα και αθλητικά παπούτσια πριν από την άσκηση. Απαγορεύεται να 
ασκείστε ξυπόλητοι στο μηχάνημα καθώς υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού για τα δάκτυλα των ποδιών. 
Το φις τροφοδοσίας πρέπει να είναι γειωμένο και η πρίζα πρέπει να ανήκει σε αποκλειστικό κύκλωμα για 
να αποφεύγεται η κοινή χρήση με άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό. 
Τα παιδιά πρέπει να μένουν μακριά από το μηχάνημα. 
Θα πρέπει να αποφευχθεί η υπερφόρτωση, διαφορετικά θα προκληθεί βλάβη στον κινιτήρα 
Απενεργοποιήστε την συσκευή όταν η άσκηση έχει τελειώσει. 
Παρακαλούμε διατηρήστε την κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό του δωματίου όταν χρησιμοποιείτε 
το προϊόν για να αποφευχθεί η έντονη δυσφορία λόγω κόπωσης. 
Κρατήστε το κλιπ καλωδίου ασφαλείας στα ρούχα κατά τη διάρκεια της άσκησης για να επιτύχετε το 
ασφαλές κλείσιμο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 
Εάν αισθάνεστε άσχημα κατά τη χρήση, σταματήστε την άσκηση και συμβουλευτείτε έναν γιατρό. 
Αφού χρησιμοποιηθεί το λάδι σιλικόνης, πρέπει να φυλάσσεται σε μέρος που δεν μπορούν να εντοπίσουν 
μικρά παιδιά. 
 
 
                                                               
                                                             ΠΡΟΣΟΧΗ 
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Ελέγξτε αν το ρούχο που φοράτε είναι κουμπωμένο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Μην φοράτε ρούχα 
που γαντζώνονται εύκολα. Μην ακουμπάτε το καλώδιο τροφοδοσίας σε ζεστά αντικείμενα. Μην αφήνετε 
παιδιά κοντά στο μηχάνημα. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το μηχάνημα σε εξωτερικούς χώρους. Αφαιρέστε 
τη συσκευή από το ρεύμα πριν μετακινήσετε το μηχάνημα. Απαγορεύεται να αποσυναρμολογήσετε ή να 
ανοίξετε το μηχάνημα. 
Αυτό το μηχάνημα προορίζεται μόνο για κυκλώματα 20 αμπέρ. Μόνο ένα άτομο ανα φορά μπορεί να 
ασκείται στο μηχάνημα. Εάν αισθάνεστε ζάλη, πόνο στο στήθος, ναυτία ή δύσπνοια κατά τη διάρκεια της 
άσκησης σταματήστε αμέσως και αναζητήστε ιατρική βοήθεια. 
 

ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΞΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
 
Όταν λαμβάνετε ιατρική θεραπεία πρέπει να συμβουλευτείτε έναν ειδικό πριν από τη χρήση. Όσοι 
υποφέρουν από πόνο στη μέση ή έχουν τραυματιστεί στα πόδια,και το λαιμό. μούδιασμα των ποδιών, 
παθήσεις του  της μέσης, του αυχένα και των χεριών , ρευματισμούς ή οστεοπόρωση.  
 

Μην χρησιμοποιείτε κοντά σε ζεστές συσκευές, όπως άμεσο ηλιακό φως, ζεστά μέρη, όπως γύρω από 

τη σόμπα και θερμαινόμενα χαλάκια. 

Μην το χρησιμοποιείτε όταν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένα. 

. 

◆ Μην καταστρέφετε ή λυγίζετε ή περιστρέφετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Ταυτόχρονα, μην 

τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω του 
 
 
Να χρησιμοποιείται με σύνεση από ανθρώπους που δεν ασκούνται τακτικά ή είναι αρχάριοι. 
Σε καμία περίπτωση να μην ασκείστε με γεμάτο στομάχι, αν νιώθετέ άρρωστοι ή έχετε πυρετό. 

Το μηχάνημα είναι κατάλληλο για οικιακή χρήση και δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση σε 
γυμναστήρια ή χώρους ψυχαγωγίας   
 
 
Οδηγίες σύνδεσης 
 
Το προϊόν πρέπει να είναι σωστά συνδεδεμένο στο ρεύμα. Είναι εξοπλισμένο με τροφοδοτικό με 
αγωγό γείωσης συσκευής και βύσμα που πρέπει να συνδεθεί σε κατάλληλη πρίζα που έχει 
εγκατασταθεί και γειωθεί σωστά, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. 
Εάν η σύνδεση του αγωγού γείωσης του εξοπλισμού δεν είναι σωστή, θα οδηγήσει σε κίνδυνο 
ηλεκτροπληξίας. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το αν η γείωση του προϊόντος είναι σωστή, 
αναθέστε σε έναν επαγγελματία ηλεκτρολόγο να ελέγξει, ακόμη και αν το βύσμα που είναι 
προσαρτημένο στο προϊόν δεν ταιριάζει με την πρίζα, δεν μπορεί να τροποποιηθεί, αναθέστε σε έναν 
επαγγελματία ηλεκτρολόγο να εγκαταστήσει την κατάλληλη πρίζα.  Μην χρησιμοποιείτε 
πολύμπριζο ή μπαλαντέζα για τη σύνδεση.
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
 
Ανοίξτε την συσκευασία και τοποθετήστε τα περιεχόμενα στο έδαφος 

 

    ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ  

 
3) Ανοίξτε τη στήλη, αφαιρέστε το κουμπί και στερεώστε τη θέση της οπής του στύλου με την 
οπή του πλαισίου, με τα κλειδιά και τις βίδες που θα βρείτε στη συσκευασία Συνδέστε στην 
πρίζα και ενεργοποιήστε τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για εκκίνηση/ 
τερματισμό και ρύθμιση ταχύτητας. 
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Συστάσεις σωστής άσκησης και ευεξίας 

1、 Ζέσταμα 

2、 5 έως 10 λεπτά προθέρμανση πριν από κάθε χρήση του μηχανήματος. 

3、 Αναπνοές 

4、 Μην κρατάτε την αναπνοή σας κατά τη διάρκεια της άσκησης 

5、 Συχνότητα άσκησης 

6、 Η ίδια περιοχή μυών πρέπει να ασκείται μετά απο 48 ώρες ανάπαυσης, δηλαδή 
κάθε δεύτερη μέρα για να εκπαιδεύσετε την ίδια περιοχή. 

7、 Κόπωση 

8、 Σύμφωνα με την ατομική φυσική κατάσταση του καθενός, η ένταση καταπόνησης 
και κούρασης μπορεί να διαφέρει. Είναι απόλυτα φυσιολογικό αν είστε αρχάριοι να 
κουράζεστε πιο εύκολα, όσο συνεχίζετε όμως να εξασκείστε, η αντοχή σας στην άσκηση και 
την κόπωση θα βελτιωθεί σημαντικά. 

9、 Φαγητό και ποτό 

10、 Προκειμένου να προστατευτεί το πεπτικό σύστημα, συνιστάται να ασκείστε μία 
ώρα μετά τα γεύματα, ενώ μπορείτε να πίνετε άφθονο νερό για να αυξήσετε τις καύσεις και 
αν αναπληρώσετε τους ηλεκτρολύτες που χάνετε λόγω της εφίδρωσης. 

11、 Ζέσταμα- άσκηση 

12、 Όσο γρήγορα κι αν θέλετε να ρυθμίσετε το μηχάνημα, συνίσταται να ξεκινήσετε σε 
χαμηλό ρυθμό βαδίσματος για  5 ~ 10 λεπτά για να ζεσταθείτε. 
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                                                       Ενδείξεις οθόνης: 
 
Διαθέτει παράθυρο ένδειξης και παρέχει δυνατότητα αντίστροφης μέτρησης κατά την  έναρξη 
της άσκησης. Οθόνη "3", "2", "1". Όταν ο διάδρομος λειτουργεί, το παράθυρο αλλάζει 
αυτόματα κάθε 5 δευτερόλεπτα (ακολουθούμενο από το παράθυρο "TIME", παράθυρο 
"SPEED", παράθυρο "DIS", παράθυρο "CAL"). 
Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στα διαφορετικά παράθυρα είναι οι εξής: 
1. Παράθυρο "SPEED": 
Εμφάνιση της τρέχουσας ταχύτητας και κατάσταση λειτουργίας, εύρος ταχύτητας: 16,0 
KM/h. 
2. Παράθυρο "TIME" 
Εμφάνιση χρόνου κίνησης, ώρας προόδου από 0: 00-99: 59, έως 99:59 όταν η σταθερή 
ταχύτητα του διαδρόμου σταματήσει να λειτουργεί. Αντίστροφη μέτρηση από τον 
καθορισμένο χρόνο στο μηδέν, όταν η σταθερή ταχύτητα του διαδρόμου σταματήσει να 
λειτουργεί, 10 λεπτά μετά την πλήρη στάση, τοποθετείται σε κατάσταση αναμονής. 
3. Παράθυρο "DIS" 
Εμφάνιση απόστασης κίνησης, μέτρηση από 0.00-99.90, επαναμέτρηση μετά από μηδένισμα, 
αντίστροφη μέτρηση από την καθορισμένη τιμή στο μηδέν, όταν αντίστροφη μέτρηση στο 0 
όταν σταματήσει να λειτουργεί, ξεκινά η σταθερή επιβράδυνση του διαδρόμου, 10 λεπτά μετά 
την πλήρη διακοπή , μπαίνεισε κατάσταση αναμονής 
4. Παράθυρο "CAL" 
Εμφάνιση της τιμής κατανάλωσης, θερμίδων 
1. "power" για κλειδί τερματισμού λειτουργίας: τρέξτε στον διάδρομο, απενεργοποιήστε τον. 
Σε κατάσταση αναμονής, απενεργοποιήστε την οθόνη σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας. 
2. Το "Start Stop" είναι το πλήκτρο έναρξης/διακοπής: Όταν είναι ενεργοποιημένο, πατήστε 
ανά πάσα στιγμή για να ξεκινήσει ο διάδρομος, κατά τη διάρκεια της άσκησης μπορείτε να 
σταματήσετε το τρέξιμο και να μηδενίσετε τοκοντέρ 
3. "speed+" για άυξηση/μείωση ταχύτητας +: αφού ο διάδρομος αρχίσει να αυξάνει την 
ταχύτητα, η τιμή προσαρμογής του είναι + 0,1 km / ώρα, όταν συνεχίζει να αυξάνεται το 
κράτημα πάνω από 0,5 δευτερόλεπτα. 
4. "speed -" για κλειδί μείωσης ταχύτητας: αφού ο διάδρομος αρχίσει να μειώνει την 
ταχύτητα, η τιμή πλάτους προσαρμογής του είναι- 0,1 km / ώρα, όταν συνεχίζει να μειώνεται 
το κράτημα πάνω από 0,5 δευτερόλεπτα. 
Λειτουργίες κατά τη διάρκεια της κίνησης 
1. Πιέστε το πλήκτρο -"speed-" θα μειώσει την ταχύτητα λειτουργίας του διαδρόμου. 
2. Πατήστε το πλήκτρο +"speed" θα αυξήσει την ταχύτητα λειτουργίας του διαδρόμου. 
3. πατήστε start stop για να επιβραδύνετε για να σταματήσετε να τρέχετε. 
 

Εύρος τιμών： 

Ρύθμιση 
παραμέτρων 

Αρχική Ορισμός 
αρχικού  

Ρύθμιση εύρους Εμφάνιση 
οθόνης 

Λεπτά, 
δευτερόλεπτα 

0:00 30:00 5:00-99:00 0:00−99:59 

Κλίση - - - - 
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Εμβέλεια (KM/H) 0.8 1.0 1.0-6.0 1.0-6.0 

Απόσταση (km) 0.00 1. 

0 

0.50-99.90 0.00−99.90 

Καρδιακός παλμός 
(παλμοί/λεπτό) 

- - - - 

Θερμίδες 0.0 50.0 10.0-999.0 0.0−999.0 

 
Ενδείξεις λάθους 

No. Κωδικοί 
λάθους 

Ανεπιτυχία Πιθανά αίτια Λύσεις 

    1πρέπει να 

αυξήσετε την τάση 

του εξωτερικού 

φίλτρου. 

1 E02 Βλάβη μηχανής 1. Λάθος τοποθέτηση στο ρεύμα 

2. Λάθος ρύθμιση τροχών 

2. 
Επαναπροσδιορίστε 
την ευθύτητα  των 
τροχών κύλησης. 

     3. Αδύναμο χειριστήριο 3. Αντικαταστήστε τις 

μπαταρίες του 
χεοριστηρίου. 

2 E03 

Ένδειξη 
προστασίας 
υπερβολικής 

τάσης 

1 Υπερφόρτωση(Υπερβολικό βάρος)； 

2 Ξένο σώμα στον κινητήρα ή τους 
τροχούς 

1Ελέγξτε το βάρος που 
είναι τοποθετημένο 
στον διάδρομο 
 
2Αφαιρέστε 
οποιδήποτε εμπόδιο ή 
ξένο σώμα από τους 
τροχούς 
 
3Λιπάνετε τους 
τροχούς με τη σιλικόνη 

   3. Ο διάδρομος χρειάζεται λίπανση 

. 
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3 E04 ανοιχτό 
κύκλωμα 
κινητήρα 

   1 Η κύρια γραμμή ρεύματος δεν είναι 
συνδεδεμένη. 
2 Καταστροφή στο μοτέρ 
3 Κατεστραμμένο χειριστήριο 
 
 

1. Ελέγξτε την σωστή 

σύνδεση 

2. Αντικατάσταση 

κινητήρα 

3. Αντικατάσταση 
χειριστηρίου 

4 E06 Επικοινωνιακό 
λάθος 

1. Το άνω με το κάτω τμήμα δεν 

επικοινωνεί  

Κατεστραμμένη/ αδύνατη σύνδεση 

1. Επαναπροσδιορίστε 

τη σωστή σύνδεση 

2. Αντικατάσταση της 
κύριας γραμμής 

ελέγχου； 

   3. Σπασμένο ηλεκτρικό κοντέρ； 3. Αντικατάσταση 

ηλεκτρικής πλακέτας 
   4. Κατεστραμμένο χειριστήριο； 4. Αντικατάσταση 

χειριστηρίου  
5 E0C Προστασία 

έκρηξης, 
διαρροής 
ρεύματος 

1. Βλάβη μετατροπέα ισχύος, ζημιά 
στον ελεγκτή. 

1. Αντικατάσταση 
χειριστηρίου 
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Συντήρηση- Λίπανση 
 
Αφού χρησιμοποιηθεί ο ιμάντας κίνησης για κάποιο χρονικό διάστημα, πρέπει να λιπαίνεται με 
ειδικά διαμορφωμένο λάδι μεθυλικής σιλικόνης( λίπανση 1 φορά ανα 3 μήνες) 
4-7 ώρες την εβδομάδα Λίπανση (1 φορά 2 μήνες) 
Πάνω από 7 ώρες την εβδομάδα (1 λίπανση το μήνα) 
Μην λιπαίνετε υπερβολικά, θυμηθείτε: η λογική λίπανση είναι σημαντικός παράγοντας για τη 
βελτίωση της διάρκειας ζωής του προϊόντος. 
2. μέθοδος λίπανσης 
Όσο για τον τρόπο ελέγχου εάν χρειάζεται άλλο λιπαντικό, αγγίξτε τον ιμάντα και κίνησης. Εάν ο 
ιμάντας κίνησης είναι καλυμμένος με σιλικόνη (λίγη υγρασία), δεν χρειάζεστε άλλο λιπαντικό. εάν η 
σανίδα είναι στεγνή και ο ιμάντας είναι στυφός, πρέπει να προσθέσετε λιπαντικό. 
Λειτουργήστε το μηχάνημα με ταχύτητα 1 KM/H για να εφαρμόσετε ομοιόμορφα τη σιλικόνη και 
πατήστε απαλά τον ιμάντα κίνησης από αριστερά προς τα δεξιά για περίπου λίγα λεπτά για να 
απορροφηθεί πλήρως η σιλικόνη. 
 

  Φαινόμενο απόκλισης 
Μετά την συνεχόμενη χρήση για κάποιο χρονικό διάστημα, μπορεί να εμφανιστεί το φαινόμενο της 
απόκλισης, οι αιτίες του φαινομένου είναι οι εξής: 
1) .η αρχική τοποθέτηση ήταν άνιση 
2). Τα πόδια του χρήστη δεν βρίσκονται στο κέντρο της ζώνης τρεξίματος κατά την άσκηση 
3). Η άνιση δύναμη του ποδιού του χρήστη προκαλεί τεχνητά το φαινόμενο της απόκλισης, η 
περιστροφή χωρίς φορτίο μπορεί να επανέλθει στο φυσιολογικό για λίγα λεπτά, για το φαινόμενο 
της απόκλισης που δεν μπορεί να αποκατασταθεί αυτόματα. Με το κλειδί, 5#/6# μπορείτε να το 
ρυθμίσετε βήμα προς βήμα. 

 
Εάν ο ιμάντας κίνησης κλίνει αριστερά,, ρυθμίστε το αριστερόστροφα.  
Εάν ο ιμάντας κίνησης κλίνει δεξιά, ρυθμίστε το δεξιόστροφα. 
* Καθαρίζετε τακτικά τα τμήματα των αυλακώσεων του ιμάντα και της τροχαλίας.  


