
 
 

 

 

 

 
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 
 

 

 
 

iconeurope.com 

 

Model  NTL10421-INT.2 

Numer seryjny.    
 

Umieść naklejkę w wskazanym 

miejscu 

 
 
 
 
 
 
 
 

Naklejka z  
numerem seryjnym 

OBSŁUGA KLIENTA 

 
 

 
 

BACHA SPORT 

ul. Kozielska 439 

44-164 Gliwice 

tel. 32 270 12 09 

biuro@bachasport.pl 

www.bachasport.pl 

 UWAGA 
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niniejszej instrukcji. Należy 
zachować niniejszą instrukcję do 
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NORDICTRACK i IFIT są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy ICON Health & Fitness, Inc. Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem 

towarowym Wi-Fi Alliance. WPA i WPA2 są znakami towarowymi Wi-Fi Alliance. Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi 

znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. i są używane na podstawie licencji. Google Play i Mapy Google są znakami 

towarowymi firmy Google LLC.

Ten rysunek przedstawia rozmieszczenie 

naklejek ostrzegawczych. Jeśli naklejki brakuje 

lub jest nieczytelna, zadzwoń pod numer 

telefonu podany na pierwszej stronie okładki 

niniejszej instrukcji i poproś o bezpłatną 

naklejkę zastępczą. Naklej naklejkę w 

pokazanym miejscu. Uwaga: Naklejki mogą nie 

być pokazane w rzeczywistym rozmiarze. 
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WAŻNE ŚRODKI OSROŻNOŚCI 
 

 

UWAGA: Aby zminimalizować ryzyko oparzenia, pożaru, porażenia elektrycznego lub   

odniesienia obrażeń ciała przed przystąpieniem do obsługi sprzętu fitness należy zapoznać się z wszystkimi 
ważnymi środkami ostrożności i wskazówkami znajdującymi się w niniejszej instrukcji oraz wszelkimi 
ostrzeżeniami umieszczonymi na sprzęcie. Producent oraz Dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności 
za odniesienie obrażeń ciała lub uszkodzenie mienia poniesione przez lub wynikające z niewłaściwego 
użytkowania sprzętu fitness. 

 

1. Obowiązkiem właściciela bieżni jest upewnienie 

się, że wszyscy użytkownicy tej bieżni są 

odpowiednio poinformowani o wszystkich 

ostrzeżeniach i środkach ostrożności. 

 

2.  Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu 

ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem. Jest to 

szczególnie ważne dla osób powyżej 35 roku życia 

lub osób z wcześniej istniejącymi problemami 

zdrowotnymi. 

 
3. Bieżnia nie jest przeznaczona do użytku przez 

osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, 

sensorycznych, umysłowych lub braku 

doświadczenia i wiedzy, chyba że są 

nadzorowane lub instruowane w zakresie 

korzystania z bieżni przez osobę odpowiedzialną 

za ich bezpieczeństwo. 

 
4. Używaj bieżni tylko w sposób opisany w 

niniejszej instrukcji. 

 
5. Bieżnia przeznaczona jest wyłącznie do użytku 

domowego. Nie używaj bieżni w żadnym 

środowisku komercyjnym, wynajmowanym lub 

instytucjonalnym. 

 
6. Trzymaj bieżnię w pomieszczeniu, z dala od 

wilgoci i kurzu. Nie umieszczaj bieżni w garażu, 

zadaszonym patio ani w pobliżu wody. 

 

7. Umieść bieżnię na równej powierzchni, 

zachowując co najmniej 8 stóp (2,4 m) prześwitu za 

nią i 2 stopy (0,6 m) z każdej strony. Nie 

umieszczaj bieżni na żadnej powierzchni, która 

blokuje otwory wentylacyjne. Aby chronić podłogę 

lub dywan przed uszkodzeniem, umieść matę pod 

bieżnią. 

 

8. Nie używaj bieżni w miejscach, gdzie używane 

są produkty w aerozolu lub gdzie podawany jest 

tlen. 

 
9. Trzymaj dzieci poniżej 16 roku życia i 

zwierzęta z dala od bieżni. 
 
10. Z bieżni mogą korzystać wyłącznie osoby o 

wadze 136 kg lub mniej. 
 

11. Nigdy nie pozwalaj więcej niż jednej osobie 

na bieżni na raz. 

 

12.  Noś odpowiednie ubranie do ćwiczeń podczas 

korzystania z bieżni. Nie noś luźnych ubrań, które 

mogłyby wciągnąć się w bieżnię. Sportowe 

ubrania wspierające są polecane zarówno dla 

mężczyzn, jak i kobiet. Zawsze noś buty 

sportowe. Nigdy nie używaj bieżni z bosymi 

stopami, w samych pończochach lub w 

sandałach. 
 

13. Podłączając przewód zasilający (patrz strona 17), 
podłącz przewód zasilający do uziemionego obwodu. 
Żadne inne urządzenie nie powinno znajdować się w 
tym samym obwodzie. Podczas wymiany bezpiecznika 
w adapterze przewodu zasilającego włóż do oprawki 
bezpiecznika bezpiecznik 13 A BS1362, zatwierdzony 
przez ASTA. 

 
14. Jeśli potrzebny jest przedłużacz, należy 

używać wyłącznie 3-żyłowego przewodu o 

średnicy 14 mm (2 mm2), który nie jest dłuższy 

niż 1,5 m (5 stóp). 

 

15. Trzymaj kabel zasilający z dala od 

gorących powierzchni. 

 
16. Nigdy nie przesuwaj pasa bieżni, gdy zasilanie 

jest wyłączone. Nie używaj bieżni jeśli przewód 

zasilający lub wtyczka są uszkodzone lub jeśli 

bieżnia nie działa prawidłowo. (Patrz 

KONSERWACJA I ROZWIĄZYWANIE 

PROBLEMÓW) na stronie 30, jeśli bieżnia nie 

działa prawidłowo.) 

 
17. Przeczytaj, zrozum i przetestuj procedurę 

zatrzymania awaryjnego przed użyciem bieżni 

(patrz JAK WŁĄCZYĆ ZASILANIE strona 19). 

Zawsze noś klips podczas korzystania z bieżni.
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18. Podczas uruchamiania lub 

zatrzymywania pasa bieżni zawsze stój na 

szynach. Zawsze trzymaj poręcze podczas 

korzystania z bieżni. 

 
19. Kiedy osoba chodzi na bieżni, 

poziom hałasu bieżni wzrośnie. 

 
20. Trzymaj palce, włosy i odzież z 

dala od ruchomego pasa bieżni. 
 
21. Bieżnia jest zdolna do dużych 

prędkości. Dostosuj prędkość powoli, aby 

uniknąć nagłych skoków prędkości. 

 
22. Nigdy nie zostawiaj bieżni bez nadzoru, 

gdy jest uruchomiona. Zawsze wyjmuj kluczyk, 

przestawiaj wyłącznik zasilania do pozycji 

wyłączonej (patrz rysunek na stronie 5, aby 

zobaczyć lokalizację wyłącznika) i odłącz przewód 

zasilający, gdy bieżnia nie jest używana. 

 
23. Nie próbuj przenosić bieżni, dopóki nie 

zostanie prawidłowo złożona. (Patrz MONTAŻ na 

stronie 7 i JAK SKŁADAĆ I PRZENOSIĆ BIEŻNIĘ 

na stronie 29.) Musisz być w stanie bezpiecznie 

podnieść 20 kg, aby przenieść bieżnię. 

 

24. Podczas składania lub przenoszenia 

bieżni upewnij się, że zatrzask do 

przechowywania bezpiecznie utrzymuje ramę w 

pozycji przechowywania. Nie używaj bieżni, gdy 

jest złożona. 

25. Nie zmieniaj nachylenia bieżni poprzez 

umieszczanie przedmiotów pod bieżnią. 

 
26. Nigdy nie wkładaj żadnych przedmiotów do 

żadnego otworu w bieżni. 

 

27.  Przy każdym użyciu bieżni sprawdzaj i 

odpowiednio dokręcaj wszystkie części. 

UWAGA: Zawsze odłączaj przewód 

zasilający natychmiast po użyciu, przed 

czyszczeniem bieżni oraz przed wykonaniem 

procedur konserwacji i regulacji opisanych 

w niniejszej instrukcji. Nigdy nie zdejmuj 

pokrywy silnika, chyba że zostanie to 

poinstruowane przez autoryzowanego 

przedstawiciela serwisu. Czynności 

serwisowe inne niż opisane w niniejszej 

instrukcji powinny być wykonywane 

wyłącznie przez autoryzowanego 

przedstawiciela serwisu. 

 

28. Nadmierne ćwiczenia mogą skutkować 

poważnymi obrażeniami lub śmiercią. Jeśli 

poczujesz się słabo, zabraknie Ci tchu lub 

odczuwasz ból podczas ćwiczeń, 

natychmiast przerwij trening i ochłodź się. 

 
29. WAŻNE: Aby spełnić wymagania dotyczące 

ekspozycji, antena i nadajnik w konsoli musi 

znajdować się w odległości co najmniej 20 

cm od wszystkich osób i nie może znajdować 

się w pobliżu lub być podłączony do żadnej 

innej anteny lub nadajnika.

 

ZACHOWAJ INSTRUKCJE 
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ZANIM ZACZNIESZ 
 
Dziękujemy za wybranie rewolucyjnej bieżni 

NORDICTRACK® EXP 7I. Bieżnia EXP 7I oferuje 

imponujący wybór funkcji zaprojektowanych tak, aby 

Twoje treningi w domu były bardziej efektywne i 

przyjemniejsze. A kiedy nie ćwiczysz, bieżnię można 

złożyć, co zajmuje mniej niż połowę powierzchni podłogi 

innych bieżni. 

 

Dla własnej korzyści przed użyciem bieżni przeczytaj 

uważnie niniejszą instrukcję . Jeśli masz pytania po 

przeczytaniu instrukcji, patrz przednia okładka. Aby 

pomóc nam Ci pomóc, przed skontaktowaniem się z nami 

zanotuj numer modelu produktu i numer seryjny. Numer 

modelu i lokalizacja naklejki z numerem seryjnym są 

pokazane na przedniej okładce niniejszej instrukcji. 

 

Przed dalszą lekturą zapoznaj się z poniższym rysunkiem 

i z oznaczonymi częściami.

 

 

Konsola 

Tacka 
Na 
akcesoria Uchwyt 

Tacka 
na 
akcesoria 

Klucz 
beczp./ 
Klips 

Rama 

Osłona 
silnika 

 
Włącznik 

Pas bieżni 

 
Szyna 
boczna 

Amortyzacja 
platformy 

Rolki koła 
pasowego 

Długość: 196 cm 

Szerokość:  89 cm 

Waga: 100 kg 
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SCHEMAT IDENTYFIKACJI CZĘŚCI 

Użyj tego rysunku, żeby zidentyfikować mniejsze części używane do montażu. Numer w nawiasie odpowiada 

numerowi z LISTY CZĘŚCI, która znajduje się pod koniec instrukcji. Kolejny numer odpowiada ilości potrzebnej 

do montażu. Uwaga: Jeżeli część nie jest umieszczona w zestawie, sprawdź czy nie została wstępnie 

przymocowana. Dodatkowe części mogą być dołączone. 

 

#10 Star 1/4" Star 
Washer (11)–4 Washer (37)–4 

5/16" Star 
Washer (12)–6 

3/8" Star 
Washer (10)–8 

#8 x 3/8" M4 x 13mm 
Screw (34)–8 Screw (1)–1 

#8 x 1/2" 
Screw (2)–6 

#8 x 3/4" 
Screw (3)–8 

#10 x 3/4" 
Screw (4)–4 

3/8" x 1 1/4" 
Screw (7)–2 

3/8" x 1 3/4" Screw (6)–2 

3/8" x 2 3/8" Screw (5)–4 5/16" x 2 1/2" Screw (8)–4 



7  

 

MONTAŻ 
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2. Upewnij się, że przewód zasilający jest 
odłączony. 

 

Usuń sznurek mocujący przewód wspornika 
(90) z przodu podstawy (98). 

 

Następnie znajdź prawy wspornik (84). Niech 
druga osoba przytrzyma prawy wspornik w 
pobliżu podstawy (98). 

 

Zobacz rysunek. Przywiąż sznurek do 
przewodu(A) w prawym wsporniku (84) 
bezpiecznie wokół końca przewodu 
wspornika (90). Następnie włóż przewód 
wspornika do końca prawego wspornika i 
pociągnij. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Połóż prawy wspornik (84) w pobliżu podstawy 

(98). Wciśnij przelotkę wspornika (91) do 

kwadratowego otworu (B) w prawym 

wsporniku. Uważaj, aby nie przyciąć przewodu 

uziemiającego (C). 

 

Jeśli do prawego wspornika (84) jest wstępnie 

przymocowana śruba (D), usuń ją. 

 

Następnie przymocuj przewód uziemiający (C) 

do prawego wspornika (84) za pomocą śruby 

M4 x 13 mm (1).

3 

98 

1 

91 

B 

D 
C 

84 

2 
A 90 

90 

84 

A 

84 

90 

98 
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4. Przytrzymaj prawy wspornik (84) przy 

podstawie (98). Uważaj, aby nie przyciąć 

przewodu wspornika (90). 

 

Przymocuj prawy wspornik (84) i kółko (99) 

za pomocą dwóch wkrętów 3/8" x 2 3/8" (5), 

wkrętu 3/8" x 1 1/4" (7), wkrętu 3/8 Wkręt „x 

1 3/4” (6) i czterech podkładek 3/8” (10), jak 

pokazano; nie dokręcaj jeszcze całkowicie 

wkrętów. 

 

Przymocuj lewy wspornik (nie pokazano) i 

drugie koło (nie pokazano) w ten sam 

sposób. Uwaga: po lewej stronie nie ma 

przewodów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Wyjmij i zachowaj cztery wkręty 5/16" 

x 3/4" (9). 

 

Zidentyfikuj lewą i prawą osłonę 

podstawy (94, 93). Wsuń lewą osłonę 

podstawy na lewy wspornik (83) i prawą 

osłonę podstawy na prawy wspornik 

(84); nie wciskaj jeszcze pokryw dolnych 

na swoje miejsce.

4 

5 

10 

90 

98 
6 

10 

10 84 
7 99 

5 
 
 

 
9 

 
83 

 

 
9 

94 

 
84 

 
 
 
 

93 
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6. Przymocuj lewą i prawą poręcz (81, 82) do 

lewego i prawego wspornika (83, 84) za 

pomocą czterech wkrętów 5/16" x 2 1/2" (8) i 

czterech podkładek odginanych 5/16" (12 ); nie 

dokręcaj jeszcze całkowicie śrub. Uważaj, aby 

nie przyciąć przewodu wspornika 

(90) po prawej stronie. Umieść przewód 

wspornika w wycięciu (E), jak pokazano. 

 

Następnie wyjmij i wyrzuć cztery wskazane 

śruby (F). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Połóż konsolę (G) ekranem w dół na miękkiej 

powierzchni, aby uniknąć zarysowania 

ekranu. Wyjmij i zachowaj cztery wkręty 1/4" 

x 1/2" (21). 

 

Następnie zidentyfikuj lewą i prawą tacę (102, 

103). Przymocuj tace do konsoli (G) za 

pomocą ośmiu wkrętów #8 x 3/8" (34); nie 

dokręcaj wkrętów zbyt mocno.

6 

8 
 

12 

F 
81 

83 
8 

12 

90 F 

82 

E 

84 

7 
34 34 

103 
34 

21 
G 102 

21 
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8. WAŻNE: Aby uniknąć uszkodzenia poprzeczki 

(87), nie używaj elektronarzędzi i nie dokręcaj 

zbyt mocno wkrętów #10 x 3/4" (4). 

 

Ustaw poprzeczkę (87), jak pokazano. Przymocuj 

poprzeczkę do poręczy (81, 82) za pomocą 

czterech 

wkręty #10 x 3/4" (4) i cztery podkładki odginane 

#10 (11); wkręć wszystkie cztery wkręty, a 

następnie je dokręć. 

 

Dokręć też cztery wkręty 5/16" x 2 1/2" ( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Z pomocą drugiej osoby przytrzymaj moduł 

konsoli (G) w pobliżu prawej poręczy (82). 

 

Podłącz przewód wspornika (90) do przewodu 

konsoli (H). Złącza powinny się przesuwać 

ze sobą łatwo i zatrzaskują się na swoim 

miejscu z słyszalnym kliknięciem. Jeśli nie, 

przekręć jedno złącze i spróbuj ponownie. 

 

Następnie zdejmij opaskę zaciskową (A) z 

przewodu wspornika (90).

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G 
 
 
 

H 

90 

 
82 

 

A 

8 
4 

11 

87 
4 

8 

81 11 

8 

82 
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10. Przymocuj moduł konsoli (G) do poręczy (81, 

82) za pomocą czterech wkrętów 1/4" x 1/2" 

(21), które zostały usunięte w kroku 7 i cztery 

podkładki 1/4" (37); wkręć wszystkie cztery 

wkręty, a następnie dokręć je. Uważaj, aby 

nie przyciąć przewodów (I). 

 

Włóż nadmiar przewodu (I) do górnej części 

prawego wspornika (84). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11. Wkręć dwa wkręty #8 x 1/2" (2) do poprzeczki 

(87), a następnie dokręć je; nie dokręcaj wkrętów 

zbyt mocno.

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 87 

2 

10 

G 

 81 

82 
I 

37 84 

21 

37 

21 



13  

12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13. sOstrożnie wsuń poprzeczkę wspornika (89) 

między prawym i lewym wspornikiem (84, 83). 

Przymocuj pionową poprzeczkę za pomocą 

czterech wkrętów 5/16" x 3/4" (9) wykręconych 

w kroku 5; wkręć wszystkie cztery wkręty, a 

następnie je dokręć.

87 
78 

101 

82 

80 

3 
3 

13 

89 

9 
9    

84 
83 

Dopasuj prawą górną osłonę poręczy (78) do 12   

poprzeczki (87) z otworami (J) po prawej stronie   

poręczy (82). Następnie naciśnij prawą górną 
poręcz 

 77 

(101) i zatrzaśnij wokół poprzeczki.   

   

Następnie wkręć cztery wkręty #8 x 3/4" (3) w   

prawą dolną osłonę poręczy (80), prawą  J 

poręcz (82) i osłonę prawej górnej poręczy 
81 

 

(78). Następnie przesuń prawą i dolną   

osłonę poręczy do przodu w stosunku do 
konsoli 

  

 (101), jak pokazano. Następnie dokręć cztery   

Śruby.   

Przymocuj osłony lewej górnej i dolnej poręczy 
(77, 79)  

79  3 

do lewej poręczy (81), jak opisano powyżej. 
3 
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14. Przymocuj tacę (88) do pionowej poprzeczki (89) 
za pomocą czterech wkrętów #8 x 1/2" (2); włóż 
wszystkie cztery wkręty, a następnie dokręć je. 
Nie dokręcaj wkrętów zbyt mocno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Uwaga: Jeśli bieżnia jest zmontowana na 

gładkiej powierzchni, na tym etapie może 

się toczyć do przodu. 

 

Wykręć dwa wkręty 5/16" x 3/4" (9) z 

poprzeczki zatrzasku (55). 

 

Podnieś ramę (59) do pozycji pionowej. 

Niech druga osoba trzyma ramę aż do 

zakończenia kroku 17. 

 

Ustaw poprzeczkę zatrzasku (55), jak 

pokazano. Upewnij się, że naklejka „Ta 

strona w kierunku paska” 

(K) stoi przodem do bieżni. Przymocuj 

poprzeczkę zatrzasku do wsporników (L) na 

ramie (59) za pomocą dwóch wkrętów 5/16" 

x 3/4" (9), które właśnie wykręciłeś i dwóch 

podkładek odginanych 5/16" (12).

14 

88    

89 
2 2 

15 

L K 
 55 

12 

9 

L 

59 
12 

9 
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16. Zdejmij nakrętkę 5/16" (36) i śrubę 5/16" x 1 

3/4" (26) ze wspornika na podstawie (98). 

Następnie ustaw zatrzask zamykający (58), jak 

pokazano. Przymocuj dolny koniec zatrzasku 

mocującego 

(58) do wspornika na podstawie (98) za 

pomocą 

Śruba 5/16" x 1 3/4" (26) i nakrętka 5/16" (36), 

jak pokazano. 

 

Następnie podnieś zatrzask zamykający (58) 

do pozycji pionowej i zdejmij sznurek (M). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Zdejmij nakrętkę 5/16" (36) i nakrętkę 5/16" x 
2 śruby 1/4" (27) ze wspornika na poprzeczce  
(55). 
 
Dopasuj górny koniec zatrzasku 
zabezpieczającego (58) do wspornika na 
poprzeczce zatrzasku (55) i włóż śrubę 5/16" x 
2 1/4" (27) przez wspornik i zatrzask 
zabezpieczający. Spowoduje to wypchnięcie 
przekładki (N) z zatrzasku; wyrzucić 
przekładkę. 
 
Następnie dokręć nakrętkę 5/16" (36) na śrubę 
5/16" x 2 1/4" (27); nie dokręcaj zbyt mocno 
nakrętki; 
zatrzask zamykający (58) musi się obracać. 
 
Następnie opuść ramę (59) (patrz JAK 
OPUSZCZAĆ BIEŻNIĘ DO UŻYCIA na 
strona 29).

16 
M 

58 

36 
98 

26 

17 

36 N 55 
27 

59 
58 
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18.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upewnij się, że wszystkie części są odpowiednio dokręcone przed użyciem bieżni. Jeśli na naklejkach bieżni 

znajdują się arkusze plastiku, usuń plastik. Aby chronić podłogę lub dywan, umieść matę pod bieżnią. Aby uniknąć 

uszkodzenia konsoli, trzymaj bieżnię z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Przechowuj dołączone klucze 

sześciokątne w bezpiecznym miejscu; jeden z kluczy imbusowych służy do regulacji pasa bieżni (patrz strona 32). 

Uwaga: Dodatkowe części mogą być dołączone.

96 

Firmly tighten the four 3/8" x 2 3/8" Screws 
(5) and the two 3/8" x 1 1/4" Screws (7). 

18  

83 

Next, tighten the two 3/8" x 1 3/4" Screws (6); 

make sure that the Wheels (99) turn freely. 

 
94 

Next, set the Left Inner Base Cover (96) onto the 
  

lower end of the Left Upright (83). Slide the Left 7  

Base Cover (94) downward and press it onto the   

Left Inner Base Cover. 

 
Then, set the Right Inner Base Cover (95) onto 

the lower end of the Right Upright (84). Slide the 

Right Base  

93 
 

5 

6 99 

95 
 
 

6 
7 

84 5 99 

 

Mocno dokręć cztery wkręty 3/8" x 2 3/8" 
(5) i dwa wkręty 3/8" x 1 1/4" (7). 
 
Następnie dokręć dwa wkręty 3/8" x 1 3/4" 
(6); upewnij się, że koła (99) obracają się 
swobodnie. 
Następnie ustaw lewą wewnętrzną pokrywę 
podstawy (96) na 
dolny koniec lewego wspornika (83). 
Przesuń lewą 
osłonę podstawy (94) wciśnij ją na 
lewą wewnętrzna osłonę podstawy. 
 
Następnie umieść prawą wewnętrzną 
pokrywę podstawy (95) na dolnym końcu 
prawego wspornika (84). Przesuń prawą 
pokrywę podstawy (93) w dół i wciśnij ją na 
prawą wewnętrzną pokrywę podstawy. 
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JAK KORZYSTAĆ Z SPRZĘTU FITNESS 
 

JAK PODŁĄCZYĆ PRZEWÓD ZASILAJĄCY 

 

Ten produkt musi być uziemiony. W przypadku awarii 
uziemienie zapewnia ścieżkę o najmniejszej 
rezystancji dla prądu elektrycznego, aby zmniejszyć 
ryzyko porażenia prądem. Przewód zasilający tego 
produktu ma przewód uziemiający i wtyczkę 
uziemiającą. WAŻNE: Jeśli przewód zasilający jest 
uszkodzony, należy go wymienić na przewód 
zasilający zalecany przez producenta.

Wykonaj poniższe czynności aby podłączyć 
przewód zasilający. 

 
1.  Podłącz wskazany koniec przewodu zasilającego 

(A) do gniazda (B) na bieżni. 

 

B A 
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FUNKCJE KONSOLI 

 
Zaawansowana konsola bieżni oferuje szereg funkcji 

zaprojektowanych tak, aby Twoje treningi były bardziej 

efektywne i przyjemne. 

 

Konsola jest wyposażona w technologię 

bezprzewodową, która umożliwia połączenie konsoli z 

iFit. Dzięki iFit możesz uzyskać dostęp do dużej i 

zróżnicowanej biblioteki treningów, tworzyć własne 

treningi, śledzić wyniki treningu i uzyskać dostęp do 

wielu innych funkcji. 

 

Korzystając z trybu ręcznego, możesz zmienić prędkość 

i nachylenie bieżni za pomocą jednego przycisku. 

Podczas ćwiczeń konsola będzie wyświetlać 

natychmiastową informację zwrotną o ćwiczeniach. 

Możesz nawet mierzyć tętno za pomocą zgodnego 

czujnika tętna. Na stronie 28 znajdziesz informacje na 

temat zakupu opcjonalnego czujnika tętna. 

  

 

 

 

 

 

Możesz także słuchać ulubionej muzyki do ćwiczeń lub 

książek audio za pomocą systemu dźwiękowego konsoli 

podczas ćwiczeń. 

 

Aby włączyć zasilanie, patrz strona 19. Aby dowiedzieć 

się, jak korzystać z ekranu dotykowego, patrz strona 19. 

Aby skonfigurować konsolę, patrz strona 20.

 

DIAGRAM KONSOLI 
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JAK WŁĄCZYĆ ZASILANIE 

 
WAŻNE: Jeśli bieżnię wystawiono na działanie 

niskich temperatur, pozwól jej osiągnąć 

temperaturę pokojową przed włączeniem 

zasilania. Jeśli tego nie zrobisz, możesz 

uszkodzić wyświetlacze konsoli lub inne elementy 

elektryczne 

 
Podłącz przewód zasilający 

(patrz strona 17). Następnie 

zlokalizuj wyłącznik zasilania 

na ramie bieżni w pobliżu 

przewodu zasilającego. 

Wciśnij włącznik zasilania do 

pozycji resetowania (D). 

 
 

Następnie stań na 
szynach bieżni. Znajdź 
klips (E) 

przymocowany do klucza 
(F) i suwaka 

Przypnij klips 
bezpiecznie 

do ubrania 

Następnie włóż klucz do 
konsoli. 

Uwaga: Może minąć 
trochę czasu, zanim 

konsola, będzie gotowa do użycia.  

WAŻNE: W sytuacji awaryjnej klucz można 
wyciągnąć z konsoli, powodując spowolnienie lub 
zatrzymanie pasa bieżni. Przetestuj klips, 
ostrożnie robiąc kilka kroków do tyłu; jeśli klucz 
nie jest wyciągnięty z konsoli, wyreguluj położenie 
klipsa. 

 

Uwaga: Konsola może wyświetlać prędkość i 
odległość w milach lub kilometrach. Aby 
dowiedzieć się, która jednostka miary jest 
wybrana, patrz JAK ZMIENIĆ USTAWIENIA 
KONSOLI na stronie 25.

JAK KORZYSTAĆ Z EKRANU DOTYKOWEGO 

 
Konsola wyposażona jest w tablet z kolorowym 

ekranem dotykowym. Poniższe informacje pomogą Ci 

zapoznać się z zaawansowaną technologią tabletu: 

 

• Konsola działa podobnie do innych tabletów. Możesz 

przesuwać palcem po ekranie, aby przesuwać określone 

obrazy na ekranie, na przykład, wyświetlacze w 

programie ćwiczeń (patrz krok 5 na s. 21). Nie można 

jednak powiększać i pomniejszać, przesuwając palcami 

po ekranie. 

 

• Ekran nie jest wrażliwy na nacisk. Nie musisz mocno 

naciskać na ekran. 

 

• Aby wpisać informacje w polu tekstowym, dotknij 

pola tekstowego, aby wyświetlić klawiaturę. Aby używać 

cyfr lub innych znaków na klawiaturze, dotknij przycisku 

?123. Aby wyświetlić więcej znaków, dotknij przycisku 

~[<. Dotknij przycisku ?123 ponownie, aby powrócić do 

klawiatury numerycznej. Aby wrócić do klawiatury 

literowej, dotknij przycisku ABC. Aby użyć dużej litery, 

dotknij przycisku ze strzałką skierowaną w górę. Aby 

użyć wielu wielkich liter, dotknij i przytrzymaj przycisk 

strzałki. 

Aby wrócić do klawiatury z małymi literami, ponownie 

dotknij przycisku strzałki. Aby usunąć ostatni znak, 

dotknij przycisku ze strzałką skierowaną w tył i X

 
 
 

D 

F 

                        

                         

           

                          

 
 

E    

 



20  

JAK USTAWIĆ KONSOLE 

 
Przed pierwszym użyciem bieżni należy ustawić konsolę. 

 
1. Połącz się z siecią bezprzwodową 

 
Aby uzyskać dostęp do Internetu, pobrać treningi iFit i 

korzystać z kilku innych funkcji konsoli, musisz mieć 

połączenie z siecią bezprzewodową. Postępuj zgodnie z 

instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby podłączyć 

konsolę do sieci bezprzewodowej. 

 

 
2. Dopasuj ustawienia 

 
Wypełnij formularz na ekranie, aby ustawić 

konsolę na wyświetlanie żądanej jednostki 

miary i 

swoją strefę czasową. Uwaga: Jeśli chcesz 

zmienić te ustawienia później, zobacz JAK 

ZMIENIĆ USTAWIENIA KONSOLI na stronie 

25. 

 

3. Zaloguj się lub utwórz konto iFIT 

 
Podaj swój adres e-mail i postępuj zgodnie z 

instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby 

zarejestrować się lub zalogować na swoje konto 

iFit. 

 
4. Zaznajom się z konsolą 

 
Po pierwszym włączeniu bieżni okna dialogowe 

na ekranie poprowadzą Cię przez funkcje 

konsoli.

Sprawdź aktualizacje. 

 
Najpierw dotknij swojego imienia lub Witaj na 

ekranie, a następnie dotknij opcji Ustawienia. 

Następnie wybierz sekcję konserwacji. Następnie 

dotknij opcji Aktualizuj, aby sprawdzić dostępność 

aktualizacji oprogramowania układowego przy 

użyciu sieci bezprzewodowej. Zobacz krok 5 na 

stronie 25, aby uzyskać więcej informacji. 
5. Skalibruj system poichylni 

 
Najpierw dotknij swojego imienia lub Witaj na 

ekranie. Następnie wybierz menu główne ustawień. 
Następnie wybierz sekcję konserwacji, dotknij 
Kalibruj pochylnię, a następnie dotknij Rozpocznij, 
aby skalibrować system pochylni. Więcej informacji 
można znaleźć w kroku 6 na stronie 26. 

 
Konsola jest teraz gotowa do rozpoczęcia ćwiczeń. 

Na kolejnych stronach wyjaśniono różne treningi i 
inne funkcje oferowane przez konsolę. 

 
Aby skorzystać z trybu ręcznego, patrz strona 21. 

Aby skorzystać z programu ćwiczeń z mapą, patrz 
strona 22. Aby skorzystać z własnego programu 
ćwiczeń z mapą, patrz strona 23. Aby skorzystać z 
treningu na odległość lub czas, patrz strona 24. 

 
Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia konsoli, patrz 

strona 25. Aby połączyć się z siecią bezprzewodową, 
patrz strona 26. Aby korzystać z systemu 
dźwiękowego, patrz strona 27. Aby ustawić poduszki, 
patrz strona 28. 

 
WAŻNE: Jeśli na konsoli znajdują się arkusze 

plastiku, usuń je. Aby zapobiec uszkodzeniu 

platformy bieżni, noś czyste obuwie sportowe 

podczas korzystania z bieżni. Przy pierwszym 

użyciu 

bieżni, obserwuj wyrównanie pasa bieżni i 

wyśrodkuj go, jeśli to konieczne (patrz strona 32).
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JAK KORZYSTAĆ Z TRYBU RĘCZNEGO 

 
 

1. Włóż klucz do konsoli. 

Zobacz JAK WŁĄCZYĆ ZASILANIE na stronie 19. 

Uwaga: Zanim konsola będzie gotowa do użycia, 

może minąć trochę czasu. 

 
2. Select the main menu. 

 
Po włączeniu zasilania po uruchomieniu konsoli 
pojawi się menu główne. Jeśli jesteś w menu 
treningu lub ustawień, dotknij strzałki wstecz lub x 
na ekranie, aby wrócić do menu głównego. 
 
Uwaga: Jeśli planujesz używać czujnika tętna z 
konsolą podczas ćwiczeń (patrz strona 28), musisz 
założyć czujnik tętna przed uruchomieniem pasa 
bieżni. Konsola automatycznie wyszuka czujnik 
tętna przez 30 sekund po uruchomieniu pasa bieżni 
na początku każdego treningu. 

 
3. Uruchom pas bieżni i dostosuj prędkość. 

 
 Dotknij opcji Start ręczny na ekranie lub naciśnij 

przycisk Start na konsoli, aby uruchomić pas 

bieżni. Pas bieżni zacznie się poruszać z małą 

prędkością. Podczas ćwiczeń zmieniaj prędkość 

marszu 

zgodnie z potrzebami, naciskając przyciski 

zwiększania i zmniejszania prędkości. Za każdym 

naciśnięciem jednego z przycisków ustawienie 

prędkości będzie się zmieniać w małych krokach; 

jeśli przytrzymasz przycisk, ustawienie prędkości 

zmieni się szybciej. 

Jeśli naciśniesz jeden z ponumerowanych 

przycisków prędkości, pas bieżni będzie stopniowo 

zmieniał prędkość, aż osiągnie wybrane ustawienie 

prędkości. 

Aby zatrzymać pas bieżni, naciśnij przycisk Stop 

lub dotknij środka ekranu. Aby ponownie 

uruchomić pas bieżni, naciśnij przycisk Start.

Zmień nachylenie bieżni zgodnie z potrzebami. 

 

Aby zmienić nachylenie bieżni, naciśnij przyciski 

zwiększania i zmniejszania nachylenia lub jeden z 

ponumerowanych przycisków nachylenia. Za 

każdym naciśnięciem jednego z przycisków 

nachylenie będzie się stopniowo zmieniać, aż 

osiągnie wybrane ustawienie nachylenia. 

 

WAŻNE: Przy pierwszym użyciu bieżni należy 

skalibrować system pochylni (patrz krok 6 na stronie 

26). 

 

Uwaga: Jeśli pas bieżni porusza się z dużą 

prędkością i wyregulujesz nachylenie poniżej 0%, 

prędkość pasa bieżni może się automatycznie 

zmniejszyć. 

 
4. Monitoruj swoje postępy w trybach wyświetlania 

 
Podczas chodzenia lub biegania na bieżni będą 
wyświetlane wybrane informacje dotyczące treningu: 
 
• Poziom nachylenia bieżni 
 
• Upływający czas 
 
• Przybliżona liczba spalonych kalorii 
 
• Dystans, który przeszedłeś lub przebiegłeś 
 
• Prędkość pasa bieżni 
 
Dostępne są również dodatkowe informacje. Aby 
wyświetlić lub przeglądać dodatkowe statystyki i 
wykresy, przesuń palcem w dół z górnej części 
ekranu. Możesz także dotknąć 
przycisk + na ekranie, aby wyświetlić statystyki lub 
wykresy. Uwaga: Aby rejestrować informacje o 
tętnie, należy użyć kompatybilnego czujnika tętna 
(patrz strona 28). 

 
W razie potrzeby 

wyreguluj głośność 

multimediów, 

naciskając przyciski na 

konsoli. 

 
Aby wstrzymać trening, dotknij ekranu lub naciśnij 

przycisk Stop na konsoli. Aby kontynuować trening, 

dotknij ikony odtwarzania na ekranie lub naciśnij 

przycisk Start
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5. W razie potrzeby włącz wentylator 

 
Wentylator ma kilka 

ustawień prędkości. 

Naciśnij kilkakrotnie 

przyciski wentylatora, 

aby wybrać prędkość 

wentylatora lub 

włączyć lub wyłączyć 

wentylator. 
6. Po zakończeniu ćwiczeń wyjmij klucz z 

konsoli. 

 
Wejdź na szyny i naciśnij przycisk Stop na konsoli 

lub dotknij ekranu. Następnie dotknij ikonę stop 

na ekranie lub ponownie naciśnij przycisk Stop. 

Podsumowanie treningu pojawi się na ekranie. 

Jeśli chcesz zapisać swój trening do 

wykorzystania w przyszłości, możesz dodać go 

jako ulubiony, dotykając przycisku serca na 

ekranie. Możesz także zapisać lub opublikować 

swoje wyniki za pomocą jednej z opcji na ekranie. 

Dotknij Zakończ, aby wyjść do menu głównego. 

Następnie wyjmij klucz z konsoli i umieść go w 

bezpiecznym miejscu. 

 

Po zakończeniu korzystania z bieżni, przesuń 

wyłącznik do pozycji wyłączenia i odłącz przewód 

zasilający. WAŻNE: Jeśli tego nie zrobisz, 

elementy elektryczne bieżni mogą się 

przedwcześnie zużyć. 

 

 
HOW TO USE A MAP WORKOUT 

 
Uwaga: Aby skorzystać z programu ćwiczeń z mapą, 

konsola musi być podłączona do sieci bezprzewodowej 

(patrz JAK PODŁĄCZYĆ SIĘ DO SIECI 

BEZPRZEWODOWEJ na stronie 26). 

 

1. Włóż klucz do konsoli. 

 

Zobacz JAK WŁĄCZYĆ ZASILANIE na stronie 19. 

 

2.  Wybierz menu główne lub bibliotekę ćwiczeń. 

Dotknij opcji Strona główna lub Przeglądaj na ekranie, 
aby wybrać menu główne lub bibliotekę ćwiczeń.Select 
a map workout. 
Aby wybrać trening z mapą, dotknij żądanej opcji na 

ekranie. Uwaga: Treningi z polecanymi mapami na 

konsoli będą się okresowo zmieniać. Jeśli chcesz 

zapisać jeden z polecanych treningów do wykorzystania 

w przyszłości, możesz dodać go jako ulubiony, dotykając 

ikony serca na ekranie. Aby narysować własną mapę, 

patrz strona 23. 

 

Ekran pokaże czas trwania i dystans programu ćwiczeń 

oraz przybliżoną liczbę kalorii, które spalisz podczas 

treningu. 

1.  Rozpocznij trening. 

 

Dotknij Start, aby rozpocząć trening. Chwilę po 

naciśnięciu przycisku pas bieżni zacznie się 

przesuwać. Przytrzymaj poręcze i zacznij iść. 

 

Podczas treningu mapa na ekranie pokaże Twoje 

postępy. 

 

Po zakończeniu treningu pas bieżni zwolni do 

zatrzymania, a na ekranie pojawi się podsumowanie 

treningu. Po wyświetleniu podsumowania treningu 

dotknij Zakończ, aby powrócić do menu głównego. 

Możesz także zapisać lub opublikować swoje wyniki, 

korzystając z jednej z opcji na ekranie. 

1. Monitoruj swoje postępy 

 
Zobacz krok 5 str 21. 

 
2. W razie potrzeby włącz wentylator  

 
Zobacz krok  5 z lewej strony 
 

3. Po zakończeniu ćwiczeń wyjmij klucz z 

konsoli 

 
Zobacz krok 6 z lewej. 
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JAK KORZYSTAĆ Z TRENINGU 

WŁASNEJ MAPY 

 
Uwaga: Aby skorzystać z programu do 
narysowania własnej mapy, konsola musi być 
podłączona do sieci bezprzewodowej (patrz JAK 
PODŁĄCZYĆ SIĘ DO SIECI BEZPRZEWODOWEJ 
na str 26). 

 
1. Umieść klucz w konsoli 

 
Zobacz JAK WŁĄCZYĆ ZASILANIE na stronie 19. 

 
2. Zaznacz opcję rysowania własnej mapy 

 
Aby wybrać własny program ćwiczeń z mapą, 
dotknij Utwórz na ekranie 

 
3. Narysuj mapę 

 
 Przejdź do obszaru na mapie, w którym chcesz 
narysować swój trening, przesuwając palcami po 
ekranie. Dotknij ekranu, aby dodać punkt 
początkowy treningu. Następnie dotknij ekranu, aby 
dodać punkt końcowy treningu. Uwaga: Jeśli chcesz 
rozpocząć i zakończyć trening w tym samym 
miejscu, użyj opcji Pętla lub Na zewnątrz i do tyłu. 
Możesz także wybrać 
niezależnie od tego, czy chcesz, aby Twój trening 
przyciągnął do drogi. Jeśli popełnisz błąd, możesz 
kliknąć Cofnij. 
Na ekranie zostaną wyświetlone statystyki 
wysokości i dystansu dla treningu. W razie potrzeby 
możesz zmienić domyślną prędkość. 

Zapisz trening 

 
Dotknij opcji Zapisz nowy trening na ekranie. W razie 
potrzeby zmień tytuł treningu lub dodaj opis, a 
następnie naciśnij symbol > na ekranie. 
4. Rozpocznij trening 

 
Dotknij Start na ekranie, aby rozpocząć trening. 
Chwilę po naciśnięciu przycisku pas bieżni zacznie 
się przesuwać. Przytrzymaj poręcze i zacznij iść. 
Zobacz krok 4 na stronie 22, aby uzyskać więcej 
informacji. 
 

 
5. Monitoruj swoje postępy w trybach 

wyświetlania. 

 
Patrz krok 5 strona 21. 
6. W razie potrzeby włącz wentylator 

 
Patrz krok 6 na stronie 22. 

 
7. Po zakończeniu ćwiczeń wyjmij klucz z 

konsoli 

 
Patrz krok  7 na stronie 22. 



24  

JAK KORZYSTAĆ Z TRENINGU NA CZAS LUB NA 
DYSTANS 

 
Uwaga: Aby skorzystać z treningu na odległość 
lub czas, konsola musi być podłączona do sieci 
bezprzewodowej (patrz JAK PODŁĄCZYĆ SIĘ 
DO SIECI BEZPRZEWODOWEJ na stronie 
26). Wymagane jest również konto iFit. 

 
1. Dodaj treningi do swojego harmonogramu na 

iFIT.com. 

 
 Na komputerze, smartfonie, tablecie lub innym 
urządzeniu otwórz przeglądarkę internetową, przejdź 
do iFit.com i zaloguj się na swoje konto iFit. 
 
Następnie przejdź do Menu> Biblioteka na stronie 
internetowej. Przeglądaj programy ćwiczeń w 
bibliotece i dołącz do wybranych treningów. 
 
Następnie przejdź do Menu> Harmonogram, aby 
wyświetlić swój harmonogram. Wszystkie treningi, do 
których dołączyłeś, pojawią się w Twoim 
harmonogramie; możesz dowolnie organizować lub 
usuwać treningi z harmonogramu. 

 
2. Włóż klucz do konsoli. 

 
3. Wybierz menu główne 

 
4. Zaloguj się do konta iFIT. 

 

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, dotknij Zaloguj się, 
aby zalogować się na swoje konto iFit. Na ekranie 
pojawi się monit o podanie nazwy użytkownika i 
hasła iFit.com. Wpisz je i kliknij Prześlij. Dotknij 
Anuluj, aby wyjść z ekranu logowania. 

  

Wybierz trening dystansowy lub czasowy, który 

wcześniej dodałeś do swojego harmonogramu na 

iFit.com. 

 

Dotknij ikony kalendarza, aby pobrać z 

harmonogramu trening na odległość lub czas. 

 

Uwaga: Zanim treningi zostaną pobrane, musisz 

dodać je do swojego harmonogramu na iFit.com. 

 

Po wybraniu treningu dystansowego lub 

czasowego na ekranie pojawi się nazwa, 

szacowany czas trwania i dystans treningu. 

 
5. Rozpocznij trening. 
 
Patrz krok 4 na stronie 22. Uwaga: Podczas treningu 
dystansowego lub czasowego na wyświetlaczu nie 
będzie wyświetlana mapa. 
 

6. Monitoruj swoje postępy za pomocą trybów 
wyświetlania. 
 
Patrz krok 5 na stronie 21. Ekran pokaże upływający 
dystans lub czas oraz pozostałą odległość lub czas. 
 
7. W razie potrzeby włącz wentylator. 
 
Patrz krok 6 na stronie 22. 
 
8. Po zakończeniu ćwiczeń wyjmij klucz z 
konsoli. 
 
Patrz krok 7 na stronie 22. 
 
Więcej informacji o iFit znajdziesz na iFit.com.
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1. JAK ZMIENIĆ USTAWIENIA KONSOLI 

 

WAŻNE: Niektóre z opisanych ustawień i 

funkcji mogą nie być włączone. Czasami 

aktualizacja oprogramowania 

sprzętowego może spowodować, że 

konsola będzie działać nieco inaczej. 

 

1. Wybierz menu główne ustawień. 

 

Najpierw włącz zasilanie i włóż klucz do 

konsoli (patrz JAK WŁĄCZYĆ ZASILANIE 

na stronie 19). Uwaga: może minąć kilka 

chwil, zanim konsola będzie gotowa do 

użycia. 

 

Następnie wybierz menu główne. Po 

włączeniu konsoli menu główne pojawi się 

na ekranie po uruchomieniu konsoli. W 

trakcie treningu dotknij ekranu, dotknij opcji 

Wstrzymaj, dotknij opcji Zakończ, a 

następnie dotknij opcji Zakończ, aby 

powrócić do menu głównego. 

 

Następnie dotknij swojego imienia lub Witaj 

na ekranie, a następnie dotknij opcji 

Ustawienia. Na ekranie pojawi się menu 

ustawień.Navigate the settings menus and 

change settings as desired. 

 
Przesuń ekran, aby przewinąć w górę lub w dół, 
jeśli to konieczne. Aby wyświetlić menu ustawień, 
po prostu dotknij nazwy menu. Aby wyjść z menu, 
dotknij przycisku Wstecz (symbol strzałki). Możesz 
przeglądać i zmieniać ustawienia w następujących 
menu ustawień: 

 
Konto 

• Mój profil 

• Trening 

• Zarządzaj kontami 

 
Sprzęt 

• Informacje o sprzęcie 

• Ustawienia sprzętu 

• Konserwacja 

• Wi-Fi 

 

2. 2. Dostosuj jednostkę miary i inne 

ustawienia. 

 

Aby dostosować jednostkę miary, strefę czasową 

lub inne ustawienia, dotknij opcji Ustawienia 

sprzętu, a następnie dotknij żądanych ustawień. 

 

Konsola może wyświetlać prędkość i odległość w 

standardowych lub metrycznych jednostkach 

miary. 

 

3. Wyświetl informacje o maszynie. 

 

Dotknij Informacje o sprzęcie, a następnie dotknij 

Informacje, aby wyświetlić informacje o bieżni. 

 

4. Zaktualizuj oprogramowanie konsoli. 

 

Aby uzyskać najlepsze wyniki, regularnie 

sprawdzaj dostępność aktualizacji 

oprogramowania układowego. Dotknij 

Konserwacja, a następnie dotknij Aktualizacja, 

aby sprawdzić dostępność aktualizacji 

oprogramowania układowego za pomocą sieci 

bezprzewodowej. Aktualizacja rozpocznie się 

automatycznie. WAŻNE: Aby uniknąć 

uszkodzenia konsoli, nie wyłączaj ani nie 

odłączaj bieżni podczas aktualizacji 

oprogramowania. 

 

Na ekranie pojawi się postęp aktualizacji. Po 

zakończeniu aktualizacji bieżnia wyłączy się, a 

następnie włączy ponownie. Jeśli tak się nie 

stanie, użyj przełącznika zasilania (patrz JAK 

WŁĄCZYĆ ZASILANIE na stronie 19), aby 

wyłączyć bieżnię, odczekaj kilka sekund, a 

następnie włącz ją ponownie. Uwaga: zanim 

konsola będzie gotowa do użycia, może minąć 

kilka minut. 

 

Uwaga: Czasami aktualizacja 

oprogramowania sprzętowego może 

spowodować, że konsola będzie działać 

nieco inaczej. Te aktualizacje mają zawsze na 

celu poprawę jakości ćwiczeń.
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3. Skalibruj system nachylenia bieżni. 

 

Dotknij Kalibruj pochylenie, a następnie dotknij 
Rozpocznij 

do kalibracji systemu pochylni. Bieżnia automatycznie 
podniesie się do maksymalnego poziomu nachylenia, a 
następnie powróci do pozycji wyjściowej. To spowoduje 
kalibrację systemu. Dotknij Anuluj, aby powrócić do 
sekcji Konserwacja. Po skalibrowaniu systemu pochylni 
dotknij opcji Zakończ. 

 

WAŻNE: Trzymaj zwierzęta, stopy i inne przedmioty z 
dala od bieżni podczas kalibracji systemu pochylni. 
W sytuacji awaryjnej pociągnij 

klawisz z konsoli, aby zatrzymać kalibrację 
nachylenia. 

 

4. Wyjdź z głównego menu ustawień. 

 

Jeśli jesteś w menu ustawień, kliknij strzałkę wstecz. 
Następnie dotknij przycisku zamykania (symbol x), aby 
wyjść z menu głównego ustawień.

JAK PODŁĄCZYĆ SIĘ DO SIECI 
BEZPRZEWODOWEJ? 

 

Konsola obsługuje Wi-Fi, co pozwala na 
skonfigurowanie połączenia z siecią 
bezprzewodową. 

 

1. Wybierz menu główne. 

 

Patrz krok 2 na stronie 21. 

 

2. Wybierz menu sieci bezprzewodowej. 

 

Dotknij swojego imienia lub Witaj na ekranie, a 
następnie dotknij symbolu Wi-Fi®, aby wejść do 
menu sieci bezprzewodowej. 

 

3. Włącz Wi-Fi. 

 

Upewnij się, że Wi-Fi jest włączone. Jeśli nie, dotknij 
przełącznika Wi-Fi, aby włączyć połączenie 
bezprzewodowe. 

 

4. Skonfiguruj i zarządzaj połączeniem sieci 
bezprzewodowej. 

 

Gdy Wi-Fi jest włączone, na ekranie pojawi się lista 
dostępnych sieci. Uwaga: Wyświetlenie listy sieci 
bezprzewodowych może zająć kilka sekund. 

 

Uwaga: Musisz mieć własną sieć bezprzewodową i 
router 802.11b/g/n z włączoną transmisją SSID 
(ukryte sieci nie są obsługiwane). 

 

Gdy pojawi się lista sieci, dotknij żądanej sieci. 
Uwaga: Musisz znać nazwę swojej sieci (SSID). Jeśli 
Twoja sieć ma hasło, musisz je również znać.
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W oknie informacyjnym pojawi się pytanie, czy chcesz 
połączyć się z siecią bezprzewodową. Dotknij Połącz, 
aby połączyć się z siecią lub dotknij Anuluj, aby 
powrócić do listy sieci. Jeśli sieć ma hasło, dotknij pola 
wprowadzania hasła. Na ekranie pojawi się klawiatura. 
Aby wyświetlić hasło podczas wpisywania, dotknij pola 
wyboru Pokaż hasło. 
 
Aby korzystać z klawiatury, zobacz JAK KORZYSTAĆ Z 
EKRANU DOTYKOWEGO na s. 20. 
  
Gdy konsola jest połączona z siecią bezprzewodową, 
obok nazwy sieci bezprzewodowej pojawi się znacznik 
wyboru. Następnie dotknij strzałki wstecz na ekranie, 
aby powrócić do menu sieci bezprzewodowej. 
 
Aby rozłączyć się z siecią bezprzewodową, dotknij i 
przytrzymaj nazwę sieci bezprzewodowej, a następnie 
dotknij Zapomnij sieć. 
 
Jeśli masz problemy z połączeniem się z zaszyfrowaną 
siecią, upewnij się, że Twoje hasło jest poprawne. 
Uwaga: w hasłach rozróżniana jest wielkość liter. 
 
Uwaga: Konsola obsługuje szyfrowanie 
niezabezpieczone i zabezpieczone (WEP, WPA™ i 
WPA2™). Zalecane jest połączenie szerokopasmowe; 
wydajność zależy od szybkości połączenia. 
 
Uwaga: jeśli masz pytania po wykonaniu tych instrukcji, 
odwiedź stronę support.iFit.com, aby uzyskać pomoc. 
 

JAK KORZYSTAĆ Z SYSTEMU AUDIO 

 
Możesz użyć dowolnego osobistego urządzenia audio 
obsługującego technologię Bluetooth, aby odtwarzać 
muzykę lub audiobooki przez system dźwiękowy 
konsoli podczas ćwiczeń. . 
 
1. Upewnij się, że ustawienie Bluetooth urządzenia 

jest włączone i przytrzymaj je w pobliżu konsoli. 
 

         Naciśnij i przytrzymaj przez  
3 sekundy przycisk Bluetooth 
Audio na osłonie głośnika konsoli. 

 
Zabrzmi sygnał dźwiękowy, a przycisk Bluetooth 
zacznie migać, wskazując, że konsola weszła w tryb 
parowania. 

 
1. Sparuj swoje urządzenie z konsolą. 
 
Po pomyślnym sparowaniu urządzenia i konsoli 
dźwięk z urządzenia będzie odtwarzany przez 
głośniki konsoli. 
 
Uwaga: Konsola może zapisać w swojej pamięci 
osiem urządzeń. Jeśli wcześniej sparowałeś 
swoje urządzenie z konsolą, możesz po prostu 
nacisnąć przycisk Bluetooth Audio, aby 
połączyć urządzenie z konsolą. 
 
2. Dostosuj głośność zgodnie z potrzebami. 
 
Poziom głośności można regulować za pomocą 
przycisków głośności na konsoli lub 
regulacja głośności na osobistym urządzeniu audio. 
 
3. W razie potrzeby skasuj pamięć urządzenia 
konsoli. 

 
Jeśli chcesz skasować wszystkie urządzenia 
obsługujące technologię Bluetooth zapisane w 
pamięci konsoli, naciśnij i przytrzymaj przycisk 
Bluetooth Audio przez 10 sekund. 
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JAK DOPASOWAĆ AMORTYZACJĘ PLATFORMY 

 

Bieżnia jest wyposażona w system amortyzacji, który 
zmniejsza uderzenia podczas chodzenia lub biegania. 

 

Aby wyregulować, najpierw wyjmij klucz z konsoli i 
odłącz przewód zasilający. Może być również 
konieczne umieszczenie bieżni w pozycji do 
przechowywania (patrz JAK SKŁADAĆ BIEŻNIĘ na 
stronie 29). 

 

Aby uzyskać bardziej stabilną platformę , obróć 
poduszkę do pozycji pokazanej na rysunku 1; w 
przypadku mniej sztywnej platformy, obróć poduszkę 
amortyzującą do pozycji pokazanej na rysunku 2. W 
ten sam sposób wyreguluj pozostałe poduszki. 

Uwaga: Upewnij się, że poduszki po lewej i prawej 
stronie bieżni są ustawione na ten sam poziom 
twardości. Im szybciej biegasz na bieżni lub im więcej 
ważysz, tym twardsza powinna być platforma do  

chodzenia.

OPCJONALNY MONITOR TĘTNA 

 
Niezależnie od tego, czy Twoim celem jest spalanie 

tłuszczu, czy wzmocnienie układu sercowo-

naczyniowego, kluczem do osiągnięcia najlepszych 

wyników jest utrzymanie prawidłowego tętna podczas 

treningu. Monitor tętna umożliwia ciągłe monitorowanie 

tętna podczas ćwiczeń, pomagając w osiąganiu 

osobistych celów fitness. Aby kupić czujnik tętna na 

klatkępiersiową, patrz przednia okładka niniejszej 

instrukcji. 

 

Uwaga: Konsola jest kompatybilna ze wszystkimi 

czujnikami tętna Bluetooth Smart. 

 

Aby podłączyć czujnik tętna do noszenia do konsoli, 

najpierw załóż go zgodnie ze wskazówkami zawartymi 

w dołączonej instrukcji. Następnie rozpocznij trening 

lub uruchom pas bieżni w trybie manualnym. Konsola 

wyszuka 

nadający się do noszenia monitor pracy serca przez 

30 sekund i połącz się automatycznie.

1 2 

 

Mniej 
 

Bardziej 
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SKŁADANIE I TRANSPORTOWANIE BIEŻNI 
 

SKŁADANIE BIEŻNI 

 
Aby uniknąć uszkodzenia bieżni, przed złożeniem 
bieżni wyreguluj nachylenie do zera. Następnie wyjmij 
klucz i odłącz przewód zasilający. UWAGA: Musisz 
być w stanie bezpiecznie podnieść 45 funtów. (20 kg), 
aby podnieść, obniżyć lub przesunąć bieżnię. 

 

1. Mocno przytrzymaj metalową ramę (A) w miejscu 

pokazanym strzałką poniżej. UWAGA: Nie trzymaj 
ramy za plastikowe szyny podstawy. Zegnij nogi i 
trzymaj proste plecy. 

 
1. Podnieś ramę (A), aż zatrzask (B) zablokuje się w 

pozycji przechowywania. OSTROŻNIE: Upewnij się, że 
zatrzask zamykający jest zablokowany. 
 

Aby zabezpieczyć podłogę lub dywan, umieść matę pod 
bieżnią. Chroń bieżnię przed bezpośrednim działaniem 
promieni słonecznych. Nie pozostawiaj bieżni w pozycji 
przechowywania w temperaturze powyżej 30°C.

TRANSPORT BIEŻNI 

 
Przed przeniesieniem bieżni złóż ją zgodnie z opisem po 
lewej stronie. PRZESTROGA: Upewnij się, że zatrzask do 
przechowywania jest w pozycji zablokowanej. 
Przenoszenie bieżni może wymagać dwóch osób. 

 
1. Przytrzymaj 

ramkę 
2. (A) i jedną z 

poręczy (C), a 
jedną stopę 
oprzyj na kółku 
(D). 

 
 
 
 
 
 
 

 
3. Pociągnij poręcz do tyłu, aż bieżnia potoczy się na 
kołach i ostrożnie przesuń ją w żądane miejsce. 
UWAGA: Nie przesuwaj bieżnika 
frezować bez odchylania jej do tyłu, nie ciągnąć za ramę 
i nie przesuwać bieżni po nierównej powierzchni. 
 
3. Oprzyj jedną stopę na kółku i ostrożnie opuść 

bieżnię. 

 
SPOSÓB ROZKŁADANIA BIEŻNI 

 
 

1. Popchnąć górny koniec 
ramy do przodu i 
jednocześnie stopą 
delikatnie nacisnąć górną 
część zatrzasku 
zamykającego 
 
1. Podczas 
przyciskania zatrzasku 
stopą należy pociągnąć 
górny koniec ramy w 
swoją stronę 
 
2. Wycofać się i 
pozwolić, aby rama 
swobodnie opadła na 
podłogę 

2 

1 

1 
 
 

 
A 

C 

 
 

D 

1 
 

 
A 

2 
 

 
A 

 
B 
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KONSERWACJA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
 
KONSERWACJA 

 

Regularna konserwacja jest ważna z uwagi na 

optymalne osiągi urządzenia i zmniejszenie jego 

zużycia. Należy regularnie kontrolować i odpowiednio 

dokręcać wszystkie elementy bieżni podczas 

każdorazowego jej użytkowania. 

 

Należy regularnie czyścić bieżnię i dbać, aby pas bieżni 

był czysty i suchy. w pierwszej kolejności należy 

przełączyć wyłącznik na pozycję off i odłączyć 

kabel zasilający. Należy przetrzeć zewnętrzne części 

bieżni wilgotną szmatką z niewielką ilością delikatnego 

mydła. WAŻNE: Nie rozpylać płynów bezpośrednio 

na bieżnię. Płyny należy trzymać z dala od konsoli, 

aby uniknąć jej uszkodzenia. Następnie dokładnie 

wytrzeć bieżnię miękkim ręcznikiem. 

 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

 

Większość problemów z bieżnią można rozwiązać, 
wykonując poniższe proste czynności. Znajdź 
odpowiedni objaw i wykonaj podane czynności. Jeśli 
potrzebna jest dalsza pomoc, patrz przednia okładka 
niniejszej instrukcji. 

 

OBJAW: Zasilanie się nie włącza 

 

A. Jeśli potrzebny jest przedłużacz, używaj tylko 3-
żyłowego przewodu o przekroju 14 (2 mm2), który nie 
jest dłuższy niż 

5 stóp (1,5 m). 

 

B. Po podłączeniu przewodu zasilającego upewnij się, 
że klucz jest włożony do konsoli. 

 

C. Sprawdź wyłącznik zasilania znajdujący się na ramie bieżni w 
pobliżu przewodu zasilającego. Jeśli wyłącznik wystaje tak, jak 
pokazano (A), oznacza to, że wyłącznik wyskoczył. Aby zresetować 
przełącznik zasilania, odczekaj pięć minut, a następnie naciśnij 
przełącznik z powrotem w (B).

OBJAW: Zasilanie wyłącza się podczas używania 

 

A. Sprawdź wyłącznik zasilania (patrz rysunek c po 
lewej). Jeśli przełącznik zadziałał, odczekaj pięć minut, a 
następnie wciśnij go z powrotem. 

 

B. Upewnij się, że przewód zasilający jest podłączony. 
Jeśli przewód zasilający jest podłączony, odłącz go, 
odczekaj pięć minut, a następnie podłącz go ponownie. 

 

C. Wyjmij klucz z konsoli, a następnie włóż go 
ponownie. 

 

D. Jeśli bieżnia nadal nie działa, zapoznaj się z przednią 
okładką niniejszej instrukcji. 

 

OBJAW: nachylenie bieżni nie zmienia się 
prawidłowo 

 

A. Skalibruj system pochylni (patrz krok 6 na stronie 26). 

 

OBJAW: Bieżnia nie łączy się z siecią 
bezprzewodową 

 

A. Upewnij się, że ustawienia bezprzewodowe konsoli 
są prawidłowe (patrz strona 25). 

 

B. Upewnij się, że ustawienia sieci bezprzewodowej są 
prawidłowe. 

 

C. Jeśli nadal masz pytania, spójrz na pierwszą stronę 
okładki niniejszego podręcznika.

 

 
B A 

c 
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OBJAW: Wyświetlacze konsoli nie działają 

prawidłowo 

 
a. Jeśli konsola nie rejestruje prawidłowo prędkości lub 
odległości, wyjmij klucz z konsoli i ODŁĄCZ KABEL 
ZASILAJĄCY. Następnie odkręć pięć wkrętów  #8 x 3/4" 
(13) i ostrożnie zdejmij pokrywę silnika (65). 

 

Następnie zlokalizuj kontaktor (112) i magnes 

(114) po lewej stronie koła pasowego (51). 

Obracaj koło pasowe, aż magnes zrówna się z 

kontaktronem. Upewnij się, że odstęp między 

magnesem a kontaktronem wynosi około 3 mm. W 

razie potrzeby poluzuj śrubę #8 x 3/4" (3), lekko 

przesuń kontaktor, a następnie 

dokręć śrubę. Ponownie załóż maskę silnika (patrz 

powyżej) i chodź po bieżni przez kilka minut, aby 

sprawdzić, czy odczyt prędkości jest prawidłowy.

Jeśli konsola nie uruchamia się poprawnie lub jeśli 

konsola zawiesza się i nie odpowiada, zresetuj 

konsolę do domyślnych ustawień fabrycznych. 

WAŻNE: Wykonanie tej czynności spowoduje 

usunięcie wszystkich ustawień niestandardowych, 

które wprowadziłeś w konsoli. Zresetowanie konsoli 

wymaga dwóch osób. Najpierw przesuń wyłącznik 

zasilania do pozycji wyłączonej. Następnie znajdź 

mały otwór resetowania (C) na tylnej krawędzi 

konsoli. Używając wygiętego spinacza do papieru 

(D), naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania 

wewnątrz otworu i poproś drugą osobę o wciśnięcie 

wyłącznika zasilania do pozycji włączenia 

(resetowania). Kontynuuj przytrzymywanie 

przycisku resetowania (C), aż konsola się włączy. 

Po zakończeniu operacji resetowania konsola 

wyłączy się, a następnie włączy ponownie. Jeśli tak 

się nie stanie, użyj wyłącznika zasilania, aby 

wyłączyć i ponownie włączyć bieżnię. Po włączeniu 

konsoli sprawdź dostępność aktualizacji 

oprogramowania układowego (patrz krok 5 na 

stronie 25). Uwaga: zanim konsola będzie gotowa 

do użycia, może minąć kilka minut.

 

 

Góra 
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3 

3 mm 
114 

51 

b 
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a 
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13 

13 
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OBJAW: Pas bieżni zwalnia podczas chodzenia  

 

a. Jeśli potrzebny jest przedłużacz, użyj tylko 3-

przewodowego przewodu o przekroju 14 (2 

mm2), którego długość nie przekracza 5 stóp 

(1,5 m). 

b.  Jeśli pas bieżni jest zbyt mocno napięty, 

wydajność bieżni może się zmniejszyć, a pas 

może ulec uszkodzeniu. Wyjmij klucz i ODŁĄCZ 

KABEL ZASILAJĄCY. Używając klucza 

imbusowego, obróć obie śruby rolki napinającej 

(E) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 

zegara o 1/4 obrotu. Kiedy pas bieżni jest 

prawidłowo napięty, powinieneś być w stanie 

podnieść każdą krawędź pasa na 2 do 3 cali (5 

do 7 cm) z platformy bieżni. Uważaj, aby pas 

bieżni był wyśrodkowany. Następnie podłącz 

przewód zasilający, włóż klucz i chodź po bieżni 

przez kilka minut. Powtarzaj, aż pas bieżni 

zostanie odpowiednio napięty.. 

 

 
c. Bieżnia jest wyposażona w pas bieżni 

pokryty wysokowydajnym smarem. 

WAŻNE: Nigdy nie nakładaj silikonu w 

sprayu ani innych substancji na pas bieżni 

lub platformę bieżni, chyba że zostanie to 

poinstruowane przez autoryzowanego 

przedstawiciela serwisu. Takie substancje 

mogą 

ocenić pas bieżni i spowodować 

nadmierne zużycie. Jeśli podejrzewasz, że 

pas bieżni wymaga więcej smaru, 

zapoznaj się z przednią okładką niniejszej 

instrukcji. 

 

d. Jeśli pas bieżni nadal zwalnia podczas 

chodzenia po nim, zobacz przednią 

okładkę niniejszej instrukcji.

OBJAW: Pas bieżni nie jest 

wyśrodkowany między szynami  

 

a. WAŻNE: Jeśli pas bieżni ociera się o 

szyny podnóżka (F), może ulec 

uszkodzeniu. Najpierw wyjmij klucz i 

ODŁĄCZ KABEL ZASILAJĄCY. Jeśli pas 

bieżni przesunął się w lewo, użyj klucza 

imbusowego, aby obrócić lewą śrubę rolki 

napinającej w prawo o 1/2 obrotu; jeśli pas 

bieżni przesunął się w prawo, przekręć 

lewą śrubę rolki napinającej przeciwnie do 

ruchu wskazówek zegara o 1/2 obrotu. 

Uważaj, aby nie napiąć zbyt mocno pasa 

bieżni. Następnie podłącz przewód 

zasilający, włóż klucz i chodź po bieżni 

przez kilka minut. Powtarzaj, aż pas bieżni 

zostanie wyśrodkowany. 

 
OBJAW: Pas bieżni ślizga się podczas chodzenia 

 

a.Najpierw wyjmij klucz i ODŁĄCZ KABEL 

ZASILAJĄCY. Używając klucza imbusowego, przekręć 
obie śruby krążka koła pasowego luźnego w prawo o 1/4 
pełnego obrotu. Kiedy pas bieżni jest prawidłowo 
napięty, powinieneś być w stanie podnieść każdą 
krawędź pasa na 2 do 3 cali (5 do 7 cm) z platformy 
bieżni. Uważaj, aby pas bieżni był wyśrodkowany. 
Następnie podłącz przewód zasilający, włóż klucz i 
chodź po bieżni przez kilka minut. Powtarzaj, aż pas 

bieżni będzie prawidłowo dokręcone. 

a 

b 

 
2–3 in. 

 
 
 
 
 
 
 

E 

a 

F 
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE 
ĆWICZE 
 

OSTRZEŻENIE: Przed 
rozpoczęciem jakiegokolwiek programu 
ćwiczeń należy skonsultować się z lekarzem. 
Jest to szczególnie ważne w przypadku osób 
powyżej 35. roku życia lub mających 
problemy ze zdrowiem. 

 

Monitor pracy serca nie jest urządzeniem 

medycznym. Na dokładność odczytów rytmu 

pracy serca mogą wpływać różne czynniki, na 

przykład ruchy użytkownika. Monitor pracy 

serca ma służyć jedynie jako pomoc w 

ćwiczeniach w zakresie ogólnego określania 

tendencji zmian rytmu pracy serca. 

 

Niniejsze wskazówki pomogą w zaplanowaniu 

programu treningowego. Aby uzyskać szczegółowe 

informacje na temat ćwiczeń należy zaopatrzyć się 

w odpowiednią literaturę lub skonsultować się 

z lekarzem. Należy pamiętać o tym, że odpowiednie 

odżywianie się oraz właściwy odpoczynek są 

niezwykle ważne dla osiągnięcia pomyślnych 

wyników. 

 

STOPIEŃ INTENSYWNOŚCI ĆWICZEŃ 

 

Bez względu na to, czy zamierzamy spalić tkankę 

tłuszczową, czy też wzmocnić układ sercowo-

naczyniowy, wykonywanie ćwiczeń o odpowiednim 

stopniu intensywności jest kluczowe dla uzyskania 

zadowalających wyników. W celu osiągnięcia 

odpowiedniego stopnia intensywności można 

kierować się rytmem pracy serca. Poniższa tabela 

przedstawia zalecane tempo pracy serca dla 

spalenia tkanki tłuszczowej i ćwiczeń aerobowych.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aby odnaleźć odpowiedni stopień intensywności 

należy odszukać swój wiek na dole tabeli (lata są 

zaokrąglone do dziesiątek). Trzy liczby powyżej wieku 

określają „strefę treningową”. Najniższa liczba to rytm 

pracy serca do spalania tkanki tłuszczowej, środkowa 

– dla maksymalnego spalania tkanki tłuszczowej, 

a najwyższa – dla ćwiczeń aerobowych. 
 

 

 

 

Spalanie tkanki tłuszczowej—aby efektywnie spalać 

tkankę tłuszczową należy wykonywać ćwiczenia przy 

niskim stopniu intensywnością przez długi okres 

czasu. W trakcie pierwszych kilku minut treningu nasz 

organizm zużywa kalorie węglowodanowe jako 

energię. Dopiero po pierwszych kilku minutach 

treningu organizm zaczyna zużywać jako energię 

kalorie zawarte w tkankach tłuszczowych. Jeśli 

naszym celem jest spalenie tkanki tłuszczowej to 

należy dostosować poziom intensywności ćwiczeń do 

momentu aż rytm pracy naszego serca znajdzie się 

jak najbliżej najniższej liczby naszej strefy 

treningowej. W celu maksymalnego spalania tłuszczu 

należy wykonywać ćwiczenia zgodnie z rytmem pracy 

serca jak najbliższej środkowej liczby naszej strefy 

treningowej.  
 

Ćwiczenia aerobowe—jeśli naszym celem jest 

wzmocnienie układu sercowo-naczyniowego musimy 

wykonywać ćwiczenia aerobowe, które wymagają 

dużej ilości tlenu przez dłuższy okres czasu. 

W przypadku ćwiczeń aerobowych należy dostosować 

poziom intensywności swoich ćwiczeń, do momentu 

aż rytm pracy naszego serca znajdzie się jak najbliżej 

najwyższej liczby naszej strefy treningowej. 

 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE TRENINGU 

 

Rozgrzewka—należy zacząć od 5 do 10 minut 

rozciągania i ćwiczeń o niskim poziomie 

intensywności. Rozgrzewka podwyższa temperaturę 

ciała, tętno oraz przyspiesza krążenie przygotowując 

organizm do ćwiczeń. 

 

Ćwiczenia w strefie treningowej—należy 

wykonywać ćwiczenia przez 20 do 30 minut zgodnie 

z rytmem pracy serca w strefie treningowej. (W 

trakcie kilku pierwszych tygodni programu 

treningowego nie należy utrzymywać tętna w strefie 

treningowej przez czas dłuższy niż 20 minut.) W 

trakcie treningu należy oddychać miarowo i głęboko; 

nigdy nie należy wstrzymywać oddechu. 

 

Rozluźnienie—trening należy zakończyć ćwiczeniami 

rozciągającymi trwającymi od 5 do 10 minut. 

Rozciąganie zwiększa elastyczność mięśni i pomaga 

zapobiegać problemom występującym po treningu. 

 
CZĘSTOTLIWOŚĆ TRENINGÓW 

 
W celu utrzymania lub poprawy kondycji należy trenować 

trzy razy w tygodniu, z co najmniej jednym dniem przerwy 

pomiędzy treningami. Po kilku miesiącach regularnych 

ćwiczeń możemy wykonywać do pięciu sesji treningowych 

w tygodniu, o ile będziemy mieli na nie chęć. Należy 

pamiętać o tym, że kluczem do sukcesu jest to, aby treningi 

stały się regularną i przyjemną częścią naszego życia
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Lista części Model No. NTL10421-INT.2 R0321A 

 
 

Key No. Qty. Description Key No. Qty. Description 

1 1 M4 x 13mm Screw 51 1 Idler Roller/Pulley 

2 6 #8 x 1/2" Screw 52 1 Controller Clamp 

3 9 #8 x 3/4" Screw 53 1 Controller Plate 

4 4 #10 x 3/4" Screw 54 4 Plastic Tie 

5 4 3/8" x 2 3/8" Screw 55 1 Latch Crossbar 

6 2 3/8" x 1 3/4" Screw 56 1 Drive Motor 

7 2 3/8" x 1 1/4" Screw 57 1 Motor Belt 

8 4 5/16" x 2 1/2" Screw 58 1 Storage Latch 

9 6 5/16" x 3/4" Screw 59 1 Frame 

10 8 3/8" Star Washer 60 1 Right Rear Foot 

11 4 #10 Star Washer 61 1 Left Rear Foot 

12 6 5/16" Star Washer 62 2 Rear Foot 

13 38 #8 x 3/4" Pan Head Screw 63 1 Idler Roller 

14 2 3/8" x 1 3/8" Bolt 64 1 Hood Accent 

15 3 1/4" x 2 1/2" Screw 65 1 Motor Hood 

16 2 3/8" x 1 1/8" Bolt 66 2 Incline Frame Spacer 

17 2 1/4" x 1 1/4" Screw 67 4 3/8" Plastic Bushing 

18 4 1/4" x 1" Bolt 68 2 Frame Spacer 

19 16 #8 x 3/4" Tek Screw 69 1 Incline Motor 

20 8 #8 x 5/8" Screw 70 1 Incline Frame 

21 4 1/4" x 1/2" Screw 71 2 Incline Motor Spacer 

22 1 3/8" x 1 3/4" Bolt 72 1 Power Cord 

23 1 3/8" x 1 1/2" Bolt 73 1 Receptacle 

24 2 5/16" Motor Screw 74 1 Controller 

25 4 #8 x 7/16" Screw 75 1 Power Switch 

26 5 5/16" x 1 3/4" Bolt 76 1 Belly Pan 

27 1 5/16" x 2 1/4" Bolt 77 1 Left Top Handrail Cover 

28 5 #8 x 1/2" Washer Head Screw 78 1 Right Top Handrail Cover 

29 1 #8 x 1/2" Machine Screw 79 1 Left Bottom Handrail Cover 

30 2 3/8" Washer 80 1 Right Bottom Handrail Cover 

31 4 #8 Star Washer 81 1 Left Handrail 

32 4 5/16" Flat Washer 82 1 Right Handrail 

33 5 1/4" Nut 83 1 Left Upright 

34 8 #8 x 3/8" Screw 84 1 Right Upright 

35 6 3/8" Nut 85 1 Left Crossbar Cover 

36 6 5/16" Nut 86 1 Right Crossbar Cover 

37 4 1/4" Star Washer 87 1 Crossbar 

38 2 Adjustable Cushion 88 1 Upright Tray 

39 4 Cushion 89 1 Upright Crossbar 

40 1 Warning Decal 90 1 Upright Wire 

41 1 Walking Platform 91 2 Upright Grommet 

42 1 Walking Belt 92 2 Base Foot 

43 1 Left Frame Cover 93 1 Right Base Cover 

44 1 Right Frame Cover 94 1 Left Base Cover 

45 1 Left Foot Rail 95 1 Right Inner Base Cover 

46 1 Right Foot Rail 96 1 Left Inner Base Cover 

47 2 Belt Guide 97 2 Caution Decal 

48 4 Rubber Cushion 98 1 Base 

49 2 3/8" Pin 99 4 Wheel 
50 2 9/32" Plastic Bushing 100 1 Console 
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Key No. Qty. Description Key No. Qty. Description 

101 1 Console Base 111 5 Hood Clip 

102 1 Left Tray 112 1 Reed Switch 

103 1 Right Tray 113 1 Clip 

104 1 Fan 114 1 Magnet 

105 4 Fan Screw 115 2 Motor Bushing 

106 2 Console Frame Cap 116 1 Filter 

107 1 Console Frame 117 3 #8 Nut 

108 1 Console Ground Wire 118 3 #8 x 1/2" Machine Screw 

109 3 Cable Tie 119 1 Motor Isolator 
110 1 Key/Clip * – User’s Manual 

Note: Specifications are subject to change without notice. For information about ordering replacement parts, see 

the back cover of this manual. *These parts are not illustrated. 
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RYSUNEK ZŁOŻENIOWY B Model No. NTL10421-INT.2 R0321A 
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RYSUNEK ZŁOŻENIOWY C Model No. NTL10421-INT.2 R0321A 
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RYSUNEK ZŁOŻENIOWY D Model No. NTL10421-INT.2 R0321A 
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ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
 
Aby zamówić części zamienne, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 32 302 97 18 lub napisz do nas: serwis@bachasport.pl 

Aby pomóc nam w rozwiązaniu danego problemu podczas kontaktu z nami należy podać następujące informacje: 

• numer modelu oraz numer seryjny produktu (należy zapoznać się z informacjami na początku 
niniejszej instrukcji). 

• nazwę produktu (należy zapoznać się z informacjami na początku niniejszej instrukcji). 

• Numer części oraz opis części zamiennych (należy zapoznać się z punktem LISTA CZĘŚCI oraz 
RYSUNEK ZŁOŻENIOWY 

INFORMACJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU 
Tego wyrobu elektronicznego nie należy wrzucać do odpadów komunalnych. Aby 

zapewnić ochronę środowiska naturalnego, produkt ten należy poddać recyklingowi po 

jego zużyciu, zgodnie z przepisami prawa. 

Należy korzystać z usług jednostek zajmujących się recyklingiem i posiadających uprawnienia do 

zbierania tego typu odpadów na danym obszarze. Postępując w ten sposób, pomagamy chronić 

zasoby naturalne i przyczyniamy się do poprawy europejskich standardów w zakresie ochrony 

środowiska. W razie konieczności zapoznania się z dodatkowymi informacjami na temat 

bezpiecznych i prawidłowych metod utylizacji należy skontaktować się z lokalnym organem 

miejskim lub sklepem, w którym zakupiliśmy dany produk 
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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 NIE ZAWIESZA 
UPRAWNIEŃ KUPUJĄCEGO WYNIKAJĄCYCH Z NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ. 
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