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IMPORTANT: Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest produs. 
Păstrați acest manual de utilizare pentru o consultare viitoare.

Specificațiile acestui produs pot să difere de această fotografie și pot fi modificate fără notificare prealabilă.

IMPORTANT: Read all instructions carefully before using this product. Retain this owner’s 
manual for future reference.

The specifications of this product may vary from this photo and are
 subject to change without prior notice.
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INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ
INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE
Precauțiile de bază, inclusiv următoarele instrucțiuni importante de siguranță, trebuie respectate întotdeauna 
atunci când utilizați banda de alergat. Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza această bandă de alergat.

PERICOL: Pentru a reduce riscul de electrocutare, scoateți întotdeauna banda de alergat din priză imediat după 
utilizare și înainte de curățarea, asamblarea sau întreținerea benzii de alergat.
Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la vătămări corporale și la deteriorarea benzii de alergat.

AVERTISMENT: 
Pentru a reduce riscul de arsuri, incendii, șocuri electrice sau vătămări corporale ale vreunei persoane vă rugăm să 
citiți următoarele:
Nu lăsați niciodată banda de alergat nesupravegheată în timp ce este băgată în priză. Deconectați oprind 
comutatorul principal și deconectând-o de la priza de perete atunci când nu este utilizată și înainte de a asambla 
sau demonta piese.
Utilizați acest aparat numai pentru utilizarea prevăzută, așa cum este descris în acest manual. Nu utilizați accesorii 
nerecomandate de producător.
Nu folosiți niciodată această bandă de alergat dacă are cablul sau ștecherul deteriorat sau dacă nu funcționează 
corect. Dacă a fost scăpat sau deteriorat sau a fost expus la apă, returnați aparatul la un centru de service pentru 
examinare și reparații.
Nu încercați să efectuați vreo lucrare de întreținere sau reglaje, altele decât cele descrise în acest manual. În cazul 
apariției unor probleme, întrerupeți utilizarea și consultați un reprezentant de service autorizat.
Nu folosiți niciodată aparatul cu ori�ciile de aerisire blocate. Păstrați ori�ciile de aerisire libere de scame, păr și alte 
obstrucții.
Nu folosiți banda de alergat în aer liber.
Nu trageți banda de alergat de cablul de alimentare și nu folosiți cablul ca mâner.
Țineți copiii și animalele de companie la distanță de echipament în timpul utilizării.
Utilizatorii vârstnici sau cu dizabilități ar trebui să folosească această bandă de alergat numai în prezența unui adult 
care poate oferi asistență, dacă este necesar.
Nu folosiți banda în locuri în care se utilizează produse cu aerosoli (spray) sau unde se administrează oxigen.
Păstrați aparatul uscat - nu utilizați în condiții de umezeală sau umiditate.
Carcasa motorului poate deveni �erbinte în timp ce banda de alergat este în uz. Nu așezați banda de alergat pe o 
pătură sau pe altă suprafață in�amabilă, deoarece aceasta poate crea un pericol de incendiu.
Păstrați cablul electric departe de suprafețele încălzite.
Amplasați banda de alergat pe o suprafață solidă, plană, cu o distanță minimă de siguranță de doi metri în jurul 
benzii de alergat. Asigurați-vă că zona din jurul benzii de alergat rămâne liberă de orice obstacol în timpul utilizării.
Această bandă de alergat este destinată exclusiv uzului casnic.
Doar o singură persoană trebuie să folosească banda de alergat.
Purtați haine confortabile și adecvate atunci când utilizați banda de alergat. Nu utilizați banda de alergat desculți 
sau în șosete. Purtați întotdeauna încălțăminte sport, închisă adecvată. Nu purtați niciodată haine largi sau mari, 
deoarece acestea pot � prinse în banda de alergat și pot crea un pericol de prindere.
Țineți-vă întotdeauna de balustrade în timp ce utilizați banda de alergat.
Asigurați-vă întotdeauna că butonul cu arc și butonul rotund sunt în poziție atunci când pliați și deplasați banda 
de alergat.
Nu lăsați copiii cu vârsta sub 12 ani nesupravegheați lângă sau pe banda de alergat.
Pentru a deconecta aparatul, rotiți toate comutatoarele în poziția oprit, apoi scoateți ștecherul din priza de perete.
Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități �zice, senzoriale sau mentale 
reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheați sau li s-au dat 
instrucțiunile privind utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța acestora.
Copiilor nu ar trebui să li se permită niciodată să se joace pe sau lângă banda de alergat.
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ATENȚIE - RISC DE RĂNIRE A PERSOANELOR - Pentru a evita rănirea, aveți foarte mare grijă atunci când pășiți pe 
sau de pe banda de alergat care se a�ă în mișcare. Citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de utilizare.
Capacitatea maximă de greutate este de 110 kg.
Scoateți cheia de siguranță pentru oprire de urgență.
Această unitate trebuie conectată la o priză nominală de 220-240 volți 50 / 60Hz cu împământare.
Nu atingeți părțile în mișcare. Nu puneți niciodată mâinile sau picioarele sub banda de alergat în timpul utilizării.
Nu folosiți banda de alergat pe un covor cu o înălțime mai mare de 1,3 cm.
Înainte de a folosi banda de alergat, veri�cați dacă centura este aliniată și centrată pe puntea de rulare și dacă 
toate elementele de �xare vizibile de pe banda de alergat sunt su�cient de strânse și �xate.
Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
Curățarea și întreținerea recomandată a � efectuată de către utilizator nu trebuie făcută de copii fără supraveghere.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, agentul de service sau 
de persoane cu o cali�care similară, pentru a evita un pericol.
Nu folosiți niciodată această bandă de alergat dacă este în poziția pliată.
Lăsați banda de rulare să se oprească complet și scoateți cablul de alimentare din priza de perete înainte de a plia 
banda de alergat.
Întotdeauna stați cu fața spre consola computerului și nu alergați cu spatele pe banda de rulare.
AVERTISMENT: Înainte de a începe vreun program de exerciții, consultați medicul.
Acest lucru este deosebit de important pentru persoanele care au peste 35 de ani sau care au probleme de sănătate 
preexistente. Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza orice echipament de �tness. Nu folosiți acest aparat pentru 
exerciții fără apărătorile de protecție montate corespunzător, deoarece piesele în mișcare pot prezenta un risc 
de rănire gravă dacă sunt expuse.
ATENȚIE: Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest produs. Păstrați acest manual de utilizare pentru 
referințe viitoare.
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TRUSĂ DE SCULE

Specificații tehnice

Numele produsului Banda de alergat motorizat

Tensiune 220-240V

Frecven a nominal 50/60HZ

Putere nominal 1.5HP

Greutatea maxim  a 
utilizatorului 110KG
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Instrucțiuni de asamblare

Pasul 1
Sfaturi: Pentru acest pas se recomandă să solicitați ajutorul unei a doua persoane. O persoană ar trebui să țină 
cadrul de bază, iar cealaltă să țină cadrul principal și apoi să scoată banda de alergat din cutia de carton. 
Așezați banda de alergat în poziție verticală pe o suprafață plană. Prindeți ferm capătul posterior al cadrului 
principal cu ambele mâini. Coborâți cu grijă cadrul principal pe sol.
1. Strângeți  parțial butonul și piulița rotind-o în sensul acelor de ceasornic în ori�ciile de pe cadrul de bază și 
cadrul principal.
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2. Montați balustrada pe piciorul cadrului și strângeți șurubul cu cheia imbus care însoțește aparatul (care se 
găsește în pungă). Introduceți capul de cristal al balustradei în partea dreaptă a găurii de cristal a coloanei și 
introduceți carcasele decorative ale balustradei.

3. Scoateți șurubul de pe cadru, introducând capacul după cadru, �xați carcasele strâns cu cheia.

4. Montarea panoului de control. Aliniați panoul de control cu ori�ciul șurubului, înșurubându-l strâns cu mâna. 
Puneți magnetul de oprire de urgență pe panoul de control. Mașină perfectă cu asamblare terminată.
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Panoul de control

Important 
Atunci când nu 
utiliza i aparatul 
scoate i cheia de 

siguran  i 
depozita i departe 

de accesul copiilor.

Aten ie 
Pentru a reduce 

riscul de r nire, sta i 
pe suporturile pentru 
picioare înainte de a 

începe utilizarea 
acestei benzi de 

alergat. citi i 
manualul de utilizare 

i p stra i 
avertismentele 

înainte de utilizare.

 
1. Introduceți ștecherul, introduceți cheia de siguranță în panoul de control, porniți comutatorul de alimentare, 
a�șajul complet pe ecran la 1 secundă după sunetul sonor pentru a intra în standby.
2. În modul standby manual inițial: a�șaj SPEED (Viteză) 0,0; A�șare TIME (Timp) 0:00; A�șaj DIST (Distanță) 0.0; 
A�șaj PLUSE (Puls) 000;
3. În modul standby manual, apăsați tasta MODE, puteți selecta respectiv modul: normal, timp presetat sau 
distanță presetată. Dacă alegeți cronometrul, va apărea a�șajul �ash „:” și numărătoarea inversă, se va a�șa și 
statusul static.
A. Conform parametrilor normali, timpul și distanța sunt contorizate, când se atinge intervalul de 60 de minute, 
aparatul se oprește.
B. În funcție de ora prestabilită, intervalul de timp inițial este de 30:00, iar viteza poate � reglată de la 5:00—99:00, 
iar când numărătoarea inversă ajunge la 0, aparatul se oprește.
C. În funcție de distanța prestabilită, distanța inițială este de 1,00, puteți regla viteza de la 0,50-1,00-1,50-99,5, 
�ecare distanță suplimentară este de 0,5 km, DIST este numerotată invers până la 0.
4. În modul standby, faceți clic pe tasta de program, se poate selecta programul său auto P1-P12, timpul se va 
a�șa cu numărătoare inversă, intervalul de timp inițial este 30:00, puteți regla timpul între 5:00—99:00 utilizând 
tasta +/- viteză.
5. În modul standby, toate tastele de comenzi rapide sunt inutile, dacă faceți clic pe tasta de oprire, toate vor 
reveni la statusul de standby manual.
6. Când funcționează în modul all (toate), aparatul trebuie să aibă 3 secunde numărătoarea inversă (a�șarea vitezei) 
și sonerie 3 secunde. În acest mod, tasta de mod și tasta de program sunt nevalide.
7. În modul de operare manuală, puteți regla viteza de la 1,0 la 10,0. originalul este 1.0, de asemenea, puteți alege 
viteza (3KM, 6KM, 9KM) prin tasta de comandă rapidă pentru viteză.
8. În modul automat, butonul de viteză „+/-” și tasta de comandă rapidă pentru viteză sunt, de asemenea, e�ciente, 
iar toate modurile automate sunt de 20 de secvențe. Detaliile modului automat sunt ca anexe.
9. În modul automat, aparatul va emite un semnal sonor cu 3 secunde mai devreme pentru atenționa utilizatorul.
10. În stare de funcționare, apăsați tasta „stop”, motorul va reduce viteza până la oprire, iar modul standby manual, 
�ecare parametru de mișcare rămâne a�șat astfel încât utilizatorul să îi urmărească în mod convenabil.
11. Când cheia / dispozitivul de siguranță a fost scoasă din panoul de control, fereastra arată „-”, nu se a�șează alți 
parametri. 
12. În orice stare, apăsați tasta „Pul / Cal” pentru a a�șa impulsul sau caloriile. A�șajul inițial este cel al datelor de 
impuls, se vor a�șa datele de impuls în timp real când detectează bătăile inimii.
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Desfacerea/Plierea aparatului

LUBRIFIERE 

1. Desfacerea aparatului

Scoateți bolțul de arc jos, puneți jos banda de 
alergat în direcția arătată de săgeată, folosind 
piulița de blocare pentru a �xa banda de alergat.

2. Plierea aparatului 

Deblocați piulița de blocare
După ce ați pliat aparatul, �xați-l cu bolțul de arc.

Lubri�erea sub banda de rulare va asigura performanțe superioare și îi va extinde durata de viață. După primele 
25 de ore de utilizare (sau 2-3 luni) aplicați lubri�ant și repetați la �ecare 50 de ore de utilizare (sau 5-8 luni).

Cum se veri�că dacă banda de rulare este lubri�ată adecvat
Ridicați o parte a benzii de rulare și atingeți suprafața superioară a punții de rulare.
Dacă suprafața este alunecoasă la atingere, nu este necesară nicio lubri�ere suplimentară.
Dacă suprafața este uscată la atingere, aplicați lubri�ant.

Cum se aplică lubri�ant
Ridicați o parte a benzii de rulare.
Turnați lubri�ant sub centrul benzii de rulare pe suprafața superioară a punții de rulare.
Alergați pe banda de alergat la o viteză mică timp de 3 până la 5 minute pentru a distribui uniform lubri�antul. 
NOTĂ: NU lubri�ați excesiv puntea de rulare. Orice exces de lubri�ant care iese trebuie șters.

  

LUBRIFIANT 
1 BUC  
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REGLAREA BENZII

Banda de rulare este reglată în prealabil pentru puntea de rulare din fabrică, dar după utilizare prelungită se poate 
întinde și poate necesita din nou reglare. Pentru a regla banda, porniți comutatorul principal de alimentare al benzii 
de alergat și lăsați banda să ruleze la o viteză de 8-10 km/h. Folosiți cheia imbus de 6 mm furnizată pentru a roti 
bolțul de reglare a rolei din spate pentru a centra banda. Dacă banda de rulare se deplasează spre stânga, rotiți
 bolțul de reglare din stânga cu 1/4 în sensul acelor de ceasornic, iar banda de rulare ar trebui să înceapă să vină 
într-o poziție corectă.

 

Unealt : 

  
Cheie imbus de 6 mm

Dacă banda de rulare se deplasează spre dreapta, atunci rotiți bolțul de reglare din dreapta cu 1/4 în sens orar, iar 
banda ar trebui să înceapă să se corecteze singură. Continuați să rotiți bolțul de reglare până când banda de rulare 
este corect centrată.

 

Unealt : 

  
Cheie imbus de 6 mm

Dacă banda de rulare alunecă în timpul utilizării, opriți și scoateți din priză banda de alergat. Folosind cheia 
hexagonală de 6 mm furnizată, rotiți bolțurile de reglare a rolei spate și la stânga și la dreapta cu 1/4 de rotire în 
sensul acelor de ceasornic, apoi reporniți comutatorul principal de alimentare și rulați banda de alergat la o viteză 
de 8-10 km/h. Alergați pe banda de rulare pentru a determina dacă banda încă alunecă. Repetați această 
procedură până când banda nu mai alunecă.

 

Unealt : 

  
Cheie imbus de 6 mm



GHID DE ÎNGRIJIRE, ÎNTREȚINERE ȘI DEPANARE

CURĂȚAREA

GHID DE DEPANARE
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AVERTISMENT: Pentru a preveni șocurile electrice, vă rugăm să opriți și să scoateți din priză banda de alergat înainte 
de a o curăța sau de a efectua o întreținere de rutină.

AVERTISMENT: Veri�cați întotdeauna dacă componentele prezintă uzură, cum ar � butonul cu arc și banda de rulare,
 pentru a preveni rănirea.

După �ecare exercițiu, asigurați-vă că aparatul este șters și că transpirația este îndepărtată de pe acesta.

Banda de alergat poate � curățată cu o cârpă moale și detergent slab. Nu utilizați substanțe abrazive sau solvenți. 
Aveți grijă ca pe panoul de a�șaj să nu �e expus umezelii excesive, deoarece acest lucru ar putea deteriora unitatea 
și ar putea crea un pericol electric.
Vă rugăm să păstrați banda de alergat, în special consola computerului, ferit de lumina directă a soarelui pentru a 
preveni deteriorarea ecranului.

DEPOZITARE
Depozitați banda de alergat într-un mediu interior curat și uscat. Nu lăsați și nu folosiți niciodată aparatul în aer 
liber. Asigurați-vă că întrerupătorul principal este oprit și cablul de alimentare este scos din priza de perete.

Problem  Poten iale cauze Rezolv ri

Banda de alergat nu porne te 1. Banda de alergat nu este b gat  
în priz . 
2. Cheia Tether de siguran  nu 
este instalat  corect. 
3. Întrerup torul automat din cas  
a fost pus în pozi ia oprit. 
4. Întrerup torul automat al benzii 
de alergat a fost oprit.

1. Conecta i cablul de alimentare 
la o priz  de perete. 
2. Reinstala i cheia de siguran . 
3. Reseta i întrerup torul sau 
apela i un electrician pentru a 
înlocui întrerup torul. 
4. A tepta i 5 minute i apoi 
încerca i s  reporni i banda de 
alergat.

Banda alunec . Banda nu este suficient de 
strâns .

Regla i tensiunea benzii. 

Banda ezit  atunci când p i i pe 
ea.

1. Nu s-a aplicat suficient  
lubrifiere pe puntea de rulare. 
2. Banda este prea strâns .  

1. Aplica i lubrifiant. 
2. Regla i tensiunea curelei. 

Banda nu este centrat . Tensiunea benzii de rulare nici 
m car nu este pe rola din spate

Centra i banda.
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RUTINA DE ÎNCĂLZIRE 

EXERCIȚII DE ÎNCĂLZIRE ȘI DE RELAXARE

Încălzirea este o parte importantă a oricărui antrenament. Scopul încălzirii este de a vă pregăti corpul pentru antrenament 
și de a reduce la minim orice vătămare. Încălziți corpul timp de două până la cinci minute înainte de antrenamentul cu 
exerciții aerobice. La �ecare sesiune trebuie să vă pregătiți corpul pentru exerciții �zice mai intense, încălzind și întinzând 
mușchii, mărind circulația și ritmul pulsului și oxigenându-vă mușchii mai mult.

RELAXAȚI la sfârșitul antrenamentului, repetați aceste exerciții pentru a reduce durerea mușchilor obosiți. Scopul răcirii 
este de a readuce corpul la starea de repaus de la sfârșitul �ecărei sesiuni de antrenament. Răcirea adecvată scade încet 
ritmul cardiac și permite revenirea sângelui la inimă.

ROTIRI ALE CAPULUI
Rotiți capul spre dreapta de câteva ori, ar trebui să simțiți o senzație de întindere în partea 
stângă a gâtului. Apoi rotiți capul înapoi pentru de alte câteva ori, întinzând bărbia spre 
tavan și lăsând gura să se deschidă. Rotiți capul spre stânga de câteva ori, apoi coborâți 
capul spre piept de câteva ori.

RIDICAREA UMĂRULUI
Ridicați o dată umărul drept spre ureche. Apoi ridicați umărul stâng în sus de câteva ori în timp 
ce coborâți umărul drept.

ÎNTINDERI LATERALE
Deschideți brațele în lateral și ridicați-le până când sunt deasupra capului. Întindeți o dată 
brațul drept cât mai sus spre tavan. Repetați această acțiune cu brațul stâng.

Încălzirea este o parte importantă a oricărui antrenament. Scopul încălzirii este de a vă pregăti corpul pentru 
exerciții și de a reduce la minimum leziunile. Încălziți-vă timp de două până la cinci minute înainte de exerciții 
aerobice. Exercițiile de încălzire trebuie efectuate la începutul �ecărei sesiuni pentru a vă pregăti corpul pentru 
exerciții �zice mai intense, încălzind și întinzând mușchii, mărind circulația și ritmul pulsului și furnizând mai mult 
oxigen mușchilor.

Faceți exerciții de răcire la sfârșitul antrenamentului, repetați aceste exerciții pentru a reduce durerea din mușchii 
obosiți. Scopul exercițiilor de relaxare este de a readuce corpul la starea de repaus la sfârșitul �ecărei sesiuni de 
exerciții. O sesiune adecvată de exerciții de relaxare scade încet ritmul cardiac și permite revenirea sângelui în inimă.



RUN1000

15

Motorized Treadmill

USER MANUAL 

ENG
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
Basic precautions, including the following important safety instructions should always be followed when using 
this treadmill. Read all instructions before using this treadmill.

DANGER: To reduce the risk of electric shock, always unplug the treadmill from the electrical outlet immediately 
after using and before cleaning, assembling, or servicing the treadmill.
Failure to follow these instructions may lead to personal injury and cause damage to the treadmill.

WARNING: To reduce the risk of burns, �re, electric shock or injury to any persons, please read the following:

Never leave the treadmill unattended while plugged in. Disconnect by turning o� the master power switch and 
unplugging from wall outlet when not in use and before putting on or taking o� parts.

Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not 
recommended by the manufacturer.
Never operate this treadmill if it has a damaged cord or plug, or if it is not working properly. If it has been dropped 
or damaged, or been exposed to water, return the appliance to a service center for examination and repair.
Do not attempt any maintenance or adjustments other than those described in this manual. Should any problems 
arise, discontinue use and consult an Authorised Service Representative.
Never operate the appliance with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and other 
obstructions.
Do not use the treadmill outdoors.
Do not pull the treadmill by its power cord or use the cord as a handle.
Keep children and pets away from the equipment while in use.
Elderly or disabled users should only use this treadmill in the presence of an adult who can provide assistance if 
required.
Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
Keep dry - do not operate in a wet or moist condition.
The motor cover can become hot while the treadmill is in use. Do not place the treadmill on a blanket or other 
�ammable surface as this can create a �re hazard.
Keep electrical cord away from heated surfaces.
Keep the treadmill on a solid, level surface with a minimum safety area clearance of two meters around the 
treadmill. Be sure the area around the treadmill remains clear of any obstructions during use.
This treadmill is for domestic household use only.
Only one person should use the treadmill at a time.
Wear comfortable and suitable clothing when using the treadmill. Do not use the treadmill barefoot or in socks. 
Always wear appropriate, enclosed athletic footwear.
Never wear loose or baggy clothing as it can become caught on the treadmill and create an entrapment hazard.

1

Always hold on to the handrails while using the treadmill.
Always make sure the spring knob and round knob are in place when folding and moving the treadmill.
Do not leave children who are under 12 years-old unsupervised near or on the treadmill.
To disconnect, turn all controls to the o� position, then remove plug from the wall outlet.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental 
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction 
concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should not be allowed to play on or near the treadmill at any time.
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CAUTION - RISK OF INJURY TO PERSONS - To avoid injury, use extreme caution when stepping onto or o� of a 
moving treadmill belt. Carefully read this instruction
manual before use.
Maximum Weight Capacity is 110 kgs.
Pull out the Safety Tether Key for emergency stop.
This unit must be plugged into a nominal 220-240 volt 50 /60Hz outlet which has been grounded.
Keep hands clear of all moving parts. Never place hands or feet under the treadmill while in use.
Do not use the treadmill on a carpet that is greater than 1.3 cm in height.
Before using the treadmill, check that the belt is aligned and centered on the running deck and all visible fasteners 
on the treadmill are su�ciently tightened and secure.
Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly quali�ed 
persons persons in order to avoid a hazard.
Never operate this treadmill if it is in the folded position.
Allow the running belt to fully stop and unplug the power cord from the wall outlet before folding up the treadmill.
Always face towards the computer console and do not run backwards on the running belt.

WARNING: Before beginning any exercise program consult your physician.
This is especially important for people who are over 35 years old or who have pre-existing health problems. 
Read all instructions before using any �tness equipment.
Do not operate this exercise equipment without properly �tted guards, as the moving parts can present a risk of 
serious injury if exposed.

CAUTION: Read all instructions carefully before operating this product. Retain this Owner’s Manual for future 
reference.
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TOOL KIT

Technical Specifications

1.5 HP
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Assembly Instructions

Step 1
Tips: It is recommended to have a second person assist with this step. One person should hold the Base Frame 
and the other should hold the Main Frame and then remove the treadmill from the carton. Place the treadmill 
in the upright position on a level �at surface. Firmly grasp the back end of the Main Frame with both hands. 
Carefully lower the Main Frame  to the ground.

1. Semi-tighten the Knob and the Nut by turning it in a clockwise direction into the holes on the Base Frame 
and Main Frame.
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2. Mount the handrail on frame leg and tighten screw with accompanying Allen key(found in the 
accompanying bag) . Insert the crystal head of the handrail into the right side of the column crystal hole ,
and insert the decorative covers of the the handrail.

3. Remove the screw on the frame, inserting the lid after the frame, block the lives closelywith the key.

4. Mounting the control panel Align the control panel with the screw hole, screwing in place tightly by hand. 
Put the Emergency Stop Magnet on the control panel. Perfect machine with �nished assembly
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Control Panel

 
1. Insert the plug, put the safety key into the control panel, open the power switch, full screen display 1 second after 
the beep sound to enter standby.
2. In the manual standby mode initially: SPEED display 0.0; TIME display 0:00; DIST display 0.0; PLUSE display 000;
3. In the manual standby mode, press the MODE key, you can respectively selected the mode: normal,preset time or 
preset distance. If choose count up timer, display “:” �ash display; and count down, display the static status.
A. According to the normal, the time and distance are both count up, when the time to 60 min- utes, it's stop.
B. According to the preset time, the original time is 30:00, and the speed can be adjusted from 5:00---99:00,and the time 
count down until 0, the machine stop.
C. According to the preset distance, the original distance is 1.00, you can adjust the speed from 0.50-1.00-1.50---99.5，each 
additional distance is 0.5km, DIST is count down until 0.
4. In the standby mode, click the program key, its P1-P12 auto program for choice, the time will show by count down, 
original time is 30:00, you can adjust the time from 5:00---99:00 by speed +/- key.
5. In the standby mode, all of shortcut key are useless, if click the stop key, all will come back to manual standby status.
6. When running all mode, it must be have 3 seconds count down (speed display), and buzzer 3seconds. In this mode, 
the mode key and program key is invalid.
7. In manual operation mode, you can adjust the speed from1.0---10.0. original is 1.0,you also can choose speed 
(3KM，6KM，9KM) by speed shortcut key.
8. In automatic mode, the speed button “+/-” and the speed shortcut key are also e�ective, and 6
all auto-mode is 20 sequence shot. The details of automatic mode are as addendum.
9. In automatic mode, the machine will buzz 3 seconds earlier to prompt the user.
10. In the running status, press the “stop” key, the motor will reduce the speed until stop, and the mode into manual 
standby, every motion parameter keep remain show so that the user watch conveniently.
11.When the safety key/device left the control panel, the window show"-", others all haven't show. 12.In any state, 
Press the “Pul/Cal” key to show Pulse or Calorie . The Initial Display is pulse data, it will be shown the pulse data in time 
when have heartbeat.
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Unfolding/folding the machine

LUBRICATION

1.Unfolding the machine

Pull out the spring pin
put down the treadmill in the direc- tion shown by 
the arrow, using the lock nut to �x the treadmill

2.Folding the machine

Unlocked the lock nut
Folding up the machine, Fix it with spring pin

Lubricating under the running belt will ensure superior performance and extend its life expectancy. After the �rst 
25 hours of use (or 2-3 months) apply some lubricant, and repeat for every following 50 hours of use (or 5-8 months).
How to check running belt for proper lubrication
Lift one side of the running belt and feel the top surface of the running deck. If the surface is slick to the touch, 
then no further lubrication is required.
If the surface is dry to the touch, apply some lubricant.
How to apply lubricant
Lift one side of running belt.
Pour some lubricant under the centre of the running belt on the top surface of the running deck.
Run on the treadmill at a slow speed for 3 to 5 minutes to evenly distribute lubricant. NOTE: DO NOT over lubricate 
running deck. Any excess lubricant that comes out should be wiped o�.

  

LUBRIFIANT 
1 BUC  
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BELT ADJUSTMENT

The running belt is pre-adjusted to the running deck at the factory, but after prolonged use it can stretch and 
require readjustment. To adjust the belt, turn on the main power switch of the treadmill and let the belt run at a 
speed of 8-10 KPH. Use the 6 mm Allen Wrench provided to turn the rear roller adjustment bolts in order to centre 
the belt. If the running belt is shifting to the left, turn the left adjustment bolt 1/4 turn clockwise, and the running 
belt should start to correct itself.

 

Unealt : 

  
Cheie imbus de 6 mm

If the running belt is shifting to the right, then turn the right adjustment bolt 1/4 turn clockwise, and the belt 
Should start to correct itself. Keep turning the adjustment bolts until the running belt is properly centered.

 

Unealt : 

  
Cheie imbus de 6 mm

If the running belt is slipping during use, turn o� and unplug the treadmill. Using the 6 mm Allen Wrench provided, 
turn both left and right rear roller adjustment bolts 1/4 turn clockwise, then turn the main power switch back on 
and run the treadmill at a speed of 8-10 KPH. Run on to the running belt to determine if the belt is still slipping. 
Repeat this procedure until the belt no longer slips.

 

Unealt : 

  
Cheie imbus de 6 mm
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CARE, MAINTENANCE & TROUBLESHOOTING GUIDE

CLEANING

TROUBLESHOOTING GUIDE

WARNING: To prevent electrical shock, please turn o� and unplug the treadmill before cleaning or performing 
routine maintenance.

WARNING: Always check the wear and tear components like spring knob and running belt to prevent injury.

După �ecare exercițiu, asigurați-vă că aparatul este șters și că transpirația este îndepărtată de pe acesta.

After each exercise, ensure that the unit is wiped down and any sweat is removed from the unit.
The treadmill can be cleaned with a soft cloth and mild detergent. Do not use abrasives or solvents. Be careful not 
to get excessive moisture on the display panel as this might damage the unit and create an electrical hazard.
Please keep the treadmill, especially the computer console, out of direct sunlight to prevent damage to the screen.

STORAGE
Store the treadmill in a clean and dry indoor environment. Never leave or use the unit outdoors. Ensure the master 
power switch is o� and the power cord is un-plugged from wall outlet.
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WARM UP AND COOL DOWN ROUTINE

HEAD ROLLS
Rotate your head to the right for one count, you should feel a stretching sensation up 
the left side of your neck. Then rotate your head back for one count, stretching your 
chin to the ceiling and letting your mouth open. Rotate your head to the left for one 
count, then drop your head to your chest for one count.

SHOULDER LIFTS
Lift your right shoulder toward your ear for one count. Then lift your left shoulder up for one 
count as you lower your right shoulder.

The WARM-UP is an important part of any workout. The purpose of warming up is to prepare your body for exercise 
and to minimize injuries. Warm up for two to �ve minutes before aerobic exercising. It should begin every session 
to prepare your body for more strenuous exercise by heating up and stretching your muscles, increasing your 
circulation and pulse rate, and delivering more oxygen to your muscles.

COOL DOWN at the end of your workout, repeat these exercises to reduce soreness in tired muscles. The purpose of 
cooling down is to return the body to its resting state at the end of each exercise session. A proper cool-down slowly 
lowers your heart rate and allows blood to return to the heart.

SIDE STRETCHES
Open your arms to the side and lift them until they are over your head. Reach your right arm 
as far toward the ceiling as you can for one count. Repeat this action with your left arm.


