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INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

AVERTISMENT 
Citește toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest produs. Este important ca banda de 
alergare să fie întreținută periodic, pentru a-i prelungi durata de viață utilă. Nerespectarea 
întreținerii regulate a benzii de alergare îți poate anula garanția.

PERICOL
Pentru a reduce riscul de electrocutare, deconectează banda de alergare de la priza electrică 
înainte de curățare și/sau operațiuni de service.

NU UTILIZA UN PRELUNGITOR PENTRU ALIMENTARE:

   1. NU ÎNCERCA SĂ DECONECTEZI ȘTECHERUL CU ÎMPĂM NTARE, PENTRU A FOLOSI 
ADAPTORI SAU A ADUCE ORICE FEL DE MODIFICĂRI SETULUI DE CABLURI.
   2. Instalează banda de alergare pe o suprafață plană, cu acces la tensiunea și frecvența 
potrivite, la o priză cu împământare.
   3. Nu folosi banda de alergare pe covoare căptușite, din materiale pufoase sau pluș. Acest 
lucru poate provoca daune atât covorului, cât și aparatului.
   4. Nu bloca partea din spate a benzii de alergare. Asigură o distanță de minim 1 metru între 
partea din spate a benzii de alergat și orice obiect fix.
   5. Poziționează banda de alergare pe o suprafață plană atunci când o folosești.
   6. Nu permite copiilor să se urce pe banda de alergare și nici să stea în apropierea aparatului 
când este pornit.
   7. În timpul antrenamentului pe bandă, asigură-te că ai atașat corect cheia de siguranță la 
un articol de îmbrăcăminte. Acest lucru te protejează în cazurile în care este nevoie să oprești 
banda imediat, când cazi sau te deplasezi înapoi pe bandă, prea mult.
   8. Nu atinge piesele mobile cu mâinile.
   9. Nu folosi niciodată banda de alergare cu cablul de alimentare deteriorat.
   10. Păstrează cablul de alimentare departe de orice sursă de căldură.
   11. Nu utiliza în locuri în care se folosesc produse cu aerosoli (spray) sau în care se adminis-
trează oxigen. Scânteile de la motor pot aprinde un mediu foarte inflamabil.
   12. Nu scăpa și nu introduce obiecte în nicio deschidere a benzii de alergare. 
   13. Această bandă de alergare este destinată exclusiv pentru uz casnic și nu este potrivită 
pentru antrenament pe termen lung.
   14. Pentru a opri banda de alergare, dezactivează toate comenzile, scoate cheia de siguranță 
și apoi scoate ștecherul din priza de perete.
   15. Senzorii de puls nu sunt dispozitive medicale. Diverși factori, inclusiv mișcarea utilizatoru-
lui, pot afecta precizia citirilor ritmului cardiac. Senzorii de puls sunt concepuți doar ca 
ajutoare pentru antrenament, mai exact, pentru determinarea tendințelor ritmului cardiac în 
general.
   16. Folosește mânerele cu care banda de alergare este dotată; acestea sunt concepute 
pentru siguranța ta.
   17. Poartă încălțăminte adecvată. Pantofii cu tocuri, sandalele, și nici picioarele goale, nu 
sunt adecvate pentru antrenamentul pe banda de alergare. Pantofii sportivi de calitate sunt 
recomandați pentru a evita oboseala picioarelor.

Temperatura permisă de funcționare: de la 5 la 40 de grade.

Scoate cheia de siguranță după utilizare, pentru a împiedica funcționarea neautorizată a 
benzii de alergare.

INFORMAȚII ELECTRICE IMPORTANTE 
AVERTISMENT!

   1. Nu folosi NICIODATĂ o priză de perete GFCI (întrerupător de circuit defect la sol) cu 
această bandă de alergare. Poziționează cablul de alimentare departe de orice parte în 
mișcare a benzii de alergare, inclusiv de mecanismul de înălțare și de roțile de transport.
   2. Nu folosi NICIODATĂ banda de alergare cu un generator sau o sursă de alimentare 
neîntreruptibilă - tip UPS.
   3. Nu scoate NICIODATĂ niciun capac fără a deconecta mai întâi alimentarea cu curent 
alternativ.
   4. Nu expune NICIODATĂ această bandă de alergare la ploaie sau umiditate. Aceasta nu este 
proiectată pentru a fi utilizată în aer liber, lângă o piscină sau în orice alt mediu cu umiditate 
ridicată.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE OPERARE

   1. Introdu cablul de alimentare direct în priza de perete.
   2. Asigură-te că ai citit întregul manualul înainte de a utiliza aparatul.
   3. Reține că schimbările de viteză și înclinare nu se produc imediat. Setează viteza dorită pe 
consola computerului și eliberează butonul de reglaj. Computerul va executa treptat comen-
zile.
   4. Ai grijă când efectuezi și alte activități în timp ce mergi pe banda de alergare, cum ar fi 
uitatul la televizor, cititul etc. Aceste distrageri te pot face să îți pierzi echilibrul sau să te abați 
de la mersul pe centrul benzii; ceea ce poate duce la vătămări grave.
   5. Pentru a preveni pierderea echilibrului și suferirea unor leziuni nedorite, nu urca și nu 
coborî NICIODATĂ de, sau pe banda de alergare în timp ce covorul este în mișcare. Această 
unitate pornește cu o viteză foarte mică. Simpla ședere pe bandă în timpul accelerării lente 
este recomandată doar după ce ai învățat să folosești aparatul.
   6. Ține-te întotdeauna de mânere în timp ce efectuezi modificări pe consolă. 
   7. O cheie de siguranță este furnizată împreună cu acest aparat. Scoaterea cheii de 
siguranță va opri imediat banda de mers; banda de alergare se va opri automat, iar 
introducerea cheii de siguranță va reseta afișajul.
   8. Nu  aplica o presiune exagerată pe tastele de control ale consolei. Acestea sunt setate cu 
precizie pentru a funcționa corect dacă apeși ușor cu degetul.
   9. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități 
fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția 
cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de 
către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați pentru a te 
asigura că nu se joacă cu aparatul.
   10. Te rugăm să consulți mai întâi medicul tău, înainte de a face exerciții fizice, dacă ai una 
dintre următoarele afecțiuni:
          a. Cardiopatie, hipertensiune arterială, diabet zaharat, boli respiratorii (dacă ești 
fumător/oare), și alte boli cronice sau complicate.

          b. Dacă ai peste 35 de ani și cântărești mai mult decât greutatea medie obișnuită.
          c. Dacă ești însărcinată sau te afli în perioada de alăptare.
     11. Te rugăm să întrerupi imediat exercițiile fizice și să îți consulți medicul atunci când te simți 
amețit, suprasolicitat, ai dureri de torace sau alte simptome.
     12. Te rugăm să bei apă corespunzător, după ce faci exerciții pe banda noastră de alergare timp 
de peste 20 de minute.

Avertisment: 
   - Îți sugerăm să te consulți cu medicul tău sau cu un specialist în domeniul sănătății, înainte de 
a începe antrenamentul, în special dacă ai vârsta de până la 35 de ani sau dacă ai avut probleme 
de sănătate. 
   - Nu ne asumăm responsabilitatea pentru niciun fel de probleme sau leziuni atunci când nu se 
respectă precizările noastre.
   - Banda de alergare trebuie să fie asamblată cu atenție și scutul motorului acoperit, înainte de 
a fi conectată la energia electrică.
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     12. Te rugăm să bei apă corespunzător, după ce faci exerciții pe banda noastră de alergare timp 
de peste 20 de minute.

Avertisment: 
   - Îți sugerăm să te consulți cu medicul tău sau cu un specialist în domeniul sănătății, înainte de 
a începe antrenamentul, în special dacă ai vârsta de până la 35 de ani sau dacă ai avut probleme 
de sănătate. 
   - Nu ne asumăm responsabilitatea pentru niciun fel de probleme sau leziuni atunci când nu se 
respectă precizările noastre.
   - Banda de alergare trebuie să fie asamblată cu atenție și scutul motorului acoperit, înainte de 
a fi conectată la energia electrică.

 

5

ComputerSuport Tableta

Buton de fixare
consola

Stalp de sustinere

Buton de fixare

Roti de transport

Maner

Cheie de siguranta

Capac Motor

Sina laterala

Covor de alergare

Capace de protectie



INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE

S1 S2

Așeaza toate componentele benzii de alergare într-un loc spatios.
Nu arunca materialele de ambalare până la �nalizarea asamblării. 
Înainte de a începe instalarea, pregăteste toate piesele din acest 
manual.

După despachetare, roteste butonul de pe cadru, în sens invers acelor de 
ceasornic spre exterior, așa cum se arată in imagianea alaturată. 
Ridică cadrul în sus, iar dupa ridicare, blochează butoanele pe ambele părti în 
sensul acelor de ceasornic.

Pasul 1
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Pasul 2

Demonteaza butonul superior în sens invers acelor de ceasornic, pune computerul 
în orizontală, roteste-le în sensul acelor de ceasornic pentru a bloca cotiera. Pune 
cheia magnetică de siguranță în poziție pecum in imaginea prezentată.
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INSTRUCTIUNI DE PLIERE

Pasul 1

Pasul 2

Demonteaza butoanele superioare în sens invers acelor de ceasornic, ridica computerul, 
apoi fixeaza butoanele în poziția anterioară în sensul acelor de ceasornic.

Slăbeste complet butoanele de pe ambele părți în sens invers acelor de ceasornic. Apoi 
pliați încet banda. După ce banda de alergat este pliată complet, blocheaza butoanele pe 
ambele părți, așa cum se arată în imaginea alaturata.
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 ÎNTREȚINERE

Pentru a prelungi durata de viață a acestui aparat, curățarea și lubrifierea sunt extrem de 
importante și trebuie să fie efectuate în mod corespunzător. Performanța este maximizată 
atunci când cureaua și covorul de alergare sunt menținute cât mai curate posibil.

- AVERTISMENT: 
FRECAREA DINTRE COVOR ȘI PUNTE POATE JUCA UN ROL MAJOR ÎN FUNCȚIONAREA ȘI 
DURATA DE VIAȚĂ A BENZII TALE DE ALERGARE ȘI åΩDE ACEEA, ÎȚI RECOMANDĂM SĂ 
LUBRIFIEZI CONSTANT ACEST PUNCT DE FRECARE, PENTRU A PRELUNGI DURATA DE 
VIAȚĂ UTILĂ A BENZII DE ALERGARE. NERESPECTAREA ACESTUI LUCRU POATE DUCE LA 
ANULAREA GARANȚIEI.

- AVERTISMENT: 
SCOATE CABLUL DE ALIMENTARE DIN PRIZĂ ÎNAINTE DE EFECTUAREA ÎNTREȚINERII.

- AVERTISMENT: 
OPREȘTE BANDA DE ALERGARE ÎNAINTE DE A O PLIA.

ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE

ZILNIC, DUPĂ FIECARE UTILIZARE

 Curăță și verifică aparatul, conform pașilor următori:

    1. Oprește banda de alergare cu ajutorul întrerupătorului pornit/oprit și deconectează 
alimentarea cu energie electrică.
   2. Curăță covorul de alergare, puntea, capacul motorului și carcasa consolei cu o cârpă 
umedă. Nu utiliza niciodată solvenți, deoarece aceștia pot deteriora banda de alergare.
Inspectează cablul de alimentare. Asigură-te că acesta nu se află sub banda de alergare sau în 
orice altă zonă în care poate fi deteriorit sau tăiat.
   3. Verifică tensionarea și alinierea covorului. Asigură-te că acesta nu va deteriora alte compo-
nente de pe banda de alergare, din cauza alinierii inadecvate.

SĂPTĂMANAL

 Curăță banda de alergare pe dedesubt, urmând pașii de mai jos:

   1. Oprește banda de alergare cu ajutorul întrerupătorului pornit/oprit și deconectează cablul 
de alimentare de la priza de perete.
   2. Pliază banda de alergare în poziție verticală și asigură-te că dispozitivul de blocare este 
bine închis. 
   3. Mută banda de alergare în altă parte.
   4. Șterge sau aspiră orice particule de praf sau alte obiecte care s-ar fi putut acumula sub 
aparat.
   5. Adu banda de alergare în poziția sa anterioară.

ÎN FIECARE LUNĂ -IMPORTANT!

    1. Inspectează toate șuruburile de asamblare ale aparatului, pentru a verifica dacă sunt bine 
strânse.
    2. Oprește banda de alergare cu ajutorul întrerupătorului pornit/oprit, deconectează cablul 
de alimentare de la priza de perete și așteaptă 60 de secunde.
    3. Îndepărtează capacul motorului. Așteaptă până când TOATE LUMINILE LCD se sting.
    4. Curăță motorul și partea inferioară a aparatului, pentru a elimina orice particule de 
scame sau praf care s-ar fi putut acumula. Nerespectarea acestei măsuri poate duce la 
defectarea prematură a componentelor electrice principale.

O DATĂ LA 6 LUNI

Este posibil să fie necesar să lubrifiezi puntea de alergare a benzii cel puțin o dată la șase luni, 
pentru a menține performanța optimă a aparatului.

    1. Oprește banda de alergare cu ajutorul întrerupătorului pornit/ oprit și deconectează 
cablul de alimentare de la priza de perete.
    2. Slăbește ambele șuruburi ale rolelor din spate. (Pentru cele mai bune rezultate, plasează 
două semne care pot fi îndepărtate ulterior, pe ambele părți ale cadrului și notează poziția 
rolelor). Odată ce banda este slăbită, ia flaconul de lubrifiant și aplică-l pe întreaga suprafață 
superioară a platformei de rulare. Strânge ambele șuruburi ale rolelor din spate (potrivindu-le 
cu marcajele pentru poziția corectă) până la poziția inițială. După ce ai aplicat lubrifiantul, 
conectează cablul de alimentare, cheia de siguranță, pornește banda de alergare și mergi pe 
bandă timp de două minute pentru a distribui uniform lubrifiantul.
    3. Lubrifiază amortizoarele pe aer cu un spray pe bază de teflon.

O DATĂ LA 2 ANI

Este necesar să înlocuiești periile motorului benzii de alergare, cureaua trapezoidală a 
motorului și covorul de rulare o dată la 2 ani, pentru a evita deteriorarea aparatului. Dacă nu 
reușești să le schimbi, acest lucru poate provoca deteriorarea benzii de alergare, anulând 
orice garanție.

SERVICE: DACĂ NU URMEZI PAȘII DE ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE DE MAI SUS, RIȘTI SĂ FIE 
ANULATĂ GARANȚIA. DACĂ AI NEVOIE DE UN REPREZENTANT DE FITNESS CALIFICAT 
PENTRU A EFECTUA UNUL DINTRE PAȘII DE MAI SUS, TE RUGĂM SĂ TE ADRESEZI UNUIA 
DINTRE SPECIALIȘTII NOȘTRI.

CURĂȚARE GENERALĂ

    1. Folosește o cârpă moale și umedă pentru a șterge marginea covorului de rulare și zona 
dintre marginea covorului și cadru. O soluție ușoară de apă și săpun, împreună cu o perie de 
curățare din nailon, va curăța partea superioară a centurii texturate. Această operațiune 
trebuie efectuată o dată pe lună. Lasă să se usuce înainte de utilizare.
    2. Lunar, aspiră sub banda de alergare pentru a preveni acumularea de praf. O dată pe an, 
ar trebui să detașezi scutul motorului și să aspiri murdăria care se poate acumula.

ÎNTREȚINERE GENERALĂ

    1. Verifică piesele pentru a vedea dacă sunt uzate, înainte de utilizare.
    2. Acordă o atenție deosebită suporților de fixare și asigură-te că sunt bine strânși.
    3. Înlocuiește întotdeauna covorul dacă este uzat, și orice alte piese defecte.
    4. Dacă ai îndoieli, nu utiliza banda de alergare și contactează linia noastră de asistență 
telefonică.

AI GRIJĂ SĂ PROTEJEZI COVOARELE ȘI PODEAUA în caz de scurgeri. Acest produs este un 
aparat care conține piese mobile care au fost unse (lubrifiate) și care ar putea avea scurgeri.

LUBRIFIEREA CURELEI/ PUNȚII/ ROLELOR

    1. Frecarea dintre covor și puntea de alergare poate juca un rol major în funcționarea și 

durata de viață a benzii de alergare. 
    2. De aceea, îți recomandăm să lubrifiezi constant acest punct de frecare pentru a prelungi 
durata de viață utilă a benzii de alergare.
    3. Ar trebui să faci această lubrifiere după aproximativ primele 20 de ore de funcționare. Îți 
recomandăm lubrifierea punții la fiecare 30 de zile.

Pentru lubrifiere, consultă procedurile de mai jos:
    1. Folosește o cârpă moale și uscată pentru a șterge zona dintre cureaua de rulare și punte.
    2. Distribuie uniform lubrifiantul pe suprafața interioară a curelei și a punții (asigură-te că 
banda de alergare este oprită și că alimentarea este deconectată).
    3. Lubrifiază periodic rolele din față și din spate pentru a le menține la performanțe maxime. 
Dacă puntea/ cureaua/ rolele benzii de alergare sunt menținute în condiții rezonabile de curățe-
nie, este posibil ca, abia după 1.200 de ore de funcționare, să fie necesară o lubrifiere 
suplimentară.

Cum se verifică lubrifierea corectă a covorului de rulare:
    1. Deconectează alimentarea cu energie electrică principală.
    2. Pliază banda de alergare în sus în poziția de depozitare.
    3. Inspectează suprafața din spate a covorului de alergare.

Dacă suprafața este alunecoasă la atingere, atunci nu este necesară o lubrifiere supli-
mentară. Dacă suprafața este uscată la atingere, aplică un lubrifiant siliconic adecvat.

Îți recomandăm să folosești lubrifiantul de silicon din magazinul nostru online pentru a lubrifia 
banda de alergare. Acesta poate fi achiziționat de pe websiteul nostru :
www.beprogressive.ro

MODALITĂȚI DE IDENTIFICARE A GRADULUI DE 
STRÂNGERE A CURELEI DE ALERGARE 

Atunci când cureaua de rulare sare, te rugăm să urmezi pașii de mai jos, pentru a determina ce 
curea trebuie reglată, cureaua de rulare sau cureaua trapezoidală din polietilenă.

    1. Pornește viteza pentru a fi în jur de 3 km/h, calcă pe cureaua de rulare cu putere și încearcă 
să o faci să se oprească. Dacă aceasta, împreună cu rola din față se oprește, dar motorul 
continuă să funcționeze, înseamnă că trebuie reglată cureaua trapezoidală din polietilenă.

    2. Reglează viteza la aproximativ 3 km/h, apasă pe cureaua de alergare și încearcă să o 
oprești. În cazul în care aceasta se oprește, dar rola din față continuă să funcționeze, înseamnă 
că trebuie reglată cureaua de rulare.

Etapele de reglare pentru cureaua poly-V

    1. Deconectează mai întâi alimentarea cu energie electrică și scoate capacul frontal.
    2. Slăbește cele patru șuruburi pentru motor, reglează-le în sensul acelor de ceasornic și apoi, 
strânge șuruburile.
    3. Cu aparatul pornit, verifică conform punctului de mai sus, dacă este sau nu slăbită cureaua 
poly-V; dacă da, repetă acțiunea la fel ca la punctul de mai sus.

Lubrifierea punții de rulare

Banda de alergare este echipată cu o punte de alergare lubrifiată, care necesită o 
întreținere constantă. Frecarea dintre puntea de alergare și cureaua de rulare are un 
efect mare asupra vieții benzilor de alergare. 

Așadar, te rugăm să lubrifiezi aparatul la termen. Pașii sunt următorii:
Ridica banda de alergare in pozitie vericala, si vei regasi conducta de lubrifiere care se 
află sub placa de rulare.
Toarna ulei de silicon in conductele de lubrifiere, uleiul va fi împrăștiat pe placa de 
rulare din mici găuri de pe conductă atunci când banda de rulare este sub utilizare.
NOTĂ: NU lubrifia suprafața de rulare. Orice exces de lubrifiant care iese trebuie 
șters.

Centrează cureaua de rulare:

NU ÎNTINDE prea mult cureaua de rulare. Acest lucru poate cauza reducerea perfor-
manțelor motorului și uzura excesivă a rolelor.
PENTRU CENTRAREA CURELEI DE RULARE: Așează banda de alergare pe o suprafață 
plană.

Setează viteza aparatului la 4-6 km/h, în cazul în care covorul benzii de alergare s-a 
deplasat spre partea stângă:

    1. Rotește șurubul de reglare din partea stângă a covorașului, în sensul acelor de 
ceasornic cu 1/2.
    2. Dacă este necesară o ajustare mai mare, rotește șurubul de reglare din dreapta, în 
sens invers acelor de ceasornic, cu o rotație de 1/2.
    3. Dacă este necesară o reglare suplimentară, repetă pașii 1 și 2. Orice ajustare finală 
trebuie să se facă cu o rotație de 1/4.
   
Setează viteza aparatului la 4-6 km/h, în cazul în care covorul benzii de alergare s-a 
deplasat spre partea dreaptă:

    1. Rotește șurubul de reglare din partea dreaptă a covorașului, în sensul acelor de 
ceasornic cu 1/2.
    2. Dacă este necesară o ajustare mai mare, rotește șurubul de reglare din stânga, în 
sens invers acelor de ceasornic, cu o rotație de 1/2.
    3. Dacă este necesară o reglare suplimentară, repetă pașii 1 și 2. Orice ajustare finală 
trebuie să se facă cu o rotație de 1/4.

PROGRAME PRESTABILITE

Această banda de alergare are 12 programe de antrenament presetate din care poți alege. 
Utilizeaza butonul PROGRAM pentru a selecta antrenamentul dorit - P1 - P12. Apasa 
butonul START pentru a confirma și începe antrenamentul.
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INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

MOD
Pornește aparatul, apasă tasta MOD pentru a alege programele prestabilite P1-P25. Apasă 
ȘTERGE/ SETEAZĂ (CLEAR/ SET) pentru a ieși.

PROG (PROGRAM): Apasa butonul PROG pentru a selecta modul programului de antrena-
ment prestabilit (P01-P12).

START
Pornește aparatul, apasă START pentru a începe să funcționeze.

STOP
În timpul alergării, apasă STOP pentru a opri și înregistra alergarea.

VITEZĂ +
În timpul alergării, apasă tasta pentru a crește viteza cu 0,1 km/h. Ține-o apăsat, pentru a crește 
viteza continuu.

VITEZĂ–
În timpul alergării, apasă tasta pentru a reduce viteza cu 0,1 km/h. Ține-o apăsat, pentru a 
diminua viteza continuu.

VITEZĂ RAPIDĂ
 Viteza 2, 4. 8, 12 - în timpul funcționării, apasă tasta pentru a alege viteza.

ÎNCLINARE +
Când alergi, apasă tasta pentru a crește înclinarea cu un nivel, 1-15 trepte. 

ÎNCLINARE –
Când alergi, apasă tasta pentru a reduce înclinarea cu un nivel.
ÎNCLINARE RAPIDĂ
 Înclinare 3, 6, 9 - în timpul alergării, apasă tasta pentru a alege înclinarea.

MODUL DE FUNCȚIONARE AL UTILIZATORULUI

A.Numărătoarea inversă a antrenamentelor: 
Poți apăsa CLEAR/SET (Șterge/Setează) pentru a intra în antrenamentul cu numărătoarea 
inversă TIME (Timp). Poți apăsa din nou, pentru a intra în antrenamentul cu numărătoare 
inversă DISTANCE (Distanță) și încă o dată pentru a intra în antrenamentul cu numărătoarea 
inversă CALORIE. Poți ieși din program apăsând MODE (Mod).

Timp de antrenament cu numărătoare inversă: Când te afli în poziția oprire, poți apăsa 
CLEAR/SET pentru a seta valorile. Cifra timpului luminează și afișează 30:00. Poți apăsa SPEED 
(Viteză) +,- pentru a selecta timpul între 5-99 minute. Apasă START (Pornește) pentru a porni 
viteza de la 1,0km/h; aceasta poate fi, de asemenea, reglată prin apăsarea SPEED+,-. Aparatul se 
oprește când timpul arată 0:00.

Antrenament cu numărătoarea inversă a distanței: Poți apăsa de două ori CLEAR/SET pentru a 
seta valorile. Cifra distanței luminează și afișează 1.0KM. Poți apăsa SPEED+,- pentru a alege 
distanța între 1,00-9,00km și apăsa START pentru a începe viteza de la 1,0km/h. Viteza poate fi, 
de asemenea, reglată prin apăsarea SPEED+,-. Aparatul se oprește atunci când distanța 
afișează 0.00.

    A.Noțiuni introductive
Pentru a porni banda de alergare, trebuie să o conectezi la o priză de perete adecvată și să 
pornești comutatorul de alimentare situat în partea din față, sub scutul motorului benzii de 
alergare. Asigură-te că este conectată cheia de siguranță, deoarece banda de alergare nu va 
porni fără ea. Când banda de alergare este pornită, ecranul este gata de funcționare.

    
    B. Pornire rapidă
Apasă și eliberează butonul START pentru a porni cureaua de alergare, la 1.0 km/h, apoi 
reglează viteza dorită cu ajutorul butoanelor "+" sau "-". De asemenea, poți utiliza tastele de 
viteză rapidă (3, 6 și 9 km/h) pentru a regla viteza.
Pentru a încetini banda de alergare, apasă și menține apăsată tasta "Speed -", până la viteza 
dorită. Poți, de asemenea, să apeși tastele de reglare rapidă a vitezei: 3, 6, 9km/h.
Pe durata funcționării, dacă apeși o singură dată STOP, suprafața de alergare va încetini 
treptat.
Pe durata funcționării, o singură apăsare a tastei CLEAR/SET (ȘTERGERE/SETARE) va șterge 
timpul, distanța și caloriile.

    C. Funcția de înclinare

Înclinarea poate fi ajustată oricând după acționarea curelei.
Înclinarea nu poate fi readusă la 0 după scoaterea cheii de siguranță.
Înclinarea poate reveni la 0, numai după ce ai pornit din nou aparatul.

    D. Caracteristica Puls Grip
Ține apăsat pe ambii senzori de puls din oțel inoxidabil de pe mânere, iar fereastra Puls a 
consolei va afișa ritmul cardiac curent în timpul antrenamentului, în 15 secunde. Notă: Trebuie 
să folosești ambii senzori din oțel inoxidabil pentru a îți afișa pulsul.

Avertisment: Sistemele de monitorizare a ritmului cardiac pot fi inexacte.
Suprasolicitarea fizică poate duce la vătămări grave sau chiar la deces. 
Dacă te simți epuizat, oprește imediat exercițiile.

    E. Afișajul caloriilor
Afișează caloriile cumulate arse, în orice moment în timpul antrenamentului. Notă: Acesta este 
doar un ghid estimativ, utilizat pentru compararea diferitelor sesiuni de exerciții fizice, care nu 
poate fi utilizat în scopuri medicale.

    F. Programe prestabilite
Fiecare program prestabilit are un nivel maxim de viteză care este afișat atunci când este ales 
un antrenament dorit. Viteza pe care o va atinge programul respectiv, va fi afișată în fereastra 
Speed (Viteză). Fiecare program are mai multe schimbări de viteză pe parcursul acestuia.

        H.Transport

Ridica cu atenție banda de alergat, apucând de cele două părți in zona capacelor din capăt și 
manipuleaza banda de alergare in locul dorit cu ajutorul rotilor de transport.

DEPANAREA PROBLEMELOR
-Această bandă de alergare este proiectată în așa fel încât, în cazul unei defecțiuni electrice, se 
va opri automat pentru a preveni rănirea utilizatorului și deteriorarea aparatului (de exemplu, a 
motorului).

-Atunci când banda de alergare funcționează necorespunzător, pur și simplu resetează banda 
prin oprirea întrerupătorului de alimentare, așteptând 1 minut, și apoi pornind din nou butonul 
de alimentare.

-Dacă, după ce ai resetat banda de alergare, aceasta continuă să nu funcționeze corect, te 
rugăm să efectuezi analiza de autoverificare (vezi Autoverificare) pentru a distinge ce tip de de 
problemă/ eroare întâmpină aparatul.

-Înainte de a încerca să efectuezi orice operațiune de întreținere sau service asupra benzii de 
alergare, asigură-te că aceasta este oprită și că ștecherul este scos din priză.

Nu utiliza prelungitoare, deoarece acestea pot duce la scăderea puterii, și ulterior, la 
defecțiuni.

1. NU EXISTĂ AFIȘARE PE PLACĂ DE CONTROL.
-Verifica priza de curent și comutatorul din spatele benzii de rulare.
-Așezaza magnetul cheii de siguranță pe consola.
-Apasa tasta START pe Control Pad.
-Rețineți, Control Pad-ul se va opri automat atunci când nu este utilizat.
Daca problemele persista, contacteaza-ne la Serviciul Clienți.

2.CONSOLA ESTE ACTIVĂ ȘI MOTORUL NU FUNCȚIONEAZĂ.
-Verifica tensiunea curentului - ar putea fi prea mică. 
-Încerca o priză diferită.
-Verifica dacă cheia de siguranță este atașată la placa de control.
-Dacă problema persista contacteaza-ne la Serviciul Clienți.

3. COVORUL DE ALERGARE ALUNECA.
-Consulta manualul pentru reglarea covorului de alergare.

4.COVORUL DE ALERGARE ESTE DEPLASAT
-Consulta manualul pentru reglarea covorului de alergare.

5.BANDA DE ALERGARE NU MAI ESTE LUBRIFIATA
-Consulta manualul pentru lubrifierea benzii de alergare.
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MOD
Pornește aparatul, apasă tasta MOD pentru a alege programele prestabilite P1-P25. Apasă 
ȘTERGE/ SETEAZĂ (CLEAR/ SET) pentru a ieși.

PROG (PROGRAM): Apasa butonul PROG pentru a selecta modul programului de antrena-
ment prestabilit (P01-P12).

START
Pornește aparatul, apasă START pentru a începe să funcționeze.

STOP
În timpul alergării, apasă STOP pentru a opri și înregistra alergarea.

VITEZĂ +
În timpul alergării, apasă tasta pentru a crește viteza cu 0,1 km/h. Ține-o apăsat, pentru a crește 
viteza continuu.

VITEZĂ–
În timpul alergării, apasă tasta pentru a reduce viteza cu 0,1 km/h. Ține-o apăsat, pentru a 
diminua viteza continuu.

VITEZĂ RAPIDĂ
 Viteza 2, 4. 8, 12 - în timpul funcționării, apasă tasta pentru a alege viteza.

ÎNCLINARE +
Când alergi, apasă tasta pentru a crește înclinarea cu un nivel, 1-15 trepte. 

ÎNCLINARE –
Când alergi, apasă tasta pentru a reduce înclinarea cu un nivel.
ÎNCLINARE RAPIDĂ
 Înclinare 3, 6, 9 - în timpul alergării, apasă tasta pentru a alege înclinarea.

MODUL DE FUNCȚIONARE AL UTILIZATORULUI

A.Numărătoarea inversă a antrenamentelor: 
Poți apăsa CLEAR/SET (Șterge/Setează) pentru a intra în antrenamentul cu numărătoarea 
inversă TIME (Timp). Poți apăsa din nou, pentru a intra în antrenamentul cu numărătoare 
inversă DISTANCE (Distanță) și încă o dată pentru a intra în antrenamentul cu numărătoarea 
inversă CALORIE. Poți ieși din program apăsând MODE (Mod).

Timp de antrenament cu numărătoare inversă: Când te afli în poziția oprire, poți apăsa 
CLEAR/SET pentru a seta valorile. Cifra timpului luminează și afișează 30:00. Poți apăsa SPEED 
(Viteză) +,- pentru a selecta timpul între 5-99 minute. Apasă START (Pornește) pentru a porni 
viteza de la 1,0km/h; aceasta poate fi, de asemenea, reglată prin apăsarea SPEED+,-. Aparatul se 
oprește când timpul arată 0:00.

Antrenament cu numărătoarea inversă a distanței: Poți apăsa de două ori CLEAR/SET pentru a 
seta valorile. Cifra distanței luminează și afișează 1.0KM. Poți apăsa SPEED+,- pentru a alege 
distanța între 1,00-9,00km și apăsa START pentru a începe viteza de la 1,0km/h. Viteza poate fi, 
de asemenea, reglată prin apăsarea SPEED+,-. Aparatul se oprește atunci când distanța 
afișează 0.00.

    A.Noțiuni introductive
Pentru a porni banda de alergare, trebuie să o conectezi la o priză de perete adecvată și să 
pornești comutatorul de alimentare situat în partea din față, sub scutul motorului benzii de 
alergare. Asigură-te că este conectată cheia de siguranță, deoarece banda de alergare nu va 
porni fără ea. Când banda de alergare este pornită, ecranul este gata de funcționare.

    
    B. Pornire rapidă
Apasă și eliberează butonul START pentru a porni cureaua de alergare, la 1.0 km/h, apoi 
reglează viteza dorită cu ajutorul butoanelor "+" sau "-". De asemenea, poți utiliza tastele de 
viteză rapidă (3, 6 și 9 km/h) pentru a regla viteza.
Pentru a încetini banda de alergare, apasă și menține apăsată tasta "Speed -", până la viteza 
dorită. Poți, de asemenea, să apeși tastele de reglare rapidă a vitezei: 3, 6, 9km/h.
Pe durata funcționării, dacă apeși o singură dată STOP, suprafața de alergare va încetini 
treptat.
Pe durata funcționării, o singură apăsare a tastei CLEAR/SET (ȘTERGERE/SETARE) va șterge 
timpul, distanța și caloriile.

    C. Funcția de înclinare

Înclinarea poate fi ajustată oricând după acționarea curelei.
Înclinarea nu poate fi readusă la 0 după scoaterea cheii de siguranță.
Înclinarea poate reveni la 0, numai după ce ai pornit din nou aparatul.

    D. Caracteristica Puls Grip
Ține apăsat pe ambii senzori de puls din oțel inoxidabil de pe mânere, iar fereastra Puls a 
consolei va afișa ritmul cardiac curent în timpul antrenamentului, în 15 secunde. Notă: Trebuie 
să folosești ambii senzori din oțel inoxidabil pentru a îți afișa pulsul.

Avertisment: Sistemele de monitorizare a ritmului cardiac pot fi inexacte.
Suprasolicitarea fizică poate duce la vătămări grave sau chiar la deces. 
Dacă te simți epuizat, oprește imediat exercițiile.

    E. Afișajul caloriilor
Afișează caloriile cumulate arse, în orice moment în timpul antrenamentului. Notă: Acesta este 
doar un ghid estimativ, utilizat pentru compararea diferitelor sesiuni de exerciții fizice, care nu 
poate fi utilizat în scopuri medicale.

    F. Programe prestabilite
Fiecare program prestabilit are un nivel maxim de viteză care este afișat atunci când este ales 
un antrenament dorit. Viteza pe care o va atinge programul respectiv, va fi afișată în fereastra 
Speed (Viteză). Fiecare program are mai multe schimbări de viteză pe parcursul acestuia.

        H.Transport

Ridica cu atenție banda de alergat, apucând de cele două părți in zona capacelor din capăt și 
manipuleaza banda de alergare in locul dorit cu ajutorul rotilor de transport.

DEPANAREA PROBLEMELOR
-Această bandă de alergare este proiectată în așa fel încât, în cazul unei defecțiuni electrice, se 
va opri automat pentru a preveni rănirea utilizatorului și deteriorarea aparatului (de exemplu, a 
motorului).

-Atunci când banda de alergare funcționează necorespunzător, pur și simplu resetează banda 
prin oprirea întrerupătorului de alimentare, așteptând 1 minut, și apoi pornind din nou butonul 
de alimentare.

-Dacă, după ce ai resetat banda de alergare, aceasta continuă să nu funcționeze corect, te 
rugăm să efectuezi analiza de autoverificare (vezi Autoverificare) pentru a distinge ce tip de de 
problemă/ eroare întâmpină aparatul.

-Înainte de a încerca să efectuezi orice operațiune de întreținere sau service asupra benzii de 
alergare, asigură-te că aceasta este oprită și că ștecherul este scos din priză.

Nu utiliza prelungitoare, deoarece acestea pot duce la scăderea puterii, și ulterior, la 
defecțiuni.

1. NU EXISTĂ AFIȘARE PE PLACĂ DE CONTROL.
-Verifica priza de curent și comutatorul din spatele benzii de rulare.
-Așezaza magnetul cheii de siguranță pe consola.
-Apasa tasta START pe Control Pad.
-Rețineți, Control Pad-ul se va opri automat atunci când nu este utilizat.
Daca problemele persista, contacteaza-ne la Serviciul Clienți.

2.CONSOLA ESTE ACTIVĂ ȘI MOTORUL NU FUNCȚIONEAZĂ.
-Verifica tensiunea curentului - ar putea fi prea mică. 
-Încerca o priză diferită.
-Verifica dacă cheia de siguranță este atașată la placa de control.
-Dacă problema persista contacteaza-ne la Serviciul Clienți.

3. COVORUL DE ALERGARE ALUNECA.
-Consulta manualul pentru reglarea covorului de alergare.

4.COVORUL DE ALERGARE ESTE DEPLASAT
-Consulta manualul pentru reglarea covorului de alergare.

5.BANDA DE ALERGARE NU MAI ESTE LUBRIFIATA
-Consulta manualul pentru lubrifierea benzii de alergare.
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-Consulta manualul pentru reglarea covorului de alergare.

5.BANDA DE ALERGARE NU MAI ESTE LUBRIFIATA
-Consulta manualul pentru lubrifierea benzii de alergare.
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 ÎNTREȚINERE

Pentru a prelungi durata de viață a acestui aparat, curățarea și lubrifierea sunt extrem de 
importante și trebuie să fie efectuate în mod corespunzător. Performanța este maximizată 
atunci când cureaua și covorul de alergare sunt menținute cât mai curate posibil.

- AVERTISMENT: 
FRECAREA DINTRE COVOR ȘI PUNTE POATE JUCA UN ROL MAJOR ÎN FUNCȚIONAREA ȘI 
DURATA DE VIAȚĂ A BENZII TALE DE ALERGARE ȘI åΩDE ACEEA, ÎȚI RECOMANDĂM SĂ 
LUBRIFIEZI CONSTANT ACEST PUNCT DE FRECARE, PENTRU A PRELUNGI DURATA DE 
VIAȚĂ UTILĂ A BENZII DE ALERGARE. NERESPECTAREA ACESTUI LUCRU POATE DUCE LA 
ANULAREA GARANȚIEI.

- AVERTISMENT: 
SCOATE CABLUL DE ALIMENTARE DIN PRIZĂ ÎNAINTE DE EFECTUAREA ÎNTREȚINERII.

- AVERTISMENT: 
OPREȘTE BANDA DE ALERGARE ÎNAINTE DE A O PLIA.

ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE

ZILNIC, DUPĂ FIECARE UTILIZARE

 Curăță și verifică aparatul, conform pașilor următori:

    1. Oprește banda de alergare cu ajutorul întrerupătorului pornit/oprit și deconectează 
alimentarea cu energie electrică.
   2. Curăță covorul de alergare, puntea, capacul motorului și carcasa consolei cu o cârpă 
umedă. Nu utiliza niciodată solvenți, deoarece aceștia pot deteriora banda de alergare.
Inspectează cablul de alimentare. Asigură-te că acesta nu se află sub banda de alergare sau în 
orice altă zonă în care poate fi deteriorit sau tăiat.
   3. Verifică tensionarea și alinierea covorului. Asigură-te că acesta nu va deteriora alte compo-
nente de pe banda de alergare, din cauza alinierii inadecvate.

SĂPTĂMANAL

 Curăță banda de alergare pe dedesubt, urmând pașii de mai jos:

   1. Oprește banda de alergare cu ajutorul întrerupătorului pornit/oprit și deconectează cablul 
de alimentare de la priza de perete.
   2. Pliază banda de alergare în poziție verticală și asigură-te că dispozitivul de blocare este 
bine închis. 
   3. Mută banda de alergare în altă parte.
   4. Șterge sau aspiră orice particule de praf sau alte obiecte care s-ar fi putut acumula sub 
aparat.
   5. Adu banda de alergare în poziția sa anterioară.

ÎN FIECARE LUNĂ -IMPORTANT!

    1. Inspectează toate șuruburile de asamblare ale aparatului, pentru a verifica dacă sunt bine 
strânse.
    2. Oprește banda de alergare cu ajutorul întrerupătorului pornit/oprit, deconectează cablul 
de alimentare de la priza de perete și așteaptă 60 de secunde.
    3. Îndepărtează capacul motorului. Așteaptă până când TOATE LUMINILE LCD se sting.
    4. Curăță motorul și partea inferioară a aparatului, pentru a elimina orice particule de 
scame sau praf care s-ar fi putut acumula. Nerespectarea acestei măsuri poate duce la 
defectarea prematură a componentelor electrice principale.

O DATĂ LA 6 LUNI

Este posibil să fie necesar să lubrifiezi puntea de alergare a benzii cel puțin o dată la șase luni, 
pentru a menține performanța optimă a aparatului.

    1. Oprește banda de alergare cu ajutorul întrerupătorului pornit/ oprit și deconectează 
cablul de alimentare de la priza de perete.
    2. Slăbește ambele șuruburi ale rolelor din spate. (Pentru cele mai bune rezultate, plasează 
două semne care pot fi îndepărtate ulterior, pe ambele părți ale cadrului și notează poziția 
rolelor). Odată ce banda este slăbită, ia flaconul de lubrifiant și aplică-l pe întreaga suprafață 
superioară a platformei de rulare. Strânge ambele șuruburi ale rolelor din spate (potrivindu-le 
cu marcajele pentru poziția corectă) până la poziția inițială. După ce ai aplicat lubrifiantul, 
conectează cablul de alimentare, cheia de siguranță, pornește banda de alergare și mergi pe 
bandă timp de două minute pentru a distribui uniform lubrifiantul.
    3. Lubrifiază amortizoarele pe aer cu un spray pe bază de teflon.

O DATĂ LA 2 ANI

Este necesar să înlocuiești periile motorului benzii de alergare, cureaua trapezoidală a 
motorului și covorul de rulare o dată la 2 ani, pentru a evita deteriorarea aparatului. Dacă nu 
reușești să le schimbi, acest lucru poate provoca deteriorarea benzii de alergare, anulând 
orice garanție.

SERVICE: DACĂ NU URMEZI PAȘII DE ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE DE MAI SUS, RIȘTI SĂ FIE 
ANULATĂ GARANȚIA. DACĂ AI NEVOIE DE UN REPREZENTANT DE FITNESS CALIFICAT 
PENTRU A EFECTUA UNUL DINTRE PAȘII DE MAI SUS, TE RUGĂM SĂ TE ADRESEZI UNUIA 
DINTRE SPECIALIȘTII NOȘTRI.

CURĂȚARE GENERALĂ

    1. Folosește o cârpă moale și umedă pentru a șterge marginea covorului de rulare și zona 
dintre marginea covorului și cadru. O soluție ușoară de apă și săpun, împreună cu o perie de 
curățare din nailon, va curăța partea superioară a centurii texturate. Această operațiune 
trebuie efectuată o dată pe lună. Lasă să se usuce înainte de utilizare.
    2. Lunar, aspiră sub banda de alergare pentru a preveni acumularea de praf. O dată pe an, 
ar trebui să detașezi scutul motorului și să aspiri murdăria care se poate acumula.

ÎNTREȚINERE GENERALĂ

    1. Verifică piesele pentru a vedea dacă sunt uzate, înainte de utilizare.
    2. Acordă o atenție deosebită suporților de fixare și asigură-te că sunt bine strânși.
    3. Înlocuiește întotdeauna covorul dacă este uzat, și orice alte piese defecte.
    4. Dacă ai îndoieli, nu utiliza banda de alergare și contactează linia noastră de asistență 
telefonică.

AI GRIJĂ SĂ PROTEJEZI COVOARELE ȘI PODEAUA în caz de scurgeri. Acest produs este un 
aparat care conține piese mobile care au fost unse (lubrifiate) și care ar putea avea scurgeri.

LUBRIFIEREA CURELEI/ PUNȚII/ ROLELOR

    1. Frecarea dintre covor și puntea de alergare poate juca un rol major în funcționarea și 

durata de viață a benzii de alergare. 
    2. De aceea, îți recomandăm să lubrifiezi constant acest punct de frecare pentru a prelungi 
durata de viață utilă a benzii de alergare.
    3. Ar trebui să faci această lubrifiere după aproximativ primele 20 de ore de funcționare. Îți 
recomandăm lubrifierea punții la fiecare 30 de zile.

Pentru lubrifiere, consultă procedurile de mai jos:
    1. Folosește o cârpă moale și uscată pentru a șterge zona dintre cureaua de rulare și punte.
    2. Distribuie uniform lubrifiantul pe suprafața interioară a curelei și a punții (asigură-te că 
banda de alergare este oprită și că alimentarea este deconectată).
    3. Lubrifiază periodic rolele din față și din spate pentru a le menține la performanțe maxime. 
Dacă puntea/ cureaua/ rolele benzii de alergare sunt menținute în condiții rezonabile de curățe-
nie, este posibil ca, abia după 1.200 de ore de funcționare, să fie necesară o lubrifiere 
suplimentară.

Cum se verifică lubrifierea corectă a covorului de rulare:
    1. Deconectează alimentarea cu energie electrică principală.
    2. Pliază banda de alergare în sus în poziția de depozitare.
    3. Inspectează suprafața din spate a covorului de alergare.

Dacă suprafața este alunecoasă la atingere, atunci nu este necesară o lubrifiere supli-
mentară. Dacă suprafața este uscată la atingere, aplică un lubrifiant siliconic adecvat.

Îți recomandăm să folosești lubrifiantul de silicon din magazinul nostru online pentru a lubrifia 
banda de alergare. Acesta poate fi achiziționat de pe websiteul nostru :
www.beprogressive.ro

MODALITĂȚI DE IDENTIFICARE A GRADULUI DE 
STRÂNGERE A CURELEI DE ALERGARE 

Atunci când cureaua de rulare sare, te rugăm să urmezi pașii de mai jos, pentru a determina ce 
curea trebuie reglată, cureaua de rulare sau cureaua trapezoidală din polietilenă.

    1. Pornește viteza pentru a fi în jur de 3 km/h, calcă pe cureaua de rulare cu putere și încearcă 
să o faci să se oprească. Dacă aceasta, împreună cu rola din față se oprește, dar motorul 
continuă să funcționeze, înseamnă că trebuie reglată cureaua trapezoidală din polietilenă.

    2. Reglează viteza la aproximativ 3 km/h, apasă pe cureaua de alergare și încearcă să o 
oprești. În cazul în care aceasta se oprește, dar rola din față continuă să funcționeze, înseamnă 
că trebuie reglată cureaua de rulare.

Etapele de reglare pentru cureaua poly-V

    1. Deconectează mai întâi alimentarea cu energie electrică și scoate capacul frontal.
    2. Slăbește cele patru șuruburi pentru motor, reglează-le în sensul acelor de ceasornic și apoi, 
strânge șuruburile.
    3. Cu aparatul pornit, verifică conform punctului de mai sus, dacă este sau nu slăbită cureaua 
poly-V; dacă da, repetă acțiunea la fel ca la punctul de mai sus.

Lubrifierea punții de rulare

Banda de alergare este echipată cu o punte de alergare lubrifiată, care necesită o 
întreținere constantă. Frecarea dintre puntea de alergare și cureaua de rulare are un 
efect mare asupra vieții benzilor de alergare. 

Așadar, te rugăm să lubrifiezi aparatul la termen. Pașii sunt următorii:
Ridica banda de alergare in pozitie vericala, si vei regasi conducta de lubrifiere care se 
află sub placa de rulare.
Toarna ulei de silicon in conductele de lubrifiere, uleiul va fi împrăștiat pe placa de 
rulare din mici găuri de pe conductă atunci când banda de rulare este sub utilizare.
NOTĂ: NU lubrifia suprafața de rulare. Orice exces de lubrifiant care iese trebuie 
șters.

Centrează cureaua de rulare:

NU ÎNTINDE prea mult cureaua de rulare. Acest lucru poate cauza reducerea perfor-
manțelor motorului și uzura excesivă a rolelor.
PENTRU CENTRAREA CURELEI DE RULARE: Așează banda de alergare pe o suprafață 
plană.

Setează viteza aparatului la 4-6 km/h, în cazul în care covorul benzii de alergare s-a 
deplasat spre partea stângă:

    1. Rotește șurubul de reglare din partea stângă a covorașului, în sensul acelor de 
ceasornic cu 1/2.
    2. Dacă este necesară o ajustare mai mare, rotește șurubul de reglare din dreapta, în 
sens invers acelor de ceasornic, cu o rotație de 1/2.
    3. Dacă este necesară o reglare suplimentară, repetă pașii 1 și 2. Orice ajustare finală 
trebuie să se facă cu o rotație de 1/4.
   
Setează viteza aparatului la 4-6 km/h, în cazul în care covorul benzii de alergare s-a 
deplasat spre partea dreaptă:

    1. Rotește șurubul de reglare din partea dreaptă a covorașului, în sensul acelor de 
ceasornic cu 1/2.
    2. Dacă este necesară o ajustare mai mare, rotește șurubul de reglare din stânga, în 
sens invers acelor de ceasornic, cu o rotație de 1/2.
    3. Dacă este necesară o reglare suplimentară, repetă pașii 1 și 2. Orice ajustare finală 
trebuie să se facă cu o rotație de 1/4.
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 ÎNTREȚINERE

Pentru a prelungi durata de viață a acestui aparat, curățarea și lubrifierea sunt extrem de 
importante și trebuie să fie efectuate în mod corespunzător. Performanța este maximizată 
atunci când cureaua și covorul de alergare sunt menținute cât mai curate posibil.

- AVERTISMENT: 
FRECAREA DINTRE COVOR ȘI PUNTE POATE JUCA UN ROL MAJOR ÎN FUNCȚIONAREA ȘI 
DURATA DE VIAȚĂ A BENZII TALE DE ALERGARE ȘI åΩDE ACEEA, ÎȚI RECOMANDĂM SĂ 
LUBRIFIEZI CONSTANT ACEST PUNCT DE FRECARE, PENTRU A PRELUNGI DURATA DE 
VIAȚĂ UTILĂ A BENZII DE ALERGARE. NERESPECTAREA ACESTUI LUCRU POATE DUCE LA 
ANULAREA GARANȚIEI.

- AVERTISMENT: 
SCOATE CABLUL DE ALIMENTARE DIN PRIZĂ ÎNAINTE DE EFECTUAREA ÎNTREȚINERII.

- AVERTISMENT: 
OPREȘTE BANDA DE ALERGARE ÎNAINTE DE A O PLIA.

ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE

ZILNIC, DUPĂ FIECARE UTILIZARE

 Curăță și verifică aparatul, conform pașilor următori:

    1. Oprește banda de alergare cu ajutorul întrerupătorului pornit/oprit și deconectează 
alimentarea cu energie electrică.
   2. Curăță covorul de alergare, puntea, capacul motorului și carcasa consolei cu o cârpă 
umedă. Nu utiliza niciodată solvenți, deoarece aceștia pot deteriora banda de alergare.
Inspectează cablul de alimentare. Asigură-te că acesta nu se află sub banda de alergare sau în 
orice altă zonă în care poate fi deteriorit sau tăiat.
   3. Verifică tensionarea și alinierea covorului. Asigură-te că acesta nu va deteriora alte compo-
nente de pe banda de alergare, din cauza alinierii inadecvate.

SĂPTĂMANAL

 Curăță banda de alergare pe dedesubt, urmând pașii de mai jos:

   1. Oprește banda de alergare cu ajutorul întrerupătorului pornit/oprit și deconectează cablul 
de alimentare de la priza de perete.
   2. Pliază banda de alergare în poziție verticală și asigură-te că dispozitivul de blocare este 
bine închis. 
   3. Mută banda de alergare în altă parte.
   4. Șterge sau aspiră orice particule de praf sau alte obiecte care s-ar fi putut acumula sub 
aparat.
   5. Adu banda de alergare în poziția sa anterioară.

ÎN FIECARE LUNĂ -IMPORTANT!

    1. Inspectează toate șuruburile de asamblare ale aparatului, pentru a verifica dacă sunt bine 
strânse.
    2. Oprește banda de alergare cu ajutorul întrerupătorului pornit/oprit, deconectează cablul 
de alimentare de la priza de perete și așteaptă 60 de secunde.
    3. Îndepărtează capacul motorului. Așteaptă până când TOATE LUMINILE LCD se sting.
    4. Curăță motorul și partea inferioară a aparatului, pentru a elimina orice particule de 
scame sau praf care s-ar fi putut acumula. Nerespectarea acestei măsuri poate duce la 
defectarea prematură a componentelor electrice principale.

O DATĂ LA 6 LUNI

Este posibil să fie necesar să lubrifiezi puntea de alergare a benzii cel puțin o dată la șase luni, 
pentru a menține performanța optimă a aparatului.

    1. Oprește banda de alergare cu ajutorul întrerupătorului pornit/ oprit și deconectează 
cablul de alimentare de la priza de perete.
    2. Slăbește ambele șuruburi ale rolelor din spate. (Pentru cele mai bune rezultate, plasează 
două semne care pot fi îndepărtate ulterior, pe ambele părți ale cadrului și notează poziția 
rolelor). Odată ce banda este slăbită, ia flaconul de lubrifiant și aplică-l pe întreaga suprafață 
superioară a platformei de rulare. Strânge ambele șuruburi ale rolelor din spate (potrivindu-le 
cu marcajele pentru poziția corectă) până la poziția inițială. După ce ai aplicat lubrifiantul, 
conectează cablul de alimentare, cheia de siguranță, pornește banda de alergare și mergi pe 
bandă timp de două minute pentru a distribui uniform lubrifiantul.
    3. Lubrifiază amortizoarele pe aer cu un spray pe bază de teflon.

O DATĂ LA 2 ANI

Este necesar să înlocuiești periile motorului benzii de alergare, cureaua trapezoidală a 
motorului și covorul de rulare o dată la 2 ani, pentru a evita deteriorarea aparatului. Dacă nu 
reușești să le schimbi, acest lucru poate provoca deteriorarea benzii de alergare, anulând 
orice garanție.

SERVICE: DACĂ NU URMEZI PAȘII DE ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE DE MAI SUS, RIȘTI SĂ FIE 
ANULATĂ GARANȚIA. DACĂ AI NEVOIE DE UN REPREZENTANT DE FITNESS CALIFICAT 
PENTRU A EFECTUA UNUL DINTRE PAȘII DE MAI SUS, TE RUGĂM SĂ TE ADRESEZI UNUIA 
DINTRE SPECIALIȘTII NOȘTRI.

CURĂȚARE GENERALĂ

    1. Folosește o cârpă moale și umedă pentru a șterge marginea covorului de rulare și zona 
dintre marginea covorului și cadru. O soluție ușoară de apă și săpun, împreună cu o perie de 
curățare din nailon, va curăța partea superioară a centurii texturate. Această operațiune 
trebuie efectuată o dată pe lună. Lasă să se usuce înainte de utilizare.
    2. Lunar, aspiră sub banda de alergare pentru a preveni acumularea de praf. O dată pe an, 
ar trebui să detașezi scutul motorului și să aspiri murdăria care se poate acumula.

ÎNTREȚINERE GENERALĂ

    1. Verifică piesele pentru a vedea dacă sunt uzate, înainte de utilizare.
    2. Acordă o atenție deosebită suporților de fixare și asigură-te că sunt bine strânși.
    3. Înlocuiește întotdeauna covorul dacă este uzat, și orice alte piese defecte.
    4. Dacă ai îndoieli, nu utiliza banda de alergare și contactează linia noastră de asistență 
telefonică.

AI GRIJĂ SĂ PROTEJEZI COVOARELE ȘI PODEAUA în caz de scurgeri. Acest produs este un 
aparat care conține piese mobile care au fost unse (lubrifiate) și care ar putea avea scurgeri.

LUBRIFIEREA CURELEI/ PUNȚII/ ROLELOR

    1. Frecarea dintre covor și puntea de alergare poate juca un rol major în funcționarea și 

durata de viață a benzii de alergare. 
    2. De aceea, îți recomandăm să lubrifiezi constant acest punct de frecare pentru a prelungi 
durata de viață utilă a benzii de alergare.
    3. Ar trebui să faci această lubrifiere după aproximativ primele 20 de ore de funcționare. Îți 
recomandăm lubrifierea punții la fiecare 30 de zile.

Pentru lubrifiere, consultă procedurile de mai jos:
    1. Folosește o cârpă moale și uscată pentru a șterge zona dintre cureaua de rulare și punte.
    2. Distribuie uniform lubrifiantul pe suprafața interioară a curelei și a punții (asigură-te că 
banda de alergare este oprită și că alimentarea este deconectată).
    3. Lubrifiază periodic rolele din față și din spate pentru a le menține la performanțe maxime. 
Dacă puntea/ cureaua/ rolele benzii de alergare sunt menținute în condiții rezonabile de curățe-
nie, este posibil ca, abia după 1.200 de ore de funcționare, să fie necesară o lubrifiere 
suplimentară.

Cum se verifică lubrifierea corectă a covorului de rulare:
    1. Deconectează alimentarea cu energie electrică principală.
    2. Pliază banda de alergare în sus în poziția de depozitare.
    3. Inspectează suprafața din spate a covorului de alergare.

Dacă suprafața este alunecoasă la atingere, atunci nu este necesară o lubrifiere supli-
mentară. Dacă suprafața este uscată la atingere, aplică un lubrifiant siliconic adecvat.

Îți recomandăm să folosești lubrifiantul de silicon din magazinul nostru online pentru a lubrifia 
banda de alergare. Acesta poate fi achiziționat de pe websiteul nostru :
www.beprogressive.ro

MODALITĂȚI DE IDENTIFICARE A GRADULUI DE 
STRÂNGERE A CURELEI DE ALERGARE 

Atunci când cureaua de rulare sare, te rugăm să urmezi pașii de mai jos, pentru a determina ce 
curea trebuie reglată, cureaua de rulare sau cureaua trapezoidală din polietilenă.

    1. Pornește viteza pentru a fi în jur de 3 km/h, calcă pe cureaua de rulare cu putere și încearcă 
să o faci să se oprească. Dacă aceasta, împreună cu rola din față se oprește, dar motorul 
continuă să funcționeze, înseamnă că trebuie reglată cureaua trapezoidală din polietilenă.

    2. Reglează viteza la aproximativ 3 km/h, apasă pe cureaua de alergare și încearcă să o 
oprești. În cazul în care aceasta se oprește, dar rola din față continuă să funcționeze, înseamnă 
că trebuie reglată cureaua de rulare.

Etapele de reglare pentru cureaua poly-V

    1. Deconectează mai întâi alimentarea cu energie electrică și scoate capacul frontal.
    2. Slăbește cele patru șuruburi pentru motor, reglează-le în sensul acelor de ceasornic și apoi, 
strânge șuruburile.
    3. Cu aparatul pornit, verifică conform punctului de mai sus, dacă este sau nu slăbită cureaua 
poly-V; dacă da, repetă acțiunea la fel ca la punctul de mai sus.

Lubrifierea punții de rulare

Banda de alergare este echipată cu o punte de alergare lubrifiată, care necesită o 
întreținere constantă. Frecarea dintre puntea de alergare și cureaua de rulare are un 
efect mare asupra vieții benzilor de alergare. 

Așadar, te rugăm să lubrifiezi aparatul la termen. Pașii sunt următorii:
Ridica banda de alergare in pozitie vericala, si vei regasi conducta de lubrifiere care se 
află sub placa de rulare.
Toarna ulei de silicon in conductele de lubrifiere, uleiul va fi împrăștiat pe placa de 
rulare din mici găuri de pe conductă atunci când banda de rulare este sub utilizare.
NOTĂ: NU lubrifia suprafața de rulare. Orice exces de lubrifiant care iese trebuie 
șters.

Centrează cureaua de rulare:

NU ÎNTINDE prea mult cureaua de rulare. Acest lucru poate cauza reducerea perfor-
manțelor motorului și uzura excesivă a rolelor.
PENTRU CENTRAREA CURELEI DE RULARE: Așează banda de alergare pe o suprafață 
plană.

Setează viteza aparatului la 4-6 km/h, în cazul în care covorul benzii de alergare s-a 
deplasat spre partea stângă:

    1. Rotește șurubul de reglare din partea stângă a covorașului, în sensul acelor de 
ceasornic cu 1/2.
    2. Dacă este necesară o ajustare mai mare, rotește șurubul de reglare din dreapta, în 
sens invers acelor de ceasornic, cu o rotație de 1/2.
    3. Dacă este necesară o reglare suplimentară, repetă pașii 1 și 2. Orice ajustare finală 
trebuie să se facă cu o rotație de 1/4.
   
Setează viteza aparatului la 4-6 km/h, în cazul în care covorul benzii de alergare s-a 
deplasat spre partea dreaptă:

    1. Rotește șurubul de reglare din partea dreaptă a covorașului, în sensul acelor de 
ceasornic cu 1/2.
    2. Dacă este necesară o ajustare mai mare, rotește șurubul de reglare din stânga, în 
sens invers acelor de ceasornic, cu o rotație de 1/2.
    3. Dacă este necesară o reglare suplimentară, repetă pașii 1 și 2. Orice ajustare finală 
trebuie să se facă cu o rotație de 1/4.
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 ÎNTREȚINERE

Pentru a prelungi durata de viață a acestui aparat, curățarea și lubrifierea sunt extrem de 
importante și trebuie să fie efectuate în mod corespunzător. Performanța este maximizată 
atunci când cureaua și covorul de alergare sunt menținute cât mai curate posibil.

- AVERTISMENT: 
FRECAREA DINTRE COVOR ȘI PUNTE POATE JUCA UN ROL MAJOR ÎN FUNCȚIONAREA ȘI 
DURATA DE VIAȚĂ A BENZII TALE DE ALERGARE ȘI åΩDE ACEEA, ÎȚI RECOMANDĂM SĂ 
LUBRIFIEZI CONSTANT ACEST PUNCT DE FRECARE, PENTRU A PRELUNGI DURATA DE 
VIAȚĂ UTILĂ A BENZII DE ALERGARE. NERESPECTAREA ACESTUI LUCRU POATE DUCE LA 
ANULAREA GARANȚIEI.

- AVERTISMENT: 
SCOATE CABLUL DE ALIMENTARE DIN PRIZĂ ÎNAINTE DE EFECTUAREA ÎNTREȚINERII.

- AVERTISMENT: 
OPREȘTE BANDA DE ALERGARE ÎNAINTE DE A O PLIA.

ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE

ZILNIC, DUPĂ FIECARE UTILIZARE

 Curăță și verifică aparatul, conform pașilor următori:

    1. Oprește banda de alergare cu ajutorul întrerupătorului pornit/oprit și deconectează 
alimentarea cu energie electrică.
   2. Curăță covorul de alergare, puntea, capacul motorului și carcasa consolei cu o cârpă 
umedă. Nu utiliza niciodată solvenți, deoarece aceștia pot deteriora banda de alergare.
Inspectează cablul de alimentare. Asigură-te că acesta nu se află sub banda de alergare sau în 
orice altă zonă în care poate fi deteriorit sau tăiat.
   3. Verifică tensionarea și alinierea covorului. Asigură-te că acesta nu va deteriora alte compo-
nente de pe banda de alergare, din cauza alinierii inadecvate.

SĂPTĂMANAL

 Curăță banda de alergare pe dedesubt, urmând pașii de mai jos:

   1. Oprește banda de alergare cu ajutorul întrerupătorului pornit/oprit și deconectează cablul 
de alimentare de la priza de perete.
   2. Pliază banda de alergare în poziție verticală și asigură-te că dispozitivul de blocare este 
bine închis. 
   3. Mută banda de alergare în altă parte.
   4. Șterge sau aspiră orice particule de praf sau alte obiecte care s-ar fi putut acumula sub 
aparat.
   5. Adu banda de alergare în poziția sa anterioară.

ÎN FIECARE LUNĂ -IMPORTANT!

    1. Inspectează toate șuruburile de asamblare ale aparatului, pentru a verifica dacă sunt bine 
strânse.
    2. Oprește banda de alergare cu ajutorul întrerupătorului pornit/oprit, deconectează cablul 
de alimentare de la priza de perete și așteaptă 60 de secunde.
    3. Îndepărtează capacul motorului. Așteaptă până când TOATE LUMINILE LCD se sting.
    4. Curăță motorul și partea inferioară a aparatului, pentru a elimina orice particule de 
scame sau praf care s-ar fi putut acumula. Nerespectarea acestei măsuri poate duce la 
defectarea prematură a componentelor electrice principale.

O DATĂ LA 6 LUNI

Este posibil să fie necesar să lubrifiezi puntea de alergare a benzii cel puțin o dată la șase luni, 
pentru a menține performanța optimă a aparatului.

    1. Oprește banda de alergare cu ajutorul întrerupătorului pornit/ oprit și deconectează 
cablul de alimentare de la priza de perete.
    2. Slăbește ambele șuruburi ale rolelor din spate. (Pentru cele mai bune rezultate, plasează 
două semne care pot fi îndepărtate ulterior, pe ambele părți ale cadrului și notează poziția 
rolelor). Odată ce banda este slăbită, ia flaconul de lubrifiant și aplică-l pe întreaga suprafață 
superioară a platformei de rulare. Strânge ambele șuruburi ale rolelor din spate (potrivindu-le 
cu marcajele pentru poziția corectă) până la poziția inițială. După ce ai aplicat lubrifiantul, 
conectează cablul de alimentare, cheia de siguranță, pornește banda de alergare și mergi pe 
bandă timp de două minute pentru a distribui uniform lubrifiantul.
    3. Lubrifiază amortizoarele pe aer cu un spray pe bază de teflon.

O DATĂ LA 2 ANI

Este necesar să înlocuiești periile motorului benzii de alergare, cureaua trapezoidală a 
motorului și covorul de rulare o dată la 2 ani, pentru a evita deteriorarea aparatului. Dacă nu 
reușești să le schimbi, acest lucru poate provoca deteriorarea benzii de alergare, anulând 
orice garanție.

SERVICE: DACĂ NU URMEZI PAȘII DE ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE DE MAI SUS, RIȘTI SĂ FIE 
ANULATĂ GARANȚIA. DACĂ AI NEVOIE DE UN REPREZENTANT DE FITNESS CALIFICAT 
PENTRU A EFECTUA UNUL DINTRE PAȘII DE MAI SUS, TE RUGĂM SĂ TE ADRESEZI UNUIA 
DINTRE SPECIALIȘTII NOȘTRI.

CURĂȚARE GENERALĂ

    1. Folosește o cârpă moale și umedă pentru a șterge marginea covorului de rulare și zona 
dintre marginea covorului și cadru. O soluție ușoară de apă și săpun, împreună cu o perie de 
curățare din nailon, va curăța partea superioară a centurii texturate. Această operațiune 
trebuie efectuată o dată pe lună. Lasă să se usuce înainte de utilizare.
    2. Lunar, aspiră sub banda de alergare pentru a preveni acumularea de praf. O dată pe an, 
ar trebui să detașezi scutul motorului și să aspiri murdăria care se poate acumula.

ÎNTREȚINERE GENERALĂ

    1. Verifică piesele pentru a vedea dacă sunt uzate, înainte de utilizare.
    2. Acordă o atenție deosebită suporților de fixare și asigură-te că sunt bine strânși.
    3. Înlocuiește întotdeauna covorul dacă este uzat, și orice alte piese defecte.
    4. Dacă ai îndoieli, nu utiliza banda de alergare și contactează linia noastră de asistență 
telefonică.

AI GRIJĂ SĂ PROTEJEZI COVOARELE ȘI PODEAUA în caz de scurgeri. Acest produs este un 
aparat care conține piese mobile care au fost unse (lubrifiate) și care ar putea avea scurgeri.

LUBRIFIEREA CURELEI/ PUNȚII/ ROLELOR

    1. Frecarea dintre covor și puntea de alergare poate juca un rol major în funcționarea și 

durata de viață a benzii de alergare. 
    2. De aceea, îți recomandăm să lubrifiezi constant acest punct de frecare pentru a prelungi 
durata de viață utilă a benzii de alergare.
    3. Ar trebui să faci această lubrifiere după aproximativ primele 20 de ore de funcționare. Îți 
recomandăm lubrifierea punții la fiecare 30 de zile.

Pentru lubrifiere, consultă procedurile de mai jos:
    1. Folosește o cârpă moale și uscată pentru a șterge zona dintre cureaua de rulare și punte.
    2. Distribuie uniform lubrifiantul pe suprafața interioară a curelei și a punții (asigură-te că 
banda de alergare este oprită și că alimentarea este deconectată).
    3. Lubrifiază periodic rolele din față și din spate pentru a le menține la performanțe maxime. 
Dacă puntea/ cureaua/ rolele benzii de alergare sunt menținute în condiții rezonabile de curățe-
nie, este posibil ca, abia după 1.200 de ore de funcționare, să fie necesară o lubrifiere 
suplimentară.

Cum se verifică lubrifierea corectă a covorului de rulare:
    1. Deconectează alimentarea cu energie electrică principală.
    2. Pliază banda de alergare în sus în poziția de depozitare.
    3. Inspectează suprafața din spate a covorului de alergare.

Dacă suprafața este alunecoasă la atingere, atunci nu este necesară o lubrifiere supli-
mentară. Dacă suprafața este uscată la atingere, aplică un lubrifiant siliconic adecvat.

Îți recomandăm să folosești lubrifiantul de silicon din magazinul nostru online pentru a lubrifia 
banda de alergare. Acesta poate fi achiziționat de pe websiteul nostru :
www.beprogressive.ro

MODALITĂȚI DE IDENTIFICARE A GRADULUI DE 
STRÂNGERE A CURELEI DE ALERGARE 

Atunci când cureaua de rulare sare, te rugăm să urmezi pașii de mai jos, pentru a determina ce 
curea trebuie reglată, cureaua de rulare sau cureaua trapezoidală din polietilenă.

    1. Pornește viteza pentru a fi în jur de 3 km/h, calcă pe cureaua de rulare cu putere și încearcă 
să o faci să se oprească. Dacă aceasta, împreună cu rola din față se oprește, dar motorul 
continuă să funcționeze, înseamnă că trebuie reglată cureaua trapezoidală din polietilenă.

    2. Reglează viteza la aproximativ 3 km/h, apasă pe cureaua de alergare și încearcă să o 
oprești. În cazul în care aceasta se oprește, dar rola din față continuă să funcționeze, înseamnă 
că trebuie reglată cureaua de rulare.

Etapele de reglare pentru cureaua poly-V

    1. Deconectează mai întâi alimentarea cu energie electrică și scoate capacul frontal.
    2. Slăbește cele patru șuruburi pentru motor, reglează-le în sensul acelor de ceasornic și apoi, 
strânge șuruburile.
    3. Cu aparatul pornit, verifică conform punctului de mai sus, dacă este sau nu slăbită cureaua 
poly-V; dacă da, repetă acțiunea la fel ca la punctul de mai sus.

Lubrifierea punții de rulare

Banda de alergare este echipată cu o punte de alergare lubrifiată, care necesită o 
întreținere constantă. Frecarea dintre puntea de alergare și cureaua de rulare are un 
efect mare asupra vieții benzilor de alergare. 

Așadar, te rugăm să lubrifiezi aparatul la termen. Pașii sunt următorii:
Ridica banda de alergare in pozitie vericala, si vei regasi conducta de lubrifiere care se 
află sub placa de rulare.
Toarna ulei de silicon in conductele de lubrifiere, uleiul va fi împrăștiat pe placa de 
rulare din mici găuri de pe conductă atunci când banda de rulare este sub utilizare.
NOTĂ: NU lubrifia suprafața de rulare. Orice exces de lubrifiant care iese trebuie 
șters.

Centrează cureaua de rulare:

NU ÎNTINDE prea mult cureaua de rulare. Acest lucru poate cauza reducerea perfor-
manțelor motorului și uzura excesivă a rolelor.
PENTRU CENTRAREA CURELEI DE RULARE: Așează banda de alergare pe o suprafață 
plană.

Setează viteza aparatului la 4-6 km/h, în cazul în care covorul benzii de alergare s-a 
deplasat spre partea stângă:

    1. Rotește șurubul de reglare din partea stângă a covorașului, în sensul acelor de 
ceasornic cu 1/2.
    2. Dacă este necesară o ajustare mai mare, rotește șurubul de reglare din dreapta, în 
sens invers acelor de ceasornic, cu o rotație de 1/2.
    3. Dacă este necesară o reglare suplimentară, repetă pașii 1 și 2. Orice ajustare finală 
trebuie să se facă cu o rotație de 1/4.
   
Setează viteza aparatului la 4-6 km/h, în cazul în care covorul benzii de alergare s-a 
deplasat spre partea dreaptă:

    1. Rotește șurubul de reglare din partea dreaptă a covorașului, în sensul acelor de 
ceasornic cu 1/2.
    2. Dacă este necesară o ajustare mai mare, rotește șurubul de reglare din stânga, în 
sens invers acelor de ceasornic, cu o rotație de 1/2.
    3. Dacă este necesară o reglare suplimentară, repetă pașii 1 și 2. Orice ajustare finală 
trebuie să se facă cu o rotație de 1/4.
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 ÎNTREȚINERE

Pentru a prelungi durata de viață a acestui aparat, curățarea și lubrifierea sunt extrem de 
importante și trebuie să fie efectuate în mod corespunzător. Performanța este maximizată 
atunci când cureaua și covorul de alergare sunt menținute cât mai curate posibil.

- AVERTISMENT: 
FRECAREA DINTRE COVOR ȘI PUNTE POATE JUCA UN ROL MAJOR ÎN FUNCȚIONAREA ȘI 
DURATA DE VIAȚĂ A BENZII TALE DE ALERGARE ȘI åΩDE ACEEA, ÎȚI RECOMANDĂM SĂ 
LUBRIFIEZI CONSTANT ACEST PUNCT DE FRECARE, PENTRU A PRELUNGI DURATA DE 
VIAȚĂ UTILĂ A BENZII DE ALERGARE. NERESPECTAREA ACESTUI LUCRU POATE DUCE LA 
ANULAREA GARANȚIEI.

- AVERTISMENT: 
SCOATE CABLUL DE ALIMENTARE DIN PRIZĂ ÎNAINTE DE EFECTUAREA ÎNTREȚINERII.

- AVERTISMENT: 
OPREȘTE BANDA DE ALERGARE ÎNAINTE DE A O PLIA.

ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE

ZILNIC, DUPĂ FIECARE UTILIZARE

 Curăță și verifică aparatul, conform pașilor următori:

    1. Oprește banda de alergare cu ajutorul întrerupătorului pornit/oprit și deconectează 
alimentarea cu energie electrică.
   2. Curăță covorul de alergare, puntea, capacul motorului și carcasa consolei cu o cârpă 
umedă. Nu utiliza niciodată solvenți, deoarece aceștia pot deteriora banda de alergare.
Inspectează cablul de alimentare. Asigură-te că acesta nu se află sub banda de alergare sau în 
orice altă zonă în care poate fi deteriorit sau tăiat.
   3. Verifică tensionarea și alinierea covorului. Asigură-te că acesta nu va deteriora alte compo-
nente de pe banda de alergare, din cauza alinierii inadecvate.

SĂPTĂMANAL

 Curăță banda de alergare pe dedesubt, urmând pașii de mai jos:

   1. Oprește banda de alergare cu ajutorul întrerupătorului pornit/oprit și deconectează cablul 
de alimentare de la priza de perete.
   2. Pliază banda de alergare în poziție verticală și asigură-te că dispozitivul de blocare este 
bine închis. 
   3. Mută banda de alergare în altă parte.
   4. Șterge sau aspiră orice particule de praf sau alte obiecte care s-ar fi putut acumula sub 
aparat.
   5. Adu banda de alergare în poziția sa anterioară.

ÎN FIECARE LUNĂ -IMPORTANT!

    1. Inspectează toate șuruburile de asamblare ale aparatului, pentru a verifica dacă sunt bine 
strânse.
    2. Oprește banda de alergare cu ajutorul întrerupătorului pornit/oprit, deconectează cablul 
de alimentare de la priza de perete și așteaptă 60 de secunde.
    3. Îndepărtează capacul motorului. Așteaptă până când TOATE LUMINILE LCD se sting.
    4. Curăță motorul și partea inferioară a aparatului, pentru a elimina orice particule de 
scame sau praf care s-ar fi putut acumula. Nerespectarea acestei măsuri poate duce la 
defectarea prematură a componentelor electrice principale.

O DATĂ LA 6 LUNI

Este posibil să fie necesar să lubrifiezi puntea de alergare a benzii cel puțin o dată la șase luni, 
pentru a menține performanța optimă a aparatului.

    1. Oprește banda de alergare cu ajutorul întrerupătorului pornit/ oprit și deconectează 
cablul de alimentare de la priza de perete.
    2. Slăbește ambele șuruburi ale rolelor din spate. (Pentru cele mai bune rezultate, plasează 
două semne care pot fi îndepărtate ulterior, pe ambele părți ale cadrului și notează poziția 
rolelor). Odată ce banda este slăbită, ia flaconul de lubrifiant și aplică-l pe întreaga suprafață 
superioară a platformei de rulare. Strânge ambele șuruburi ale rolelor din spate (potrivindu-le 
cu marcajele pentru poziția corectă) până la poziția inițială. După ce ai aplicat lubrifiantul, 
conectează cablul de alimentare, cheia de siguranță, pornește banda de alergare și mergi pe 
bandă timp de două minute pentru a distribui uniform lubrifiantul.
    3. Lubrifiază amortizoarele pe aer cu un spray pe bază de teflon.

O DATĂ LA 2 ANI

Este necesar să înlocuiești periile motorului benzii de alergare, cureaua trapezoidală a 
motorului și covorul de rulare o dată la 2 ani, pentru a evita deteriorarea aparatului. Dacă nu 
reușești să le schimbi, acest lucru poate provoca deteriorarea benzii de alergare, anulând 
orice garanție.

SERVICE: DACĂ NU URMEZI PAȘII DE ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE DE MAI SUS, RIȘTI SĂ FIE 
ANULATĂ GARANȚIA. DACĂ AI NEVOIE DE UN REPREZENTANT DE FITNESS CALIFICAT 
PENTRU A EFECTUA UNUL DINTRE PAȘII DE MAI SUS, TE RUGĂM SĂ TE ADRESEZI UNUIA 
DINTRE SPECIALIȘTII NOȘTRI.

CURĂȚARE GENERALĂ

    1. Folosește o cârpă moale și umedă pentru a șterge marginea covorului de rulare și zona 
dintre marginea covorului și cadru. O soluție ușoară de apă și săpun, împreună cu o perie de 
curățare din nailon, va curăța partea superioară a centurii texturate. Această operațiune 
trebuie efectuată o dată pe lună. Lasă să se usuce înainte de utilizare.
    2. Lunar, aspiră sub banda de alergare pentru a preveni acumularea de praf. O dată pe an, 
ar trebui să detașezi scutul motorului și să aspiri murdăria care se poate acumula.

ÎNTREȚINERE GENERALĂ

    1. Verifică piesele pentru a vedea dacă sunt uzate, înainte de utilizare.
    2. Acordă o atenție deosebită suporților de fixare și asigură-te că sunt bine strânși.
    3. Înlocuiește întotdeauna covorul dacă este uzat, și orice alte piese defecte.
    4. Dacă ai îndoieli, nu utiliza banda de alergare și contactează linia noastră de asistență 
telefonică.

AI GRIJĂ SĂ PROTEJEZI COVOARELE ȘI PODEAUA în caz de scurgeri. Acest produs este un 
aparat care conține piese mobile care au fost unse (lubrifiate) și care ar putea avea scurgeri.

LUBRIFIEREA CURELEI/ PUNȚII/ ROLELOR

    1. Frecarea dintre covor și puntea de alergare poate juca un rol major în funcționarea și 

durata de viață a benzii de alergare. 
    2. De aceea, îți recomandăm să lubrifiezi constant acest punct de frecare pentru a prelungi 
durata de viață utilă a benzii de alergare.
    3. Ar trebui să faci această lubrifiere după aproximativ primele 20 de ore de funcționare. Îți 
recomandăm lubrifierea punții la fiecare 30 de zile.

Pentru lubrifiere, consultă procedurile de mai jos:
    1. Folosește o cârpă moale și uscată pentru a șterge zona dintre cureaua de rulare și punte.
    2. Distribuie uniform lubrifiantul pe suprafața interioară a curelei și a punții (asigură-te că 
banda de alergare este oprită și că alimentarea este deconectată).
    3. Lubrifiază periodic rolele din față și din spate pentru a le menține la performanțe maxime. 
Dacă puntea/ cureaua/ rolele benzii de alergare sunt menținute în condiții rezonabile de curățe-
nie, este posibil ca, abia după 1.200 de ore de funcționare, să fie necesară o lubrifiere 
suplimentară.

Cum se verifică lubrifierea corectă a covorului de rulare:
    1. Deconectează alimentarea cu energie electrică principală.
    2. Pliază banda de alergare în sus în poziția de depozitare.
    3. Inspectează suprafața din spate a covorului de alergare.

Dacă suprafața este alunecoasă la atingere, atunci nu este necesară o lubrifiere supli-
mentară. Dacă suprafața este uscată la atingere, aplică un lubrifiant siliconic adecvat.

Îți recomandăm să folosești lubrifiantul de silicon din magazinul nostru online pentru a lubrifia 
banda de alergare. Acesta poate fi achiziționat de pe websiteul nostru :
www.beprogressive.ro

MODALITĂȚI DE IDENTIFICARE A GRADULUI DE 
STRÂNGERE A CURELEI DE ALERGARE 

Atunci când cureaua de rulare sare, te rugăm să urmezi pașii de mai jos, pentru a determina ce 
curea trebuie reglată, cureaua de rulare sau cureaua trapezoidală din polietilenă.

    1. Pornește viteza pentru a fi în jur de 3 km/h, calcă pe cureaua de rulare cu putere și încearcă 
să o faci să se oprească. Dacă aceasta, împreună cu rola din față se oprește, dar motorul 
continuă să funcționeze, înseamnă că trebuie reglată cureaua trapezoidală din polietilenă.

    2. Reglează viteza la aproximativ 3 km/h, apasă pe cureaua de alergare și încearcă să o 
oprești. În cazul în care aceasta se oprește, dar rola din față continuă să funcționeze, înseamnă 
că trebuie reglată cureaua de rulare.

Etapele de reglare pentru cureaua poly-V

    1. Deconectează mai întâi alimentarea cu energie electrică și scoate capacul frontal.
    2. Slăbește cele patru șuruburi pentru motor, reglează-le în sensul acelor de ceasornic și apoi, 
strânge șuruburile.
    3. Cu aparatul pornit, verifică conform punctului de mai sus, dacă este sau nu slăbită cureaua 
poly-V; dacă da, repetă acțiunea la fel ca la punctul de mai sus.

Lubrifierea punții de rulare

Banda de alergare este echipată cu o punte de alergare lubrifiată, care necesită o 
întreținere constantă. Frecarea dintre puntea de alergare și cureaua de rulare are un 
efect mare asupra vieții benzilor de alergare. 

Așadar, te rugăm să lubrifiezi aparatul la termen. Pașii sunt următorii:
Ridica banda de alergare in pozitie vericala, si vei regasi conducta de lubrifiere care se 
află sub placa de rulare.
Toarna ulei de silicon in conductele de lubrifiere, uleiul va fi împrăștiat pe placa de 
rulare din mici găuri de pe conductă atunci când banda de rulare este sub utilizare.
NOTĂ: NU lubrifia suprafața de rulare. Orice exces de lubrifiant care iese trebuie 
șters.

Centrează cureaua de rulare:

NU ÎNTINDE prea mult cureaua de rulare. Acest lucru poate cauza reducerea perfor-
manțelor motorului și uzura excesivă a rolelor.
PENTRU CENTRAREA CURELEI DE RULARE: Așează banda de alergare pe o suprafață 
plană.

Setează viteza aparatului la 4-6 km/h, în cazul în care covorul benzii de alergare s-a 
deplasat spre partea stângă:

    1. Rotește șurubul de reglare din partea stângă a covorașului, în sensul acelor de 
ceasornic cu 1/2.
    2. Dacă este necesară o ajustare mai mare, rotește șurubul de reglare din dreapta, în 
sens invers acelor de ceasornic, cu o rotație de 1/2.
    3. Dacă este necesară o reglare suplimentară, repetă pașii 1 și 2. Orice ajustare finală 
trebuie să se facă cu o rotație de 1/4.
   
Setează viteza aparatului la 4-6 km/h, în cazul în care covorul benzii de alergare s-a 
deplasat spre partea dreaptă:

    1. Rotește șurubul de reglare din partea dreaptă a covorașului, în sensul acelor de 
ceasornic cu 1/2.
    2. Dacă este necesară o ajustare mai mare, rotește șurubul de reglare din stânga, în 
sens invers acelor de ceasornic, cu o rotație de 1/2.
    3. Dacă este necesară o reglare suplimentară, repetă pașii 1 și 2. Orice ajustare finală 
trebuie să se facă cu o rotație de 1/4.
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 ÎNTREȚINERE

Pentru a prelungi durata de viață a acestui aparat, curățarea și lubrifierea sunt extrem de 
importante și trebuie să fie efectuate în mod corespunzător. Performanța este maximizată 
atunci când cureaua și covorul de alergare sunt menținute cât mai curate posibil.

- AVERTISMENT: 
FRECAREA DINTRE COVOR ȘI PUNTE POATE JUCA UN ROL MAJOR ÎN FUNCȚIONAREA ȘI 
DURATA DE VIAȚĂ A BENZII TALE DE ALERGARE ȘI åΩDE ACEEA, ÎȚI RECOMANDĂM SĂ 
LUBRIFIEZI CONSTANT ACEST PUNCT DE FRECARE, PENTRU A PRELUNGI DURATA DE 
VIAȚĂ UTILĂ A BENZII DE ALERGARE. NERESPECTAREA ACESTUI LUCRU POATE DUCE LA 
ANULAREA GARANȚIEI.

- AVERTISMENT: 
SCOATE CABLUL DE ALIMENTARE DIN PRIZĂ ÎNAINTE DE EFECTUAREA ÎNTREȚINERII.

- AVERTISMENT: 
OPREȘTE BANDA DE ALERGARE ÎNAINTE DE A O PLIA.

ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE

ZILNIC, DUPĂ FIECARE UTILIZARE

 Curăță și verifică aparatul, conform pașilor următori:

    1. Oprește banda de alergare cu ajutorul întrerupătorului pornit/oprit și deconectează 
alimentarea cu energie electrică.
   2. Curăță covorul de alergare, puntea, capacul motorului și carcasa consolei cu o cârpă 
umedă. Nu utiliza niciodată solvenți, deoarece aceștia pot deteriora banda de alergare.
Inspectează cablul de alimentare. Asigură-te că acesta nu se află sub banda de alergare sau în 
orice altă zonă în care poate fi deteriorit sau tăiat.
   3. Verifică tensionarea și alinierea covorului. Asigură-te că acesta nu va deteriora alte compo-
nente de pe banda de alergare, din cauza alinierii inadecvate.

SĂPTĂMANAL

 Curăță banda de alergare pe dedesubt, urmând pașii de mai jos:

   1. Oprește banda de alergare cu ajutorul întrerupătorului pornit/oprit și deconectează cablul 
de alimentare de la priza de perete.
   2. Pliază banda de alergare în poziție verticală și asigură-te că dispozitivul de blocare este 
bine închis. 
   3. Mută banda de alergare în altă parte.
   4. Șterge sau aspiră orice particule de praf sau alte obiecte care s-ar fi putut acumula sub 
aparat.
   5. Adu banda de alergare în poziția sa anterioară.

ÎN FIECARE LUNĂ -IMPORTANT!

    1. Inspectează toate șuruburile de asamblare ale aparatului, pentru a verifica dacă sunt bine 
strânse.
    2. Oprește banda de alergare cu ajutorul întrerupătorului pornit/oprit, deconectează cablul 
de alimentare de la priza de perete și așteaptă 60 de secunde.
    3. Îndepărtează capacul motorului. Așteaptă până când TOATE LUMINILE LCD se sting.
    4. Curăță motorul și partea inferioară a aparatului, pentru a elimina orice particule de 
scame sau praf care s-ar fi putut acumula. Nerespectarea acestei măsuri poate duce la 
defectarea prematură a componentelor electrice principale.

O DATĂ LA 6 LUNI

Este posibil să fie necesar să lubrifiezi puntea de alergare a benzii cel puțin o dată la șase luni, 
pentru a menține performanța optimă a aparatului.

    1. Oprește banda de alergare cu ajutorul întrerupătorului pornit/ oprit și deconectează 
cablul de alimentare de la priza de perete.
    2. Slăbește ambele șuruburi ale rolelor din spate. (Pentru cele mai bune rezultate, plasează 
două semne care pot fi îndepărtate ulterior, pe ambele părți ale cadrului și notează poziția 
rolelor). Odată ce banda este slăbită, ia flaconul de lubrifiant și aplică-l pe întreaga suprafață 
superioară a platformei de rulare. Strânge ambele șuruburi ale rolelor din spate (potrivindu-le 
cu marcajele pentru poziția corectă) până la poziția inițială. După ce ai aplicat lubrifiantul, 
conectează cablul de alimentare, cheia de siguranță, pornește banda de alergare și mergi pe 
bandă timp de două minute pentru a distribui uniform lubrifiantul.
    3. Lubrifiază amortizoarele pe aer cu un spray pe bază de teflon.

O DATĂ LA 2 ANI

Este necesar să înlocuiești periile motorului benzii de alergare, cureaua trapezoidală a 
motorului și covorul de rulare o dată la 2 ani, pentru a evita deteriorarea aparatului. Dacă nu 
reușești să le schimbi, acest lucru poate provoca deteriorarea benzii de alergare, anulând 
orice garanție.

SERVICE: DACĂ NU URMEZI PAȘII DE ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE DE MAI SUS, RIȘTI SĂ FIE 
ANULATĂ GARANȚIA. DACĂ AI NEVOIE DE UN REPREZENTANT DE FITNESS CALIFICAT 
PENTRU A EFECTUA UNUL DINTRE PAȘII DE MAI SUS, TE RUGĂM SĂ TE ADRESEZI UNUIA 
DINTRE SPECIALIȘTII NOȘTRI.

CURĂȚARE GENERALĂ

    1. Folosește o cârpă moale și umedă pentru a șterge marginea covorului de rulare și zona 
dintre marginea covorului și cadru. O soluție ușoară de apă și săpun, împreună cu o perie de 
curățare din nailon, va curăța partea superioară a centurii texturate. Această operațiune 
trebuie efectuată o dată pe lună. Lasă să se usuce înainte de utilizare.
    2. Lunar, aspiră sub banda de alergare pentru a preveni acumularea de praf. O dată pe an, 
ar trebui să detașezi scutul motorului și să aspiri murdăria care se poate acumula.

ÎNTREȚINERE GENERALĂ

    1. Verifică piesele pentru a vedea dacă sunt uzate, înainte de utilizare.
    2. Acordă o atenție deosebită suporților de fixare și asigură-te că sunt bine strânși.
    3. Înlocuiește întotdeauna covorul dacă este uzat, și orice alte piese defecte.
    4. Dacă ai îndoieli, nu utiliza banda de alergare și contactează linia noastră de asistență 
telefonică.

AI GRIJĂ SĂ PROTEJEZI COVOARELE ȘI PODEAUA în caz de scurgeri. Acest produs este un 
aparat care conține piese mobile care au fost unse (lubrifiate) și care ar putea avea scurgeri.

LUBRIFIEREA CURELEI/ PUNȚII/ ROLELOR

    1. Frecarea dintre covor și puntea de alergare poate juca un rol major în funcționarea și 

durata de viață a benzii de alergare. 
    2. De aceea, îți recomandăm să lubrifiezi constant acest punct de frecare pentru a prelungi 
durata de viață utilă a benzii de alergare.
    3. Ar trebui să faci această lubrifiere după aproximativ primele 20 de ore de funcționare. Îți 
recomandăm lubrifierea punții la fiecare 30 de zile.

Pentru lubrifiere, consultă procedurile de mai jos:
    1. Folosește o cârpă moale și uscată pentru a șterge zona dintre cureaua de rulare și punte.
    2. Distribuie uniform lubrifiantul pe suprafața interioară a curelei și a punții (asigură-te că 
banda de alergare este oprită și că alimentarea este deconectată).
    3. Lubrifiază periodic rolele din față și din spate pentru a le menține la performanțe maxime. 
Dacă puntea/ cureaua/ rolele benzii de alergare sunt menținute în condiții rezonabile de curățe-
nie, este posibil ca, abia după 1.200 de ore de funcționare, să fie necesară o lubrifiere 
suplimentară.

Cum se verifică lubrifierea corectă a covorului de rulare:
    1. Deconectează alimentarea cu energie electrică principală.
    2. Pliază banda de alergare în sus în poziția de depozitare.
    3. Inspectează suprafața din spate a covorului de alergare.

Dacă suprafața este alunecoasă la atingere, atunci nu este necesară o lubrifiere supli-
mentară. Dacă suprafața este uscată la atingere, aplică un lubrifiant siliconic adecvat.

Îți recomandăm să folosești lubrifiantul de silicon din magazinul nostru online pentru a lubrifia 
banda de alergare. Acesta poate fi achiziționat de pe websiteul nostru :
www.beprogressive.ro

MODALITĂȚI DE IDENTIFICARE A GRADULUI DE 
STRÂNGERE A CURELEI DE ALERGARE 

Atunci când cureaua de rulare sare, te rugăm să urmezi pașii de mai jos, pentru a determina ce 
curea trebuie reglată, cureaua de rulare sau cureaua trapezoidală din polietilenă.

    1. Pornește viteza pentru a fi în jur de 3 km/h, calcă pe cureaua de rulare cu putere și încearcă 
să o faci să se oprească. Dacă aceasta, împreună cu rola din față se oprește, dar motorul 
continuă să funcționeze, înseamnă că trebuie reglată cureaua trapezoidală din polietilenă.

    2. Reglează viteza la aproximativ 3 km/h, apasă pe cureaua de alergare și încearcă să o 
oprești. În cazul în care aceasta se oprește, dar rola din față continuă să funcționeze, înseamnă 
că trebuie reglată cureaua de rulare.

Etapele de reglare pentru cureaua poly-V

    1. Deconectează mai întâi alimentarea cu energie electrică și scoate capacul frontal.
    2. Slăbește cele patru șuruburi pentru motor, reglează-le în sensul acelor de ceasornic și apoi, 
strânge șuruburile.
    3. Cu aparatul pornit, verifică conform punctului de mai sus, dacă este sau nu slăbită cureaua 
poly-V; dacă da, repetă acțiunea la fel ca la punctul de mai sus.

Lubrifierea punții de rulare

Banda de alergare este echipată cu o punte de alergare lubrifiată, care necesită o 
întreținere constantă. Frecarea dintre puntea de alergare și cureaua de rulare are un 
efect mare asupra vieții benzilor de alergare. 

Așadar, te rugăm să lubrifiezi aparatul la termen. Pașii sunt următorii:
Ridica banda de alergare in pozitie vericala, si vei regasi conducta de lubrifiere care se 
află sub placa de rulare.
Toarna ulei de silicon in conductele de lubrifiere, uleiul va fi împrăștiat pe placa de 
rulare din mici găuri de pe conductă atunci când banda de rulare este sub utilizare.
NOTĂ: NU lubrifia suprafața de rulare. Orice exces de lubrifiant care iese trebuie 
șters.

Centrează cureaua de rulare:

NU ÎNTINDE prea mult cureaua de rulare. Acest lucru poate cauza reducerea perfor-
manțelor motorului și uzura excesivă a rolelor.
PENTRU CENTRAREA CURELEI DE RULARE: Așează banda de alergare pe o suprafață 
plană.

Setează viteza aparatului la 4-6 km/h, în cazul în care covorul benzii de alergare s-a 
deplasat spre partea stângă:

    1. Rotește șurubul de reglare din partea stângă a covorașului, în sensul acelor de 
ceasornic cu 1/2.
    2. Dacă este necesară o ajustare mai mare, rotește șurubul de reglare din dreapta, în 
sens invers acelor de ceasornic, cu o rotație de 1/2.
    3. Dacă este necesară o reglare suplimentară, repetă pașii 1 și 2. Orice ajustare finală 
trebuie să se facă cu o rotație de 1/4.
   
Setează viteza aparatului la 4-6 km/h, în cazul în care covorul benzii de alergare s-a 
deplasat spre partea dreaptă:

    1. Rotește șurubul de reglare din partea dreaptă a covorașului, în sensul acelor de 
ceasornic cu 1/2.
    2. Dacă este necesară o ajustare mai mare, rotește șurubul de reglare din stânga, în 
sens invers acelor de ceasornic, cu o rotație de 1/2.
    3. Dacă este necesară o reglare suplimentară, repetă pașii 1 și 2. Orice ajustare finală 
trebuie să se facă cu o rotație de 1/4.
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 ÎNTREȚINERE

Pentru a prelungi durata de viață a acestui aparat, curățarea și lubrifierea sunt extrem de 
importante și trebuie să fie efectuate în mod corespunzător. Performanța este maximizată 
atunci când cureaua și covorul de alergare sunt menținute cât mai curate posibil.

- AVERTISMENT: 
FRECAREA DINTRE COVOR ȘI PUNTE POATE JUCA UN ROL MAJOR ÎN FUNCȚIONAREA ȘI 
DURATA DE VIAȚĂ A BENZII TALE DE ALERGARE ȘI åΩDE ACEEA, ÎȚI RECOMANDĂM SĂ 
LUBRIFIEZI CONSTANT ACEST PUNCT DE FRECARE, PENTRU A PRELUNGI DURATA DE 
VIAȚĂ UTILĂ A BENZII DE ALERGARE. NERESPECTAREA ACESTUI LUCRU POATE DUCE LA 
ANULAREA GARANȚIEI.

- AVERTISMENT: 
SCOATE CABLUL DE ALIMENTARE DIN PRIZĂ ÎNAINTE DE EFECTUAREA ÎNTREȚINERII.

- AVERTISMENT: 
OPREȘTE BANDA DE ALERGARE ÎNAINTE DE A O PLIA.

ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE

ZILNIC, DUPĂ FIECARE UTILIZARE

 Curăță și verifică aparatul, conform pașilor următori:

    1. Oprește banda de alergare cu ajutorul întrerupătorului pornit/oprit și deconectează 
alimentarea cu energie electrică.
   2. Curăță covorul de alergare, puntea, capacul motorului și carcasa consolei cu o cârpă 
umedă. Nu utiliza niciodată solvenți, deoarece aceștia pot deteriora banda de alergare.
Inspectează cablul de alimentare. Asigură-te că acesta nu se află sub banda de alergare sau în 
orice altă zonă în care poate fi deteriorit sau tăiat.
   3. Verifică tensionarea și alinierea covorului. Asigură-te că acesta nu va deteriora alte compo-
nente de pe banda de alergare, din cauza alinierii inadecvate.

SĂPTĂMANAL

 Curăță banda de alergare pe dedesubt, urmând pașii de mai jos:

   1. Oprește banda de alergare cu ajutorul întrerupătorului pornit/oprit și deconectează cablul 
de alimentare de la priza de perete.
   2. Pliază banda de alergare în poziție verticală și asigură-te că dispozitivul de blocare este 
bine închis. 
   3. Mută banda de alergare în altă parte.
   4. Șterge sau aspiră orice particule de praf sau alte obiecte care s-ar fi putut acumula sub 
aparat.
   5. Adu banda de alergare în poziția sa anterioară.

ÎN FIECARE LUNĂ -IMPORTANT!

    1. Inspectează toate șuruburile de asamblare ale aparatului, pentru a verifica dacă sunt bine 
strânse.
    2. Oprește banda de alergare cu ajutorul întrerupătorului pornit/oprit, deconectează cablul 
de alimentare de la priza de perete și așteaptă 60 de secunde.
    3. Îndepărtează capacul motorului. Așteaptă până când TOATE LUMINILE LCD se sting.
    4. Curăță motorul și partea inferioară a aparatului, pentru a elimina orice particule de 
scame sau praf care s-ar fi putut acumula. Nerespectarea acestei măsuri poate duce la 
defectarea prematură a componentelor electrice principale.

O DATĂ LA 6 LUNI

Este posibil să fie necesar să lubrifiezi puntea de alergare a benzii cel puțin o dată la șase luni, 
pentru a menține performanța optimă a aparatului.

    1. Oprește banda de alergare cu ajutorul întrerupătorului pornit/ oprit și deconectează 
cablul de alimentare de la priza de perete.
    2. Slăbește ambele șuruburi ale rolelor din spate. (Pentru cele mai bune rezultate, plasează 
două semne care pot fi îndepărtate ulterior, pe ambele părți ale cadrului și notează poziția 
rolelor). Odată ce banda este slăbită, ia flaconul de lubrifiant și aplică-l pe întreaga suprafață 
superioară a platformei de rulare. Strânge ambele șuruburi ale rolelor din spate (potrivindu-le 
cu marcajele pentru poziția corectă) până la poziția inițială. După ce ai aplicat lubrifiantul, 
conectează cablul de alimentare, cheia de siguranță, pornește banda de alergare și mergi pe 
bandă timp de două minute pentru a distribui uniform lubrifiantul.
    3. Lubrifiază amortizoarele pe aer cu un spray pe bază de teflon.

O DATĂ LA 2 ANI

Este necesar să înlocuiești periile motorului benzii de alergare, cureaua trapezoidală a 
motorului și covorul de rulare o dată la 2 ani, pentru a evita deteriorarea aparatului. Dacă nu 
reușești să le schimbi, acest lucru poate provoca deteriorarea benzii de alergare, anulând 
orice garanție.

SERVICE: DACĂ NU URMEZI PAȘII DE ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE DE MAI SUS, RIȘTI SĂ FIE 
ANULATĂ GARANȚIA. DACĂ AI NEVOIE DE UN REPREZENTANT DE FITNESS CALIFICAT 
PENTRU A EFECTUA UNUL DINTRE PAȘII DE MAI SUS, TE RUGĂM SĂ TE ADRESEZI UNUIA 
DINTRE SPECIALIȘTII NOȘTRI.

CURĂȚARE GENERALĂ

    1. Folosește o cârpă moale și umedă pentru a șterge marginea covorului de rulare și zona 
dintre marginea covorului și cadru. O soluție ușoară de apă și săpun, împreună cu o perie de 
curățare din nailon, va curăța partea superioară a centurii texturate. Această operațiune 
trebuie efectuată o dată pe lună. Lasă să se usuce înainte de utilizare.
    2. Lunar, aspiră sub banda de alergare pentru a preveni acumularea de praf. O dată pe an, 
ar trebui să detașezi scutul motorului și să aspiri murdăria care se poate acumula.

ÎNTREȚINERE GENERALĂ

    1. Verifică piesele pentru a vedea dacă sunt uzate, înainte de utilizare.
    2. Acordă o atenție deosebită suporților de fixare și asigură-te că sunt bine strânși.
    3. Înlocuiește întotdeauna covorul dacă este uzat, și orice alte piese defecte.
    4. Dacă ai îndoieli, nu utiliza banda de alergare și contactează linia noastră de asistență 
telefonică.

AI GRIJĂ SĂ PROTEJEZI COVOARELE ȘI PODEAUA în caz de scurgeri. Acest produs este un 
aparat care conține piese mobile care au fost unse (lubrifiate) și care ar putea avea scurgeri.

LUBRIFIEREA CURELEI/ PUNȚII/ ROLELOR

    1. Frecarea dintre covor și puntea de alergare poate juca un rol major în funcționarea și 

durata de viață a benzii de alergare. 
    2. De aceea, îți recomandăm să lubrifiezi constant acest punct de frecare pentru a prelungi 
durata de viață utilă a benzii de alergare.
    3. Ar trebui să faci această lubrifiere după aproximativ primele 20 de ore de funcționare. Îți 
recomandăm lubrifierea punții la fiecare 30 de zile.

Pentru lubrifiere, consultă procedurile de mai jos:
    1. Folosește o cârpă moale și uscată pentru a șterge zona dintre cureaua de rulare și punte.
    2. Distribuie uniform lubrifiantul pe suprafața interioară a curelei și a punții (asigură-te că 
banda de alergare este oprită și că alimentarea este deconectată).
    3. Lubrifiază periodic rolele din față și din spate pentru a le menține la performanțe maxime. 
Dacă puntea/ cureaua/ rolele benzii de alergare sunt menținute în condiții rezonabile de curățe-
nie, este posibil ca, abia după 1.200 de ore de funcționare, să fie necesară o lubrifiere 
suplimentară.

Cum se verifică lubrifierea corectă a covorului de rulare:
    1. Deconectează alimentarea cu energie electrică principală.
    2. Pliază banda de alergare în sus în poziția de depozitare.
    3. Inspectează suprafața din spate a covorului de alergare.

Dacă suprafața este alunecoasă la atingere, atunci nu este necesară o lubrifiere supli-
mentară. Dacă suprafața este uscată la atingere, aplică un lubrifiant siliconic adecvat.

Îți recomandăm să folosești lubrifiantul de silicon din magazinul nostru online pentru a lubrifia 
banda de alergare. Acesta poate fi achiziționat de pe websiteul nostru :
www.beprogressive.ro

MODALITĂȚI DE IDENTIFICARE A GRADULUI DE 
STRÂNGERE A CURELEI DE ALERGARE 

Atunci când cureaua de rulare sare, te rugăm să urmezi pașii de mai jos, pentru a determina ce 
curea trebuie reglată, cureaua de rulare sau cureaua trapezoidală din polietilenă.

    1. Pornește viteza pentru a fi în jur de 3 km/h, calcă pe cureaua de rulare cu putere și încearcă 
să o faci să se oprească. Dacă aceasta, împreună cu rola din față se oprește, dar motorul 
continuă să funcționeze, înseamnă că trebuie reglată cureaua trapezoidală din polietilenă.

    2. Reglează viteza la aproximativ 3 km/h, apasă pe cureaua de alergare și încearcă să o 
oprești. În cazul în care aceasta se oprește, dar rola din față continuă să funcționeze, înseamnă 
că trebuie reglată cureaua de rulare.

Etapele de reglare pentru cureaua poly-V

    1. Deconectează mai întâi alimentarea cu energie electrică și scoate capacul frontal.
    2. Slăbește cele patru șuruburi pentru motor, reglează-le în sensul acelor de ceasornic și apoi, 
strânge șuruburile.
    3. Cu aparatul pornit, verifică conform punctului de mai sus, dacă este sau nu slăbită cureaua 
poly-V; dacă da, repetă acțiunea la fel ca la punctul de mai sus.

Lubrifierea punții de rulare

Banda de alergare este echipată cu o punte de alergare lubrifiată, care necesită o 
întreținere constantă. Frecarea dintre puntea de alergare și cureaua de rulare are un 
efect mare asupra vieții benzilor de alergare. 

Așadar, te rugăm să lubrifiezi aparatul la termen. Pașii sunt următorii:
Ridica banda de alergare in pozitie vericala, si vei regasi conducta de lubrifiere care se 
află sub placa de rulare.
Toarna ulei de silicon in conductele de lubrifiere, uleiul va fi împrăștiat pe placa de 
rulare din mici găuri de pe conductă atunci când banda de rulare este sub utilizare.
NOTĂ: NU lubrifia suprafața de rulare. Orice exces de lubrifiant care iese trebuie 
șters.

Centrează cureaua de rulare:

NU ÎNTINDE prea mult cureaua de rulare. Acest lucru poate cauza reducerea perfor-
manțelor motorului și uzura excesivă a rolelor.
PENTRU CENTRAREA CURELEI DE RULARE: Așează banda de alergare pe o suprafață 
plană.

Setează viteza aparatului la 4-6 km/h, în cazul în care covorul benzii de alergare s-a 
deplasat spre partea stângă:

    1. Rotește șurubul de reglare din partea stângă a covorașului, în sensul acelor de 
ceasornic cu 1/2.
    2. Dacă este necesară o ajustare mai mare, rotește șurubul de reglare din dreapta, în 
sens invers acelor de ceasornic, cu o rotație de 1/2.
    3. Dacă este necesară o reglare suplimentară, repetă pașii 1 și 2. Orice ajustare finală 
trebuie să se facă cu o rotație de 1/4.
   
Setează viteza aparatului la 4-6 km/h, în cazul în care covorul benzii de alergare s-a 
deplasat spre partea dreaptă:

    1. Rotește șurubul de reglare din partea dreaptă a covorașului, în sensul acelor de 
ceasornic cu 1/2.
    2. Dacă este necesară o ajustare mai mare, rotește șurubul de reglare din stânga, în 
sens invers acelor de ceasornic, cu o rotație de 1/2.
    3. Dacă este necesară o reglare suplimentară, repetă pașii 1 și 2. Orice ajustare finală 
trebuie să se facă cu o rotație de 1/4.
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 ÎNTREȚINERE

Pentru a prelungi durata de viață a acestui aparat, curățarea și lubrifierea sunt extrem de 
importante și trebuie să fie efectuate în mod corespunzător. Performanța este maximizată 
atunci când cureaua și covorul de alergare sunt menținute cât mai curate posibil.

- AVERTISMENT: 
FRECAREA DINTRE COVOR ȘI PUNTE POATE JUCA UN ROL MAJOR ÎN FUNCȚIONAREA ȘI 
DURATA DE VIAȚĂ A BENZII TALE DE ALERGARE ȘI åΩDE ACEEA, ÎȚI RECOMANDĂM SĂ 
LUBRIFIEZI CONSTANT ACEST PUNCT DE FRECARE, PENTRU A PRELUNGI DURATA DE 
VIAȚĂ UTILĂ A BENZII DE ALERGARE. NERESPECTAREA ACESTUI LUCRU POATE DUCE LA 
ANULAREA GARANȚIEI.

- AVERTISMENT: 
SCOATE CABLUL DE ALIMENTARE DIN PRIZĂ ÎNAINTE DE EFECTUAREA ÎNTREȚINERII.

- AVERTISMENT: 
OPREȘTE BANDA DE ALERGARE ÎNAINTE DE A O PLIA.

ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE

ZILNIC, DUPĂ FIECARE UTILIZARE

 Curăță și verifică aparatul, conform pașilor următori:

    1. Oprește banda de alergare cu ajutorul întrerupătorului pornit/oprit și deconectează 
alimentarea cu energie electrică.
   2. Curăță covorul de alergare, puntea, capacul motorului și carcasa consolei cu o cârpă 
umedă. Nu utiliza niciodată solvenți, deoarece aceștia pot deteriora banda de alergare.
Inspectează cablul de alimentare. Asigură-te că acesta nu se află sub banda de alergare sau în 
orice altă zonă în care poate fi deteriorit sau tăiat.
   3. Verifică tensionarea și alinierea covorului. Asigură-te că acesta nu va deteriora alte compo-
nente de pe banda de alergare, din cauza alinierii inadecvate.

SĂPTĂMANAL

 Curăță banda de alergare pe dedesubt, urmând pașii de mai jos:

   1. Oprește banda de alergare cu ajutorul întrerupătorului pornit/oprit și deconectează cablul 
de alimentare de la priza de perete.
   2. Pliază banda de alergare în poziție verticală și asigură-te că dispozitivul de blocare este 
bine închis. 
   3. Mută banda de alergare în altă parte.
   4. Șterge sau aspiră orice particule de praf sau alte obiecte care s-ar fi putut acumula sub 
aparat.
   5. Adu banda de alergare în poziția sa anterioară.

ÎN FIECARE LUNĂ -IMPORTANT!

    1. Inspectează toate șuruburile de asamblare ale aparatului, pentru a verifica dacă sunt bine 
strânse.
    2. Oprește banda de alergare cu ajutorul întrerupătorului pornit/oprit, deconectează cablul 
de alimentare de la priza de perete și așteaptă 60 de secunde.
    3. Îndepărtează capacul motorului. Așteaptă până când TOATE LUMINILE LCD se sting.
    4. Curăță motorul și partea inferioară a aparatului, pentru a elimina orice particule de 
scame sau praf care s-ar fi putut acumula. Nerespectarea acestei măsuri poate duce la 
defectarea prematură a componentelor electrice principale.

O DATĂ LA 6 LUNI

Este posibil să fie necesar să lubrifiezi puntea de alergare a benzii cel puțin o dată la șase luni, 
pentru a menține performanța optimă a aparatului.

    1. Oprește banda de alergare cu ajutorul întrerupătorului pornit/ oprit și deconectează 
cablul de alimentare de la priza de perete.
    2. Slăbește ambele șuruburi ale rolelor din spate. (Pentru cele mai bune rezultate, plasează 
două semne care pot fi îndepărtate ulterior, pe ambele părți ale cadrului și notează poziția 
rolelor). Odată ce banda este slăbită, ia flaconul de lubrifiant și aplică-l pe întreaga suprafață 
superioară a platformei de rulare. Strânge ambele șuruburi ale rolelor din spate (potrivindu-le 
cu marcajele pentru poziția corectă) până la poziția inițială. După ce ai aplicat lubrifiantul, 
conectează cablul de alimentare, cheia de siguranță, pornește banda de alergare și mergi pe 
bandă timp de două minute pentru a distribui uniform lubrifiantul.
    3. Lubrifiază amortizoarele pe aer cu un spray pe bază de teflon.

O DATĂ LA 2 ANI

Este necesar să înlocuiești periile motorului benzii de alergare, cureaua trapezoidală a 
motorului și covorul de rulare o dată la 2 ani, pentru a evita deteriorarea aparatului. Dacă nu 
reușești să le schimbi, acest lucru poate provoca deteriorarea benzii de alergare, anulând 
orice garanție.

SERVICE: DACĂ NU URMEZI PAȘII DE ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE DE MAI SUS, RIȘTI SĂ FIE 
ANULATĂ GARANȚIA. DACĂ AI NEVOIE DE UN REPREZENTANT DE FITNESS CALIFICAT 
PENTRU A EFECTUA UNUL DINTRE PAȘII DE MAI SUS, TE RUGĂM SĂ TE ADRESEZI UNUIA 
DINTRE SPECIALIȘTII NOȘTRI.

CURĂȚARE GENERALĂ

    1. Folosește o cârpă moale și umedă pentru a șterge marginea covorului de rulare și zona 
dintre marginea covorului și cadru. O soluție ușoară de apă și săpun, împreună cu o perie de 
curățare din nailon, va curăța partea superioară a centurii texturate. Această operațiune 
trebuie efectuată o dată pe lună. Lasă să se usuce înainte de utilizare.
    2. Lunar, aspiră sub banda de alergare pentru a preveni acumularea de praf. O dată pe an, 
ar trebui să detașezi scutul motorului și să aspiri murdăria care se poate acumula.

ÎNTREȚINERE GENERALĂ

    1. Verifică piesele pentru a vedea dacă sunt uzate, înainte de utilizare.
    2. Acordă o atenție deosebită suporților de fixare și asigură-te că sunt bine strânși.
    3. Înlocuiește întotdeauna covorul dacă este uzat, și orice alte piese defecte.
    4. Dacă ai îndoieli, nu utiliza banda de alergare și contactează linia noastră de asistență 
telefonică.

AI GRIJĂ SĂ PROTEJEZI COVOARELE ȘI PODEAUA în caz de scurgeri. Acest produs este un 
aparat care conține piese mobile care au fost unse (lubrifiate) și care ar putea avea scurgeri.

LUBRIFIEREA CURELEI/ PUNȚII/ ROLELOR

    1. Frecarea dintre covor și puntea de alergare poate juca un rol major în funcționarea și 

durata de viață a benzii de alergare. 
    2. De aceea, îți recomandăm să lubrifiezi constant acest punct de frecare pentru a prelungi 
durata de viață utilă a benzii de alergare.
    3. Ar trebui să faci această lubrifiere după aproximativ primele 20 de ore de funcționare. Îți 
recomandăm lubrifierea punții la fiecare 30 de zile.

Pentru lubrifiere, consultă procedurile de mai jos:
    1. Folosește o cârpă moale și uscată pentru a șterge zona dintre cureaua de rulare și punte.
    2. Distribuie uniform lubrifiantul pe suprafața interioară a curelei și a punții (asigură-te că 
banda de alergare este oprită și că alimentarea este deconectată).
    3. Lubrifiază periodic rolele din față și din spate pentru a le menține la performanțe maxime. 
Dacă puntea/ cureaua/ rolele benzii de alergare sunt menținute în condiții rezonabile de curățe-
nie, este posibil ca, abia după 1.200 de ore de funcționare, să fie necesară o lubrifiere 
suplimentară.

Cum se verifică lubrifierea corectă a covorului de rulare:
    1. Deconectează alimentarea cu energie electrică principală.
    2. Pliază banda de alergare în sus în poziția de depozitare.
    3. Inspectează suprafața din spate a covorului de alergare.

Dacă suprafața este alunecoasă la atingere, atunci nu este necesară o lubrifiere supli-
mentară. Dacă suprafața este uscată la atingere, aplică un lubrifiant siliconic adecvat.

Îți recomandăm să folosești lubrifiantul de silicon din magazinul nostru online pentru a lubrifia 
banda de alergare. Acesta poate fi achiziționat de pe websiteul nostru :
www.beprogressive.ro

MODALITĂȚI DE IDENTIFICARE A GRADULUI DE 
STRÂNGERE A CURELEI DE ALERGARE 

Atunci când cureaua de rulare sare, te rugăm să urmezi pașii de mai jos, pentru a determina ce 
curea trebuie reglată, cureaua de rulare sau cureaua trapezoidală din polietilenă.

    1. Pornește viteza pentru a fi în jur de 3 km/h, calcă pe cureaua de rulare cu putere și încearcă 
să o faci să se oprească. Dacă aceasta, împreună cu rola din față se oprește, dar motorul 
continuă să funcționeze, înseamnă că trebuie reglată cureaua trapezoidală din polietilenă.

    2. Reglează viteza la aproximativ 3 km/h, apasă pe cureaua de alergare și încearcă să o 
oprești. În cazul în care aceasta se oprește, dar rola din față continuă să funcționeze, înseamnă 
că trebuie reglată cureaua de rulare.

Etapele de reglare pentru cureaua poly-V

    1. Deconectează mai întâi alimentarea cu energie electrică și scoate capacul frontal.
    2. Slăbește cele patru șuruburi pentru motor, reglează-le în sensul acelor de ceasornic și apoi, 
strânge șuruburile.
    3. Cu aparatul pornit, verifică conform punctului de mai sus, dacă este sau nu slăbită cureaua 
poly-V; dacă da, repetă acțiunea la fel ca la punctul de mai sus.

Lubrifierea punții de rulare

Banda de alergare este echipată cu o punte de alergare lubrifiată, care necesită o 
întreținere constantă. Frecarea dintre puntea de alergare și cureaua de rulare are un 
efect mare asupra vieții benzilor de alergare. 

Așadar, te rugăm să lubrifiezi aparatul la termen. Pașii sunt următorii:
Ridica banda de alergare in pozitie vericala, si vei regasi conducta de lubrifiere care se 
află sub placa de rulare.
Toarna ulei de silicon in conductele de lubrifiere, uleiul va fi împrăștiat pe placa de 
rulare din mici găuri de pe conductă atunci când banda de rulare este sub utilizare.
NOTĂ: NU lubrifia suprafața de rulare. Orice exces de lubrifiant care iese trebuie 
șters.

Centrează cureaua de rulare:

NU ÎNTINDE prea mult cureaua de rulare. Acest lucru poate cauza reducerea perfor-
manțelor motorului și uzura excesivă a rolelor.
PENTRU CENTRAREA CURELEI DE RULARE: Așează banda de alergare pe o suprafață 
plană.

Setează viteza aparatului la 4-6 km/h, în cazul în care covorul benzii de alergare s-a 
deplasat spre partea stângă:

    1. Rotește șurubul de reglare din partea stângă a covorașului, în sensul acelor de 
ceasornic cu 1/2.
    2. Dacă este necesară o ajustare mai mare, rotește șurubul de reglare din dreapta, în 
sens invers acelor de ceasornic, cu o rotație de 1/2.
    3. Dacă este necesară o reglare suplimentară, repetă pașii 1 și 2. Orice ajustare finală 
trebuie să se facă cu o rotație de 1/4.
   
Setează viteza aparatului la 4-6 km/h, în cazul în care covorul benzii de alergare s-a 
deplasat spre partea dreaptă:

    1. Rotește șurubul de reglare din partea dreaptă a covorașului, în sensul acelor de 
ceasornic cu 1/2.
    2. Dacă este necesară o ajustare mai mare, rotește șurubul de reglare din stânga, în 
sens invers acelor de ceasornic, cu o rotație de 1/2.
    3. Dacă este necesară o reglare suplimentară, repetă pașii 1 și 2. Orice ajustare finală 
trebuie să se facă cu o rotație de 1/4.

A

B

Imagine B
În cazul în care curelele au 
deviat spre STANGA

Imagine A
În cazul în care curelele 
au deviat spre DREAPTA
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RELAXARE
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INTERIOARE
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Această garanţie va fi onorată numai dacă produsul defect este prezentat alături de chitanţa sau 
documentul de vânzare.
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Garanția acordată de Progressive Sports SRL, de la data livrării înscrisă pe factura de cumpărare a 
produsului, este diferită pentru fiecare produs în parte și se regăsește pe pagina produsului în 
cauză, pe website-ul www.beprogressive.ro.
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Pasul 1

Demonteaza butoanele superioare în sens invers acelor de ceasornic, ridica computerul, 
apoi fixeaza butoanele în poziția anterioară în sensul acelor de ceasornic.


