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1. POGLĄD INSTRUKCJI 

 

2. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

Podczas używania tego produktu należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w 
tym: 

Przed rozpoczęciem używania tego produktu należy uważnie przeczytać instrukcję.  

• • NIEBEZPIECZEŃSTWO - aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem:  

Przed użyciem i przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenie należy zawsze odłączyć od 
gniazdka elektrycznego.  

• OSTRZEŻENIE - aby zmniejszyć ryzyko poparzenia, pożaru, porażenia prądem lub 
obrażeń ciała:  

1. Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru po podłączeniu. Wyjmij wtyczkę z gniazdka, 
gdy nie jest używane. 

2. Nadzór jest konieczny, gdy ten produkt jest używany przez lub blisko znajdujące się dzieci, 
inwalidów lub osoby niepełnosprawne. 
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3. Pamiętaj, aby używać urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, tak jak opisano 
w niniejszym podręczniku. Nie wolno używać żadnych elementów, które nie są zalecane przez 
producenta w celu uniknięcia niebezpieczeństwa lub wypadku. 

4. Nigdy nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony przewód lub wtyczka, jeśli nie działa 
prawidłowo, jeśli została uszkodzona lub spadł do wody. Proszę zwrócić produkt do centrum 
serwisowego sprzedawcy w celu sprawdzenia i naprawy. 

5. Nie należy nosić tego produktu za przewód zasilający lub używać przewodu jako uchwytu. 

6. Trzymaj przewód z dala od gorących powierzchni lub podłoża. 

7. Nigdy nie używaj urządzenia z zablokowanymi odpowietrznikami. Utrzymuj otwory 
wentylacyjne w czystości od włosów itp. 

8. Nie wolno upuszczać ani wkładać żadnych przedmiotów do otworów. 

9. Nie używaj ani nie korzystać z urządzenia na zewnątrz. 

10. Nie używać w miejscach, w których jest używany produkt aerozolowy lub rozpylony.  

11. Przed wyłączeniem zasilania należy obrócić wszystkie elementy sterowania w położenie 
wyłączone, a następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka. 

12. Podłącz urządzenie do prawidłowo uziemionego gniazdka. 

13. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy zwrócić się do producenta o 
wymianę, aby uniknąć wypadków. Sprzedający i dobrze wykwalifikowani specjaliści są 
również uprawnieni. 

14. Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o 
ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub umysłowych albo w przypadku braku 
doświadczenia i wiedzy, chyba że zostały nadzorowane lub poinstruowane jak używać 
urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być 
nadzorowane w celu zapewnienia, że nie bawią się z urządzeniem. 

15. Niewłaściwy lub nadmierny trening może spowodować obrażenia ciała. 

16. Urządzenie należy zainstalować na stabilnej podstawie i odpowiednio wypoziomować. 

17. Zostaw obszar bezpieczeństwa wynoszący 2000 mm x 1000 mm za urządzeniem. 

18. Maksymalna waga użytkownika wynosi 180 kg. 

19. Jeśli bieżnia może być złożony, proszę zmienić dźwignię do pierwotnej pozycji po użyciu. 

20. Gdy bieżnia jest używany, nie może być złożona. Wymagane do potwierdzenia, że urządzenie 
zostało całkowicie zatrzymane przed złożeniem. 

21. Poziom bezpieczeństwa urządzenia może być utrzymywany tylko wtedy, gdy jest regularnie 
sprawdzany pod kątem uszkodzeń i zużycia. 

22. Nie należy zostawiać żadnych regulowanych części urządzenia, które mogłyby przeszkadzać 
w ruchu użytkownika. 

23. Użytkownicy powinni zająć poprawną ergonomiczną pozycji na urządzeniu tak jak pokazano 
na rysunku 
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24. Przed użyciem tego produktu należy najpierw wejść na pas, a następnie włączyć urządzenie. 
Nie włączaj bieżni przed podjęciem kroku. 

25. Powierzchnia robocza, Szerokość robocza, 550 * 1525mm 

26. Klasa - SA (zgodnie z normą EN ISO 20957) do celów komercyjnych. 

27. OSTRZEŻENIE! System monitorowania tętna może nie być dokładny. Przeciążenie podczas 
treningu może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Jeśli poczujesz jakiś dyskomfort, 
natychmiast przestań ćwiczyć! 

• Uwaga: Upewnij się, że nachylenie wynosi 0 przed składaniem. 

3. UŻYWANIE BIEŻNI 

Jeśli chcesz używać bieżni, nie stawaj na pasie. Przed rozpoczęciem proszę podłączyć ją do prądu i 
uchwycić poręcz, aby stanąć na szynie z dwóch stron, a następnie nacisnąć przycisk "START" i 
poczekać na pracę silnika z niższą prędkością, stań na środku obszaru, na którym prowadzony jest 
bieg. Pamiętaj przypnij klip zabezpieczający na pasie, aby uniknąć upadku oraz może to sprawić, że 
bieżnia od razu zatrzyma się. Proszę nie wybierać szybkiej prędkości, aby uruchomić bieżnię i 
wskakiwać na bieżnię. W sytuacjach awaryjnych należy chwytać poręcz lub przednią poręcz i 
wskoczyć na szynę. 

4. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZASILANIA 

1. Produkty muszą być najpierw uziemione. Jeśli nastąpi usterka lub awaria, uziemienie będzie 
stanowić ścieżkę najmniejszego oporu prądu elektrycznego, aby zmniejszyć ryzyko porażenia 
prądem elektrycznym. 

2. Produkt jest wyposażony w przewód posiadający przewód uziemiający i wtyczkę uziemiającą. 

3. Wtyczka musi być podłączona do odpowiedniego gniazda, które jest prawidłowo zainstalowane i 
uziemione zgodnie z lokalnymi przepisami i rozporządzeniami. 

• Niebezpieczeństwo - Niewłaściwe podłączenie przewodu uziemiającego urządzenia może 
spowodować porażenie prądem. W razie wątpliwości, czy produkty są prawidłowo 
uziemione, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem lub serwisantem. Nie wolno 
modyfikować wtyczki dostarczonej z urządzeniem - jeśli nie pasuje ona do wylotu, należy ją 
zainstalować przez odpowiedniego wykwalifikowanego elektryka. 
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4. Produkty są przeznaczone do stosowania w normalnych 220V-240V i posiadają obwód i zawierają 
wtyczkę, która wygląda jak pokazano na rysunku. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do 
gniazda o takiej samej konfiguracji co wtyk. 

5. Nie wolno z produktem używać adaptera. 

 

5. WYKAZ CZĘŚCI MONTAŻOWYCH 

Instrukcja dla części produktu: 

 

Ta bieżnia może również używać innego sposobu monitorowania HRC. Kiedy jesteś w 
stanie sprawności, użytkownik może nosić pas impulsowy klatki piersiowej, a HRC 
wyświetli się w oknach Pulse. 

 

POZYCJA Opis Ilość 

A 
Konsola komputerowa z półką 
mocującą 

1 

B Rama 1 

C 
Zestaw rur z uchwytem 
komputerowym 

1 

D Lewa pionowa rura 1 

E Prawa pionowa rura 1 

F Lewe boczna osłona 1 

G Prawa boczna osłona 1 

H Półka na klucze 1 
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POZYCJA Opis Ilość 

a 
Śruba sześciokątna 
M8xP1.25x75 

8 

b  Podkładka sprężysta M8 2 

c Śruba M5xP0.8x15 8 

d 
Śruba sześciokątna 
M8xP1.25x15 

4 

e 
Klucz sześciokątny 6mm x 
80mm x 80mm 

1 

f Przyssawka 4 

g Klucz płaski 8mm x 200mm 1 

h 
Klucz sześciokątny + Wkrętak 
5mm x 70mm x70mm 

1 

i SILIKON 1 

j 
Śruba sześciokątna 
M8xP1.25x30 

2 

6. KROKI MONTAŻOWE 

KROK 1 

 

P.S Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, potrzebne są dwie osoby lub więcej, aby wykonać 
montaż. 

Zamocuj lewą i prawą rurę pionową (D, E) na ramie (B) za pomocą śruby (a), ale nie dokręcaj ich. 
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KROK 2 

 

Umieść rurkę poręczy komputera (C) na rurze pionowej, po podłączeniu dolnego przewodu 
sterującego i środkowego przewodu sterującego, dolnego przewodu konsoli i przewodu środkowego 
konsoli, a następnie przykręć śrubą (d) i przykręć śrubą (a). Po zakończeniu załóż lewą i prawą 
pokrywę boczną za pomocą śruby (c). 

KROK 3 

 

Umieścić konsolę z półką mocującą (A) na poręczy komputera (C), a następnie podłącz przewód 
sterujący, przewód konsoli i przewód transportowy, obracając go, a następnie umieść dodatkowe 
przewody w półce mocującej komputer, umieścić komputer w poręczy i przymocuj za pomocą śruby (j) 
i sprężyny (b). 
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KROK 4 

 

Uchwyt na kubek: 

Umieść uchwyt na kubek (H) na słupku w prawym górnym rogu (E), dokręć śrubą (c) i zamocuj ją 
mocowaniem. 

KROK 5 

 

Jeśli chcesz używać iPAD’a, możesz wyjąć przyssawkę dołączoną do opakowania i przykleić na 
odpowiednie miejsce komputera (jak na lewym rysunku), a następnie włóż iPAD’a na wspornik i użyj 
przyssawki do zamocowania iPAD’a aby uniknąć upadku iPAD’a. 

7. KONSERWACJA 

Jeśli pas ma tendencję do wychodzenia ze 
środka, zatrzymaj bieżnię. Użyj klucza 
sześciokątnego, aby wyregulować śrubę z łbem 
sześciokątnym w tylnym końcu. Na przykład, jeśli 
pas bieżni idzie w kierunku lewej strony, dokręć 
lewą śrubę sześciokątną o 1/4 obrotu (zgodnie z 
ruchem wskazówek zegara). Jeśli pas bieżący 
idzie w kierunku prawej strony, dokręć prawą 
śrubę z łbem sześciokątnym około 1/4 obrotu 
(zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Po 
ukończeniu włącz bieżnię. Jeśli okaże się, że 
taśma nie została przeniesiona do właściwej 
pozycji, powtórz czynności opisane powyżej. Nie 
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używaj bieżni, dopóki pas bieżni nie powróci do 
położenia centralnego. 

• Ta procedura jest bardzo ważna, jeśli 
pas nie jest na środku, należy 
postępować zgodnie z powyższymi 
krokami. 

• Pozycja pasa może nie być dokładnie w 
środku, lekko skierowana ku lewej i 
prawej stronie, a sytuacja różni się w 
zależności od sposobu wykorzystania i 
wagi użytkowników końcowych. Nie ma 
potrzeby wyregulowania pasa, jeśli nie 
pociera się o części. 

 

W zależności od używania produktu, należy 

zastosować SILICON na płycie zgodnie z 

poniższym wykresem. Użyj klucza 

sześciokątnego, aby odkręcić śrubę wewnątrz 

rolki tylnej. Następnie pociągnij taśmę i nałóż  

trochę silikonu do środka płyty. Następnie 

dopasuj taśmę do środka płyty, a następnie 

dokręć śrubę do oryginalnego zestawu. 

Podczas przesuwania pasa postępuj zgodnie z 
powyższą metodą w celu smarowania pasa.  

 

Szybkość i interwał konserwacji 

Jednostka 
Prędkość 
robocza 

Zalecany okres 
smarowania 

Jednostka 
Metryczna 

Poniżej 6KM/hr 1 rok 

6~12KM/hr 6 miesięcy 

Powyżej 12KM/hr  3 miesiące 

Jednostka 
angielska 

Poniżej 4mile/hr  1 rok 

4~8mile/hr 6 miesięcy 

Powyżej 8mile/hr  3 miesiące 

Uwaga: Okres konserwacji jest przeznaczony tylko do 
użytku domowego. Jeśli używasz komercyjnie, zaleca się 
sprawdzanie bieżni co miesiąc. 

 

8. DODAWANIE SILIKONU 

• Czas dodawania SILIKONU 

Gdy zaproponujesz czas dodania SILIKONU, włóż rękę do środka płyty, aby upewnić się, czy przed 
dodaniem jest jakiś SILIKON. Jeśli nie ma SILIKONU na płycie do biegania, dodaj 30 cm SILIKONU 
do płyty. Jeśli nadal jest zbyt mało SILIKONU, dodaj 15 cm SILIKONU na płytę do biegania. 

• Obszar dodawania SILIKONU 
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Dodaj SILIKON od środka płyty do pasa jezdnego po lewej i prawej stronie, który powinien wynosić 
około 6 cm. 
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9. INSTRUKCJA OBSŁUGI KONSOLI 
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9.1  LCD 

 

9.2 Instrukcja treningowa serca 

 

Użytkownik w tym przedziale wiekowym, cel receptury HRC: Maks. tętno = (220 - wiek). 

Niska: 0 ~ 64% 

Spalanie tłuszczu: 65% ~ 74% 

Aerobik: 75% ~ 84% 

Wysoka: 85% powyżej 

Instrukcja: Jeśli użytkownik ma 30 lat, maksymalny HRC jest niższy niż 190, w trybie treningowym 
HRC, jeśli HRC wynosi 120, to 120/190 = 63% i wyświetli wartość Niska. 

9.3 Trening mięśni 

Kiedy bieżnia zaczyna pracę, ciało i linia mięśni będą migać, gdy użytkownik ustawi pochylenie, 
trening mięśni będzie migał. 

Poziom 0  Poziomy 1~3  Poziomy 4~6 

   

Poziomy 7~9  Poziomy 10~12  Poziomy 13~15  
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9.4 Główne instrukcje klawiatury 

 

START: 

a) Po rozpoczęciu naciśnij klawisz, aby przejść do szybkiego treningu siłowego. 

b) Podczas wstrzymania naciśnij ten przycisk, aby rozpocząć tryb. 

STOP:  

1) Podczas ćwiczeń naciśnij ten klawisz, aby wejść w stan wstrzymania. Okno wyświetli 
"PAUSE", ustawiona wartość czasu pauzy wynosi 4 minuty. Gdy czas przekracza 4 minuty, 
systemy powrócą do trybu gotowości, a ekran zamyka tło. 

2) Podczas wstrzymania naciśnij ten przycisk przez 4 sekundy, trening zostanie przerwany i 
przejdzie do trybu gotowości. 

3) W trybie listy wyboru naciśnij ten klawisz, aby powrócić do listy górnej. 

SPEED +/-: Naciśnij ten przycisk, aby wyregulować prędkość bieżni, 0,1 na godzinę. Jeśli naciśniesz 
przez długi czas, wartość szybko zmieni się. 

INCLINE ↑/↓: Naciśnij ten przycisk, aby wyregulować nachylenie bieżni, 1 na raz. Jeśli naciśniesz 
przez długi czas, wartość szybko zmieni się. 

ENTER: Naciśnij ten klawisz jako potwierdzenie i wprowadź następny krok. 

MODE: Podczas uruchamiania / gotowości do pracy, naciśnij ten przycisk, aby ustawić wartości 

SPEED INSTANT KEY 1/2/4/6/8/10: Dostosuj prędkość bieżni bezpośrednio do pokazanej wartości, 
jednostka to "KPH (MPH)".  

INCLINE INSTANT KEY 2/4/6/8/10/12: Dostosuj nachylenie do pokazania bezpośrednio do pokazanej 
wartości, jednostka "˚" 

W trybie fitness lub w trybie gotowości wyjmij KLUCZ BEZPIECZEŃSTWA, centralne okna będą 
wyświetlać zdjęcie "STRZAŁKA W DÓŁ", a każda wartość będzie wyświetlać wartość początkową "0". 
Silnik bieżni i program zatrzymają się od razu i nachylają się pod kątem przed założeniem klucza 
zabezpieczającego. Użytkownik musi umieścić klucz zabezpieczający a bieżnia może być ponownie 
używana, a okna automatycznie przywracają zresetowane strony 
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9.5 Instrukcja obsługi klawiatury poręczy 

 

• SPEED +/-: Naciśnij ten przycisk, aby wyregulować prędkość, 0,1 na raz. Jeśli naciśniesz 
przez długi czas, wartość szybko zmieni się. 

• INCLINE ↑/↓: Naciśnij ten przycisk, aby wyregulować nachylenie bieżni, 1 na raz. Jeśli 
naciśniesz przez długi czas, wartość szybko zmieni się. 

9.6 Instrukcja tętna 

• Pulsometr  ręczny: podczas ćwiczeń, jeśli użytkownik chwyta czujniki, zobaczysz lampę 
błyskową tętna w oknie tętna, oznacza to wykrycie HRC, w ciągu 20 sekund pokaże się 
rzeczywisty HRC. 

• Bezprzewodowy odbiornik impulsów: w celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego 
działania czujnika, gdy prędkość przekracza 7,2KH (4,5MPH), zaleca się użycie impulsowego 
paska klatki piersiowej zamiast czujnika ręcznego. Ma to na celu użycie czujnika 
bezprzewodowego, który bezpośrednio przenosi impuls do systemów. Pas paska piersiowego 
wykrywa tętno pod klatką piersiową, jest lepszy i ma trochę zaostrzenia, ale może łatwo 
oddychać. 

 

• Pas klatki piersiowej nie jest niezbędnym elementem, użytkownik może go kupić w razie 
potrzeby. 

• Normalny zakres HRC wynosi 40 ~ 220BPM, gdy użytkownik korzysta z uchwytu ręcznego i 
bezprzewodowego nadajnika impulsów, najpierw brana będzie wartość bezprzewodowego 
czujnika. 

Wiek 
BPM 

Wiek 
BPM 

Wiek 
BPM 

Wiek 
BPM 

MX Ustaw. MN MX Ustaw. MN MX Ustaw. MN MX Ustaw. MN 

13 197 124 124 31 180 113 113 49 162 103 103 67 145 92 92 

14 196 124 124 32 179 113 113 50 162 102 102 68 144 91 91 

15 195 123 123 33 178 112 112 51 161 101 101 69 143 91 91 

16 194 122 122 34 177 112 112 52 160 101 101 70 143 90 90 

17 193 122 122 35 176 111 111 53 159 100 100 71 142 90 89 

18 192 121 121 36 175 110 110 54 158 100 100 72 141 90 89 

19 191 121 121 37 174 110 110 55 157 99 99 73 140 90 88 

20 190 120 120 38 173 109 109 56 156 98 98 74 139 90 88 

21 189 119 119 39 172 109 109 57 155 98 98 75 138 90 87 

22 188 119 119 40 171 108 108 58 154 97 97 76 137 90 86 

23 187 118 118 41 170 107 107 59 153 97 97 77 136 90 86 

24 186 118 118 42 169 107 107 60 152 96 96 78 135 90 85 
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9.7 Proste instrukcje sterowania 

1. Program będzie wykonywany na podstawie wagi domyślnej 70 kg (150 funtów). Po zmianie 
wartości. (Zakres: 23 ~ 130 kg / 50 ~ 286 funtów), program będzie wykonywany zgodnie z 
najnowszą wartością wagową. 

2. Teksty przewodnie zostaną wyświetlone na ekranie, aby przejść krok po kroku do następnego 
ustawienia. 

3. Na dowolnym ekranie ustawień można nacisnąć  aby anulować edycję i powrócić do 
poprzedniego ekranu. 

4. Podczas treningu ustawienia zostaną odliczone aż do "0", po upływie tego czasu. 

5. W stanie rozpoczęcia / gotowości można nacisnąć aby wejść w tryb ręczny. 

6. Po uruchomieniu programu bieżnia automatycznie dostosowuje prędkość i nachylenie zgodnie 
z programem. 

7. System nachylenia bieżni odpowiada następującym zasadom bezpieczeństwa. 

a) Podczas treningu, naciśnij , systemy natychmiast wejdzie w stan wstrzymania, 

następnie silnik główny i nachylenie silnika, naciśnij   aby wrócić do stanu sprzed 
wstrzymania. 

b) Kiedy program się skończy, a czas dobiega do wartości maksymalnej (99:59), pojawi się 
ostrzegawczy dźwięk, a następnie bieżnia zatrzyma się do stanu "run end". 

c) Podczas startu / gotowości, jeśli nachylenie nie jest na poziomie 0, naciśnij przez 2 

sekundy lub naciśnij  aby rozpocząć pracę bieżni, nachylenie automatycznie powróci 
do poziomu 0. 

8. Gdy nachylenie powróci do poziomu 0, wyjęcie klucza bezpieczeństwa może zatrzymać silnik 
nachylenia. 

9. W trybie wstrzymania przez 4 minuty, uruchom program i naciśnij  przez długi czas 
aby zakończyć trening i wrócić do trybu początkowego / gotowości. 

 

TRYB GOTOWOŚCI  

• Stan gotowości: Po włączeniu zasilania i uruchomieniu, sygnał dźwiękowy zostanie wysłany 
po dwóch sekundach. 

25 185 117 117 43 168 106 106 61 151 95 95 79 134 90 85 

26 184 116 116 44 167 106 106 62 150 95 95 80 133 90 84 

27 183 116 116 45 166 105 105 63 149 94 94     

28 182 115 115 46 165 104 104 64 148 94 94     

29 181 115 115 47 164 104 104 65 147 93 93     

30 181 114 114 48 163 103 103 66 146 92 92   
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• Ustawienie wagi: 

a) Naciśnij SPEED+ lub SPEED- aby ustawić wagę, domyślna wartość to 70KG(150 funtów), 
zakres to 23~130 KG (50~286 funtów) 

b) Naciśnij ENTER aby zatwierdzić, ekran zacznie pokazywać "SELECT PROGRAM", Naciśnij 
SPEED+ lub SPEED- aby wybrać program lub naciśnij QUICK START aby bezpośrednio 
zacząć trening.     

Celem ustalania ciężaru jest poinformowanie użytkownika o zużyciu kalorii i ustalenie odpowiedniej 
formuły. Waga jest ustawiona dla każdego ponownego uruchomienia. Po zakończeniu aby wrócić do 
ustawień wagi lub po wyjęciu klucza bezpieczeństwa. 

• Uśpienie: jeśli nie ma żadnej operacji przez długi czas, komputer wejdzie w stan uśpienia. 
System powróci do trybu gotowości i wygasi lampkę ekranu, aby zaoszczędzić energię. W 
stanie uśpienia naciśnij dowolny klawisz, aby podświetlić ekran. 

TRYB SZYBKI START 

• Rozpoczęcie treningu: 

a) W trybie gotowości naciśnij ENTER, aby potwierdzić wagę i naciśnij QUICK START, aby 
bezpośrednio rozpocząć trening. Ekran pokaże "READY GO" i po 3 sekundach zgodnie z 
ruchem wskazówek zegara, program zacznie pracować z prędkością 0.8KPH (0.5MPH), 
wstępnie ustawione nachylenie wynosi 0˚, czas zliczany jest od "0:00", maksymalna wartość 
wynosi 99: 59. 

b) Podczas ćwiczeń: 

1. Naciśnij INCLINE QUICK KEY lub naciśnij INCLINE↑ lub INCLINE↓ aby ustawić kąt 
nachylenia. 

2. Naciśnij SPEED QUICK KEY lub SPEED+ lub SPEED- aby ustawić aktualną prędkość. 

  

• Zatrzymanie lub zakończenie treningu: 

a) Podczas ćwiczeń naciśnij przycisk Stop w tryb wstrzymania. W tym czasie prędkość powoli 
powróci do 0 i nachylenie zatrzyma się pod bieżącym kątem. 

b) Jeśli czas treningu wynosi 99:59 lub w programie i zakończy się wartość celu (czas / dystans / 
kalorie), w tej chwili prędkość powoli powróci do 0, nachylanie zatrzyma się pod bieżącym 
kątem, ekran pokaże "RUN END". Po naciśnięciu przycisku STOP przez 4 sekundy lub gdy 
czas przekracza 4 minuty, system powróci do trybu gotowości. 
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TRYB PROGRAMU 

• W trybie gotowości naciśnij ENTER, aby potwierdzić wagę, na ekranie pojawi się "SELECT 
PROGRAM". 

• Naciśnij MODE lub SPEED+ / SPEED- do zmiany programu, ustawienia jak poniżej: 
MANUAL→ P1 →P2 →P3 →P4 →P5 →P6 →RANDOM→ USER→H.R.C.1-3→BODY FAT  

• Naciśnij STOP, aby powrócić do górnej listy wyboru. 

PROGRAM_MANUAL  

1. Naciśnij przycisk ENTER, aby potwierdzić wybór i wprowadź ustawienie czasu: 

Naciśnij SPEED + lub SPEED - aby wyregulować celowy czas, wartość domyślna wynosi 
0:00, a zakres wynosi 0, 20: 00 ~ 99: 00, jednostka to minuta: sekunda. 

2. Naciśnij przycisk ENTER, aby potwierdzić czas i wprowadź ustawienie Odległość: 

Naciśnij SPEED + lub SPEED - aby wyregulować odległość, wartość domyślna wynosi 0.00, a 
zakres wynosi 0, 1.00-99.00, jednostka km (mile). 

3. Naciśnij przycisk ENTER, aby potwierdzić odległość i wprowadzić ustawienie kalorii: 

Naciśnij SPEED + lub SPEED - aby wyregulować cel kalorii, wartość domyślna wynosi 0, 
zakres wynosi 0, 10-9990, jednostka to kalorie. 

4. Po zakończeniu ustawiania naciśnij START, aby rozpocząć ćwiczenia, program weźmie 
wybraną wartość jako cel, gdy wartość celu będzie równa 0, program zakończy się 

Uwaga: Czas, odległość, kalorie mogą być ustawieniem w zapętleniu, gdy ustawisz jeden z nich, 
pozostałe dwa automatycznie powrócą do 0. 

 

PROGRAM_P1 (9 dołków) －3.5km 

1. Naciśnij ENTER, aby potwierdzić wybór P1 oraz wprowadź poziom intensywności: 

Naciśnij przycisk SPEED + lub SPEED - aby ustawić poziom, wartość wstępna wynosi1, 
zakres to 1 ~ poziom. 

2. Naciśnij ENTER, aby potwierdzić odległość docelową, na ekranie pojawi się "Ready Go" i po 3 
sekundach przejdzie do trybu fitness.  

PROGRAM_P2 (wspinaczka górska) 

1. Naciśnij przycisk ENTER, aby potwierdzić wybór P2 oraz wprowadź poziom intensywności: 

Naciśnij SPEED + lub SPEED - aby ustawić poziom, wartość wstępna wynosi1, zakres wynosi 
to 1 ~ 10. 

2. Naciśnij przycisk ENTER, aby potwierdzić wybór Poziomu oraz wprowadź czas: 

Naciśnij przycisk SPEED + lub SPEED - aby ustawić czas. Wstępnie ustawiony czas to 30: 
00, zakres wynosi 0, 20: 00-99: 00, jednostka to minuta: sekundy. 

3. Naciśnij przycisk ENTER, aby potwierdzić docelowy czas, na ekranie pojawi się komunikat 
"Ready Go" i po 3 sekundach przejdzie do trybu fitness.  

 

PROGRAM_P3-P6: Sposób ustalania jako P2 
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Uwaga: program P1 ~ P6 odnosi się do załącznika. 

PROGRAM_RANDOM (szybki program, który pojawi się przypadkiem) 

1. Naciśnij przycisk ENTER, aby potwierdzić wybór trybu losowego i wprowadź ustawienie czasu 
docelowego: 

Naciśnij SPEED + lub SPEED - aby wprowadzić ustawienie czasu, wartość zadana to 0:00, 
zakres 0, 20: 00-99: 00, jednostka minuta: sekundy. 

2. Naciśnij przycisk ENTER, aby potwierdzić czas i wprowadzić ustawienie odległości: 

Naciśnij SPEED + lub SPEED - aby ustawić odległość, wartość zadana wynosi 0.00, zakres 
wynosi 0, 1.00-99.00, jednostka km (mile). 

3. Naciśnij przycisk ENTER, aby potwierdzić ustawioną odległość i wprowadzić ustawienie 
Kalorii: 

Naciśnij SPEED + lub SPEED - aby wyregulować kalorie, wartość wstępna wynosi 0, zakres 
wynosi 0, 10-9990, jednostka to kalorie. 

4. Po zakończeniu ustawień naciśnij START, aby rozpocząć trening fitness. 

Uwaga: Czas, odległość, kalorie mogą być ustawieniem w zapętleniu, gdy ustawisz jeden z nich, 
pozostałe dwa automatycznie powrócą do 0. 

PROGRAM_USER (można ustawić samodzielnie: prędkość i pochylenie) 

1. Naciśnij ENTER, aby potwierdzić USER, a następnie wybierz U1 ~ U4, system może zapisać 
4 zestawy programów  

a) Naciśnij przycisk SPEED + lub SPEED - aby wybrać U1, U2, U3, U4. 

b) Naciśnij przycisk ENTER przez 3 sekundy i wprowadź ustawienia własne, naciśnij 
przycisk SPEED + lub SPEED - aby wyregulować prędkości i naciśnij INCLINE + lub 
INCLINE-, aby wyregulować nachylenie, naciśnij ENTER, aby wybrać następną 
pozycję regulacji profilu (łącznie 20 etapów). Po zakończeniu ustawiania naciśnij 
klawisz ENTER przez 3 sekundy, a następnie zapisz wartość. 

2. Naciśnij przycisk ENTER, aby wybrać U1 i wprowadź czas: 

Naciśnij przycisk SPEED + lub SPEED - aby ustawić czas. Zaprogramowany czas to 0: 00, 
zakres wynosi 0, 20: 00-99: 00, jednostka to minuta: sekunda. 

3. Naciśnij przycisk ENTER, aby potwierdzić czas i wprowadzić ustawienie odległości: 

Naciśnij SPEED + lub SPEED - aby ustawić odległość, wartość zadana wynosi 0.00, zakres 
wynosi 0, 1.00-99.00, jednostka km (mile). 

4. Naciśnij ENTER, aby potwierdzić odległość i wprowadź ustawienie kalorii: 

Naciśnij SPEED + lub SPEED - aby ustawić kalorie, wartość zadana wynosi 0, zakres wynosi 
0, 10-9990, jednostka to kalorie. 

5. Po zakończeniu ustawień naciśnij przycisk Start, aby rozpocząć trening fitness. 

Uwaga: Czas, odległość, kalorie mogą być ustawieniem w zapętleniu, gdy ustawisz jeden z nich, 
pozostałe dwa automatycznie powrócą do 0.  

H.R.C 1-3 

Celem treningowym tego programu jest HRC, gdy wartość środkowa wzrasta do ustawionej 
wartości zadanej, nachylenie i prędkość będą stałe, a HRC w zasięgu osiągnie cel treningowy. 

Ten program HRC jest w sumie 3-krotny, jako 60%, 75% i THR (samowyzwalacz). 

Naciśnij ENTER, aby potwierdzić wybór H.R.C 1-3 i wybierz 60%, 75%, docelowe tętno (poniżej jako 
THR). 

Naciśnij SPEED + lub SPEED - aby wybrać 60%, 75%, THR. 

Uwaga: W trybie HRC może odbierać tylko sygnał impulsowy (zaleca się dopasowanie 
bezprzewodowego pasa klatki piersiowej). Jeśli system nie otrzymają sygnału impulsowego przez 45 
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sekund, systemy automatycznie zatrzymają się i wyświetli tekst "NO PULSE", naciśnij przycisk STOP 
lub ponad 4 minuty, a systemy wróci do trybu gotowości. 

Podczas wykonywania programu prędkość zmniejsza się lub zwiększa się o impuls rzeczywisty na 10 
sekund. Jeśli rzeczywiste tętno jest niższe niż cel, prędkość wzrośnie o 0,1 KPH (MPH), jeśli 
rzeczywista wartość pulsu jest powyżej pulsu docelowego, prędkość zmniejszy się o 0,1 KPH (MPH), 
a jeśli prędkość wzrośnie o 10 razy, nachylenie wzrośnie o 1 poziom . Jeśli prędkość spada 10 razy, 
nachylenie spadnie o jeden poziom. Prędkość może osiągnąć maksymalną wartość, Prędkość może 
osiągnąć niższą wartość 0.8KPH (0.5 MPH) maksymalny poziom nachylenia wynosi 15 

1. 60%,75% 

a) Naciśnij przycisk ENTER, aby potwierdzić wybór 60% i wprowadź czas: 

b) Naciśnij przycisk SPEED + lub SPEED - aby ustawić czas, wartość zadana wynosi 0: 00, 
zakres wynosi 20: 00-99: 00, jednostka to minuta: sekunda. 

c) Naciśnij przycisk ENTER, aby potwierdzić czas i wprowadzić ustawienie wieku: 

d) Naciśnij SPEED + lub SPEED - aby ustawić wiek, domyślna wartość wynosi 30, zakres 13-80. 

e) Naciśnij ENTER, aby potwierdzić wiek, okno bpm pokaże wiek, a następnie potwierdź za 
pomocą wzoru do wartości celu HRC 

f) Naciśnij ENTER, aby potwierdzić wartość celu pulsu, na ekranie pojawi się "Ready Go" i 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara przez 3 sekundy, a następnie przejdzie do trybu fitness. 

g) Po uruchomieniu programu rzeczywisty puls pojawi się w oknie BPM, a okno THR pokaże 
puls celowy. 

2. THR (Docelowe tętno) 

a) Naciśnij przycisk ENTER, aby potwierdzić wybór THR i wprowadź czas: 

Naciśnij przycisk SPEED + lub SPEED - aby ustawić czas, wartość zadana wynosi 0: 00, 
zakres wynosi 20: 00-99: 00, jednostka to minuta: sekunda. 

b) Naciśnij przycisk ENTER, aby potwierdzić czas i wprowadzić ustawienie wartości pulsu: 

Naciśnij przycisk SPEED + lub SPEED - aby ustawić wartość pulsu, wartość zadana wynosi 
72, dodaj 1 na raz. 

c) Naciśnij ENTER, aby potwierdzić wartość celu pulsu, na ekranie pojawi się "Ready Go" i po 3 
sekundach wejdzie w tryb fitness. 

TRYB TKANKI TŁUSZCZOWEJ 

• naciśnij przycisk ENTER, aby wybrać "BODY FAT", a program zapyta o następujące 
informacje: 

a) Wiek: wartość zadana wynosi 30, zakres: 13 ~ 80, Krok 1, Naciśnij Speed +/- aby ustawić, a 
po wybraniu odpowiedniej wartości naciśnij ENTER aby przejść do następnego ustawienia 
wartości. 

b) Wzrost: ustawiona domyślnie wartość wynosi 170 cm (66 cali), zakres: 120 ~ 200 cm (47-78 
cala), Krok 1 cm (cal), Naciśnij Speed +/- aby ustawić, a po wybraniu odpowiedniej wartości 
naciśnij ENTER aby przejść do następnego ustawienia wartości. 

c) Płeć: wstępnie ustawione jest mężczyzna. Naciśnij Speed +/- zmienia z mężczyzny (M) na 
kobietę (F) lub kobiety (F) na mężczyznę (M). Po wybraniu odpowiedniej wartości naciśnij 
przycisk ENTER, aby przejść do następnego ustawienia programu. 

d) Waga: wartość zadana wynosi 70 kg (150LB), zakres: 23 ~ 130kg (50 ~ 286LB), krok 1 kg, 
Naciśnij Speed +/- aby ustawić, a po wybraniu odpowiedniej wartości naciśnij ENTER aby 
zapisać. 

• Po 15 sekundach przytrzymaj czujnik pulsometru przez 15 sekund, a okno po 30 sekundach 
wyświetli wartość tkanki tłuszczowej (lista wyników poniżej). 

• Po wskazaniach systemowych, naciśnij przycisk STOP lub po 1munite, nastąpi powrót do 
stanu czuwania / ekranu startowego. 
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Płeć 
Poniżej Normalny Ponad Otyłość 

M.( 
mężczyzna) 

0.0~4.9 5.0~9.9 10.0~14.9 15.0~19.9 20.0~24.9 25.0~29.9 30.0~34.9 
Ponad 
35.0 

F.( 
kobieta) 

0.0~14.9 15.0~19.9 20.0~24.9 25.0~29.9 30.0~34.9 35.0~39.9 40.0~44.9 
Ponad 
45.0 

 

RYSUNEK PROGRAMU 

P1 - P6 rysunek rysunku w 30 poziomach, 1 minuta na poziom 

⚫ MANUAL  

 

⚫ P1 (9 dołków)  

   

⚫ P2 (wspinaczka górska) 

   

⚫ P3 (wzgórza)  

   

⚫ P4 (interwał)  

   

⚫ P5 (walcowanie) 

   

⚫ P6 (utrata wagi)  

   

⚫ RANDOM  
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⚫ USER   

 

⚫ HRC 1-3   

 

⚫ HRC (60%)                  

 

⚫ HRC (75%)                  

 

⚫ HRC (THR) 

 

⚫ BODY FAT  

 

 

• Przełączanie trybu metrycznego / calowego: 

W przypadku stron zerowania wagi naciśnij klawisz Enter przez 10 sekund, aby przejść do trybu 
przełączania systemu metrycznego / calowego, jeśli jest to system calowy, na wyświetlaczu LCD 
pojawi się napis "ML". Jeśli jest to systemy metryczny, okno pokaże "KM", naciśnij Speed +/- aby 
przełączyć tryb systemów metrycznych / calowych, a następnie naciśnij przycisk enter, aby 
potwierdzić. Po włączeniu trybu program wykona zadaną pracę. 

INFORMACJE BŁĘDÓW 

Gdy silnik bieżni nie może pracować lub sygnał nie może zostać dostarczony, urządzenie zatrzyma 
się automatycznie i wyświetli poniższe informacje do sprawdzenia przez użytkownika.  

• E1: nie można odczytać wartości prądu, być może silnik ma kłopoty lub nie można dostarczyć 
sygnału. 

• E6: dane nachylenia są nieprawidłowe, nachylenie silnika lub sygnał nie może zostać 
dostarczony. 
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• E7: pochylenie AD w normalnym zakresie, zniekształcenie silnika lub jego niewłaściwe 
ustawienie. 

9.8 APLIKACJA (iOS i Android) PORADNIK INSTALACJI 

 

• Potrzebne urządzenia 

Specjalna konsola komputerowa określonego zestawu modułów BTM-BT (zdjęcie z lewej) lub 
konkretne urządzenie modułowe BT 5V - USB (zdjęcie po prawej) 

 

Smartfon lub iPad z BT w wersji 3.0 lub nowszej.  

 

Dla urządzeń z iOS (iPad) 

1. Pobieranie oprogramowania 

Połącz iPada z aplikacją (iTunes) Store i wyszukaj "Kinomap Fitness", a następnie przeczytaj 
instrukcję i pobierz. Po instalacji na stronie głównej pojawi się ikona "Kinomap Fitness". 

 

Rejestracja konta: 

"Kinomap Fitness" jest bezpłatnym programem, użytkownik powinien używać oficjalnej strony 
internetowej, aby utworzyć konto tożsamości, hasło i podstawowe informacje. Po zarejestrowaniu 
dane dotyczące ćwiczeń zostaną zapisane do banku danych w chmurze aplikacji. 
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Więcej szczegółów na temat rejestracji znajduje się na stronie internetowej poniżej: 

http://support.kinomap.com/hc/en-us/sections/200654535-Kinomap-Fitness 

 

2. Dopasowanie urządzeń BT i działanie aplikacji: 

KROK.1 
Umieść iPad’a na miejscu przed ekranem LCD. 

KROK.2 
Wejdź do programu Ustawienia iPad. 

 

KROK.3 
Otwórz BT, iPad wykryje wszystkie urządzenia BT w zasięgu. Znajdź nazwę urządzenia BT bieżni i 
kliknij ją, aby ją dopasować. 

• Jeśli wykryto wiele urządzeń BT i nie możesz rozpoznać odpowiedniej nazwy, skontaktuj się 
ze sprzedawcą. 
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KROK.4 
Poczekaj kilka sekund, aż stan urządzenia się zmieni na "połączony", a następnie sprawdź, czy jest 

rysunek  widoczny w prawym górnym rogu iPada (biały znak oznacza, że BT jest prawidłowo 
dobrane, szary znak oznacza, że BT jest otwarty, ale nie jest zgodne). 

KROK.5 
Po pomyślnym podłączeniu BT przez 10 sekund, wyświetlacz LCD pokaże białe tło, a rysunek w 

prawym dolnym rogu zostanie zmieniony z  do , oznacza to, że komputer również połączył się 
z iPadem. 

 

KROK.6 

Naciśnij przycisk “HOME”  na iPadzie i na ekranie przejdziesz do pulpitu iPad, a następnie 
pobierz Kinomap Fitness APP.  

 

KROK.7 

Po wejściu do Kinomap Fitness APP naciśnij lewy górny "wykres funkcji", a następnie naciśnij lewy 
dolny "aparat fotograficzny". 
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KROK.8 

Po wprowadzeniu programu naciśnij przycisk "+" w prawym górnym rogu i naciśnij "dodaj nowe 
urządzenie"  

 

KROK.9 

Na stronie wyposażenia wybierz urządzenie. Wybierz "Treadmill", "Exercise bike" itd., A następnie 
wybierz "PAFERS" na stronie z marką.  

 

KROK.10 

Następnie na stronie zostanie wyświetlona strona "Model", a poniżej zostanie wyświetlony wybrany 
typ urządzenia, na przykład "+ rower treningowy", kliknij program i wybierz "BLUETOOTH", jak 
pokazano na rysunku poniżej. 
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KROK.11 

Naciśnij "PAFFERS BTM", a następnie naciśnij przycisk "Done" w prawym górnym rogu.  

 

KROK.12 
Kliknij "HOME" w lewym menu, aby wrócić do strony głównej i wybierz "Tryb ćwiczeń", aby rozpocząć 
ćwiczenie.  
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Więcej informacji w poniższym linku: 

http://support.kinomap.com/hc/en-us/sections/200654535-Kinomap-Fitness 

UWAGA: 

 
Za każdym razem po użyciu aplikacji naciśnij dwa razy przycisk "HOME" w "iPadzie", zamknij ostatnio 
używaną aplikację w tle (jak na rysunku poniżej). Następnie wróć do strony Ustawienia iPad, aby 
zamknąć funkcję BT. Po około 10 sekundach komputer będzie miał sygnał dźwiękowy i powróci do 
normalnego ekranu obsługi LCD. 

 

Dla urządzeń z Androidem  

1. Pobieranie oprogramowania: 

Podłącz tablet Android do sklepu Play, wyszukaj aplikację, a następnie przeczytaj instrukcje, pobierz 
aplikację z funkcją bieżni do tabletu, na przykład "Run On Earth". Inne aplikacje niezgodne z 
przeznaczeniem na bieżnię nie mogą się łączyć z tym komputerem. 
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2. 2. Dopasowanie urządzeń BT i działanie aplikacji: 
KROK.1 
Umieść tablet Android na miejscu przed ekranem LCD. 

KROK.2 
Wejdź do programu Ustawienia tabletu i otwórz BT. 

 

KROK.3 
Naciśnij przycisk "HOME", aby przejść na pulpit i otworzyć aplikację pobraną ze sklepu Play. 

KROK.4 
Po wejściu na stronę aplikacji, bieżnia wykryje aplikację, a następnie podłączysz stronę opcji, naciśnij 
Connect i tablet Android wykryje wszystkie urządzenia BT w zasięgu. Znajdź nazwę urządzenia BT i 
kliknij ją w celu dopasowania. 

• Jeśli wykryto wiele urządzeń BT i nie możesz rozpoznać odpowiedniej nazwy, skontaktuj się 
ze sprzedawcą. 
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KROK.5 
Poczekaj na kilka sekund, aż stan urządzenia się zmieni na "połączony", a następnie sprawdź, czy 

jest rysunek  widoczny w prawym górnym rogu tabletu (biały znacznik oznacza, że BT jest 
prawidłowo dobrany, szary znak oznacza, że BT jest otwarty, ale nie jest zgodny). 

KROK.6 
Po pomyślnym podłączeniu BT ikona aplikacji na ekranie zostanie odblokowana. Wyświetlacz LCD 

pokaże białe tło, a rysunek w prawym dolnym rogu zostanie zmieniony z  do , oznacza to, że 
komputer połączył się z tabletem z powodzeniem i możesz rozpocząć korzystanie z każdego trybu na 
interfejsie aplikacji, aby kontrolować bieżnię. 

 

KROK.7 
Za każdym razem po użyciu aplikacji, należy zamknąć aplikację w tle. Następnie wróć na stronę 
ustawień tabletu Android, aby wyłączyć funkcję BT. Po około 10 sekundach komputer będzie miał 
sygnał dźwiękowy i powróci do normalnego ekranu obsługi LCD. 

UWAGI 

• Funkcja aplikacji jest oparta na połączeniu z bieżnią przez BT, więc proszę potwierdzić bieżnię 
wyposażoną w zestaw BT. 

• Po pomyślnym dopasowaniu, uruchomić bieżnię APP w ciągu 2 minut. Jeśli aplikacja nie 
zostanie uruchomiona w ciągu 2 minut lub odległość między tabletem a bieżnią przekracza 2 
metry, połączenie zostanie przerwane automatycznie i zresetuje powyższe kroki. 

• To urządzenie BT obsługuje także inne aplikacje niż Kinomap, na przykład aplikacja 
Fitconsole firmy Pafers. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową poniżej: 

https://itunes.apple.com/tw/app/fitconsole/id936724477?l=zh&mt=8 

http://www.pafers.com/en/apps/fitconsole - skonsultuj się ze sprzedawcą 

• Aplikacja automatycznie nie zmieni jednostki Metryczne / Angielskie, gdy urządzenie między 
aplikacją i konsolą jest inne, należy przełączyć urządzenie na aplikację. 

• Oprogramowanie zostanie zaktualizowane lub nowa aplikacja zostanie uruchomiona na 
nieokreślonym harmonogramie. 
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• Aplikacja zawiera poniższe funkcje, sugerujemy, aby użytkownicy mogli otworzyć sieć 3G lub 
sieć Wi-Fi, aby móc korzystać z pełnych funkcji. 

a) ZARZĄDZANIE FITNESS: Zarejestruj swoje konto osobiste w aplikacji i zaloguj się, możesz 
zapisywać lub przeglądać dane dotyczące kondycji podczas każdej sesji ćwiczeń. 

b) Niektóre aplikacje wymagają połączenia z Mapą Google w celu uzyskania pozycji, a strona 
może być użyta jako interfejs wyświetlania ruchu po jego umieszczeniu. 

Okoliczności poniżej mogą powodować przerwanie lub zawieszenie połączenia aplikacji: 

Podczas korzystania z aplikacji należy synchronizować aplikacje w tle, takie jak słuchanie muzyki, 
skanowanie obrazu itp. Spróbuj zmniejszyć liczbę razy w przód iw tył lub unikać otwierania zbyt wielu 
aplikacji. Czasami połączenie zostanie przerwane z powodu alokacji zasobów i ochrony własnej 
tabletu. 

• Jeśli połączenie zostanie przerwane, bieżnia rozpocznie działanie zabezpieczające, generuje 
ciągły sygnał ostrzegawczy, a następnie automatycznie wyłączy bieżnię, aby uniknąć 
problemów z bezpieczeństwem użytkownika. 

Jeśli aplikacja iOS nie może być normalnie używana, przeczytaj poniższe kroki, aby odzyskać 
połączenie: 

KROK.1 
Szybko naciśnij dwukrotnie przycisk "HOME" na iPadzie i usuń wszystkie aplikacje w pamięci 
tymczasowej (w tym w program Pafers APP). 

KROK.2 
Wejdź w program ustawień programu iPad, naciśnij przycisk "→" z prawej strony nazwy urządzenia 
BT i wybierz "Tak", aby zapomnieć o tym urządzeniu BT. 

KROK.3 
Wyłącz funkcję BT i wyłączyć bieżnię. 

KROK.4 
Włącz bieżnię po 10 sekundach. 

KROK.5 
Wejdź do programu Ustawienia iPad, otwórz funkcję BT, wyszukaj nazwę BT urządzenia bieżni i 
dopasuj ją ponownie. 

KROK.6 
Po pomyślnym dopasowaniu przejdź do pulpitu i ponownie uruchom aplikację Pafers APP. 

• Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, sprawdź, czy urządzenie BT pasuje do iPada i należy 
do bieżni. Jeśli jest dobrze, wyłącz iPada, iPad może ulec awarii lub napotkać inne zakłócenia 
bezprzewodowe. 

Jeśli urządzenie z Androidem nie może być normalnie używana, przeczytaj poniższe kroki, aby 
odzyskać połączenie: 

KROK.1 
Wyszukaj, pobierz i zainstaluj "Kreatora zadań zaawansowanych" w sklepie Google Play. Otwórz 
"Advanced Task Killer", zaznacz wszystkie APP (w tym aplikacje Pafers), a następnie naciśnij "Zabij 
wybraną aplikację". 
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KROK.2 
Wejdź do programu Android Tabela ustawień, naciśnij "anuluj dopasowanie". 

 

KROK.3 
Wyłącz funkcję BT i wyłączyć bieżnię. 

KROK.4 
Włącz bieżnię po 10 sekundach. 

KROK.5 
Wejdź do programu Ustawienia tabletu Android, otwórz funkcję BT, wyszukaj nazwę urządzenia BT i 
zrób dopasowanie. 

KROK.6 
Po pomyślnym dopasowaniu przejdź do pulpitu i ponownie uruchom aplikację Pafers APP. 

• Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, sprawdź, czy urządzenie BT jest zgodne z tabletem 
Android i należy do bieżni. Jeśli jest dobrze, należy tymczasowo wyłączyć tablet, tablet 
Android może spowolnić lub napotkać inne zakłócenia bezprzewodowe. 

WSPIERANE URZĄDZENIA (poniżej wymieniono np. Deklarację na stronie pobierania aplikacji 
jako weryfikację) 

⚫ Urządzenia Apple: iOS 8.0 lub nowszy 

⚫ Urządzenia Android: 5.0 lub nowszy 
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• W przypadku innych urządzeń z iOS lub Android, które nie są zawarte na zadeklarowanej 
liście, aplikacja może być nadal instalowana i używana. Ze względu na inny rozmiar ekranu, 
współczynnik obrazu i rozdzielczość, dane mogą być wyświetlane niedokładnie i wymagana 
jest kalibracja. Wymienione powyżej modele zostały skalibrowane, każda aktualizacja 
zostanie zadeklarowana na stronie internetowej firmy Pafers. 

• Porada, aktualizacja IOS do wersji 6.0 lub wyższej, Android do wersji 4.0 lub wyższej, 
umożliwia użytkownikom najlepsze doświadczenia. 

 

10. LISTA CZĘŚCI 

LP Przedmiot nr. Opis Ilość 

1 HTF230E-D1 Konsola komputera 1 

2 SDA8-30I Śruba sześciokątna M8xP1,25x30 2 

3 SOC8 Nakrętka nylonowa M8xP1,25 12 

4-2 RD-20-0004 Klawiatura foliowa z 20 klawiszami 1 

4A 
BAE0300-300-10 

Gumowa wkładka 30mmx30mmx1.0t taśma boczna 
czarna 

1 

5 JTFD002 Półka komputerowa z poręczą 1 

6-1 P-3182 Podstawa z tworzywa sztucznego z uchwytem  2 

6-2 NO-4994 Płyta czujnika pulsometru 4 

6-3 RBA-039 Naklejki przełącznika prędkości 1 

7-3 RBA-040 Naklejka przełącznika nachylenia 1 

8 XL-1239 Przełącznik ręczny + przewód dolnego uchwytu 2 

 XEK-282 Płyta klawiatury pulsometru 2 

9 
SAK3-8 

Okrągła głowica filtra, samogwintująca wkręt (płaska 
końcówka) ø3x8 

22 

10E XRA-179-003 Komputer (7" wyświetlacz LCD z płytą) T1L 1 

11 RCA-001 Naklejki komputera lewa 1 

12 RCA-002 Naklejki komputera prawa 1 

13 RCA Naklejki na bieżnię 1 

14 P-3185 Górna pokrywa poręczy 1 

15 P-3186 Dolna pokrywa poręczy 1 

16A XEK-277 Płyta przenosząca (T1 i T1L) 1 

20 HTFC002L Zespół rury poręczy (L) -JTFB004L 1 

  Poręcz PU (L) P-3179L 1 

  Oprawa brodzikowa (L) P-3181L 1 
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20-1 P-3180L pokrywa rękawa L 1 

20-2 SCI4-10 Śruba samogwintująca Φ4x10 10 

Uwaga:  Zestaw poręczy PU (20-1) * 1 (9) * 1 (20-2) * 5  

21 HTFC002R Zespół rury poręczy (R) -JTFB004R 1 

  Poręcz PU (R) P-3179R 1 

  Oprawa brodzikowa (R) P-3181R 1 

21-1 P-3180R Pokrywa rękawa R 1 

Uwaga:  Zestaw poręczy PU (21) (21-1) * 1 (9) * 1 (20-2) * 5  

23 SPA050-100-20 Płaska podkładka ψ5Xψ10X2.0t 2 

24 SAE5-10 Okrągła głowica filtra wkręt (cięty koniec) M5xP0.8x10 2 

25 SHA6-12N Śruba M6XP1.0X12 (ni) 3 

27 SCI4-16 Wkręt samogwintujący do kratownicy Φ4x16 10 

28 SDA8-15I Śruba sześciokątna M8xP1,25x15 8 

31 XEK-028-260 Uchwyt pulsometru 1 

32 SCI5-15 Wkręt samogwintujący do kratownicy Φ5x15 7 

35 XL-836B Dolny przewód sterujący 1 

36 XL-1258 Przenosząca płytka łącząca górną część przewodu 1 

37 XL-1241B Przewód łączący przewód dolny 1 

38 XL-1250 Górny przewód sterujący 1 

39 SCE5-10 śruba samogwintująca (cięty koniec) M5xP0.8x10 10 

40 XL-1237 Poręcz + górny przewód  2 

41 XL-1242 Folia przewodu 1 

43 P-3184 Dolny komputer 1 

44 JTFA047 Zestaw montażowy półki komputerowej 1 

45 P-2214 Klip zabezpieczający 1 

46 DEC-20-1100 Lina nylonowa Φ2.0x1100mm 1 

47 PM-001 Spinacz 1 

48 XEM-016 Przełącznik bezpieczeństwa 650mm 1 

49 SAI3-8 Samogwintujący wkręt Φ3x8 4 

50 JTCA063 Pionowa rura L 1 

51 JTCB057 Pionowa rura R 1 

52 SK-298A Śruba sześciokątna 8 

54 P-2588 Pokrywa silnika 1 

55 SCE5-15 Wkręt mocujący (cięty koniec) M5xP0.8x15 23 

56 BAA1000-120-50 Pianka samoprzylepna 100mmx12mmx5t 2 

57 XM-121 Silnik nachylenia 1 

58 SK-439 Wkręt z łbem sześciokątnym M10xP1.5x40 1 

59 SOC10 Nakrętka nylonowa M10xP1.5 3 
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60 XM-230B Silnik 1 

61 SGA10-25I Śruby z łbem sześciokątnym M10xP1.5x25 4 

62 SPA100-200-30 Płaska podkładka ø10xø20x3t 4 

63 SPB10 Podkładka sprężysta M10 6 

64 CA-240J8 Pas napędowy 240J10 1 

65 SGA8-80I Śruba sześciokątna M8xP1.25x80 1 

66 SOA8 Nakrętka z łbem sześciokątnym M8xP1,25 1 

67 PEC-UC-1   Pokrętło mocujące 2 

68 SAA5-10GZ Śruby okrągłe, wkręcane M5xP0.8x10 5 

70 SOC10-8T Nakrętka nylonowa M10xP1.5x8t 1 

71 XEH-002-001 Gniazdo przewodu zasilającego 1 

72 XEA-A001 Przycisk zasilania 1 

73 XLZ-TM Przewód zasilający 1 

74 P-1825 Gniazdo przewodu zasilającego 1 

75 BAC-009 Pianka taśmy podwójnej bocznej ∮21x 1,0t 4 

 ZAV-001 Przezroczysta przyssawka ∮18x ∮22 4 

76 XEG-10-001 Wyłącznik obwodu 1 

77 NT-1636 Kolektor 1 

78 XEM-002 Czujnik 1 

79 SCE4-10 Wkręt mocujący (cięty koniec) M4xP0.7x10 4 

80 P-2231 Podstawa mocująca czujnik 1 

81 NO-2399 Płyta mocująca czujnik 1 

82 P-1301 Mocowanie wkładu 6 

83 MB-011 Płyta do biegania 1 

Uwaga: 
 

Płyta drukowana (83) musi być zakupiona z naklejką 
uziemiającą (154) * 2 (155) * 3 

 

84 SCI4-12 Wkręt samogwintujący ø4x12 1 

85 BJ-22-080B Pasek 2,2mmx80mm czarny 1 

86 SIA8-35I Złączka sześciokątna M8xP1.25x35 6 

87 SIA8-40I Złączka sześciokątna M8xP1.25x40 4 

88 NAL001E1500 Pedał AL 2 

Uwaga:  Pedał AL (88) musi być zakupiony z naklejką (89A)  

89A BAA15000-200-
15 

Taśma samoprzylepna 1500mmx20mmx1.5t czarna 
2 

90 NO-3805 AL do mocowania pedałów 8 

91 XEJ-T35x23 Pierścień rdzenia, żelazny 1 

92 P-1096L Tylna pokrywa końcowa L 1 

93 P-1096R Tylna nasadka końcowa R 1 

95 CB00029B Pas bieżni 1 
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96 NRL-005 Przednia rolka 1 

97 SGA10-100I Śruba sześciokątna M10xP1.5x100 1 

98 SPA100-200-10 Płaska podkładka ø10xø20x1t 1 

99 SPD10 Wewnętrzna samoblokująca podkładka M10 1 

100 SOA10 Nakrętka z łbem sześciokątnym M10xP1.5 1 

101 
XLT044 

Przedłużacz (kelly) 14AWGx450x2R (jeden koniec R jest 
zębaty wewnątrz, drugi koniec R jest bezzębny) 

1 

102 NRL-005A Tylny wałek 1 

103 SGA10-80I Śruby z łbem sześciokątnym M10xP1.5x80 2 

104 NO-4059 Pyłoszczelna płyta żelazna 1 

105 SPB5 Sprężysta podkładka M5 4 

106 SCE5-12 Wkręt mocujący (cięty koniec) M5xP0.8x12 6 

107 P-1032 Gumka podeszwowa 2 

108 SCE6-10 Wkręt mocujący (cięty koniec) M6xP1.0x10 4 

109 JTBC010 Nachylenie podstawy montażowej 1 

110 NT-1000 Podstawa mocująca 2 

111 SGA8-25I Wkręt sześciokątny M8xP1.25x25 4 

112 P-1037 Plastikowa osłona tulei 2 

113 PB-00-003 Koło ø60xø10x30 czarny 2 

114 SGC10-60-30I Śruby M10xP1.5x60 długość gwintu 30mm 2 

115 
NT-1379 

Nachylenie podstawy rozciągającej się ㄇ sworzeń płyty 

żelaznej 
2 

116 SQC100-20 Pin 2 

117 P-1155 Podkładka pod nogi 2 

118 SPA060-160-10 Podkładka ø6xø16x1t 2 

119 SMM4-16 Wkręty samo wiercące do wkręcania Philips ø4x16 2 

120 JTAA042 Zestaw montażowy ramy 1 

121 XLT002 Przedłużacz (biały) 14AWGx90x2t 1 

122 XLT001 Przedłużacz (czarny) 14AWGx90x2t 2 

123 
XLT074 

Przedłużacz (kelly) 14AWGx300x1T1R (koniec R jest 
zębaty wewnątrz + koniec T jest końcem macierzystym) 

1 

124 XLT027 Przedłużacz (biały) 14AWGx260x2t 2 

125 XLT029 Przedłużacz (czarny) 14AWGx260x2t 1 

126 
XLT047 

Przedłużacz (kelly) 14AWGx500x2R (koniec R jest 
zębaty wewnętrznie) 

1 

128 PEC-HC-25   Podstawa mocująca klips KSS 1 

129 BJ-36-163B Pasek 3.6mmx163mm czarny 2 

130 BE-1500 Brakuje w schemacie 1 

132 BJ-48-330B Pasek 4.8x330mm czarny 3 

135 SSB8-200 Klucz T 1 



37 

136 SSA6-80-80M Klucz sześciokątny 6mmx80mmx80mm 1 

137 SSH5-70-70M L klucz sześciokątny + wkrętak 5mmx70mmx70mm 1 

138 BD-001-100 Silikon DC-1000 1 

140 XL-1251 Środkowy przewód sterujący 1 

142 NT-771 Uchwyt na butelkę 1 

143 
SEA8-115-25 

Sześciokątna śruba M8xP1.25x115 długość gwintu 
25mm 

8 

144 SPA080-200-20 Podkładka ø8ø20x2t 8 

145 SPB8 Sprężysta podkładka M8 14 

146 P-2589L Pokrywa boczna silnika L 1 

147 P-2589R Pokrywa silnika R 1 

154 
RBA-016 

Naklejka na uziemienie (folia Al z pojedynczą taśmą 
boczną) 20x1390L 

2 

155 
RBA-014 

Naklejka na uziemienie (folia Al z pojedynczą taśmą 
boczną) 20x670L 

3 

156 XHA-T34 Pas piersiowy POLAR T34 1 

157 XEN-008 Indukcyjność 1 

158 SAE5-8 Okrągła głowica filtra wkręcana (cięty koniec) M5xP0.8x8 2 

159 XEB-009 Filtr 1 

160 P-1853 Pokrywa śruby regulacyjnej (czarna) 1 

161 SPA030-080-05 Podkładka ø3xø8x0.5t 1 

163 XRB-023-017B Przetwornik (2,0Hp, 220V) RM5LD-2002-12V 1,5A 1 

165 P-1685 Wierzchołek dyszy rozdzielczej 4 

166 P-1686 Dolna listwa rozdzielająca 4 

155 
RBA-014 

Naklejka na uziemienie (folia Al z pojedynczą taśmą 
boczną) 20x670L 

3 

156 XHA-T34 Pas piersiowy POLAR T34 1 

157 XEN-008 indukcyjność 1 

158 SAE5-8 Okrągła głowica filtra wkręcana (cięty koniec) M5xP0.8x8 2 

159 XEB-009 Filtr 1 

160 P-1853 Pokrywa śruby regulacyjnej (czarna) 1 

161 SPA030-080-05 Podkładka ø3xø8x0.5t 1 

163 XRB-023-017B Przetwornik (2,0Hp, 220V) RM5LD-2002-12V 1,5A 1 

165 P-1685 Wierzchołek dyszy rozdzielczej 4 

166 P-1686 Dolna listwa rozdzielająca 4 

155 
RBA-014 

Naklejka na uziemienie (folia Al z pojedynczą taśmą 
boczną) 20x670L 

3 

156 XHA-T34 Pas piersiowy POLAR T34 1 

157 XEN-008 indukcyjność 1 

158 SAE5-8 Okrągła głowica filtra wkręcana (cięty koniec) M5xP0.8x8 2 
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159 XEB-009 Filtr 1 

160 P-1853 Pokrywa śruby regulacyjnej (czarna) 1 

161 SPA030-080-05 Podkładka ø3xø8x0.5t 1 

163 XRB-023-017B Przetwornik (2,0Hp, 220V) RM5LD-2002-12V 1,5A 1 

165 P-1685 Wierzchołek dyszy rozdzielczej 4 

166 P-1686 Dolna listwa rozdzielająca 4 
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11. WIDOK PO ROZŁOŻENIU 
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12. ZAŁĄCZNIK 

P1~P6 TABELA PROGRAMÓW 

• P1 (9 dołków) 

 

• P2 (wspinaczka górska) 

 

• P3 (wzgórza) 
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• P4 (interwał) 

 

• P5 (walcowanie) 
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• P6 (utrata wagi) 
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13. WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE 

 
Gwarant: 
inSPORTline Polska  
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko  
NIP: 6090063070, REGON: 260656756 
 
Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w 
trzech wariantach:  
1. Gwarancja Domowa - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, 

nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (okres gwarancji: 24 miesiące).  
2. Gwarancja Pół-komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, 

szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).  
3. Gwarancja Komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, 

szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (okres gwarancji: 12 
miesięcy). 
 

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie 
oznacza Gwarancje Domową. 
 
Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z 
zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.  
Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze 
skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest 
Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt. 
 
Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta 
zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień  z gwarancji 
Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja 
obowiązuje na terenie Polski. 
  
Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:  
 
a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą 

firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu 
wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, 
Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić 
protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia 
protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy 
kurierskie/pocztowe. 

b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, 
baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka,  rączki 
itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a 
powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie. 

c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej. 
d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych 

lub czyszczących. 
e) Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników 

zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp. 
f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów 

eksploatacyjnych. 
g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby 

nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta. 
h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych). 
i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie. 
  
W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową 
przedmiotu gwarancji.  
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W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego 
transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji. 
 
W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać 
przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na 
własny koszt. 
 
W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia 
reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być 
dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób 
bezpieczny do odbioru.  Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu 
oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie 
bezpiecznym. 
  
Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. 
Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych 
przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w 
Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie 
poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie. 
 
Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia 
gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości 
naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest 
możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz 
gdy wada jest istotna. 
 
Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-
komercyjnego oraz komercyjnego) 
 
Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu 
technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu 
technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji ( poza częściami 
zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów 
przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. 
Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta. 
 

Zgłoszenia gwarancyjne  
W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą  
strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl. 
Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:  
Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.  
Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub 
telefonicznie. 
 

 
inSPORTline Polska 

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko 
Telefon:  +48 510 275 999 

E-mail: biuro@e-insportline.pl 
NIP: 6090063070, REGON: 260656756 

14.  

http://www.e-insportline.pl/
http://www.e-insportline.pl/

