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Uwaga: Aby uprzedzić wszelkie ryzyko urazów upewnij się, że zapoznałeś się z
Instrukcją Obsługi oraz, że przestrzegasz zasada bezpieczeństwa w niej ujętych
zanim uruchomisz urządzenie. Zachowaj niniejszą instrukcję.
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Bezpieczeństwo
UWAGA! Zanim zaczniesz korzystać z tego urządzenia skontaktuj się z
lekarzem w celu diagnostyki. Jest to szczególnie ważne dla osób powyżej 35 roku życia
oraz dla osób w stanie chorób przewlekłych. Producent nie bierze odpowiedzialności za
jakiekolwiek wypadki lub uszkodzenia pomieszczeń w jakich są wykonywane ćwiczenia w
wyniku korzystania z urządzenia.
PORADY BEZPIECZEŃSTWA
● Nie należy używać nadajnika monitora pracy serca w połączeniu z
elektrycznym stymulatorem serca. Nadajnik może się przyczynić do zakłóceń
pracy stymulatora.
● Nie stosować żadnych płynów na powierzchni bieżni; używać sprayów lub
wilgotnych ścierek.
● Nie pozostawiać żadnych otwartych płynów w jakiejkolwiek części urządzenia.
Można używać pojemników sportowych z korkami.
● W żadnych okolicznościach nie dokonywać samodzielnych napraw.
● Zawsze utrzymuj nawierzchnię bieżni w czystości.
UWAGA:
● Zanim rozpoczniesz ćwiczenia skonsultuj się z lekarzem, szczególnie gdy
dotyczy cię którykolwiek z poniższych: chorujesz na serce, masz wysokie
ciśnienie krwi, jesteś cukrzykiem, masz problemy z oddychaniem, podniesiony
cholesterol, palisz papierosy, lub cierpisz na inne choroby chroniczne lub
posiadasz jakieś niepełnosprawności.
● Panie w ciąży powinny skonsultować się z lekarzem przed
rozpoczęciem ćwiczeń.
● Należy natychmiast przerwać ćwiczenia gdy w trakcie ćwiczeń poczujesz
zawroty głowy, bóle w klatce piersiowej, nudności lub inne nietypowe
symptomy. Przed kontynuacją skonsultuj się z lekarzem.
● Wszelkie naprawy oraz serwis winien być dokonywany przez
wykwalifikowanego serwisanta. Zalecane jest, aby serwisanci naprawiający
urządzenie przeszli pozytywnie nasze szkolenie.
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Więcej wskazówek aby zminimalizować ryzyko urazów:
●

FREERUNER NIE JEST NAPĘDZANY SILNIKIEM – Użytkownik kontroluje prędkość
włączając w to poziom prędkości bieżni w jakim ma się ona zatrzymać lub zwolnić. Nie
ma silnika tak więc nie posiada on taśmy bezpiecznego zatrzymania. Bieżnia zatrzyma
się sama, ważnym jest więc aby wszyscy użytkownicy zaznajomili się z użytkowaniem
bieżni i jej charakterystyką.

●

FREERUNER NIE JEST NAPĘDZANY SILNIKIEM – Pas porusza się swobodnie,
pamiętaj o montażu i demontażu FREERUNER’a z tylnej części bieżni. Zawsze
korzystaj z rączek gdy chcesz go zamontować lub zdemontować.

●
●
●

Postaw i używaj bieżnię na solidnej płaskiej powierzchni.
Staraj się utrzymać wszelkie luźne elementy ubrania z dala od pędzącej bieżni.
Ważnym jest również, aby sznurowadła była tak dopasowane by nie opadały niżej niż
podeszwa buta.

●

Upewnij się, że przestrzeń z każdej strony bieżni jest wolna i nie styka się z
ścianami lub meblami.

●
●
●
●

Trzymaj ręce z dala od ruchomych elementów.
Nigdy nie pozostawiaj dzieci bez opieki w okolicy bieżni.
Przed użyciem bieżni sprawdź dokładnie wszelkie luzy. Przed użyciem dokręć lub
wymień wszelkie zużyte elementy.

●

Bieżnia została zaprojektowana o użytkownikach nie przekraczających 180 kg przy
prędkości od 0~18 km/h lub więcej. W przypadku, gdy jakiś element dostanie się w
rolki lub pas, bieżnia może się natychmiast nie zatrzymać.

●

Wchodząc i schodząc z bieżni należy zachować ostrożność. Nigdy nie wchodź ani nie
schodź z bieżni w trakcie jej biegu. Gdy to możliwe używaj poręczy i rączek.

●

Noś buty sportowe na gumowej podeszwie lub o wysokim stopniu tarcia. Nie zakładaj
butów z obcasami lub skórzanej podeszwie. Upewnij się, że podeszwie nie ma żadnych
kamieni.

●

Spraw by twoje tętno uspokoiło się, będzie o tym mowa w części treningowej. Po
wykonanym ćwiczeniu pozwól sobie na spokojny marsz aby zmniejszyć poziom tętna.
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Zanim Zaczniesz
1. Zanim zaczniesz upewnij się, że bieżnia stoi stabilnie.
2. Przed rozpoczęciem treningu sprawdź czy bieżnia jest w pełni sprawna.
3. Dostosuj prędkość do swoich możliwości.

* Jak ćwiczyć

System napędu jednokierunkowego

Ten model nie posiada silnika. Jest zaprojektowany aby dostosowywać się do tempa
biegu użytkownika.
Dla bezpieczeństwa użytkownika, został zaprojektowany tak aby poruszać się tylko w
jednym kierunku. Bieg jedno kierunkowy pozwala na łatwe wejście i zejście z bieżni w
tylnej jego części.

UWAGA
 Wchodzenie i schodzenie z bieżni jest możliwe tylko w tylnej jego części.
 Nigdy nie biegaj w jego przedniej części.
 Nigdy nie stawaj na bieżni jedną nogą.
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Bezpieczeństwo Użytkowania
WSKAZÓWKI WSTĘPNE .


Dieta

Nie wskazanym jest rozpoczynać ćwiczenia godzinę po posiłku, tak aby chronić twój system
trawienny.

 Ćwiczenia rozgrzewkowe
Użytkownik winien rozgrzać się od 5-10 minut przed biegiem.
 Ćwiczenia rozciągające
Przed rozpoczęciem ćwiczeń, użytkownik powinien wykonać od 5-10 min. rozgrzewki jak
następuje:

5
5

Głowa
Przechyl głowę w prawo na raz, aż poczujesz
naciągnięcie z lewej strony. Następnie odchyl głowę w
tył na raz, ciągnij brodą w górę a przy tym otwórz usta.
Pochyl głowę w lewo na raz, a następnie opuść głowę
na klatkę piersiową na raz.

Ramiona
Podnieś prawe ramię do góry do ucha na raz.
Następnie podnieś lewe ramię do góry na raz gdy
obniżysz prawe.
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Rozciąganie boków
Wyciągnij w boki i unoś je nad głowę.
Wyciągnij swoje prawe ramię jak najwyżej na
raz. Poczuj naciągnięcie po prawej stronie.
Powtórz z lewym ramieniem.

Rozciąganie pleców
Wyprostuj się i powolnym ruchem spróbuj
dotknąć czubków palców. Przytrzymaj prze
15 sekund i powtórz ćwiczenie kilka razy.

Rozciąganie przywodzicieli
Usiądź ze stopami skierowanymi do siebie,
kolana na zewnątrz. Podciągnij stopy w
kierunku krocza jak tylko się da. Pchnij kolana
delikatnie w dół. Wytrzymaj 15 sekund.

Rozciąganie mięśnia czworogłowego
Opierając się jedną ręką o ścianę, sięgnij drugą do tyłu
i naciągnij stopę. Podciągnij pięty jak się da najbliżej
pośladków. Wytrzymaj przez 15 sekund, powtórz z
lewą stopą.

Rozciąganie ścięgien
Usiądź z nogą wyprostowaną. Wyprostuj nogę
trzymając jednocześnie wyprostowaną i
sięgając ręką czubka palców. Plecy
wyprostowane. Powoli wydychaj powietrze i
spróbuj przyciągnąć klatkę piersiową do
kolan. Przytrzymaj przez 15 sekund i powtórz
na drugą stronę.

Rozciąganie łydek
Oprzyj się o ścianę, ugnij prawę nogę w
kolanie a prawą zaprzyj się o podłogę.
Utrzymaj lewą nogę wyprostowaną a stopę
trzymaj na podłodze; następnie ze zgiętą w
kolanie lewą nogą przesuń uda w kierunku
ściany. Wytrzymaj 15 sekund, powtórz z
przeciwną nogą
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Wskazówki użytkowania
1. Złap poręcze, następnie wejdź na bieżnię
od tyłu. Patrz przed siebie a następnie
umieść stopy na ramie (P&L)
2. Stań pewnie na rozpędzonym pasie i zacznij biec.
3. Na początku ćwiczenia trzymaj poręcze dla
bezpieczeństwa. Po krótkiej adaptacji puść poręcze,
może to pomóc w utrzymaniu równowagi oraz zachować
właściwą pozycję.
4. Zacznij od wolnego marszu, przejdź
do szybkiego marszu na następnie do truchtu.
Zwiększaj stopniowo prędkość utrzymując
jednocześnie stabilność.
5. Ze względu na to, że powierzchnia jest nieznacznie
wygięta,
★ To im bardziej biegniesz w części centralnej tym
szybciej.
★ Im bardziej zostajesz w tylnej części tym,
biegniesz wolniej.
★ WAŻNE
Gdy użytkownik poczuje, że bieżnie zaczyna
ustępować spod jego stóp, winien złapać
poręcz obiema rękami, przytrzymać i stanąć
na ramie (P&L).
Zejdź z bieżni
6. Kończąc ćwiczenie, chwyć poręcz obiema
rękami i delikatnie unieś się aby móc
postawić stopy na ramie platformy (P&L).

Uwaga:
Pas startowy nie jest napędzany silnikiem, może swobodnie
pracować. Podczas wchodzenia lub opuszczania urządzenia,
musisz przytrzymać poręcz.
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Konserwacja
1、Czyścić korpus maszyny i bieżni miękką szmatką raz w tygodniu.
2、 Nie wylewaj wody lub płynu na maszynę, w przeciwnym razie może to
spowodować awarię lub pożar.
3、 Aby uniknąć nieprzewidzianych wypadków nie pozwalaj zbliżać się dzieciom do
urządzenia podczas jego pracy.
4、Po usunięciu sprzętu, wyczyść podłogę za pomocą odkurzacza Nie używaj
chemikaliów ani rozpuszczalników.
5. WAŻNE: Bezpieczeństwo i integralność zaprojektowaną w maszynie można
zachować tylko wtedy, gdy bieżnia jest regularnie sprawdzana pod kątem
uszkodzeń i napraw. Odpowiedzialność za dopełnienie cyklicznych przeglądów i
napraw leży po stronie użytkownika/właściciela lub administratora obiektu
sportowego. Zużyte lub uszkodzone elementy należy natychmiast wymienić lub
przekazać bieżnię do serwisu w celu dokonania niezbędnych napraw. Tylko części
dostarczone lub zatwierdzone przez producenta powinny być używane do
konserwacji i naprawy bieżni.
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Przenoszenie i Regulacja Urządzenia
Urządzenie posiada dwa przednie kółka. Aby przenieść urządzenie, chwyć Poręcz Ramy Głównej
A08 i podnieś by przesunąć. Ze względu na ciężar urządzenie, nie rób tego sam. Jeśli podłoga
jest w złym stanie nie należy używać przednich kółek. W ów czas należy urządzenie podnieść w
całości.

Uwaga:
Bądź ostrożny przy przenoszeniu urządzenia, może ono spowodować utratę jego
sprawności. Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie na płaskich powierzchniach.
Należy wypoziomować urządzenie poprzez regulację stopek (E11), jak
zademonstrowano poniżej:
1 krok : Odkręć śrubę (B)
2 krok: Reguluj podstawę uniwersalną (A) aż urządzenie stanie stabilnie i pewnie
na podłożu.
3 krok: po regulacji, dokręć śrubę (B).
Również dostosowanie Regulatorów Nóżek (E11) spowoduje, że nachylenie
maszyny będzie bardziej płaskie i zmniejszy prędkość obrotową maszyny.

str. 10

Budowa Urządzenia
Poniższy rysunek przedstawia podstawowe części urządzenia.

H04 Konsola

A04 Poręcz Centralna

A05 Słupek Lewy

A06 Right Post Assembly

A01 Rama Główna

F02 Post Cap End (R)

Podstawa

G03 Powierzchnia
biegowa

E11 Regulacja Nóżek
F01 Zaślepka Słupka (L)

F04 Lewa
Zaślepka
Dekoracyjna

F03 Lewa Zaślepka Dekoracyjna
E11 Regulacja
Nóżek

A08 Rączka Ramy
Głównej
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Lista Akcesoriów

1

Rama Główna (#A01) X 1PC

2

Centralna Część Poręczy (#A04) X 1PC

3

Lewy Słupek (#A05)X1PC

4

Prawy Słupek (#A06) X 1PC

5

Kapka na Słupek (L) (#F01) X 1PC

6

Kapka na Słupek(P) (#F02) X 1PC

7

Konsola (#H04) X1PC

8

M10xP1.5x55L Śruba z Łbem Gniazdowym (Karbonowy) (Niklowana)(#B13)X8 PCS

9

ψ10*ψ20*2.0t Podkładka (Niklowana)(#D01)X8 PCS

10

M8x15L Śruba Hex (Karbowana) (Czarna) (Niklowana) (#B08)X10 PCS

11

ψ8xψ18 Podkładka Gięta (Czarna Niklowana) (#D04)X10 PCS

12

M5xP0.8x15L Śrubokręt krzyżakowy (Niklowany)(#B02)X6PCS

13

NARZĘDZIA
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Instrukcja Montażu
Najpierw wyjmij wszystkie części z kartonu i sprawdź, czy ilość pokrywa się z listą
akcesoriów (Strona 12), a następnie ustaw maszynę na płaskiej, równej
powierzchni.
RYSUNEK 1：

Krok 1:
Podłączyć górny linkę przedłużającą (H02), wychodzącą z lewego i prawego zestawu słupków (A05
i A06) do przewodu czujnika (H03), który wychodzi z dolnej podstawy wsporczej jak na schemacie
1.

Krok 2:
Zestawy słupków lewy i prawy (A05 i A06) włóż do dolnej podstawy podpierającej nieco luźno dla
każdej części jak na schemacie 2, zostaną one dokręcone po zablokowaniu rury górnej rączki (A04)
w zestawach słupków lewych i prawych (A05 i A06) na stronie (14)
Qty8 – (B13) M10xP1.5x55L Śruba z Łbem Gniazdowym (Karbonowa) (Niklowana)
Qty8 – (D01) ψ10*ψ20*2.0t Płaska Podkładka (Niklowana)
RYSUNEK 1：
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Instrukcja Montażu
RYSUNEK 2 ：

Krok 1:
Zablokuj górny uchwyt rury (A04) odpowiednio do lewego i prawego słupka (A05 i A06), używając
następujących częściami.
Qty 10 – (B08) M8x15L Śruba Hex (Karbonowa)

(Czarna) (Niklowana)

Qty 10 – (D04) ψ8xψ18 Uszczelka Gięta (Czarna Niklowana)
RYSUNEK 2:
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Instrukcja Montażu
RYSUNEK 3

Krok 1:
Ustaw ponownie pozycję blokowania lewego i prawego zestawu słupków (A05
i A06) w stosunku do dolnej podstawy nośnej i mocno dokręć kluczem
imbusowym (jak pokazano na poniższym schemacie).
Krok 2:

Przymocuj lewe i prawe kapki słupków (F01 i F02) do dolnej podstawy podpierającej za pomocą
części pokazanych na rysunku.
Qty 6 – (B02) M5xP0.8x15L Phillips Screw (Niklowana)
RYSUNEK 3 :
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Instrukcja Montażu
RYSUNEK 4 ：
Włóż dostarczone baterie z tyłu konsoli / monitora (H04)
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Instrukcja Montażu
RYSUNEK 5：

Krok 1:
Podłącz przewód przedłużający (H01) do przewodów znajdujących się z tyłu konsoli (H04), a
następnie przykręć konsolę (H04) do rury górnej rękojeści (A04) za pomocą śrub (B01).
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Instrukcja Montażu
Gratulacje!
Zakończyłeś montaż bieżni Freeruner!
Przed użyciem maszyny należy wykonać rozgrzewkę, aby zapobiec skurczowi
mięśni.
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Konsola

SZYBKI START
Klawisze Konsoli
Klawisz START rozpocznie oraz wznowi wstrzymany program.

Użyj klawisza STOP aby zatrzymać program. Aby zresetować konsole oraz usunąć wprowadzone
przez użytkownika dane, wciśnij i przytrzymaj STOP przez ponad dwie sekundy lub wciśnij STOP
dwukrotnie.
Aby przejrzeć programy interwałowe zadane w konsoli wciśnij klawisz PROGRAMY
INTERWAŁOWE.

Klawisz PROGRAMY TĘTNA otwiera dostępne programy kontroli tętna.

Naciśnięcie klawisza SPLIT TIME zatrzyma dane treningu na pięć sekund. Trening będzie
kontynuowany w tle.

Naciśnięcie przycisku SPEAKER ON / OFF włącza lub wyłącza powiadomienia dźwiękowe na
konsoli.
Klawisz ENTER potwierdza wartości wprowadzone podczas dopasowywania programu. Aby
uruchomić tryb Comp, naciśnij i przytrzymaj klawisz ENTER przez pięć sekund.

Klawisze strzałek UP / DOWN pozwalają użytkownikowi zwiększać i zmniejszać wartości konsoli.
Naciśnięcie klawiszy GÓRA / DÓŁ w górę przez pięć sekund uruchomi Tryb Ustawiania Kompasu.
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Klawisz TARGET PROGRAMS uruchamia tryb konfiguracji programu docelowego.
Użytkownik może zaprogramować docelowy cel kaloryczny, czas lub odległość.
Połączenia z urządzeniem mobilnym za pośrednictwem wbudowanego interfejsu Bluetooth
inicjowane są przez naciśnięcie klawisza CONNECT. (APP: Kinomap i Delightec)

Klawisz ZMIEŃ JEDNOSTKI umożliwia zmianę jednostek miary w locie. Wybierz pomiędzy
angielskimi / standardowym lub metrycznymi jednostkami. Po naciśnięciu konsola wyświetli
zaktualizowany jednostki, jako potwierdzenie zmiany.
‐ 19 Instalacja Baterii. Konsola jest obsługiwana przez cztery (4) baterie AA. (w zestawie) Baterie należy
umieścić w tylnej części konsoli. Używaj tylko baterii alkalicznych tej samej marki i wieku aby zapobiec
uszkodzeniom części elektrycznych. Usunięcie/wymiana baterii spowoduje reset zegara i usunięcie
danych użytkownika.
Pamięć Trwała. Dane konfiguracji CU i COMP nie zostaną skasowane.
Wskaźnik Zużycia Baterii. Gdy poziom naładowania baterii osiągnie 10% zostanie to wskazane przez
ikonę Wskaźnika Zużycia Baterii, która zaświeci się i będzie mrugać. Zawsze używaj nowych baterii
alkaicznych.
Moduł Uśpienia. Po czterech (4) minutach bezczynności konsola przejdzie w tryb uśpienia.
Wszystkie funkcje wyświetlacza zostaną wyłączone.
Reset. Aby zresetować wszystkie ustawienia użytkownika, naciśnij i przytrzymaj przycisk STOP przez
dwie (2) sekundy.
Pauza. Podczas trwania programu (nie dotyczy Comp Program) ponowne wciśnięcie klawisza START
wstrzyma program. Wyświetlacz alfanumeryczny pokaże “Pauza” a wyświetlacze numeryczne wskażą
“P”. Aby wrócić do programu wciśnij START. Aby wznowić program wciśnij START ponownie. Jeżeli nie
dokonasz żadnych operacji, konsola przejdzie w stan uśpienia po czterech (4) minutach.
Program Szybki Start. Manualna obsługa Bieżni pozwala użytkownikowi na trening bez programu.
Po uruchomieniu dane zaczną się wyświetlać w ciągu kilku sekund od naciśnięcia klawisza START lub
przesunięcia pasa bieżni. Program będzie działał nieprzerwanie, a wszystkie dane będą odliczane od
zera.
Wyniki Ćwiczeń. Pod koniec każdego treningu konsola wyświetli podsumowanie treningu danych
treningowych. Suma kalorii i dystans zostanie wyświetlona, a następnie maksymalna prędkość, waty i obr
/ min, a następnie średnia prędkość, waty i tempo.
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PROGRAM DZIAŁANIA
UWAGA. Przed użyciem należy przeczytać wszystkie zawarte w instrukcji informacje
użytkowania i ostrzeżenia.
Program SZYBKI START
Opcja programu Szybki start jest przeznaczona dla użytkowników, którzy chcą ominąć etapy
programowania i natychmiast rozpocząć trening. Program Szybki start uruchamia się, gdy tylko pas bieżni
zacznie się poruszać lub jeśli zostanie naciśnięty przycisk START. Konsola zacznie wyświetlać wszystkie
dane, w tym tętno użytkownika (gdy wykryty zostanie sygnał).
Program będzie działał nieprzerwanie aż do zatrzymania pasa. Aby zatrzymać program i przejrzeć
podsumowanie ćwiczenia naciśnij klawisz STOP.
Inicjacja: Wciśnij klawisz START lub zacznij iść/biec po pasie.
Bieg: Wyświetlą się wszystkie dane.
Koniec: Wciśnij STOP. Podsumowanie wyników zostanie wyświetlone dla wartości całkowitych,
średnich i maksymalnych.
Programy INTERWAŁOWE
Inicjacja: Wciśnij klawisz PROGRAMY INTERWAŁOWE do momentu pojawienia się odpowiedniego
programu. Potwierdź wybór programu poprzez naciśnięcie klawisza START.
Bieg: Konsola wyświetli obecny program ĆWICZEŃ/ODPOCZYNKU interwałowego a timer będzie
odliczał czas każdego ćwiczenia.
Koniec: program będzie trwał do zakończenia ostatniego segmentu Ćwiczeń. Aby zatrzymać program w
dowolnym momencie wciśnij klawisz STOP. Zostanie wyświetlone Podsumowanie Ćwiczeń oraz zapis
ćwiczenia.

Programy P1-Interval 20/10 i P2-Interval 10/20 oferują użytkownikowi serię ośmiu (8) wysokiej
intensywności ćwiczeń interwałowych wraz z przedziałami czasowymi. Powyższy protokół ćwiczeń
zwany jest Tabata® lub (High Intensity Interval Training (H.I.I.T.). Konsola będzie wyświetlać
wiadomości przed każdym ćwiczeniem lub odpoczynkiem. Ponadto, każdy interwał lub ćwiczenie będzie
sygnalizowane poprzez mruganie lampki na pulpicie wraz z dźwiękami.
P1 - Interval 20/10 Program
Długość Ćwiczenia:
Długość Odpoczynku:
P2 - 10/20 Program

Ilość Interwałów: 8
20 sekund
10 sekund
Ilość Interwałów: 8

Długość Ćwiczenia:

10 sekund

Długość Odpoczynku:

20 sekund

P3 - 3KM BASIC CARDIO
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CZAS
3 min

ĆWICZENIE
ROZGRZEWKA Marsz

PRĘDKOŚĆ

LED WŁ.

LED MRUGA

Poniżej 6.5 KM

W zakresie
prędkości

Poza zakresem
prędkości

20 sek

Marsz

Poniżej 6.5 KM

W zakresie
prędkości

Poza zakresem
prędkości

20 sek

Trucht

Pomiędzy 6.5 - 8.0
KM

W zakresie
prędkości

Poza zakresem
prędkości

20 sek

Bieg

Ponad 8.0 KM

W zakresie
prędkości

Poza zakresem
prędkości

Powtarzaj ćwiczenia aż do osiągnięcia: 3 KM
W zakresie
3 min
ODPOCZYNEK - MARSZ i
prędkości
Rozciąganie

Poza zakresem
prędkości

P4 – SPALANIE KALORII (15 Minut)
CZAS

ĆWICZENIE

PRĘDKOŚĆ

0:00 - 3:00

ROZGRZEWKAMARSZ

Poniżej 6.5 KM

3:00 - 3:30

Trucht

3:30 - 4:00

Marsz

Poniżej 6.5 KM

W zakresie prędkości Poza zakresem prędkości

4:00 - 4:30

Bieg

Ponad 8.0 KM

W zakresie prędkości Poza zakresem prędkości

4:30 - 5:00

Marsz

Poniżej 6.5 KM

W zakresie prędkości Poza zakresem prędkości

5:00 - 5:30

Bieg

Ponad 8.0 KM

W zakresie prędkości Poza zakresem prędkości

5:30 - 6:00

Marsz

Poniżej 6.5 KM

W zakresie prędkości Poza zakresem prędkości

6:00 - 12:00
12:00 - 15:00

LED WŁ.

LED MRUGA

W zakresie prędkości Poza zakresem prędkości

Pomiędzy 6.5 - 8.0 KM W zakresie prędkości Poza zakresem prędkości

Powtarzaj w interwałach 3 minutowych
x2
ODPOCZYNEK - MARSZ i Rozciąganie W zakresie prędkości Poza zakresem prędkości

P5 – CARDIO SIŁA (15 Minut)
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CZAS

ĆWICZENIE

PRĘDKOŚĆ

0:00 - 3:00

ROZGRZEWKAMARSZ

Poniżej 6.5 KM

3:00 - 3:30

Trucht

3:30 - 4:00

Marsz

4:00 - 6:00

LED WŁ.

LED MRUGA

W zakresie prędkości Poza zakresem prędkości

Pomiędzy 6.5 - 8.0 KM W zakresie prędkości Poza zakresem prędkości
Poniżej 6.5 KM

W zakresie prędkości Poza zakresem prędkości

Powtarzaj powyższy interwał x 2

6:00 - 6:30

Bieg

Ponad 8.0 KM

W zakresie prędkości Poza zakresem prędkości

6:30 - 7:00

Marsz

Poniżej 6.5 KM

W zakresie prędkości Poza zakresem prędkości

7:00 - 9:00

Powtarzaj powyższy interwał x 2

9:00 - 9:30

Bieg

Ponad 8.0 KM

W zakresie prędkości Poza zakresem prędkości

9:30 - 10:00

Marsz

Poniżej 6.5 KM

W zakresie prędkości Poza zakresem prędkości

10:00 - 12:00
12:00 - 15:00

Powtarzaj powyższy interwał x 2
ODPOCZYNEK - MARSZ i Rozciąganie W zakresie prędkości Poza zakresem prędkości

P6 – CARDIO WYTRZYMAŁOŚĆ (15 Minut)

CZAS

ĆWICZENIE

PRĘDKOŚĆ

0:00 - 3:00

ROZGRZEWKAMarsz

Poniżej 6.5 KM

W zakresie prędkości Poza zakresem prędkości

3:00 - 6:00

Bieg

Ponad 8.0 KM

W zakresie prędkości Poza zakresem prędkości

6:00 - 7:00

Marsz

Poniżej 6.5 KM

W zakresie prędkości Poza zakresem prędkości

7:00 - 8:00

Bieg

Ponad 8.0 KM

W zakresie prędkości Poza zakresem prędkości

8:00 - 9:00

ŚR.Bieg + 0.5
Prędkość

Ponad 8.0 KM

W zakresie prędkości Poza zakresem prędkości

9:00 - 10:00

ŚR.Bieg + 1.0
Prędkość

Ponad 8.0 KM

W zakresie prędkości Poza zakresem prędkości

10:00 - 11:00

ŚR.Bieg + 1.5
Prędkość

Ponad 8.0 KM

W zakresie prędkości Poza zakresem prędkości

11:00 - 12:00

ŚR.Bieg + 2.0
Prędkość

Ponad 8.0 KM

W zakresie prędkości Poza zakresem prędkości

12:00 - 15:00

LED WŁ.

LED MRUGA

ODPOCZYNEK - MARSZ i Rozciąganie W zakresie prędkości Poza zakresem prędkości
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CU - INTERWAŁOWY PROGRAM NIESTANDARDOWY
Niestandardowy program interwałowy jest podobny do programu interwałowego 20/10, z wyjątkiem tego,
że użytkownik może ustawić długość ćwiczeń i odpoczynku, a także całkowitą liczbę interwałów.
Inicjacja: Wciśnij klawisz PROGRAMY INTERWAŁOWE aż do momentu pojawienia się na
wyświetlaczu Custom. Potwierdź wybór poprzez naciśnięcie klawisza START.
Ustawienia: Podczas pierwszego uruchomienia programu Interwałowego (lub po resecie konsoli)
użytkownik będzie musiał wprowadzić całkowitą ilość powtórzeń. Dostosuj wartości gdy zostaniesz o to
poproszony poprzez naciśnięcie strzałek UP/DOWN, naciśnij ENTER aby zatwierdzić wybór. Zostanie
ustawiona domyślna wartość ćwiczeń interwałowych. Dostosuj czas naciskając strzałki UP/DOWN i
zatwierdź poprzez wciśnięcie klawisza ENTER. Zostanie wyświetlona domyślna wartość interwału. Dostosuj
wartość i zatwierdź klawiszem ENTER.
Bieg: Konsola wyświetli bieżący interwał Ćwiczenie / Odpoczynek, a wyświetlacz timera będzie odliczał
czas dla każdego interwału.
Koniec: Program będzie trwał aż do ostatniego segmentu Ćwiczeń. Aby zakończyć program w
dowolnym momencie wciśnij klawisz STOP. Zostanie wyświetlone podsumowanie ćwiczenia wraz zapisem
przebiegu ćwiczenia.

CZAS DOCELOWY, KALORIE DOCELOWE I PROGRAM DYSTANSU
Czas Docelowy, Kalorie Docelowe i Program Dystansu działają na podobnej zasadzie. Dla każdej z
niniejszych ustawień, użytkownik może dobrać swój cel a program będzie trwał aż do momentu
osiągnięcia wybranego poziomu.
Inicjacja: Wciśnij klawisz TARGET PROGRAMS kilkukrotnie aż do osiągnięcia zamierzonego celu.
Naciśnij ENTER by zatwierdzić.
Ustawienia: Podczas pierwszego uruchomienia programu Cel (lub po resecie konsoli) na
wyświetlaczu pojawi się domyślna wartość. Dostosuj czas naciskając strzałki UP/DOWN i zatwierdź
poprzez wciśnięcie klawisza ENTER. Program rozpocznie się automatycznie.
Bieg: Pola wyświetlacza zaświecą się i zaczną śledzić postęp użytkownika aby osiągnąć cel. Jeśli
wybranym celem był Czas, pozostały czas zostanie wyświetlony, a zegar będzie odliczał. Jeśli Dystans lub
Kalorie są wybranymi celami, konsola będzie śledzić postępy aby osiągnąć te cele, a zegar będzie zliczał.
Koniec: Program zakończy się automatycznie gdy zostanie osiągnięty zamierzony cel lub gdy
zegar osiągnie zero.
Aby zakończyć program w dowolnym momencie wciśnij klawisz STOP. Zostanie wyświetlone
podsumowanie ćwiczenia wraz zapisem przebiegu ćwiczenia.
Program TĘTNA
Program Tętna oferuje użytkownikowi możliwość wyboru celu tętna/Bpm (Uderzeń na minutę) lub zakres
tętna dla maksymalnego sercowo-naczyniowego treningu wysiłkowego. Dzięki zaledwie jednej wartości
(wiek użytkownika) konsola będzie w stanie wyliczyć automatycznie Szacowane Maksymalne Tętno oraz
niektóre wspólne strefy treningu serca (65%, 75% i 85% Max Bpm). Dodatkowo, użytkownik może
wprowadzić własne dane Bpm.
Inicjacja: Naciśnij klawisz PROGRAM TĘTNA.
Ustawienia: Wprowadź wiek użytkownika poprzez klawisze UP/DOWN i zatwierdź klawiszem ENTER.
Wybierz zakres TĘTNA lub dostosuj Bpm używając klawiszy UP/DOWN, zatwierdź klawiszem ENTER.
Konsola pozwala na dodanie czasu odliczania. Wybierz opcje Timer włączony lub wyłączony używając
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klawiszy UP/DOWN, zatwierdź klawiszem ENTER. Jeśli wybrano Timer Włączony , ustaw wartości czasu
za pomocą przycisków UP / DOWN i naciśnij ENTER, aby zatwierdzić.
Uwaga: Dokładność wyświetlanych danych zależy od wpisanego wieku użytkownika.
Bieg: Pola wyświetlacza zaświecą się i zaczną śledzić postępy użytkownika, a docelowe tętno
użytkownika będzie widoczne na
wyświetlaczu alfanumerycznym. Konsola wyświetli
podpowiedzi takie jak HR Low (niskie), Speed + lub HR High (wysoki) / Speed (prędkość)- aby pomóc
użytkownikowi w utrzymaniu docelowego zakresu tętna. Jeśli tętno użytkownika pozostanie na
podwyższonej wartości (w oparciu o wprowadzony wiek), konsola będzie wydawała nieprzerwany sygnał
dźwiękowy.
Koniec: Program Tętno będzie działać nieprzerwanie do momentu ręcznego zakończenia przez
użytkownika lub wygaśnięcia wybranej wartości timera. Aby zakończyć program w dowolnym momencie,
naciśnij przycisk STOP. Podsumowanie treningu uruchomi i wyświetli zapis danych treningu.
Program COMP
Program Comp pozwala trenerowi lub użytkownikowi na ustawienie predefiniowanego programu
treningowego ukierunkowanego na wartość kaloryczną, czas lub dystans. Program Comp działa tak jak
programy docelowe z kilkoma kluczowymi różnicami. Podczas gdy konsola znajduje się w trybie
uruchamiania Comp; wszystkie pozostałe funkcje programu są zablokowane, aby zapewnić, że identyczne
ustawienia programu będą powtarzane i niezmienne. Ta funkcja jest przydatna w przypadku zajęć
klasowych lub pojedynków bezpośrednich.
Ustawienia: Program Comp wymaga kilku kroków. Aby zainicjować Ustawienia Comp naciśnij i
przytrzymaj strzałki UP+DOWN jednocześnie przez pięć sekund. Pojawi się Comp Set na wyświetlaczu
alfanumerycznym i pojawi się opcja TARGET oraz jedna z wartości Czasu, Kalorii, Prędkości lub Mocy.
Wybierz swój cel (Czas, Kalorie lub Dystans, Prędkość lub Moc) używając klawiszy UP/DOWN i zatwierdź
klawiszem ENTER. Pojawi się wartość docelowa. Dostosuj wartość docelową używając klawiszy
UP/DOWN i naciśnij ENTER by zatwierdzić. Aby zmienić ustawienia Programu Comp, uruchom Ustawienia
Comp ponownie.
Gotowe: Przed uruchomieniem programu Comp konsola musi zostać ustawiona w trybie Comp Ready.
Ten krok zapewnia, że program nie może zostać przypadkowo zmieniony między użytkownikami, jako
że ten tryb blokuje wybór innych programów i funkcji. Naciśnij i przytrzymaj klawisz ENTER przez pięć
(5) sekund, aby uruchomić tryb Comp Ready i wyświetlić wcześniej ustawiony cel.
Bieg: Gdy konsola znajduje się w trybie Comp Ready, uruchom program Comp naciskając START. Run Comp
pojawi się na wyświetlaczu alfanumerycznym, a wartość dla wybranego celu będzie pulsował. Jeśli czas jest
wartością docelową, zegar będzie odliczał pozostały czas podczas rejestrowania wartości kalorii, odległości,
prędkości, Mocy i obrotów na minutę. Jeśli odległość, kalorie, prędkość lub moc zostaną wybrane jako cel,
licznik będzie odliczał te wartości.

Koniec: Podsumowanie treningu uruchomi i wyświetli zapis danych treningu. Naciśnij Stop, tryb Comp
Ready zostanie uruchomiony dla następnego użytkownika / konkurenta.
Wyjście: Aby wyjść z trybu Comp Ready wciśnij i przytrzymaj klawisz DOWN przez pięć (5) sekund aby
uruchomić tryb standardowy Comp Ready. Aby oszczędzać energię, tryb Comp Ready wygaśnie w ciągu
trzydziestu (30) minut i przejdzie do trybu uśpienia. Gdy system wykryje obrót pasa bieżącego lub
naciśnięcie klawisza konsoli, w ów czas uruchomi się tryb Comp Ready.
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TRENING TĘTNA
Tętno jest kluczowym czynnikiem podczas ćwiczeń. Naczelny lekarz kraju opublikował raport na temat
aktywności fizycznej i zdrowia stwierdzając, że ćwiczenia i fitness są korzystne dla zdrowia ludzi i podkreślił
potrzebę ćwiczeń jako kluczowy element zapobiegania chorobom i zdrowszego trybu życia. Najlepszym
sposobem określenia intensywności ćwiczeń jest monitorowanie tętna. Tętno można z łatwością
monitorować, licząc liczbę uderzeń serca na minutę w klatce piersiowej, nadgarstku lub tętnicy szyjnej,
jednak jest to trudne podczas ćwiczeń. Aby wspomóc trening tętna, konsola MANUAL TREADMILL jest
wyposażona w bezprzewodowy odbiornik tętna, który wykrywa sygnał TĘTNA transmitowany przez
bezprzewodowy pas piersiowy (opcjonalne).
Obliczanie maksymalnej częstość pracy serca
Twoje docelowe tętno zależy przede wszystkim od Twojego wieku. Jest to klucz do pracy w bezpiecznej
i produktywnej strefie. Jeśli intensywność ćwiczeń jest zbyt niska lub zbyt wysoka, osiągnięte zostaną
jedynie niewielkie przyrosty siły i sprawności układu krążenia. Trening o bardzo niskiej intensywności nie
zapewni maksymalnych korzyści.
Ogólnie uważa się, że najskuteczniej jest trenować z częstością rytmu serca pomiędzy 65% a 85% tętna
maksymalnego. Maksymalny tętno jest obliczane jako procent maksymalnego tętna (szacowany jako 220
uderzeń na minutę minus twój wiek).
Aby obliczyć maksymalne tętno i znaleźć odpowiednią docelową strefę treningową, użyj następujących
formuł. Poniższe szacunki są właściwe dla 35-letniego użytkownika:
220 – 35 = 185 BPM (220 – Wiek = Maksymalne Tętno w Bpm)
0.65 x 185 = 120 BPM (65% of 185 BPM [Maksymalne Tętno] = 120 Bpm)
0.85 x 185 = 157 BPM (85% of 185 BPM [Maksymalne Tętno] = 185 Bpm)
Zalecana strefa treningu pracy serca dla tego użytkownika będzie wynosić od 120 uderzeń na minutę do
157 uderzeń na minutę.
Używanie bezprzewodowego Odbiornika Tętna
Ogólnie rzecz biorąc, bezprzewodowy pasek na klatkę piersiową jest najdokładniejszą i wygodną metodą
wykrywania i monitorowania sygnału tętna. Czasami pewne czynniki mogą negatywnie wpływać na
dokładną transmisję sygnału tętna. Sieci Wi-Fi, telefony bezprzewodowe i duże urządzenia elektryczne
mogą pogarszać lub uszkadzać sygnał, tworząc nieregularny lub niewiarygodnie wysoki Bpm. Jedynym
lekarstwem na taki objaw jest odizolowanie jednostki od potencjalnych zakłóceń.
Ponadto, chemia ciała osoby lub brak potu może uniemożliwić pasowi piersiowemu dostarczenie
silnego lub dokładnego sygnału tętna
Bezprzewodowy system tętna to jedynym tego typu systemem w urządzeniu tak więc konsola
posiada wbudowaną opcję Odbiornika Tętna. Aby konsola jest w stanie wykryć i wyświetlić tętno
bezprzewodowo muszą być spełnione następujące warunki:
●

Kompatybilny nadajnik na klatkę piersiową być działać być musi noszony. Kilku
producentów oferuje modele dwuzakresowe. Aby upewnić się jak działa twój pasek
piersiowy zapoznaj się z instrukcja obsługi.

●

Zarówno konsola, jak i opaska na klatkę piersiową muszą być włączone / aktywowane.

●

Program treningowy musi być uruchomiony.
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Schemat
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LISTA CZĘŚCI
NO. NAZWA CZĘŚCI
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
B01
B02
B03
B04
B05
B06
B07
B08
B09
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16

Rama Główna
Platforma Ramy Głównej(L)
Platforma Ramy Głównej(R)
Górna Rękojeść
Rura Konsoli (L)
Rura Konsoli (R)
Sensor N Chip
Rękojeść Ramy Głównej
M5x10mm Śruby Krzyżakowe
M5xP0.8x15L Śruby Krzyżakowe
(Niklowane)
M8x30L Nakrętka
M8x50L Nakrętka
M12xP1.75x25L Śruba Hex (Karbonowa) (Niklowana)
M12xP1.75x35L Śruba Hex (Karbonowa) (Niklowana)
M8x15L Śruba Hex
(Loctited) (Niklowana)(Karbonowa)
M8x15L Śruba Hex (Karbonowa)
(Czarna) (Niklowana)
M8x20L Śruba Hex (Karbonowa)
(Loctited) (Niklowana)
TP3x8L Śruba (Czarna)
M5xP0.8x12L Śruba Hex (Nierdzewna)
M10xP1.5x25L Śruba z łbem gniazdowym (Karbonwa)
(Niklowana)
M10xP1.5x55L Śruba z łbem gniazdowym (Karbonowa)
(Niklowana)
M10xP1.5x65L Śruba z łbem gniazdowym (Karbonowa)
(Niklowana)
M10x15L Śruba z łbem gniazdowym (Czarna) (Loctited)
M8x15L Śruba z łbem gniazdowym (Karbonowa) (Niklowana)

ILOŚĆ
1
1
1
1
1
1
1
1
4
20
98
14
2
8
1
10
16
2
224
20
8
2
8
12

C01 M10 Czarna nakrętka (gruba 10t)
(Niklowana)
C02 M12 Czarna nakrętka (gruba 12t)
(Niklowana)
C03 M8 Czarna nakrętka (gruba 8t) (Niklowana)

2
8
14

D01 φ10 xφ20 x 2.0t Podkładka płaska
(Niklowana)
D02 φ12 xφ24 x 2.0t Podkładka płaska
(Niklowana)

28
8
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D03

φ12xφ28 x2.0t Podkładka Płaska (Niklowana)

2

D04

φ8xφ18 Gięta Podkładka (Czarna Niklowana)

10

D05

φ10‐2t Podkładka sprężynująca(Niklowana)

20

D06

φ12‐2t Podkładka sprężynująca(Niklowana)

10

D07

φ8‐2t Podkładka sprężynująca(Niklowana)

30

D08

φ5.2 Podkładka 1.0t(Stainless)

112

D09

φ8xφ16x1.5t Podkładka r(Niklowana)

14

E01

#608Z Łożysko

98

E02

#698Z Łożysko

28

E03

Przednia oś koła pasowego

1

E04

Tylna oś koła pasowego

1

E05

Pierścień (φ8xφ12x12T)

98

E06

Pierścień (φ8xφ12x3.0T)

28

E07

Krążek

4

E08

Pierścień koła pasowego

4

E09

Gniazdo Łożyska

1

E10

Gniazdo Osi

4

E11

Regulowane nóżki

4

F01

Kołnierz konsoli‐L

1

F02

Kołnierz konsoli‐R

1

F03

Dolna Lewa Obudowa

1

F04

Prawa Lewa Obudowa

1

G01

Kółko do Transportu

2

G02

V‐Belt

2

G03

Pokład Bieżny

56

G04

Krążek Prowadzący

14

H01

Przedłużacz

1

H02

Przedłużacz górny

1

H03

Przewód Sensor

1

H04

Konsola

1

H05

Magnes

1
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