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Spis treści



UWAGA - Przeczytaj wszystkie instrukcje przez rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem: zawsze wyciągaj kabel 

urządzenia z gniazdka bezpośrednio po użyciu oraz przed czyszczeniem.

OSTRZEŻENIE - Aby ograniczyć ryzyko poparzeń, pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia 

ciała:

 Urządzenie nie powinno być używane na grubych wykładzinach lub dywanach z długim 
włosem. 

 Nie blokuj dostępu do tyłu bieżni. Zapewnij minimum metr odstępu między tyłem bieżni a 
najbliższym przedmiotem. 

 Bieżni nie powinny używać dzieci. Urządzenie posiada elementy, które mogą 
spowodować uszkodzenie ciała.

 Nie zbliżaj dłoni do ruchomych elementów.  
 Nigdy nie stosuj urządzenia jeżeli jego kabel lub wtyczka są uszkodzone, jeżeli nie działa 

prawidłowo, po upadku czy awarii bądź zalaniu wodą. W takim wypadku oddaj 
urządzenie do serwisu w celu zbadania i naprawy.

 Trzymaj kabel z dala od rozgrzanych powierzchni.
 Nie stosuj urządzenia w miejscach, gdzie używane są środki w aerozolu lub podaje się 

tlen. Generowane przez silnik iskry mogą soprowadzić do zapłonu gazów.
 Nigdy nie wrzucaj żadnych przedmiotów do wylotów powietrza.
 Nie stosuj urządzenia na zewnątrz.
 Przed odłączeniem urządzenia, należy ustawić wszystkie przełączniki w pozycje OFF. 

Następnie można wyjąć wtyczkę z gniazdka. 
 Urządzenia nie należy stosować do celów innych niż te, do których zostało 

przeznaczone. 
 Sensory pulsu nie są urządzeniami medycznymi. Ich zadaniem jest wskazać  
 Sensory pulsu nie są urządzeniami medycznymi. Ich zadaniem jest wskazanie 

przybliżonych wartości w odniesieniu do docelowego pulsu. 
 Korzystaj z rączek. Ich zadaniem jest zapewnienie bezpiecznego treningu. 
 Stosuj odpowiednie obuwie. Nie należy ćwiczyć na bieżni w butach z wysokim obcasem, 

w sandałach lub boso. Aby zapobiec przemęczeniu nóg zalecane jest wysokiej jakości 

obuwie sportowe. 

 Bieżnia nie jest sprzętem medycznym.

Po zakończeniu treningu wyjmij zawleczkę aby uniemożliwić uruchomienie bieżni przez

niepożądaną osobę. 

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE – PAMIĘTAJ O BEZPIECZEŃSTWIE!
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Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa



UWAGA!
Nigdy nie podłączaj tej bieżni do gniazdka z wyłącznikiem różnicowo-prądowym. Przy urządzeniu z
mocnym silnikiem, tego rodzaju gniazdku może wybić bezpieczniki. 
Nigdy nie otwieraj pokrywy bez wcześniejszego odłączenia przewodu zasilającego. Jeżeli różnice 
napięcia wynoszą 10% lub więcej, może to negatywnie wpłynąć na wydajność twojej bieżni. Nasza 
gwarancja nie obejmuje podobnych przypadków. Jeśli przypuszczasz, że napięcie może być zbyt 
niskie, skontaktuj się z ze swoim dostawcą energii elektrycznej lub z licencjonowanym elektrykiem 
w celu dokonania dokładnych pomiarów. 

Nigdy nie wystawiaj bieżni na bezpośrednie działanie wilgoci lub deszczu. Produkt ten nie jest 
przystosowany do użytku na zewnątrz, w pobliżu basenu lub spa, czy w innym środowisku o 
wysokiej wilgotności. Zakres temperatur, w którym urządzenie może działać wynosi od 5 do 48 
stopni Celsjusza, a maksymalna wilgotność wynosi 95% (bez kondensacji, czyli tworzenia się na 
powierzchniach kropli wody.

Instrukcje dotyczące uziemienia
Ten produkt musi być uziemiony. W razie awarii lub zniszczenia sprzętu uziemienie daje prądowi 
elektrycznemu ujście z najmniejszym oporem, ograniczając w ten sposób ryzyko porażenia prądem.
Urządzenie posiada przewód zakończony wtyczką z uziemieniem. Wtyczka musi być umieszczona 
w odpowiednim gniazdku, które zostało prawidłowo zainstalowane i uziemione zgodnie z 
obowiązującymi w danym kraju przepisami.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – Niewłaściwe połączenie przewodnika uziemiającego sprzęt może 
skutkować ryzykiem porażenia prądem. W przypadku wątpliwości czy urządzenie zostało 
prawidłowo uziemione, skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem lub serwisantem. Nie 
modyfikuj wtyczki urządzenia jeżeli nie pasuje do gniazdka, które posiadasz, lecz zainstaluj 
właściwe gniazdko przy pomocy wykwalifikowanego elektryka. 
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Ważne instrukcje dotyczące elektryczności



1) Nigdy nie korzystaj z bieżni jeżeli w pełni nie rozumiesz skutków jakiejkolwiek zmiany, której 
dokonałeś na skutek wydania polecenia konsoli.

2) Musisz zrozumieć, że zmiana obciążenia urządzenia nie następuje od razu. Ustaw wybraną 
wartość obciążenia na konsoli komputera i puść przycisk. Komputer zmieni ustawienie 
obciążenia stopniowo.

3) Nigdy nie korzystaj z bieżni podczas burzy. Może wtedy dochodzić do przepięć zasilania, które 
mogą skutkować zniszczeniem elementów urządzenia.

4) Zachowaj ostrożność wykonując inne czynności podczas treningu na bieżni, takie jak oglądanie 
telewizji, czytanie, itp. Czynności te mogą doprowadzić do utraty równowagi, co z kolei może 
doprowadzić do poważnej kontuzji.

5) Nigdy nie wchodź ani nie schodź z bieżni kiedy jej pas jest w ruchu. Bieżnie rozpoczynają pracę
z bardzo niewielką prędkością i nie należy stawać okrakiem nad pasem w chwili uruchomiania. 
Najlepiej od razu stanąć na pasie, zapoznawszy się wcześniej z zasadami obsługi konsoli. 
Dokonując zmian w ustawieniach (wzniosu, prędkości, itp.) zawsze trzymaj się rączek lub 
uchwytów. 

6) Nie naciskaj zbyt mocno przycisków konsoli. Zostały one zaprojektowane w taki sposób, by 
reagować na lekki dotyk. Mocniejsze naciskanie nie przyspieszy reakcji maszyny. Jeśli uważasz,
że urządzenie nie reaguje prawidłowo na zwykły nacisk, skontaktuj się ze sprzedawcą. 

Zawleczka bezpieczeństwa

Bieżnia posiada zawleczkę bezpieczeństwa. To proste magnetyczne urządzenie, z którego należy 
zawsze korzystać. Jej zadaniem jest zabezpieczenie bieżni na wypadek gdybyś upadł lub za 
bardzo zbliżył się do końca bieżni. Po wyciągnięciu zawleczki, pas bieżni zostanie zatrzymany. 

Jak stosować: 
1. Umieść magnes w specjalnym gnieździe w głowicy kontrolnej konsoli. Bez tego bieżnia się nie 
uruchomi.
2. Dobrze przymocuj do ubrania plastikowy klips.
Uwaga: Magnes jest wystarczająco silny by zminimalizować ryzyko przypadkowego wyłączenia 
maszyny. Klips powinien być przymocowany tak, by samoczynnie się nie odpiął. Zapoznaj się z 
jego sposobem działania I ograniczeniami. Po wypięciu magnesu z konsoli bieżnia zwolni do zera 
pojedynczymi lub podwójnymi skokami prędkości. Zwyczajowo w celu zatrzymania maszyny wciśnij
przycisk STOP/PAUSE. 
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Ważne instrukcje dotyczące użytkowania
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Zawartość opakowania

Krok 2

Krok 3

Krok 1

#110 Śruba Phillipsa
M5 x 10mm (2szt)

#73 Śruba Phillipsa M5
x 12mm (1szt)

                    

 #112 - Śruba Phillipsa
M5 x 30mm (2 pcs)

#125 Podkładka
gwiazdkowa M5

(1 szt)

#58 Podkładka
sprężysta 3/8" (6 szt)

#104 Śruba z łbem kulistym 
3/8” x 3-3/4”(6 szt)

#73 Śruba Phillipsa
M5 x 12mm (4 szt)

#59 Podkładka płaska
3/8" (6 szt)

#58 - Podkładka
sprężysta 3/8" (6 szt)

#58 Podkładka
sprężysta 3/8" (6szt)

#59 Podkładka płaska 
3/8" (6szt)

#105 Śruba z łbem kulistym 
3/8" x 3/4" (6szt)

#108 Śruba z łbem
gniazdowym (6 szt)



Krok 1: Słupki pionowe

 Prawy słupek (19) posiada wmontowany przewód komputera (A)(87). Unieś rurkę słupka z 
pokładu, a następnie przymocuj pionowo do ramy. Ustawiając prawy słupek należy ostrożnie 
pociągnąć za przewód komputera tak, by nie został przyciśnięty między słupkiem a ramą. 
Zamontuj jedną śrubę 3/8” x 3-3/4” (104), podkładkę sprężystą 3/8” (58) oraz  podkładkę 
płaską washer 3/8” (59) w górnym otworze płytki mocującej (21), oraz odpowiednim otworze 
rurki słupka, a następnie dokręć element do ramy. Następnie wkręć dwie pozostałe śruby 
(104) wraz z podkładkami (58 & 59) i mocno dokręć wszystkie trzy śruby. 

 W ten sam sposób zamontuj lewy słupek (18). 
 Przymocuj dolne pokrywy boczne (32 & 33) za pomocą 4 śrub M5 x 12mm (73).
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Instrukcja montażu bieżni CT800



Krok 2: Zespół konsoli

 Połącz ze sobą  przewody komputera (G(86) i C(120)), przewody czujników pulsu (D(122) i 
F(88),prawy oraz B(28) i E(88), lewy) a następnie podłącz przewód uziemienia (H)(121) do 
gniazda (I) w metalowej obudowie za pomocą śruby M5 x 12 mm  (73) oraz podkładki 
gwiazdkowej M5 (125) .

 Przymocuj konsolę (36) do ramy rączek (5) za pomcą dwóch śrub M5 x 30mm (112) oraz 
dwóch śrub M5 x 10mm (110).
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WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE MONTAŻU 

Instalując płytki mocowania konsoli (elementy 3 i 4) przed dokręceniem śrub upewnij 
się, że płytki zostały dosunięte do samego końca konsoli.
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Step 3: Mocowanie konsoli do pionowych słupków

 Połącz dwa mocowania interfejsu (3 lewe i 4 prawe) do ramy konsoli za pomocą sześciu 
śrub śrub M8 x 12mm (108).

 Połącz przewód komputera konsoli (C)(120) z odpowiednim przewodem (A)(87) znajdującym
się w rurce słupka.

 Przymocuj zespół konsoli do końców słupków za pomocą sześciu śrub 3/8” x 3/4” (105), 
podkładek sprężystych 3/8” (58) oraz podkładek płaskich 3/8” (59). Uważaj by nie uszkodzić 
przy tym przewodu komputera. 
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Zapoznanie się z panelem sterowania

■ Konsola

Pierwsze kroki:
Uruchom bieżnię poprzez podłączenie urządzenia do odpowiedniego żródła prądu, a następnie 
wciśnięcie przycisku zasilania znajdującego się w przedniej części bieżni pod osłoną silnika. 
Upewnij się, że zawleczka bezpieczeńśtwa została zainstalowana, ponieważ bez niej bieżnia nie 
uruchomi się.

Po uruchomieniu, przez chwilę zaświecą się wszystkie kontrolki na konsoli. Następnie w oknach 
Time (czas) i Distance (dystans) wyświetlą się wskaźniki licznika kilometrów. Okienko Time 
window wyświetli informację o całkowitej liczbie godzin pracy bieżni, a okienko Distance wyświetli 
informację o sumie pokonanych kilometrów (lub mil, w zależności od ustawień, aby zmienić te 
ustawienia, patrz. ogólne zasady eksploatacji).Następnie wyświetli się wiadomość o aktualnej wersji
oprogramowania. Następnie urządzenie przejdzie w tryb bezczynności, czyli domyślny tryb 
początkowy. 
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Stosowanie konsoli



Szybki start:

 Wciśnij i puść dowolny przycisk aby wzbudzić konsolę, o ile nie jest aktywna.
 Wciśnij i puść przycisk Start aby uruchomić ruch pasa z prędkością 0.8 km/h, a 

następnie za pomocą przycisków Fast / Slow ustaw żądaną prędkość. Możesz także 
wykorzystać przyciski 3-9 aby bezpośrednio wprowadzić żądaną prędkość.

 Aby spowolnić ruch pasa bieżni, wciśnij przycisk Slow (na konsoli lub rączce) aż do 
uzyskania odpowiedniej wartości. Możesz także wykorzystać przyciski 3-9.

 W celu zatrzymania bieżni wciśnij czerwony przycisk STOP.

Funkcje bieżni:

Pauza / Stop / Preset

1. W trakcie pracy bieżni można wykorzystać funkcję pauzy poprzez pojedyncze wciśnięcie 
przycisku STOP. Będzie to skutkowało stopniowym zwolnieniem pasa bieżni i powrotem wzniosu 
do poziomu zero. Wartości Czasu, Dystansu oraz Kalorii pozostaną niezmienne na czas trwania 
pauzy. Po 5 minutach wyświetlacz zresetuje się i wróci do ekranu startowego. 
2. Aby wznowić trening gdy bieżnia znajduje się w trybie pauzy, wciśnij przycisk START. Zarówno 
prędkość jak i wznios wrócą do poprzednich wartości. Jeśli przytrzymasz przycisk STOP przez ponad 
3 sekundy, konsola zostanie zresetowana.
3. Dwukrotne wciśnięcie przycisku Stop będzie skutkowało zakończeniem programu, po czym 
wyświetli się ekran podsumowania treningu. Po trzecim wciśnięciu przycisku Stop konsola powróci 
dotrybu bezczynności. 
4. Po wciśnięciu i przytrzymaniu przycisku Stop przez ponad 3 sekundy, konsola zostanie 
zresetowana. 
5. W trakcie zmiany ustawień takich jak wiek czy czas treningu, każdorazowe wciśnięcie przycisku 
Stop będzie skutkowało powrotem o jeden krok. 

Wznios:
 Wznios można ustawićw każdym momencie po uruchomieniu bieżni.
 Za pomocą przycisków ▲▼ ustaw żądany poziom wysiłku. Możesz także dokonać tego 

szybciej, za pomocą przycisków 2-6, po lewej stronie konsoli (wznios).
 Podczas wprowadzania zmian, konsola wyświetli wartości wzniosu jako procent kąta 

nachylenia.
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Wyświetlacz:
W trybie ręcznym każdy poziom treningu jest zwizualizowany przez 10 rzędów podświetlanych punktów. Ich 
funkcją jest jedynie przybliżone przedstawienie poziomu intensywności / wzniosu. Nie 
odzwierciedlają żadnych konkretnych wartości, lecz przybliżone, by uzyskać proporcjonalne 
porównanie do innych treningów. W trybie manualnym wyświetlacz Speed / Incline stworzy pewien 
"obraz" danego profilu w miarę zmieniania się poszczególnych wartości w trakcie treningu. Czas 
przedstawiony jest w 24 kolumnach. Każda z nich jest stanowi 1/24 całego czasu trwania programu.
Kiedy czas jest odliczany od zera (jak w trybie Quick Start) każda z kolumn odpowiada jednej 
minucie. 
Obok wyświelacza znajdują się trzy diody LED z oznaczeniami: Trasa, Prędkość, oraz Wznios, a 
także przycisk opcji wyświetlania (display). Kiedy podświetlona jest dioda Trasy, wyświetlacz 
pokazuje profil trasy, kiedy podświetlona jest dioda Prędkości, wyświetlacz pokazuje profil 
prędkości, a kiedy podświetlona jest dioda wzniosu, wyświetlacz pokazuje profil wzniosu. Widok 
profilu na wyświetlaczu można zmienić naciśnięcie przycisku display. Po zmianie wyświetlanego 
profilu, kolejny profil zostanie wyświetlony przez 4 sekundy. W momencie wyświetlania danego 
profilu, przypisana do niego dioda będzie migać. Kolejne naciśnięcie przycisku display przywróci na 
wyświetlaczu profil Trasy.

Trasa 0.4 km:
Trasa 0.4km będzie przedstawiona graficznie dookoła wyświetlacza. Migający punkt wskazuje 
postęp treningu. Na środku ekranu znajduje się licznik okrążeń.

Funkcja odczytu pulsu:
Podczas treningu okno pulsu będzie wskazywało aktualny poziom pulsu użytkownika w 
uderzeniach na minutę. W celu prawidłowego odczytu pulsu, należy trzymać obie dłonie na lewym
i prawym stalowym czujniku pulsu. Wartości pulsu są wyświetlane zawsze gdy komputer otrzymuje 
sygnał z czujników. Przy aktywnym programie pulsu funkcja ta jest również dostępna. Bieżnia 
współpracuje też z bezprzewodowymi pulsometrami kompatybilnymi z urządzeniami Polar.

Wykres słupkowy pulsu:
Wyświetla graficzną ilustrację pulsu w postaci procentowej wartości maksymalnego pulsu. 
Wprowadzając wiek w fazie programowania,komputer wyliczy puls maksymalny, a następnie 
podświetli wykre słupkowy ukazujący obecną wartość pulsu.

Okno wiadomości:
Wyświetla wiadomości pomagające ukończyć procedurę programowania. W czasie trwania 
programu, okno wiadomości wyświetla wszystkie dane dotyczące treningu. 

W celu wyłączenia bieżni:
Wyświetlacz wyłączy się automatycznie (przejdzie w stan uśpienia) po 30 minutach braku 
aktywności. W stanie uśpienia, bieżnia deaktywuje praktycznie wszystkie elementy pobierające 
prąd, za wyjątkiem czujników przycisków oraz zawleczki bezpieczeństwa, a kiedy zostaną one 
wzbudzone, uruchamia ponownie konsolę. W trybie tym pobór prądu jest minimalny (podobny do 
poboru wyłączonego telewizora) i nie ma żadnych przeciwwskazań by nie przełączać głównego 
włącznika i zostawiać bieżnię w trybie uśpienia.

Oczywiście, moża też wyciągnąć zawleczkę bezpieczeństwa lub przełączyć główny włącznik w 
pozycję OFF.
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Ta bieżnia Spirit posiada pięć predefiniowanych programów - 1 program dostosowany do potrzeb 
użytkownika, dwa programy pulsu, test sprawności na podstawie testu Gerkin oraz 1 program 
manualny. 

Aby wybrać i uruchomić program predefiniowany:
 Wybierz program a następnie wciśnij przycisk enter aby rozpocząć modyfikację ustawień, lub 

po prostu wciśnij przycisk start by rozpocząć program z ustawieniami domyślnymi.
 Po wybraniu programu i wciśnięciu przycisku enter aby wprowadzić dane, okienko Time zacznie 

migać i początkowo będzie wskazywać domyślną wartość 20 minutes. Wartość tę można zmienić 
za pomocą dowolnych przycisków góra/dół. Następnie zatwierdź wybór przyciskiem enter. (Uwaga: W 
każdym momencie podczas programowania konsoli możesz rozpocząć trening z zachowaniem 
danych, które do tej pory zostały zmienione i zatwierdzone. 

 Następnie w okienku Incline (wznios) zacznie migać wartość Wieku (Age). Wprowadzenie 
właściwej wartości wieku jest istotne dla precyzji wskazań odczytu pulsu. Jest również 
niezbędne do korzystania z programów pulsu. Ustaw odpowiednią wartość za pomocą 
przycisków góra/dół, a następnie zatwierdź przyciskiem enter.

 W okienku Distance zacznie migać wartość masy ciała (Bodyweight). Wprowadzenie właściwej 
wartości wagi jest istotne dla precyzji wskazań odczytu kalorii. Ustaw odpowiednią wartość za 
pomocą przycisków góra/dół, a następnie zatwierdź przyciskiem enter.

 Następnie w okienku Speed zacznie migać wartość maksymalnej prędkości dla wybranego 
programu. Ustaw odpowiednią wartość za pomocą przycisków góra/dół, a następnie zatwierdź 
przyciskiem enter. Każdy program charakteryzuje się własną dynamiką zmian prędkości; dzięki 
temu ustawieniu możesz dowolnie ograniczyć maksymalną wartość prędkości dla danego 
treningu.

 Następnie wciśnij przycisk start aby rozpocząć program.
 Program rozpocznie się 3-minutową rozgrzewką. Możesz też nacisnąć przycisk start aby ją 

pominąć i przejść od razu do treningu. W trakcie trwania rozgrzewki wyświetlacz będzie odliczał 
czas 3 minut. 

Programy predefiniowane a ustawienia wzniosu
Poziomy prędkości oraz wzniosu dla poszczególnych programów przedstawiono w pniższej tabeli. 
Wartości prędkości w tabeli oznaczają procentowe wartości maksymalnej prędkości dla danego programu.
Przykładowo, prędkość początkowa dla programu P1 (Program 1, WNIESIENIE) wynosi 20. Oznacza to, 
że w tym odcinku programu prędkość będzie wynosić 20% prędkości maksymalnej programu (Wartość tę 
ustawia użytkownik w sposób opisany powyżej). Jeżeli użytkownik ustawi prędkość maksymalną na 10 
km/h, prędkość w pierwszym odcinku tego programu wyniesie 2 km/h. Zauważ, że odcinek 12 pokazuje 
wartość 100, co oznacza, że prędkość wyniesie 100% z 10 km/h, czyli 10 km/h.

Prog ODC. Rozgrz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Odpoczynek

P1
Pręd.

2
0

30 40 50 60 60 70 70 70 80 80 70 80 80 100 100 70 80 80 70 70 80 80 70 60 60 50 40 30 20

Wznios 0 0 0 0 1 2 3 3 4 3 3 4 4 5 3 3 4 3 3 4 4 5 4 3 1 1 0 0 0 0

P2
Pręd.

2
0

30 40 50 60 60 70 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 80 70 60 50 40 30 20

Wznios 0 0 0 0 1 2 3 3 3 4 5 3 3 4 4 3 3 2 2 3 4 5 6 4 2 1 0 0 0 0

P3
Pręd

2
0

30 40 50 60 60 70 70 70 80 70 70 80 80 60 70 80 80 70 70 70 100 70 80 60 60 50 40 30 20

Wznios 0 0 0 0 1 1 1 2 2 3 2 2 3 3 1 2 3 3 2 2 4 4 2 3 1 1 0 0 0 0

P4
Pręd

2
0

30 40 50 60 60 70 80 100 60 60 70 80 100 60 70 100 60 70 100 60 70 80 70 60 60 50 40 30 20

Wznios 0 0 0 0 1 2 3 5 6 2 3 5 6 7 2 3 7 2 3 8 2 3 5 4 3 1 0 0 0

P1= Wzniesienie ; P2=Spalanie tkanki tłuszczowej; P3= Cardio; P4= Interwał
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Program użytkownika:
 Wybierz program użytkownika (custom) a następnie wciśnij przycisk Enter. Pamiętaj, że na dole

wyświetlacza podświetli się jeden rząd kropek (chyba, że program został już wcześniej zapisany).

 Następnie zacznie migać okno czasu (Time). Za pomocą przycisków góra/dół ustaw żądaną
wartość czasu trwania i zatwierdź ją przyciskiem ENTER. Jest to wymagane do kontynuacji.

 Następnie  w oknie  wzniosu (Incline)  zacznie  migać  wartość  określająca wiek użytkownika.
Wprowadzenie  właściwej  wartości  wieku jest  istotne dla  prawidłowych wskazań pracy serca.
Ustaw odpowiednią wartość za pomocą przycisków góra/dół,  po czym zatwierdź przyciskiem
ENTER.

 Następnie w oknie dystansu (Distance) zacznie migać wartość określająca Wagę. Wprowadzenie
właściwej wagi użytkownika jest istotne dla prawidłowego odczytu licznika spalonych kalorii. 
Ustaw odpowiednią wartość za pomocą przycisków góra/dół, po czym zatwierdź przyciskiem 
enter.

 Następnie zacznie migać pierwsza kolumna (odcinek) ustawienia prędkości. Za pomocą 
przycisków Fast / Slow (szybciej/wolniej), ustaw poziom dla pierwszego odcinka, a następnie 
zatwierdź przyciskiem enter. Teraz zacznie migać druga kolumna. Zauważ, że wartość z pierwszej  
kolumny została przeniesiona do kolejnej. Powtarzaj ten proces aż do zaprogramowania 
wszystkich odcinków. 

 Na koniec ponownie zacznie migać pierwsza kolumna . Konsola jest teraz gotowa do ustawienia 
wartości wzniosu. Powtarzaj czynności, za pomocą których zaprogramowałeś prędkość do 
ustawienia wzniosu dla poszczególnych odcinków.

 Wciśnij przycisk Start aby rozpocząć trening oraz zapisać program w pamięci urządzenia.

Bieg na 5km: 

Ten program automatycznie ustawia jako cel treningu dystans 5 kilometrów. Na wyświetlaczu 
graficznym pokaże się jedna pętla długości 5 kilometrów, a w oknie dystansu wyświetli się 
początkowa wartość 5km.Po rozpoczęciu programu, dystans będzie się zmniejszał, a kiedy 
osiągnie wartość zero, program zakończy się.
 
 *Pamiętaj, że wartość prędkości będzie wyrażona w Mph (milach na godzinę) jeżeli konsola nie została 
ustawiona na wartości metryczne. 
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Test sprawności:

Test sprawności jest oparty na tzw teście strażaka i bada objętość tlenu (VO2 MAX) przy wysiłku 
submaksymalnym. Podczas testu, wartości prękości i wniosu będą naprzemiennie wzrastać aż do 
osiągnięcia wartości 85% of maksymalnego pulsu. Wynik testu będzie zależał od tego po jakim 
czasie zostanie osiągnięta wartość 85%, zgodnie z poniższą tabelą.

Etap Czas Prędkość Wznios VO2 Max
1 0 to 1:00 7.2KPH 0% 31.15

2.1 1:00 7.2KPH 2% 32.55
2.2 1:30 7.2KPH 2% 33.6
2.3 1:45 7.2KPH 2% 34.65
2.4 2:00 8.0KPH 2% 35.35
3.1 2:15 8.0KPH 2% 37.45
3.2 2:30 8.0KPH 2% 39.55
3.3 2:45 8.0KPH 2% 41.3
3.4 3:00 8.0KPH 4% 43.4
4.1 3:15 8.0KPH 4% 44.1
4.2 3:30 8.0KPH 4% 45.15
4.3 3:45 8.0KPH 4% 46.2
4.4 4:00 8.8KPH 4% 46.5
5.1 4:15 8.8KPH 4% 48.6
5.2 4:30 8.8KPH 4% 50
5.3 4:45 8.8KPH 4% 51.4
5.4 5:00 8.8KPH 6% 52.8
6.1 5:15 8.8KPH 6% 53.9
6.2 5:30 8.8KPH 6% 54.9
6.3 5:45 8.8KPH 6% 56
6.4 6:00 9.6KPH 6% 57
7.1 6:15 9.6KPH 6% 57.7
7.2 6:30 9.6KPH 6% 58.8
7.3 6:45 9.6KPH 6% 60.2
7.4 7:00 9.6KPH 8% 61.2
8.1 7:15 9.6KPH 8% 62.3
8.2 7:30 9.6KPH 8% 63.3
8.3 7:45 9.6KPH 8% 64
8.4 8:00 10.4KPH 8% 65
9.1 8:15 10.4KPH 8% 66.5
9.2 8:30 10.4KPH 8% 68.2
9.3 8:45 10.4KPH 8% 69
9.4 9:00 10.4KPH 10% 70.7

10.1 9:15 10.4KPH 10% 72.1
10.2 9:30 10.4KPH 10% 73.1
10.3 9:45 10.4KPH 10% 73.8
10.4 10:00 11.2KPH 10% 74.9
11.1 10:15 11.2KPH 10% 76.3
11.2 10:30 11.2KPH 10% 77.7
11.3 10:45 11.2KPH 10% 79.1
11.4 11:00 11.2KPH 10% 80

Przed wykonaniem testu:

 Upewnij się, że jesteś zdrowy; jeżeli masz powyżej 35 lat lub w przeszłości miałeś problemy 
zdrowotne, zanim wykonasz trening skonsultuj się z lekarzem.

 Należy wykonać rozgrzewkę i rozciąganie.
 Nie należy zażywać kofeiny.
 W przypadku stosowania czujników pulsu, trzymaj je lekko, niezaciskąjąc dłoni.
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Etap Czas Prędkość Wznios  VO2 Max
1 0 to 1:00 4.5MPH 0% 31.15

2.1 1:00 4.5MPH 2% 32.55
2.2 1:30 4.5MPH 2% 33.6
2.3 1:45 4.5MPH 2% 34.65
2.4 2:00 5.0MPH 2% 35.35
3.1 2:15 5.0MPH 2% 37.45
3.2 2:30 5.0MPH 2% 39.55
3.3 2:45 5.0MPH 2% 41.3
3.4 3:00 5.0MPH 4% 43.4
4.1 3:15 5.0MPH 4% 44.1
4.2 3:30 5.0MPH 4% 45.15
4.3 3:45 5.0MPH 4% 46.2
4.4 4:00 5.5MPH 4% 46.5
5.1 4:15 5.5MPH 4% 48.6
5.2 4:30 5.5MPH 4% 50
5.3 4:45 5.5MPH 4% 51.4
5.4 5:00 5.5MPH 6% 52.8
6.1 5:15 5.5MPH 6% 53.9
6.2 5:30 5.5MPH 6% 54.9
6.3 5:45 5.5MPH 6% 56
6.4 6:00 6.0MPH 6% 57
7.1 6:15 6.0MPH 6% 57.7
7.2 6:30 6.0MPH 6% 58.8
7.3 6:45 6.0MPH 6% 60.2
7.4 7:00 6.0MPH 8% 61.2
8.1 7:15 6.0MPH 8% 62.3
8.2 7:30 6.0MPH 8% 63.3
8.3 7:45 6.0MPH 8% 64
8.4 8:00 6.5MPH 8% 65
9.1 8:15 6.5MPH 8% 66.5
9.2 8:30 6.5MPH 8% 68.2
9.3 8:45 6.5MPH 8% 69
9.4 9:00 6.5MPH 10% 70.7

10.1 9:15 6.5MPH 10% 72.1
10.2 9:30 6.5MPH 10% 73.1
10.3 9:45 6.5MPH 10% 73.8
10.4 10:00 7.0MPH 10% 74.9
11.1 10:15 7.0MPH 10% 76.3
11.2 10:30 7.0MPH 10% 77.7
11.3 10:45 7.0MPH 10% 79.1
11.4 11:00 7.0MPH 10% 80



Programowanie testu sprawnościowego:

- Wciśnij przycisk Fit-test, a następnie przycisk enter.
- Zostaniesz poproszony w wprowadzenie wieku( Age). Możesz zmienić jego wartość wyświetlaną 
w oknie wzniosu za pomocą przycisków góra/dół a następnie zatwierdzić wybór przyciskiem enter i 
przejść do kolejnego ekranu. 
- Teraz należy wprowadzić swoją wagę (Weight). Możesz zmienić tę wartość wyświetlaną w oknie 
dystansu za pomocą przycisków góra/dół a następnie zatwierdzić wybór przyciskiem enter.
- Wciśnij przycisk Start aby rozpocząć test. 

Podczas testu:

 Aby test mógł się rozpocząć konsola musi mieć zapewniony stały odczyt pulsu. W tym celu 
możesz trzymać dłonie na czujnikach pulsu lub założyć specjalny pas piersiowy.

 Test rozpocznie się 3 minutową rozgrzewką z prędkością 4.8km/h, po której nastąpi właściwy 
test sprawnościowy.

 Dane wyświetlane podczas tego testu to:
a. Time - całkowity czas trwania testu
b. Incline - wznios wyrażony procentach
c. Distance - dystans wyrażony w kilometrach lub milach w zależności od ustawień 

konsoli.
d. Speed - prędkość wyrażona w km/h lub mph w zależności od ustawień konsoli.
e. Docelowy i aktualny Puls - wyświetlane w oknie wiadomości. 

Po teście:

 Odpocznij przez jedną do trzech minut.
 Zapamiętaj swój wynik, poniważ po kilku minutach konsola automatycznie wróci do ekranu 

początkowego.
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Co oznacza twój wynik:

Wykres VO2max Chart dla mężczyzn i bardzo wysportowanych kobiet

18-
25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+

lat lat lat lat lat lat

doskonały >60 >56 >51 >45 >41 >37 

dobry 
52-
60 49-56 43-51 39-45 36-41 33-37 

powyżej 
przeciętnej

47-
51 43-48 39-42 35-38 32-35 29-32 

przeciętny 
42-
46 40-42 35-38 32-35 30-31 26-28 

poniżej 
przeciętnej

37-
41 35-39 31-34 29-31 26-29 22-25 

słaby 
30-
36 30-34 26-30 25-28 22-25 20-21 

 bardzo 
słaby <30 <30 <26 <25 <22 <20 

Wykres VO2max  dla kobiet i słabych kondycyjnie mężczyzn 

 

18-
25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+

lat lat lat lat lat lat

doskonały 56 52 45 40 37 32

dobry 
47-
56 45-52 38-45 34-40 32-37 28-32 

powyżej 
przeciętnej 

42-
46 39-44 34-37 31-33 28-31 25-27 

przeciętny 
38-
41 35-38 31-33 28-30 25-27 22-24 

poniżej 
przeciętnej 

33-
37 31-34 27-30 25-27 22-24 19-22 

słaby 
28-
32 26-30 22-26 20-24 18-21 17-18 

bardzo 
słaby <28 <26 <22 <20 <18 <17 
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Stare angielskie porzekadło „no pain, no gain” („nie ma zysku bez bólu”) to mit. Niech świadczą o 
tym choćby korzyści płynące z komfortowego trenowania. Spora część tego sukcesu jest między 
innymi pochodną wykorzystywania urządzeń monitorujących pracę serca. Po odpowiednim 
zastosowaniu tego rodzaju aparatury wiele osób odkrywa, że ich zwykły dobór intensywności 
ćwiczeń jest zbyt niski lub zbyt wysoki, a trening przynosi im znacznie więcej radości jeśli wartość 
ich pulsu mieści się w określonym zakresie.
W celu określenia najkorzystniejszego zakresu dla własnych treningów, należy najpierw określić 
swój Puls Maksymalny. Można to osiągnąć stosując następujący wzór: 220 minus twój wiek. Wynik 
da Maksymalny Puls (MHR) dla osoby w twoim wieku. W celu ustalenia efektywnego zakresu pulsu 
dla określonych celów wystarczy po prostu obliczyć właściwy procent twojego HMR. Zakres 
treningowy pulsu wynosi od 50% do 90% maksymalnego pulsu. Trening na poziomie 60% MHR 
zaleca się do spalania tkanki tłuszczowej, a trening na poziomie 80% pomaga wzmacniać układ 
sercowo-naczyniowy. Zakres pomiędzy 60% a 80% gwarantuje maksymalne korzyści dla 
użytkownika. 
Dla osoby w wieku 40 lat, docelowy zakres
pulsu oblicza się następująco:
220 – 40 = 180 (puls maksymalny)
180 x .6 = 108 uderzeń na minutę (60% pulsu
maksymalnego)
180 x .8 = 144 uderzeń na minutę (80% pulsu
maksymalnego)
Więc dla 40-latka zakres treningowy pulsu
wynosi między 108 a 144 uderzeń na minutę.
Po wprowadzeniu wieku podczas
programowania urządzenia, konsola wykona te
obliczenia automatycznie. Wprowadzenie wieku
służy do ustawienia programów Pulsu. Po
obliczeniu MHR możesz wybrać swój cel
treningowy.
Dwa najbardziej popularne cele treningowe to
wydolność sercowo-naczyniowa (trening serca i
płuc) oraz kontrola wagi. Czarne kolumny na powyższym wykresie symbolizują MHR osoby w 
wieku podanym poniżej każdej z kolumn. Puls treningowy dla wydolności sercowo-naczyniowej 
bądź kontroli wagi reprezentują dwie przekątne linie przecinające wykres. Definicja wartości 
docelowej znajduje się w lewym dolnym rogu wykresu. Jeśli twoim celem jest wydolność sercowo-
naczyniowa lub kontrola wagi, możesz go osiągnąć poprzez trenowanie na poziomie 80% lub 60%
swojego MHR w oparciu o plan treningowy zaaprobowany przez lekarza. Przed rozpoczęciem 
jakiegokolwiek programu treningowego, skonsultuj się z lekarzem.
Stosując każdą bieżnię SPIRIT z funkcją odczytu pulsu można korzystać z tej funkcji bez 
konieczności uruchomiania programu pulsu. Funkcja ta jest aktywna przy dowolnym programie. 
Program pulsu automatycznie kontroluje wznios. 
Uwaga!
Wartość docelowa w programach HR-1 oraz HR-2 jest jedynie wartością sugerowaną dla 
przeciętnych, zdrowych osób. Nie przeciążaj się! Możliwe, że nie będziesz w stanie osiągnąć 
postawionego sobie celu. Jeśli nie jesteś pewien, wprowadź wyższą wartość wieku w celu 
uzyskania niższej wartości docelowego pulsu.
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Jak należy stosować opaskę:
 Przyłącz nadajnik do elastycznego pasa za pomocą blokowanego klucza.
 Dopasuj pas w taki sposób by był jak najlepiej dopasowany, jednak tak, aby nie uwierał.
 Umieść nadajnik tak by logo znajdowało się na środku torsu w

stronę przeciwną do ciała (niektóre osoby powinny umieścić
nadajnik nieznacznie na lewo od środka). Przymocuj końcówkę
elastycznego paska wkładając zaokrągloną końcówkę i za
pomocą zazębiających się części zamocuj nadajnik wraz z
paskiem wokół klatki piersiowej.

 Umieść nadajnik bezpośrednio pod mięśniami piersiowymi.
 Pot stanowi najlepszy przewodnik pomagający zmierzyć

najdrobniejsze sygnały elektryczne serca. Jednakże do
uprzedniego zwilżenia elektrod może posłużyć również zwykła woda. (Elektrody to dwa 
karbowane owalne fragmenty po wewnętrznej stronie paska oraz po obu stronach 
nadajnika.) Zaleca się także założenie paska z nadajnikiem na kilka minut przed 
rozpoczęciem treningu. Niektórzy użytkownicy mogą z powodu specyficznej budowy ciała 
mieć początkowo problemy z uzyskaniem ciągłego, silnego sygnału. Po rozgrzaniu się 
problem ten powinien być mniej dostrzegalny.

 W celu uzyskania silnego, ciągłego sygnału, trening musi odbywać się w określonej 
odległości między nadajnikiem i odbiornikiem. Zasięg ten może być zmienny, ale generalnie 
należy przyjąć, że aby zagwarantować rzetelne i miarodajne odczyty, użytkownik powinien 
przebywać jak najbliżej konsoli. Noszenie nadajnika bezpośrednio na gołej skórze zapewnia 
jego prawidłowe działanie. Możesz również nosić nadajnik na koszulce. W tym celu zwilż 
wodą fragmenty koszulki, których będą dotykały elektrody.

Pamiętaj: Nadajnik zostaje automatycznie aktywowany po wykryciu aktywności serca użytkownika. Ponadto,
jeśli nie wykryje aktywności, automatycznie się zdezaktywuje. Mimo, że nadajnik jest wodoszczelny, wilgoć 
może powodować wykrywanie fałszywych sygnałów, dlatego też należy po zakończeniu treningu wysuszyć 
nadajnik do sucha w celu przedłużenia żywotności baterii (przybliżony czas pracy baterii wynosi 2500 
godzin). Bateria zamienna to Panasonic CR2032.
Niepożądane Działanie
Uwaga! Nie korzystaj z programów Pulsu orbitreka jeżeli urządzenia nie wyświetla stabilnie aktualnego 
pulsu. Bardzo wysokie odczyty i wyświetlanie niespójnych, losowych liczb wskazuje, że wystąpił problem.
Potencjalne źródła zakłóceń skutkujące błędnym odczytem pulsu:
 Kuchenki mikrofalowe, telewizory, małe urządzenia, itp.
 Światła fluorescencyjne
 Niektóre domowe systemy alarmowe
 Siatki ogrodzeniowe
 Niektóre osoby mogą mieć problemy z odczytem z ich skóry przez nadajnik. W podobnym przypadku 

spróbuj założyć nadajnik do góry nogami. Normalną pozycję nadajnika można rozpoznać po logo Spirit 
Fitness.

 Antena wykrywająca puls jest bardzo wrażliwa. Jeżeli na zewnątrz znajduje się źródło głośne dźwięku, 
pomocne w wyeliminowaniu zakłóceń może okazać się przestawienie trenażera o dziewięćdziesiąt 
stopni.

 Inna osoba korzystająca z nadajnika w odległości mniejszej niż metr od konsoli twojego trenażera.
W przypadku dalszego występowania problemów, skontaktuj się ze sprzedawcą.
Uwaga! 
Nie korzystaj z programu pulsu jeżeli wyświetlacz konsoli nie wyświetla prawidłowo odczytu 
pulsu użytkownika!
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Stosowanie pasa piersiowego (opcjonalne)



Jak działa program pulsu:
Program Pulsu (HRC) działa na zasadzie dostosowywania wzniosu bieżni tak, by osiągnąć określony 
poziom pulsu. Zmiany wzniosu wpływają na puls znacznie skuteczniej niż zmiany samej prędkości. Program 
pulsu automatycznie stopniowo dobiera wartość wzniosu tak, by osiągnąć wartość zapisanego 
maksymalnego pulsu.

Wybór programu pulsu:
W fazie programowania masz możliwość wyboru trybu Kontroli Wagi (HR-1), lub  Kardiowaskularnego (HR-
2). Program kontroli wagi będzie utrzymywał wartość pulsu na poziomie 70% pulsu maksymalnego. Tryb 
kardiowaskularny będzie utrzumywał wartość pulsu na poziomie 90% pulsu maksymalnego. Puls 
maksymalny oblicza się na podstawie wzoru, gdzie odejmuje się wiek użytkownika od stałej wartości 220. 
Twoje ustawienia pulsu zostaną automatycznie zapamiętane na etapie programowania, przy wprowadzaniu 
wieku.

Do uruchomienia programu pulsu niezbędny jest silny sygnał i stała wartość wyświetlana 
w oknie pulsu

 Wciśnij przycisk HR1 lub HR2.
 W oknie pulsu zacznie migać domyślny tryb HR dla tego programu. Możesz go teraz 

dostosować do swoich potrzeb, a następnie wciśnij przycisk enter, lub od razu wciśnij enter by
rozpocząć tryb domyślny. 

 Następnie w oknie kalorii będzie migać wartość masy ciała. Ustaw wagę i wciśnij przycisk 
enter, lub zatwierdź wybór domyślny.

 Następnie w oknie pulsu będzie migać wartość wieku. Dostosuj ją i wciśnij przycisk enter, lub 
od razu wciśnij enter by zatwierdzić wartość domyślną. Zmiana wartości wieku będzie miała 
wpływ na wartość docelowego pulsu.

 Następnie zacznie migać okienko czasu. Ustaw czas treningu i zatwierdź wybór
przyciskiem enter. 

 Wciśnij przycisk start aby uruchomić program.
 W trakcie trwania programu możesz zmniejszać lub zwiększać wartość docelowego pulsu za 

pomocą przycisków góra/dół.
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Pas i Pokład 
Twoja bieżnia korzysta z niezwykle wydajnego pokładu o niewielkim tarciu. Jej funkcjonalność jest optymalna
kiedy pokład jest czysty. Za pomocą miękkiej, wilgotnej szmatki lub ręcznika papierowego przetrzyj krawędź 
pasa oraz przestrzeń między pasem a ramą. Postaraj się dostać jak najgłębiej pod pas. Aby zagwarantować 
maksymalną żywotność sprzętu, czynność tę należy wykonywać raz na miesiąc. Powierzchnię pasa należy 
czyścić wodą z dodatkiem detergentu, za pomocą nylonowej gąbki. Przed użyciem bieżni, zaczekaj aż 
sprzęt wyschnie. 

Pył z Pasa
Jest to zwykły efekt docierania się bieżni. Czasami na podłodze za maszyną może się pojawić czarny pył, 
Jest to zjawisko normalne. 

Czyszczenie ogólne
Wloty powietrza mogą się blokować przez kurz, brud oraz zwierzęcą sierść, a następnie gromadzić na 
ruchomym pasie. Należy średnio co miesiąc odkurzać podłogę pod bieżnią, aby zapobiec nadmiernemu 
gromadzeniu się kurzu, który może zostać wciągnięty do mechanizmu bieżni pod pokrywą silnika. Raz do 
roku należy zdjąć czarną pokrywę silnika I za pomocą odkurzacza usunąć brud, który się tam zgromadził. 
PRZED WYKONANIEM TEJ CZYNNOŚCI ODŁĄCZ BIEŻNIĘ OD ŹRÓDŁA ZASILANIA. 

Regulacja Pasa
Regulacja Napięcia pasa bieżni – Napięcie pasa dla większości użytkowników nie jest istotne, choć może 
się okazać kluczowym parametrem dla biegaczy, którym zależy na uzyskaniu gładkiej i stabilnej 
powierzchni. Regulacji należy dokonywać na tylnej rolce za pomocą klucza inbusowego M6 (132). Śruby 
regulacyjne znajdują się na końcach szyn, co pokazuje poniższa ilustracja. Uwaga: Regulacji dokonuje się 
przez niewielki otwór w osłonie śruby.

Dokręć tylną rolkę tylko na tyle by zapobiec ześlizgnięciu się pasa z przedniej rolki. Przekręć każdą ze śrub 
regulacyjnych napięcia pasa o 1/4 obrotu, a następnie sprawdź jego napięcie wchodząc na bieżnię i 
upewniając się, że się nie ślizga i chodzi płynnie. Dokręcaj śruby do czasu aż pas przestanie się ślizgać.
- jeśli uważasz, że pas jest dostatecznie naprężony, ale mimo to się ślizga, problem może leżeć po stronie 
luźnego pasa napędowego silnika, znajdującego się pod przednią pokrywą.
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NIE DOKRĘCAJ ŚRUB ZBYT MOCNO – zbyt mocne dokręcenie śrub może doprowadzić do uszkodzenia 
pasa i zbyt szybkiego zużycia łożysk. 

Regulacja Prowadzenia Pasa 
Praca bieżni jest uzależniona od tego czy rama urządzenia stoi na relatywnie płaskim podłożu. Jeżeli 
podłoże nie jest równe, przednia i tylna rolka nie biegną równolegle, co może skutkować koniecznością 
stałego regulowania pasa.

Bieżnia została tak zaprojektowana by jej pas w czasie pracy w miarę możliwości znajdował się na samym 
środku. To normalne, że niektóre pasy mają tendencję do przesuwania się w jedną stronę gdy nikt na nich 
nie biegnie. Po kilku minutach pracy, taki pas powinien sam się wyśrodkować. Jednak w przypadku gdy pas 
w trakcie pracy nadal przesuwa się w jedną stronę,
konieczna jest jego regulacja. 

Do regulacji tylnej rolki służy dołączony klucz
inbusowy 10mm. Dokonuj regulacji tylko od lewej
strony. Ustaw prędkość bieżni między 3 a 5 km/h.

Musisz mieć świadomość, że nawet niewielka
zmiana może skutkować znaczną różnicą pracy, co
może nie być widoczne od razu. Jeśli pas porusza
się zbyt blisko lewej strony, obróć śrubę o 1/4 obrotu
w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara), a
następnie poczekaj kilka minut aż pas się ustabilizuje na środku pracującej bieżni. 
W zależności od sposobu użytkowania bieżnia może wymagać okresowej regulacji prowadzenia pasa. 
Niektórzy użytkownicy mogą obserwować innego rodzaju zmiany. Powinieneś przyjąć, że co jakiś czas 
będziesz musiał dokonywać regulacji pasa. Jest to parametr bieżni, za który odpowiada sam użytkownik. 

UWAGA: Wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowej regulacji Naprężenia / 
Prowadzenia, nie są objętą gwarancją. 
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SMAROWANIE PASA / POKŁADU
Nie stosuj innych smarów niż zalecane przez producenta. Wraz z 
bieżnią otrzymasz jedną tubkę smaru, a dodatkowe tubki możesz 
zamówić u dystrybutora. Na rynku istnieją różne produkty tego typu, 
jednak zalecamy stosowanie jedynie produktów firmy  Lube-N-Walk.

W zestawie otrzymasz specjalną szpatułkę ułatwiającą aplikację smaru. 
Pamiętaj by stosować tylko smary na bazie wosku, NIE parafiny.

Regularne smarowanie bieżni zapewnia maksymalną żywotność sprzętu. Gdy smar wysycha, wzrasta 
tarcie pomiędzy pasem a pokładem, co skutkuje niepożądanym obciążeniem silnika, pasu 
napędowego oraz elektroniki. Może to doprowadzić do fatalnych w skutkach uszkodzeń tych drogich 
podzespołów. Brak regularnego smarowania bieżni może skutkować utratą gwarancji. 

Nałóż smar na pokład pod pasem biegowym. Jeśli jesteś w stanie dosięgnąć na ok 15 cm od krawędzi,
wykonaj następujące czynności: Odłącz urządzenie od źródła zasilania. Unieś pas na wysokości 
środka i wsuń tubkę ze smarem pod spód. Wyciśnij smar na powierzchnię pokładu. Powtórz te 
czynności po drugiej stronie. Podłącz bieżnię i uruchom ją na kilka minut. Pochodź po pasie z 
umiarkowaną prędkością.

Jeżeli nie jesteś w stanie wykonać powyższych czynności, będzie koniecznie poluzowanie pasa 
biegowego. Za pomocą klucza inbusowego 6mm poluzuj dwie śruby regulujące tylnej rolki znajdujące 
się w zaślepkach na tyle by móc unieść pas (ok 5-10 obrotów śrub). Upewnij się, że obie śruby zostały 
poluzowane tak samo, a także zapamiętaj liczbę wykonanych obrotów ponieważ po zakończeniu 
smarowania należy przywrócić je do pozycji początkowej.

Po poluzowaniu pasa, wytrzyj go czystą niemechacącą szmatką. Wyciśnij całą tubkę smaru na 
powierzchnię pokładu około 45 cm od pokrywy silnika. Rozprowadź zawartość tubki w poprzek pokładu
(równolegle do pokrywy silnika) w linii długości ok. 30 cm, w równej odległości od obu krawędzi. Smar 
należy rozprowadzić mniej więcej w miejscu, w którym stopy lądują na bieżni podczas treningu. Po 
nasmarowaniu pokładu, dokręć śruby tylnej rolki, a następnie włącz bieżnię z prędkością ok 5 km/h na 
ok 2 minuty, ale bez wchodzenia na nią, by sprawdzić czy pas utrzymuje się na środku pokładu. Jeżeli 
pas schodzi na jedną stronę, sprawdź sekcję regulacja pasa. Następnie pochodź na bieżni przez około
pięć minut z umiarkowaną prędkością aby smar został odpowiednio rozprowadzony.

Zalecana regularność smarowania:
Całkowity czas 
eksploatacji

3,000 godzin 4,500 godzin 6,000 godzin 7,500 godzin 9,000 godzin 12,000 godzin

Czynności
Smarowanie 
woskiem
Liquid Wax

Smarowanie 
woskiem 
Liquid Wax

Obrót pokładu 
i smarowanie 
woskiemSmar
owanie 
woskiem 
Liquid Wax

Smarowanie 
woskiem 
Liquid Wax

Smarowanie 
woskiem 
Liquid Wax

Wymiana pasa 
biegowego i 
pokładu Liquid 
Wax

Uwaga: 
● Liquid Wax należy zaaplikować na środku pasa biegowego.
● Należy się upewnić, że wosk nie znajduje się zbyt blisko brzegów tak, by nie pryskał podczas treningu.
●Należy przejść się po bieżni przez kilka minut po nałożeniu wosku w celu jego właściwego rozprowadzenia.
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Zanim zwrócisz się do dystrybutora, zapoznaj się z poniższą tabelą. Możesz w ten sposób 
zaoszczędzić czas i pieniądze. Lista zawiera częste problemy, których rozwiązania nie obejmuje 
gwarancja producenta.

PROBLEM                     PRZYCZYNA / ROZWIĄZANIE
Brak wyświetlacza 1.Brak zawleczki bezpieczeńśtwa

2.Wybił bezpiecznik na przedniej osłonie.
Wciśnij bezpiecznik 

3. Brak zasilania. Upewnij się, że przewód jest właściwie 
podłączony do gniazdka.

4. Możliwe, że wybił bezpiecznik panelu sterowania.
5. Usterka bieżni. Skontaktuj się ze sprzedawcą.

Pas nie biegnie prosto.

Pas nie pracuje w sposób płynny, lecz
szarpany. 

Być może użytkownik chodząc lub biegając bardziej obciąża 
jedną nogę. Jeśli to twój naturalny sposób poruszania się, 
nieznacznie wyreguluj pas w odpowiednią stronę.
Instrukcję znajdziesz powyżej.
Sprawdź sekcję Ogólne Zasady Eksploatacji, na temat 
naprężenia pasa biegowego. Być może poluzował się pas 
napędowy silnika

Silnik nie uruchamias się po 
naciśnięciu przycisku Start

1.Jeśli pas rusza, ale po krótkim czasie się zatrzymuje, a na 
wyświetlaczu pokazuje się komunikat LS, przeprowadź 
kalibrację.
2. Jeśli pas w ogóle się nie porusza, a na wyświetlaczu 
pokazuje się komunikat LS, skontaktuj się z serwisem.

Bieżnia osiąga prędkość 3 km/h, 
mimo, że wyświetlacz wskazuje 
wyższą prędkość. 

1. Oznacza to, że silnik potrzebuje więcej mocy. 
2. Nie stosuj przedłużacza, a jeśli to konieczne niech będzie 
jak najkrótszy.
3. Zbyt mała moc w mieszkaniu. Skontaktuj się z elektrykiem. 

Bieżnia zatrzymuje się gwałtownie po 
wyciągnięciu zawleczki 
bezpieczeństwa

Zbyt duże tarcie między pasem a pokładem.

Urządzenie wybija wewnętrzny 
bezpiecznik 15 AMP

Zbyt duże tarcie między pasem a pokładem.

Komputer wyłącza się po dotknięciu 
konsoli (w chłodny dzień) podczas 
pracy.

Bieżnia nie jest uziemiona, a elektryczność statyczna 
zawiesza komputer. Sprawdź instrukcje dot. uziemienia.

Urządzenie wybija bezpieczniki w 
mieszkaniu, ale nie wewnętrzne

Może być konieczna wymiana bezpieczników (skonsultuj się z 
elektrykiem). 
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Procedura Kalibracji

1. Usuń Zawleczkę Bezpieczeństwa.
2. Wciśnij i przytrzymaj przyciski Start i Stop, jednocześnie instalując w konsoli zawleczkę. Trzymaj 
przyciski wciśnięte do czasu aż na wyświetlaczu pokaże się komunikat “Factory Settings”. Wciśnij Enter.
3. Teraz możesz zmienić jednostki na układ metryczny (Kilometry i Kilogramy zamiast Mil i Funtów). W 
tym celu wybierz wybraną opcję za pomocą przycisków Incline + / - , a następnie wciśniej Enter. W 
oknie prędkości wyświetli się Prędkość Maksymalna, a w okienku Wzniosu, Wznios Maksymalny.)
4. Grade Return ON (Opcja ta pozwala na zerowanie wzniosu z chwilą naciśnięcia przycisku STOP. 
Europejskie normy wymagają aby opcja ta pozostała wyłączona (OFF).
5. Naciśniej przycisk Start aby rozpocząć kalibrację. Proces ten jest automatyczny, prędkość zwiększy 
się bez ostrzeżenia, więc w tym czasie nie stawaj na bieżni.

Regulacja czujnika prędkości

Jeśli kalibracja nie dobiega do końca, być może należy sprawdzić ustawienie czujnika prędkości. 
1. Usuń osłonę silnika odkręcając 4 śruby, które ją trzymają ( nie musisz ich odkręcać całkowicie).
2. Czujnik prędkości znajduje się po lewej stronie ramy, tuż obok napędu przedniej rolki (napęd posiada 
pas, który prowadzi do samego silnika). Czujnik jest niewielki, czarny i jest podłączony przewodem.
3. Upewnij się, że czujnik znajduje się jak najbliżej napędu, ale nie może go dotykać. Na przedniej 
części napędu zobaczysz magnes. Upewnij się, że czujnik jest ustawiony równo z magnesem. Czujnik 
jest przytwierdzony śrobą, którą należy poluzować aby dokonać regulacji. Po zakończeniu regulacji, 
dokręć ponownie śrubę.

Menu Trybu Zaawansowanego
1.  Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski Start, Stop oraz Enter. Trzymaj przyciski wciśnięte 
przez około 5 sekund, po czym Message Center wyświetli Menu Trybu Zaawansowanego. Aby wejść do
poniższego Menu naciśnij przycisk Enter: 
2. Teraz, za pomocą przycisków góra/dół
1. Test przycisków (umożliwi sprawdzenie czy wszystkie przyciski działają)
2. Test wyświetlacza (sprawdza wszystkie wyświetlane funkcje)
3. Funkcje 
I. Sleep - Pozwala włączać / wyłączać tryb uśpienia. Kiedy tryb jest wyłączony, konsola jest zawsze 
podświetlona.
II. Pause Mode - Pozwala włączać / wyłączać tryb pauzy. Przy włączonej funkcji, pauza będzie trwała 5 
minut
III. Maintenance - Resetowanie komunikatu o smarowaniu oraz licznika odległości.
IV. Units - Pozwala ustawić jednostki na system metryczny lub imperialny
V. Grade Return - Po naciśnięciu przycisku Pause, przywraca wznios do minimalnego poziomu.
VI. Beep - Włącza / wyłącza dźwięki konsoli.
4. Security (Pozwala zablokować klawiaturę przed użyciem przez niepożądaną osobę. Gdy blokada 
jest włączona, konsola nie umożliwi korzystania z klawiszy dopóki nie wciśniesz jednocześnie 
przycisków Start oraz Enter przez 3 sekundy.)
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Lp. Nazwa podzespołu szt.
1 Rama główna 1
2 Płytka wzniosu 1
3 Płytka mocowania interfejsu, lewa 1
4 Płytka mocowania interfejsu, prawa 1
5 Podstawa konsoli 1
6 Krzyżulec pokładu A 2
7 Krzyżulec pokładu B 1
8 Prowadnica pasa prawa 1
9 Prowadnica pasa lewa 1
10 Zespół przedniej rolki z bloczkiem 1
11 Zespół tylnej rolki 1
12 Pokład 1
13 Ps biegowy 1
14 Poduszka A 2
15 Poduszka B 4
16 Pas napędowy silnika 1
17 Poręcz aluminiowa1380m/m 2
18 Słupek aluminiowy (lewy) 1
19 Słupek aluminiowy (prawy) 1
20 Płytka podtrzymująca słupek (lewa) 1
21 Płytka podtrzymująca słupek (prawa) 1
22 Płytka mocująca czujnika Halla 1
24 Koło transportowe 4
25 Poziomica 2
26 Gumowa blokada 2
27 Zawleczka bezpieczeństwa 1
28 Zespół czujnika pulsu w rączce (B)(lewy) 1
29 Pokrywa przednia 1
30 Pokrywa górna silnika 1
31 Płytka pokrywy silnika 1
32 Zaślepka podstawy silnika (P) 1
33 Zaślepka podstawy silnika (L) 1
34 Zaślepka szyny (P) 1
35 Zaślepka szyny (L) 1
36 Konsola 1

36-6 Interfejs wzniosu 1
36-7 Dolna pokrywa konsoli 1
36-8 Półka na akcesoria, prawa 1
36-9 Półka na akcesoria, lewa 1

36-10 Rama konsoli, tył 1
36-11 Rama konsoli, przód 1
36-13 Półka na książkę 2

37 Zaślepka owalnej tuby 2
38 Zaślepka □25 × 50m/m 4
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l.p. Nazwa podzespołu szt.
39 Zaślepka okrągła 2
40 Tuleja dystansowa wzniosu 4
41 Podkładka nylonowa Ø10 × Ø25 × 0.8T 2
42 Kotwa pokrywy silnika 6
43 Zaślepka tylnej rolki, prawa 1
44 Zaślepka tylnej rolki, lewa 1
45 Pianka rączki 2
47 Śruba zamkowa Ø18 × Ø19 × 41L 2
48 Śruba z łbem sześciokątnym M8 × 1.25 × 12m/m 2
49 Śruba z łbem sześciokątnym 3/8"-16 × 25L 4
51 Podkładka płaska Ø8.5 × 20 × 3.0T 2
52 Śruba z łbem sześciokątnym M10 × 65L 1
53 Śruba z łbem sześciokątnym M10 × 50L 1
54 Podkładka sprężysta Ø10  × 1.5T 6
55 Podkładka płaska Ø10 × Ø19 × 1.5T 3
56 Nakrętka samokontrująca M10 2
57 Śruba z łbem walcowym 3/8"-16 × 1-1/2" 4
58 Podkładka sprężysta 3/8'' × 16.5 × 2.0 × 4H 17
59 Podkładka płaska Ø3/8" × 25 × 2T 29
60 Śruba z łbem walcowym M8 × 1.25 × 40L 6
61 Podkładka sprężysta Ø8 × 1.5T 6
62 Podkładka płaska Ø8 × 16 × 1T 14
63 Śruba z łbem walcowym M8 × 1.25 × 110L 8
64 Nakrętka M8 × 1.25 × 6.5T 8
65 Śruba z łbem wpuszczonym M8 × 1.25 × 55L_ 6
66 Śruba z łbem walcowym M10 × 1.5 × 40L 1
67 Śruba z łbem walcowym M10 × 1.5 × 80L 1
68 Śruba z łbem walcowym M10 × 1.5 × 100L 2
71 Śruba Phillipsa M3 × 50L 6
72 Nakrętka samokontrująca M3 6
73 Śruba Phillipsa M5 × 12L 22
74 Nakrętka samokontrująca M5 2
75 Śruba samogwintująca 3.5 × 12L 2
76 Śruba samogwintująca Ø3 × 25L 4
77 Śruba samogwintująca M5 × 20L 25
78 Blachowkręt M5 × 15L 12
83 Zespół silnika 1
84 Silnik wzniosu 1
85 Transformator 1
86 Przewód komputera (G) (górny) _400m/m 1
87 Przewód komputera (A) (dolny) 1700m/m 1
88 Przewody pulsu (E&F) (górne) 500m/m 1
89 Wentylator konsoli 1
90 Wentylator silnika 2
92 Czujnik z przewodem w/1300m/m 1
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l.p. Nazwa podzespołu szt.
93 Moduł zasilania 1
96 Przewód zasilania 1
97 Przewód łączący 450m/m, biały 1
98 Przewód łączący 450m/m, czarny 1

104 Śruba z łbem kulistym 3/8"-16 × 3-3/4" 6
105 Śruba z łbem kulistym 3/8"-16 × 3/4" 6
108 Śruba z łbem walcowym M8 × 1.25 × 12L 6
110 Śruba Phillipsa M5 × 10L 2
112 Śruba Phillipsa M5 × 30L 2
113 Śrubokręt Phillipsa 1
114 Klucz inbusowy 8m/m 1
117 Blachowkręt M3.5 × 12L 26
119 Podkładka sprężysta M5 12
120 Przewód komputera (C) (środkowy) 600m/m 1
121 Przewód uzmiemienia (H)  470m/m 1
122 Zespół sensoru w rączce z przewodem (D) (prawy) 1
125 Podkładka gwiazdkowa M5 4
131 Śruba z łbem wpuszczonym M8 × 1.25 × 35L 2
132 Śruba samogwintująca 3 × 8L 4
133 Blachowkręt 3.5 × 12L 2
134 Podkładka nylonowa Ø10 × Ø24 × 3T 2
135 Blachowkręt M3 × 15L 4
136 Śruba z łbem sześciokątnym 3/8"-16 × 2" 1
137 Klucz nasadowy 3/8"  1
138 Falownik 1
139 Blacha panelu sterowania 1
142 Filtr 1
143 Dławik 1
144 Pierścień 2
145 Przewód komputera 6P 1
146 Nakrętka samokontrująca 3/8" × 7T 4
147 Tuleja izolacyjna 5
148 Podkładka nylonowa 9
149 Taśma maskująca 1
150 Podkładka 12
153 Przewód łączący wentylator silnika (czarny) 1
154 Przewód łączący wentylator silnika (biały) 1
159 Przewód łączący 300m/m(biały) 1
160 Przewód łączący 300m/m (czarny) 1
162 Półka czujnika 1
163 Przewód łączący wentylator silnika (biały) 1
164 Przewód łączący wentylator silnika (czarny) 1
166 Śruba z łbem walcowym 3/8"-16 × 2" 1
167 Śruba Phillipsa M5 × 20L 2
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