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Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
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:

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

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

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

4. Nie zbliżaj dłoni do ruchomych elementów.  
5. 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.

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

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

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

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

12.Sensory pulsu nie są urządzeniami medycznymi. Ich zadaniem jest wskazanie 
przybliżonych wartości w odniesieniu do docelowego pulsu. 

13.Korzystaj z rączek. Ich zadaniem jest zapewnienie bezpiecznego treningu. 
14.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. 

15.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 elektryczności
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 użytkowania
 Nigdy nie korzystaj z bieżni jeżeli w pełni nie rozumiesz skutków jakiejkolwiek zmiany, 

której dokonałeś na skutek wydania polecenia konsoli.
 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.

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

 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.

 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. 

 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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Zawartość opakowania
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#73. Podkładka
sprężysta Ø10 x 2T

(2szt) 

#81. Podkładka
płaska Ø3/8'' x 1,5T

(2szt) 

#98. Śruba z łbem
kulistym 3/8'' x 2-3/4''

(2szt) 

#90. Podkładka
sprężysta Ø8 x 1,5T

(4szt) 

#90. Podkładka
sprężysta Ø8 x 1.5T

(2szt) 

#98. Śruba z łbem
kulistym 3/8'' x 2-3/4''

(2szt) 

#73. Podkładka
sprężysta Ø10 x 2T

(2szt) 

#81. Podkładka
płaska Ø3/8 x 1.5T

(2szt) 

#79. Podkładka
płaska Ø5/16'' x 1.5T

(4szt) 

#94. Śruba z łbem
kulistym Ø5/16'' x

3/4 (4szt) 

#101. Blachowkręt
3.5 x 12 mm (6szt) 

#101. Blachowkręt
3.5 x 12 mm (3szt) 

#83. Śruba Phillipsa
M5 x 15mm (4 szt) 

KROK 2

KROK 1

KROK 3 KROK 4 KROK 5



DOŁĄCZONE NARZĘDZIA
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#104. Kombinacja klucza 
inbusowego M5 i śrubokrętu 
Phillipsa (1szt)

#124. Klucz inbusowy M6
(1szt)

#128. Klucz nasadowy(1szt)



INSTRUKCJA MONTAŻU
KROK 1

1. Wyjmij bieżnię z kartonu i połóż ją równej powierzchni. 
2. Wyciągnij pionowo do góry Prawy i Lewy Słupek do samego końca i przymocuj za pomocą 2

śrub z łbem kulistym 3/8" × 2-3/4 (98), 2 podkładek płaskich Ø3/8" × Ø19 × 1.5T (81) oraz 2 
podkładek sprężystych Ø10 × 2.0T (73) z wykorzystaniem klucza inbusowego M6 (124).
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KROK 2

1. Umieść Zespół Konsoli (20) na Prawy i Lewy Słupek (5&4) i przymocuj za pomocą 4 śrub
z łbem kulistym 5/16" × 3/4" (94), 4 podkładek sprężystych Ø8 × 1.5T (90), 4 podkładek 
płaskich Ø5/16" × 1.5T (79) z wykorzystaniem kombinacji klucza M5 i Śrubokrętu 
Phillipsa (104).

2. Połącz Przewód Komputera (Górny)(46) z Przewodem Komputerowym (Środkowym)(47).
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KROK 3

Przymocuj Zewnętrzną Pokrywę Masztu Konsoli (Prawą i Lewą)(112 i 113) oraz 
Wewnętrzną Pokrywę Masztu Konsoli (Prawą i Lewą) (114&115) do Prawej i Lewego 
Słupka (5,4) za pomocą 6 Blachowkrętów
3.5 × 12m/m (101) z wykorzystaniem kombinacji klucza M6 i Śrubokrętu Phillipsa(104).

KROK 4

Przymocuj Prawą i Lewą pokrywę podstawy ramy (24 i 25) do Prawego i Lewego 
Słupka (4&5) za pomocą 4 Śrub Phillipsa M5 × 15m/m (83) z wykorzystaniem 
kombinacji klucza M6 i śrubokrętu Phillipsa (104).  
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KROK 5 

Przymocuj Półkę (43) do Zespołu Konsoli za pomocą 3 Blachowkrętów 3.5 × 12m/m (101) z 

wykorzystaniem kombinacji klucza M6 i śrubokrętu Phillipsa (104).

Uwaga: Po połączeniu wszystkich części upewnij się, że wszystkie śruby są 
mocno dokręcone. 
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SKŁADANIE I ROZKŁADANIE
Aby złożyć bieżnię:

 Unieś pokład aż aktywuje się mechanizm zatrzaskowy. 

Aby rozłożyć bieżnię:
 Naciśnij stopą tubę na wysokości żółtej naklejki, aby zwolnić 

mechanizm zatrzaskowy.

TRANSPORT:
Bieżnia posiada cztery kółka transportowe, które mają kontakt z podłożem po 
złożeniu maszyny. W pozycji złożonej, po prostu przewieź bieżnię w wybrane 
miejsce. 
UWAGA: Nie próbuj transportować urządzenia jeżeli nie zostało złożone i zablokowane . Dla 
uniknięcia potencjalnego uszkodzenia, usuń przewód zasilania. Przemieszczając 
urządzenie, trzymaj je za obie poręcze.
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STOSOWANIE KONSOLI

 

Początek
Podłącz bieżnię do odpowiedniego gniazdka ściennego, następnie
wciśnij włącznik umieszczony z przodu bieżni, poniżej pokrywy
silnika. Upewnij się, że zawleczka bezpieczeństwa zostałaza
instalowana, ponieważ bez niej maszyna się nie uruchomi. 
Następnie bieżnia przejdzie w tryb czuwania i można zacząć z niej
korzystać.

SZYBKI START
1. Zainstaluj zawleczkę bezpieczeństwa (jeżeli jeszcze nie została zainstalowana).
2. Wciśnij przycisk START aby wprawić w ruch pas. Za pomocą przycisków + oraz  - 

ustaw porządaną prędkość. 
3. Aby zmniejszyć prędkość poruszania pasa, przytrzymaj przycisk -
4. Aby zatrzymać bieżnię wciśnij przycisk STOP lub usuń zawleczkę bezpieczeństwa. 

FUNKCJE PAUSE / STOP / RESET
1. Podczas pracy bieżni, można skorzystać z funkcji pauzy poprzez jednokrotne naciśnięcie 

przycisku STOP. W rezultacie pas stopniowo zwolni aż do całkowitego zatrzymania. Odczyty
bieżącego zostaną zachowane na czas pauzy. Po pięciu minutach bezczynności, konsola 
zostanie zresetowana i powróci do  ekranu startowego. 

2. W celu wznowienia treningu z trybu pauzy, naciśnij przycisk START. Wartość prędkości 
powróci do poprzednich ustawień. 

3. Pauza następuje po pierwszym naciśnięciu przycisku STOP. Po kolejnym naciśnięciu 
przycisku STOP, konsola zostanie zresetowana i powróci do ekranu startowego. 
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FUNKCJA WZNIOSU
 Wartość wzniosu można dostosować w dowolnym momencie podczas pracy bieżni.
 Za pomocą przycisków Incline + / –  (na konsoli lub w poręczy) ustaw pożądany wznios.
 Zmiana wartości wzniosu 

FUNKCJA PULSOMIERZA
Odczyt pulsomierza będzie wskazywał obecną wartość pulsu podczas treningu. Aby odczyt był 
prawidłowy, należy trzymać dłonie na obu sensorach pulsu umieszczonych na rączkach. Odczyt 
pulsu wyświetla się zawsze gdy konsola otrzymuje sygnał z sensorów pulsu. 

ODCZYT KALORII
Wyświetla sumę kalorii spalonych podczas treningu.
Uwaga: Funkcja ta pełni jedynie rolę ogólnego wskaźnika służącego do porównania wyników 
poszczególnych sesji treningowych. Nie należy go traktować jako wskaźnik o charakterze 
medycznym. 

W CELU WYŁĄCZENIA KONSOLI
1. Wyświetlacz automatycznie zgaśnie (przejdzie w tryb uśpienia) po 30 minutach 

bezczynności. 

2. W tym trybie bieżnia będzie zużywać badzo mało energii (mniej więcej tyle ile wygaszony 

ekran).

3. Usuń zawleczkę bezpieczeństwa.

4. Przełącz główny włącznik z przodu urządzenia, poniżej pokrywy silnika w pozycję OFF.

SMAROWANIE
Kiedy w okienku TIME konsoli wyświetli się komunikat “LUBE” należy sprawdzić smarowanie 
pokładu. Jeżeli jest taka konieczność, wykonaj smarowanie zgodnie z opisem  instrukcją   See 
the instructions on page 22 to add lube as needed. Następnie, aby skasować komunikat, 
przytrzymaj przycisk PROGRAM przez 3 sekundy. 
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PROGRAMY KONSOLI
Bieżnia posiada 24 programy (P1, P2, P3……P24). Każdy program można indywidualnie 
modyfikować.

W celu wyboru i uruchomienia programu
Upewnij się, że urządzenie jest w trybie postoju, naciśnij jednokrotnie przycisk STOP, aby 
wejść w tryb resetowania. Za pomocą przycisku PROGRAM wybierz program (P1, P2, 
…..P24), a następnie przytrzymaj i puść przycisk START aby rozpocząć dany program z 
domyśnymi parametrami. 
Każdy program trwa 30 minut. To domyślna wartość. Po upływie każdej minuty trwania 
programu, wartości prędkości / wzniosu zostaną zmienione automatycznie. Wartości te 
można również dostosować ręcznie w każdym momencie trwania programu. Na trzy 
sekundy przed zakończeniem danego programu, konsola poinformuje o tym trzema 
sygnałami dźwiękowymi, a następnie pas bieżni zostanie zatrzymany.

Programy wbudowane:
Wprowadzanie programów odbywa się w sposób następujący: 
1. Za pomocą przycisku PROGRAM, wybierz program (P1~P24), a następnie naciśnij przycisk

MODE.  Wykonując  polecenia  konsoli  możesz  teraz  zaprogramować  trening  lub  wcisnąć
przycisk START by rozpocząć program z domyślnymi parametrami.

2. W oknie kalorii  pojawi się migający napis Age (wiek). Za pomocą przycisków + /  -  ustaw
właściwą wartość, a następnie zatwierdź przyciskiem MODE. 

3. W oknie kalorii pojawi się migający napis Weight (waga). Za pomocą przycisków + / - ustaw
właściwą wartość, a następnie zatwierdź przyciskiem MODE.

4. IPo wciśnięciu oprzycisku MODE, w oknie czasu pojawi się migająca wartość czasu trwania
programu, czyli domyślnie  30 minut. Za pomocą przycisków + / - keys możesz zmienić tę
wartość.  Następnie  zatwierdź  wybraną  wartość  przyciskiem  MODE.  (Uwaga:  W  każdym
momencie  w trybie  programowania  wciśnięcie  przycisku  START spowoduje  uruchomienie
programu).

5. W oknie prędkości wyświetla się wartość prędkości maksymalnej, za pomocą przycisków + /
-  ustaw porządaną wartość lub zatwierdź wartość domyślną, a następnie wciśnij  przycisk
MODE.

6. W oknie wzniosu wyświetla się wartość wzniosu maksymalnego, za pomocą przycisków + /
-  ustaw porządaną wartość lub zatwierdź wartość domyślną, a następnie wciśnij  przycisk
MODE.

7. Wciśnij przycisk START aby uruchomić wybrany program. 
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Stosowanie Aplikacji Xterra

Aby ułatwić użytkownikowi zrealizowanie celów treningowych, bieżnia posiada nadajnik / 
odbiornik Bluetooth® umożliwiający interakcję z wybranymi urządzeniami elektronicznymi za 
pośrednictwem aplikacji Xterra. 
Wystarczy pobrać darmową aplikację Xterra ze sklepu Apple Store lub Google Play, a następnie
wykonuj polecenia by zsynchronizować swoje urządzenie z bieżnią. Pozwoli to na podgląd 
parametrów obecnego treningu na trzech różnych ekranach. Możesz także wygodnie 
przełączać się między informacjami dotyczącymi treningu a przeglądarką internetową / mediami
społecznościowymi za pośrednictwem ikonek szybkiego dostępu. Po zakończeniu treningu, 
jego parametry zostaną automatycznie zapisane w osobistym kalendarzu. 

Aplikacja Xterra umożliwia także synchronizację danych treningowych z wieloma 
wspieranymi serwisami treningowymi: iHealth, MapMyFitness, Record, czy Fitbit, a wkrótce 
dołączą nowe. Aby zsynchronizować aplikację z bieżnią należy:

1. Pobrać aplikację.
2. Otworzyć aplikację na urządzeniu elektronicznym (smartfonie lub tablecie) i upewnij się, 
że masz włączoną funkcję Bluetooth®. 

3. W aplikacji, kliknij ikonę w lewym górnym rogu by wyszukać sprzętu 
treningowego.

4. Po rozpoznaniu urządzenia, naciśnij przycisk połącz. Gdy bieżnia zostanie 
zsynchronizowana z bieżnią, ikona Bluetooth® na konsoli podświetli się. Możesz teraz 
zacząć korzystać z urządzenia. 
5. Po zakończeniu treningu, dane zostaną automatycznie zapisane, i pojawi się 
komunikat z pytaniem o synchronizację danych z dostępnymi serwisami treningowymi. 
Pamiętaj, że aby dana ikona była aktywna i dostępna, będzie to wymagało instalacji 
dodatkowych kompatybilnych aplikacji takich jak: iHealth, MapMyFitness, Record, Fitbit, 
etc.

Uwaga: Do poprawnego działania, aplikacja Xterra wymaga systemu operacyjnego iOS 7 
lub Android 4.4 bądź nowszych. 

Kalibracja wzniosu

Jeżeli wystąpi problem ze wzniosem (konsola wyświetla kod błędu E3), należy wykonać jego 
kalibrację.
W trybie czuwania, wniśniej jednocześnie przyciski SPEED + / - oraz INCLINE +/- . Przytrzymaj 
je przez 3~5 sekund, a kalibracja wziosu zostanie przeprowadzona automatycznie. Po jej 
zakończeniu bieżnia powróci do trybu czuwania. 
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Kody błędów i
rozwiązywanie

problemów
Kod Błędu Znaczenie Prawdopodobna przyczyna

Konsola wyświetla E0
Usterka zawleczki
bezpieczeństwa

1. Czy zawleczka została 
prawidłowo 
zainstalowana?

OK□  PROBLEM□

2. Czy zawleczka jest 
podłączona do konsoli? 
Czy wtyczka nie jest 
uszkodzona?

OK□  PROBLEM□

3. Czy zawleczka jest 
uszkodzona?

OK□  PROBLEM□

Konsola wyświetla E2
Ochrona przed 

przepięciem, aktywował
się bezpiecznik.

1. Spradź czy pas się nie 
przesunął. Regularnie 
smaruj pas w celu 
zapewnienia płynnej 
pracy

OK□  PROBLEM□

2. Czy łożyska nie są 
uszkodzone?

OK□  PROBLEM□

3. Czy silnik się 
przegrzewa?

OK□  PROBLEM□

Konsola wyświetla E3 Błąd wzniosu

1. Czy silnik wzniosu jest 
prawidłowo podłączony 
do kontrolera?

OK□  PROBLEM□

2. Sprawdź czy 
mechanizm wzniosu się 
zaciął lub jest 
uszkodzony?

3. Czy regulator napięcia 
jest właściwie 
podłączony? 

Konsola wyświetla E4

Niewłaściwe napięcie
prądu 

Silnik nie jest prawidłowo
podłączony.

1. Silnik nie jest właściwie 
podłączony do 
kontrolera lub w ogóle 
nie jest podłączony.

OK□  PROBLEM□

Konsola wyświetla E5

Brak komunikacji
pomiędzy konsolą a

kontrolerem, błąd
komunikacji.

1. Sprawdź czy konsola 
jest właściwie 
podłączona do 
kontrolera.

OK□  PROBLEM□

Konsola wyświetla E6 Usterka kontrolera
1. Uszkodzenie 

podzespołu kontrolera 
(np. tranzystora IGBT)

□Wymiana 
kontrolera

Konsola wyświetla E7
Niewłaściwe napięcie

wejściowe

1. sprawdź właściwe 
napięcie wejściowe 
twojej bieżni

OK□  PROBLEM□
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Programy Pulsu
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.
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Poziom Postrzeganego Wysiłku
Puls jest bardzo istotny, ale wiele korzyści płynie również z umiejętności słuchania własnego 
ciała. Istnieje więcej zmiennych czynników określających intensywność treningu niż tylko puls. 
Do właściwej intensywności treningu przyczyniają się także poziom stresu, ogólny stan zdrowia 
fizycznego i emocjonalnego, temperatura, wilgotność, pora dnia czy pora ostatniego posiłku. 
Poziom Postrzeganego Wysiłku (RPE), znany również jako skala Borga, został opracowany 

przez szwedzkiego fizjologa G.A.V. Borga. Skala ta określa intensywność ćwiczeń na poziomie 

od 6 do 20 w zależności od postrzeganego wysiłku ćwiczącego. 

Skala wygląda następująco:
Określanie Postrzeganego Wysiłku

6 Minimalny
7 Bardzo, bardzo lekki
8 Bardzo, bardzo lekki +
9 Bardzo lekki
10 Bardzo lekki +
11 Dość lekki
12 Komfortowy
13 Raczej ciężki
14 Raczej ciężki +
15 Ciężki 
16 Ciężki +
17 Bardzo ciężki
18 Bardzo ciężki +
19 Bardzo, bardzo ciężki 
20 Maksymalny

Aby uzyskać szacunkowy poziom pulsu do każdego z poziomów skali Borga należy po prostu 
dodać do niego jedno zero. Przykładowo, przy poziomie 12 szacunkowy poziom pulsu powinien
wynieść 120 uderzeń na minutę. RPE będzie się wahać w zależności od występowania 
czynników opisanych powyżej. To właśnie główna zaleta tego typu treningu. Jeśli twoje ciało jest
silne i wypoczęte, będziesz się czuł silniejszy, a trening będzie się wydawał lżejszy. Będąc w 
takiej kondycji jesteś w stanie trenować ciężej, a RPE będzie to odzwierciedlać. Jeśli czujesz 
się zmęczony i powolny, oznacza to, że twoje ciało potrzebuje przerwy. Będąc w takiej kondycji 
trening będzie ci się wydawał bardziej męczący. I w tym przypadku zostanie to odzwierciedlone 
twoim RPE i będziesz mógł trenować tego dnia na właściwym poziomie obciążenia organizmu.
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Stosowanie Pasa Piersiowego
Jak należy stosować opaskę:
1. Przyłącz nadajnik do elastycznego pasa za pomocą blokowanego klucza.
2. Dopasuj pas w taki sposób by był jak najlepiej dopasowany, jednak tak, aby nie uwierał.
3. 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.

4. Umieść nadajnik bezpośrednio pod mięśniami piersiowymi.
5. Pot stanowi najlepszy przewodnik pomagający zmierzyć najdrobniejsze sygnały elektryczne 

serca. 
6. 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.

7. 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 bieżni 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,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. Prawidłową pozycję nadajnika można 
rozpoznać po położeniu logo. 
Antena wykrywająca puls jest bardzo wrażliwa. Jeżeli na zewnątrz znajduje się źródło głośnego 
dźwięku, pomocne w wyeliminowaniu zakłóceń może okazać się przestawienie bieżni o 
dziewięćdziesiąt stopni. Inna osoba korzystająca z nadajnika w odległości mniejszej niż metr od
konsoli twojej bieżni.
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Ogólne Zasady Eksploatacji

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. 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. Dokonując regulacji musisz dopilnować by śruby po 
obu stronach były równo dokręcone. W przeciwnym wypadku pas może się zsuwać na jedną stronę 
zamiast pracować na środku bieżni.

NIE DOKRĘCAJ ŚRUB ZBYT MOCNO – zbyt mocne dokręcenie śrub może doprowadzić do 
uszkodzenia pasa i zbyt szybkiego zużycia łożysk. Jeżeli mocno napniesz pas, ale nadal będziesz 
obserwował luzy, może się okazać, że problem tkwi w schowanym pod pokrywą silnika pasie 
napędowym, który łączy silnik z przednią rolką. Jeśli ten pas będzie luźny, może się to objawiać 
podobnie jak poluzowanie pasa bieżni. Napinanie pasa napędowego powinno być wykonane przez 
wykwalifikowanego fachowca. 
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Regulacja Prowadzenia Pasa 

Bieżnia została tak zaprojektowana by jej pas w czasie pracy w miarę możliwości znajdował się na 
samym środku. To normalnie, że pas ma tendencję do przesuwania się w jedną stronę, w zależności od 
kroku użytkownika oraz preferowanej nogi. Jednak w takim przypadku konieczna jest regulacja pasa. 

Do takiej regulacji służy Klucz inbusowy 6M. 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. Wykonuj podobne obroty śrub o 1/4 do czasu aż pas 
ustabilizuje się na środku pracującej bieżni.
Jeżeli pas biegnie zbyt blisko prawej strony, obróć śrubę w przeciwnym kierunku. 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 Napięcia / Prowadzenia, nie
są objętą gwarancją.
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Smarowanie pasa/pokładu
Nie stosuj innych smarów niż te rekomendowane. Bieżnia posiada w komplecie tubkę smaru, a 
dodatkowe tubki można zamówić bezpośrodnio od autoryzowanego sprzedawcy. Na rynku dostępnych 
jest wiele zestawów do smarowania, ale obecnie rekomendujemy wyłącznie smary firmy Lube-N-Walk.

Zestawy te posiadają specjalną łapkę ułatwiającą aplikację smaru. Właściwy smar powinien być 
wykonany na bazie silikonu, NIE wosku. 

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. 

Zarówno pas jak i pokład są nasmarowane fabrycznie, a kolejne smarowanie powinno mieć miejsce po 
każdych 180 godzinach pracy urządzenia. Konsola posiada wbudowaną kontrolkę smarowania, która 
zapala się po każdych 180 godzinach pracy bieżni.

Nanieś smar na pokład pod pasem biegowym. Jeżeli jesteś w stanie dotrzeć na około 15 cm po obu 
stronach pasa, zastosuj następującą procedurę: Odłącz przewód zasilania. Na wyokości środka pokładu,
unieś pas po obu stronach i nanieś smar z tubki. Wyciśnij większość smaru na powierzchnię pokładu i 
powtórz tę czynność na drugiej stronie. Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego, a następnie 
przejdź na bieżni w umiarkowanym tempie ok 5 minut .

Jeżeli nie jesteś w stanie wykonać powyższej procedury, konieczne będzie poluzowanie pasa 
biegowego. Za pomocą klucza M6 poluzuj 2 śruby regulacyjne tylnej rolki znajdujące się w pobliżu 
tylnych zatyczek, na tyle by zmieścić dłoń pod pasem (od 5 do 10 obrotów). Upewnij się, że obie śruby 
zostały poluzowane w tym samym stopniu, dlatego należy pamiętać liczbę obrotów śrub, ponieważ po 
zakończeniu smarowania powinny one wrócić do pierwotnego położenia. 

Po poluzowaniu pasa, wytrzyj z kurzu pokład czystą niemechacącą się szmatką. Nałóż całą tubkę smaru
na powierzchnię pokładu w odległości ok 45 cm od pokrywy silnika. Rozprowadź zawartość tubki wzdłuż 
pokładu (równolegle do pokrywy silnika) na długość ok 30 cm tak jak nakłada się pastę do zębów na 
szczoteczkę. Trzydziestocentymetrowa linia smaru powinna znaleźć się na środku pokładu, w połowie 
jego długości. Należy nałożyć smar tam, gdzie zwykle stawiasz stopy w czasie treningu. Średnio będzie 
to ok 45 cm od pokrywy silnika, ale możesz sprawdzić tę odległość przed rozpoczęciem procedury 
smarowania. Po nałożeniu smaru, dokręć śruby regulujące tylnej rolki o taką samą liczbę obrotów o jaką 
zostały poluzowane. Uruchom bieżnię z prędkością 5 km/h bez stawania na pasie przez minutę lub dwie 
aby upewnić się, że pas trzyma się środka pokładu. Jeżeli pas schodzi na jedną stronę, wykonaj 
czynności opisane w sekcji Regulacja Prowadzenia Pasa. Bezpośrednio po zakończeniu procedury 
smarowania, należy pochodzić po bieżni, lecz nie biegać, przez około 5 minut by upewnić się, że smar 
został równo rozprowadzony
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Schemat budowy
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Lista podzespołów
Nr Nazwa podzespołu ilość
1 Rama główna 1
2 Podstawa ramy 1
3 Mocowanie wzniosu 1
4 Lewy słupek 1
5 Prawy słupek 1
6 Wspornik konsoli 1
7 Rączka 2
11 Prowadnica paska 2
12 Mocowanie silnika 1
13 SIlnik napędowy 1
14 Pas napędowy 1
15 Pokład 1
16 Pas biegowy 1
17 Przednia rolka z kołem pasowym 1

17~3 Magnes 1
18 Tylna rolka 1
20 Zespół konsoli 1

20~1 Górna pokrywa konsoli 1
20~2 Dolna pokrywa konsoli 1
20~3 Kwadratowa płytka blokująca magnes 2
20~4 Moduł bezpiecznika z przewodem 300m/m 1
20~5 Wyświetlacz konsoli 1
20~6 Rama podtrzymująca 1
20~7 Blachowkręt 3 × 10m/m 2
20~8 Blachowkręt 2.3 × 6m/m 12
20~9 Blachowkręt 3.5 × 12m/m 18
20~10 Pokrywa płyty czołowej 1
20~11 Klawiatura (AK0456A wznios) 1
20~12 Klawiatura (AK0456B prędkość) 1
20~13 Odbiornik czujnika pulsu 1
20~14 Przewód łączeniowy odbiornika400m/m 1
20~15 Bluetooth 1

21 Górna pokrywa silnika 1
22 Tylna podstawa regulacji (L) 1
23 Tylna podstawa regulacji (P) 1
24 Pokrywa podstawy ramy (L) 1
25 Pokrywa podstawy ramy (P) 1
26 Płyta górnej pokrywy silnika 1
27 Kwadratowa zatyczka 30 × 60 × 2T 2
28 Gumowa stopka Ø4.5 × Ø30 × 26T 2
29 Cylinder 1
30 Kółko transportowe 2
31 Oparcie na stopy 2
32 Gumowa stopka 6
33 Kwadratowa zatyczka 20 × 40m/m 2
34 Silnik wzniosu 1
35 Śruba z łbem sześciokątnym 3/8" × 1-3/4" 1
36 Gniazdo zasilania 1
37 Bezpiecznik 1
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Nr Nazwa pozespołu ilość
38 Włącznik On/Off 1
39 Przewód zasilający 1
40 Koło transportowe Ø13 × Ø58  ×25.5T 2
42 Kontroler silnika 1
43 Półka 1
44 Regulacja 1
45 Przewód komputera 800m/m (Dolny) 1
46 Przewód komputera 700m/m (Górny) 1
47 Przewód komputera 1150m/m (Środkowy) 1
48 Zawleczka bezpieczeństwa 1
49 Przewód łączeniowy 100m/m (czarny) 1
50 Przewód łączeniowy 100m/m 200m/m (biały) 1
51 Przewód łączeniowy 100m/m 200m/m (czarny) 1
52 Zespół prędkości / pulsu 1
53 Zespół wzniosu / pulsu 1
54 Gumowa stopka 26.5 × 6 × 10T 6
57 Pokrywa koła (L) 1
58 Pokrywa koła (P) 1
59 Śruba z łbem kulistym 3/8" × 2" 2
60 Dolna pokrywa silnika 1
61 Śruba z łbem sześciokątnym 3/8" × 3/4" 6
63 Śruba z łbem kulistym 5/16" × 1" 1
64 Śruba z łbem kulistym 5/16" × UNC18 × 1-3/4" 3
65 Śruba z łbem sześciokątnym 1/4" × UNC20 × 2-1/4" 1
66 Śruba z łbem walcowym 3/8" × 22m/m 2
67 Śruba z łbem sześciokątnym 1/2" × 1" 2
68 Nakrętka 3/8" × 7T 1
69 Śruba samogwintująca Ø5 × 25L 2
70 Śruba z łbem walcowym 1/4" × 80m/m 2
71 Śruba z łbem płaskim M6 × 20m/m 6
72 Śruba z łbem płaskim M8 × 25m/m 2
73 Podkładka sprężysta Ø10 × 2.0T 10
74 Nakrętka samokontrująca 1/4" × 5T 1
75 Nakrętka samokontrująca 1/2" × 8T 2
76 Nakrętka samokontrująca 5/16" × 7T 4
77 Nakrętka samokontrująca 3/8" × 7T 5
78 Podkładka płaska Ø3/8" × Ø25 × 2.0T 4
79 Podkładka płaska Ø8 × Ø18 × 1.5T 12
80 Śruba z łbem sześciokątnym 3/8" × 1" 1
81 Podkładka płaska Ø10 × Ø19 × 1.5T 9
82 Podkładka nylonowa (A)Ø24 × Ø10 × 3T 4
83 Śruba Phillipsa M5 × 15m/m 8
84 Blachowkręt 4 × 12m/m 4
85 Śruba samogwintująca Ø5 × 16L 23
86 Podkładka sprężysta Ø5 × 1.5T 4
87 Podkładka gwiazdkowa M5 4
88 Blachowkręt 3 × 8m/m 4
89 Śruba z łbem sześciokątnym M8 × 12m/m 2
90 Podkładka sprężysta Ø8 × 1.5T 10
91 Podkładka nylonowa Ø10 × Ø25 × 0.8T 2
92 Śruba Phillipsa M5 × 10m/m 4
93 Śruba samogwintująca 5 × 19m/m 1
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Nr Nazwa podzespołu liczba
94 Śruba z łbem kulistym 5/16" × 3/4" 4
95 Podkładka nylonowa (B) Ø50 × Ø13 × 3T 2
96 Śruba samogwintująca 3.5 × 16m/m 3
97 Mocowanie wiązki przewodów 3
98 Śruba z łbem kulistym 3/8" × 2-3/4" 4
99 Blachowkręt 3 × 10m/m 2

100 Śruba samogwintująca 5 × 16m/m 10
101 Blachowkręt 3.5 × 12m/m 19
102 Podkładka płaska Ø6.5 × Ø19 × 1.5T 8
103 Śruba z łbem kulistym 5/16" × 1/2" 4
104 Kombinacja klucza M5 i śrubokrętu Phillipsa 1
105 Smar 1
106 Podkładka płaska Ø4 × Ø10 × 1.0T 4
107 Pokrywa rączek (Górna) 2
108 Zewnętrzna pokrywa rączek (L) 1
109 Zewnętrzna pokrywa rączek(P) 1
110 Wewnętrzna pokrywa rączek (L) 1
111 Wewnętrzna pokrywa rączek (P) 1
112 Zewnętrzna pokrywa masztu konsoli  (L) 1
113 Zewnętrzna pokrywa masztu konsoli  (P) 1
114 Wewnętrzna pokrywa masztu konsoli  (L) 1
115 Wewnętrzna pokrywa masztu konsoli (P) 1
120 Guma antypoślizgowa (opcjonalnie) 2
124 Klucz inbusowy M6_L 1
125 Tuleja koła 2
126 Przewód uziemienia konsoli400m/m 1
128 Klucz inbusowy M5_L 1
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