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Běžecký pás MASTER F-24 
MAS-F24 

 

                 
Návod k použití 

  
 
 
 
 
 

 

 
Jedná se o vysokonapěťový produkt; nepoužívejte prosím ve stejné zásuvce 
spolu s jinými vysokonapěťovými domácími spotřebiči, jako např. klimatizací 
apod. Používejte zásuvku výhradně pro přístroj a ujistěte se, že má pojistku 
10A. 
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1. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

UPOZORNĚNÍ: Aby se snížilo riziko vážného zranění, přečtěte si všechna 
důležitá bezpečnostní opatření a pokyny v tomto návodu a všechna varování 
umístěná na běžeckém pásu před jeho použitím. Nepřebíráme žádnou 
zodpovědnost za osobní zranění nebo poškození majetku, ke kterému došlo 
prostřednictvím používání tohoto výrobku. 
 
1. Před zahájením tohoto či jiného cvičebního programu se poraďte se svým lékařem. To 

je důležité zejména pro osoby starší 35 let nebo osoby se zdravotními problémy. 

2. Je povinností majitele zajistit, aby všichni uživatelé tohoto běžeckého pásu byli 

adekvátně informováni o všech varováních a bezpečnostních opatřeních. 

3. Používejte přístroj pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu. 

4. Umístěte běžecký pás na rovný povrch, s alespoň 2,4 m volného prostoru za ním a 

0,6 m po obou stranách. Nepokládejte pás na povrch, který blokuje vzduchové otvory. 

Chcete-li chránit podlahu nebo koberec před poškozením, umístěte pod pás podložku. 

5. Používejte a uchovávejte běžecký pás uvnitř, mimo dosah vlhkosti a prachu. 

Nedávejte běžecký pás do garáže, krytého atria nebo blízkosti vody. 

6. Nepoužívejte pás tam, kde se používají aerosolové výrobky, nebo podává kyslík. 

7. Udržujte děti mladší 12 let a domácí zvířata po celou dobu od běžeckého pásu. 

8. Nikdy nedovolte, aby běžecký pás používala více než jedna osoba najednou.  

9. Noste vhodné cvičební oblečení při používání běžeckého pásu. Nenoste volné 

oblečení, které by se mohlo do pásu zachytit. Sportovní podpůrné oblečení se 

doporučuje pro muže i ženy. Vždy noste sportovní obuv. Nikdy nepoužívejte běžecký 

pás na boso, pouze v ponožkách nebo v sandálech. 

10. Při zapojování napájecího kabelu, připojte síťový kabel do uzemněného obvodu. 

Žádný jiný spotřebič by měl být na stejném okruhu. 

11. Je-li zapotřebí prodlužovací kabel, použijte pouze 3-vodičový, 14-gauge (1 mm2) 

kabel, který není delší než 2,0 m. 

12. Udržujte napájecí kabel od horkých povrchů. 

13. Nikdy nepohybujte pásem, když je vypnuto napájení. Nepoužívejte běžecký pás, 

pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, nebo pokud nefunguje správně. 

Produkt se může od nákresu mírně lišit vzhledem k aktualizaci modelu 
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14. Přečtěte si, pochopte a otestujte před použitím běžeckého pásu postup nouzového 

zastavení. 

15. Běžecký pás nikdy nespouštějte, když na něm stojíte. Vždy se držte rukojetí při 

používání pásu. 

16. Běžecký pás je schopen vysokých rychlostí. Upravujte rychlost v malých krocích, 

abyste se vyhnuli náhlým skokům rychlosti. 

17. Nikdy nenechávejte běžecký pás bez dozoru, když je spuštěn. Vždy vyjměte klíč, 

odpojte napájecí kabel a nastavte jistič do polohy vypnuto, když není běžecký pás v 

provozu. 

18. Snímač pulsu není lékařský přístroj. Různé faktory, včetně vašeho pohybu, mohou 

mít vliv na přesnost údajů o srdeční frekvenci. Snímač pulsu je určen pouze jako 

cvičební pomůcka k přibližnému zjištění vývojové tendence srdeční frekvence. 

19. Nepokoušejte se zvedat, snižovat nebo přemisťovat běžecký pás, dokud není řádně 

sestavený. Musíte být schopni bezpečně zvednout 20 kg pro zvedání, spouštění nebo 

přemisťování pásu. 

20. Při skládání nebo přemisťování běžeckého pásu zkontrolujte, zda píst pro uskladnění 

bezpečně přidržuje rám v poloze pro uskladnění. 

21. Neměňte sklon běžeckého pásu umístěním předmětů pod pás. 

22. Pravidelně kontrolujte a řádně utahujte všechny části pásu. 

23. Nikdy nevkládejte předměty do otvorů na běžeckém pásu. 

24. NEBEZPEČÍ: Ihned po použití a před údržbou pásu vždy odpojte napájecí kabel. 

Nikdy neodstraňujte kryt motoru, nejste-li instruováni pracovníkem autorizovaného 

servisu. Jiné servisní úkony, než jsou popsány v tomto návodu, by měly být prováděny 

pouze autorizovaným servisním technikem. 

25. Tento běžecký pás je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte tento běžecký 

pás pro obchodní účely nebo ve sportovních zařízeních. 

26. UPOZORNĚNÍ: 

Je-li napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, servisním technikem nebo 

obdobně kvalifikovaným pracovníkem, aby se předešlo zranění. Tento spotřebič není 

určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 

duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl 

poskytnut dohled nebo instrukce týkající se použití výrobku osobou odpovědnou za 
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jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s přístrojem 

nebudou hrát. 

27. Umístěte pás na plochý rovný povrch do uzemněné zásuvky s odpovídajícími 

hodnotami V/Hz, které jsou uvedené na štítku stroje. 

28. Přípustná teplota: 5 až 40 stupňů. Pokud byl běžecký pás vystaven nízkým 

teplotám, nechejte ho ohřát na pokojovou teplotu před zapnutím. Pokud to neuděláte, 

může dojít k poškození displeje computeru nebo jiné elektrické součástky. 

29. Nosnost: 120 kg 

 

1.1 DŮLEŽITÉ ELEKTRICKÉ INFORMACE 
UPOZORNĚNÍ! 

 Nikdy nepoužívejte proudový chránič s tímto běžeckým pásem. Veďte napájecí kabel 

od jakékoliv pohybující se části pásu, včetně zvedacího mechanismu a transportních 

kol. 

 Nikdy neodstraňujte kryt, aniž by byl pás nejprve odpojen ze sítě. 

1.2 DŮLEŽITÉ PROVOZNÍ POKYNY 
 

 Uvědomte si, že změny v rychlosti a sklonu nenastávají okamžitě. Nastavte 

požadovanou rychlost na computeru a spusťte tlačítko nastavení. Počítač 

uposlechne příkazu postupně. 

 Buďte opatrní při provádění dalších aktivit při chůzi na běžeckém pásu jako je 

sledování televize, čtení, atd. Během těchto rozptylujících aktivit může dojít ke 

ztrátě rovnováhy nebo vybočení ze středu pásu, což může vést k vážnému zranění. 

 Aby se předešlo ztrátě rovnováhy a zranění, nemontujte nebo demontujte běžecký 

pás, zatímco se pás pohybuje. Přístroj začíná s velmi nízkou rychlostí. Poté, co jste 

se s ním naučili pracovat, jednoduše stůjte na pásu při pomalém zrychlování. 

 Při změnách rychlosti se vždy držte rukojetí. 

 Bezpečnostní klíč je poskytován s tímto zařízením. Po vyjmutí bezpečnostního klíče 

se běžecký pás zastaví; běžecký pás se automaticky vypne. Vložením 

bezpečnostního klíče se resetuje displej. 

 Nepoužívejte nadměrný tlak na tlačítka computeru. Jsou nastavena tak, aby 

správně fungovala s malým tlakem prstů. 
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2. STRUČNÝ POPIS 
Tento motorizovaný běžecký pás vám může pomoci uskutečnit váš cíl být v kondici. 

Spolu s unikátním a elegantním tvarem, zabírá ve složeném stavu jen málo místa. 

Rychlostní rozpětí: 1,0-22km/h 

Automatický sklon: 20% 

Programy: 25 přednastavených programů (P1-P25) 

 

Treadmill Base Frame

Left Handlebar
Support Tube

Right Handlebar
Support Tube

Computer

Safety Tether Key

Left Base Cover

Right Base Cover

Motor Cover

Run-Surface Adjustment

Left Side Rail

Right Side Rail

Power Switch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

computer 

bezpečnostní klíč 

podpěrná tyč levé rukojeti podpěrná tyč pravé rukojeti 
 

vypínač kryt motoru 
pravý kryt  

levý kryt 

pravá boční kolejnice 

levá boční kolejnice 

běžecký pás 

nastavovací mechanismus 
běžeckého pásu 
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3. NÁVOD K OBSLUZE 
 

3.1 Tlačítka computeru  
 

 
 
3.2 Funkce tlačítek： 
 
(1) MODE 

Zapojte přístroj, stiskněte pro zvolení přednastavených programů P1-P25. Stiskněte 

tlačítko CLEAR/SET pro ukončení. 

(2) SET/CLEAR 

Zapojte přístroj, po zastavení pásu stiskněte toto tlačítko pro zvolení času, vzdálenosti, 

počítání kalorií. Je-li běžecký pás spuštěn, stiskněte tlačítko pro vynulování času, 

vzdálenosti a kalorií. 

 (3) START 

Zapojte přístroj, stiskněte pro zahájení cvičení. 
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(4) STOP 

Za chodu pásu, stiskněte tlačítko pro zastavení a uložení záznamu, stisknutím po dobu 3 

sekund se běžecký pás navrátí do pohotovostního režimu. 

(5) PAUSE  

Stiskněte tlačítko pauza/přehrávání pro pozastavení hudby, pro pokračování v hudbě 

stiskněte toto tlačítko znovu. 

 

(6)  

Tlačítko hudby, stiskněte jej jednou, hudba se změní na další, opětovným stisknutím 

zvýšíte hlasitost. 

 (7)  

Tlačítko hudby, stiskněte jej jednou, hudba se změní na poslední, opětovným stisknutím 

snížíte hlasitost. 

 (8)  

Tlačítko ventilátor, stisknutím tlačítka spustíte ventilátor vzduchu a opětovným 

stisknutím jej zastavíte. 

 (9)  

Za chodu pásu, stiskněte tlačítko pro zvýšení rychlosti o 0,5km/h. Přidržením se bude 

rychlost neustále zvyšovat. 

 (10)  

Za chodu pásu, stiskněte tlačítko pro snížení rychlosti o 0,5km/h. Přidržením se bude 

rychlost neustále snižovat. 

 (11) QUICK SPEED 

Rychlost 2,4,6,8, za chodu pásu, stiskněte pro zvolení rychlosti. 

(12)  
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Za chodu pásu, stiskněte tlačítko pro zvýšení sklonu o 1 stupeň. Přidržením se bude 

sklon neustále zvyšovat.  

 

(13)  

Za chodu pásu, stiskněte tlačítko pro snížení sklonu o 1 stupeň. Přidržením se bude 

sklon neustále snižovat.  

 (14) QUICK INCLINE 

Sklon  2,4,6,8, za chodu pásu, stiskněte tlačítko pro zvolení sklonu. 

(15) INCLINE + v rukojetích 

Za chodu pásu, stiskněte tlačítko pro zvýšení sklonu o 1 stupeň. Přidržením se bude 

sklon neustále zvyšovat.  

 (16) INCLINE – v rukojetích 

Za chodu pásu, stiskněte tlačítko pro snížení sklonu o 1 stupeň. Přidržením se bude 

sklon neustále snižovat.  

 (17) SPEED + v rukojetích 

Za chodu pásu, stiskněte tlačítko pro zvýšení rychlosti o 0,5km/h. Přidržením se bude 

rychlost neustále zvyšovat. 

 (18) SPEED – v rukojetích 

 Za chodu pásu, stiskněte tlačítko pro snížení rychlosti o 0,5km/h. Přidržením se bude 

rychlost neustále snižovat. 

 

               

Uživatelský režim 

1. trénink odpočítávání: zapojte přístroj, stiskněte tlačítko SET pro vstup do TIME 

odpočítávání času, stiskněte znovu pro vstup do DISTANCE odpočítávání vzdálenosti, 

znovu stiskněte pro vstup do CALORIE odpočítávání kalorií. Nakonec stiskněte CLEAR 

pro ukončení. 

2. TIME odpočítávání času: zapojte přístroj, stiskněte tlačítko SET, bude blikat ikonka 

času TIME a ukazovat 30:00. Stiskněte tlačítko SPEED+,- pro zvolení času mezi 5-99 

minut. Stiskněte tlačítko START pro zahájení o rychlosti 1,0km/h. Rychlost může mít 

nastavena stisknutím tlačítka SPEED+,-. Přístroj se zastaví, až bude čas ukazovat 

00:00. 
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3. DISTANCE odpočítávání vzdálenosti: zapojte přístroj, stiskněte tlačítko SET dvakrát 

po sobě, ikonka vzdálenosti DISTANCE bude blikat a ukazovat 1,0km. Stiskněte 

tlačítko SPEED+,- pro zvolení vzdálenosti 1,0-9,0km. Stiskněte tlačítko START pro 

zahájení o rychlosti 1,0km/h. Rychlost může mít nastavena stisknutím tlačítka 

SPEED+,-. Přístroj se zastaví, až bude čas ukazovat 00:00. 

4. CALORIE odpočítávání kalorií: zapojte přístroj, stiskněte tlačítko SET třikrát po sobě, 

ikonka CALORIE bude blikat a ukazovat 50CAL. Stiskněte tlačítko SPEED+,- pro 

zvolení kalorií 10-990CAL. Stiskněte tlačítko START pro zahájení o rychlosti 1,0km/h. 

Rychlost může mít nastavena stisknutím tlačítka SPEED+,-. Přístroj se zastaví, až 

bude čas ukazovat 0. 

 

3.2 Začínáme 
Zapojte přístroj zasunutím do vhodné zásuvky, zapněte hlavní vypínač umístěný na 

přední straně pásu pod krytem motoru. Ujistěte se, že je vložen bezpečnostní klíč, 

protože bez něj nelze běžecký pás zapnout. Pokud je přístroj zapnutý, displej je 

připraven k provozu. 

3.3 Automatická kontrola 

Při prvním použití je nutné provést automatickou kontrolu přístroje: 

 Vytáhněte bezpečnostní klíč, přidržte tlačítko MODE, poté znovu vložte bezpečnostní 

klíč, přístroj přejde do režimu automatické-kontroly. Během tohoto stavu, stisknutím 

tlačítka Start dvakrát po sobě, přístroj začne vlastní kontrolu. Po provedení kontroly 

se automaticky zastaví. 

Poznámka: Při kontrole nestůjte na pásu. 

3.4 Quick-Start  

1. Stiskněte tlačítko START pro zahájení pohybu pásu o rychlosti 1,0 Km/h, poté 

nastavte požadovanou rychlost pomocí  nebo . Můžete také použít rychlá 

tlačítka rychlosti (2,4,6,8) pro nastavení rychlosti. Také můžete použít tlačítka 

‘speed +’ nebo ‘speed -’ pro nastavení rychlosti na rukojetích. 

2. Pro zpomalení pásu, stiskněte a přidržte tlačítko  do požadované rychlosti. 

Můžete také použít rychlá tlačítka rychlosti:  2,4,6,8. 

3. Za chodu pásu, stisknutím tlačítka STOP, se pás pozvolna zastaví. 
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4. Za chodu pásu, stisknutím tlačítka CLEAR se vynulují hodnoty času, vzdálenosti a 

kalorií.  

3.5 Incline - Sklon 

 Sklon může být nastaven kdykoliv po pohybu pásu. 

 Po znovu vložení bezpečnostního klíče nemůže být sklon vrácen na 0. 

 Po znovu spuštění stroje, může být sklon vrácen na 0. 

3.6 Senzory pulzu 

Přidržte oba senzory pulzu z nerezové oceli na rukojetích, okno pulzu bude zobrazovat 

vaši aktuální srdeční frekvenci během cvičení v 15 sekundách. Poznámka: Pro zobrazení 

pulzu musíte použít oba senzory. 

3.7 Zobrazování kalorií 

Zobrazuje spálené kalorie v daném okamžiku během tréninku. 

Poznámka: Toto je pouze hrubé vodítko používané pro srovnání různých cvičení, které 

nemůže být použito pro lékařské účely. 

3.8 Složení a rozložení pásu 

3.8.1 Složení 

Nejprve zvedněte zadní část rámu základny, dokud neuslyšíte lehké zacvaknutí, což 

znamená, že skládací systém byl uzamčen. Běžecký pás nemůže být nyní otočen do 

opačného směru. 

3.8.2 Rozložení 

Umístěte složený běžecký pás do prostorné oblasti. Zvedněte zadní část rámu základny, 

poté uvolněte píst pro rozložení pásu. Udržujte odstup delší než 1,5 m a spusťte, pás se 

poté automaticky spustí. 

3.8.3 Přeprava 

Opatrně zvedněte běžecký pás na zadní straně s kolečky uchopením dvou bočních 

koncových krytek, suňte běžecký pás. 

3.9 Nastavitelné operace 

Každý přednastavený program má maximální úroveň rychlosti, která se zobrazí, když 

je zvolen požadovaný trénink. Rychlost, kterou konkrétní program bude dosahovat, 

bude zobrazena v okně Speed. Každý program má různé rychlosti. 
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3.10 Zvolení programu 

 Zapojte přístroj, stiskněte tlačítko ‘MODE’ pro zvolení požadovaného programu, poté 

stiskněte tlačítko ‘START/STOP’ pro zahájení programu s přednastavenými 

hodnotami.  

 Okno rychlost bude nyní ukazovat přednastavenou rychlost vybraného programu. 

 Po každé minutě může být rychlost automaticky změněna v závislosti na zvoleném 

programu, také může být změněna ručně.  

3 sekundy před ukončením programu zazní třikrát bzučák, běžící pás se poté zastaví. 

 

4. ÚDRŽBA 
 

Aby se prodloužila životnost tohoto zařízení, mělo by se provádět přiměřené 

čištění/mazání. Výkon je maximalizován, když pás a podložka jsou udržovány co 

nejčistší. 

UPOZORNĚNÍ:  FRIKCE PÁSU A ZÁKLADNY MŮŽE HRÁT VÝZNAMNOU ROLI VE 

FUNKCI A ŽIVOTNOSTI BĚŽÍCÍHO PÁSU, A PROTO DOPORUČUJEME NEUSTÁLE 

TOTO MÍSTO TŘENÍ PROMAZÁVAT, PRO PRODLOUŽENÍ DOBY ŽIVOTNOSTI 

BĚŽECKÉHO PÁSU. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ MŮŽE DOJÍT KE ZRUŠENÍ ZÁRUKY. 

 

UPOZORNĚNÍ: PŘED ÚDRŽBOU ODPOJTE NAPÁJECÍ KABEL. 

 

UPOZORNĚNÍ: PŘED SLOŽENÍM BĚŽECKÝ PÁS ZASTAVTE. 

 

4.1 Běžné čištění 

 Použijte měkký, vlhký hadřík pro očištění hran pásu a oblasti mezi hranou pásu a 

rámem. Jemné mýdlo a voda spolu s nylonovým kartáčem očistí vrchní část pásu. 

Tento úkon by měl být prováděn jednou za měsíc. Před použitím nechte uschnout. 

 Jednou měsíčně pod běžeckým pásem vysajte, aby se zabránilo víření prachu 

směrem nahoru. Jednou za rok byste měli odstranit černý kryt motoru a vysát 

nečistoty, které se zde mohly nahromadit. 
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4.2 Běžná údržba 

 Zkontrolujte díly z hlediska opotřebení před použitím. 

 Vždy vyměňte podložku a jiné vadné díly, pokud jsou opotřebovány. 

 V případě pochybností běžecký pás nepoužívejte a obraťte se na odborníka. 

 

Dbejte na ochranu koberce a podlahy v případě úniku. Tento produkt je přístroj, který 

obsahuje pohyblivé části, jež byly promazány, a může dojít k prosakování. 

 

4.3 Mazání pásu/základny/koleček 

Frikce pásu a základny může hrát významnou roli ve funkci a životnosti běžícího pásu, a 

proto doporučujeme neustále toto místo tření promazávat, pro prodloužení doby 

životnosti běžeckého pásu. 

Mazání je dodáno s tímto přístrojem. Po přibližně prvních 40 hodin provozu, byste měli 

použít přiložené mazání. Doporučujeme mazání základny podle následujícího 

harmonogramu: 

Lehké používání (méně než 3 hodiny týdně) každých 6 měsíců 

Střední používání (3-5 hodin týdně), každé 3 měsíce 

Těžké používání (více než 5 hodin týdně) každých 6-8 týdnů. 

Viz níže postupy pro mazání: 

1. Použijte měkký a suchý hadřík pro očištění oblast mezi pásem a základnou. 

2. Rovnoměrně aplikujte mazivo na vnitřní povrch pásu a základny (ujistěte se, že je 

stroj vypnut a odpojen). 

3. Pravidelně mažte přední a zadní válce, aby se udržovaly ve špičkovém výkonu. 

Pokud se pás/základna/válce udržují v čistotě, je možné počítat s více než 1200 hodin, 

do dalšího mazání. 

 

4.4 Jak zjistit, jestli je běžecký pás správně promazán 

1. Odpojte přístroj. 

2. Složte běžecký pás do skladovací polohy. 

3. Osahejte zadní povrch pásu. 

Pokud je povrch lepkavý na dotek, pak není třeba žádné další mazání. 

Pokud je povrch suchý na dotek, naneste vhodný silikonový lubrikant. 
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Doporučujeme použít sprej na bázi silikonu, který lze zakoupit u nejbližšího 

prodejce sportovního zboží nebo v místním železářství. 

 

4.5 Nastavení pásu 

Nastavení napnutí pásu je velmi důležité proto, aby byl zajištěn hladký, 

stabilní běžecký povrch. Nastavení se provádí u pravého a levého zadního 

válce za účelem nastavení napětí pomocí šestihranného klíče, který je 

zahrnuto v balení. Nastavovací šroub je umístěn na konci kolejnice, jak je 

uvedeno na schématu níže: 

 

 

 

 

 

Poznámka: Nastavení je prostřednictvím malého otvoru na koncových 

krytkách. 

Utáhněte zadní válec jen tak, aby se zabránilo klouzání u předního válce. Otočte jak 

pravý tak levý šroub ve směru hodinových ručiček a zkontrolujte napnutí. Je-li 

provedena úprava napnutí pásu, musíte pás také vycentrovat, aby se kompenzovaly 

změny v napnutí pásu. 

NEPŘEPÍNEJTE – Přílišné utažení může způsobit poškození pásu a předčasné selhání 

ložisek. 

4.6 Vycentrování pásu 

Běžecký pás je navržen tak, aby byl pás při používání přiměřeně vycentrovaný. Je 

běžné, že u některých pásů dochází k tíhnutí k jedné straně, zatímco pás běží sám o 

sobě. Po několika minutách používání, by se měl pás sám vycentrovat. Pokud v 

průběhu používání pás nadále tíhne k jedné straně, je nutno nastavení. Postupy jsou 

uvedeny níže: 

▲ Nejprve nastavte rychlost do nejnižší polohy. 

▲ Za druhé zkontrolujte, k jaké straně pás tíhne. 

levý šroub 
 

pravý šroub 
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Pokud pás směřuje doprava, utáhněte pravý šroub a uvolněte levý šroub pomocí 

šestihranného klíče, dokud se pás sám nevycentruje; Pokud pás směřuje doleva, 

dotáhněte levý šroub a povolte pravý šroub pomocí 6mm-šestihranného klíče, dokud 

nebude pás vycentrovaný. Při nastavování pásu pomocí šestihranného klíče, je důležité 

nastavovat pás po půl otáčkách. Přílišné utažení pásu může vést k poškození pásu. 

 

5. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
Tento běžecký pás je navržen tak, aby se v případě elektrické poruchy přístroj 

automaticky vypnul, aby se předešlo jakýmkoliv zraněním uživatele a poškození stroje 

(např. motoru). 

Pokud se běžecký pás chová neobvykle, jednoduše jej resetujte vypnutím hlavního 

vypínače, vyčkejte 1 minutu a poté jej znovu zapněte. 

Pokud poté, co jste pás resetovali, stále neběží správně, spusťte automatickou 

kontrolu (viz automatická kontrola) pro zjištění, s jakým typem chyby se přístroj 

potýká. 

 

5.1 Varovné signály 

 
E0: Bezpečnostní klíč není ve své pozici 
      Vložte bezpečnostní klíč. 
 
 
E1: Chybí zpětná vazba od regulátoru nebo snímače rychlosti 

1. Zkontrolujte stav kabelů a ujistěte se, že jsou všechny konektory mezi 

regulátorem motoru a displejem připojeny. 

2. Zkontrolujte, zda je snímač rychlosti a magnet ve správné poloze a zda se na 

magnetu nenacházejí žádné cizí předměty. (Magnet lze nalézt na předním válci v 

blízkosti motoru pásu). 

Před zahájením jakékoli práce na běžeckém pásu nejprve zkontrolujte, zda je 

přístroj vypnutý a zástrčka je odstraněna ze zásuvky. 

Nepoužívejte prodlužovací kabely, což by mohlo vést k poklesu výkonu a 

selhání. 
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3. Pokud se běžecký pás pohybuje a po 10 sekundách zobrazí chybu E1, vyměňte 

snímač rychlosti. 

4. V případě, že se běžecký pás nepohybuje, vyměňte regulátor. 

E3: Chyba automatické kontroly 

1. V případě, že se běžecký pás nepohybuje, vyměňte regulátor. 

2. Ujistěte se, že jsou všechny konektory mezi regulátorem motoru a displejem 

připojeny. 

3. Zkontrolujte, zda je snímač rychlosti a magnet ve správné poloze a zda se na 

magnetu nenacházejí žádné cizí předměty. (Magnet lze nalézt na předním válci v 

blízkosti motoru pásu). 

Bez elektřiny 

1. Zkontrolujte pojistky (Jsou umístěny na regulátoru pod krytem motoru) 

2. Zkontrolujte zásuvku (Zasuňte jiný spotřebič do zásuvky, aby se zajistilo, že 

elektrická zásuvka funguje správně). 

3. Zkontrolujte síťový kabel (Možná se budete muset obrátit na elektrikáře). 

 

6. PRŮVODCE CVIČENÍM 
UPOZORNĚNÍ: Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte se 

svým lékařem. To je důležité zejména pro osoby nad 35 let nebo jednotlivce s 

dřívějšími zdravotními problémy. 

Snímače pulzu nejsou zdravotnické prostředky. Různé faktory, včetně pohybu 

uživatele, mohou ovlivnit přesnost údajů o srdeční frekvenci. Snímače pulzu 

jsou určeny pouze jako cvičební pomůcka k přibližnému zjištění vývojové 

tendence srdeční frekvence. 

Cvičení je skvělý způsob, jak kontrolovat tělesnou hmotnost, zlepšit si kondici a snížit 

účinky stárnutí a stresu. Klíčem k úspěchu je, aby se cvičení stalo pravidelnou a 

příjemnou součástí vašeho každodenního života. 

Stav vašeho srdce a plic a jak efektivní jsou v zásobování kyslíku prostřednictvím krve 

do svalů je důležitým faktorem pro vaši kondici. Svaly používají tento kyslík pro zajištění 

dostatku energie pro denní aktivity. To se nazývá aerobní aktivita. Když jste v kondici, 

nemusí vaše srdce tolik pracovat. Bude pumpovat mnohem méně krát za minutu, což 

snižuje opotřebení srdce. Takže jak vidíte, čím v lepší kondici jste, tím jste zdravější a 

budete se lépe cítit. 
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7. SEZNAM ČÁSTÍ A NÁKRES 

Číslo Popis Počet  Číslo Popis Počet 

1 rám základny 1  53D spodní kryt computeru  1 

2 hlavní rám 1  53E držák Ipadu  1 

3 podpěrná tyč levé rukojeti  1  53F držák ventilátoru 1 

4 podpěrná tyč pravé rukojeti 1  53G turbo ventilátor 1 

5 rám zdvihu 1  53H kontrolní panel computeru 1 

6 držák computeru 1  53I levý tlačítkový panel 1 

7 držák motoru 1  53J pravý tlačítkový panel 1 

8 magnetický kroužek 1  53K deska bezpečnostního klíče 1 

9 motor zdvihu 1  53L nálepka panelu computeru 1 

10 spodní kryt motoru 1  53M samořezný šroub 2 

11 motor 1  53N samořezný šroub 1 

12 píst pro skládání pásu  1  53O samořezný šroub 31 

13 
protinárazová podložka motoru II 

(155x100xT3) 
1  53P samořezný šroub 13 

14 
protinárazová podložka motoru I 

(100x65xT3) 
1  53Q samořezný šroub 6 

15 transportní kolečka Ø60x25 4  53R samořezný šroub 4 

16 nastavitelná noha M10 4  53S samořezný šroub 2 

17 šroub s vnitřním šestihranem 
M8x45 

3  53T reproduktor  2 

18 plochá podložka Ø8 29  53U Audio upevňovací deska 1 

19 plochá podložka Ø10 10  53V USB deska 1 

20 nylonová matice M8 12  53W USB upevňovací deska 1 

21 
šroub s vnitřním šestihranem 

M8x35 1  53X Audio spojovací kabel  1 

22 protiskluzová podložka 1  53Y USB napájecí kabel 1 

23 
šroub s vnitřním šestihranem 

M10x30.5 2  53Z USB spojovací kabel  1 

24 
šroub s vnitřním šestihranem 

M10x28 2  53U-1 MP3 spojovací kabel 1 

25 nylonová matice M10 4  54 levý pěnový grip 1 

26 podložka Ø18xØ8.5xT3.2 4  55 pravý pěnový grip 1 

27 šroub s vnitřním šestihranem 
M8x50 

2  56 běžecký pás 2815x460xT1.6 1 

28 plastová podložka Ø20xØ10.5x2T 2  57 nárazník Ø30x20 6 

29 šroub s vnitřním šestihranem 
M8x80 

2  58 křížový šroub ST4.2x50   4 
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30 kontrolní panel 1  59 křížový šroub M8x25 6 

31 křížový šroub M4x8 6  60 šroub s vnitřním šestihranem 
M8x55 

1 

32 kabelová svorka 4x150 3  61 šroub s vnitřním šestihranem 
M8x16 

8 

33 křížový šroub ST4.2x13 30  62 křížový šroub ST4.2x13 2 

34 šroub s vnitřním šestihranem 
M10x50 

1  63 Ruční senzor pulzu a tlačítka 
sklonu s kabely 

1 

35 šroub s vnitřním šestihranem 
M10x65 

1  64 Ruční senzor pulzu a rychlostní 
tlačítka s kabely 

1 

36 protiskluzová podložka 2  65 šroub s vnitřním šestihranem 
M10x60 

4 

37 šroub s vnitřním šestihranem 
M8x40 

1  66 křížový šroub ST4.2x9.5 4 

38 šroub s vnitřním šestihranem 
M8x12 

2  67 křížový šroub 8 

39 šroub s vnitřním šestihranem 
M8x16 

4  68 kryt kabelu (6N-4) 1 

40 šroub ST4.2x13 10  69 vypínač  1 

41 běžecká plocha 1220x614xT18 1  70 křížový šroub 2 

42 levý kryt základny 1  71 samořezný šroub s velkou 
plochou hlavou  

16 

43 pravý kryt základny 1  72 kabel senzoru 1 

44 podložka 20x20xT2.5 8  73 kabel senzoru  1 

45 nárazník 192x20x37 2  74 kontrolní kabel 2 

46 kryt motoru 1  75 napájecí kabel  1 

47 
levý boční kryt kolejnice 

1357x98.5x192 
1  76 sensor s kabelem (1100mm) 1 

48 
pravý boční kryt kolejnice 

1357x98.5x192 
1  77 

kabel střídavého proudu 
(100mm/250mm) 

1 

49 přední válec  1  78 červený kabel (250mm) 2 

50 zadní válec Ø46xØ17x555 1  79 bezpečnostní klíč 1 

51 řemen  1  80 pevná deska filtru  1 

52 spodní kryt computeru 1  81 filtr  1 

53 computer 1  82 kabel střídavého proudu (černý) 1 

53A horní kryt computeru 1  83 uzemňovací kabel (žluto-zelený) 1 

53B plastový držák lahve 2     

53C střed computer  1     
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8. POKYNY K SESTAVENÍ 

 

 

 

Base Frame
Connect Wire

Right Handlebar
Support Tube

¦ µ10 Flat Washer

Hexagon Head Bolt
M10*60

Left Handlebar
Support Tube

72

3

4

19

65

 

Krok 1:Vyjměte rám základny běžeckého pásu z krabice a poté provlečte (72)z (4),poté 

spojte (4) s (19) a (65). 

 

 

 

 

 

spojovací kabel rámu základny 

podpěrná tyč 
pravé rukojeti 

podpěrná tyč 
levé rukojeti 

plochá podložka 

šroub s vnitřním 
šestihranem M 10*60 
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Computer Connect W ire

¦ µ8 Flat W asher

Hexagon Socket Oval
Head Bolt M8*16

61

18

73

 

Krok 2:Spojte (72) s (73), poté spojte computer s (81) a (18). 

spojovací kabel computeru 

plochá podložka 

šroub s vnitřním 
šestihranem M8*16 
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Left Base Cover

Right Base Cover

Cross Recessed Pan Head
Tapping Screw ST4.2*13

42

43

33

 

 

 

Krok 3:Spojte (42) a (43) pomocí šroubu (33). 

 

 

pravý kryt základny 

levý kryt 
základny 

křížový šroub 
ST4.2*13 
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Power Cord

Safety Tether Key

75

79

 

 

Krok 4:Zapojte napájecí kabel (75) a vložte bezpečnostní klíč (79). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

napájecí kabel 

bezpečnostní klíč 
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SEZNAM ČÁSTÍ: 

 

33

ST4.2*13 Screw*4

M10*60  Bolt*4

M8*16  Bolt*8

¦ µ8 Washer*8

¦ µ10  Washer*4

19

5mm  Hex Key*1

6mm  Hex Key*1 14-17  Washet*1

79

18

61

65

  Oil Bottle*1   Safety Key*1

  Mp3 Cable*1

53U-1

 

 

 

M8*16 šroub*8 ST4.2*13 šroub*4 

M10*60 šroub*4 podložka*8 

podložka*4 5mm šestihranný klíč *1 

6mm šestihranný klíč *1 

MP3 kabel *1 

nádrž s olejem *1 bezpečnostní klíč *1 

klíč *1 
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Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu 
majiteli následující záruky: 

- záruku 5 let na rám a jeho části 
- záruku 2 roky na ostatní díly 

 
Záruka se nevztahuje na závady vzniklé: 
1. zaviněním uživatele tj. poškození výrobku nesprávnou montáží, neodbornou repasí, 
užíváním v nesouladu se záručním listem např. nedostatečným zasunutím sedlové tyče 
do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose 
2. nesprávnou nebo zanedbanou údržbou 
3. mechanickým poškozením 
4. opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé 
mechanismy jako ložiska klínový řemen, opotřebení tlačítek na computeru) 
5. neodvratnou událostí a živelnou pohromou 
6. neodbornými zásahy 
7. nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké 
teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným 
designem, tvarem nebo rozměry  
 
Upozornění: 
1. cvičení doprovázené zvukovými efekty a občasným vrzáním není závada bránící řádnému užívání stroje 
a tudíž nemůže být předmětem reklamace. Tento jev lze odstranit běžnou údržbou. 
2. doba životnosti ložisek, klínového řemene a dalších pohyblivých částí může být kratší než je doba 
záruky 
3. na stroje nutné provést odborné vyčištění a seřízení minimálně jednou za 12 měsíců 
4. v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným 
materiálem výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána 
5. reklamace se uplatňuje zásadně písemně s přesným  označením typu zboží, popisem závady a 
potvrzeným dokladem o zakoupení 
 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení. 
Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte do 
domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou 
přijata zdarma. 
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na  
životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od 

místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s  
národního předpisy uděleny pokuty.  
 
Copyright - autorská práva 
Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo 
zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti  
MASTER SPORT s.r.o.. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití  
nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent. 
 
 

 
MASTER SPORT s.r.o. 
1. máje 69/14     
709 00 Ostrava – Mariánské Hory 
Czech Republic 
servis@mastersport.cz 
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NÁVOD K POUŽITIU 
 
 
 
 

 
                                                                

 

 

 
Ide o vysokonapäťový produkt; nepoužívajte prosím v rovnakej 
zásuvke spolu s inými vysokonapäťovými domácimi spotrebičmi, 
ako napr. klimatizáciou a pod. Používajte zásuvku výhradne pre 
prístroj a uistite sa, že má poistku 10A. 
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1. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

UPOZORNENIE: Aby sa znížilo riziko vážneho zranenia, prečítajte si všetky 
dôležité bezpečnostné opatrenia a pokyny v tomto návode a všetky 
varovania umiestnené na bežeckom páse pred jeho použitím. Nepreberáme 
žiadnu zodpovednosť za osobné zranenie alebo poškodenie majetku, ku 
ktorému došlo prostredníctvom používania tohto výrobku. 
1. Pred začatím tohto alebo iného cvičebného programu sa poraďte so svojím 

lekárom. To je dôležité najmä pre osoby staršie, ako 35 rokov alebo osoby so 

zdravotnými problémami. 

2. Je povinnosťou majiteľa zabezpečiť, aby všetci užívatelia tohto bežeckého pásu 

boli adekvátne informovaní o všetkých výstrahách a bezpečnostných opatreniach. 

3. Používajte prístroj iba tak, ako je popísané v tomto návode. 

4. Umiestnite bežecký pás na rovný povrch s aspoň 2,4 m voľného priestoru za ním 

a 0,6 m po oboch stranách. Neklaďte pás na povrch, ktorý blokuje vzduchové 

otvory. Ak chcete chrániť podlahu alebo koberec pred poškodením, umiestnite pod 

pás podložku. 

5. Používajte a uchovávajte bežecký pás vo vnútri, mimo dosahu vlhkosti a prachu. 

Nedávajte bežecký pás do garáže, krytého átria alebo blízkosti vody. 

6. Nepoužívajte pás tam, kde sa používajú aerosólové výrobky alebo podáva kyslík. 

7. Udržujte deti mladšie ako 12 rokov a domáce zvieratá po celú dobu od 

bežeckého pásu. 

8. Nikdy nedovoľte, aby bežecký pás používala viac ako jedna osoba naraz. 

9. Noste vhodné cvičebný oblečenie pri používaní bežeckého pásu. Nenoste voľné 

oblečenie, ktoré by sa mohlo do pásu zachytiť. Športové podporné oblečenie sa 

odporúča pre mužov aj ženy. Vždy noste športovú obuv. Nikdy nepoužívajte 

bežecký pás na boso, len v ponožkách alebo v sandáloch. 

10. Pri zapájaní napájacieho kábla, pripojte sieťový kábel do uzemneného obvodu. 

Žiadny iný spotrebič by mal byť na rovnakom okruhu. 

11. Ak je potrebné predlžovací kábel, použite iba 3-vodičový, 14-gauge (1 mm2) 

kábel, ktorý nie je dlhší ako 2,0 m. 

12. Udržujte napájací kábel od horúcich povrchov. 

13. Nikdy nepohybujte pásmom, keď je vypnuté napájanie. Nepoužívajte bežecký 

pás, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, alebo ak nefunguje správne. 

14. Prečítajte si, pochopte a otestujte pred použitím bežeckého pásu postup 

núdzového zastavenia. 

Produkt sa môže od nákresu mierne líšiť vzhľadom k aktualizácii modelu 
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15. Bežecký pás nikdy nespúšťajte, keď na ňom stojíte. Vždy sa držte rukovätí pri 

používaní pásu. 

16. Bežecký pás je schopný vysokých rýchlostí. Upravujte rýchlosť v malých 

krokoch, aby ste sa vyhli náhlym skokom rýchlosti. 

17. Nikdy nenechávajte bežecký pás bez dozoru, keď je spustený. Vždy vyberte 

kľúč, odpojte napájací kábel a nastavte istič do polohy vypnuté, keď nie je bežecký 

pás v prevádzke. 

18. Snímač pulzu nie je lekársky prístroj. Rôzne faktory, vrátane vášho pohybu, 

môžu mať vplyv na presnosť údajov o srdcovú frekvenciu. Snímač pulzu je určený 

iba ako cvičebná pomôcka k približnému zisteniu vývojovej tendencie srdcovej 

frekvencie. 

19. Nepokúšajte sa dvíhať, znižovať alebo premiestňovať bežecký pás, kým nie je 

riadne zostavený. Musíte byť schopní bezpečne zdvihnúť 20 kg pre zdvíhanie, 

spúšťanie alebo premiestňovanie pásu. 

20. Pri skladaní alebo premiestňovaní bežeckého pásu skontrolujte, či piest pre 

uskladnenie bezpečne pridržiava rám v polohe na uskladnenie. 

21. Nemeňte sklon bežeckého pásu umiestnením predmetov pod pás. 

22. Pravidelne kontrolujte a riadne uťahujte všetky časti pásu. 

23. Nikdy nevkladajte predmety do otvorov na bežeckom páse. 

24. NEBEZPEČIE: Ihneď po použití a pred údržbou pásu vždy odpojte napájací 

kábel. Nikdy neodstraňujte kryt motora, ak nie ste inštruovaní pracovníkom 

autorizovaného servisu. Iné servisné úkony, ako sú popísané v tomto návode, by 

mali byť vykonávané iba autorizovaným servisným technikom. 

25. Tento bežecký pás je určený iba pre domáce použitie. Nepoužívajte tento 

bežecký pás pre obchodné účely alebo v športových zariadeniach. 

26. UPOZORNENIE: 

Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, servisným 

technikom alebo obdobne kvalifikovaným pracovníkom, aby sa zabránilo zraneniam. 

Tento spotrebič nie je určený pre použitie osobami (vrátane detí) so zníženými 

fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom 

skúseností a znalostí, pokiaľ im nebol poskytnutý dohľad alebo inštrukcie týkajúce 

sa použitia výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod 

dohľadom, aby sa zaistilo, že sa s prístrojom nebudú hrať. 
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27. Umiestnite pás na plochý rovný povrch do uzemnenej zásuvky so 

zodpovedajúcimi hodnotami V / Hz, ktoré sú uvedené na štítku stroja. 

28. Prípustná teplota: 5 až 40 stupňov. Ak bol bežecký pás vystavený nízkym 

teplotám, nechajte ho ohriať na izbovú teplotu pred zapnutím. Ak to neurobíte, 

môže dôjsť k poškodeniu displeja computeru alebo iné elektrické súčiastky. 

29. nosnosť 120 kg 
 

1.1 DÔLEŽITÉ ELEKTRICKÉ INFORMÁCIE 

UPOZORNENIE! 

 Nikdy nepoužívajte prúdový chránič s týmto bežeckým pásom. Veďte napájací 

kábel od akejkoľvek pohybujúcej sa časti pásu, vrátane zdvíhacieho 

mechanizmu a transportných kolies. 

 Nikdy neodstraňujte kryt bez toho, aby bol pás najprv odpojený zo siete. 
1.2 DÔLEŽITÉ PREVÁDZKOVÉ POKYNY 

 

 Uvedomte si, že zmeny v rýchlosti a sklonu nastávajú okamžite. Nastavte 

požadovanú rýchlosť na computeri a spustite tlačidlo nastavenia. Počítač 

poslúchne príkaz postupne. 

 Buďte opatrní pri vykonávaní ďalších aktivít pri chôdzi na bežeckom páse, ako 

je sledovanie televízie, čítanie, atď. Počas týchto rozptyľujúcich aktivít môže 

dôjsť k strate rovnováhy alebo vybočenia zo stredu pásu, čo môže viesť k 

vážnemu zraneniu. 

 Aby sa predišlo strate rovnováhy a zranenia, nemontujte alebo demontujte 

bežecký pás, zatiaľ čo sa pás pohybuje. Prístroj začína s veľmi nízkou 

rýchlosťou. Potom, čo ste sa s ním naučili pracovať, jednoducho stojte na páse 

pri pomalom zrýchľovaní. 

 Pri zmenách rýchlosti sa vždy držte rukovätí. 

 Bezpečnostný kľúč je poskytovaný s týmto zariadením. Po vybratí 

bezpečnostného kľúča sa bežecký pás zastaví; bežecký pás sa automaticky 

vypne. Vložením bezpečnostného kľúča sa resetuje displej. 
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 Nepoužívajte nadmerný tlak na tlačidlá computeri. Sú nastavené tak, aby 

správne fungovali s malým tlakom prstov. 
2. STRUČNÝ POPIS 

Tento motorizovaný bežecký pás vám môže pomôcť uskutočniť váš cieľ byť v 

kondícii. Spolu s unikátnym a elegantným tvarom, zaberá v zloženom stave len 

málo miesta. 

Rýchlostné rozpätie: 1,0-22km / h 

Automatický sklon: 20% 

Programy: 25 prednastavených programov (P1-P25) 

 

 

Treadmill Base Frame

Left Handlebar
Support Tube

Right Handlebar
Support Tube

Computer

Safety Tether Key

Left Base Cover

Right Base Cover

Motor Cover

Run-Surface Adjustment

Left Side Rail

Right Side Rail

Power Switch

 

 

 

 

computer 

bezpečnostný kľúč 

podperná tyč ľavej rukväte podperná tyč pravej rukväte 
 

vypínač kryt motoru 
pravý kryt  

ľavý kryt 

pravá bočná koľajnica 

ľavá bočná koľajnica 

bežecký pás 

nastavovací mechanizmus 
bežeckého pásu 
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3. NÁVOD K OBSLUHE 

 

3.1 Tlačidla computeru  
 

 
 
3.2 Funkcie tlačidiel： 
 
(1) MODE 

Zapojte prístroj, stlačte pre zvolenie prednastavených programov P 1-P25. Stlačte 

tlačidlo CLEAR / SET pre ukončenie. 

(2) SET/CLEAR 

Zapojte prístroj, po zastavení pásu stlačte toto tlačidlo pre zvolenie času, 

vzdialenosti, počítanie kalórií. Ak je bežecký pás spustený, stlačte tlačidlo pre 

vynulovanie času, vzdialenosti a kalórií. 

 (3) START 

Zapojte prístroj, stlačte pre zahájenie cvičenia. 
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(4) STOP 

Za chodu pásu, stlačte tlačidlo pre zastavenie a uloženie záznamu, stlačením na 3 

sekundy sa bežecký pás navráti do pohotovostného režimu. 

5. PAUSE  

Stlačte tlačidlo pauza / prehrávanie pre pozastavenie hudby, pre pokračovanie v 

hudbe stlačte toto tlačidlo znova. 

 

(6)  

Tlačidlo hudby, stlačte ho raz, hudba sa zmení na ďalšie, opätovným stlačením 

zvýšite hlasitosť. 

 (7)  

Tlačidlo hudby, stlačte ho raz, hudba sa zmení na posledný, opätovným stlačením 

znížite hlasitosť. 

 (8)  

Tlačidlo ventilátor, stlačením tlačidla spustíte ventilátor vzduchu a opätovným 

stlačením ho zastavíte. 

 (9)  

Za chodu pásu, stlačte tlačidlo na zvýšenie rýchlosti o 0,5 km / h. Pridržaním sa 

bude rýchlosť neustále zvyšovať. 

 (10)  

Za chodu pásu, stlačte tlačidlo pre zníženie rýchlosti o 0,5 km / h. Pridržaním sa 

bude rýchlosť neustále znižovať. 

 (11) QUICK SPEED 

Rýchlosť 2,4,6,8, za chodu pásu, stlačte pre zvolenie rýchlosti. 

(12)  
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Za chodu pásu, stlačte tlačidlo na zvýšenie sklonu o 1 stupeň. Pridržaním sa bude 

sklon neustále zvyšovať. 

 

(13)  

Za chodu pásu, stlačte tlačidlo pre zníženie sklonu o 1 stupeň. Pridržaním sa bude 

sklon neustále znižovať. 

 (14) QUICK INCLINE 

Sklon 2,4,6,8, za chodu pásu, stlačte tlačidlo pre zvolenie sklonu. 

(15) INCLINE + v rukovätiach 

Za chodu pásu, stlačte tlačidlo na zvýšenie sklonu o 1 stupeň. Pridržaním sa bude 

sklon neustále zvyšovať. 

 (16) INCLINE – v rukovätiach 

Za chodu pásu, stlačte tlačidlo pre zníženie sklonu o 1 stupeň. Pridržaním sa bude 

sklon neustále znižovať. 

 (17) SPEED + v rukovätiach 

Za chodu pásu, stlačte tlačidlo na zvýšenie rýchlosti o 0,5 km / h. Pridržaním sa 

bude rýchlosť neustále zvyšovať. 

 (18) SPEED – v rukovätiach 

Za chodu pásu, stlačte tlačidlo pre zníženie rýchlosti o 0,5 km / h. Pridržaním sa 

bude rýchlosť neustále znižovať. 

              

Užívateľský režim 

1. tréning - odpočítavanie: zapojte prístroj, stlačte tlačidlo SET pre vstup do TIME 

odpočítavanie času, stlačte znovu pre vstup do DISTANCE odpočítavanie 

vzdialenosti, znovu stlačte pre vstup do CALORIE odpočítavanie kalórií. Nakoniec 

stlačte CLEAR pre ukončenie. 

2. TIME odpočítavanie času: zapojte prístroj, stlačte tlačidlo SET, bude blikať 

ikonka času TIME a ukazovať 30:00. Stlačte tlačidlo SPEED +, - pre zvolenie 

času medzi 5-99 minút. Stlačte tlačidlo START pre začatie s rýchlosťou 1,0km / h. 

Rýchlosť môže mať nastavené stlačením tlačidla SPEED +, -. Prístroj sa zastaví, 

keď bude čas ukazovať 00:00. 



                                                                                                                                                                           

 8

SK 
3. DISTANCE odpočítavanie vzdialenosti: zapojte prístroj, stlačte tlačidlo SET 

dvakrát po sebe, ikonka vzdialenosti DISTANCE bude blikať a ukazovať 1,0km. 

Stlačte tlačidlo SPEED +, - pre zvolenie vzdialenosti 1,0-9,0km. Stlačte tlačidlo 

START pre začatie s rýchlosťou 1,0km / h. Rýchlosť môže mať nastavené 

stlačením tlačidla SPEED +, -. Prístroj sa zastaví, keď bude čas ukazovať 00:00. 

4. CALORIE odpočítavanie kalórií: zapojte prístroj, stlačte tlačidlo SET trikrát po 

sebe, ikonka CALORIE bude blikať a ukazovať 50CAL. Stlačte tlačidlo SPEED +, - 

pre zvolenie kalórií 10-990CAL. Stlačte tlačidlo START pre začatie s rýchlosťou 

1,0km / h. Rýchlosť môže mať nastavené stlačením tlačidla SPEED +, -. Prístroj 

sa zastaví, keď bude čas ukazovať 0. 

3.2 Začíname 
Zapojte prístroj zasunutím do vhodnej zásuvky, zapnite hlavný vypínač umiestnený 

na prednej strane pásu pod krytom motora. Uistite sa, že je vložený 

bezpečnostný kľúč, pretože bez neho sa nedá bežecký pás zapnúť. Ak je 

prístroj zapnutý, displej je pripravený na prevádzku. 

3.3 Automatická kontrola 

Pri prvom použití je nutné vykonať automatickú kontrolu prístroja: 

 Vytiahnite bezpečnostný kľúč, podržte tlačidlo MODE, potom znova vložte 

bezpečnostný kľúč, prístroj prejde do režimu automatickej-kontroly. Počas tohto 

stavu, stlačením tlačidla Start dvakrát po sebe, prístroj začne vlastnú kontrolu. 

Po kontrole sa automaticky zastaví. 

 Poznámka: Pri kontrole nestojte na páse. 

3.4 Quick-Start  

1. Stlačte tlačidlo START pre začatie pohybu pásu o rýchlosti 1,0 Km / h, potom 

nastavte požadovanú rýchlosť pomocou  alebo . Môžete tiež použiť 

rýchle tlačidla rýchlosti (2,4,6,8) pre nastavenie rýchlosti. Tiež môžete použiť 

tlačidlá 'speed +' alebo 'speed -' pre nastavenie rýchlosti na rukovätiach. 

2. Pre spomalenie pásu, stlačte a podržte tlačidlo  do požadovanej rýchlosti. 

Môžete tiež použiť rýchle tlačidlá rýchlosti: 2,4,6,8. 

3. Za chodu pásu, stlačením tlačidla STOP, sa pás pozvoľna zastaví. 

4. Za chodu pásu, stlačením tlačidla CLEAR sa vynulujú hodnoty času, 

vzdialenosti a kalórií.  
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3.5 Incline - Sklon 

 Sklon môže byť nastavený kedykoľvek po pohybe pásu. 

 Po znovu skladovaní bezpečnostného kľúča nemôže byť sklon vrátený na 0. 

 Po znovu spustení stroja, môže byť sklon vrátený na 0. 

3.6 Senzory pulzu 

Pridržte obidva senzory pulzu z nerezovej ocele na rukovätiach, okno pulzu bude 

zobrazovať vašu aktuálnu srdcovú frekvenciu počas cvičenia v 15 sekundách. 

Poznámka: Pre zobrazenie pulzu musíte použiť obidva senzory. 

3.7 Zobrazovanie kalórií 

Zobrazuje spálené kalórie v danom okamihu počas tréningu. 

Poznámka: Toto je iba hrubé vodítko používané pre porovnanie rôznych cvičení, 

ktoré nemôže byť použité na lekárske účely. 

3.8 Zloženie a rozloženie pásu 

3.8.1 Zloženie 

Najprv zdvihnite zadnú časť rámu základne, pokiaľ nebudete počuť ľahké 

zacvaknutie, čo znamená, že skladací systém bol uzamknutý. Bežecký pás nemôže 

byť teraz otočený do opačného smeru. 

3.8.2 Rozloženie 

Umiestnite zložený bežecký pás do priestrannej oblasti. Zdvihnite zadnú časť rámu 

základne, potom uvoľnite piest pre rozloženie pásu. Udržujte odstup dlhší ako 1,5 

m a spustite, pás sa potom automaticky spustí. 

3.8.3 Preprava 

Opatrne zdvihnite bežecký pás na zadnej strane s kolieskami uchopením dvoch 

bočných koncových krytiek, suňte bežecký pás. 

3.9 Nastaviteľné operácie 

Každý prednastavený program má maximálnu úroveň rýchlosti, ktorá sa zobrazí, 

keď je zvolený požadovaný tréning. Rýchlosť, ktorú konkrétny program bude 

dosahovať, bude zobrazená v okne Speed. Každý program má rôzne rýchlosti. 
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3.10 Zvolenie programu 

 Zapojte prístroj, stlačte tlačidlo 'MODE' pre zvolenie požadovaného programu, 

po stlačte tlačidlo 'START / STOP' pre začatie programu s prednastavenými 

hodnotami. 

 Okno rýchlosť bude teraz ukazovať prednastavenú rýchlosť vybraného 

programu. 

 Po každej minúte môže byť rýchlosť automaticky zmenená v závislosti od 

zvoleného programu, tiež môže byť zmenená ručne. 

 3 sekundy pred ukončením programu zaznie trikrát bzučiak, bežiaci pás sa 

potom zastaví. 

 

 

4. ÚDRŽBA 

 

Aby sa predĺžila životnosť tohto zariadenia, malo by sa uskutočniť primerané 

čistenie / mazanie. Výkon je maximalizovaný, keď pás a podložka sú udržiavané čo 

najčistejšie. 

 

UPOZORNENIE:  FRIKCIE PÁSU A ZÁKLADNE MÔŽE HRAŤ VÝZNAMNÚ 

ÚLOHU VO FUNKCII A ŽIVOTNOSTI BEŽECKÉHO PÁSU A PRETO 

DOPORUČUJEME NEUSTÁLE TOTO MIESTO TRENIA PREMAZÁVAŤ, PRE 

PREDĹŽENIE DOBY ŽIVOTNOSTI BEŽECKÉHO PÁSU. V OPAČNOM PRÍPADE 

MÔŽE DÔJSŤ K ZRUŠENIU ZÁRUKY. 

 

UPOZORNENIE: PRED ÚDRŽBOU ODPOJTE NAPÁJACÍ KÁBEL. 

 

UPOZORNENIE: PRED ZLOŽENÍM BEŽECKÝ PÁS ZASTAVTE. 
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4.1 Bežné čistenie 

 Použite mäkkú, vlhkú handričku pre očistenie hrán pásu a oblasti medzi 

hranou pásu a rámom. Jemné mydlo a voda spolu s nylonovým kefou očistí 

vrchnú časť pásu. Tento úkon by sa mal vykonávať raz za mesiac. Pred 

použitím nechajte uschnúť. 

 Raz mesačne pod bežeckým pásom povysávajte, aby sa zabránilo víreniu 

prachu smerom nahor. Raz za rok by ste mali odstrániť čierny kryt motora a 

vysať nečistoty, ktoré sa tu mohli nahromadiť. 

 

4.2 Bežná údržba 

 Skontrolujte diely z hľadiska opotrebenia pred použitím. 

 Vždy vymeňte podložku a iné chybné diely, ak sú opotrebované. 

 V prípade pochybností bežecký pás nepoužívajte, obráťte sa na odborníka. 

 

Dbajte na ochranu koberca a podlahy v prípade úniku. Tento produkt je prístroj, 

ktorý obsahuje pohyblivé časti, ktoré boli premazané a môže dôjsť k presakovaniu. 

 

4.3 Mazanie pásu/základne/koliesok 

Frikcie pásu a základne môže hrať významnú úlohu vo funkcii a životnosti bežiaceho 

pásu, a preto odporúčame neustále toto miesto trenia premazávať, pre predĺženie 

doby životnosti bežeckého pásu. 

Mazanie je dodané s týmto prístrojom. Po približne prvých 40 hodín prevádzky, by 

ste mali použiť priložené mazanie. Odporúčame mazanie základne súlade s týmto 

harmonogramom: 

Ľahké používanie (menej ako 3 hodiny týždenne) každých 6 mesiacov 

Stredná používanie (3-5 hodín týždenne), každé 3 mesiace 

Ťažké používanie (viac ako 5 hodín týždenne) každých 6-8 týždňov. 

Pozri nižšie postupy pre mazanie: 

1. Použite mäkkú a suchú tkaninu pre očistenie oblasť medzi pásom a základňou. 

2. Rovnomerne aplikujte mazivo na vnútorný povrch pásu a základne (uistite sa, že 

je stroj vypnutý a odpojený). 

3. Pravidelne mažte predné a zadné válce, aby sa udržiavali v špičkovom výkone. 
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Ak sa pás / základňa / valce udržujú v čistote, je možné počítať s viac ako 1200 

hodín, do ďalšieho mazania. 

 

4.4 Ako zistiť, či je bežecký pás správne premazaný 

1. Odpojte prístroj. 

2. Zložte bežecký pás do skladovacej polohy. 

3. Ochytajte zadný povrch pásu. 

Ak je povrch lepkavý na dotyk, potom nie je potrebné žiadne ďalšie mazanie. 

Ak je povrch suchý na dotyk, naneste vhodný silikónový lubrikant. 

 

Odporúčame použiť sprej na báze silikónu, ktorý možno zakúpiť u 

najbližšieho predajcu športového tovaru alebo v miestnom železiarstve. 

 

4.5 Nastavenie pásu 

Nastavenie napnutia pásu je veľmi dôležité preto, aby bol zaistený 

hladký, stabilný bežecký povrch. Nastavenie sa vykonáva u pravého a 

ľavého zadného valca za účelom nastavenia napätia pomocou 

šesťhranného kľúča, ktorý je zahrnuté v balení. Nastavovacia skrutka je 

umiestnená na konci koľajnice, ako je uvedené na schéme nižšie: 

 

 

 

 

 

Poznámka: Nastavenie je prostredníctvom malého otvoru na koncových 

krytoch. 

Utiahnite zadný valec len tak, aby sa zabránilo kĺzanie u predného valca. Otočte 

ako pravý tak ľavý skrutku v smere hodinových ručičiek a skontrolujte napnutie. Ak 

je vykonaná úprava napnutia pásu, musíte pás tiež vycentrovať, aby sa 

kompenzovali zmeny v napnutí pásu. 

NEPREPÍNAJTE – Prílišné utiahnutie môže spôsobiť poškodenie pásu a predčasné 

zlyhanie ložísk. 

ľavá 
skrutka

pravá 
skrutka



                                                                                                                                                                           

 13

SK 
4.6 Vycentrovanie pásu 

Bežecký pás je navrhnutý tak, aby bol pás pri používaní primerane vycentrovaný. 

Je bežné, že u niektorých pásov dochádza k sklonu vymaniť k jednej strane, zatiaľ 

čo pás beží sám o sebe. Po niekoľkých minútach používania, by sa mal pás sám 

vycentrovať. Ak v priebehu používania pás naďalej tiahne k jednej strane, je 

nutné nastavenie. Postupy sú uvedené nižšie: 

▲ Najprv nastavte rýchlosť do najnižšej polohy. 

▲ Po druhé skontrolujte, k akej strane pás tiahne. 

Pokiaľ pás smeruje doprava, utiahnite pravú skrutku a uvoľnite ľavú skrutku 

pomocou šesťhranného kľúča, kým sa pás sám nevycentruje; Pokiaľ pás smeruje 

doľava, dotiahnite ľavú skrutku a povoľte pravú skrutku pomocou 6mm-

šesťhranného kľúča, dokiaľ nebude pás vycentrovaný. Pri nastavovaní pásu 

pomocou šesťhranného kľúča, je dôležité nastavovať pás po pol otáčkach. Prílišné 

utiahnutie pásu môže viesť k poškodeniu pásu. 

 

5. RIEŠENIE PROBLÉMOV 
Tento bežecký pás je navrhnutý tak, aby sa v prípade elektrickej poruchy prístroj 

automaticky vypol, aby sa predišlo akýmkoľvek zraneniam používateľa a 

poškodeniu stroja (napr. Motora). 

Ak sa bežecký pás chová neobvykle, jednoducho ho odstráni vypnutím hlavného 

vypínača, počkajte 1 minútu a potom ho znova zapnite. 

Ak potom, čo ste pás resetovali, stále nebeží správne, spustite automatickú 

kontrolu (pozri automatická kontrola) pre zistenie, s akým typom chyby sa 

prístroj potýka. 

 

5.1 Varovné signály 

 
E0: Bezpečnostný kľúč nie je vo svojej pozícii 
      Vložte bezpečnostný kľúč. 

Pred začatím akejkoľvek práce na bežeckom páse, najprv skontrolujte, či 

je prístroj vypnutý a zástrčka je odstránená zo zásuvky. 

Nepoužívajte predlžovacie káble, čo by mohlo viesť k poklesu výkonu a 

zlyhaniu. 
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E1: Chýba spätná väzba od regulátora alebo snímača rýchlosti 

1. Skontrolujte stav káblov a uistite sa, že sú všetky konektory medzi regulátorom 

motora a displejom pripojené. 

2. Skontrolujte, či je snímač rýchlosti a magnet v správnej polohe a či sa na 

magnete nenachádzajú žiadne cudzie predmety. (Magnet možno nájsť na prednom 

valci v blízkosti motora pásu). 

3. Ak sa bežecký pás pohybuje a po 10 sekundách zobrazí chybu E1, vymeňte 

snímač rýchlosti. 

4. V prípade, že sa bežecký pás nepohybuje, vymeňte regulátor. 

E3: Chyba automatickej kontroly 

1. V prípade, že sa bežecký pás nepohybuje, vymeňte regulátor. 

2. Uistite sa, že sú všetky konektory medzi regulátorom motora a displejom 

pripojené. 

3. Skontrolujte, či je snímač rýchlosti a magnet v správnej polohe a či sa na 

magnete nenachádzajú žiadne cudzie predmety. (Magnet možno nájsť na prednom 

valci v blízkosti motora pásu). 

Bez elektriny 

1. Skontrolujte poistky (Sú umiestnené na regulátore pod krytom motora) 

2. Skontrolujte zásuvku (Zasuňte iný spotrebič do zásuvky, aby sa zabezpečilo, že 

elektrická zásuvka funguje správne). 

3. Skontrolujte sieťový kábel (Možno sa budete musieť obrátiť na elektrikára). 

 

6. SPRIEVODCA CVIČENÍM 
UPOZORNENIE: Pred začatím akéhokoľvek cvičebného programu sa 

poraďte so svojím lekárom. To je dôležité najmä pre osoby nad 35 rokov 

alebo jednotlivca s predchádzajúcimi zdravotnými problémami. 

Snímače pulzu nie sú zdravotnícke pomôcky. Rôzne faktory, vrátane 

pohybu používateľa, môžu ovplyvniť presnosť údajov o srdcovej frekvencii. 

Snímače pulzu sú určené iba ako cvičebná pomôcka k približnému zisteniu 

vývojovej tendencie srdcovej frekvencie. 

Cvičenie je skvelý spôsob, ako kontrolovať telesnú hmotnosť, zlepšiť si kondíciu a 

znížiť účinky starnutia a stresu. Kľúčom k úspechu je, aby sa cvičenie stalo 

pravidelnou a príjemnou súčasťou vášho každodenného života. 
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Stav vášho srdca a pľúc a ako efektívne sú v zásobovaní kyslíka prostredníctvom 

krvi do svalov je dôležitým faktorom pre vašu kondíciu. Svaly používajú tento kyslík 

pre zabezpečenie dostatku energie pre denné aktivity. To sa nazýva aeróbna 

aktivita. Keď ste v kondícii, nemusí vaše srdce toľko pracovať. Bude pumpovať 

oveľa menej krát za minútu, čo znižuje opotrebenie srdca. Takže ako vidíte, čím v 

lepšej kondícii ste, tým ste zdravší a budete sa lepšie cítiť. 

7. ZOZNAM ČASTÍ A NÁKRES 

Číslo Popis Počet  Číslo Popis Počet 

1 rám základne 1  53D spodný kryt computeru  1 

2 hlavný rám 1  53E držiak Ipadu  1 

3 podperná tyč ľavej rukoväte  1  53F držiak ventilátora 1 

4 podperná tyč pravej rukoväte 1  53G turbo ventilátor 1 

5 rám zdvihu 1  53H kontrolný panel computeru 1 

6 držiak computeru 1  53I ľavý tlačítkový panel 1 

7 držiak motoru 1  53J pravý tlačítkový panel 1 

8 magnetický krúžok 1  53K doska bezpečnostného kľúča 1 

9 motor zdvihu 1  53L nálepka panelu computeru 1 

10 spodný kryt motoru 1  53M samorezná skrutka 2 

11 motor 1  53N samorezná skrutka 1 

12 piest pre skladanie pásu  1  53O samorezná skrutka 31 

13 
protinárazová podložka motoru II 

(155x100xT3) 1  53P samorezná skrutka 13 

14 protinárazová podložka motoru I 
(100x65xT3) 

1  53Q samorezná skrutka 6 

15 transportné kolieska Ø60x25 4  53R samorezná skrutka 4 

16 nastaviteľná noha M10 4  53S samorezná skrutka 2 

17 
Skrutka s vnútorným šesťhranom 

M8x45 3  53T reproduktor  2 

18 plochá podložka Ø8 29  53U Audio upevňovacia doska 1 

19 plochá podložka Ø10 10  53V USB doska 1 

20 nylonová matica M8 12  53W USB upevňovacia doska 1 

21 skrutka s vnútorným šesťhranom 
M8x35 

1  53X Audio spojovací kábel  1 

22 protišmyková podložka 1  53Y USB napájaci kábel 1 

23 skrutka s vnútorným šesťhranom 
M10x30.5 

2  53Z USB spojovací kábel  1 

24 skrutka s vnútorným šesťhranom 
M10x28 

2  53U-1 MP3 spojovací kábel 1 
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25 nylonová matica M10 4  54 ľavý penový grip 1 

26 podložka Ø18xØ8.5xT3.2 4  55 pravý penový grip 1 

27 skrutka s vnútorným šesťhranom 
M8x50 

2  56 bežecký pás 2815x460xT1.6 1 

28 plastová podložka Ø20xØ10.5x2T 2  57 nárazník Ø30x20 6 

29 skrutka s vnútorným šesťhranom 
M8x80 

2  58 Krížová skrutka ST4.2x50   4 

30 kontrolný panel 1  59 Križová skrutka M8x25 6 

31 Křížová skrutka M4x8 6  60 
skrutka s vnútorným 
šesťhranom M8x55 1 

32 kabelová svorka 4x150 3  61 
skrutka s vnútorným 
šesťhranom M8x16 8 

33 křížová skrutka ST4.2x13 30  62 Krížová skrutka ST4.2x13 2 

34 
skrutka s vnútorným šesťhranom 

M10x50 1  63 
Ručný senzor pulzu a tlačítka 

sklonu s káblami 1 

35 
skrutka s vnútorným šesťhranom 

M10x65 1  64 
Ručný senzor pulzu a rychlostné 

tlačítka s káblami 1 

36 protišmyková podložka 2  65 
skrutka s vnútorným 
šesťhranom M10x60 4 

37 
skrutka s vnútorným šesťhranom 

M8x40 1  66 Krížová skrutka ST4.2x9.5 4 

38 
skrutka s vnútorným šesťhranom 

M8x12 2  67 Krížová skrutka 8 

39 
skrutka s vnútorným šesťhranom 

M8x16 4  68 kryt kábla (6N-4) 1 

40 skrutka ST4.2x13 10  69 vypínač  1 

41 bežecká plocha 1220x614xT18 1  70 Krížová skrutka 2 

42 ľavý kryt základne 1  71 
samorezná skrutka s veľkou 

plochou hlavou  16 

43 pravý kryt základne 1  72 kábel senzoru 1 

44 podložka 20x20xT2.5 8  73 kábel senzoru  1 

45 nárazník 192x20x37 2  74 kontrolný kabel 2 

46 kryt motora 1  75 napájací kábel  1 

47 ľavý bočný kryt koľajnice 
1357x98.5x192 

1  76 sensor s káblom (1100mm) 1 

48 pravý bočný kryt koľajnice 
1357x98.5x192 

1  77 kábel striedavého prúdu 
(100mm/250mm) 

1 

49 predný vylec  1  78 červený kábel (250mm) 2 

50 zadný valec Ø46xØ17x555 1  79 bezpečnostný kľúč 1 

51 remen  1  80 pevná doska filtra  1 

52 spodný kryt computeru 1  81 filter  1 

53 computer 1  82 kábel striedavého prúdu (čierny) 1 

53A horný kryt computeru 1  83 uzemňovací kábel (žlto-zelený) 1 

53B plastový držiak fľaše 2     

53C stred computeru  1     
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8. POKYNY K ZOSTAVENIU 

 

Base Frame
Connect Wire

Right Handlebar
Support Tube

¦ µ10 Flat Washer

Hexagon Head Bolt
M10*60

Left Handlebar
Support Tube

72

3

4

19

65

 

 

 

 

 

 

 

Krok 1:Vyberte rám základne bežeckého pásu z krabice a potom prevlečte (72) z 

(4), potom spojte (4) s (19) a (65). 

 

 

spojovací kabel rámu základny 

podperná tyč 
pravej 

 

podperná tyč 
ľavej 

 

plochá podložka 

skrutka s vnútorným 
šesťhranom M 10*60 
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Computer Connect W ire

¦ µ8 Flat W asher

Hexagon Socket Oval
Head Bolt M8*16

61

18

73

 

 

 

 

 

 

Krok 2:Spojte (72) s (73), potom spojte computer s (81) a (18). 

 

 

spojovací kábel computeru 

plochá podložka 

skrutka s vnútorným 
šesťhranom  M8*16 

pravý kryt základne 
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Left Base Cover

Right Base Cover

Cross Recessed Pan Head
Tapping Screw ST4.2*13

42

43

33

 

 

 

Krok 3:Spojte (42) a (43) pomocou skrutky (33). 

 

 

pravý kryt základne 

Skrutka ST4.2*13 

ľavý kryt 
základne 
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Power Cord

Safety Tether Key

75

79

 

 

Krok 4:Zapojte napájací kábel (75) a vložte bezpečnostný kľúč (79). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bezpečnostný kľúč 

napájací kábel 
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ZOZNAM ČASTÍ: 

 

33

ST4.2*13 Screw*4

M10*60  Bolt*4

M8*16  Bolt*8

¦ µ8 Washer*8

¦ µ10  Washer*4

19

5mm  Hex Key*1

6mm  Hex Key*1 14-17  Washet*1

79

18

61

65

  Oil Bottle*1   Safety Key*1

  Mp3 Cable*1

53U-1

 

 

 

 

M8*16 skrutka*8 ST4.2*13 skrutka*4 

M10*60 
skrutka*4 

podložka*8 

podložka*4 5mm šesťhranný kľúč *1 
 

6mm šesťhranný kľúč *1 

MP3 kábel *1 

nádrž s olejom *1 Bezpečnostný kľúč *1 

kľúč  *1 
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Predávajúci poskytuje na tento výrobok prvému majiteľovi 
nasledujúce záruky: 

- záruku 5 rokov na rám a jeho časti 
- záruku 2 roky na ostatné diely 

 
Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté: 
1. zavinením užívateľa tj. Poškodenie výrobku nesprávnou montážou, neodbornou repasiou, užívaním v 
nesúlade so záručným listom napr. Nedostatočným zasunutím sedadlovej tyče do rámu, nedostatočným 
utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi 
2. nesprávnou alebo zanedbanou údržbou 
3. mechanickým poškodením 
4. opotrebovaním dielov pri bežnom používaní (napr. Gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy 
ako ložiská, klinový remeň, opotrebenie tlačidiel na computeri) 
5. neodvratnou udalosťou a živelnou pohromou 
6. neodbornými zásahmi 
7. nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, 
pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo 
rozmermi  

 
Upozornenie: 
1. cvičenie doprevadzané zvukovými efektmi a občasným vŕzganím nie je závada brániaca riadnemu používaniu stroja a tak 
isto nemôže byť predmetom reklamácie. Tento jav sa dá odstrániť bežnou údržbou. 
2. doba životnosti ložísk, klinového remeňa a ďalších pohyblivých častí môže byť kratšia než je doba záruky  
3.  na stroji je nutné vykonať odborné vyčistenie a zostavenie minimálne jeden krát za 12 mesiacov 
4. v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku 
tak, aby vec mohla byť riadne používaná. 
5. reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným  označením typu tovaru, popisom závady a potvrdeným dokladom o 
zakúpení. 

 
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA - informácie k likvidácii elektrických a elektronických zariadení. Po 
uplynutí doby životnosti prístroja alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, prístroj nevhadzujte do 
domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde 
budú prijaté zdarma.  
Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych 
negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie 

odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii 
tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.  

 
Copyright - autorské práva 
Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohoto návodu na použitie. 
Autorské právo zakazuje reprodukciu častí tohto návodu alebo ako celku treťou stranou bez výslovného súhlasu 
spoločnosti MASTER SPORT s.r.o.. Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií obsiahnutých v tomto 
návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent. 
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MOTORIZED TREADMILL MASTER F-24 
MAS-F24 

                 

 USER’S MANUAL 
 
 
 
 
 
 

 

 
This is HIGH-POWER item; please DO NOT USE THE SAME OUTLET WITH 
OTHER HIGH-POWER HOUSEHOLD APPLIANCE like air-conditioning etc.  
Please choose an outlet exclusively for the machine and make sure the fuse 
is 10A. 
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                   1. IMPORTANT SAFETY 
INSTRUCTIONS 
WARNING: To reduce the risk of serious injury, read all important 
precautions and instructions in this manual and all warnings on your 
treadmill before using your treadmill. We assume no responsibility for 
personal injury or property damage sustained by or through the use of this 
product. 
 
1. Before beginning this or any exercise program, consult your physician. This is 

especially important for persons over age 35 or persons with pre-existing health 

problems.  

2. It is the responsibility of the owner to ensure that all users of this treadmill are 

adequately informed of all warnings and precautions.  

3. Use the treadmill only as described in this manual.  

4. Place the treadmill on a level surface, with at least 8 ft. (2.4 m) of clearance 

behind it and 2 ft. (0.6 m) on each side. Do not place the treadmill on a surface 

that blocks any air openings. To protect the floor or carpet from damage, place a 

mat under the treadmill.  

5. Keep the treadmill indoors, away from moisture and dust. Do not put the 

treadmill in a garage or covered patio, or near water.  

6. Do not operate the treadmill where aerosol products are used or where oxygen is 

being administered.  

7. Keep children under age 12 and pets away from the treadmill at all times.  

8. Never allow more than one person on the treadmill at a time.  

9. Wear appropriate exercise clothes while using the treadmill. Do not wear loose  

clothes that could become caught in the treadmill. Athletic support clothes are 

recommended for both men and women. Always wear athletic shoes; never use the 

treadmill with bare feet, wearing only stockings, or in sandals.  

10. When connecting the power cord , plug the power cord into an earthed circuit.  

No other appliance should be on the same circuit.  

11. If an extension cord is needed, use only a 3- conductor, 14-gauge (1 mm2) 

cord that is no longer than 6.5 ft. (2.0m) 

12. Keep the power cord away from heated surfaces.  

Product may vary slightly from the item pictured due to model upgrades 
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13. Never move the walking belt while the power is turned off. Do not operate the 

treadmill if the power cord or plug is damaged, or if the treadmill is not working 

properly.  

14. Read, understand, and test the emergency stop procedure before using the 

treadmill . 

15. Never start the treadmill while you are standing on the walking belt. Always 

hold the handrails while using the treadmill.  

16. The treadmill is capable of high speeds. Adjust the speed in small increments to  

avoid sudden jumps in speed.  

17. Never leave the treadmill unattended while it is running. Always remove the 

key, unplug the power cord, and switch the reset/off circuit breaker to the off 

position when the treadmill is not in use.  

18. The pulse sensor is not a medical device. Various factors, including your 

movement, may affect the accuracy of heart rate readings. The pulse sensor is 

intended only as an exercise aid in determining heart rate trends in general.  

19. Do not attempt to raise, lower, or move the treadmill until it is properly 

assembled. You must be able to safely lift 45 lbs. (20 kg) to raise, lower, or move 

the treadmill.  

20. When folding or moving the treadmill, make sure that the storage latch is 

holding the frame securely in the storage position.  

21. Do not change the incline of the treadmill by placing objects under the treadmill.  

22. Inspect and properly tighten all parts of the treadmill regularly.  

23. Never drop or insert any object into any opening on the treadmill.  

24. DANGER: Always unplug the power cord immediately after use, before cleaning  

the treadmill, and before performing the maintenance and adjustment procedures 

described in this manual. Never remove the motor hood unless instructed to do so 

by an authorized service representative. Servicing other than the procedures in this 

manual should be performed by an authorized service representative only.  

25. This treadmill is intended for in-home use only. Do not use this treadmill in any 

commercial, rental, or institutional setting.  

26. WARNING: 

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer,its service 

agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.This appliance is not  

intended for use by persons (including children) with 
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reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowled

ge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the ap

pliance by a person responsible for their safety. children should be supervised to    

ensure that they do not play with the appliance. 

27. Install the treadmill on a flat level surface with a suitable volt/Hz which marked 

in the machine label, grounded outlet.  

28. Allowed temperature: 5 to 40 degrees. If the treadmill has been exposed to 

cold temperatures,allow it to warm to room temperature before turning on the 

power.If you do not do this, you may damage the console displays or other 

electrical components. 

29. Maximum user´s weight:120 kg 

 
 

1.1 IMPORTANT ELECTRICAL INFORMATION 
WARNING! 

 NEVER use a ground fault circuit interrupt (GFCI) wall outlet with this treadmill. 

Route the power cord away from any moving part of the treadmill including the 

elevation mechanism and transport wheels. 

 NEVER remove any cover without first disconnecting AC power. 

1.2 IMPORTANT OPERATION INSTRUCTIONS 
 

 Understand that changes in speed and incline do not occur immediately. Set 

your desired speed on the computer console and release the adjustment key. 

The computer will obey the command gradually.  

 Use caution while participating in other activities while walking on your 

treadmill; such as watching television, reading, etc. These distractions may 

cause you to lose balance or stray from walking in the center of the belt; which 

may result in serious injury. 

 In order to prevent losing balance and suffering unexpected injury, NEVER 

mount or dismount the treadmill while the belt is moving. This unit starts with 

a very low speed. Simply standing on the belt during slow acceleration is 

proper after you have learned to operate this machine. 

 Always hold on to handrail while making control changes. 
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 A safety key is provided with this machine. Remove the safety key will stop the 

walking belt; the treadmill will shut off automatically. Insert the safety key will 

reset the display.  

 Do not use excessive pressure on console control keys. They are precision set 

to function properly with little finger pressure.  

 
2.BRIEF DESCRIPTION 

This motorized treadmill can help complete your goal of keeping fit. Together with 

the unique, elegant and dignified shape, it takes a little space when folded by 

gasoline spring.  

Speed range: 1.0-22km/h 

Auto  incline: 20% 

Programs: 25pcs pre-set programs (P1-P25) 

 

Treadmill Base Frame

Left Handlebar
Support Tube

Right Handlebar
Support Tube

Computer

Safety Tether Key

Left Base Cover

Right Base Cover

Motor Cover

Run-Surface Adjustment

Left Side Rail

Right Side Rail

Power Switch
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3.OPERATION INSTRUCTIONS 
 

3.1 Console keys  
 

 
 
3.2Key operate function： 
 
(1) MODE 

Power on the machine, press it to choose pre-set programs P1-P25. Press 

CLEAR/SET to exit. 

(2) SET/CLEAR 

Power on the machine, when treadmill stop,press it to choose time,distance,calorie 

count-down training. When treadmill is running,press it to clear up time,distance 

and calorie. 

(3) START 

Power on the machine, press it to start running.  



                                                                                                                                                                           

 6

EN 
(4) STOP 

When running,press it to stop and save the record,and press it for 3 second 

Press,then treadmill return to standby state. 

(6) PAUSE  

Pause/play key,press it to pause the music,and press again to continue music. 

 

(6)  

Music key,press it once,the music will be changed to next one,press it continuous to 

increase the volume. 

(7)  

Music key,Press it once,the music will be changed to last one,press it continuous to 

decrease the volume. 

(8)  

Fan key,press it to start air fan,and press again to stop it. 

(9)  

When running, press it to increase speed by 0.5km/h. Hold on it, speed is increased 

continuously. 

(10)  

When running, press it to decrease speed by 0.5km/h. Hold on it, speed is 

deceased continuously. 

(11) QUICK SPEED 

Speed 2,4,6,8, when running, press it to choose speed. 

(12)  

When running, press it to increase incline by 1 level. Hold on it, incline is increased 

continuously. 
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(13)  

When running, press it to decrease incline by 1 level. Hold on it, incline is decreased 

continuously. 

(14) QUICK INCLINE 

Incline  2,4,6,8, when running, press it to choose incline. 

(15) INCLINE + in the handrail 

When running, press it to increase incline by 1 level. Hold on it, incline is increased 

continuously. 

(16) INCLINE – in the handrail  

When running, press it to decrease incline by 1 level. Hold on it, incline is 

decreased continuously. 

(17) SPEED + in the handrail  

When running, press it to increase speed by 0.5km/h. Hold on it, speed is increased 

continuously. 

(18) SPEED – in the handrail 

 When running, press it to decrease speed by 0.5km/h. Hold on it, speed is 

deceased continuously. 

 
 
 

               

User’s Mode Operation 

5. Count-down training: power on the machine, press SET to enter TIME count-

down training, press it again to enter DISTANCE count-down training, press it 

once more to enter CALORIE count-down training. Finally press CLEAR to exit. 

6. TIME count-down training: power on the machine, press SET, TIME figure 

glittering, showing 30:00. Press SPEED+,- to choose the time between 5-

99minutes. Press START to start at speed of 1.0km/h. Speed can be adjusted by 

pressing SPEED+,-. The machine stops when time shows 00:00. 

7. DISTANCE count-down training: power on the machine, press SET two times, 

distance figure glittering, showing 1.0km. Press SPEED+,- to choose the 

distance between 1.0-9.0km. Press START to start at speed of 1.0km/h.Speed 



                                                                                                                                                                           

 8

EN 
can be adjusted by pressing SPEED+,-. The machine stops when distance shows 

0.00. 

8. CALORIE count-down training: Power on the machine, press SET three times, 

calorie figure glittering, showing 50CAL. Press SPEED+,- to choose the calorie 

between 10-990CAL. Press START to start at speed of 1.0km/h.Speed can be 

adjusted by pressing SPEED+,-. The machine stops when calorie shows 0.  

 

3.2 Getting Started 
Power the treadmill on by plugging it into an appropriate wall outlet, then turn on 

the power switch located at the front of the treadmill below the motor shield. 

Ensure that the safety key is installed, as the treadmill will not power on without 

it. When the power is turned on, the display is ready for operation. 

3.3 Self-Checking 

When using for the first time, it is necessary to make the machine carry on  

self-check: 

 Remove the safety key, press MODE and hold, then insert the 

safety key again, the machine enters into self-checking state. During this state, 

pressing START two times , the machine begins to self –check. It stops 

automatically after self-checking.  

Note: Don’t stand on the machine when self-checking.  

3.4 Quick-Start Operation  

6. Press and release the START to begin belt movement, at 1.0 Km/hr, then 

adjust to the desired speed using the  or . You may also use the 

quick speed keys ( 2,4,6,8) to adjust the speed. You can also use ‘speed +’ or 

‘speed -’to adjust the speed on handrail. 

7. To slow the treadmill down, press and hold the  key to desired speed. 

You may also press the rapid speed adjust keys:  2,4,6,8. 

8. In a state of running, single press STOP, the walking belt will gradually slow 

down. 

9. In the state of running, single press CLEAR will reset time, distance, calorie.  

3.5 Incline Feature 

 Incline may be adjusted anytime after belt movement. 
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 Incline can’t be back to 0 after removing safety key. 

 Incline can be back to 0 after starting machine again. 

3.6 Pulse Grip Feature 

Hold on both stainless steel pulse sensors in the handrails, the The Pulse (Heart 

Rate) console window will display your current heart rate during the workout within 

15 seconds . Note: You must use both stainless steel sensors to display your pulse.  

3.7 Calorie Display 

Displays the cumulative calories burned at any given time during your workout.  

Note: This is only a rough guide used for comparison of different exercise 

sessions, which cannot be used for medical purposes. 

3.8 Folding and Unfolding Treadmill 

3.8.1 Folding 

First, lift the back part of the frame board with your hand till you hear a light 

sound, which means the folding system has been locked. Running board can’t be 

turned to the opposite direction now. 

3.8.2 Unfolding 

Place the folded treadmill in a spacious area. Lift the back part of the frame board 

with your hand,then click the spring to unfold the machine. Please stand back for 

more than 1.5 meters and release it, then it will open automatically. 

3.8.3 Transport 

Carefully lift the treadmill at the rear roller area, grasping the two side end caps, 

and roll the treadmill away. 

3.9 Programmable Operations 

Each preset program has a maximum speed level that is displayed when a desired 

workout is chosen. The speed that the particular program will achieve will be 

displayed in the Speed window. Each program has various speed changes 

throughout.  

 

3.10 To Select a Program 

 Power on the machine, press ‘MODE’ to choose desired program, then press and 

release ‘START/STOP’ to begin the program with default values.  
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 The speed window will now be showing the preset speed of the selected 

program.  

 After every one minute speed can be altered automatically according to the 

programs, and can be altered manually. 3 Seconds before the ending of 

program a buzzer will sound three times, then the running belt will come to a 

stop.  

 

4. MAINTENANCE 
 

Reasonable cleaning/lubricating should be made to extend the life time of this unit. 

Performance is maximized when the belt and mat are kept as clean as possible.  

 

WARNING:  THE MAT/DECK FRICTION MAY PLAY A MAJOR ROLE IN THE 

FUNCTION AND LIFE OF YOUR TREADMILL AND THAT IS WHY WE 

RECOMMEND YOU CONSTANTLY LUBRICATE THIS FRICTION POINT TO 

PROLONG THE USEFUL LIFE OF YOUR TREADMILL. FAILING TO DO THIS 

MAY VOID YOUR WARRANTY. 

 

WARNING: UNPLUG POWER CORD BEFORE MAINTENANCE.  

 

WARNING: STOP TREADMILL BEFORE FOLDING. 

 

4.1 General Cleaning 

 Use a soft, damp cloth to wipe the edge of the belt and the area between the 

belt edge and frame. A mild soap and water solution along with a nylon scrub 

brush will clean the top of the textured belt. This task should be done once a 

month. Allow to dry before using.  

 On a monthly basis, vacuum underneath your treadmill to prevent dust build 

up. Once a year, you should remove the black motor shield and vacuum out 

dirt that may accumulate. 
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4.2 General Care 

 Check parts for wear before use. 

 Always replace the mat if worn and any other defective parts. 

 If in doubt do not use the treadmill and contact our helpline. 

 

TAKE CARE TO PROTECT CARPETS AND FLOOR in case of leakages. This product is 

a machine that contains moving parts which have been greased / lubricated and 

could leak. 

 

4.3 Belt/Deck/Roller Lubrication 

The mat/deck friction may play a major role in the function and life of your 

treadmill and that is why we recommend you constantly lubricate this friction point 

to prolong the useful life of your treadmill.  

Lubrication is provided with this unit. You should apply the enclosed lubrication 

after approximately the first 40 hours of operation. We recommend lubrication of 

the deck according to the following timetable: 

Light use (less that 3 hours per week) every 6 months 

Medium use (3-5 hours a week) every 3 months 

Heavy use (more than 5 hours per week) every 6-8 weeks. 

 

See below procedures for lubricating: 

4. Use a soft, dry cloth to wipe the area between the belt and deck. 

5. Spread lubricant onto the inside surface of belt and deck evenly (make sure the 

machine is turned off and power is disconnected). 

6. Periodically lubricate the front and rear rollers to keep them at there peak 

performance. 

If the treadmill belt/deck/roller is kept reasonably clean it is possible to expect over 

1200 hours before additional re-lubing is necessary. 

 

4.4 How to check the running mat for proper lubrication 

1. Disconnect the main power supply. 

2. Fold the treadmill up into the storage position. 
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3. Feel the back surface of the running mat. 

If the surface is slick when touched, then no further lubrication is needed. 

If the surface is dry to the touch, apply a suitable silicone lubricant. 

 

We recommend you use a silicone based spray to lubricate your Lifespan 

Treadmill. This Can be purchased from your local sports Retailer or  a local 

hardware store. 

 

4.5 Belt Adjustment 

Belt Tension Adjustment-It is very important for joggers and runners in order 

to provide a smooth, steady running surface. Adjustment must be made from the 

right and left rear roller in order to adjust tension with the Hexagonal Wrench 

provided in the parts package. The adjustment bolt is located at the end of the rails 

as noted in diagram below: 
 

 

 

 

 

Note: Adjustment is through the small hold on the end caps.  

 

Tighten the rear roller only enough to prevent slippage at the front roller. Turn both 

the right and left bolt clockwise reasonably and inspect for proper tension. When an 

adjustment is made to the belt tension, you must also make a tracking adjustment 

to compensate for the change in belt tension.  

DO NOT OVERTIGHTEN - Over tightening will cause belt damage and premature 

bearing failure. 

 

4.6 Belt Tracking Adjustment 

This treadmill is designed to keep the belt reasonably centered while in use. It is 

normal for some belts to drift near one side while the belt is running with no one 

on it. After a few minutes of use, the belt should have a tendency to center itself. 

Left bolt 
 

Right bolt 
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If during use, the belt continues to move toward one side, adjustments are 

necessary. The procedures are as below: 

▲ First set speed at lowest position. 

▲ Second check the belt shifts to which side. 

If the belt shifts to right, tighten the right bolt and loosen the left bolt by 

using Hexagonal Wrench, until the belt is centered itself; If belt shifts to left, 

tighten the left bolt and loosen the right bolt by using 6mm Hexagonal Wrench, 

until the belt is centered. When adjusting the belt using the Hexagonal Wrenches, 

it is important to adjust the belt in half turn increments. Over adjusting the belt 

can cause damage to the mat. 

 

5. TROUBLE SHOOTING 
This treadmill is designed in a way that in the event of an electrical fault, the 

machine will turn off automatically to prevent any injuries to the user and to 

prevent damage to the machine (i.e. motor). 

When the treadmill behaves erratically, simply reset the treadmill by turning the 

power switch off, waiting for 1 minute then turning the power button back on. 

If, after you have reset the treadmill, it is still not running correctly, please run 

the self-checking analyse  (please refer to Self-Checking) to distinguish what 

type of error problem the machine is encountering. 

 

5.1 Alarm signals 

 
E0: Safety key not in the position 
      Put the safety key in the position. 
 
 
E1: No feedback from controller or speed sensor 

5. Check the condition of cables and ensure that all plugs are connected 

between the motor controller and display. 

Before attempting any work on the treadmill, ensure that the power is 

off and the plug is removed from the power point.  

Do not use extension leads as it may lead to power decrease and failure. 
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6. Check that the speed sensor and magnet are in correct alignment and that 

there are no obstructions on the magnet. (The magnet can be found on the 

front roller near the motor belt). 

7. If the running belt moves then displays the E1 error after 10 seconds, replace 

the speed sensor. 

8. If the running belt does not move, replace the controller.  

E3: Self-checking failure 

4. If the running belt does not move, replace the controller.  

5. Ensure that all plugs are connected between the motor controller and display. 

6. Check that the speed sensor and magnet are in correct alignment and that 

there are no obstructions on the magnet. (The magnet can be found on the 

front roller near the motor belt). 

No Power  

1. Check fuses (They are located on the controller under the motor cover ) 

2. Check power outlet (Plug something else into the power outlet to ensure that 

the power outlet is working correctly). 

3. Check Power Cable (You may need to take it to an electrician). 

 

6. EXERCISE GUIDE 
PLEASE NOTE: Before beginning any exercise program, consult you 

physician. This is important especially if you are over the age of 35 or 

individuals with pre-existing health problems. 

The pulse sensors are not medical devices. Various factors, including the 

user’s movement, may affect the accuracy of heart rate readings. The 

pulse sensors are intended only as an exercise aid in determining heart 

rate trends in general. 

Exercising is great way to control your weight, improving your fitness and reduce 

the effect of aging and stress. The key to success is to make exercise a regular and 

enjoyable part of your everyday life. 

The condition of your heart and lungs and how efficient they are in delivering 

oxygen via your blood to your muscles is an important factor to your fitness. Your 

muscles use this oxygen to provide enough energy for daily activity. This is called 
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aerobic activity. When you are fit, your heart will not have to work so hard. It will 

pump a lot fewer times per minute, reducing the wear and tear of your heart.  

So as you can see, the fitter you are, the healthier and greater you will feel. 

 

 

8. PARTS LIST AND EXPLODED DIAGRAM 

Part No. Description q'ty/pcs  
Part 
No. 

Description q'ty/pcs 

1 Base Frame 1  53D computer center lower cover  1 

2 Main Frame 1  53E Ipad holder 1 

3 Left Handlebar Support Tube  1  53F Fan fixed seat 1 

4 Right Handlebar Support Tube 1  53G turbo type of Fan 1 

5 Incline Frame 1  53H Computer Power Control Board 1 

6 Computer Bracket 1  53I Left Button Panel 1 

7 Motor Bracket 1  53J Right Button Panel 1 

8 magnetic ring 1  53K Safety Tether Key Plate 1 

9 Incline Motor 1  53L Computer Panel Sticker 1 

10 Lower Motor Cover 1  53M self-tapping screw 2 

11 Motor 1  53N self-tapping screw 1 

12 Lower Foot Lock Latch Tube  1  53O self-tapping screw 31 

13 Motor Bumper Pad II (155x100xT3) 1  53P self-tapping screw 13 

14 Motor Bumper Pad I (100x65xT3) 1  53Q self-tapping screw 6 

15 Transport Wheel Ø60x25 4  53R self-tapping screw 4 

16 Adjustable Leveler M10 4  53S self-tapping screw 2 

17 
Hexagon Socket Oval Head Bolt 

M8x45 3  53T speaker  2 

18 Flat Washer Ø8 29  53U Audio head fixed plate 1 

19 Flat Washer Ø10 10  53V USB decoding board 1 

20 Nylon Nut M8 12  53W USB fixed plate  1 

21 Hexagon Socket Oval Head Bolt 
M8x35 

1  53X Audio head connect wire  1 

22 Anti-slip Pad 1  53Y USB board power line 1 

23 Hexagon Socket Bolt M10x30.5 2  53Z USB connect wire  1 

24 Hexagon Socket Bolt M10x28 2  53U-1 MP3 connect wire  1 

25 Nylon Nut M10 4  54 Left PU Handle Grip 1 

26 Washer Ø18xØ8.5xT3.2 4  55 Right PU Handle Grip 1 
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27 
Hexagon Socket Oval Head Bolt 

M8x50 
2  56 Running Belt 2815x460xT1.6 1 

28 Plastic Washer Ø20xØ10.5x2T 2  57 Deck Bumper Ø30x20 6 

29 Hexagon Socket Head Cap Bolt 
M8x80 

2  58 Cross Recessed Pan Head 
Tapping Screw ST4.2x50   

4 

30 Power Control Board 1  59 Cross Recessed Countersunk 
Head Bolt M8x25 

6 

31 
Cross Recessed Pan Head Bolt 

M4x8 
6  60 

Hexagon Socket Head Cap Bolt 
M8x55 

1 

32 Cable Tie 4x150 3  61 
Hexagon Socket Oval Head Bolt 

M8x16 
8 

33 
Cross Recessed Pan Head Tapping 

Screw ST4.2x13 
30  62 

Cross Recessed Pan Head 
Tapping Screw ST4.2x13 

2 

34 Hexagon Head Bolt M10x50 1  63 
Hand Pulse Sensor and Incline 

Buttons with Wires 
1 

35 Hexagon Head Bolt M10x65 1  64 
Hand Pulse Sensor and Speed 

Buttons with Wires 1 

36 Anti-slip Pad 2  65 Hexagon Head Bolt M10x60 4 

37 Hexagon Head Bolt M8x40 1  66 
Cross Recessed Pan Head 
Tapping Screw ST4.2x9.5 

4 

38 Hexagon Head Bolt M8x12 2  67 cross recess pan head screw 8 

39 Hexagon Head Bolt M8x16 4  68 Wire Cap (6N-4) 1 

40 Screw ST4.2x13 10  69 Switch, AC Power  1 

41 Running Deck 1220x614xT18 1  70 cross recess pan head screw 2 

42 Left Base Cover 1  71 
Philips big flat head self-drilling 

screw 16 

43 Right Base Cover 1  72 Sensor Wire   1 

44 Washer 20x20xT2.5 8  73 Sensor Wire  1 

45 
Shock Absorption Bumper 

192x20x37 
2  74 Control Button Wire 2 

46 Motor Cover 1  75 Power Cord  1 

47 Left Side Rail Cover 1357x98.5x192 1  76 Sensor with Wire (1100mm) 1 

48 Right Side Rail Cover 
1357x98.5x192 

1  77 AC Wire (100mm/250mm) 1 

49 Front Roller  1  78 Red Wire (250mm) 2 

50 Rear Roller Ø46xØ17x555 1  79 Safety Tether Key 1 

51 Belt  1  80 filter fixed plate  1 

52 Lower Computer Cover 1  81 filter  1 

53 Computer 1  82 AC wire(black) 1 

53A Upper Computer Cover 1  83 Power supply ground wire 
(yellow green) 

1 

53B Plastic Bottle Holder 2     

53C computer center 1     
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8. INSTALLATION GUIDE 

 

 

 

Base Frame
Connect Wire

Right Handlebar
Support Tube

¦ µ10 Flat Washer

Hexagon Head Bolt
M10*60

Left Handlebar
Support Tube

72

3

4

19

65

 

Step 1:Take out the treadmill base frame from the box,and then cross part 

(72)from part (4),next,assembly (4) with (19) and (65). 
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Computer Connect W ire

¦ µ8 Flat W asher

Hexagon Socket Oval
Head Bolt M8*16

61

18

73

 

Step 2:Connect part (72) with part (73),and then connect computer with (81) and 

(18). 
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Left Base Cover

Right Base Cover

Cross Recessed Pan Head
Tapping Screw ST4.2*13

42

43

33

 

 

 

Step 3:Connect part (42) and (43) with screw (33). 
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Power Cord

Safety Tether Key

75

79

 

 

Step 4:Connect power cord (75),and put on the safety key (79). 
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TOOL LIST: 

 

33

ST4.2*13 Screw*4

M10*60  Bolt*4

M8*16  Bolt*8

¦ µ8 Washer*8

¦ µ10  Washer*4

19

5mm  Hex Key*1

6mm  Hex Key*1 14-17  Washet*1

79

18

61

65

  Oil Bottle*1   Safety Key*1

  Mp3 Cable*1

53U-1
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WARRANTY 
for other countries 

 
 

The product is warranted for 24 months following the date of 
delivery to the original purchaser. 

 
This warranty does not apply to damages caused by misuse of this product, accidental or intentional 
damage, neglect or commercial use.  
Excluded from this warranty is liability for consequential property or commercial damages or for 
damages for loss of use. 
 
This warranty is valid only to the original purchaser and under normal use. 
Repairs must be made by an authorized dealer, otherwise this warranty void. 
 

 
Enviromental protection - Information about electrical and electronic equipment disposal. 
Do not throw a device into a household waste container after its service life finishes or its repair is 
uneconomical. 
Hand the device over to a designated waste collection point to dispose it properly. 
There it will be accepted free of charge. The correct disposal will help to conserve natural resources and 
prevent potential negative effects on environment and human health which could arise from inappropriate 
waste handling. For more details please contact your local authorities or the nearest waste collection point. 

In case of the wrong disposal fines could be imposed in accordance with national regulations 
 
 
© COPYRIGHT 
MASTER SPORT s.r.o. retains all rights to this Owner´s Manual. No text, details, or illustrations from this manual may be 
either reproduced, distributed, or become the subject of unauthorized use for commercial purposes, nor may they be made 
available to others. 
 
Reproduction prohibited! 
 
 
 
 
 

Address of local distributor:  
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MASTER F-24 

 

                 
   

GEBRAUCHSANLEITUNG 
  

 
 
 
 
 
 
                                                                                               Der Artikel kann leicht von dem dargestellten Artikel variieren wegen der 

Modell-Erweiterungen 

 

 
 

Dies ist HIGH-POWER Artikel; benutzen Sie nicht bitte die gleiche Steckdose 
mit anderen High-Power-Haushaltsgerät wie Klimaanlage usw. 
Wählen Sie bitte eine Steckdose ausschließlich für das Gerät und stellen Sie 
sicher, dass die Sicherung 10A hat. 
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1. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE 

WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu verringern, lesen Sie alle 
wichtigen Vorsichtsmaßnahmen und Anleitungen in dieser Bedienungsanleitung 
und alle Warnungen auf dem Laufband, bevor Sie das Laufband verwenden. Wir 
übernehmen keine Verantwortung für Verletzungen oder Sachschäden, die durch 
die Verwendung dieses Produkts entstehen. 
 
1. Bevor Sie dieses oder irgendeinen anderen Trainingsprogramm beginnen, konsultieren 

Sie Ihren Arzt. Dies ist besonders wichtig für Personen über 35 Jahre und Personen mit 

bereits bestehenden gesundheitlichen Problemen. 

2. Es liegt in der Verantwortung des Eigentümers sich sicherzustellen, dass alle Benutzer 

dieses Laufbands, hinreichend über alle Vorsichtsmaßnahmen informiert sind. 

3. Verwenden Sie das Laufband nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben. 

4. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche, mit mindestens 2,4 m Freiraum dahinter 

und 0,6 m auf jeder Seite. Stellen Sie das Laufband nicht auf eine Oberfläche mit 

blockierten Belüftungsöffnungen. Um den Boden oder Teppich vor Schäden zu schützen, 

legen Sie eine Matte unter das Laufband. 

5. Bewahren Sie das Laufband nur innen, außer Reichweite von Feuchtigkeit und Staub. 

Stellen Sie das Laufband nicht in die Garage, überdachte Terrasse, oder in die Nähe von 

Wasser. 

6. Verwenden Sie das Gerät nie da, wo Aerosol-Produkte verwendet werden oder 

Sauerstoff verabreicht wird. 

7. Halten Sie Kinder unter 12 Jahren und Haustiere vom Gerät fern. 

8. Erlauben Sie niemals mehr als eine  Person auf einmal auf dem Laufband zu sein. 

9. Tragen Sie geeignete Training-Kleidung während der Benutzung des Geräts. Tragen Sie 

keine lose Kleidung, die in der Tretmühle gefangen werden könnte. Sportbekleidung wird 

für Männer und Frauen empfohlen. Tragen Sie immer Sportschuhe; verwenden Sie nie das 

Laufband bloßfüßig, nur mit Socken oder mit Sandalen. 

10. Beim Anschließen des Netzkabels, stecken Sie das Netzkabel in eine geerdete 

Schaltung. Kein anderes Gerät sollte auf derselben Schaltung sein. 

11. Wenn ein Verlängerungskabel benötigt wird, verwenden Sie nur einen 3- Leiter, 14-

Gauge (1 mm2) Kabel, das nicht länger als 2,0 m ist. 

12. Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern. 

13. Bewegen Sie nie das Laufband, wenn das Gerät ausgeschaltet wird. Trainieren Sie nie, 

wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, oder wenn das Gerät nicht richtig 

funktioniert. 

14. Lesen, verstehen und testen Sie das Not-Stopp-Verfahren vor der Benutzung des 

Geräts. 
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15. Starten Sie das Gerät nie, wenn Sie auf dem Laufband stehen. Halten Sie immer die 

Handgriffe während der Benutzung des Geräts. 

16. Das Gerät kann hohe Geschwindigkeiten erreichen. Stellen Sie die Geschwindigkeit in 

kleinen Schritten um plötzliche Sprünge in der Geschwindigkeit zu vermeiden. 

17. Lassen Sie das Laufband nie unbeaufsichtigt, wenn es läuft. Ziehen Sie immer den 

Schlüssel und das Netzkabel aus, und schalten Sie den Reset/Aus-Schalter in die Aus-

Position wenn das Laufband nicht in Gebrauch ist. 

18. Der Pulssensor ist kein medizinisches Gerät. Verschiedene Faktoren, einschließlich Ihrer 

Bewegungen, können die Genauigkeit der Herzfrequenzwerte verändern. Der Pulssensor ist 

nur als Trainingshilfe bei der Bestimmung der Herzfrequenz gedacht. 

19. Versuchen Sie nicht das Laufband zu heben, senken oder bewegen, bevor es richtig 

zusammengesetzt ist. Sie müssen sicher der Lage sein, bis zu 20 kg zu heben, um das 

Laufband zu heben, senken oder bewegen. 

20. Beim Zusammensetzen oder Transportieren des Laufbands, stellen Sie sicher, dass der 

Aufbewahrung-Kolben sicher in der Lagerposition hält. 

21. Ändern Sie nicht die Neigung des Gerätes, indem Sie Objekte unter dem Laufband 

legen. 

22. Überprüfen Sie, dass alle Teile des Laufband regelmäßig anziehen sind. 

23. Legen Sie keine Objekte in eine der Öffnungen auf dem Laufband hinein. 

24. GEFAHR: Ziehen Sie immer das Netzkabel nach Gebrauch sofort aus, bevor Sie das 

Gerät reinigen und bevor Sie die in dieser Gebrauchsanleitung beschriebenen Wartungs- 

und Einstellungsverfahren ausführen. Entfernen Sie nie die Motorhaube, es sei denn, Sie 

wurden von einem autorisierten Kundendienstmitarbeiter dazu angewiesen. 

Wartungsarbeiten, die nicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind, sollten nur 

von einem autorisierten Servicepartner durchgeführt werden. 

25. Dieses Laufband ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Verwenden Sie dieses Gerät 

nicht in kommerziellem, oder institutionellem Rahmen. 

26. WARNUNG: 

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst 

oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgetauscht werden Das  Gerät wird nicht für die 

Nutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, 

sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und Wissen, es sei denn, sie 

wurden beaufsichtigt oder instruiert von der Person, die Verantwortlich für ihre Sicherheit 

ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen. 

27. Installieren Sie das Gerät nur auf eine ebene Fläche mit einem geeigneten Volt /Hz 

geerdeten Steckdose (auf dem Gerät markiert). 
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28. Erlaubte Temperatur: 5 bis 40 Grad. Wenn das Laufband kalten Temperaturen 

ausgesetzt war, lassen Sie es vor dem Einschalten der Strom auf Raumtemperatur 

erwärmen. Wenn Sie dies nicht tun, können Sie das Display am Computer oder andere 

elektrische Komponenten beschädigen. 

29. Tragkraf: 120 kg 

 
1.1 WICHTIGE ELEKTRO-INFORMATIONEN  

WARNUNG! 

 verwenden Sie nie eine Fehlerstrom-Schutzschalter-Steckdose mit diesem Laufband. 

Halten Sie das Netzkabel von jedem beweglichen Teil des Laufbands, einschließlich des 

Hebemechanismus und Transporträder, fern. 

 Entfernen Sie nie die Abdeckung, ohne erst das Gerät von Netz Auszuschließen. 

1.2 WICHTIG BEDIENUNGSANLEITUNG 

 

 Verstehen Sie, dass Änderungen der Geschwindigkeit und Neigung nicht sofort 

auftreten. Stellen Sie die gewünschte Geschwindigkeit auf der Computerkonsole und 

lösen Sie den Sicherheitsschlüssel. Der Computer wird der Befehl nach und nach 

folgen. 

 Seien Sie vorsichtig wenn Sie beim Trainieren auf dem Gerät andere Tätigkeiten, wie 

z.B. Fernsehen, Lesen, usw., ausüben. Diese ablenkenden Aktivitäten können in 

Verlust des Gleichgewichts oder Abweichung aus der Mitte des Bands führen, die 

schweren Verletzungen verursachen können. 

 Um unerwartete Verletzungen und das Gleichgewicht zu verlieren zu verhindern, 

Montieren oder desmontieren Sie nie das Gerät, während sich das Laufband bewegt. 

Das Gerät beginnt mit einer sehr geringen Geschwindigkeit. Stehen Sie einfach auf 

dem Band während der langsamen Beschleunigung, nachdem Sie die 

Bedienungsanleitungen gelernt haben. 

 Halten Sie immer Handgriffe, während Sie Änderungen vornehmen. 

 Ein Sicherheitsschlüssel ist mit diesem Gerät zur Verfügung gestellt. Entfernen Sie den 

Sicherheitsschlüssel um das Laufband zu stoppen; das Laufband wird automatisch 

abgeschaltet. Beim Legen des Sicherheitsschlüssels wird die Anzeige zurückgesetzt. 

 Verwenden Sie keinen übermäßigen Druck auf Konsole-Tasten. Sie sind genau richtig 

eingestellt um mit wenig Fingerdruck zu funktionieren. 

2. KURZBESCHREIBUNG 

Das motorisierte Laufband kann helfen, Ihr Ziel sich fit zu halten zu verwirklichen. 

Zusammen mit der einzigartigen, eleganten und würdigen Form, nimmt im gefalteten 

Zustand nur sehr wenig Platz ein. 
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Geschwindigkeit: 1.0-22km/h 

Auto-Neigung: 20% 

Programms: 25 voreingestellte Programmen (P1-P25) 

Treadmill Base Frame

Left Handlebar
Support Tube

Right Handlebar
Support Tube

Computer

Safety Tether Key

Left Base Cover

Right Base Cover

Motor Cover

Run-Surface Adjustment

Left Side Rail

Right Side Rail

Power Switch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Computer 

Sicherheitsschlüssel 

Stützstange des linken Handgriffs Stützstange des rechten Handgriffs 

Motorabdeckung Schalter 
rechte Basis-Abdeckung  

linke Basis-Abdeckung  
linke Seitenschiene 

rechte Seitenschiene 

Laufband 

Laufband-
Verstellmechanismus  
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3. BEDIENUNGSANLEITUNG 

3.1 Konsolentasten 
 

 
 
3.2 Funktionen der Tasten: 
 
(1) MODE 

Schließen Sie das Gerät an, drücken Sie Taste um die voreingestellte Programmen 

P1-P25 zu wählen. Drücken Sie CLEAR/SET zu beenden.  

(2) SET/CLEAR 

Schließen Sie das Gerät an. Nach dem Stoppen des Bands, drücken Sie diese Taste 

um die Zeit, Distanz, Kalorienzählen zu wählen. Wenn das Laufband läuft, drücken 

Sie die Taste, um die Zeit, Distanz und Kalorien auf null zu stellen.  

(3) START 

Schließen Sie das Gerät an, drücken Sie die Taste um anfangen zu laufen.  

(4) STOP 
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(7) Beim Laufen, drücken Sie die Taste, um es zu stoppen und den Datensatz zu 

speichern, Beim 3 Sekunden langen Drücken, wird das Laufband in den Standby-

Modus zurückgesetzt. 

(8) PAUSE  

Pause/Play-Taste, drücken Sie die Taste, um die Musik zu pausieren, drücken Sie 

sie wieder, um die Musik fortzusetzen. 

(6)  

Musik-Taste, drücken Sie die Taste einmal, um nächstes Lied abzuspielen, drücken 

Sie sie weiterhin, um die Lautstärke zu erhöhen. 

(7)  

Musik-Taste, drücken Sie die Taste einmal, um Letztes Lied abzuspielen, drücken 

Sie sie wieder, um die Lautstärke zu stoppen. 

(8)  

Ventilator-Taste, drücken Sie die Taste, um das Ventilator anzulassen und drücken 

Sie sie wieder, um ihn zu stoppen. 

 

(9)  

Beim Laufen, drücken Sie die Taste, um die Geschwindigkeit um 0,5 km/h zu 

erhöhen. Halten Sie sie, die Geschwindigkeit wird kontinuierlich erhöht. 

(10)  

Beim Laufen, drücken Sie die Taste, um die Geschwindigkeit um 0,5 km/h zu 

verringern. Halten Sie sie, die Geschwindigkeit wird kontinuierlich verringert. 

 (11) QUICK SPEED 

Geschwindigkeit 2,4,6,8, beim Laufen, drücken Sie die Taste, um die 

Geschwindigkeit zu wählen. 
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(12)  

Beim Laufen, drücken Sie die Taste, um die Neigung um 1 Stufe zu erhöhen. Halten 

Sie sie, die Neigung wird kontinuierlich erhöht. 

(13)  

Beim Laufen, drücken Sie die Taste, um die Neigung um 1 Stufe zu verringern. 

Halten Sie sie, die Neigung wird kontinuierlich verringert. 

 (14) QUICK INCLINE 

Neigung 2,4,6,8, beim Laufen, drücken Sie die Taste, um die Neigung zu wählen.  

(15) INCLINE + in den Handgriffen 

Beim Laufen, drücken Sie die Taste, um die Neigung um 1 Stufe zu erhöhen. Halten 

Sie sie, die Neigung wird kontinuierlich erhöht. 

 (16) INCLINE – in den Handgriffen 

Beim Laufen, drücken Sie die Taste, um die Neigung um 1 Stufe zu verringern. 

Halten Sie sie, die Neigung wird kontinuierlich verringert. 

 (17) SPEED + in den Handgriffen 

Beim Laufen, drücken Sie die Taste, um die Geschwindigkeit um 0,5 km/h zu 

erhöhen. Halten Sie sie, die Geschwindigkeit wird kontinuierlich erhöht. 

 (18) SPEED – in den Handgriffen 

Beim Laufen, drücken Sie die Taste, um die Geschwindigkeit um 0,5 km/h zu 

verringern. Halten Sie sie, die Geschwindigkeit wird kontinuierlich verringert. 

 

               

User’s Mode Bedienungsanleitung 

9. Count-down Training: Schließen Sie das Gerät an, drücken Sie die Taste SET für 

TIME Count-down (Zeit), drücken Sie sie erneut für DISTANCE Count-down 

(Distanz), drücken Sie sie erneut für CALORIE Count-down (Kalorie). Schließlich, 

drücken Sie CLEAR, um zu beenden. 

10. TIME Count-down Training: Schließen Sie das Gerät an, drücken Sie die Taste 

SET, die Zeit-Ikone TIME wird blinken und 30:00 anzeigen. Drücken Sie 

SPEED+,- um die Zeit zwischen 5-99 min zu wählen. Drücken Sie START um 
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beginnen bei 1.0km/h. Die Geschwindigkeit kann durch Drücken die Taste 

SPEED+,- eingestellt werden. Das Gerät stoppt, wenn die Zeit 00:00 anzeigt. 

11. DISTANCE Count-down Training: Schließen Sie das Gerät an, drücken Sie SET 

zweimal, die DISTANCE-Ikone wird blinken und 1.0km anzeigen. Drücken Sie 

SPEED+,- um die Distanz zwischen 1.0-9.0km zu wählen. Drücken Sie START 

um beginnen bei 1.0km/h. Die Geschwindigkeit kann durch Drücken die Taste 

SPEED+,- eingestellt werden. Das Gerät stoppt, wenn DISTANCE 00:00 anzeigt. 

12. CALORIE Count-down Training: Schließen Sie das Gerät an, drücken Sie SET 

dreimal, die CALORIE-Ikone wird blinken und 50CAL anzeigen. Drücken Sie 

SPEED+,- um die Kalorien zwischen 10-990CAL zu wählen. Drücken Sie START 

um beginnen bei 1.0km/h. Die Geschwindigkeit kann durch Drücken die Taste 

SPEED+,- eingestellt werden. Das Gerät stoppt, wenn die Zeit 0 anzeigt. 

 

3.2 Anfangen 
Schalten Sie das Gerät an, indem sie es in eine geeignete Steckdose anschließen, 

schalten Sie dann den Schalter an, der sich an der Vorderseite des Laufbands unter 

der Motorabdeckung befindet. Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsschlüssel 

eingelegt ist, denn das Laufband wird ohne es nicht laufen. Wenn der Strom  

3.3 Self-Checking (Selbstprüfung) 

Wenn das Laufband zum ersten Mal verwendet wird, ist es notwendig, die 

Selbstprüfung durchzuführen: 

 Entfernen Sie den Sicherheitsschlüssel, drücken Sie MODE und halten sie es, 

fügen Sie dann wieder den Sicherheitsschlüssel ein, das Gerät wird sich in 

Selbstprüfung-Zustand wechseln. Wenn Sie während dieses Zustandes die Taste 

START zweimal drücken, beginnt Selbstprüfung. Es stoppt automatisch nach der 

Selbstprüfung. 

 Hinweis: Bei der Selbstprüfung, stehen Sie sich nicht auf dem Gerät. 

3.4 Quick-Start  

10. Drücken Sie die Taste START um die Bewegung des Bandes bei 1,0 km/h zu 

beginnen und stellen Sie dann auf die gewünschte Geschwindigkeit mit  

oder  ein. Sie können auch die schnelle Geschwindigkeit Tasten (2,4,6,8) 

verwenden, um die Geschwindigkeit einzustellen. Sie können auch ‘speed +’ 
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oder ‘speed -’ verwenden, um die Geschwindigkeit auf den Handgriffen 

einzustellen. 

11. Um das Laufband zu verlangsamen, drücken und halten Sie die Taste  

bis die gewünschte Geschwindigkeit. Sie können auch die schnelle 

Geschwindigkeit Tasten (2,4,6,8) verwenden. 

12.  Beim Laufen, drücken Sie STOP und das Laufband wird sich allmählich 

verlangsamen. 

13. Beim Laufen, drücken Sie CLEAR um Zeit, Distanz, Kalorien auf null zustellen. 

3.5 Neigungsfunktion 

 Die Neigung kann jederzeit nach Bewegung des Bandes eingestellt werden. 

 Die Neigung wird nicht auf 0 zurückgesetzt, nach dem Entfernen des 

Sicherheitsschlüssels. 

 Die Neigung kann auf 0 zurückgesetzt werden, nach dem Wiedereinschalten des 

Geräts. 

3.6 Pulssensoren 

Halten Sie beide Edelstahl-Pulssensoren in den Handgriffen, der Puls (Herzfrequenz) 

Konsolenfenster wird Ihre aktuelle Herzfrequenz während des Trainings innerhalb 

von 15 Sekunden anzeigen. Hinweis: Sie müssen die beiden Sensoren aus Edelstahl 

verwenden, damit Ihren Puls angezeigt werden kann. 

3.7 Kalorien-Display 

Zeigt die kumulierten, während des Trainings verbrannt Kalorien, zu einem 

bestimmten Zeitpunkt an. Hinweis: Es handelt sich nur um eine Orientierung für 

den Vergleich verschiedener Trainings, die nicht für medizinische Zwecke 

verwendet werden kann. 

3.8 Zusammenklappen und Entfalten des Laufbands 

3.8.1 Zusammenklappen 

Zunächst, heben Sie den hinteren Teil der Rahmenplatte mit der Hand, bis einen 

leichten Ton zu hören ist, was bedeutet, dass das Faltsystem gesperrt wurde. Das 

Laufband  kann jetzt nicht in die entgegengesetzte Richtung gedreht werden. 

3.8.2 Entfalten 

Legen Sie das gefaltete Laufband auf eine geräumige Fläche. Heben Sie den 

hinteren Teil der Rahmenplatte mit der Hand und dann drücken Sie den 



                                                                                                                                                                           

 10

DE 
Fixierbolzen, um das Gerät zu entfalten. Bitte stehen Sie mehr als 1,5 Meter zurück 

und lassen Sie ihn los, dann wird es automatisch entfaltet. 

3.8.3 Transport 

Heben Sie vorsichtig das Laufband an der hinteren Rollenbereich, greifen Sie die 

beiden seitlichen Endkappen und rollen Sie das Laufband weg. 

3.9 Programmierbare Operationen 

Jedes voreingestellte Programm verfügt über eine maximale 

Geschwindigkeitsstufe, die angezeigt wird, wenn ein gewünschtes Training 

gewählt wird. Die Geschwindigkeit, die das bestimmte Programm erreicht, wird in 

der Geschwindigkeit angezeigt. Jedes Programm hat verschiedene 

Geschwindigkeitsänderungen. 

3.10 Programm Auszuwählen 

 Schalten Sie das Gerät an, drücken Sie "MODE" um das gewünschte Programm 

auszuwählen, dann drücken und loslassen Sie "START/STOP", um das 

Programm mit den Standardwerten zu beginnen. 

 Die Fenster Geschwindigkeit wird jetzt die voreingestellte Geschwindigkeit des 

gewählten Programms anzeigen. 

 Nach jeder Minute kann die Geschwindigkeit automatisch, je nach dem 

entsprechenden Programm, geändert werden, und manuell verändert werden. 3 

Sekunden vor dem Ende des Programms ertönt dreimal ein Summer, dann wird 

das Laufband zum Stillstand kommen. 

 

 

4. WARTUNG 
 

Angemessene Reinigung/Schmieren sollte die Lebensdauer des Geräts zu 

verlängern. Die Leistung wird maximiert, wenn das Band und Matte so sauber wie 

möglich gehalten werden. 

WARNUNG: DIE MATTE/BASIS FRICTION KANN EINE WICHTIGE ROLLE IN 

DER FUNKTION UND NUTZUNGSDAUER DES LAUFBANDS SPIELEN UND 

DAHER EMPFEHLEN WIR STETS DIESE STELLE ZU SCHMIEREN, UM DIE 

LEBENSDAUER DES LAUFBANDS ZU VERLÄNGERN. ANDERENFALLS KANN 

IHRE GARANTIE UNWIRKSAM WERDEN. 
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WARNUNG: VOR DER WARTUNG, ZIEHEN SIE DAS NETZKABEL AUS.  

 

WARNUNG: VOR DEM ZUSAMMENKLAPEN, SCHALTEN SIE DAS GERÄT AUS. 

 

4.1 Allgemeine Reinigung 

 Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch, um den Rand des Bandes und den 

Bereich zwischen der Bandkante und Rahmen zu wischen. Eine milde Seife 

und Wasser, zusammen mit einer Nylon-Bürste wird die Oberseite des 

strukturierten Bandes reinigen. Diese Aufgabe sollte einmal im Monat 

durchgeführt werden. Lassen Sie es vor der Verwendung zu trocknen. 

 Auf monatlicher Basis, saugen Sie unter dem Laufband, um die Ansammlung 

von Staub zu verhindern. Einmal im Jahr sollten Sie die schwarze 

Motorabdeckung entfernen und den Schmutz, der sich da ansammeln konnte, 

absaugen. 

 

4.2 Allgemeine Pflege 

 Vor dem Gebrauch, überprüfen Sie die Abnutzung der Teile. 

 Tauschen Sie immer die Matte, wenn es abgenutzt wird, und andere defekte 

Teile aus. 

 Bei Zweifeln, benutzen Sie das Laufband nicht und kontaktieren Sie unsere 

Helpline. 

 

Achten Sie darauf, den Teppich- und Boden gegen Auslaufen zu schützen. Dieses 

Produkt ist ein Gerät, das bewegliche Teile enthält, die geschmiert worden sind und 

auslaufen können. 

 

4.3 Band/Basis/Rollen Schmierung 

Die matte/Basis Friktion kann eine wichtige Rolle in der Funktion und 

Nutzungsdauer des Laufbands spielen und daher empfehlen wir stets diese Stelle zu 

schmieren, um die Lebensdauer des Laufbands zu verlängern. Die Schmierung ist in 
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der Packung enthalten. Sie sollten die Schmierung nach etwa den ersten 40 

Betriebsstunden durchführen. Wir empfehlen Schmierung nach folgendem Zeitplan: 

Leicht-Nutzung (weniger als 3 Stunden pro Woche) alle 6 Monate 

Medium-Nutzung(3-5 Stunden pro Woche) alle 3 Monate 

Schwer-Nutzung (mehr als 5 Stunden pro Woche) alle 6-8 Wochen. 

Siehe unten Schmieren-Verfahren: 

7. Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch, um den Bereich zwischen dem 

Band und Basis zu wischen. 

8. Verbreiten Sie gleichmäßig das Schmiermittel auf die Innenfläche des Bands und 

Basis (stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist). 

9. Schmieren Sie regelmäßigen die vorderen und hinteren Rollen, um sie an ihrer 

Spitzenleistung zu halten. 

Wenn das Laufband/ Basis /Rollen regelmäßig sauber gehalten wird, sind mehr als 

1200 Laufstunden vor der nächste Schmierung zu erwarten. 

 

4.4 Überprüfen der richtigen Schmierung 

1. Schalten Sie die Hauptstromversorgung aus. 

2. Klappen Sie das Laufband in der Aufbewahrungsposition zusammen. 

3. Befühlen Sie die Rückfläche des Laufbands. 

Wenn die Oberfläche klebrig ist, wenn Sie sie berührt, dann ist keine weitere 

Schmierung erforderlich. 

Wenn die Oberfläche trocken ist, verwenden Sie ein geeignetes Silikon- 

Schmiermittel. 

 

Wir empfehlen Ihnen für die Schmierung, ein Silikon-basiertes Spray zu 

verwenden. Dies kann von Ihrem lokalen Sport Händler oder einem 

örtlichen Baumarkt erhalten werden. 

 

 

4.5 Band-Einstellung 

Die Einstellung des Bands ist sehr wichtig für Jogger und Läufer, um 

eine glatte, stabile Lauffläche zu bieten. Die Einstellung muss von 

rechter und linker hinterer Rolle erfolgen, um die Spannung mit dem 
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Sechskantschlüssel einzustellen. Der Einstellbolzen befindet sich am 

Ende der Schienen, wie unten im Diagramm angezeigt: 

 

 

 

 

 

Hinweis: Die Einstellung erfolgt durch das kleine Loch an den Endkappen. 

 

Ziehen Sie die hintere Rolle nur so zu, um Ausrutschen an der vorderen Rolle zu 

verhindern. Ziehen Sie sowohl die rechte und linke Schraube im Uhrzeigersinn 

vernünftig  zu und überprüfen Sie für korrekte Spannung. Wenn eine Einstellung an 

die Bandspannung vorgenommen wird, müssen Sie auch eine Zentrierung -

Einstellung machen, um die Änderung der Bandspannung zu kompensieren. 

NICHT ZU FEST ANZIEHEN - zu festes Anziehen kann Bandschäden und vorzeitigen 

Abnutzung des Lagers verursachen. 

 

4.6 Band- Zentrierung Einstellung 

Das Laufband ist so ausgelegt, dass das Band im Gebrauch entsprechend zentriert 

ist. Es ist üblich für einige Bänder, dass sie zu einer Seite zusteuern, während das 

Band läuft von selbst aus. Nach ein paar Minuten des Trainings, sollte es sich 

zentriert. Wenn während der Benutzung das Band zu einer Seite geneigt bleibt, 

muss es eingestellt werden. Die Verfahren sind im Folgenden aufgelistet: 

▲ Zuerst, eingestellten Sie die Geschwindigkeit auf der untersten Position. 

▲ Zweitens, überprüfen Sie, zu welcher Seite das Band zusteuert. 

Wenn das Band sich nach rechts zusteuert, ziehen Sie die rechte Schraube 

zu und lösen Sie die linke Schraube mit Sechskantschlüssel, bis das Band selbst 

zentriert ist. Wenn das Band sich nach links zusteuert, ziehen Sie die linke 

Schraube zu und lösen Sie die rechte Schraube mit  Sechskantschlüssel, bis das 

Band selbst zentriert ist. Beim Einstellen des Bands mit Sechskantschlüssel, ist es 

wichtig, das Band in halben Umdrehung Schritten einzustellen. Über-Einstellung 

des Bands kann zu Schäden an dem Band führen. 

 

linker Bolzen 
 

rechter Bolzen 
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5. FEHLERBEHEBUNG 
Dieses Laufband wurde in solche Weise entworfen, dass sich das Gerät im Fall 

eines elektrischen Fehlers automatisch ausschaltet, um alle Verletzungen des 

Benutzers und Schäden an dem Gerät (z.B. Motor) zu verhindern. 

Wenn sich das Laufband fehlerhaft verhält, resetieren Sie einfach das Laufband 

durch Ausschalten mit dem Schalter, 1 Minute warten, und wieder mit dem 

Schalter anschalten. 

Wenn, nachdem Sie das Laufband zurückgesetzt haben, läuft es immer noch nicht 

richtig, führen Sie bitte die Selbstprüfung (siehe Self-Checking) zu unterscheiden, 

welche Art von Fehler-Problem das Gerät hat. 

 

5.1 Alarm-Signale 

 
E0: Sicherheitsschlüssel nicht in der Position 
      Setzen Sie den Sicherheitsschlüssel in die Position. 
 
E1: Keine Rückmeldung vom Regler oder Drehzahlsensor 

9. Überprüfen Sie den Zustand von Kabeln und stellen Sie sicher, dass alle 

Stecker zwischen der Motorsteuerung und Display verbunden sind. 

10. Überprüfen Sie, ob der Geschwindigkeitssensor und Magnet richtig 

ausgerichtet sind und dass es keine Hindernisse auf dem Magneten sind. (Der 

Magnet befindet sich auf der vorderen Rolle in der Nähe der Motorriemen). 

11. Wenn das Laufband sich bewegt und dann den Fehler E1 nach 10 

Sekunden anzeigt, ersetzen Sie den Geschwindigkeitssensor. 

12. Wenn das Laufband sich nicht bewegt ersetzen Sie den Regler. 

 
E3: Selbstprüfung-Versagen 

7. Wenn das Laufband sich nicht bewegt ersetzen Sie den Regler. 

8. Stellen Sie sicher, dass alle Stecker zwischen der Motor-Regler und Display 

verbunden sind. 

Vor Arbeiten auf dem Laufband, stellen Sie sicher, dass das Gerät 

ausgeschaltet ist und der Stecker aus der Steckdose entfernt wurde. 

Verwenden Sie Verlängerungskabel nicht, da es zu Leistungsabfall und 

Versagen führen kann. 
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Überprüfen Sie, ob der Geschwindigkeitssensor und Magnet richtig ausgerichtet 

sind und dass es keine Hindernisse auf dem Magneten sind. (Der Magnet befindet 

sich auf der vorderen Rolle in der Nähe der Motorriemen). 

 

Kein Strom 

1. Überprüfen Sie die Sicherungen (am Regler unter der Motorabdeckung). 

2. Überprüfen Sie die Steckdose (Schließen Sie etwas anderes in die Steckdose 

an, um sicherzustellen, dass die Steckdose richtig funktioniert). 

3. Überprüfen Sie das Stromkabel (Vielleicht wird ein Elektriker nötig). 

 

6. TRAININGSANLEITUNG 
Bitte beachten Sie: Bevor Sie ein Trainingsprogramm beginnen, 

konsultieren Sie Ihren Arzt. Dies ist wichtig, vor allem für Personen über 

35 Jahren oder Personen mit bereits bestehenden gesundheitlichen 

Problemen. 

Die Pulssensoren sind keine medizinische Geräte. Verschiedene Faktoren, 

einschließlich der Bewegung des Benutzers, kann die Genauigkeit der 

Herzfrequenzwerte verändern. Die Pulssensoren sollen bei der Ermittlung 

der Herzfrequenztrends nur als Trainingshilfe dienen. 

 

Das Training ist eine gute Weise Ihr Gewicht zu kontrollieren, Ihre 

Kondition zu verbessern und die Auswirkungen der Alterung und Stress 

abzubauen. Der Schlüssel zum Erfolg ist, das Training regelmäßig 

durchführen und es ein angenehmen Teil Ihres täglichen Lebens zu 

machen. 

Der Herz- und Lunge-Zustand und wie effizient sie sind in Versorgen des 

Sauerstoffs über Ihr Blut in Ihre Muskeln, ist ein wichtiger Faktor, der Ihre 

Kondition beeinflusst. Ihre Muskeln benutzen diesen Sauerstoff, um 

genügend Energie für die tägliche Aktivität zur Verfügung zu stellen. Dies 

wird die aerobe Aktivität genannt. Wenn Sie fit sind, muss Ihr Herz nicht 

so hart arbeiten. Es wird weniger pro Minute pumpen und die Abnutzung 

des Herzens verringern. So wie Sie sehen können, je fitter Sie sind, desto 

gesünder und besser Sie sich fühlen. 
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9. TEILELISTE UND SCHEMA 

Nummer Beschreibung Stück  
Numm

er Beschreibung Stück 

1 Basisrahmen 1  53D 
untere-Zentral-Computer-

Abdeckung 1 

2 Hauptrahmen 1  53E IPad-Halterung 1 

3 Stützstange des linken Handgriffs 1  53F Ventilator-Halterung 1 

4 Stützstange des rechten Handgriffs 1  53G Turbo-Ventilator 1 

5 Neigungsrahmen 1  53H Computer-Steuerungsplatine 1 

6 Computer-Halterung 1  53I linkes Tastenfeld 1 

7 Motor-Halterung 1  53J rechtes Tastenfeld 1 

8 Magnetring 1  53K Sicherheitsschlüsselplatte 1 

9 Neigungsmotor 1  53L Computer-Platte-Aufkleber 1 

10 Untere Motorabdeckung 1  53M Selbstschneidschraube 2 

11 Motor 1  53N Selbstschneidschraube 1 

12 Fixierbolzen 1  53O Selbstschneidschraube 31 

13 
Motor-Anti-stoß Unterlage II 

(155x100xT3) 1  53P Selbstschneidschraube 13 

14 Motor-Anti-stoß Unterlage I 
(100x65xT3) 

1  53Q Selbstschneidschraube 6 

15 Transporträder Ø60x25 4  53R Selbstschneidschraube 4 

16 Stellfuß M10 4  53S Selbstschneidschraube 2 

17 Innensechskantschraube M8x45 3  53T Lautsprecher 2 

18 Flat Unterlage Ø8 29  53U Audio-Befestigungsplatte 1 

19 Flat Unterlage Ø10 10  53V USB-Decodierungsplate 1 

20 Nylon-Mutter M8 12  53W USB- Befestigungsplatte 1 

21 Innensechskantschraube M8x35 1  53X Audio-Anschlusskabel 1 

22 Antirutschunterlage 1  53Y USB-Stromkabel 1 

23 Innensechskantschraube M10x30.5 2  53Z USB- Anschlusskabel 1 

24 Innensechskantschraube M10x28 2  53U-1 MP3- Anschlusskabel 1 

25 Nylon-Mutter M10 4  54 linker Schaumstoffgriff 1 

26 Unterlage Ø18xØ8.5xT3.2 4  55 rechter Schaumstoffgriff 1 

27 Innensechskantschraube M8x50 2  56 Laufband 2815x460xT1.6 1 

28 
Kunststoff-Unterlage 

Ø20xØ10.5x2T 2  57 Stoßdämpfer Ø30x20 6 

29 Innensechskantschraube M8x80 2  58 Kreuzschlitzschraube ST4.2x50  4 

30 Steuerungsplatine 1  59 Kreuzschlitzschraube M8x25 6 

31 Kreuzschlitzschraube M4x8 6  60 Innensechskantschraube M8x55 1 
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32 Kabelklemme 4x150 3  61 Innensechskantschraube M8x16 8 

33 Kreuzschlitzschraube ST4.2x13 30  62 Kreuzschlitzschraube ST4.2x13 2 

34 Innensechskantschraube M10x50 1  63 Handpulssensor und 
Neigungstasten mit Kabeln 

1 

35 Innensechskantschraube M10x65 1  64 Handpulssensor und 
Kurzwahltasten mit Kabeln 

1 

36 Antirutschunterlage 2  65 Sechskantschraube M10x60 4 

37 Sechskantschraube M8x40 1  66 Kreuzschlitzschraube ST4.2x9.5 4 

38 Sechskantschraube M8x12 2  67 Kreuzschlitzschraube 8 

39 Sechskantschraube M8x16 4  68 Kabelabdeckung (6N-4) 1 

40 Schraube ST4.2x13 10  69 Schalter 1 

41 Laufbereich 1220x614xT18 1  70 Kreuzschlitzschraube 2 

42 linke Basisabdeckung 1  71 Bohrschraube 16 

43 rechte Basisabdeckung 1  72 Sensor-Kabel 1 

44 Unterlage 20x20xT2.5 8  73 Sensor-Kabel 1 

45 Stoßdämpfer 192x20x37 2  74 Steuertaste-Kabel 2 

46 Motor-Abdeckung 1  75 Stromkabel 1 

47 linke Seitenabdeckung der Schiene 
1357x98.5x192 

1  76 Sensor mit Kabel(1100mm) 1 

48 
rechte Seitenabdeckung der 

Schiene 1357x98.5x192 
1  77 Netzkabel (100mm/250mm) 1 

49 vordere Rolle 1  78 rotes Kabel (250mm) 2 

50 hintere Rolle Ø46xØ17x555 1  79 Sicherheitsschlüssel 1 

51 Band  1  80 Filter-Befestigungsplatte  1 

52 Untere Computer-Abdeckung 1  81 Filter  1 

53 Computer 1  82 Netzkabel (Schwarz) 1 

53A obere Computer-Abdeckung 1  83 Erdungskabel (grün und gelb) 1 

53B Kunststoff-Flaschenhalter 2     

53C Computer-Zentrum 1     
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8. ZUSAMMENSETZEN 

 

 

 

Base Frame
Connect Wire

Right Handlebar
Support Tube

¦ µ10 Flat Washer

Hexagon Head Bolt
M10*60

Left Handlebar
Support Tube

72

3

4

19

65

 

Schritt 1: Nehmen Sie den Laufband-Basisrahmen aus dem Karton heraus, und 

ziehen Sie den Teil (72) durch (4), verbinden Sie dann (4) mit (19) und (65). 

Basisrahmen-Anschlusskabel 

Sechskantschraube M10*60 

flache Unterlage 

Stützstange des 
rechten Handgriffs 

Stützstange des 
linken Handgriffs 
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Computer Connect W ire

¦ µ8 Flat W asher

Hexagon Socket Oval
Head Bolt M8*16

61

18

73

 

Schritt 2: Verbinden Sie den Teil (72) mit dem Teil (73), und verbinden Sie dann 

Computer mit (81) und (18). 

Computer-Anschlusskabel 

Innensechskantschraube 
M8*16 

flache Unterlage 
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Left Base Cover

Right Base Cover

Cross Recessed Pan Head
Tapping Screw ST4.2*13

42

43

33

 

 

 

Schritt 3: Verbinden Sie den Teil (42) und (43) mit Schraube (33). 

 

rechte Basisabdeckung 

linke 
Basisabdeckung 

Kreuzschlitzschraube 
ST 4.2*13 
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Power Cord

Safety Tether Key

75

79

 

 

Schritt 4: Schließen Sie das Netzkabel an(75), und legen Sie den 

Sicherheitsschlüssel hinein(79). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netzkabel 

Sicherheitsschlüssel 
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WERKZEUGLISTE: 

 

33

ST4.2*13 Screw*4

M10*60  Bolt*4

M8*16  Bolt*8

¦ µ8 Washer*8

¦ µ10  Washer*4

19

5mm  Hex Key*1

6mm  Hex Key*1 14-17  Washet*1

79

18

61

65

  Oil Bottle*1   Safety Key*1

  Mp3 Cable*1

53U-1

 

 

 

M8*16 Schraube*8 ST4.2*13 Schraube*4 

M10*60 Schraube*4 Unterlage*8 

Unterlage*4 5mm Sechskantschlüssel *1 

6mm Sechskantschlüssel *1 Schlüssel *1 

Ölflasche *1 Sicherheitsschlüssel *1 

MP3-Kabel *1 
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Der Verkäufer spendet auf dieses Erzeugnis erstem Besitzer die 

Garantie 2 Jahre. 
 
Garantie erstreckt sich nicht auf diese Defekte, die entstehen: 
1. Mit dem Verschulden der Benutzer, das ist die Beschädigung des Erzeugnis unrichtige Montage, 
unfachliche Überholtung, benutzen im Missverhältnis mit dem Garantieblatt zum Beispiel schlechte 
Schiebung Sattelstange im Rahmen, mangelhafte Ziehung Pedalen in den Klinken und Klinken zu der 
Mittelachse, 
2. Unrichtige und vernachlässigte Instandhaltung, 
3. Mechanische Beschädigung, 
4. Abnutzung der Teilen bei ϋblich Benutzung (Zum Beispiel Gummi und Kunststoffteilen, bewegliches 
Mechanismus als Lager, Keilriemen, Abnutzung der Druckknöpfe auf dem Computer), 
5. Unabwendbares Ereignis und Katastrophe, 
6. Unfachliche Treffere, 
7. Unrichtiges Umgehen oder unrichtige Platzierung, Einfluss niedrige oder höhe Temperatur, Einfluss 
Wasser, Druck und Prallen, absichtlich wechselnes Design, Form oder Ausmaβe.  
 
Hinweis: 
1. Das Turnen können Schalleffekten und die Knarrung ist nicht der Mangel fϋr die Benutzung das Band und deshalb ist nicht 
die Knarrung der Grund die Reklamation. Die Erscheinung können Sie mit der ϋblichen Instandhaltung beseitigen. 
2. Die Lebensdauer Lager, Keilriemen und weitere bewegliche Teile kann kurzer sein als Garantiefriest ist. 
3. Auf den Maschinen sind nötig die Fachreinigung und die Einstellung mindestens einmal mit 12 Monaten ausfϋhren. 
4. In der Garantiezeit werden alle Störungen das  Erzeugnis beseitigen, die Produktionsstörungen oder schlechte Materialen 
entstanden haben und die Sache kann wieder ordentlich benutzen sein. 
5. Die Reklamation fϋhrt grundsätzlich schriftlich mit genaue Kennzeichnung Typ der Ware, Beschreibung der Störung und 
bestätiges Dokument ϋber Kauf aus. 
 

  UMWELTSCHUTZ -  Informationen zu der Liquidation elektrische und elektronische Anlage. 
Nach der Lebensdauer  das Band vergehen oder im Augenblick, wenn die Reparatur unekonomisch war, das 
Band werfen Sie nicht im Hausabfall weg. Fϋr den Zweck richtige Liquidation Erzeugnis geben Sie auf  den 
bestimmten Sammelplätze ab, wo werden die Maschine kostenlos annehmen. 
Mit der richtigen Liquidation helfen Sie wertvolle Naturquelle bewahren und helfen Sie mit der Prävention 
negative Auswirkungen auf die Umwelt und menschlich Gesundheit. Weitere Einzelheite fordern Sie von 
örtlichen Amt oder von Sammelplätze. Bei schlechten Liquidation diese Art des Abfalles können im Einklang mit 

nationalen Vorschriften Geldstrafen auferlegen.  
 
 
Copyright - Autorenrecht 
Die Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o. geltend machen alle Autorenrechte zu der Inhalt diese Anleitung zu der Benutzung.  
Autorenrecht verbieten die Reproduktion die Teilen die Anleitung oder als das Ganze  dritten Seite ohne ausdrϋkliche 
Zustimmung Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o.. Gesellschaft MASTER SPORT s.r.o. nehmen kein Verantwortung fϋr das 
Patent fϋr die Benutzung die Informationen ϋber, die in diese Anleitung sind. 

 


