Banda de alergare pliabila OVICX A2S Treadmill
Manual de utilizare

3. Asamblarea si fixarea coloanei:
Utilizeaza componenta 6# pentru a bloca coloana cu B01.

4. Utilizeaza componenta 5# pentru a bloca panoul electronic si coloana cu B01.

Iti multumim pentru ca ai achizitionat Banda de alergare OVICX A2S Treadmill, Wi-Fi, Viteza 1-12 km/h. Pastreaza manualul de utilizare la indemana pentru cazul in care vrei sa-l recitesti.
1. Prezentare produs
Banda de alergare pliabila OVICX A2S Treadmill
Model

A2S

Dimensiuni montata

155 x 68.5 x 118 cm

Viteza

1-12 km/h

Votaj

220-240v-

Frecventa

50/60Hz

Putere motor

560W

Dimensiuni zona efectiva de alergat

42*120 cm

Display

LED

Greutate totala/neta

42KG/35KG

Conexiune inteligenta

Bluetooth

Monitor puls

Manere

AUX-IN

3.5 mm AUX-IN

Comutator

Ghidon

Greutate maxima de incarcare

120 kg

Specificatii pachet

159* 74* 29 cm

5. Conecteaza dispozitivul la sursa de alimentare si porneste-l.

Observatii: Conecteaza sursa de alimentare numai dupa ce banda
de alergare pliabila OVICX A2S Treadmill este instalata complet conform instructiunilor de instalare.
6. Banda de alergare este dotata atat in partea din fata cat si in partea din spate cu picioruse reglabile pentru situatia in care podeaua
nu este perfect plana. Prin ajustarea picioruselor dispozitivul se
echilibreaza si, astfel, dispare riscul de a cadea de pe el in timpul
utilizarii.

arse. Daca in fereastra distanta apare „0”, banda se opreste din functionare.
3. Numaratoare inversa calorii arse
3.1 In standby, apasa de trei ori butonul Functii si intra in modul numaratoare inversa calorii. Va apare fereastra calorii si numarul “100”. Apoi
apasa butoanele Viteza plus sau Viteza minus pentru a ajusta numarul de calorii pe care le doresti consumate. Poti alege intre minimum 20kcal
si maximum 990 kcal.
3.2 Pentru a continua ajustarile este necesara apasarea butonului Start. Banda de alergat incepe sa ruleze la cea mai scazuta viteza. Apoi apasa
butoanele Viteza plus sau Viteza minus pentru a ajusta viteza de rulare si apasa butonul Functii pentru a schimba fereastra. Fereastra viteza dezvaluie viteza curenta. Fereastra timp, afiseaza timpul scurs. Fereastra pentru distanta arata distanta ramasa. Fereastra calorii indica numarul caloriilor arse. Daca in fereastra distanta apare „0”, banda se opreste din functionare. Daca numarul de calorii este „0”, banda se opreste din functionare.
4. Program fix P1
4.1 In standby, apasa de patru ori butonul Functii pentru a selecta programul fix P1. Dupa ce va aparea timp de trei secunde „P1”, va aparea in
fereastra “30:00”. Apoi apasa butoanele Viteza plus sau Viteza minus pentru a ajusta viteza de rulare. Pentru a continua ajustarile este necesara
apasarea butonului Start. Banda de alergat incepe sa functioneze. Fereastra timp, afiseaza timpul ramas. Fereastra pentru distanta dezvaluie
distanta de alergat. Fereastra calorii indica numarul caloriilor arse. Fereastra viteza arata viteza din fiecare sectiune. Acest mod include 10 sectiuni.
Timpul de alergare este fix, nu poate fi ajustat. Apoi apasa butoanele Viteza plus sau Viteza minus pentru a modifica viteza de alegare in sectiunea
curenta in timpul procesului de jogging.
4.2 Daca fereastra de timp afiseaza “0:00”, banda se opreste din functionare.
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5. Program fix P2
5.1 In standby, apasa de cinci ori butonul Functii pentru a selecta programul fix P2. Dupa ce va aparea timp de trei secunde „P2”, va aparea in
fereastra “30:00”. Apoi apasa butoanele Viteza plus sau Viteza minus pentru a ajusta viteza de rulare. Pentru a continua ajustarile este necesara
apasarea butonului Start. Fereastra timp, afiseaza timpul ramas. Fereastra pentru distanta dezvaluie distanta de alergat. Fereastra calorii indica
numarul caloriilor arse. Fereastra viteza arata viteza din fiecare sectiune. Acest mod include 10 sectiuni. Timpul de alergare este fix, nu poate fi
ajustat. Apoi apasa butoanele Viteza plus sau Viteza minus pentru a modifica viteza de alegare in sectiunea curenta in timpul procesului de jogging.
5.2 Daca fereastra de timp afiseaza “0:00”, banda se opreste din functionare.

7. Se introduce cheia de blocare conform diagramei pentru
utilizarea normala a benzii de alergare.

Masuri siguranta
1. Comutator de siguranta pe tabloul de comanda.
		
2. Tub de protectie impotriva supracurentului instalat in interiorul tabloului de comanda.
2. Produs si accesorii
Te rugam sa verifici cu atentie componentele din pachet care trebuie sa fie complete si intacte.
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8. Trage de suportul pentru picioare, asa cum se vede in fotografie,
roteste la 90 de grade in directia indicata, slabeste si insereaza in fanta
dedicata si apoi mentine banda dreapta.

9. Tine banda in pozitie verticala, prinde bara orizontala cu ambele
maini, cum se vede si in fotografie si ridic-o.
Componente portabilitate
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6. Program fix P3
6.1 In standby, apasa de sase ori butonul Functii pentru a selecta programul fix P3. Dupa ce va aparea timp de trei secunde „P3”, va aparea in
fereastra “30:00”. Apoi apasa butoanele Viteza plus sau Viteza minus pentru a ajusta viteza de rulare. Pentru continua ajustarile este necesara
apasarea butonului Start. Fereastra timp, afiseaza timpul ramas. Fereastra pentru distanta dezvaluie distanta de alergat. Fereastra calorii indica
numarul caloriilor arse. Fereastra viteza arata viteza din fiecare sectiune. Acest mod include 10 sectiuni. Timpul de alergare este fix, nu poate fi
ajustat. Apoi apasa butoanele Viteza plus sau Viteza minus pentru a modifica viteza de alegare in sectiunea curenta in timpul procesului de jogging.
6.2 Daca fereastra de timp afiseaza “0:00”, banda se opreste din functionare.
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5. Instructiuni pentru folosirea stilului LED
Buton Start

Puls

8. Erori si probleme ale sistemului de cotrol
Cod informatie: E – 7, eroare blocare de siguranta
1) Ghid rezolvare:
1.1 Verifica daca cheia de siguranta este asezata in fanta desemnata.
1.2 Verifica daca cheia de siguranta este asezata corespunzator sau a cazut.
1.3 Verifica sau inlocuieste cheia de siguranta.
1.4 Verifica sau schimba panoul display-ului.
1.5 Verifica sau schimba butonul de control.
Rola

2) Cod informatie: E – 4, motor deconectat
Ghid rezolvare:
2.1 Verifica daca motorul este bine prins sau s-a desprins.
2.2 Verifica sau inlocuieste motorul.
2.3 Verifica sau inlocuieste butonul de control.

Curea de rulare
Linie de alimentare

Start/Stop

Program

Viteza

Viteza

1. Start/Stop: Banda de alergare se pune in miscare sau se opreste prin apasarea acestui buton.
2. Functii: Selecteaza 3 moduri de numaratoare inversa (timp, distanta, calorii) si 3 moduri fixe (P1, P2 si P3) din optiunea standby.
Schimba fereastra display-ului (viteza, timp, distanta, calorii si pasi) din optiunea alergare.

4. Instructiuni de instalare
1. Deschide pachetul si scoate banda de alergare si accesoriile din cutie.
2. Pasi asamblare:
Deschide coloana si panoul electronic.

3. Viteza plus: Ajusteaza viteza si creste valorile optiunii selectate (viteza, distanta, timp si calorii).
4. Viteza minus: : Ajusteaza viteza si scade valorile optiunii selectate (viteza, distanta, timp si calorii).

Kit accesorii

II Mod
1. Numaratoare inversa
In standby, apasa o singura data butonul Functii si intra in modul numaratoare inversa. Intr-o fereastra va fi afisat “30:00”. Apoi apasa butoanele
Viteza plus sau Viteza minus pentru a selecta perioada de timp. Perioada minima care poate fi selectata este 5:00, iar maxima este 99:00.
1.2 Pentru continua ajustarile este necesara reapasarea butonului Start. Banda de alergat incepe sa ruleze la cea mai scazuta viteza. Apasa, apoi
Viteza plus sau Viteza minus pentru a ajusta viteza de rulare si apasa butonul Functii pentru a schimba fereastra.
Pe display este afisata viteza curenta. In fereastra timp este afisata perioada ramasa pana la finalizare. In fereastra distanta este afisata distanta
de alergat. In fereastra calorii sunt afisate caloriile arse. Daca la timp se afisaza “0:00”, dispozitivul se opreste.
2. Numaratoare inversa distanta
2.1 In standby, apasa de doua ori butonul Functii si intra in modul numaratoare inversa. Intr-o fereastra va fi afisat “5.0”. Apoi apasa butoanele
Viteza plus sau Viteza minus pentru a stabili distanta. Distanta poate fi ajustata pana la minimum 0.5 km si maximum pana la 99 km.
2.2 Pentru continua ajustarile este necesara apasarea butonului Start. Banda de alergat incepe sa ruleze la cea mai scazuta viteza. Apoi apasa butoanele Viteza plus sau Viteza minus pentru a ajusta viteza de rulare si apasa butonul Functii pentru a schimba fereastra. Fereastra viteza dezvaluie
viteza curenta. Fereastra timp, afiseaza timpul scurs. Fereastra pentru distanta indica distanta ramasa. Fereastra calorii arata numarul caloriilor

3) Cod informatie: E – 1, lipsa comunicare
Ghid rezolvare:
3.1 Verifica daca linia de comunicare este slabita, cazuta sau defecta.
3.2 Verifica sau schimba panoul electronic de comanda.
3.3 Verifica sau schimba butonul de control.

7. Utilizarea comutatoarelor de pe manere

Comutatoare manere
Utilizarea butonului „Start/Stop”
de pe manerul stanga este
pentru a porni/opri dispozitivul.
Comutatorul „Sus/Jos” aflat
pe manerul drept are ca scop
cresterea sau reducerea vitezei.
Utilizeaza butoanele pentru
detectarea pulsului de pe
partile laterale ale manerelor, iar
rezultatul va fi afisat pe display.

4) Cod informatie: E – 5, supracurent
Ghid rezolvare:
4.1 Verifica supraincarcarea.
4.2 Verifica componentele mobile ale dispozitivului (sa nu fie blocate).
4.3 Verifica daca banda are nevoie de lubrifiere. Daca nu este suficient ulei siliconic frictiunea dintre cureaua de rulare si platforma va creste.
4.4. Verifica daca platforma este uzata.
4.5 Verifica daca nu exista un scurtcircuit in zona motorului.
4.6 Verifica daca cureaua de rulare este uzata.
4.7 Verifica sau schimba butonul de control.
4.8 Verifica sau schimba motorul.

7. Masuri de siguranta
Iti multumin pentru ca ai ales acest produs.
Utilizarea corecta a benzii de alergare pliabila OVICX A2S Treadmill este garantia securitatii si confortului tau.
Te rugam sa citesti cu atentie urmatoarele instructiuni pentru a putea utiliza in siguranta banda de alergare pliabila OVICX
A2S Treadmill
1. Te rugam sa te asiguri ca ai instalat corect produsul inainte de a-l conecta la sursa de alimentare. Pentru a putea a introduce
cu usurinta stecherul ai grija sa nu acoperi priza din perete.
2. Pentru siguranta, se recomanda ca alimentarea cu energie electrica sa se faca de la o priza cu impamantare. Cablul de
alimentare al benzii este special asa ca daca se defecteaza te rugam sa iei legatura cu un distribuitor autorizat.
3. Banda de alergare pliabila OVICX A2S Treadmill este un dispozitiv de utilizare in interior asa ca nu il folosi in aer liber. Banda
de alergare ar trebui instalata intr-un loc curat si plat. Ai grija sa nu stea intr-un mediu umed. Nu se recomanda asezarea ei
pe un covor pentru ca va fi ingreunata circulatia aerului sub dispozitiv. Banda de alergat nu trebuie utilizata in alt scop decat
cel pentru care a fost creata.
4. Nu se recomanda purtarea unor haine prea largi sau prea lungi in timpul exercitiilor fizice pentru a evita accidentele. Totodata, se recomanda utilizarea unor pantofi sport cu talpa din cauciuc.
5. Te rugam sa nu scoti capacul de protectie al dispozitivului. Daca este nevoie sa-l deschizi, din motive de mentenanta, asigura-te ca mai intai ai decuplat banda de la sursa de alimentare.
6. Daca utilizezi pentru prima oara banda de alergare pliabila OVICX A2S Treadmill, te rugam sa tii mainile pe manere pana
cand te vei simti confortabil.
7. Daca banda accelereaza brusc sau creste automat viteza, din cauza unor probleme electronice, trage maneta de siguranta
pentru opri instant dispozitivul.
8. Te rugam sa scoti echipamentul din priza cand nu-l utilizezi.
9. Pentru a evita orice risc, copiii nu ar trebui sa stea pe langa banda de alergare in timpul functionarii.
10. Copilul ar trebui supravegheat de un adult cand se afla pe banda de alergat.
11. Inainte de alergare, se recomanda o repriza de 3-5 minute de incalzire pentru ca incheieturile sa fie pregatite de exercitii.
12. Apasa butonul Start pentru a porni bandea de alergat. Odata apasat butonul „Start/Stop” pe display-ul digital va aparea
cuvantul „Start”, iar dispozitivul va incepe sa functioneze. Sistemul se va pune in miscare la viteza „1”, iar incepatorii ar trebui
sa utilizeze aceasta optiune pentru incalzire.
13. Sprijina-te de manere, urca pe banda si creste viteza de la 1.5 la 3.0 km/h. Mentine-ti corpul drept, relaxeaza-te cat de mult
poti si mergi pe banda.
14. Dupa ce te-ai obisnuit cu modul de functionare al dispozitivului, poti alege o anumita viteza de alergare, potrivita ritmului
tau.
15. Pe display-ul digital, poti alege sa vezi viteza, timpul si distanta de alergat. Mai poti vedea numarul caloriilor arse, sau ritmul
cardiac. In timpul alergarii, bataile inimii pot fi masurate prin asezarea mainilor pe cele doua zone speciale de pe manerele
benzii.
16. Avertisment. Banda este echipata cu o cheie magnetica rosie de siguranta, 0.7m. In cazul in care ai senzatia de nesiguranta sau banda functioneaza anormal, trage cheia de siguranta pentru a opri instant dispozitivul si, astfel, vei putea evita orice
posibil accident.
17. In timpul alergarii te rugam sa tii la indemana cheia de siguranta astfel incat sa o poti utiliza imediat in caz de necesitate.
Cand nu folosesti banda de alergare te rugam sa o tii blocata astfel incat sa nu fie utilizata fara control de o alta persoana.
18. Dupa ce ai terminat exercitiile, te rugam sa opresti banda si sa scoti stecherul din priza.
19. Avertisment! In timpul functionarii nu pune mana pe componentele aflate in miscare.
20. Senzorul pentru masurarea pulsului nu este un echipament medical. Asadar, valoriile afisate in timpul exercitiilor fizice
trebuie privite ca puncte de referinta.
21. Avertisment! Daca simti ca exista vreun pericol te rugam sa cobori imediat de pe banda de alergat.
22. Avertisment! In spatele benzii de alergat ar trebuie sa exista o zona de siguranta de 200*100 cm, suficient de mare pentru
a sari de pe ea in caz de pericol.
23. In timpul exercitiilor, 200 (lungime)*100 (latime)*225 (inaltime) cm este spatiul necesar pentru o operatiune in siguranta.
24. Avertisment! Banda de alergare pliabila OVICX A2S Treadmill este un echipament pentru uz interior. Nu o folosi in aer liber.
Miscarea pe banda este un tip de exercitiu aerob pentru imbunatatirea functionarii inimii si plamanilor.
25. Avertisment! Orice ajustare a dispozitivului trebuie realizata astfel incat sa nu impiedice miscarea utilizatorului sau sa
modifice design-ul echipamentului.
In caz de pericol sari imediat de pe banda de
alergat.

Impiedica prinderea Te rugam sa nu pui piciorul
acolo.

In spatele dispozitivului trebuie sa existe o zona
de siguranta de 200*100 cm, suficient de mare
pentru a sari de pe ea in caz de pericol.

Zona de siguranta trebuie sa aiba 200 (lungime)*100 (latime)*225 (inaltime) cm este spatiul necesar pentru o operatiune in siguranta.

Scoate stecherul din priza cand nu folosesti banda de
alergare.

Te rugam sa prinzi cheia de siguranta de haine in timpul
utilizarii benzii de alergare. (In caz de accident, motorul
de va opri imediat ce cheia de siguranta a fost scoasa.)

Este interzisa utilizarea benzii de alergare pe un teren care
nu este plan.

Deconecteaza banda de la sursa de alimentare electrica
atunci cand nu o utilizezi.

Persoanele in varsta si femeile insarcinate ar trebui sa
utilizeze dispozitivul cu mare grija.

Copiii ar trebui insotiti si ghidati de un adult in timpul folosirii benzii de alergat.

2.2 Ajustarea curelei de rulare
Cureaua de rulare trebuie ajustata de doua ori astfel incat sa se potriveasca perfect (dupa instalare si inainte de livrare). Totusi,
dupa o perioada de utilizare cureaua de rulare se poate slabi, iar utilizatorul nu va mai avea senzatia de stabilitate in timpul
alergarii. La aparitia acestui fenomen este nevoie de ajustarea curelei prin rotirea cu o jumatate de tura, in sensul acelor de
ceasornic a celor doua suruburi aflate de o parte si alta a dispozitivului. (Daca cureaua este prea stransa te rugam sa faci
aceeasi operatie insa in sens invers).
In cazul in care cureaua este slabita, utilizatorul va simti ca aluneca in timpul alergarii; daca insa este prea stransa, performanta motorului va avea de suferit, iar cureaua se va uza mai repede.
2.3 Centrarea curelei de rulare
1. Asaza pe podea banda de alergare pliabila OVICX A2S Treadmill.
2. Porneste dispozitivul si alege viteza in jur de 3.5 km/h.
3. Daca cureaua deviaza spre stanga roteste surubul din stanga cu 1/2 de tura in
sensul acelor de ceasornic, apoi roteste surubul din dreapta cu 1/2 de tura in sensul
invers acelor de ceasornic.

4. Daca cureaua deviaza spre dreapta, roteste surubul din dreapta cu 1/2 de tura
in sensul acelor de ceasornic si surubul din stanga cu 1/2 de tura in sensul invers
acelor de ceasorni

Sfaturi
1. Incepatorii ar trebui sa se obisnuiasca cu butoanele dispozitivului inainte de utilizarea sa.
2. Pentru a evita caderea, te rugam sa te asezi cu ambele picioarele pe zona aderenta si nu direct pe banda inainte de a porni
dispozitivul.
3. Inainte de alergare poarta haine si incaltaminte sport si nu jeans sau pantofi de piele.
4. Concentreaza-te in totalitate pe ceea ce ai de facut in timp ce esti pe banda. Este strict interzis sa sari de pe banda in timpul
functionarii sale.
8. Instructiuni de mentenanta
Ar trebui sa ingrijesti personal banda de alergare pliabila OVICX A2S Treadmill
Avertisment: Asigura-te ca banda de alergare este decuplata de la sursa de energie electrica inainte de a curata sau a repara
produsul.
a) Curata si verifica periodic echipamentul. Abraziunea poate afecta functionarea unor componente precum cureaua, platforma de alergare si punctele de conexiune. Tocmai de aceea, se recomanda verificarea lor frecventa.
b) Cureaua, platforma de alergare si punctele de conexiune merita o atentie speciala pentru ca se pot uza rapid.
c) Verifica aceste componente sau nu mai utiliza banda pana nu va fi reparata.
d) Verifica daca cureaua de rulare este prea stransa sau deviata si ajusteaz-o daca este nevoie.
I. Utilizare
Pentru a mentine Banda de alergare pliabila OVICX A2S Treadmill in stare buna de functionare si a-i creste durata de viata se
recomanda oprirea ei pentru 10 minute, dupa o functionare neintrerupta de 2 ore.
Daca cureaua este prea slabita sunt sase mari sa fie alunecoasa in timpul functionarii dispozitivului; daca este prea stransa
va afecta performanta motorului si va creste uzura curelei. Poti verifica daca este stransa corect: distanta ideala dintre curea
si platforma mobila este de 50-75mm.
II. Curatare
O curatare regulata va extinde semnificativ durata de viata a produsului.
Inlatura in mod regulat praful pentru a mentine curata banda de alergare. Este importanta curatarea curelei pe ambele parti
pentru a impiedica acumularea de praf sub curea. Asigura-te ca pantofii de alergat au talpile curate inainte de a te urca pe
dispozitiv, astfel incat sa impiedici acumularea de impuritati intre banda si platforma mobila si sa cauzeze distrugerea sa.
Sterge cureaua cu o carpa moale si umeda pe care ai pus in prealabil un pic de sapun. Fii atent ca nicio picatura de apa sa nu
ajunga la componentele electrice sau sub curea. Deschide capacul care protejeaza motorul si curata praful care s-a strans
aici. Motorul trebuie curatat cel putin o data pe an.
III. Lubrifiere
Dupa folosirea benzii de alergat pentru mai multa vreme este nevoie de lubrifierea sa cu ulei siliconic.
Interval de lubrifiere recomandat:
- Utilizare redusa (mai putin de 3 ore pe saptamana): injectare cu ulei o data la 6 luni.
- Utilizare moderata (3-5 ore pe saptamana): injectare cu ulei o data la 3 luni.
- Utilizare frecventa (peste 5 ore pe saptamana): injectare cu ulei o data la 1.5 luni.
Se recomanda achizitia de ulei siliconic de la reprezentantii locali ai companiei producatoare.
2. Metoda de lubrifiere
1) Banda de alergat trebuie lubrifiata insa nu in exces. Mai mult nu inseamna mai bine. Aminteste-ti ca lubrifierea corecta este
un factor important in cresterea duratei de viata a dispozitivului.
2) Ridica cureaua cat de mult poti si incearca sa atingi partea centrala de pe interior. Daca ramai pe maini cu ulei, inseamna
ca este de ajuns si nu trebuie sa mai pui. In cazul in care cureaua este uscata si pe degete nu este nicio urma de ulei, atunci
este momentul sa injectezi ulei siliconic.
3. Mod de aplicare a uleiului siliconic
a) Asa cum se vede in fotografie, taie tubul aflat pe capac in partea superioara, se desface, se inlatura hartia care sigileaza
sticluta si apoi se strange din nou capacul. Taietura nu trebuie sa depaseasca 5mm pentru a nu se scurge accidental uleiul.
b) Cu banda oprita, deschide capacul din spate si pune cateva picaturi pe platforma de alergare, apoi porneste dispozitivul.
Bate usor in curea pentru a fi sigur ca uleiul ajunge pe o suprafata cat mai intinsa. In numai cateva minute uleiul siliconic va
fi absorbit complet de curea.

Daca cureaua de rulare este deviata spre stanga ajusteaz-o conform metodei de mai sus.
Daca cureaua de rulare este deviata spre dreapta ajusteaz-o conform metodei de mai sus.
2.4 Ajustarea curelei de rulare
1) Cu ajutorul cheii hexagonale se roteste surubul din stanga in sensul invers acelor de ceasornic.
2) Roteste surubul din dreapta cu ajutorul cheii hexagonale in sensul acelor de ceasornic.
3) Strange suficient insa cheia nu trebuie sa alunece.

