
SKREJCEĻŠ     AI 680 
INSTRUKCIJA 
 

 
 
Taustiņu apraksts 
 
Start/Stop (Sākt/beigt) 
Tā iedarbina un apstādina skrejceļu. Ir arī ārkārtas apstādināšanas slēdzis - drošības atslēga. 
Incline up (Slīpuma maiņa uz augšu) ^: 
Ar to izvēlas programmu/ līmeni, uzstādīšanas režīmā pirms treniņa sākuma.  
Tā palielina slīpumu par 1 vienību.   
 Incline down (Slīpuma maiņa uz leju) v: 
Ar to izvēlas programmu/ līmeni, uzstādīšanas režīmā pirms treniņa sākuma.  
Tā pazemina slīpumu par 1 vienību.   
Speed (Ātrums) ^: 
Ar to izvēlas programmu/ līmeni, uzstādīšanas režīmā pirms treniņa sākuma.  
Tā palielina ātrumu par vienību. 
 Speed (Ātrums) v: 
Ar to izvēlas programmu/ līmeni, uzstādīšanas režīmā pirms treniņa sākuma. 
Tā samazina ātrumu par vienību. 
Mode (Režīms)  
Ar to apstiprina  programmas/ līmeņa izvēli.  Treniņa laikā var ieslēgt displeja datus datu lodziņā.    
Reset:  
Programmu atslēgšanai/ 0 rādītāju atjaunošanai 

Displejs  
Displejs ir 1 LED lodziņš. 
 
Datu lodziņš: 
Laiks: 88:88 
Distance: 88.88 km 
Kalorijas: 8888 
Pulss: 888 
Slīpums: 8888 
Ātrums: 8888 



Skrejceļam ir viena lietotāja rokas vadāma programma un 12 iebūvētas programmas (P1-P12 – 5 
ātruma programmas, 5 slīpuma programmas, 1 soļu skaitīšanas programma un 1 distances 
programma). Katrai programmai ir 5 atšķirīgi līmeņi. 
 
Ātruma programmas – P1-P5 – automātiski maina skriešanas ātrumu treniņa laikā. Slīpumu 
manuāli var mainīt lietotājs, uzstādīts tas var palikt nemainīgs līdz programmas beigām, vai līdz 
lietotājs to izmaina. Mainīt var arī ātrumu, bet izmaiņas ilgst tikai līdz konkrētā treniņu segmenta 
beigām. 
 

 
 
Slīpuma programmas – P6-P10 – automātiski maina skriešanas celiņa slīpumu treniņa laikā. 
Katra no programmām sākas atbilstoši grafikam. Paredzētas tradicionālas slīpuma maiņas 
programmas, kā arī unikālas, kā piemēram, intervālu programma. Soļu skaitīšanas un distances 
programmā, mainot celiņa slīpumu, izmaiņas ilgst tikai līdz konkrētā treniņu segmenta beigām. 
 
P10- Intervālu programma – ļauj izvēlēties divus slīpuma līmeņus – augstāku un zemāku. 
Programma automātiski kombinē pamīšus lietotāja izvēlētos slīpuma līmeņus. 
 

 
 
P 11: Distances programma – ļauj uzstādīt plānoto distanci, kura tiek treniņa laikā atskaitīta uz 0. 
 
P 12: Soļu skaitīšana – ļauj uzstādīt plānoto soļu skaitu 1000 vienā vienībā. Lieliska opcija, ja 
izvēlaties darboties ar programmu piem. 10000  soļi dienā, vai arī ja ikdienā esat pieraduši lietot 
pedometru. Soļu programma fiksē katru pēdas pieskārienu skrejlentai. Programma balstās uz 
ekskluzīvo Intelli-Step īpašību. Īpašība pamatojas uz to, ka pēda tiek likta uz lentas ar minimālu 
rezistenci. Atkarībā no soļošanas vai skriešanas stila, programma nedarbosies lietotājiem, kuru 
svars ir mazāks nekā 45kg. 

 
 
Lietotāja izveidota programma – dod iespēju izveidot treniņu programmu, kas īpaši piemērota 
lietotāja vajadzībām. Katrai lietotāja izveidotajai programmai tiek uzstādīts laiks un izveidoti 12 
unikāli treniņa segmenti. Katram segmentam lietotājs var uzstādīt ātrumu un slīpumu ar UP un 
DOWN taustiņiem, izvēli apstiprinot ar MODE. 
Kad programma ir izveidota, to ir vienkārši izvēlēties un nospiest START taustiņu, lai sāktu 
treniņu. Lai veiktu izmaiņas iepriekš izveidotā programma, pēc programmas izvēles jānospiež 
MODE. 



Pirms uzsākt darbu ar skrejceļu: 
1. Pārliecinieties, ka skrejceļš novietots stabili. Skrejceļu ieteicams novietot ar skatu 

Jums patīkamā virzienā – uz logu vai TV.  
2. Pārliecinieties, ka skrejceļš ir pievienots strāvai ar slēdzi, kuram ir zemējums. 
3. Ieslēdziet galveno strāvas slēdzi, kas atrodas aparāta priekšpusē, “ON” (ieslēgts) 

stāvoklī.  
4. Ievietojiet magnētisko drošības atslēgu tai paredzētajā ligzdā, monitora centrā. Ja 

atslēga nav pareizi ielikta uz visiem monitora logiem redzamas horizontālas līnijas. 
 
Quick start (Ātrais starts)  
 
Kad galvenais strāvas slēdzis ir “ON” stāvoklī un drošības atslēga ievietota vadības pultī, 
monitora lodziņā parādīsies mirgojošs “0:00”. Nospiediet “START” pogu, lai uzsāktu “Manual 
Mode” (Rokas vadības režīms).   
Ātruma maiņa var tikt veikta 3 dažādos veidos: 

- Uz monitora nospiežot taustiņus SPEED ^ vai v, katra nospiešanas reize ātrumu palielina 
vai samazina par 0,1 km/h. 

- Uz labās puses roktura. Nospiežot taustiņu, katra nospiešanas reize ātrumu palielina vai 
samazina par 0,1 km/h. 

- quick speed (Liela ātruma taustiņi) - treniņa laikā lietotājs var  nospiest jebkuru no 
vēlamā lielā ātruma taustiņiem uz displeja, lai ātrāk sasniegtu konkrēto ātrumu.   
 

Celiņa slīpuma maiņa tieši tāpat var tikt veikta 3 dažādos veidos: 
- Uz monitora nospiežot taustiņus INCLINE ^ vai v, katra nospiešanas reize slīpumu 

palielina vai samazina par 1 līmeni. 
- Uz  kreisās puses roktura. Nospiežot taustiņu, katra nospiešanas reize slīpumu palielina 

vai samazina par 1 līmeni. 
- quick incline (ātrie slīpuma taustiņi) - treniņa laikā lietotājs var  nospiest jebkuru no 

vēlamā slīpuma ātrajiem taustiņiem uz displeja, lai ātrāk sasniegtu konkrēto slīpumu. 
Monitora informācija – Līdztekus informācijai par ātrumu un slīpumu, displejā redzama 
informācija par treniņa laiku, veikto distanci, patērētajām kalorijām, sirds ritmu un veiktajiem 
apļiem. Nospiežot MODE var izvēlēties, kura no informācijām tiks palielināta monitora centrā, 
vai arī var izvēlēties mainīgu centrālo informāciju. Izvēloties ātro startu laiks tiek skaitīts no 0.00 
uz priekšu. 
 
Programmu darbības 
 
Programmu uzstādīšana un izvēle. 
 

1. Programmas izvēle: Nospiediet ٧٨ (SPEED vai INCLINE) un MODE, lai apstiprinātu 
izvēli. 

2. Līmeņa izvēle: Nospiediet ٧٨ (SPEED vai INCLINE) un MODE, lai apstiprinātu izvēli. 
3. Laika uzstādīšana: Nospiediet ٧٨ (SPEED vai INCLINE), lai uzstādītu plānoto laiku. 

Taustiņu turot nospiestu, laiks ies ātrāk. Īsākais uzstādāmais laiks ir 12 minūtes, garākais 
99 minūtes. 

4. Lai uzsāktu treniņu nospiediet START. 
 
Lietotāja programmas uzstādīšana. 
 

1. Izvēlieties programmu: Nospiediet ٧٨ (SPEED vai INCLINE) līdz sasniedziet User 1 vai 
User 2 apzīmējumu, nospiediet MODE, lai apstiprinātu izvēli. 



2. Laika uzstādīšana: Nospiediet ٧٨ (SPEED vai INCLINE), lai uzstādītu plānoto laiku. 
Taustiņu turot nospiestu, laiks ies ātrāk. Īsākais uzstādāmais laiks ir 12 minūtes, garākais 
99 minūtes. 

3. Treniņa segmentu izveide: Katra treniņu programma ir sadalīta 12 segmentos. Izvēlieties 
segmentam atbilstošo ātrumu un slīpumu nospiežot ٧٨ (SPEED un pēc tam arī  
INCLINE). Nospiediet MODE, lai apstiprinātu lielumus un gatavojiet nākošo segmentu  
līdz ir sagatavoti visi. Nospiediet START, lai sāktu treniņu. 

4. Lai veiktu izmaiņas jau izveidotā programmā, izvēlieties U1 vai U2 un nospiediet MODE. 
Paveiciet nepieciešamās izmaiņas un atkal nospiediet MODE aiz katra segmenta. 
Nospiediet MODE, kad visas izmaiņas ir izdarītas un apstiprinātas. 

 
Mērķa sirds ritma grafiks. 

 
 
Mērķa (plānotā) sirds ritma programmas uzstādīšana 
 

1. Izvēlieties programmu: Nospiediet ٧٨ (SPEED vai INCLINE) līdz sasniedziet H 01 vai H 
02 apzīmējumu, nospiediet MODE, lai apstiprinātu izvēli. 

2. Izvēlieties vecumu: Nospiediet ٧٨ (SPEED vai INCLINE) un MODE, lai apstiprinātu 
izvēli. Piedāvātais vecums ir 30 gadi, diapazons 13-80. 

3. Uzstādiet izvēlēto sirds ritmu: Nospiediet ٧٨ (SPEED vai INCLINE) un MODE, lai 
apstiprinātu izvēli. Pēc uzsilšanas perioda, programma automātiski pielāgos ātrumu, lai 
saglabātu plānoto sirds ritmu. Piedāvātais ritms ir 113 sit./min., diapazons 60-180. 

4. Uzstādiet maksimālo skriešanas ātrumu: Nospiediet ٧٨ (SPEED vai INCLINE) un 
MODE, lai apstiprinātu izvēli. Piedāvātais uzstādījums  ir 3 km/h,  diapazons 0,18-18. 
Ātrums nepalielināsies virs norādītā arī tad, ja plānotais sirds ritms nebūs sasniegts. 

5. Uzstādiet maksimālo skriešanas slīpumu: Nospiediet ٧٨ (SPEED vai INCLINE) un 
MODE, lai apstiprinātu izvēli. Piedāvātais diapazons 0-15. 

6. Uzstādiet treniņa ilgumu: Nospiediet ٧٨ (SPEED vai INCLINE) un MODE, lai 
apstiprinātu izvēli. Piedāvātais diapazons 10-99 minūtes. 

7. Nospiediet START, lai sāktu treniņu. 
8. Pēc laika atskaites 3-2-1, sāksies 3 min. Iesildīšanās ar ātrumu 3 km/h 5 vienību slīpumā. 
9. Pārliecinieties, ka turat rokas uz pulsa sensoriem rokturos vai arī valkājat pulsa jostu. Ja 

30 sek. Laikā nepienāk pulsa signāls, programma tiek pārtraukta. 
10. Lai palielinātu pulsu līdz uzstādītajam, vispirms tiek palielināts slīpums. Ja slīpuma max. 

ir sasniegts, bet pulsa max. vēl nē, pakāpeniski, par 1 km/h, tiek palielināts ātrums. 
 
 
 



Piezīmes: 
1. Pēc START taustiņa nospiešanas, tiek uzsākta iesildīšanās 3 min., 5. Slīpuma līmenis un 
ātrums 3 km/h. 

2. Pēc iesildīšanās, programma salīdzina plānoto sirds ritmu ar patreizējo lietotāja sirds 
ritmu ik pēc 12-15 sekundēm. 

3. Ja patreizējais pulsa ātrums ir mazāks par plānoto, ātrums palielinās par 0,2 km/h līdz 5 
reizēm. Pēc tam palielinās slīpums par 1 līmeni. Ja patreizējais pulsa ātrums ir lielāks par 
plānoto, ātrums samazinās par 0,2 km/h līdz 5 reizēm. Pēc tam samazinās slīpums par 1 
līmeni.  

4. Ja ātrums ir palielinājies līdz uzstādītajam maksimumam, tas netiek palielināts pat ja 
plānotais pulsa lielums netiek sasniegts. 

5. Ja pulss netiek nolasīts ilgāk par 30 sec. Pēc iesildīšanās perioda beigām, skrejceļš 
apstājas. 

 
Ķermeņa Masas programma 
 
B.M.I – ķermeņa masas indekss – zinātnisks mērījums, kas atkarīgs no lietotāja auguma un svara. 
Tas ir svarīgs ķermeņa veselības mērījums, bet nespēj ņemt vērā ķermeņa audu uzbūvi. Līdz ar 
to veselīgs, muskuļots augums ar zemu tauku daudzumu var tikt novērtēts kā ar lieko svaru. Līdz 
ar to sekojošie dati jāuztver kritiski: 
Zem 20 Kalsns – ja neesiet sportists, pievērsiet 

uzmanību barojošai diētai un vingrinājumiem. 
Starp 21 un 24 Ideāls – norāda uz veselīgu ķermeņa tauku 

līdzsvaru un zemu slimību risku. 
Starp 25 un 29 Viegli pārsniegts svars – palielināts dažādu 

slimību risks. Ieteicams samazināt svaru ar 
diētu un vingrinājumu palīdzību 

Virs 30 Liekais svars – norāda uz veselībai kaitīgu 
kondīciju ar palielinātu sirds slimību, diabēta, 
paaugstināta asinsspiediena, žultspūšļa 
saslimšanu un daža veida ļaundabīgo audzēju 
risku. Jāpievērš nopietna uzmanība diētai un 
jāpalielina vingrinājumu daudzums. 

 
Ķermeņa uzbūves analīze 
 

1. Izvēlieties programmu: Nospiediet ٧٨ (SPEED vai INCLINE) līdz sasniedziet BODY 
MASS apzīmējumu, nospiediet MODE, lai apstiprinātu izvēli. 

2. Izvēlieties dzimumu: Nospiediet MODE Male (vīriešu) vai Female (sieviešu) 
apzīmējumu sekcijai vai arī nospiediet ٧٨ (SPEED vai INCLINE), lai pārietu uz 
apzīmējumiem 0 vai 1 (0= sieviešu, 1=vīriešu) un nospiediet MODE. Monitora 
ierobežojumu dēļ, apzīmējumi tiek saīsināti uz 0 un 1. 

3. Norādiet augumu: Nospiediet ٧٨ (SPEED vai INCLINE) lai izvēlētos atbilstošo skaitli, 
nospiediet MODE, lai apstiprinātu izvēli. Piedāvātais uzstādījums = 170cm, amplitūda 
130-240cm. 

4. Norādiet svaru: Nospiediet ٧٨ (SPEED vai INCLINE) lai izvēlētos atbilstošo skaitli, 
nospiediet MODE, lai apstiprinātu izvēli. Piedāvātais uzstādījums = 70kg, amplitūda 23-
18kgm. 

5. Norādiet vecumu: Nospiediet ٧٨ (SPEED vai INCLINE) lai izvēlētos atbilstošo skaitli, 
nospiediet MODE, lai apstiprinātu izvēli. Piedāvātais uzstādījums = 30 gadi, amplitūda 
13-80. 



6. Nospiediet MODE un uzlieciet plaukstas uz rokturu pulsa sensoriem. Dažu sekunžu laikā 
sistēma veiks aprēķinus. Ja pēc 10 sek. rezultāts nav redzams, nav saņemta korekta pulsa 
informācija. To var labot 3-4 minūtes soļojot pa skrejceļu, tādējādi palielinot pulsa ritmu 
un uzlabojot pulsa sensoru uztveršanas spēju. 

 
Pauze 
Skrejceļu var apturēt jebkurā programmas brīdī, nospiežot STOP taustiņu vienreiz. Lai redzētu 
operāciju kopsavilkumu, nospiediet START. 
 
RESET taustiņš. 
Nospiežot RESET monitorā ieslēdzas programmu uzstādīšanas režīms. 
 
 
Intelli-Guard 
Skrejceļš ir aprīkots ar Intelli-Guard drošības režīmu. Ja programmas laikā tiek pārtraukta 
skrejceļa lietošana, tas izslēdzas pēc 20 sek. Pirms skrejceļa apstāšanās atskan 5 brīdinājuma 
signāli. Šī sistēma nedarbojas, ja slīpuma līmenis ir virs 5 un ātrums zem 2,4 km/h. Intelli-Guard 
sistēma neaizvieto drošības atslēgu vai citus skrejceļa apturēšanas paņēmienus, kad beidzat 
treniņu. 
 
Intelli-Step 
Šī iebūvētā sistēma balstās uz spēju reaģēt uz katru soļa pieskārienu skrejlentai. Ir daži faktori, 
kas ietekmē sistēmas precizitāti, piemēram, lietotāja svars, skriešanas un, jo īpaši, soļošanas stils 
– piemēram, sistēmai var būt grūtības uztvert vieglāku lietotāju, īpaši soļojot slīpumā. Jo lielāks 
ir slīpums, jo grūtāk ir izšķirt soļu skaitu. Līdzīgas problēmas var radīt zemāki ātrumi.   



Iebūvētās programmas 
 
Iebūvētajām programmām paredzētais treniņa ilgums ir 24 minūtes. Jūs varat izmainīt plānoto 
treniņa ilgumu, kamēr uzstādiet programmu. (km/h) 

 



Apkope 
Skrejlentes apstrāde 
Lentes apstrādei lietojiet tikai 100% silikonu, izvairieties no silikona aerosoliem, kas satur 
piedevas un naftas destilātus. Vienai apstrādei nepieciešami 30g Silikona. 
 
Lentes apstrāde jāveic katrus 3 mēnešus (atkarībā no lietošanas intensitātes) vai arī katras 50 
lietošanas stundas, kas pienāk pirmais. Pat ja skrejceļš netiek lietots, silikons pēc laika izžūst un 
lente kļūst sausa. 
Piezīme: Lai gan skrejlente tiek iesmērēta jau rūpnīcā, tā ir laba doma, to izdarīt vēlreiz 
pirms pirmās lietošanas. 
 
Ik pēc 100 lietošanas stundām uz monitora izgaismojas Silikona ikona. Kā jau iepriekš minēts, 
apstrādi ieteicams veikt ik pēc 50 stundām, līdz ar to atgādinājums norādu jau uz 2.-am 50 
lietošanas stundām. Ikona tiek izgaismota 5 minūtes, tad nodziest. Lai dzēstu ikonu vienlaicīgi 
jānospiež taustiņi SPEED DOWN un INCLINE DOWN un jātur līdz ikona pazūd. 
 
Silikons jāuzliek tieši uz dēļa vai arī uz skrejlentas iekšējās virsmas no visiem četriem virsmas 
stūriem. Pagriezt lenti par pusi apgrieziena un atkārtot darbības. 
 
Piezīme: Veicot skrejceļa apstrādi pārliecinieties, ka virsma zem skrejceļa ir aizsargāta. Pēc 
apstrādes rūpīgi notīriet lentas virspusi un rāmi. 
 
Tīrīšana 
Skrejceļam nepieciešama apkope un regulāra tīrīšana, lai uzturētu to tīru un sausu. Var tikt 
izmantoti viegli tīrīšanas līdzekļi, lai notīrītu no skrejceļa sviedru sāli un netīrumus. 
Ik pēc 150 lietošanas stundām uz monitora izgaismojas Apkopes ikona, lai atgādinātu par 
veicamo apkopi. Apkopei jāietver sevī arī motora telpas un elektronikas tīrīšanu. Jo īpaši tas ir 
nepieciešams, ja skrejceļš atrodas telpā, kur ir mājdzīvnieku spalvas un putekļi. 
Neaizmirstiet izslēgt elektrības kontaktu pirms atverat motora telpu! 
 
Lai pēc tīrīšanas izslēgtu atgādinājuma ikonu, vienlaicīgi jānospiež taustiņi SPEED DOWN un 
INCLINE DOWN un jātur līdz ikona pazūd. 
 


