
 
INSTRUKCIJA        SKREJCEěŠ     PROTEUS CBM-2040 
 
INSTRUKCIJA 
 
MONITORS 
          
Monitors paredzēts motorizētam skrejceĜam.  
 
* Funkcijas pogas 
* Par displejiem 
* Darbības instrukcijas  
* K Ĝūdu indikatori/ Bojājumu novēršana 
* Atsauce   
 
FUNKCIJU POGAS: 
Pavisam ir 23 pogas, ieskaitot 1 strāvas (Power) taustiĦu, 10 galveno funkciju pogas un 12 ātras 
darbības pogas. 
 
A. POWER (STRĀVAS) TAUSTIĥŠ: 

Monitors un skrejceĜš darbojas vienīgi tad, kad ievietota atslēga, un atcerieties, ka gan 
monitors, gan skrejceĜš apstāsies, tiklīdz atslēga tiks atvienota.   

 
B. 10 galveno funkciju pogas: 

a. WARM UP (IESILD ĪŠANĀS):  
Šī ir 5 minūšu programma. Kad strāva ir ieslēgta, nospiediet šo pogu, lai ievadītu WARM 
UP programmu. Pēc šīs pogas nospiešanas skrejceĜš sāk strādāt. Mēs Ĝoti iesakām pirms 
treniĦa izmantot iesildīšanās programmu, jo tā var stimulēt spraigāku treniĦu. 
Iesildīšanos gandrīz vienmēr veic treniĦa vai nodarbības sākumā, lai uzlabotu veikumu un 
novērstu ievainojumus.  Iesildīšanās teorijas pamatā ir fakts, ka muskuĜu savilkšanās ir 
atkarīga no temperatūras. Iesildīšanās ir būtiska tādēĜ, ka paaugstināta muskuĜu 
temperatūra uzlabo sniegumu un iesildīšanās  paaugstina muskuĜu temperatūru.  
Iesildīšanās dod piecas priekšrocības:  
 

1) Paaugstinās muskuĜu temperatūra. 
2) Asins plūsma tiek pārdalīta. 
3) Pieaug elastīgums. 
4) Samazinās ievainojuma iespējamība. 
5)  Uzlabojas sniegums.  
 

b. START/STOP (SĀKT/BEIGT): 
1. Nospiediet  šo pogu, lai uzsāktu vai beigtu treniĦu.  
2. Sākšanas režīma laikā nospiediet šo pogu, lai izvēlētos funkciju no ātruma profila, 

slīpuma profila, screen saver (ekrāna saglabātāju). 
 
    c.   MODE (REŽĪMS): 

1. Statiskā režīma laikā nospiediet šo pogu, lai izvēlētos treniĦa programmu no programmām: 
0 (rokas vadāma), 1 (iepriekš uzstādīta ātruma programma), 7 ((iepriekš uzstādīta integrēta 
programma), 13 (lietotāja uzstādīta programma), 16 (sirdsdarbības ātruma kontroles 
programma) (ja tāda ir) un ėermeĦa tauku satura programma.  



 
d. ENTER/RESET (IEVAD ĪT/ATGRIEŠANAS SĀKUMA STĀVOKL Ī)       
    ENTER (IEVAD ĪT):  

1. Kad strāva ir ieslēgta, nospiediet šo pogu, lai apstiprinātu vēlamo programmu no rokas 
vadāmas (0), ātruma programmas (1-6), integrētas programmas (7-9),  slīpuma 
programmas (10-12), lietotāja programmas (13-15), sirdsdarbības ātruma programmas  
(16-17), (ja tāda ir) un ėermeĦa tauku programmas.  

2. Uzstādīšanas režīmā nospiediet šo pogu, lai apstiprinātu ievadītos laika, distances, 
kaloriju lielumus, grūtību līmeni (ātrums/slīpums) un plānoto sirdsdarbības ātrumu  
programmā (0-15). 

3. TreniĦa laikā vai pēc treniĦa nospiediet šo pogu, lai pārslēgtu displeju uz kalorijām & 
apĜiem.  

 
       RESET (ATGRIEŠANĀS SĀKUMA STĀVOKL Ī): 
     Stāvēšanas režīmā turiet šo pogu divas sekundes nospiestā stāvoklī,  
     lai visi lielumi atgrieztos sākotnējā stāvoklī.   

 
     e.  SPEED UP (PAĀTRINĀJUMS): 

1. Uzstādīšanas režīmā nospiediet šo pogu, lai palielinātu uzstādīto laiku, distanci un 
kalorijas, plānoto sirdsdarbības ātrumu programmā 1-15.  

2. TreniĦa laikā nospiediet šo pogu vienreiz, lai palielinātu ātrumu par 0.1 km/st. Lai 
paātrinātu pieaugumu, turiet šo pogu nospiestā stāvoklī ilgāk par 2 sekundēm. 

3. Uzstādot grūtības līmeni, nospiediet šo pogu, lai palielinātu ātrumu par 0.5 km/st. Lai 
paātrinātu pieaugumu, turiet šo pogu nospiestā stāvoklī ilgāk par 2 sekundēm. 

 
      f.  SPEED DOWN (PALĒNINĀJUMS): 

1. Uzstādīšanas režīmā nospiediet šo pogu, lai samazinātu uzstādīto laiku, distanci un 
kalorijas, plānoto sirdsdarbības ātrumu programmā 1-15.  

2. TreniĦa laikā nospiediet šo pogu vienreiz, lai samazinātu ātrumu par 0.1 km/st. Lai 
paātrinātu samazinājumu, turiet šo pogu nospiestā stāvoklī ilgāk par 2 sekundēm. 

3. Uzstādot grūtības līmeni, nospiediet šo pogu, lai samazinātu ātrumu par 0.5 km/st. 
Lai paātrinātu samazinājumu, turiet šo pogu nospiestā stāvoklī ilgāk par 2 sekundēm. 

 
       g.  INCLINE UP (SL ĪPUMA PALIELIN ĀJUMS): 

1. TreniĦa laikā nospiediet šo pogu vienreiz, lai palielinātu slīpumu par 1 līmeni. Lai 
paātrinātu pieaugumu, turiet šo pogu nospiestā stāvoklī ilgāk par 2 sekundēm. 

2. Uzstādot grūtības līmeni, nospiediet šo pogu, lai palielinātu lielumu ik pa vienam 
līmenim. Lai paātrinātu pieaugumu, turiet šo pogu nospiestā stāvoklī ilgāk par 2 
sekundēm. 

 
        h.  INCLINE DOWN (SL ĪPUMA SAMAZIN ĀJUMS): 

1. TreniĦa laikā nospiediet šo pogu vienreiz, lai samazinātu slīpumu par 1 līmeni. Lai 
paātrinātu samazinājumu, turiet šo pogu nospiestā stāvoklī ilgāk par 2 sekundēm. 

2. Uzstādot grūtības līmeni, nospiediet šo pogu, lai samazinātu lielumu ik pa vienam 
līmenim. Lai paātrinātu samazinājumu, turiet šo pogu nospiestā stāvoklī ilgāk par 2 
sekundēm. 

 
        i.  COOL DOWN (NOMIERINAŠANAS):  

Jebkura treniĦa laikā, izĦemot “ WARM UP”, nospiediet šo pogu, lai ievadītu COOL 
DOWN funkciju. Pēc šis pogas nospiešanas sāk darboties nomierināšanās funkcija. Tā ir 
5 minūšu programma, un laiks tiek skaitīts atpakaĜ no 5:00 līdz 0:00. Mēs Ĝoti iesakām  
izmantot nomierināšanās funkciju pirms treniĦa pārtraukšanas.  Nomierināšanās 



programmas galvenais mērėis ir veicināt stāvokĜa normalizēšanos  un atgriezt ėermeni 
pirms treniĦa līmenī. Kad treniĦš tiek izbeigts, asinis tiek pumpētas atpakaĜ uz sirdi  un 
tās vienlaicīgi  transportē tādas atkritumvielas, kā pienskābe. Un šīs atkritumvielas paliek 
muskuĜos un izraisa dedzināšanu un sāpes. Nomierināšanās process palīdz turpināt asins 
cirkulāciju un pievadīt skābekli un barības vielas, kas nepieciešamas muskuĜiem, cīpslām 
un saitēm spēka atgūšanai. 

 
       j. PULSE RECOVERY (PULSA NORMALIZ ĒŠANĀS): 

1. TreniĦa laikā nospiediet šo pogu, lai iedarbinātu sirdsdarbības normalizēšanās 
funkciju. Pēc pogas nospiešanas skrejceĜš nekavējoties apstāsies, tādēĜ mēs Ĝoti 
iesakām pirms šī režīma ievadīšanas, turēties pie rokturiem un novietot pēdas uz 
sānu sliedēm.  

2. Šī funkcija pārbauda pulsa normalizēšanās stāvokli pēc treniĦa. Tā ir robežās no F1.0 
līdz F6.0. F1.0 nozīmē vislabāko stāvokli, bet F6.0 – vissliktāko. . Šī funkcija parāda 
jūsu pulsa normalizēšanās spēju un palīdz to uzlabot ar treniĦa palīdzību. Lai pareizi 
noteiktu pulsu, lietotājam tas jāpārbauda tūlīt pēc treniĦa. Pēc pogas nospiešanas 
turiet sirdsdarbības detektoru pareizā veidā. Tests ilgs 1 minūti un rezultāts parādīsies 
uz displeja.  Ja jūs vēlaties beigt pulsa normalizēšanās funkciju testa laika, vēlreiz 
nospiediet šo pogu, lai izietu no šī režīma. 

 
C. 12 QUICK BUTTONS (ĀTRAS DARBĪBAS POGAS): 
 

a. 6 ĀTRĀS SLIPUMA POGAS: 
     Uz paneĜa ir  6 ātrās slīpuma pogas. TreniĦa laikā jebkurā brīdī nospiediet 
     ātro slīpuma pogu, lai tūlīt mainītu slīpumu tā, kā jūs vēlaties.  

 
      b.  6 ĀTRĀS ĀTRUMA POGAS: 

      Uz paneĜa ir  6 ātrās ātruma pogas. TreniĦa laikā jebkurā brīdī nospiediet 
      ātro slīpuma pogu, lai tūlīt mainītu ātrumu tā, kā jūs vēlaties.  
 

 
PAR DISPLEJU: 
A.  LCD DISPLEJS: 

 
  A.  Programmas indikators: 
        Uzstādīšanas laikā rāda 0-15, lai parādītu treniĦa programmu 
 
 C.  Profils: Parāda programmas profilu 
 
 B.  APěI: Parāda, cik apĜus lietotājs veicis treniĦa laikā, nospiežot  ENTER taustiĦu (1   
           aplis = 400 m)     

   
B. TIME  (LAIKS)  displejs: 

      Parāda treniĦa laiku. 
      Skaita uz priekšu: Neuzstādot lielumu, laiks tiks skaitīts uz priekšu pēc START/STOP pogas 
                                    nospiešanas un maksimālais lielums ir 99:59.  
      Skaita atpakaĜ:      Uzstādīšanas režīma nospiediet SPEED UP vai SPEED DOWN pogu, lai  
                                    uzstādītu treniĦa laiku. Uzstādītie lielumi ir robežās no 10:00 līdz 99:00         
                                    un katrs palielinājums vai samazinājums ir 1:00. Pēc tam, kad laiks ir  
                                    uzstādīts, monitors sāks skaitīt laiku atpakaĜ. Kad tiks sasniegts 00:00,  
                                    monitorā atskanēs signāls, lai atgādinātu jums, ka mērėis ir sasniegts, un 
                                    un vienlaicīgi tiks pārtraukta skaitīšana.   



 
 
  C. DISTANCE  displejs: 
       Rāda distanci.        
      Skaita uz priekšu: Neuzstādot lielumu, distance tiks skaitīta uz priekšu un  
                                    maksimālais lielums ir 99:99 km.  
      Skaita atpakaĜ:      Uzstādīšanas režīmā nospiediet SPEED UP vai SPEED  
                                    DOWN pogu, lai uzstādītu treniĦa distanci. Uzstādītie 
                                    lielumi ir robežās no 0.1 km līdz 99.9 km un katrs  
                                    palielinājums vai samazinājums ir 0.1km. Pēc tam, kad  
                                    lielums ir uzstādīts, monitors sāks skaitīt atpakaĜ. Kad tiks  
                                    sasniegts 0.0, monitorā atskanēs signāls, lai atgādinātu jums,  
                                    ka mērėis ir sasniegts, un vienlaicīgi tiks pārtraukta    
                                    skaitīšana.   
 
D. CALORIES displejs: 
     Parāda patērētās kalorijas.  
     Skaita uz priekšu: Neuzstādot lielumu, kalorijas tiks skaitītas uz priekšu un  
                                   maksimālais lielums ir 999 Kcal. .  
    Skaita atpakaĜ:      Uzstādīšanas režīmā nospiediet SPEED UP vai SPEED  
                                  DOWN pogu, lai uzstādītu sadedzināmās kalorijas. 
                                  Uzstādītie lielumi ir robežās no 1.0 Kcal līdz 999 Kcal un  
                                  katrs palielinājums vai samazinājums ir 1 Kcal. Pēc tam, kad  
                                  lielums ir uzstādīts, monitors sāks skaitīt atpakaĜ. Kad tiks  
                                  sasniegts 0.0, monitorā atskanēs signāls, lai atgādinātu jums,  
                                  ka mērėis ir sasniegts, un vienlaicīgi tiks pārtraukta    
                                  skaitīšana.   
 
  E. SPEED (ĀTRUMA) displejs: 

1. TreniĦa laikā rāda ātrumu, ko skrejceĜš tajā brīdī nodrošina. To var koriăēt, nospiežot 
SPEED UP  vai SPEED DOWN pogu.  

2. Uzstādīšanas režīmā, to var koriăēt, nospiežot SPEED UP vai SPEED DOWN pogu, lai 
uzstādītu programmas ātrumu no 1.0 km līdz 16.0 km.  

3. Uzstādot programmu 1-15, SPEED displejs parāda programmas sākotnējo ātrumu.  
 

 
F. INCLINE (SL ĪPUMA) displejs:  

 
a. TreniĦa laikā rāda skrejceĜa pašreizējo slīpumu. To var koriăēt, nospiežot  INCLINE 

UP vai INCLINE DOWN pogu.  
b. Uzstādīšanas režīmā to var koriăēt, nospiežot  INCLINE UP vai INCLINE DOWN 

pogu, lai uzstādītu šīs programmas slīpumu no 1. līdz 15. līmenim.  
 
G. PULSE (PULSA) displejs  

Uzstādīšanas režīmā: 
Rokas vadāmā, programmas un lietotāja programmā to var koriăēt, nospiežot  
SPEED UP vai SPEED DOWN pogu, lai uzstādītu plānoto sirdsdarbības 
ātrumu šai programmai no 60-220.  
 
TreniĦa laikā: 
Rāda pašreizējo sirdsdarbības ātrumu sitienos minūte. Pulsa  robežas ir no 60 



līdz 240 sitieniem minūtē (BPM). 
 

   PULSA MĒRĪŠANAS SISTĒMA:  
 

Sirdsdarbības mērītāju var iegādāties pēc izvēles. Lai to aktivētu, izmantojiet krūškurvja 
jostas raidītāju. Ja modelī mērītājs jau ir iebūvēts, tas spēj uztvert pulsa mērījumus no divām 
sistēmām: rokas pulsa sistēmu un krūškurvja jostas sistēmu. Rokas pulsa sistēmai ir prioritāte. 
Ja jūs valkājat krūškurvja jostu un tai pašā laikā uzliksiet abas rokas uz rokas pulsa sensora, 
monitors mērīs  jūsu sirdsdarbības ātrumu no rokas pulsa sistēmas un ignorēs signālu no 
krūškurvja jostas. Ja jūs noĦemsiet rokas no sensora, monitors automātiski mērīs jūsu 
sirdsdarbības ātrumu no krūškurvja jostas sistēmas. 
 
PIEZĪME: Kr ūškurvja jostas frekvence, ko uztver monitors, ir 5 Khz.  

  
     H. SCREEN SAVER (EKRĀNA SAGLABĀŠANA): 

a. TreniĦa laikā nospiediet MODE pogu, lai pārslēgtu matricu uz ekrāna saglabāšanu. 
Parādās 5 dažādi nejauši izvēlēti grafiski simboli.  

 
b. Stāvēšanas režīmā tas automātiski pāries ekrāna saglabāšanas režīmā pēc 256 sekundēm, 

ja no monitora netiks saĦemts nekāds darbības ziĦojums. Parādās 5 dažādi nejauši 
izvēlēti grafiski simboli.  

 
DARBĪBAS INSTRUKCIJA  

  LAI SĀKTU: 
  Ieslēdziet strāvas slēdzi (POWER SWITCH) un ievietojiet strāvas atslēgu (POWER KEY) 

monitorā. Visi lodziĦi vienu sekundi pilnībā izgaismosies; programma sāksies no rokas 
vadāmas funkcijas. Nospiediet START/STOP pogu, lai sāktu treniĦu. Atcerieties, ka 
skrejceĜš nedarbosies, ja nebūs ievietota strāvas atslēga.    

 
   LAI APSTĀDINĀTU: 
   Nospiediet START/STOP pogu un izĦemiet strāvas atslēgu vai izslēdziet strāvas slēdzi.  
 
  BRĪDINĀJUMS:  
   Ludzu piespraudiet strāvas atslēgas otru galu pie savām drēbēm pirms treniĦa 

sākšanas, lai nodrošinātu, ka aparāts apstāsies gadījumā, ja lietotājs nejauši noskries 
no celiĦa. Ja tas notiks, strāvas atslēga tiks izrauta no monitora un skrejceĜš momentā 
apstāsies, lai novērstu ievainojumus.  

 
   ĀTRAIS STARTS: 

a. Nospiediet MODE pogu, lai izvēlētos galvenās funkcijas no 0 (rokas vadāmas), 1 (ātruma), 
& (integrētās) un 13 (lietotāja)  programmas. Tad izvēlieties vēlamo programmu  no SPEED, 
INTEGRATE, INCLINE un USER, nospiežot SPEED UP vai SPEED DOWN pogu, 
nospiediet ENTER, lai to apstiprinātu.  
b.  Nospiediet START/STOP pogu, lai sāktu treniĦu.  
 
-- 0 PROGRAMMA (ROKAS VAD ĀMA FUNKCIJA) -- 

a. Ieslēdziet strāvas slēdzi un ievietojiet strāvas atslēgu monitorā. Visi lodziĦi vienu 
sekundi pilnībā izgaismosies; augšējā labā pusē profila lodziĦš parādīs “0”, nospiediet 
ENTER pogu apstiprināšanai.  

 



b. Iemirgosies TIME lodziĦš. Nospiediet SPEED UP vai SPEED DOWN pogu, lai 
uzstādītu vēlamo treniĦa laiku. Nospiediet ENTER, lai apstiprinātu laika lielumu.  

 
c. Iemirgosies DISTANCE lodziĦš. Nospiediet SPEED UP vai SPEED DOWN  pogu, lai 

uzstādītu vēlamo treniĦa distanci. Nospiediet ENTER, lai apstiprinātu distances lielumu.  
 

d. Iemirgosies CALORIES  lodziĦš. Nospiediet SPEED UP vai SPEED DOWN pogu, lai 
uzstādītu kalorijas, ko jūs vēlaties sadedzināt. Nospiediet ENTER, lai apstiprinātu 
kaloriju daudzumu.  

 
e. Iemirgosies LOOP (APLIS) ikona un SPEED lodziĦš. Nospiediet SPEED UP vai 

SPEED DOWN pogu, lai uzstādītu vēlamo treniĦa ātrumu. Nospiediet ENTER lieluma 
apstiprināšanai.   

 
f. Iemirgosies GRADIENT (SLĪPUMS) ikona un LEVEL (LĪMENIS) lodziĦš, nospiediet 

INCLINE UP vai INCLINE DOWN pogu, lai uzstādītu vēlamo slīpumu. Nospiediet 
ENTER lieluma apstiprināšanai.   

 
g. Iemirgosies PULSE lodziĦš, nospiediet SPEED UP vai SPEED DOWN pogu, lai 

uzstādītu vēlamo sirdsdarbības ātrumu (PULSE). Nospiediet ENTER lieluma 
apstiprināšanai.   

 
h. Nospiediet START/STOP pogu, lai sāktu treniĦu.  

 
  Šajā režīmā jums nav nepieciešams  uzstādīt katru lielumu, nospiediet ENTER, lai pārlēktu 

lielumam, kuru jūs nevēlaties uzstādīt, un nospiediet START jebkurā brīdī, lai sāktu treniĦu.  
 

TreniĦa laikā jūs varat koriăēt ātrumu, nospiežot SPEED UP vai SPEED DOWN pogu vai 
SPEED QUICK pogas. 

 
TreniĦa laikā jūs varat koriăēt slīpumu, nospiežot INCLINE UP vai INCLINE DOWN pogu 
vai INCLINE QUICK pogas. 

 
Piezīme:  
1. Ja TIME, DISTANCE un CALORIES funkcijas nav uzst ādītas, šie lielumi sāksies no 0 

un monitors skaitīs uz priekšu. Ja lielumi ir uzstādīti, monitors tos skaitīs atpakaĜ. 
2. Ja nav uzstādīta SPEED funkcija, skrejceĜš ievēros aparātā sākotnēji uzstādīto ātruma 

profilu.  
3. Ja nav uzstādīta slīpuma funkcija, skrejceĜš ievēros aparātā sākotnēji uzstādīto slīpuma 

profilu. 
4. Ja nav uzstādīta TARGET HEART RATE (PL ĀNOTAIS SIRDSDARBĪBAS 
ĀTRUMS) funkcija, skrejceĜš automātiski izmantos 120 bpm, kas sākotnēji uzstādīti 
aparātā, un mirgos, ja jūsu sirdsdarbība pārsniegs šo lielumu.  

5. Kad jūs pabeigsiet programmu, skrejceĜš apstāsies un atskanēs skaĦas signāls. Jūs 
varat nospiest START/STOP, lai sāktu nākošo programmu.  

 
-- 1. – 6. PROGRAMMA (ĀTRUMA PROGRAMMAS)--  

a.    Nospiediet MODE pogu, lai izvēlētos 1 programmu (augšējā labā pusē profila lodziĦš 
parādīs “1”), tad nospiediet SPEED UP & DOWN, lai izvēlētos programmu 1-6. 
Nospiediet ENTER pogu apstiprināšanai.  

b. Iemirgosies TIME lodziĦš. Nospiediet SPEED UP vai SPEED DOWN  pogu, lai 
uzstādītu vēlamo treniĦa laiku. Nospiediet ENTER apstiprināšanai. 



c.   Iemirgosies DISTANCE lodziĦš. Nospiediet SPEED UP vai SPEED DOWN pogu, lai 
uzstādītu vēlamo treniĦa distanci. Nospiediet ENTER apstiprināšanai.   

d. Tad iemirgosies CALORIES  lodziĦš. Nospiediet SPEED UP vai SPEED DOWN pogu, 
lai uzstādītu kalorijas, kuras jūs vēlaties sadedzināt. Nospiediet ENTER apstiprināšanai. 

e.   Iemirgosies LOOP ikona un SPEED lodziĦš. Nospiediet SPEED UP vai SPEED 
DOWN pogu, lai uzstādītu vēlamo treniĦa ātrumu. Nospiediet ENTER lieluma 
apstiprināšanai.   

f.   Iemirgosies GRADIENT ikona un LEVEL lodziĦš, nospiediet INCLINE UP vai 
INCLINE DOWN pogu, lai uzstādītu vēlamo slīpumu. Nospiediet ENTER lieluma 
apstiprināšanai.   

g. Iemirgosies PULSE lodziĦš, nospiediet SPEED UP vai SPEED DOWN pogu, lai 
uzstādītu vēlamo sirdsdarbības ātrumu (PULSE). Nospiediet ENTER lieluma 
apstiprināšanai.   

h. Nospiediet START/STOP pogu, lai sāktu treniĦu.  
i. TreniĦa laikā jūs varat koriăēt pašreizējo ātrumu, nospiežot SPEED (+) vai SPEED (-) 

pogu. 
 

  Šajā režīmā jums nav nepieciešams  uzstādīt katru lielumu, nospiediet ENTER, lai pārlēktu 
lielumam, kuru jūs nevēlaties uzstādīt, un nospiediet START jebkurā brīdī, lai sāktu treniĦu.  

 
TreniĦa laikā jūs varat koriăēt ātrumu, nospiežot SPEED UP vai SPEED DOWN pogu.  

 
TreniĦa laikā jūs varat koriăēt slīpumu, nospiežot INCLINE UP vai INCLINE DOWN pogu 
vai INCLINE QUICK pogas. 

 
Piezīme:  
1. Ja TIME, DISTANCE un CALORIES funkcijas nav uzst ādītas, šie lielumi sāksies no 0 

un monitors skaitīs uz priekšu. Ja lielumi ir uzstādīti, monitors tos skaitīs atpakaĜ.  
2. Ja nav uzstādīta SPEED funkcija, skrejceĜš ievēros aparātā sākotnēji uzstādīto ātruma 

profilu.  
3. Ja nav uzstādīta slīpuma funkcija, skrejceĜš ievēros aparātā sākotnēji uzstādīto slīpuma 

profilu. 
4. Ja nav uzstādīta TARGET HEART RATE funkcija, skrejce Ĝš automātiski izmantos 120 

bpm, kas sākotnēji uzstādīti aparātā, un mirgos, ja jūsu sirdsdarbība pārsniegs šo 
lielumu.  

5. Kad jūs pabeigsiet programmu, skrejceĜš apstāsies un atskanēs skaĦas signāls. Jūs 
varat nospiest START/STOP, lai sāktu nākošo programmu.  

 
 

--  7. - 9. PROGRAMMA – (Integrētas programmas)  
a.    Nospiediet režīma pogu, lai izvēlētos programmu 1 vai 7 (augšējā labā pusē profila 

lodziĦš parādīs “1” vai “7”), tad nospiediet SPEED UP & DOWN, lai izvēlētos 
programmu 7 - 9. Nospiediet ENTER pogu apstiprināšanai.  

b. Iemirgosies TIME lodziĦš. Nospiediet SPEED UP vai SPEED DOWN  pogu, lai 
uzstādītu vēlamo treniĦa laiku. Nospiediet ENTER apstiprināšanai. 

c.    Iemirgosies DISTANCE lodziĦš. Nospiediet SPEED UP vai SPEED DOWN pogu, lai 
uzstādītu vēlamo treniĦa distanci. Nospiediet ENTER apstiprināšanai.   

d. Iemirgosies CALORIES  lodziĦš. Nospiediet SPEED UP vai SPEED DOWN pogu, lai 
uzstādītu kalorijas, kuras jūs vēlaties sadedzināt. Nospiediet ENTER apstiprināšanai.  



e.   Iemirgosies LOOP ikona un SPEED lodziĦš. Nospiediet SPEED UP vai SPEED 
DOWN pogu, lai uzstādītu vēlamo treniĦa ātrumu. Nospiediet ENTER lieluma 
apstiprināšanai.   

f.   Iemirgosies GRADIENT ikona un LEVEL lodziĦš, nospiediet INCLINE UP vai 
INCLINE DOWN pogu, lai uzstādītu vēlamo slīpumu. Nospiediet ENTER lieluma 
apstiprināšanai.   

g. Iemirgosies PULSE lodziĦš, nospiediet SPEED UP vai SPEED DOWN pogu, lai 
uzstādītu vēlamo sirdsdarbības ātrumu (PULSE). Nospiediet ENTER lieluma 
apstiprināšanai.   

h. Nospiediet START/STOP pogu, lai sāktu treniĦu.  
 

Šajā režīmā jums nav nepieciešams  uzstādīt katru lielumu, nospiediet ENTER, lai pārlēktu  
lielumam, kuru jūs nevēlaties uzstādīt, un nospiediet START jebkurā brīdī, lai sāktu treniĦu.  
 
TreniĦa laikā jūs varat koriăēt pašreizējo ātrumu, nospiežot SPEED UP vai SPEED DOWN 
pogu.  
 
TreniĦa laikā jūs varat koriăēt pašreizējo slīpumu, nospiežot INCLINE UP vai INCLINE 
DOWN pogu vai INCLINE QUICK pogas. 
 
Piezīme:  
1. Ja TIME, DISTANCE un CALORIES funkcijas nav uzst ādītas, šie lielumi sāksies no 0 

un monitors skaitīs uz priekšu. Ja lielumi ir uzstādīti, monitors tos skaitīs atpakaĜ.  
2. Ja nav uzstādīta SPEED funkcija, skrejceĜš ievēros aparātā sākotnēji uzstādīto ātruma 

profilu.  
3. Ja nav uzstādīta slīpuma funkcija, skrejceĜš ievēros aparātā sākotnēji uzstādīto slīpuma 

profilu. 
4. Ja nav uzstādīta TARGET HEART RATE funkcija, skrejce Ĝš automātiski izmantos 120 

bpm, kas sākotnēji uzstādīti aparātā, un mirgos, ja jūsu sirdsdarbība pārsniegs šo 
lielumu.  

5. Kad jūs pabeigsiet programmu, skrejceĜš apstāsies un atskanēs skaĦas signāls. Jūs 
varat nospiest START/STOP, lai sāktu nākošo programmu.  

 
-- 10. – 12. PROGRAMMA – (Slīpuma programmas)  

a.    Nospiediet režīma pogu, lai izvēlētos programmu 7 (augšējā labā pusē profila lodziĦš 
parādīs “7”), tad nospiediet SPEED UP & DOWN, lai izvēlētos programmu 10 - 12. 
Nospiediet ENTER pogu apstiprināšanai.  

b. Iemirgosies TIME lodziĦš. Nospiediet SPEED UP vai SPEED DOWN  pogu, lai 
uzstādītu vēlamo treniĦa laiku. Nospiediet ENTER apstiprināšanai. 

c.   Iemirgosies DISTANCE lodziĦš. Nospiediet SPEED UP vai SPEED DOWN pogu, lai 
uzstādītu vēlamo treniĦa distanci. Nospiediet ENTER apstiprināšanai.   

d. Iemirgosies CALORIES  lodziĦš. Nospiediet SPEED UP vai SPEED DOWN pogu, lai 
uzstādītu kalorijas, kuras jūs vēlaties sadedzināt. Nospiediet ENTER apstiprināšanai.  

e.    Iemirgosies LOOP ikona un SPEED lodziĦš. Nospiediet SPEED UP vai SPEED 
DOWN pogu, lai uzstādītu vēlamo treniĦa ātrumu. Nospiediet ENTER lieluma 
apstiprināšanai.   

f. Iemirgosies GRADIENT ikona un LEVEL lodziĦš, nospiediet INCLINE UP vai 
INCLINE DOWN pogu, lai uzstādītu vēlamo slīpumu. Nospiediet ENTER lieluma 
apstiprināšanai.   

g. Iemirgosies PULSE lodziĦš, nospiediet SPEED UP vai SPEED DOWN pogu, lai 
uzstādītu vēlamo sirdsdarbības ātrumu (PULSE). Nospiediet ENTER lieluma 
apstiprināšanai.   



h. Nospiediet START/STOP pogu, lai sāktu treniĦu.  
 

Šajā režīmā jums nav nepieciešams  uzstādīt katru lielumu, nospiediet ENTER, lai pārlēktu  
lielumam, kuru jūs nevēlaties uzstādīt, un nospiediet START jebkurā brīdī, lai sāktu treniĦu.  
 
TreniĦa laikā jūs varat koriăēt pašreizējo ātrumu, nospiežot SPEED UP vai SPEED DOWN 
pogu.  
 
TreniĦa laikā jūs varat koriăēt pašreizējo slīpumu, nospiežot INCLINE UP vai INCLINE 
DOWN pogu vai INCLINE QUICK pogas. 
 
Piezīme:  
1. Ja TIME, DISTANCE un CALORIES funkcijas nav uzst ādītas, šie lielumi sāksies no 0 

un monitors skaitīs uz priekšu. Ja lielumi ir uzstādīti, monitors tos skaitīs atpakaĜ.  
2. Ja nav uzstādīta SPEED funkcija, skrejceĜš ievēros aparātā sākotnēji uzstādīto ātruma 

profilu.  
3. Ja nav uzstādīta slīpuma funkcija, skrejceĜš ievēros aparātā sākotnēji uzstādīto slīpuma 

profilu. 
4. Ja nav uzstādīta TARGET HEART RATE funkcija, skrejce Ĝš automātiski izmantos 120 

bpm, kas sākotnēji uzstādīti aparātā, un mirgos, ja jūsu sirdsdarbība pārsniegs šo 
lielumu.  

5. Kad jūs pabeigsiet programmu, skrejceĜš apstāsies un atskanēs skaĦas signāls. Jūs 
varat nospiest START/STOP, lai sāktu nākošo programmu.  

 
-- 13. – 15. PROGRAMMA – (Lietotāja programmas)  

a. Nospiediet režīma pogu, lai izvēlētos programmu 13 (augšējā labā pusē profila lodziĦš 
parādīs “13”), tad nospiediet SPEED UP & DOWN, lai izvēlētos programmu 13-15. 
Nospiediet ENTER pogu apstiprināšanai.  

b. Iemirgosies TIME lodziĦš. Iemirgosies TIME lodziĦš. Nospiediet SPEED UP vai SPEED 
DOWN  pogu, lai uzstādītu vēlamo treniĦa laiku. Nospiediet ENTER apstiprināšanai. 

c. Iemirgosies DISTANCE lodziĦš. Nospiediet SPEED UP vai SPEED DOWN pogu, lai 
uzstādītu vēlamo treniĦa distanci. Nospiediet ENTER apstiprināšanai.   

d. Iemirgosies CALORIES  lodziĦš. Nospiediet SPEED UP vai SPEED DOWN pogu, lai 
uzstādītu kalorijas, kuras jūs vēlaties sadedzināt. Nospiediet ENTER apstiprināšanai.  

e. Tad iemirgosies ātruma lodziĦš un LED matricas pirmā sleja. Nospiediet SPEED UP vai 
SPEED DOWN pogu, lai uzstādītu vēlamo pirmās slejas ātrumu. Tad nospiediet ENTER, 
lai apstiprinātu pirmās slejas lielumu.  

f. Tad iemirgosies ātruma lodziĦš un LED matricas otrā sleja. Nospiediet SPEED UP vai 
SPEED DOWN pogu, lai uzstādītu vēlamo otrās slejas ātrumu. Tad nospiediet ENTER, lai 
apstiprinātu otrās slejas lielumu. Atkārtojiet  e un f darbības, lai izveidotu pats savu treniĦa 
profilu. Nospiediet ENTER, lai apstiprinātu vēlamo ātruma profilu.    

g. Iemirgosies slīpuma lodziĦš un LED matricas pirmā sleja. Nospiediet INCLINE UP vai 
INCLINE DOWN pogu, lai uzstādītu vēlamo pirmās slejas slīpumu. Tad nospiediet 
ENTER, lai apstiprinātu pirmās slejas lielumu.  

h. Iemirgosies slīpuma lodziĦš un LED matricas otrā leja. Nospiediet INCLINE UP vai 
INCLINE DOWN pogu, lai uzstādītu vēlamo otrās slejas slīpumu.  Atkārtojiet  g un h 
darbības, lai izveidotu pats savu treniĦa profilu. Nospiediet ENTER, lai apstiprinātu 
vēlamo slīpuma profilu. Nospiediet ENTER, lai apstiprinātu vēlamo slīpumu.   

i. Iemirgosies PULSE lodziĦš, nospiediet SPEED UP vai SPEED DOWN pogu, lai uzstādītu 
vēlamo sirdsdarbības ātrumu (PULSE). Nospiediet ENTER lieluma apstiprināšanai.   

j. Nospiediet START/STOP pogu, lai sāktu treniĦu.  
 



Šajā režīmā jums nav nepieciešams  uzstādīt katru lielumu, nospiediet ENTER, lai pārlēktu 
lielumam, kuru jūs nevēlaties uzstādīt, un nospiediet START jebkurā brīdī, lai sāktu treniĦu.  
 
TreniĦa laikā jūs varat koriăēt pašreizējo ātrumu, nospiežot SPEED UP vai SPEED DOWN 
pogu.  
 
TreniĦa laikā jūs varat koriăēt pašreizējo slīpumu, nospiežot INCLINE UP vai INCLINE 
DOWN pogu vai INCLINE QUICK pogas. 
 
Piezīme:  
1. Ja TIME, DISTANCE un CALORIES funkcijas nav uzst ādītas, šie lielumi sāksies no 0 

un monitors skaitīs uz priekšu. Ja lielumi ir uzstādīti, monitors tos skaitīs atpakaĜ līdz 
nullei.  

2. Ja nav uzstādīta SPEED funkcija, skrejceĜš ievēros aparātā sākotnēji uzstādīto ātruma 
profilu.  

3. Ja nav uzstādīta slīpuma funkcija, skrejceĜš ievēros aparātā sākotnēji uzstādīto slīpuma 
profilu. 

4. Ja nav uzstādīta TARGET HEART RATE funkcija, skrejce Ĝš automātiski izmantos 120 
bpm, kas sākotnēji uzstādīti aparātā, un mirgos, ja jūsu sirdsdarbība pārsniegs šo 
lielumu.  

5. Kad jūs pabeigsiet programmu, skrejceĜš apstāsies un atskanēs skaĦas signāls. Jūs 
varat nospiest START/STOP, lai sāktu nākošo programmu.  

 
BODY FAT PROGRAMME ( ĖermeĦa tauku mēr īšanas programma)  

a. Nospiediet MODE, kamēr profila lodziĦā parādās sievietes vai vīrieša figūra,  tad 
nospiediet ENTER apstiprināšanai.  

b. Iemirgosies vidējais kreisās puses lodziĦš, nospiediet SPEED UP vai SPEED DOWN 
pogu, lai izvēlētos savu garumu, tad nospiediet ENTER apstiprināšanai.  

c. Iemirgosies vidējais labās puses lodziĦš, nospiediet SPEED UP vai SPEED DOWN pogu, 
lai izvēlētos savu svaru, tad nospiediet ENTER apstiprināšanai. 

d. Iemirgosies apakšējais kreisās puses lodziĦš, nospiediet SPEED UP vai SPEED DOWN 
pogu, lai izvēlētos savu vecumu (sākotnēji ievadītais 30 gadi), tad nospiediet ENTER 
apstiprināšanai.  

e. Iemirgosies apakšējais labās puses lodziĦš, nospiediet SPEED UP vai SPEED DOWN 
pogu, lai izvēlētos savu dzimumu (sākotnēji ievadīs ‘1’), tad nospiediet ENTER 
apstiprināšanai (‘2’ nozīmē  sieviete, ‘1’ nozīmē vīrietis).  

f. Nospiediet START/STOP pogu, lai sāktu ėermeĦa tauku mērīšanas testu.  
g. Pēc testa pabeigšanas, ėermeĦa tipa lielums parādīsies SPEED lodziĦā, ėermeĦa tauku 

satura proporcija parādīsies TIME lodziĦā, BMI (ėermeĦa masas indekss) lielums 
parādīsies CALORIES lodziĦā, un BMR  (pamatmetabolisma ātrums) lielums parādīsies 
DISTANCE lodziĦā. Profila lodziĦš parāda profilu, kas piemērots jūsu treniĦam.  

h. Nospiediet MODE pogu, lai atgrieztos sākotnējā stāvoklī, vai nospiediet ENTER, lai 
sāktu treniĦu pēc ieteiktā profila.  

 
KěŪDU INDIKATORI& BOJ ĀJUMU NOVĒRŠANA: 
 
E1:  Rāda, ka 8 sekunžu laikā nav saĦemts neviens signāls un monitors apstājas. 
      Risinājumi :  

1. Pārbaudiet, vai visi vadi ir labi savienoti un vai  savienojuma vietas nav  
saliektas.   

2. Konsultējieties ar izplatītāju.  



3. Veiciet pārbaudi (izĦemiet strāvas atslēgu, vienlaicīgi nospiediet un paturiet nospiestā 
stāvoklī SPEED UP & START/STOP, tad, turot šīs divas pogas nospiestā stāvoklī, 
ielieciet atpakaĜ strāvas atslēgu. Nospiediet START/STO, lai apstiprinātu visus 
lielumus, tik ilgi, kamēr monitors parāda ٱcalٱ un automātiski ievada paštestēšanu).  

 
E2:  Rāda, ka ir problēmas ar EEPROM IC čipu. Vai nu ID kods ir nepareizs, vai arī no ID  
        čipa iegūtie dati nav pareizi.    

                                Risinājumi : 
                                1. Nomainiet monitoru (konsultējieties ar izplatītāju).  
                         
   E3:  Rāda, ka VR lielums 5 sekunžu laikā nemainās.     

       Risinājumi:  
1. Veiciet pārbaudi (izĦemiet strāvas atslēgu, vienlaicīgi nospiediet un paturiet nospiestā 

stāvoklī ENTER & SPEED UP, tad, turot šīs divas pogas nospiestā stāvoklī, ielieciet 
atpakaĜ strāvas atslēgu.  

2. Pārbaudiet visus vadus, vai tie nav pārrauti, bojāti un vai  savienojuma vietas nav 
saliektas.   

3. Pārbaudiet, vai drošinātājs uz slīpuma kontrolētāja nav salauzts.  
4. Nomainiet monitoru vai MCB, tad pārbaudiet aparātu (konsultējieties ar izplatītāju).   

 
    E4: Rāda, ka izvelētie mainīgie VR lielumi ir atšėirīgi. 
           Risinājumi :  

1. Konsultējieties ar izplatītāju. 
 
   E5:   ĖermeĦa tauku testa laikā rāda, nepienāk pulsa signāls.   

         Risinājumi : 
1. Ievadiet atkārtoti lielumus ėermeĦa tauku testa programmā un pārliecinieties, vai jūs 

ar abām rokām kārtīgi turaties pie sensora.  
 


