
 
INSTRUKCIJA        SKREJCEěŠ     MI 310 
 
Ievads 
 
SkrejceĜam ir viena lietotāja rokas vadāma programma un 5 iepriekš uzstādītas programmas (P1-
P5). Skrienot ar 5 iepriekš uzstādītām programmām, skrejceĜš automātiski  maina ātrumu. Tomēr 
jūs varat mainīt ātrumu vai slīpumu ar rokas vadību jebkurā sev vēlamā laikā. Pirms skrejceĜa 
iedarbināšanas pārliecinieties, vai galvenais strāvas slēdzis, kas atrodas aparāta priekšpusē, ir 
“ON” (ieslēgts) stāvoklī.  
 
Qick start (Ātrais starts)  
 
Kad galvenais strāvas slēdzis ir “ON” stāvoklī un drošības atslēga ievietota vadības pultī, 
monitora lodziĦā parādīsies mirgojošs “0:00”. Nospiediet “START” pogu, lai ievadītu “Manual 
Mode” (Rokas vadības režīms).   
 
Quick speed (Liela ātruma taustiĦi) 
 
TreniĦa laikā lietotājs var  nospiest jebkuru no vēlamā lielā ātruma taustiĦa uz displeja, lai ātrāk 
sasniegtu konkrēto ātrumu.   
 
Programmas darbība 
 
PROGRAMMAS DARB ĪBA 
 
Kad strāva ir ieslēgta un drošības atslēga ielikta, monitora displejā mirgos 0:00. 

1. Izvēlieties programmu: Nospiediet ٧٨, lai izvēlētos programmu P1 – P5 
2. Nospiediet MODE (Režīms), lai to ievadītu. Funkciju lodziĦā parādīsies iepriekš 

uzstādītais laiks 30:00. Nospiediet ٧٨, lai palielinātu vai samazinātu vēlamo treniĦa laiku.  
3. Nospiediet START, lai sāktu treniĦu.  

 
PAUZES FUNKCIJA 
 
Taisiet pārtraukumu jebkurā mirklī darbības laikā, nospiežot “STOP” pogu vienu reizi. SkrejceĜa 
darbību var atsākt, nospiežot “START” pogu.  
 
ATGRIEŠANĀS SĀKUMA STĀVOKL Ī 
 
TreniĦa programmu un laiku var atgriezt sākuma stāvoklī,  dažas sekundes  turot “STOP” pogu 
nospiestā stāvoklī, kamēr programmas lodziĦā parādīsies “0:00”. Atkārtojiet iepriekš minētās 
darbības, lai atkal uzstādītu vēlamās programmas, līmeni un treniĦa laiku.  
 
PIEZĪME 
 

1. Kad parādās laiks 99:59 vai 00:00, atskanēs “bīp-bīp” signāli, kas ilgs 5 sekundes, un tad 
motors apstāsies.  

2. Jebkurā situācijā, izvelkot drošības atslēgu, motors nekavējoties apstāsies un sistēma 
atgriezīsies rokas vadības stāvoklī. 



3. TreniĦa profila grafiks parādās uz vadības pults. Katrs vispārējais treniĦa laiks tiek 
iedalīts 10 segmentos.  Segmenta laiks vienāds ar vispārējā treniĦa laika vienu desmito 
daĜu. 

PASKAIDROJUMS: Ja vispārējais treniĦa laiks noteikts 10 minūtes, tad katrs segments būs 1 
minūte.  

 
Pogu apraksts  
 
Start/Stop (Sākt/beigt) 
Tā iedarbina un apstādina skrejceĜu. Ir arī ārkārtas apstādināšanas slēdzis.  
(Drošības atslēga) 
 
Mode (Režīms)  
Ar to izvēlas programmu/ līmeni. Ar to treniĦa laikā ieslēdz displeja datus datu lodziĦā.    
 
Speed (Ātrums) ^: 
Ar to izvēlas programmu/ līmeni, uzstādot režīmu pirms treniĦa sākuma.  
Tā palielina ātrumu par 0,1km/st.   
  
Speed (Ātrums) v: 
Ar to izvēlas programmu/ līmeni, uzstādot režīmu pirms treniĦa sākuma.  
Tā samazina ātrumu par 0,1km/st.   

Displejs  
Displejs ir 1 LED lodziĦš ar trasi 
 
LodziĦi:  
 
Datu lodziĦš: 
Laiks: 88:88 
Distance: 88.88 km 
Kalorijas: 8888 
Pulss: 888 
Aplis: 8888 
Skanēšana: Pēc kārtas parāda  iepriekš minētos datus 
 
Trase: 
Skaita treniĦa distanci. Vienāda ar 400 metriem vienam aplim. 
 
SKANĒŠANAS FUNKCIJA : 
Nospiediet “MODE” 3 sekundes.   
 
  
 
 
   


