
 



Drošības instrukcija 

Pirms lietošanas izlasiet instrukciju. 

1. Pieslēgšanai nelietojiet adapterus, pārejas, pagarinātājus. Šim trenažierim nepieciešama 

atsevišķa rozete 220V/10AMP, kurai netiek pieslēgtas citas elektroierīces! 

2. Pirms trenažiera ieslēgšanas pārliecinieties, ka tas ir sazemēts. Pārbaudiet vai rozetei ir 

zemējums. Tas jums palīdzēs izvairīties no strāvas radītām traumām. 

3. Pirms treniņu uzsākšanas konsultējieties ar savu ārstu, īpaši ja jums ir vairāk kā 35 gadi 

vai problēmas ar veselību.  

4. Glabājiet skrejceliņu bērniem un dzīvniekiem nepieejamā vietā.  

5. Ja treniņa laikā jūtat vājumu, sāpes, reiboni vai nelabu dūšu – nekavējoties pārtrauciet 

treniņu un meklējiet ārsta palīdzību.  

6. Treniņa laikā pievienojiet apģērbam drošības atslēgu.  

7. Izslēdziet trenažieri vienmēr, kad nelietojiet vai veicat tā apkopi un tīrīšanu.  

8. Trenažieris paredzēts lietošanai telpās. Nelietojiet trenažieri ārpus telpām, kā arī ūdens, 

pirts vai baseina tuvumā.  

9. Novietojiet trenažieri uz līdzenas virsmas. Centieties izvairīties no vietas, kur ir 

pastāvīga saules iedarbība. Saules iedarbība var izraisīt palielinātu mezglu uzsilšanu.  

10. Nelieciet skrejceļu uz paklāja.  

11. Ap skrejceļu jābūt 1m brīva grīdas laukuma.  

12. Šis skrejceļš paredzēts lietošanai mājas apstākļos. Nelietojiet to komerciālos nolūkos. 

Skrejceļa rādītāji ir orientējoši un nav izmantojami medicīniskos vai rehabilitācijas 

nolūkos.  

Rekomendācijas treniņa drošībai atbilstoši pulsa lielumam  

Zonas pulsa mērķa uzstādījumiem 

Ieteicamā mērķa zona atrodas starp  65% un 75% no 
maksimāli pieļaujamā rādītāja. 
 
220 – jūsu vecums = maksimāli pieļaujamā pulsa nozīme 



MONITORA VADĪBA 
 

 
 

RĀDĪTĀJI: 
 
Kalorijas – treniņa laikā sadedzināto kaloriju daudzums  
Pulss – pulsa rādītāji mērīšanas brīdī, uzliekot plaukstas uz sensoriem 
Distance – veiktā distance km 
Laiks – treniņa laiks no taustiņa START  līdz taustiņa  STOP nospiešanai 
Ātrums – trenažiera lentes slīdēšanas ātrums km/h 
Slīpums – skriešanas virmas slīpums % 
 
TAUSTIŅI: 
 
STARТ/STOP – skrejlentes iedarbināšana/ apturēšana (treniņa sākums/ beigas). 
MODE – treniņa parametru ievadīšana 
SPEED – ātruma regulācija, treniņu programmas izvēlne 
INCLINE – slīpuma regulēšana 
SPEED – Ātruma ātrie taustiņi: 2  4   6   8   10  12. 
INCLINE – Slīpuma ātrie taustiņi: 0  3  6  9  12  15 
 
PROGRAMMAS: 
 
P1 (Manual) – parametru ātra nomaiņa/ ātrais starts  
 
Nospiediet taustiņu START, kad skrejlente uzsāk kustību, uzkāpiet uz tās.  
Ātruma regulācija ar +/- SPEED taustiņiem.  
Slīpuma regulācija ar +/_ INCLINE taustiņiem.  
 
P2-P10 (iebūvētās programmas) 
 
Ieslēdziet trenažieri, pievienojiet drošības atslēgu, piestipriniet pie apģērba. 
Nospiediet SPEED 2 ātro taustiņu, lai aktivizētu izvēlni, Izmantojiet +/- SPEED taustiņus, 
lai izvēlētos vēlamo programmu.  
Nospiediet MODE, lai apstiprinātu izvēli. 
Izmantojiet +/- SPEED taustiņus, lai uzstādītu vēlamo treniņa laiku. 



Nospiediet START. Kad skrejlente sāk kustēties, uzkāpiet uz tās. 
Pielāgojiet ātrumu, izmantojot +/- SPEED taustiņus, skriešanas leņķi izmainiet ar +/- 
INCLINE taustiņiem. 
Spiediet  "STOP", lai pārtrauktu treniņu. 

 
 

TRENAŽIERA APKOPE 
 

Ikdienas: Pirms katras lietošanas pārbaudiet, vai trenažierim nav bojātu vietu. 
Reizi nedēļā:  tīriet trenažieri, atbrīvojot virsmas un kustīgās daļas no putekļiem un 
netīrumiem. Tīrot pārliecinieties, ka trenažieris tika atvienots no tīkla. Neizmantojiet 
tīrīšanas laikā skābi saturošus kopšanas līdzekļus. Apkopes beigās noslaucīt sausu. 
Reizi mēnesī: pārbaudīt, vai ir visas skrūves pievilktas. 
Reizi 3 mēnešos vai pēc katras 50 stundām lietošanas:  skrejlentes apstrāde, izmantojot 
silikona ziedi (bez spirta piedevām). Pat ja skrejceļš netiek izmantots, šī operācija ir 
nepieciešama. 
 
 
Lentes spriegošana 
 
Ja audums sāk izslīdēt treniņa laikā, jums būs tā jānospriego ar skrūvēm, kas atrodas 
skrejceļa aizmugures daļā. 
1. Ieslēdziet trenažieri ar ātrumu 3 km / h 
2. Ar 6 mm sešstūra griezni pārmaiņus pievelciet kreisās un labās skrūvju pusi 
apgrieziena, līdz audekls vairs neizslīd. 
3. Pēc katras pusapgrieziena, pārbaudiet, vai izslīdēšana nav beigusies. Ja nav, atkārtojiet 
1. un 2.punktu, vajadzīgo skaitu reižu. Ja viena skrūve tiks pievilkta vairāk nekā otra, 
skrejlente pārvietosies uz sāniem. Pārāk spēcīga lentes pievilkšana palielina tās izdilšanu, 
motoru un elektroniku nolietošanos. 

 
 

Lentes apstrāde 
 

1. Atvienojiet skrejceļu no tīkla. 
2. Paceliet lentes malu un izsmērējiet dažus pilienus lubrikanta uz visu dēļa platumu. 

Vienmēr izmantojiet silikona smērvielu. Neizmantojiet smērvielas, piemēram, WD-
40, jo tas var nopietni sabojāt skrejceļu. 

3. Pieslēdziet skrejceļu tīklam. 
4. Ieslēdziet zemākajā ātrumā un pagaidiet 30 sekundes. 



5. Izslēdziet skrejceļu. 
6. Noslaukiet lieko smērvielu no malām. Pārliecinieties, ka lentes virsējā daļa nav ar 

smērvielu. 
 
Lentes izlīdzināšana 
 
1. Pirms treniņa vienmēr pārliecinieties, ka lente ir noregulēta un neizslīd. Pretējā 

gadījumā jāveic lentes regulēšana. To var izdarīt ar divām skrūvēm, kas atrodas 
skrejceļa aizmugures daļā. 

2. Nospiediet START, lai sāktu kustību, palieliniet ātrumu līdz 3km / h. 
3. Novērtējiet, kādā virzienā nobīdās audekls. 
4.  Ja tas virzās uz kreiso pusi, pagrieziet kreiso skrūvi par ceturtdaļu apgrieziena 

pulksteņa rādītāja virzienā, un labās puses skrūvi pretēji. 

 
 

Ja lente virzās uz labo pusi, pagrieziet labo skrūvi par ceturtdaļu apgrieziena pulksteņa 
rādītāja virzienā, un kreisās puses skrūvi pretēji. 
 

 
 

5. Novērojiet skrejlenti apm. 2 minūtes. Ja nepieciešams atkārtojiet 3. Un 4. punktu.  
 

 

 


