
 SKREJCEĻŠ     TRIO T 4 
 
INSTRUKCIJA 
 
MONITORS 
          
Monitors paredzēts motorizētam skrejceļam.  
 
* Funkcijas pogas 
* Par displejiem 
* Darbības instrukcijas  
* Audio 
* Lietotāja programmas 
* Kļūdu indikatori/ Bojājumu novēršana 
* Atsauce   
 
FUNKCIJU POGAS: 
Pavisam ir 14 pogas, ieskaitot 1 strāvas (Power) taustiņu, 7 galveno funkciju pogas un 6 ātras darbības pogas. 
 
A. POWER (STRĀVAS) TAUSTIŅŠ: 
Monitors un skrejceļš darbojas vienīgi tad, kad ievietota atslēga, un atcerieties, ka gan monitors, gan skrejceļš 
apstāsies, tiklīdz atslēga tiks atvienota.   
 
B. 7 galveno funkciju pogas: 

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

1) Paaugstinās muskuļu 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 treniņu.  

 
c.    ENTER (IEVADĪT):  

1. Kad skriešanas lenta ir apturēta, lietojot MANUAL (P1) un iebūvētās Programmas (P2 – P9), nospiediet 
šo taustiņu, lai mainītu vingrinājuma līmeni.  

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. Nospiediet šo pogu un turiet, lai uzstādītu lietotāja programmu.  
 

 
    d.   MODE (REŽĪMS): 

Statiskā vai starta režīma laikā nospiežot šo pogu, galvenais logs uzrāda vingrinājumu programmas sekojošā 
secībā: Scan speed �Speed �Time�Dist�Cal�Pulse�Scan speed. 

 
 

 

5 min. Ātrums 
1 min. 3,5 km/h 
4 min. 5 km/h 



e.  SPEED UP (PAĀTRINĀJUMS): 
1. Uzstādīšanas MODE režīmā nospiediet šo pogu, lai palielinātu uzstādīto laiku, distanci un kalorijas, 

plānoto sirdsdarbības ātrumu programmā 1-15.  
2. Treniņa 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. Miera stāvoklī nospiediet, lai izvēlētos iebūvētās programmas no P01 līdz P09. 

 
f. SPEED DOWN (PALĒNINĀJUMS): 

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

2. Treniņa 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. Miera stāvoklī nospiediet, lai izvēlētos iebūvētās programmas no P01 līdz P09. 
 
Piezīme: Pulsa kontroles iespēja uz labā roktura tiek kombinēta ar iespēju regulēt skriešanas ātrumu. Šī 
funkcija pārklājas ar ātruma regulēšanas iespēju uz displeja ar taustiņiem ▼ un ▲. Var lietot 
uzstādīšanas vai vingrinājumu laikā. Vingrinājuma laikā tā ir iespēja lietotājam ērtēk regulēt ātrumu. 
 
g. COOL DOWN (NOMIERINAŠANAS):  

Jebkura treniņa laikā, izņemot “ 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 atpakaļ no 5:00 līdz 0:00. Mēs ļoti iesakām  izmantot nomierināšanās funkciju pirms treniņa 
pārtraukšanas.  Nomierināšanās programmas galvenais mērķis ir veicināt stāvokļa normalizēšanos  un 
atgriezt ķermeni pirms treniņa līmenī. Kad treniņš tiek izbeigts, asinis tiek pumpētas atpakaļ uz sirdi  un 
tās vienlaicīgi  transportē tādas atkritumvielas, kā pienskābe. Un šīs atkritumvielas paliek muskuļos un 
izraisa dedzināšanu un sāpes. Nomierināšanās process palīdz turpināt asins cirkulāciju un pievadīt 
skābekli un barības vielas, kas nepieciešamas muskuļiem, cīpslām un saitēm spēka atgūšanai. 

 
 

       
 
 
 
C. QUICK  SPEED BUTTONS (ĀTRAS DARBĪBAS ĀTRUMA TAUSTIŅI): 

      Uz paneļa ir  6 ātrās ātruma pogas (q-s 1, 4, 7, 10, 13, 16). Treniņa laikā jebkurā brīdī nospiediet 
      ātro slīpuma pogu, lai tūlīt mainītu ātrumu tā, kā jūs vēlaties.  

 
Piezīme: Ātrās darbības taustiņus nevar lietot Iesildīšanās un Nomierināšanās  programmās. 
 
 
 
PAR DISPLEJU: 
A.  LCD DISPLEJS: 

 
  A.  Programmas indikators: 
        Uzstādīšanas laikā rāda 01-09, norādot izvēlēto treniņa programmu. 

   
B. TIME  (LAIKS)  displejs: 

      Parāda treniņa laiku. 
      Skaita uz priekšu: Neuzstādot lielumu, laiks tiks skaitīts uz priekšu pēc START/STOP pogas  
                                    nospiešanas un maksimālais lielums ir 99:59.  
      Skaita atpakaļ:      Uzstādīšanas režīma nospiediet SPEED UP vai SPEED DOWN pogu, lai  
                                    uzstādītu treniņa 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 atpakaļ. Kad tiks sasniegts 00:00,  
                                    monitorā atskanēs signāls, lai atgādinātu jums, ka mērķis ir sasniegts, un 
                                    un vienlaicīgi tiks pārtraukta skaitīšana.   
 

5 min. Ātrums 
1 min. 5 km/h 
4 min. 3,5 km/h 



 
  C. DISTANCE  displejs: 
       Rāda distanci.        
      Skaita uz priekšu: Neuzstādot lielumu, distance tiks skaitīta uz priekšu un  
                                    maksimālais lielums ir 99:99 km.  
      Skaita atpakaļ:      Uzstādīšanas režīmā nospiediet SPEED UP vai SPEED  
                                    DOWN pogu, lai uzstādītu treniņa 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 atpakaļ. Kad tiks  
                                    sasniegts 0.0, monitorā atskanēs signāls, lai atgādinātu jums,  
                                    ka mērķis 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 atpakaļ:      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 atpakaļ. Kad tiks  
                                  sasniegts 0.0, monitorā atskanēs signāls, lai atgādinātu jums,  
                                  ka mērķis ir sasniegts, un vienlaicīgi tiks pārtraukta    
                                  skaitīšana.   
 
  E. SPEED (ĀTRUMA) displejs: 

1. Treniņa laikā rāda ātrumu, ko skrejceļš tajā brīdī nodrošina. To var koriģēt, nospiežot SPEED UP  vai 
SPEED DOWN pogu.  

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

 
F. PULSE (PULSA) displejs  

Uzstādīšanas režīmā: 
Rokas vadāmā, programmas un lietotāja programmā to var koriģēt, nospiežot  
SPEED UP vai SPEED DOWN pogu, lai uzstādītu plānoto sirdsdarbības ātrumu, kuru nevēlaties pārsniegt.  
Ja sirdsdarbība treniņa laikā paātrinās virs norādītās, displejs mirgo, lai informētu. 
 
Treniņa laikā: 
Rāda pašreizējo sirdsdarbības ātrumu sitienos minūte. Pulsa  robežas ir no 40 
līdz 240 sitieniem minūtē (BPM). 

 
G. PULSA MĒRĪŠANAS SISTĒMA:  

 
Pulsa nolasīšana notiek no sensoriem uz rokturiem. Rezultāts tiek parādīts uz displeja. 

  
Galvenais ekrāns. 
Apļu skaitīšana 

1. Vingrinājuma laikā, apļu skaits tiek parādīts displeja augšējā labajā stūrī. 
2. 1 aplis = 400 m    
3. Iespējamais apļu skaits 0-99.  

Digitālie cipari apļa iekšpusē 
1. Parāda Laika, Distances, Kaloriju, Pulsa un Ātruma lielumu 
2. Lietotājs var izvēlēties rādāmo lielumu ar MODE taustiņu. 

 
 
 



DARBĪBAS INSTRUKCIJA  
  LAI SĀKTU: 
  Ieslēdziet strāvas slēdzi un ievietojiet strāvas atslēgu (POWER KEY) monitorā. Visi lodziņi vienu sekundi 

pilnībā izgaismosies; programma sāksies no rokas vadāmas funkcijas. Nospiediet START/STOP pogu, lai 
sāktu treniņu. Atcerieties, ka skrejceļš nedarbosies, ja nebūs ievietota strāvas atslēga.    

 
   LAI APSTĀDINĀTU: 
   Nospiediet START/STOP pogu un izņemiet strāvas atslēgu vai izslēdziet strāvas slēdzi.  
 
  BRĪDINĀJUMS:  
   Ludzu piespraudiet strāvas atslēgas otru galu pie savām drēbēm pirms treniņa sākšanas, lai 

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

 
   ĀTRAIS STARTS: 

a. Nospiediet SPEED ▲ vai SPEED ▼, lai izvēlētos nepieciešamo programmu, nospiediet ENTER, lai 
apstiprinātu izvēli.  
b.  Nospiediet START/STOP pogu, lai sāktu treniņu.  
 
MANUAL  PROGRAMMA (ROKAS VADĀMA FUNKCIJA) -- 

a. Ieslēdziet strāvas slēdzi un ievietojiet strāvas atslēgu monitorā. Visi lodziņi vienu sekundi pilnībā 
izgaismosies; augšējā kreisajā pusē profila lodziņš parādīs “PROG 1”, nospiediet ENTER pogu 
apstiprināšanai.  

 
b. Iemirgosies TIME (LAIKS) lodziņš. Nospiediet SPEED ▲ vai SPEED ▼ pogu, lai uzstādītu vēlamo 

treniņa laiku. Nospiediet ENTER, lai apstiprinātu laika lielumu.  
 

c. Iemirgosies DISTANCE lodziņš. Nospiediet SPEED ▲ vai SPEED ▼  pogu, lai uzstādītu vēlamo 
treniņa distanci. Nospiediet ENTER, lai apstiprinātu distances lielumu.  

 
d. Iemirgosies CALORIES (KALORIJAS) lodziņš. Nospiediet SPEED ▲ vai SPEED ▼ pogu, lai 

uzstādītu kalorijas, ko jūs vēlaties sadedzināt. Nospiediet ENTER, lai apstiprinātu kaloriju daudzumu.  
 

e. Iemirgosies PULSE lodziņš, nospiediet SPEED ▲ vai SPEED ▼ pogu, lai uzstādītu vēlamo 
sirdsdarbības ātrumu (PULSE) , kuru nevēlaties pārsniegt.  Nospiediet ENTER lieluma apstiprināšanai.  
Ja sirdsdarbība treniņa laikā paātrinās virs norādītās, displejs mirgos, lai informētu. 
 

f. Iemirgosies SPEED (ĀTRUMS) lodziņš. Nospiediet SPEED ▲ vai SPEED ▼ pogu, lai uzstādītu 
vēlamo, nepārsniedzmo ātrumu.  Nospiediet ENTER lieluma apstiprināšanai.   

 
g. Nospiediet START/STOP pogu, lai sāktu treniņu.  

 
h. Treniņa laikā jūs varat koriģēt ātrumu, nospiežot SPEED ▲ vai SPEED ▼ pogu vai QUICK SPEED 

pogas. 
 

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

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

skaitīs uz priekšu. Ja lielumi ir uzstādīti, monitors tos skaitīs atpakaļ. 
2. Ja nav uzstādīta SPEED funkcija, skrejceļš ievēros aparātā sākotnēji uzstādīto ātruma profilu.  
3. Ja nav uzstādīta TARGET HEART RATE (PLĀNOTAIS SIRDSDARBĪBAS ĀTRUMS) funkcija, 

skrejceļš automātiski izmantos 120 bpm, kas sākotnēji uzstādīti aparātā, un mirgos, ja jūsu 
sirdsdarbība pārsniegs šo lielumu.  



4. Kad jūs pabeigsiet programmu, skrejceļš apstāsies un atskanēs skaņas signāls. Jūs varat nospiest 
START, lai sāktu nākošo programmu.  

 
P02  –  P06  PROGRAMMAS (ĀTRUMA PROGRAMMAS) 

a.    Miera stāvoklī nospiediet SPEED ▲ vai SPEED ▼ pogu, lai izvēlētos P02  –  P06 programmu 
(augšējā kreisajā displeja pusē profila lodziņš parādīs “PROG 2”,...), Nospiediet ENTER pogu 
apstiprināšanai.  

b. Iemirgosies TIME (LAIKS) lodziņš. Nospiediet SPEED ▲ vai SPEED ▼ pogu, lai uzstādītu vēlamo 
treniņa laiku. Nospiediet ENTER, lai apstiprinātu laika lielumu.  

 
c. Iemirgosies DISTANCE lodziņš. Nospiediet SPEED ▲ vai SPEED ▼  pogu, lai uzstādītu vēlamo 

treniņa distanci. Nospiediet ENTER, lai apstiprinātu distances lielumu.  
 

d. Iemirgosies CALORIES (KALORIJAS) lodziņš. Nospiediet SPEED ▲ vai SPEED ▼ pogu, lai 
uzstādītu kalorijas, ko jūs vēlaties sadedzināt. Nospiediet ENTER, lai apstiprinātu kaloriju daudzumu.  

 
e. Iemirgosies PULSE lodziņš, nospiediet SPEED ▲ vai SPEED ▼ pogu, lai uzstādītu vēlamo 

sirdsdarbības ātrumu (PULSE) , kuru nevēlaties pārsniegt.  Nospiediet ENTER lieluma apstiprināšanai.  
Ja sirdsdarbība treniņa laikā paātrinās virs norādītās, displejs mirgos, lai informētu. 

 
f. Nospiediet START/STOP pogu, lai sāktu treniņu.  

 
g. Treniņa laikā jūs varat koriģēt konkrētā programmas segmenta ātrumu, nospiežot SPEED ▲ vai 

SPEED ▼ pogu vai QUICK SPEED pogas. 
 

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

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

skaitīs uz priekšu. Ja lielumi ir uzstādīti, monitors tos skaitīs atpakaļ.  
2. Ja nav uzstādīta TARGET HEART RATE funkcija, skrejceļa monitors nedarbosies kā atgādinātājs. 

Displejs tikai sniegs informāciju par pulsu konkrētajā brīdī. 
3. Kad jūs pabeigsiet programmu, skrejceļš apstāsies un atskanēs skaņas signāls. Jūs varat nospiest 

START/STOP, lai sāktu nākošo programmu.  
 
AUDIO. 
Pieslēdziet MP3 Playeri Audi in kontaktam, lai pārraidītu mūziku. 
 

Lietotāja programma (dod iespēju izmainīt sākotnēji ieprogrammētos soļu garumus ātrumam, apļu 
garumu un brīdinājuma signālus. 
Miera stāvoklī nospiediet ENTER režīma pogu uz 2 sekundēm, lai ieietu izvēlēto programmu režīmā. 
 
Uzstādīšanas režīmā cd01 tiek parādīts galvenajā ekrānā, „01” redzams SPEED logā. 
Nospiediet SPEED ▲ vai SPEED ▼ pogu, lai izvēlētos cd01- cd03 programmu. Nospiediet ENTER, lai 
apstiprinātu izvēli.  
 
 
a. cd01: ātruma uzstādīšana/ laiks 

1. Nospiediet SPEED ▲ vai SPEED ▼ pogu, lai izvēlētos cd01 programmu. Nospiediet ENTER, lai 
apstiprinātu izvēli.  

2. Iemirgosies SPEED (ĀTRUMS) lodziņš. Nospiediet SPEED ▲ vai SPEED ▼ pogu, lai izvēlētos kādu 
no sekojošiem  ātrumiem: 

0.1: pieaug/ samazinās 0,1 km/h laika vienībā 
0.2: pieaug/ samazinās 0,2 km/h laika vienībā 
0.5: pieaug/ samazinās 0,5 km/h laika vienībā 
1.0: pieaug/ samazinās 1,0 km/h laika vienībā 
   



3. Nospiediet ENTER , izvēles apstiprināšanai.   
4. Nospiediet START lai izietu no Lietotāja parametru uzstādīšanas. 

 
b. cd01: Apļu skaits 

1. Nospiediet SPEED ▲ vai SPEED ▼ pogu, lai izvēlētos cd02 programmu. Nospiediet ENTER, lai 
apstiprinātu izvēli.  

2. Iemirgosies TIME (LAIKS) lodziņš. Nospiediet SPEED ▲ vai SPEED ▼ pogu, lai izvēlētos kādu no 
sekojošiem  apļu izmēriem: 

100: 100 metru aplis 
200: 200 metru aplis 
      : 
      : 
900: 900 metru aplis 
   

3. Nospiediet ENTER , izvēles apstiprināšanai.   
4. Nospiediet START lai izietu no Lietotāja parametru uzstādīšanas. 

 
c.  cd: Signālu uzstādījumi 

2. Nospiediet SPEED ▲ vai SPEED ▼ pogu, lai izvēlētos cd03 programmu. Nospiediet ENTER, lai 
apstiprinātu izvēli.  

3. Iemirgosies TIME (LAIKS) lodziņš. Nospiediet SPEED ▲ vai SPEED ▼ pogu, lai izvēlētos kādu no 
sekojošiem  signālu veidiem: 

0: Nospiežot taustiņus un programmā notiek pāreja PROFILA līknē, signāla nav. 
1: Nospiežot taustiņu ir signāls, programmā notiekot pārejai PROFILA līknē, signāla nav. 
3: Nospiežot taustiņu un programmā notiekot pārejai PROFILA līknē ir skaņas signāls. 
   

5. Nospiediet ENTER , izvēles apstiprināšanai.   
6. Nospiediet START lai izietu no Lietotāja parametru uzstādīšanas. 

 
 
KĻŪDU INDIKATORI& BOJĀJUMU NOVĒRŠANA: 
 
E1:  Norāda uz vadu problēmu. 
      Risinājumi:  

1. Pārbaudiet, vai visi vadi ir labi savienoti un vai  savienojuma vietas nav saliektas.   
2. Konsultējieties ar izplatītāju.  

E2:  Norāda uz motora problēmu. 
      Risinājumi: 

Pārbaudiet vai motora vadi ir rūpīgi pievienoti motora kontaktiem M=/M-, kas ir uz kontroles paneļa; 
pārbaudiet vai motora vadi nav bojāti. Ja pieminētās problēmas nav konstatējamas,  k onsultējieties ar 
izplatītāju.  

                         E3:  Norāda uz Ātruma sensora problēmu..     
       Risinājumi: 

Pārbaudiet ātruma sensora vadu, kas iet uz kontroles paneli, vai tie nav pārrauti, bojāti un vai  
savienojuma vietas nav saliektas.   

   E4: Norāda uz kontroles paneļa problēmu. 
           Risinājumi:  

1. Konsultējieties ar izplatītāju. 
   E5:   Norāda uz pārāk augstu kontroles strāvas līmeni. 
           Risinājumi:  

1. Pārbaudiet vai nav pārāk zema ieejas strāva. 
  E6:   Norāda uz pārāk lielu starpību starp monitora doto ātrumu un no sensora saņemto ātrumu. 
           Risinājumi:  

1. Pārbaudiet un saglabājiet starpību starp ātruma sensoru un rolleri apm. 2-5mm. 
 


