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2. Funções de monitorização 
 

1. Botão HOME e botão STOP:  

 

2. Botão HOME, prima o botão "START" quando a esteira estiver em estado de paragem, a velocidade mostra 

1.0Km/h, a passadeira começa.  

 

3. Botão STOP, prima o botão STOP quando a esteira está em funcionamento, a velocidade diminui 

gradualmente até chegar a zero, a passadeira para de se mover e volta ao modo de utilizador, a passadeira 

para. a esteira está em estado AUTO. O modo manual é o modo predefinido do sistema, a velocidade 

predefinitiva do modo manual é de 1KM/H, a velocidade máxima de funcionamento é de 12 KM/H. 

 

4. Botão SELECT: Quando a esteira está em modo stanby, premir este botão permite-lhe escolher entre três 

modos de contagem regressiva diferentes: modo contagem regressiva de tempo, modo de contagem regressiva 

da distância e modo de contagem regressiva de calorias; utilize o botão Velocidade + / Velocidade - para 

definir os valores de contagem regressiva relacionadas, prima o botão "START" para iniciar a máquina de 

funcionamento depois de completar a configuração. 

 

5. Botão velocidade + velocidade -: Ajuste os valores ao definir os parâmetros da passadeira. Ajuste a 

velocidade quando a esteira está em funcionamento, a velocidade continuará a aumentar ou a diminuir 

automaticamente quando premir e premir os botões durante mais de 2 segundos. 

 

 

3. Instruções de instalação 

 

Passo 1: Retire a fita de passeio da caixa de embalagem, coloque-a no chão, estique a fita de passeio, puxe o 

corrimão lateral e coloque bem a placa do medidor. (como mostra a figura 1).  

 

Passo 2: Instale os parafusos e a tampa do corrimão lateral na posição especificada. (Figura 2). 
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Passo 3: Instalar a chave de segurança (imagem 3) 

Passo 4: Instalar o botão de fixação da moldura (imagem 4) 

Passo 5: Ligue o interruptor de alimentação da esteira (Imagem 5) 
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4.Instruções de instalação 
 

Para começar: Insira a ficha de alimentação na ficha, prima ON. No interruptor de alimentação. A fita emite um 

alarme então.  

 

Atenção: Prenda a outra extremidade da chave de segurança na roupa e não a retire facilmente do seu corpo.  

 

2. Coloque a chave de segurança no local especificado, o painel de controlo e a lanterna LED mudarão de 

"SAFE" e emitirão um ruído de alarme "dididi"  

 

3. Prima o botão "START/STOP", a esteira começará a funcionar após 3 segundos, o ecrã mostrará 1,0 Km/h 

como a velocidade mais baixa. Prima os botões "Velocidade +" e "velocidade-" para ajustar o valor da 

velocidade.  

 

4. Prima o botão "MODE" para alterar as funções: automática, selecionada, aceleração e desaceleração da 

velocidade. 

 

5. Prima o botão "START/STOP", a velocidade abranda para parar gradualmente.  

6. Retire a chave de segurança, o ecrã mostrará "SAFE", a passadeira para automaticamente.  

 produto para automaticamente após 30 minutos de funcionamento contínuo.  

 

7. 5.Ajuste das encostas, puxe o trinco de ambos os lados e insira-os na posição correta quando for 

necessário ajustar as encostas. (Nota: Inserir no mesmo espaço de ambos os lados) 

 
 

 

 

 

5. Manutenção 
Importante: Antes de limpar ou manter o produto, certifique-se de que a ficha da esteira elétrica está 

desligada.  
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Limpeza: A limpeza completa prolongará a vida útil da esteira elétrica. Consulte o seguinte programa de 

lubrificação de óleo de silicone entre a esteira e a prancha de corrida como guia (o método de utilização 

é mostrado na imagem seguinte): 

Uso Frecuencia 

Menos de tres horas por semana Una vez al ano 

Uso entre 3 o 5 horas por semana Una vez cada seis meses 

Mais de 5 horas por semana Una vez cada tres meses 

 

Pode comprar óleo de spray de silicone na sua localidade ou contactar-nos diretamente.

 

6. Ajuste da passadeira para correr 
 

Coloque a esteira em terreno plano, ajuste a velocidade de marcha para cerca de 6-8 km/h e observe os 

desvios da esteira.  

 

Se a esteira se deslocar para a direita, retire a chave de segurança e desligue a corrente, aperte o parafuso 

direito cerca de 1/4 para trás (sentido horário), ligue a corrente e coloque a chave de segurança para ligar 

a esteira e, em seguida, observe a esteira para correr desvios.  

 

Repita os passos acima até que a esteira esteja centrada. (Figura A) Se a correia se mover para a esquerda, 

retire a chave de segurança e desligue a corrente, aperte o parafuso esquerdo cerca de 1/4 para trás 

(sentido horário), ligue a corrente e coloque a chave de segurança para ligar a esteira e, em seguida, 

observe os desvios da esteira. 

 

Repita os passos acima até que a banda de corrida esteja centrada. (Figura B) À medida que a faixa 

ambulante da esteira se estende com a utilização, será necessário apertar o piso. Retire a chave de 

segurança e o interruptor de alimentação, aperte o parafuso esquerdo e direito cerca de 1/4 de viragem 

(sentido dos ponteiros do relógio) simultaneamente.  

 

Ligue a corrente e coloque a chave de segurança para ligar a esteira, em seguida, fique na esteira para 

verificar que é apertado. Repita os passos acima até que a tensão seja máxima)(Figura C) 
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7. Características do produto 
 

1. Todos podem utilizar o produto. (Idosos e crianças devem ser acompanhados por encarregados de 

segurança para utilizar o produto.)  

2. Aparência compacta e elegante, fácil de instalar.  

3. Dispositivo de paragem de emergência para proteção contra a segurança.  

4. Operação simples e conveniente.  

 5. A carga máxima é de 120 kg.  

6. Materiais selecionados de alta qualidade, estrutura estável, segurança e fiabilidade. 

7. Painel de controlo inteligente, janela do visor LED (velocidade-, modo, programa, velocidade +) 

Controlo de movimento completo. 

 

PRECAUÇÕES IMPORTANTES Leia atentamente todas as instruções antes de utilizar este produto. produto, 

ou pode consultar o seu médico. 

 Prenda a chave de segurança na roupa e não a tire facilmente quando andar na passadeira. Selecione o 

intervalo de velocidade adequado às condições do seu corpo. Em caso de desconforto no uso, pare 

imediatamente o exercício e consulte os especialistas.  

Escolha uma velocidade de caminhada baixa no início da utilização deste produto, acelerando 

gradualmente Atenção: As crianças estão proibidas de brincar na passadeira. Idosos e crianças devem 

ser acompanhados por encarregados de segurança para utilizar o produto. 

 Evite o produto de temperaturas elevadas e da luz solar direta. Não utilize a esteira em locais acidentados 

e negligenciados. Não utilize o produto depois de beber ou o corpo sente-se desconfortável. 

Especificaciones del producto 

 

Produto Passadeira eléctrica 

Potencia nominal 220V/50Hz 

Potencia 1000W 

Passadeira dobrada 350/640/1280 mm 

Medidas passadeira 1220/640/1220 mm 

Medidas empaquetado 1335/690/290 

Peso del produto 28/31 kg 

Max peso permitido 120 kg–– 
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