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1. ӨНІМ СИПАТТАМАСЫ 
БАСТЫ (ҮЙДЕГІ) ЖҮГІРУ ЖОЛЫ 

 

ПАРАМЕТРЛЕРІ 

№ Атауы Сипаттамасы

1 Кіріс кернеуі 220-240V (50/60Hz)

2 Мотор қуаты 3.5 Л.С.

3 Жылдамдығы 1-18.0 Км/ч

4 Жүгіру төсемі 1370*485 мм

5 Пайдаланушының ең шекті салмағы 160 кг

6 Құрылғы өлшемдері 1930*830*1430 мм

7 Пайдаланылу мақсаты Жүгіру
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БӨЛШЕКТЕР ТІЗІМІ 

№ Атауы Өлшем 
бірл. 

саны

1 Жүгіру жолы дана 1

2 Жинақтауға арналған жиынтық дана 1

ЖИНАҚТАУҒА АРНАЛҒАН ЖИЫНТЫҚ 

№ Атауы  Саны № Атауы Саны

1 Алты қырлы кілт 6мм  1 7 Бұрыштық 
қаптамасы 

жұп

2 Алты қырлы кілт 5мм  1 8 MP3-кабель 1

3 Аралас кілт   1 9 Бұранда 
M8*20 

8

4 Қауіпсіздік кілті 1 10 Бұранда 
M5*14 

4

5 Силикон майы  1 11 Бұранда 
M8*15 

2

6 Пайдаланушы төлқұжаты/ 
Кепілдік талоны 

1 12
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2. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ 

◆ Жол үй-жайда қолданылуы керек, ылғалдан жəне судың кіруінен аулақ болыңыз. 
◆ Жаттығу кезінде тиісті киімді пайдаланыңыз. Жалаң аяқ жаттықпаңыз. 
◆ Жүгіру жолын басқа электр құралдарымен бір розеткаға қосуға болмайды. 
◆ Жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін балаларды жолдан алыс ұстаңыз. 
◆ Ұзақ үздіксіз пайдаланудан жəне шамадан тыс жүктемеден аулақ болыңыз, бұл 
мотордың немесе контроллердің ақауларына, подшипниктердің, жүгіру төсемінің жəне 
дектің тозуына əкелуі мүмкін. Күтім бойынша барлық қажетті операцияларды үнемі 
өткізіңіз. 
◆ Жүгіру жолына шаң түсуден аулақ болыңыз. 
◆ Пайдаланғаннан кейін қоректендіруді өшіріңіз. 
◆ Пайдаланғаннан кейін қоректендіруді өшіріңіз. 
◆ Жолдың төтенше жағдайларда тоқтайтынына көз жеткізу үшін əрқашан киіміңізге 
қауіпсіздік кілтін бекітіңіз. 
◆ Егер жаттығу кезінде нашар сезінсеңіз, тоқтаңыз жəне дəрігермен кеңесіңіз. 
◆ Силикон майы балалардың қолы жетпейтін жерде сақталуы керек. 
◆ Егер қуат сымы зақымдалған болса, біздің қызмет көрсету орталығымызға 
хабарласыңыз жəне сынуды өз бетінше жоюға тырыспаңыз. 

Тыйым салынады 

◆ Егер ол жарамсыз күйде болса, жолды пайдаланбаңыз. 
- Əйтпесе, бұл жазатайым оқиғалар мен жарақаттарға əкелуі мүмкін. 
◆ Жаттығу кезінде жүгіру жолында секірмеңіз. 
◆ Жолды дымқыл бөлмеде немесе оның жанында ұстамаңыз (мысалы, жуынатын 
бөлмеде). 
◆ Жаттығу құралын тікелей күн сəулесінде немесе температурасы жоғары 
жерлерде, мысалы, плитаның немесе жылытқыштың жанында орнатпаңыз. 
◆ Егер қуат кабелі немесе адаптер зақымдалған болса, тренажерді пайдаланбаңыз. 
- əйтпесе, бұл қысқа тұйықталу немесе өрт əкелуі мүмкін. 
  
◆ Қуат кабелін зақымдамаңыз немесе бұрамаңыз. Өнімде ауыр нысандарды 
қоймаңыз. 
◆ Тек бір адам жолда бір уақытта айналыса алады. 
- Əйтпесе, бұл жарақатқа əкелуі мүмкін. 
◆ Мүмкіндігі шектеулі немесе тренажерді өз бетінше басқара алмайтын адамдар 
жалға алмауы тиіс. 

Назар аударыңыз! Пайдаланар алдында нұсқаулықпен мұқият танысыңыз.

Ескерту: құрастыру алдында көлбеу бұрышы нөлге тең екеніне көз жекізіңіз.
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- Бұл қайғылы оқиғалар мен жарақаттарға əкелуі мүмкін. 
◆ Сирек спортпен айналысатын адамдар өздерін қарқынды жаттығулардан артық 
салмауы тиіс. 
◆ Тамақтан кейін бірден жолды пайдаланбаңыз немесе шаршау сезсеңіз. 
- Бұл сіздің денсаулығыңызға жаман əсер етуі мүмкін. 
◆ Тренажер тек үйде пайдалануға арналған. 
◆ Жүгіру кезінде киімнің қалтасына ештеңе қоймаңыз. 
- Бұл жарақаттарға əкелуі мүмкін. 
◆ Дымқыл қолмен тренажерді пайдаланбаңыз, бұл электр соққысына əкелуі мүмкін. 
◆ Жүгіру жолы пайдаланылмаса, адаптерді розеткадан алыңыз 
◆ Өнім шектеулі физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті бар немесе 
тəжірибе мен білімнің жеткіліксіздігі бар тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) 
пайдалануына арналмаған. Мұндай адам-дар олардың қауіпсіздігіне жауап беретін 
тəжірибелі адамның бақылауымен ғана айналыса алады. 
◆ Балалар ересектердің бақылауымен айналысуы керек. 

ЖЕРГЕ ҚОСУ ЖҮЙЕСІ 

◆ Құрылғы жерге қосылуы тиіс. Жерге тұйықтау ақауы болған жағдайда электр тогының 
зақымдану қаупін төмендету үшін электр тогына ең аз кедергі арнасын қамтамасыз 
етеді.  
◆  Құрылғы жерге тұйықтау өткізгішімен жəне жерге тұйықтау штепсельді айырмен жаб-
дықталған. Əр жолы электр желісінің розеткасына ашаны толығымен салыңыз.  
◆  Егер жерге тұйықтау жабдығын қосу дұрыс жүргізілмесе, ол электр тогымен 
зақымдануы мүмкін. Егер сізде құрылғының күйіне қатысты күмəн бар болса, электр 
маманға хабарла-сыңыз.  
◆  Шанышқы электр желісінің розеткасы сияқты пішінге ие екеніне көз жеткізіңіз.  Бұл 
құрылғыны адаптер немесе адаптер пайдалана алмайтынын есте ұстаңыз. 
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3. ЖИНАУ 

Құрастыру кезінде, алдымен барлық бұрандаларды сəл бекітіңіз, содан кейін 
барлық раманы құрастырғаннан кейін оларды қатты тартыңыз. 

1. Жолды еденге орналастырыңыз, содан кейін суретте көрсетілгендей жоғарғы 
тіреулерді көтеріңіз: 

 

2. 5 мм алты қырлы кілтті, M8*50 жəне M8*20 бұрандаларды рамаға бекіту үшін 
пайдаланыңыз. 

 

3. 6 мм алты қырлы кілт жəне M8*20 бұрандалар консольді бекіту үшін 
пайдаланыңыз. 
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4. Барлық бекітпелерді тартыңыз. Бұрауыш жəне M5 * 14 бұрауыш қақпақтарын 
раманың екі жағынан бекіту үшін пайдаланыңыз. 

 

5. Консольды алып, кабельдерді кезекпен жалғаңыз, артық сымдарды корпустың 
ішіне алып тастаңыз жəне консольді ойықтарға орналастырыңыз. Абай 
болыңыз: зақымдамаңыз жəне сымдар-ды ұстамаңыз. Консоль орнын реттеңіз 
жəне консольді M8*20 бұрандалары арқылы сенімді бекітіңіз. 
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6. Жолды пайдаланар алдында құрылғыны силикон майымен толтыру қажет: 

A. Қозғалтқыштың алдыңғы қаптамасында орналасқан құю тесігінің қақпағын 
ашыңыз. 

B.  Ыдыстың ұшын маймен кесіңіз. 

 

C. Тесікті маймен толтырыңыз (90 мл артық емес) жəне қақпақпен жабыңыз. 
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7. Қауіпсіздік кілтін суретте көрсетілген жерге орналастырыңыз. Құрылғыны іске 
қосу үшін Start түймесін басыңыз. 

Назар аударыңыз: жаттығу құралын желіге қосар алдында барлық бекітпелер 
сенімді созылғанына жəне қорапта артық бөліктердің қалмағанына көз жеткізіңіз. 
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4. ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ 

Жүгіру жолын пайдалану 

1. Қуат ашасын розеткаға тиісті түрде салыңыз жəне қуат (Қызыл) (1) түймесін 
басыңыз. Сіз дыбысты естисіз жəне тренажер экранының жануын көресіз. 

 

2. Жүгіру жолы пайдаланылмаса, қауіпсіздік кілтін балалардан алыс ұстаңыз. 
Силикон майы бар бөтелкені балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. 
Май шырышқа тиген жағдайда сумен жуып, дереу дəрігерге хабарласыңыз. 

3. Қауіпсіздік кілті. Жүгіру жолы қауіпсіздік кілті консольдің сары аймағына 
орналастырылған жағдайда ғана іске қосылады. Кілтті ажырату "E7"қатесіне 
əкеледі. Жол тоқтайды жəне тəн дыбыс сигналын таратады. Жазатайым 
оқиғалардың алдын алу үшін жүгіру жолын пайдаланған кезде киімдегі 
қауіпсіздік кілтінің қысқышын бекітіңіз. Жаттығудан кейін қысқышты алып 
тастауды ұмытпаңыз. 
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Қызметтерінің сипаттамасы:    

Start, Stop: 

Жолды іске қосу үшін "start" түймесін басыңыз. Жаттығу кезінде "stop" 
түймесін басыңыз, барлық ақпарат нөлге айналады, жол біртіндеп тоқтайды 
жəне қолмен режиміне оралады. 

Program:  

Күту режимінде, бұл түймені басу сізді қолмен режимінен Автоматты P1 - P12 
бағдарламасына ауыстырады. Қолмен басқару режимі - əдепкі режим болып 
саналады. 

Mode: 

Бұл түймені басу үш түрлі кері санауды шақырады: уақыт, қашықтық жəне 
калория. Қажетті мəнді орнату үшін жылдамдықты реттеу түймелерін 
пайдаланыңыз, содан кейін "Start» ба-сыңыз. 

Speed +/-: 

Қажетті жылдамдықты орнату үшін осы түймелерді пайдаланыңыз. Өзгерту 
қада-мы-0,1 км / сағ. құрайды. Бұл түймелер тұтқаға кіріктіріліп орнатылған. 

Жедел жылдамдық пернелері  

Жылдамдыққа жылдам ауысуға мүмкіндік береді (3-5-7-9-12 км/сағ). 

Мультимедиа түймелері  

Ойнату, кідірту, əндерді ауыстырып қосу, дыбыс деңгейін реттеу. 

Incline +/- 

Қажетті көлбеу бұрышын орнату үшін осы түймелерді пайдаланыңыз. 

Жедел еңіс пернелері 

Қажетті көлбеу бұрышына бірден ауысуға мүмкіндік береді (2-4-6-8-10 %). 

Дисплей көрсеткіштері: 

Жылдамдық. 

1. Жылдамдық. 

Ағымдағы жылдамдықты көрсетеді. 
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2. Уақыт 

Автоматты жəне алдын ала орнатылған бағдарламаларды пайдалану кезінде 
уақытты қол-мен жəне кері есептеу функциясын көрсетеді. 

3. Қашықтық 

Өткен қашықтықты қолмен жəне бағдарлама режимінде көрсетеді. Автоматты 
ре-жимде қашықтықты кері санауды көрсетеді. 

4. Калориялар 

Күйген калория қолмен жəне бағдарлама режимінде көрсетеді. Калорияның 
кері санауын ав-томатты режимде көрсетеді. 

5. Пульс 

Деректер алғаннан кейін пульс көрсеткіші көрсетіледі. 

Мəндерінің ауқымы: 

      Уақыт：5:00 – 99.59(мин)  

     Ара қашықтық: 1.0 – 99.9(км) 

Калория: 20.0 – 999 (кал) Жылдамдығы: 0.8 - 16.0(км/сағ) Пульс: 50 – 200 
(соққы/мин) 

Пульсті өлшеу 

Сенсорларда 5 секунд ұстап тұрыңыз жəне экрандағы пульсіңіздің мəнін 
көресіз. Өлшеу кезінде экранда жүрек түрінде белгіше пайда болады. 

Бұл көрсеткіштер шамамен болып табылады жəне медициналық мақсатта 
пайдаланылуы мүмкін емес. 
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Бағдарламалар диаграммасы: 

Уақыт 

Бағдарлама

Орнатылған уақыт / 10 = бір сегменттің уақыты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

P1 Жылдамдығы 3 3 6 5 5 4 4 4 4 3

Бұрыш 0 3 3 3 4 4 4 1 1 0

P2 Жылдамдығы 3 3 4 4 5 5 5 6 6 4

Бұрыш 2 2 2 3 3 3 3 4 4 2

P3 Жылдамдығы 2 4 6 8 7 8 6 2 3    2

Бұрыш 3 5 4 4 3 4 4 3 4 2

P4 Жылдамдығы 3 3 5 6 7 6 5 4 3 3

Бұрыш 0 3 3 2 2 5 5 3 3 2

P5 Жылдамдығы 3 6 6 6 8 7 7 5 5 4

Бұрыш 3 5 3 4 2 3 4 2 3 2

P6 Жылдамдығы 2 6 5 4 8 7 5 3 3 2

Бұрыш 3 4 5 6 3 5 5 6 4 3

P7 Жылдамдығы 2 9 9 7 7 6 5 3 2 2

Бұрыш 0 3 3 3 4 4 4 1 1 0

P8 Жылдамдығы 2 4 4 4 5 6 8 8 6 2

Бұрыш 1 1 4 4 4 5 5 4 3 2

P9 Жылдамдығы 2 4 5 5 6 5 6 3 3 2

Бұрыш 3 5 3 4 2 3 4 2 3 2

P10 Жылдамдығы 2 5 7 5 8 6 5 2 4 3

Бұрыш 1 5 6 8 12 9 10 9 5 3

P11 Жылдамдығы 2 5 6 7 8 9 10 5 3 2

Бұрыш 3 5 6 8 6 5 8 7 5 2

P12 Жылдамдығы 2 3 5 6 8 6 9 6 5 3

Бұрыш 5 7 5 8 6 5 9 10 6 2
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3 кері санау функциясы 

5:00---99:00 мин. диапазонда орнатылған жылдамдықты кері есептеу.  

20 --- 990 ккал диапазондағы қондырғылары бар калорияларды қайта есептеу. 

1. --- 99.0 км диапазонда орнатылған қашықтықты кері есептеу. 

Дене салмағының индексін өлшеу (FAT) 

Күту режимінде "Program" түймесін басып, дене салмағының индексін өлшеу 
бағдарламасына өтіңіз (FAT). "Settings "параметрін (F1 - жынысы, F2-жасы F3-бойы, F4-
салмағы) теңшеу үшін, "speed+" жəне "speed -" еденді орнату үшін пайдаланыңыз жəне 
қалған параметрлерді теңшеу үшін MODE түймесін басыңыз. Күйге келтіргеннен кейін 
қолды пульсометрлерге қойыңыз. Дене массасының индексі сіздің бойыңыз бен 
салмағы арасындағы қатынасты өлшейді, бірақ ол дене пропорциясын ескермейді. Бұл 
көрсеткіш ерлер мен əйелдерге де қолайлы. Мінсіз индекс 20-25 диапазонында болуы 
керек, 19-дан аз артық арық дегенді білдіреді, 25-тен 29-ға дейінгі диапазон, егер ол 30-
дан көп болса, артық салмақ көрсетеді, бұл сіз семіздік шегеді. Бұл деректер шамамен 
болып табылады жəне медициналық көрсеткіштер ретінде қызмет ете алмайды. 

Ескертулер 
1. Кері санау аяқталғаннан кейін экранда "End" жазуы пайда болады жəне сигнал 
таратыла ба-стайды. Жол толығымен тоқтағанша ол тоқтамайды. 
2. Мəндер ауқымының шегіне жеткенде, жаттығуды жалғастыру үшін "+" 
батырмасын басу мүмкін. Мəндерді есептеу алдымен басталады. 
3. Бір уақытта тек бір кері есептеу функциясы пайдаланылуы мүмкін. 
4. Стандартты калория шығыны-30 калория / км. 
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Қате кодтары жəне олардың мəндері 

Код Сипаттамасы Шешім

E1

Ақаулы байланыс: 
төменгі контроллер 
мен консоль 
арасындағы 
байланыс ақаулы.

Мүмкін себебі: контроллер мен консоль 
арасындағы байланыс бұғатталған, барлық 
қосылыстарды тексеріңіз, кабельдің ұштары 
толығымен өз орнына салынғанына көз 
жеткізіңіз. Сымды тексеріңіз, бүлінген жағдайда 
оны ауыстырыңыз.

E2 Мотордан сигнал 
жоқ.

Мүмкін болған себеп: 
Оның сенімді қосылуына көз жеткізу үшін мотор 
кабелін тексеріңіз. 
Мотор кабелін зақымдануға тексеріңіз, қажет 
болған жағдайда оны ауыстырыңыз.

Шамадан тыс 
жүктемеден қорғау:

Мүмкін болған себеп:

E5

Төменгі контроллер 
3 секундтан астам 
6A-дан астам 
кернеуді тіркеді.

Артық жүктеме шамадан тыс электр кернеуіне 
əкеледі жəне жүйе өзін-өзі сақтау үшін 
тоқтатылады. Жолды теңшеңіз жəне оны қайта 
іске қосыңыз. Жол элементтерінде сұйықтықтың 
немесе өрт иісінің жоқ-жоғын тексеру, егер иə 
болса, онда моторды ауыстырыңыз; егер 
Контроллерден тыс шыққан болса, онда оны 
ауыстырыңыз; желі кернеуін тексеріңіз, егер ол 
спецификация бойынша кіріс болмаса, онда 
желіні дұрыс қолданыңыз 
кернеу жəне жолды қайта тазалаңыз.

Жанудан қорғау: Мүмкін болған себеп:

Қалыпты емес Желідегі кернеудің жəне жол ерекшелігінің 
сəйкестігін тексеріңіз, бақылаушыдан өрт иісінің 
шыққанын тексеріңіз; 

E6 кернеу немесе  
ақаулы мотор

Мотор сымының қосылуын тексеріңіз.

бүлінуіне əкеп 
соққан

моторды алып 
келетін схемалар

қозғалысқа.

E7 Қауіпсіздік кілті жоқ. Қауіпсіздік кілтін оның орнына салыңыз.

 16



5. ЖАБДЫҚТЫ КҮТУ 
Назар аударыңыз: Тазалау немесе күтім бастамас бұрын, өнімнің желіге 
қосылмағанын тексеріңіз. 
Тазалау: мұқият тазалау сіздің жүгіру жолының қызмет мерзімін ұзартады. 
Мезгіл-мезгіл шаңды сүртіңіз. Балшық жиналуын болдырмау үшін белдік кенепті бүкіл 
ұзындығы бойынша тазалаңыз. Тек таза спорт аяқ киімін пайдаланыңыз. Кенеп 
сабынды пайдаланып ылғалды шүберекпен жуу керек. Алайда, ылғал электр құраушы 
жолдарға түспейтініне көз жеткізіңіз. 

Назар аударыңыз: Мотор қақпағын алып тастамас бұрын жолдың желіге қосыл-
мағанын тексеріңіз. 
Майлау. 
Беговое мата жəне deca осы жолдар болды майлануы фабрикасында. Алайда, кенеп 
пен дека ара-сындағы үйкеліс қызмет ету мерзімі мен жол көрсеткішіне үлкен əсер 
етеді, сондықтан үнемі май-лау қажет. Біз Deca үнемі тексеру ұсынамыз. Егер оның беті 
зақымдалған болса, қызмет көрсету ор-талығына хабарласыңыз. 
Келесі кесте бойынша жолды майлауды ұсынамыз:  
Айына бір рет жиі емес пайдалану (аптасына 3 сағаттан аз); 
Жиі пайдалану (аптасына 7 сағаттан артық) əр 2 апта сайын. 
1. Жүгіру жолының қызмет ету мерзімін ұзарту үшін екі сағаттан кейін одан əрі жаттығу 
алдында 10 минутқа жолды өшіру ұсынылады. 
2. Егер жүгіру матасы нашар созылса, жүгіру кезінде кішкене үзіліс сезінесіз; егер ол 
шамадан тыс созылса, бұл моторға əсер етуі мүмкін жəне роликтер мен белбеу 
төсемнің тез тозуына əкелуі мүмкін. Егер кенеп дұрыс тартылса, оның жағын 50-70 мм 
көтере аласыз. 

Төсемді реттеу. 
Жол жақсы жұмыс істеу үшін уақыт өте келе жүгіру төсемінің жағдайын жəне созы-луын 
реттеу қажет. 
Төсемнің қалпын реттеу. 
● Жолды тегіс бетке қойыңыз. 
● Төсемнің жағдайын бақылау үшін, оны 6 – 8 км/сағ жылдамдықпен іске қосыңыз. 
● Егер сол жаққа жылжу байқалса, сол жақ реттеу бұрандамасын сағат тіліне 1/2 
бұраңыз, содан кейін оң жақ реттеу бұрандамасын сағат тіліне қарсы 1/2 айналымға 
бұраңыз. (A-сурет) 
● Егер оң жаққа жылжу байқалса, оң жақ реттеу бұрандамасын сағат тілі бойынша 
1/2 ай-налымға бұраңыз, содан кейін сол жақ реттеу бұрандамасын сағат тіліне қарсы 
1/2 ай-налымға бұраңыз (B-сурет) 

 
                                  A-сурет                                                    B-сурет 
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Төсемнің созылуын жəне жетек белдігін реттеу. 

Егер сіз жолды ұзақ уақыт пайдалансаңыз, онда кенептің созылуы уақыт өте келе 
əлсіреуі мүмкін, бұл жағдайда шаралар қабылдауыңыз қажет. 
Егер сіз жүгірудің тегіс жүрісін сəл үзе бастағанын сезсеңіз, бұл созылу əлсіреді жəне 
оны реттеу қажет. 
1-қадам. Қорғаныс қақпағынан барлық 4 бұранданы алып тастаңыз, 1 км/сағ 
жылдамдықпен жол-ды іске қосыңыз, жүгіру төсеміне тұрыңыз, тірекке көтеріңіз, содан 
кейін жүгіру төсеміне сəл ба-сыңыз. 
A. Егер бұл қысым кенепте кідіріс тудырмаса, онда ол тиісті түрде тартылған. 
B. Егер қысым жүгіру матасын тоқтатса, бірақ көп сыналы белбеу мен роликтер 
жұмыс істеуді жалғастырады, бұл жүгіру матасының созылуын əлсіретеді. 
C. Егер қысым белдік пен белдік тоқтаса, бірақ мотор жұмысын жалғастырады, бұл 
көп сыналы белдіктің тартылуы əлсіреді. 
2-қадам. Мотордың тірегінде барлық бұрандаларды реттеу үшін кілтті пайдаланыңыз. 
Мотор мен роликтің арасындағы учаскеде белдікті төмен қарай бұрап көріңіз, егер ол 
нашар созылса, сіз оны толығымен айналдыра аласыз; егер ол тым қатты созылса, 
онда бұрылыс градусы аз болады. Белдікті 80%-ға айналдыра алатын тарту оңтайлы 
болып саналады. 
3-қадам: Соңында мотордың тірегін бекітіңіз жəне қақпақты орнына бұрыңыз.
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