
КОМАНДНО ТАБЛО 

 

СТАРТИРАНЕ НА БЯГАЩАТА ПЪТЕКА: 

След  като  свържете  бягащата  пътека  към  захранването,  на  дисплея  ще  се  вижда  това,  което  е  на 
изображение 1 по долу: 

 

Изображение 1
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Ако бягащата пътека е без ключа за защита,  на дисплея ще се показва това, което е на изображение 2 по  
долу:

 

Изображение 2

С ключа за защита дисплеят ще изглежда като изображение 3 по долу: 

 

Изображение 3

 

LCD ДИСПЛЕЙ: 

На  10”  LCD  дисплей се визуализират елементите на програмата. Програмa и Пулс са на един и същ 
дисплей, ако няма сигнал на пулса, тогава e в режим “PROG”, в който може да се настроят програмите, а 
ако е на пулс (изображението със сърце), тогава се визуализира пулса.

На изображение 3 се виждат отделните елементи от дисплея:

- TIME – време;

- CAL. – калории;

- INCL. – наклон;

- PROG. – програма;

- DIS. – разстояние; 

- SPEED – скорост;

-  - пулс.
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Когато бягащата пътека е спряна, в режим PROG се визуализират 24 програми P0-P24-P0.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛЮЧА ЗА ЗАЩИТА: 

1. Ключ за защита 

След като извадите ключа за защита, на дисплея ще се покаже  това – „----“ и пътеката ще издаде 
звук–  „БИБИ-БИ“ и  ще  спре.  Звукът  ще  спре,  когато  поставите  ключа  на  мястото  му.  След 
поставяне на ключа в рамките на 2 секунди ще бъдат изтрити всички данни.

2. Бутон ПРОГРАМА: 

За да влезете в настройките на програмата натиснете бутона P: 

 

 

P0 е  програмата  на  потребителя,  в  тази  програма,  посредством  бутона  ”MODE”,  можете  да 
зададете стойности на трите програми изброени по-долу:

- време(Time); 

- разстояние(Distance); 

- калории(Calories); 

 

3. БУТОН ЗА СКОРОСТ SPEED +/- : 

От програмата P1-P24 натискайки бутона Speed +/-  можете да настроите скоростта на пътеката. 

       4.  FAT функция:  

Натиснете   бутона  “P”(Program),  изберете функцията “FAT”  след това натиснете   „SPEED +/-” 
бутона  и  направете  съответните  настройки,  след  това  натиснете  бутона “MODE”.  След  като 
направите съответните настройки и на екрана като се визуализира  “FAT”,  поставете двете си 
ръце  на  сензорите,  намиращи  се  върху дръжките  на  пътеката,  които  отчитат  пулса. След  3 
секунди ще се покаже резултатът. 
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„01“ – за мъже, „02“- за жени.

Проектирана оригинална 
стойност

Диапазон 

Година 25 10-99 

Ръст 170CM 100-220 

Тегло 70KG 20-150 

 

За човешки норми е прието, стойността на масните натрупвания, ако е под 19 означава че сте 
слаби, препоръчително е стойността да е между 20 и 25. Ако е между 26 и 29 това предполага, че  
сте леко напълнели. Ако надвишава 30, това означава, че трябва да отслабнете.

5. СТАРТ/СТОП БУТОН: 

За да стартирате бягащата пътека натиснете  бутона START/STOP, на дисплея ще се визуализира 
“3, 2,1, Go” и пътеката ще издаде звук „БИИ“. След като изберете програма натиснете още един 
път START/STOP бутона за да започне изпълнението й.
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6. БУТОН ЗА НАКЛОН - Incline+/- : 

Натиснете  бутона  Incline+/-  за  да  намалите  или  увеличите 

наклона  на  пътеката. Можете  също  така  да  използвате 

номерираните бързи бутони за наклон. 

7. БУТОН ЗА СКОРОСТ - SPEED +/- :  

С помощта на този бутон можете да увеличите и намалите скоростта на пътеката 

със стъпка 0.1 км/ч. 

От P0-P24 можете да изберете времето, натискайки  бутона Speed+/-.  

Съобщения за грешки:
SYMPTOM DESCRIPTION SOLUTION
Е1 Грешка в конзолата На екрана се появява Е1 и звуков 

сигна 3 пъти

Решение: Тази грешка се появява, 
когато има лоша връзка между 
конзолата и компютъра. Най – 
вероятна причина е разхлабена 
връзка при кабелите.

Е2 Кабела на монитора не е добре Пътеката не може да тръгне 
звуков сигнал 9 пъти и се появява 
Е2 на екрана. 

Проверете свързващия кабел и 
включете пътеката отново

Е3 Грешка в сензора за скороста Пътеката не може да тръгне, 
звуков сигнал 9 пъти и изписва 
Е3. Ако до 10 секунди патеката 
се рестартира всичко е добре.

Ако не се появи сигнал за 
скоростта за повече от 3 секунди, 
проверете сензора, при 
необходимост го сменете

E4 Пътеката настройва наклона автоматично Проверете кабела за мотора и 
свързващия кабел. Проверете 
захранващия кабел. Ако всичко е 
добре, при старт пътеката ще се 
самонастрои и ще тръгне

Е5 Включена защита от претоварване на мотора или 
друга част от пътеката

Пътеката не може да тръгне, 
звуков сигнал 9 пъти и Е5. Ако 
пътеката се рестартира и тръгне 
до 10 секунди, всичко е наред.

Защитата се включва ако 
входното напрежение е по високо 
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и има риск от повреда на уред. 
Проверете захранването. Също 
така може да се включи ако някоя 
част не  е свързана правилно или 
е претоварен. Проверете 
пътеката.

Е6 Грешка в мотора Проверете входното напрежение 
да не е много слабо. Проверете 
дали всички кабели са свързани 
правилно и добре
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