
Ръководство на потребителя  

Бягаща пътека  inSPORTline Gilavar 

IN 6938 

 

 

Препоръка:  

Преди да инсталирате бягащата пътека и преди първото  използване, моля, прочетете 

ръководството за потребителя.  

 

Инструкции за безопастност: 

 Тренирайте в съответствие с текущото ви състояние и внимавайте да не се претоварите; 



 Тренирайте с подходящо спортно облекло. Не използвайте широки дрехи, които могат 

да се захванат от машината. Носете подходящи спортни обувки. 

 Бягащата пътека не е подходяща за деца. Болни хора или хора с увреждания могат да 

използват пътеката само под надзор и с разрешението на лекар. 

 Не използвайте уреда в помещения с висока влажност; 

 Ако няма да използвате уреда за дълъг период от време го изключете от контакта. 

 Уреда е предназначен изключително за домашна уптреба. 

 Стойностите измерени за пулса са ориентировъчни. 

 Ако захранващия кабел е повреден се свържете с оторизиран техник. 

 Преди да използвате уреда се уверете, че всички части са наред и функционират 

правилно. Уверете се, че всички болтове и гайки са затегнати. 

 Поставете бягащата пътека на равна, чиста и нивелирана повърхност. Не поставяйте 

пътеката в близост до източници на топлина и вода. 

 Ако се почувствате замаяни, получите болки в гърдите или друг дискомфорт спрете 

незабавно тренировки и се консултирайте с лекар. 

 Не поставяйте ръце в близост до движещи се части; 

 Бягаща пътека HC клас. Теглото на потребителя не трябва да надвишава 180 кг. 

 Консултирайте се с лекар ако, страдате от някакво заболяване, ако сте над 35 години 

или с наднормено тегло, ако сте бременна или кърмите. 

Допълнителна информация: 

 Използвайте контакт, който е съвместим с щепсела. Ако те не са взаимно съвместими се 

свържете с квалифициран техник; 

 Пътеката трябва да бъде свързана към ел. мрежата 220V- 240V 

 НЕ поставяйте захранващия кабел върху бягащата пътека. 

 Преди почистване винаги изваждайте щепсела от контакта 



СХЕМА: 

 

 

Монтаж: 

Стъпка 1: 

 

Поставете рамената и контролнтата конзола и затегнете болтовете. 

Стъпка 2:  

Махнете транспортния болт 



 

Стъпка 3: 

Поставете декоративните капачета на основата 

 

Употреба: 

Включете захранващия кабел в контакта и включете превключвателя, който трябва да светне и 

да се чуе звуков сигнал. 

 

Ключ за безопасност: 

Бягащата пътека работи само при поставяне на ключа за безопасност. Винаги поставяйте 

другата част на ключа върху вас, така че ако изгубите равновесие и паднете и пътеката да спре. 

 

Съхранение: 

За лесно съхранение можете да сгънете пътеката. Първо изключете захранването и извадете 

захранващия кабел от контакта. Повдигнете пътеката докато чуете щракване и усетите че е 

стабилно закрепена. 

 



 

Контролен панел 

 

Time / Време 00:00-99:59 Min  

Speed / Скорост  1.0-22.0 km/h  

Incline / Наклон 0-22%  

Distance / Изминато разстояние 0.00-99.9 km  

Calorie /Калории  0-999 KCAL  

Heart rate / Пулс  50-200 / Min  

Programy 

Настроени Програми  P1-P99  

Потребителски 

програми  

U1.U2.U3  

FAT /   

Телесна мазнина  

FAT  

HRC /  

Контрол на пулса  

HRC  



 

 

START:  

След натискане на бутона START, започва отброяването от 

3 секунди.  След това пътеката стартира със скоост  1.0 km 

/ h. 

 

STOP:  

Натиснете Stop за да спрете пътеката.  Ако задържите 

бутона ще занулите параметрите. Повторното стартиране 

е с бутона START 

 

PROG:   

В режим на готовност с бутона PROG може да избирате 

между 99 предварително зададени програми, две 

потребителски програми , програма за измерване на 

телесни мазнини. За да стартирате програма използвайте 

бутона START 

 

SPEED + / -  

Бутона служи за регулиране на скоростта. Единично 

натискане коригира 0,1 км. При задържане на бутона 

скоростта се коригира бързо   

 

INCLINE +/-  

Служи за регулиране наклона. Всяко нетискане променя 

наклона с 1 %  

 

SPEED 3 6 9 12 14  

Бързи бутони за настройване на скоростта 

3km/h / 6km/h / 9km/h / 12km/h / 14km/h.  

 

INCLINE 3 6 9 12 15  

Бързи бутони за регулиране на наклона 

3% / 6% / 9% / 12% / 15%  

 

Бутон за включване и изключване на вентилатора.  

 

Програми: 



Бърз старт: 

 Включете  захранването. Поставете ключа за безопасност 

 Натиснете Старт. Започва отброяване от 3 и след това пътеката стартира с 1 км. В час 

 Ако е необходимо можете да регулирате скоростта и наклона Speed/ Incline 

 Ако поставите ръце върху сензорите за пулс за 5-8 секунди дисплея ще покаже 

сърдечна честота. 

 


