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 دفترچھ راھنمای تردمیل

 S3000مدل 

 ھشدار !

 قبل از استفاده از دستگاه دفترچھ راھنما را بطور کامل مطالعھ فرمایید

دفترچھ راھنمای دستگاه شما بمنظور استفاده برای کلیھ ی دستگاه ھا طراحی شده و اگر قسمتی از آن 

 ه بگیریدمربرط بھ دستگاه شما نمی باشد آ ن را نادید
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ھشدارھای مھم -١

! ھشدار

اطی و برای کاھش خطر برق گرفتگی و آسیب جدی، لطفا کلیھ نکات ایمنی، اقدامات احتی

	را بخوانیدای قبل از استفاده از تردمیل ھشدارھ

صاحب دستگاه باید این اطمینان را حاصل کند کھ تمام کاربرانی کھ از تردمیل استفاده می کنند

بھ اندازه کافی آگاھی دارند  

 نگھ دارید ات بعدیلطفا این دستوات را برای مراجع 

 ستگاه را  مطالعھ نماییدنحوه استفاده از د یکلیھ دستورالعمل ھا – ١

صورت  نباید قطعات داخلی را تعمیر کند و در یکاربرھیچ  ،قاب دستگاه را باز نکنید –٢

	یدشرکت مراجعھ نماتکنسین لزوم باید بھ 

 مناسب بر روی زمین وصل کنید برق تردمیل را فقط بھ یک  پریز  -٣

ژ باالی خانگی، مانند دستگاه تردمیل را بھ ھیچ عنوان با دیگر برق ھای ولتا -۴

 مایکروویو، تھویھ ھوا، و غیره بھ اشتراک نگذارید

 اخطار :
 قبل از استفاده از دستگاه حتما کلید ایمنی را بھ لباس خود وصل کنید
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 می باشد آمپر مدار 10ولت و  240این محصول برای استفاده در مدار  -۵

 تردمیل در زمان استفاده در محیط ھای داخلی باید بھ دور از رطوبت و گرد و غبار باشد -۶

 ی دستگاه قرار ندھیدمایعی بر رو یا ھرگز ھیچ گونھ اشیاء و – ٧

 فقط یک نفر می تواند در یک زمان از دستگاه استفاده کند – ٨

در مدت زمان استفاده از دستگاه ترجیحا از پوشش مناسب استفاده کنید زیرا لباس ھای  – ٩

 گشاد در ھنگام پیاده روی بسیار دست و پا گیر است

در ید از دستگاه استفاده کنند، و سال و یا حیوانات بھ ھیچ وجھ نبا ١٢کودکان زیر  – ١٠

 فقط با نظارت بزرگساالن می توانند از دستگاه استفاده کنندصورت لزوم 

 دستگاه تردمیل را از تماس با سطوح داغ محفوظ نگھ دارید -١١

	در زمان نظافت و یا تعمیر و نگھداری دستگاه باید حتما آن را از برق بکشید -١٢

و یا اگر تردمیل بھ درستی کار نمی کند بھ  دیده ھ برق آسیباگر سیم برق و یا دوشاخ -١٣

 ھیچ وجھ از آن استفاده نکنید

	دستگاه تردمیل را فقط بر روی سطوح صاف قرار دھید -١۴

اگر شما دارای ھر گونھ عالئم بیماری، درد قفسھ سینھ، تھوع، سرگیجھ و یا تنگی  -١۵

www.iro بھ پزشک مراجعھ کنید دادن از ادامھ ورزش را متوقف کرده و بالفاصلھ قبل ھستید نفس
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 یاگر دارای ھر گونھ از عالئم بیماری ھای زیر ھستید قبل از انجام فعالیت ھای ورزش -١۶

 با پزشک خانوادگی خود مشورت کنید :

الف ) بیماری قلبی، فشار خون باال، دیابت قند، بیماری ھای تنفسی، سیگار کشیدن و 

 مزمن عوارض سایر بیماری ھای مشاھده

 سال سن دارید و دارای اضافھ وزن ھستید  ٣۵بیش از  ب) اگر

 ج) زنانی کھ در دوران بارداری و یا شیردھی می باشند

 تجھیزات پزشکی استفاده می کنید دیگر د) اگر از دستگاه تنظیم ضربان قلب و یا

	ا کنیدقبل از این کھ عملیاتی روی دستگاه انجام دھید دوشاخھ برق را از پریز جد -١٧

قبل از اینکھ تردمیل را بلند کنید و یا حرکت دھید کفی آن را در حالت ایستاده قرار دھید  -١٨

 و از قفل شدن آن اطمینان حاصل فرمایید

 تا زمانی کھ دستگاه را بطور کامل مونتاژ نکرده اید بھ ھیچ وجھ از آن استفاده نکنید -١٩

ذرات معلق گاز در ھوا پخش است استفاده از در مکان ھایی کھ اکسیژن مناسب نیست و  -٢٠

 صال پیشنھاد نمی گرددااین تردمیل 

کنید، ھمیشھ دستھ تردمیل را ن، تردمیل را استارت قرار گرفتیدردمیل ت زمانی کھ بر روی -٢١

www.iro با دست گرفتھ و تا زمانی کھ احساس راحتی و امنیت نکرده اید دستھ را رھا نکنید
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  مشخص شده بایستید ریل ھای کناریکنید بر روی  استارتردمیل را لطفا قبل از اینکھ ت -٢٢

کھ این امر باعث ایجاد مشکل در  راموکت نازک قرار ندھید چ یک تردمیل را بر روی -٢٣

 موتور و تھویھ تردمیل می گردد

 ماییدفرلطفا از قرار گرفتن کلید ایمنی در جای خودش اطمینان حاصل  -٢۴

 ازه بازی کردن در اطراف تردمیل را ندھیدبھ بچھ ھای خود اج -٢۵

این تردمیل جھت مصرف خانگی طراحی و ساختھ شده است، لطفا از این دستگاه در  -٢۶

در صورت استفاده در مکان زیرا  باشگاه ھا، مراکز درمانی، موسسھ و ... استفاده نکنید

 ھای غیر از منزل از گارانتی خارج می شود

تردمیل راھنمای استفاده در مواقع ضروری را کامال مطالعھ کرده و قبل از استفاده از  – ٢٧

 از دستگاه استفاده کنید ،پس از اطمینان از نحوه استفاده

سنسور ضربان قلب یک وسیلھ تست دارویی و مرتبط بھ آن نمی باشد، این سنسور  – ٢٨

 فقط ریتم ضربان قلب شما را نشان می دھد

تگاه تردمیل بصورت حدودی بوده لذا نمی توانیم کامال بھ : نمایش ضربان قلب در دس نکتھ

آن استناد نماییم، لرزش دستگاه، تعریق کف دست، عدم لمس مستقیم نبض و ... ھمھ باعث 

www.iro شوددستگاه با برآورد ناقصی از ضربان قلب شما مواجھ  تا می شود
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 نکنید ھمیشھ مراقب کلید ایمنی دستگاه خود باشید و ھرگز آن را فراموش – ٢٩

 تردمیل خود را مرتب چک کنید و بھ عبارتی آن را سرویس دوره ای کنید – ٣٠

وی سطوح صاف ر لطفا جعبھ تردمیل خود را در یک محیط کامال صاف باز کرده و بر – ٣١

بمنظور قرار از یک کاور موثر بھ غیر از موکت نازک  کھ قرار دھید و پیشنھاد می گردد

 ده کنیدزیر تردمیل استفا دادن در

 قبل از استفاده -٢

رانیتوصفحھ نمایشگر م  

 کلید امنیتی

 ستون ھای عمودی

 درپوش غلتک

کناری رکاب  

 قاب موتور

www.iro تسمھ پیاده روی
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 ویژگی ھای اصلی دستگاه -٢.١

 %١٠±٢٢٠V ولتاژ ورودی

 HZ ۵٠/۶٠ فرکانس

سانتی متر ١۶١٠* ۶١٠ فضای پیاده روی

MP3زمان، سرعت، مسافت، کالری، ضربان قلب، امکانات

کیلومتر ١،٠-٢٠ سرعت

 گرمکیلو ٢٠٠ تحمل وزن

 ٢٧٠٠ w ٣ قدرت موتور

درجھ ٠ –١۵ شیب

www.iro بلھ مجاز وزنی ظرفیت از بیشتر استفاده ھشدار
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 لیست بستھ بندی : – ٢.٢

 ژ و یا تعمیر گردد ھیچ گونھ مسئولیتی را نمی پذیرد توجھ : شرکت در قبال محصوالتی کھ توسط افراد و یا عاملین غیر مجاز مونتا

 

 
 

 
 

 بدنھ اصلی دستگاه -١
 
مانیتور -٢  

 

 
 

 
 ستون ھای عمودی -٣

 تعداد لوازم اتصاالت ردیف تعداد لوازم و اتصاالت ردیف

١ 
     M10X20 

٧ ٢ 
      6mm آچار  

١ 

٢ 
     M10X60 

٨ ٨ 
      5mm آچار 

١ 

٣ 
     M8X65 

 ١ MP3کابل  \کلید ایمنی  9 ٢

۴ 

     M8X20 
 ١ دفترچھ راھنما ١٠ ٢

۵ 
 واشر تخت

١١ ١٠ 

 
 روغن سیلیکون

 ١ 

۶ 
 آچار چند کاره 

١    www.iro
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 مونتاژ -٣
 

 مرحلھ اول : 
در این مرحلھ بدنھ اصلی را از درون جعبھ بیرون آورده 

 و بر روی یک سطح صاف قرار دھید

سپس ستون ھای عمودی را در حالت ایستاده قرار داده 

 M10*2عدد پیچ  ٢و  M10*60عدد پیچ  ٨و بوسیلھ 

 نھا را بستھ و سفت کنیدو مھره آ

 

 مرحلھ دوم :
در این مرحلھ درپوش پالستیکی چپ و راست ستون ھای 

 را در جای خود قرار داده و آنھا را محکم کنید عمودی

 مرحلھ سوم :
در این مرحلھ سیم اتصال مانیتور را بھ دستگاه وای فای 

متصل کرده و سپس دستگاه را بر روی مانیتور قرار 

 آن را بستھ و سفت کنید M8*65پیچ  ٢یلھ داده و بوس

 

 م :چھارمرحلھ 
در این مرحلھ سیم اتصال درون ستون عمودی را بھ سیم 

اتصال مانیتور متصل کرده و مانیتور را بر روی ستون 

و  M8 * 20پیچ  ٢ھای عمودی قرار داده و بوسیلھ 

 واشر و مھره آن را بستھ و سفت کنید
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 : یشورز ھای دستورالعمل -۴

مھم نیست کھ شما چقدر ورزش می کنید، مھم این است کھ در ابتدا حرکات کششی را انجام دھید، زیرا 

پس  دقیقھ گرم کنید، 10الی  5عضالت گرم انعطاف پذیری بیشتری دارند، بنابراین باید بدن را بھ مدت 

برای شروع ورزش بعد از مدت زمان طوالنی حتما ی گردد پیشنھاد م

 دقیقھ انجام دھید 5کششی را بھ مدت  ورزش ھای

 لمس پنجھ پا : -١

کمر خود را بھ سمت جلو خم کنید و عضالت پشت و شانھ را شل کنید، 

سپس دست ھا را بھ سمت انگشتان پا بکشید و با انگشتانتان پنجھ 

( این حرکت را سھ مرتبھ انجام  ثانیھ لمس کنید 15پایتان را بھ مدت 

 دھید )

 ت عقب ران:کشش عضال  - ٢

در حالت نشستھ پای راست خود را دراز کنید و با دست چپ مچ پای چپ 

را گرفتھ و کف پای چپ را بھ قسمت داخلی ران پای راست بچسبانید، 

ثانیھ با انگشتان دستتان پنجھ  15دست راست خود را کشیده و بھ مدت 

سعی کنید برای ھر پا سھ مرتبھ این ، پای خود را لمس کنید و سپس با پای چپ این عمل را انجام دھید

 حرکت کششی رو انجام دھید
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 کشش ماھیچھ ساق پا : - ٣

خود را ثابت نگھ دارید، سپس پای چپ خود را  کف دستان خود را بر روی دیوار قرار دھید و پای راست

ت را سھ این حرکو نیم قدم بھ جلو گذاشتھ و آن را خم کنید تا عضالت ماھیچھ ساق پایتان کشیده شود 

 ثانیھ انجام دھید 15مرتبھ بھ مدت 

 کشش عضالت چھار سر ران : - ۴

گیرید برای برقراری تعادل دست راست خود را بر روی دیوار قرار دھید و با دست چپ پنجھ پای چپتان را ب

 ثانیھ نگھ دارید 15و بھ مدت انجام دھید این حرکت را سھ مرتبھ  ،بکشید و از پشت بھ سمت باسن

 کشش ناحیھ داخلی ران : - ۵

و با دو دست خود کف پایتان را بھ ھم بچسبانید و تا  ردهانو ھایتان را بھ سمت بیرون بدر حالت نشستھ ز

جای ممکن پاشنھ پایتان را بھ سمت کشالھ ران خود بکشید، سپس دو سر زانوی خود را بھ طرف زمین 

 ثانیھ انجام دھید 15الی  10بھ مدت مرتبھ و  ند، این حرکت را سھفشار دھید تا عضالت کامال کش بیای
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 عملکرد دستگاه -۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معرفی مختصر -١

 بسیار ساده است و دارای پارامترھای کمتری می باشد صفحھ مانیتوراستفاده از 

  استفاده: دستورالعمل نحوه

 پارامتر تردمیل : میزان "سرعت"

 "اصلھ"، "کالری"، "زمان" و "ضربان قلبپارامتر ورزش: میزان"ف

 حالت دستی و خودکارحالت ورزش: 

 ھیچ گونھ تنظیم خاصی بر روی دستگاه : انجام تمرینات ورزشی بدونحالت دستی ورزش

 صفحھ نمایشگر مانیتور

 USBو  MP3ورودی 

 سرعت شیب

 پایان شروع
 برنامھ

www.iro
nm

as
ter

.ir



 

 - 14 - 

 الگوی مدل تمرین : انجام تمرین بدون ھیچ گونھ تنظیم برنامھ

کنیم را بر روی  سپرین باید حالت تمرین بر اساس زمان :  بطور مثال زمانی کھ در طول تمری

 دقیقھ قرار می دھیم ٣٠

حالت تمرین بر اساس مسافت :  بطور مثال مسافتی کھ در طول  تمرین باید طی کنیم را بر 

 کیلومتر قرار می دھیم ٣روی 

حالت تمرین بر اساس کالری:  بطور مثال میزان کالری کھ در طول  تمرین باید بسوزانیم را بر 

 الری قرار می دھیمکیلو ک ۵٠روی 

برنامھ ورزشی است کھ می توان  ١٢ساس برنامھ ورزشی: این تردمیل دارای احالت تمرین بر 

 برنامھ ھای ورزشی مختلفی را بر روی دستگاه تنظیم و اجرا کرد 

 صفحھ نمایشگر مانیتور -٢

 صفحھ نمایشگر مانیتور بھ رنگ آبی است

 محتویات صفحھ نمایش :

 الف) ضربان قلب

 ) زمانب 

 ج ) مسافت

 د ) کالری

 ه ) سرعت

 کلید -٣

 کلید ھای این دستگاه عبارت است از :

 )٢،۴،۶،٨،١٠،١٢کلید مستقیم انتخاب سرعت ( ۶الف) 

 کلید روشن ١ب) 
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 کلید مکث ، شروع ١ج ) 

 کلید برنامھ خودکار ١د  ) 

 کلید برنامھ دستی ١ه  ) 

 )٢،۴،۶،٨،١٠،١٢( شیبکلید مستقیم انتخاب  ۶ر ) 

 کلید بھ جھت پخش موسیقی ( عقب، جلو، صدا کم، صدا زیاد) ۴ز ) 

 پارامتر -۴

 لتو ٢٢٠الف) ولتاژ برق 

 کیلومتر ١.٠ب ) حداقل سرعت 

 کیلومتر ٢٠پ ) حداکثر سرعت 

 دقیقھ  ٩٩ت ) بیشترین زمان ممکن جھت انجام تمرینات ورزشی : 

 دقیقھ  ٨س ) کمترین زمان ممکن جھت انجام تمرینات ورزشی : 

 کیلومتر ٩٩ج  ) بیشترین مسافت ممکن جھت انجام تمرینات ورزشی : 

 کیلومتر ١د ) کمترین مسافت ممکن جھت انجام تمرینات ورزشی : 

 کالری ٩٩٠ذ ) بیشترین میزان سوخت کالری ممکن جھت انجام تمرینات ورزشی : 

 کالری ١٠ه ) کمترین میزان سوخت کالری ممکن جھت انجام تمرینات ورزشی :  

 دقیقھ   ٩٩:   (P1—P12)ر ) بیشترین زمان ممکن جھت انجام برنامھ ورزشی 

 دقیقھ  ٨:   (P1—P12)ز ) کمترین زمان ممکن جھت انجام برنامھ ورزشی 

  کلید ایمنی -۵

در ھر شرایطی اگر کلید ایمنی از جای خود برداشتھ شود دستگاه خاموش می شود و از صفحھ 

 نمایش دستگاه صدای ھشدار دھنده ای بیرون می آید
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 مدل تمرین  -۶

 این مدل تمرین شرایط استفاده آسانی دارد : 

 الف) برق دستگاه را روشن شود

 ب ) کلید ایمنی در جای معین خود قرار بگیرد

 ) تنطیم دستی١( 

 الف) کلید شروع را بزنید :

دستگاه در زمان شروع بھ کار بوق ھشدار می زند و این بھ معنی این است کھ در حال حرکت 

 است و دستگاه بھ آرامی از یک تا پنج ثانیھ سرعت می گیرد

 ب ) تنظیمات تردمیل

 را فشار دھید تا سرعت تنظیم گردد ”-speed+”, “speed“کلید 

دمیل بر روی صفحھ نمایشگر شمارش معکوس را شروع کرده و خود نمایشگر بھ پ ) تر

 شروع بھ حرکت می کند و آمده در کارآماده بھ حالت 

 سرعت انتخاب کنیددقیق  تنظیم را جھت speedج ) کلید میانبر 

 می شود متوقفسیستم  فشار دھیدرا  pauseد ) کلید 

وز کند در این صورت سیستم خاموش نمی شود اما تجا 99:59کھ زمان تمرین از  ھنگامیه ) 

 رو بھ کاھش سرعت و اتمام ھدایت می گردد خودکاربصورت 

 برنامھ دستی -٢

 الف ) شروع

فونت ھای صفحھ نمایشگر بھ حالت چشمک زن  ،را بزنید ”mode“در حالت آماده بھ کار کلید 

ساس ارمی آید را انتخاب و بر در می آید و شما می توانید ھر حروفی کھ بھ حالت چشمک زن د

 سلیقھ خود تنظیم کنید
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 ب ) تنظیمات تردمیل

 سرعت ارزیابی می گردد ”-speed+”, “speed“با فشار دادن کلید 

 سرعت انتخاب کنیددقیق  تنظیم را جھت speedکلید میانبر 

 ج ) تردمیل پارامتر تمرین ھا را محاسبھ می کند و صفحھ نمایش را پاکسازی می کند

 می گرددمتوقف را فشار دھید دستگاه  ”STOP“) کلید  د

 کھ مدت زمان تمرین ھا از حالت برنامھ ریزی شده اولیھ تجاوز می کند و بیشتر  ه ) زمانی

 می شود، در این صورت سیستم بصورت خودکار متوقف می شود و بھ حالت آماده بھ کار 

 در می آید

 برنامھ خودکار -٣

 است برنامھ ورزشی در داخل سیستم قرار داده شده ١٢اسان، طبق برنامھ ریزی کارشن

 الف ) شروع

بھ کار است صفحھ  آمادهرا فشار دھید و زمانیکھ سیستم در حالت ”PROGRAM“ کلید  

را نشان می دھد، سپس شما می توانید خودتان زمان و سرعت  30:00نمایشگر زمان 

، ھم اکنون سیستم شروع بھ کار کرده  را بزنید STARTدلخواھتان را انتخاب و سپس کلید

ثانیھ می باشد و زمانی  ٢٠بخش تقسیم می گردد کھ ھر بخش شامل  ٢٠است. ھر برنامھ بھ 

کھ ھر برنامھ بھ پایان می رسد دستگاه بصورت خودکار وارد برنامھ بعدی می شود و وقتی 

 پایان برسد دستگاه متوقف می شود کھ تمام برنامھ ھا بھ

 : mp3و یا  USBعملکرد  -٧

برقرار شود مانیتور موزیک را پخش می کند، کلید تنظیم  USBو یا  mp3زمانی کھ اتصال 

 mp3از طریق دستگاه  mp3بر روی پنل مانیتور می باشد و تنظیم صدای  USBصدای 

player می باشد 
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 )P1-P12برنامھ ورزشی(                             : ١پیوست 

  

 زمان 

 برنامھ

 متقس ٢٠ اساس بر روی پیاده مانبندیز

٣ ٢ ١ ۴ ۵ ۶ ١ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧۴ ١۵ ١۶ ٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ 

P٠١ 
 ٣ ۵ ٣ ٣ ٢ ۴ ۴ ۴ ۵ ۴ ٣ ۵ ۵ ۴ ٣ ۵ ۴ ٣ ٣ ٢ سرعت

 ۴ ٣ ٣ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٣ ٣ ۴ ۴ ۵ ۵ ۶ ۶ ٧ ٧ ٠ شیب

P٠٢ 
 ١ ۴ ۵ ٢ ٢ ۴ ۴ ۴ ۶ ۵ ۴ ۶ ۶ ۶ ۴ ۶ ۵ ۴ ۴ ٢ سرعت

 ٧ ۵ ۵ ٣ ٣ ٣ ٣ ۵ ۵ ٧ ٧ ٩ ٩ ٧ ٧ ۵ ۵ ٣ ٣ ٠ شیب

P٠٣ 
 ٢ ٣ ۵ ۴ ٢ ۴ ۴ ۴ ٧ ٧ ۴ ٧ ٧ ٧ ۴ ۶ ۶ ۴ ۴ ٢ سرعت

 ١٢ ۵ ۵ ۵ ١٢ ١٢ ۵ ۵ ۵ ١٢ ١٢ ۵ ۵ ۵ ١٢ ١٢ ۵ ۵ ۵ ٠ شیب

P٠۴ 
 ٣ ۴ ۴ ۶ ۶ ۵ ۵ ٩ ۵ ٨ ٨ ٧ ٧ ۵ ٧ ٧ ۶ ۵ ۵ ٣ سرعت

 ۶ ۵ ۴ ٣ ٢ ١ ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٧ ۶ ۵ ۴ ٣ ٢ ٠ شیب

P٠۵ 
 ٢ ۴ ۵ ۶ ٣ ٣ ۴ ۵ ٨ ٨ ٧ ۶ ۵ ٧ ٧ ۶ ۵ ۴ ۴ ٢ سرعت

 ۶ ۵ ۴ ٣ ٢ ١ ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٧ ۶ ۵ ۴ ٣ ٢ ٠ شیب

P٠۶ 
 ٢ ٣ ۴ ۵ ٢ ۴ ۴ ۶ ٣ ٨ ٧ ۵ ٧ ٨ ۴ ۵ ۴ ٣ ۴ ٢ سرعت

 ۶ ۵ ۴ ٣ ٢ ١ ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٧ ۶ ۵ ۴ ٣ ٢ ٠ شیب

P٠٧ 
 ٣ ٣ ۵ ۶ ۶ ٣ ٣ ٣ ۵ ۴ ٣ ۵ ۴ ٣ ۵ ۴ ٣ ٣ ٣ ٢ سرعت

 ٢ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ٩ ٩ ٩ ٩ ٨ ٧ ۶ ۵ ۴ ٣ ٢ شیب

P٠٨ 
 ٢ ۴ ۴ ٣ ٢ ۴ ۴ ۴ ٧ ۶ ۴ ٧ ۶ ۴ ٧ ٧ ۶ ٣ ٣ ٢ سرعت

 ٧ ۵ ۵ ٣ ٣ ٣ ٣ ۵ ۵ ٧ ٧ ٩ ٩ ٧ ٧ ۵ ۵ ٣ ٣ ٠ شیب

P٠٩ 
 ٢ ٣ ٣ ۶ ۵ ۴ ۴ ۴ ٩ ٩ ٨ ۴ ٨ ٧ ۴ ٧ ٧ ۴ ۴ ٢ سرعت

 ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٠ شیب

P١٠ 
 ٣ ٣ ۴ ۴ ٢ ۴ ۴ ۵ ۶ ۶ ٨ ٨ ۶ ۴ ۶ ٧ ۶ ۵ ۴ ٢ سرعت

 ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ٩ ٨ ٧ ۶ ۵ ۴ ٣ ٣ ۴ ۶ ۶ ٧ ٨ ٩ شیب

P١١ 
 ٣ ۶ ٧ ٨ ٩ ٩ ۵ ۵ ۵ ۵ ٩ ۵ ۵ ۵ ٩ ۵ ٩ ۵ ۴ ٣ سرعت

 ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ٩ ٨ ٧ ۶ ۵ ۴ ٣ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ شیب

P١٢ 
 ٣ ۴ ۵ ۵ ٩ ٩ ۶ ۶ ١٠ ١٠ ٧ ٧ ١٠ ١٠ ٧ ٧ ١٠ ٨ ۵ ٢ سرعت

 ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ شیب
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 تست کامل -٨

 FATرا بزنید و مرتبا بفشارید تا وارد حالت  ”PROGRAM“کار دکمھ  در حالت آماده بھ

شوید، جھت اطالع  F-1, F-2, F-3, F-4, F-5را زده تا وارد  ”MODE“د، سپس کلید یشو

F1 ،نوع جنسیت مرد یا زن =F2،سن = F3 ،قد =F5وزن، چربی = 

 ۴الی  ١ی کنترل را از پارامترھا speedرا بفشارید و با کلید مربوط بھ گزینھ  speed کلید

 کنید.(جدول زیر را ببندید) کنترل

یا ھمان چربی سوزی شوید، در این زمان صفحھ  F5 را زده تا وارد حالت Modeسپس کلید 

. نسبت چربی داده شودقد  نشان -وزن-چربیتا  کنترل ضربان قلب را برای چند ثانیھ نگھ داشتھ

 تناسب بدن را نشان نمی دھدبراساس وزن و قد شما تنظیم می گردد، اما 

چربی، اساس اولیھ سنجش برای زنان و مردان می باشد کھ شاخص آن بر اساس قد و وزن 

باشد نشان دھنده  ١٩باشد و اگر زیر  ٢۵الی  ٢٠بین  بایدآنھا بررسی می گردد. چربی مناسب 

است کھ شما باشد نشان دھنده این  ٢۵آن است کھ شما بیش از حد الغر ھستید و اگر باالی 

باشد نشان دھنده این است کھ شما چاق ھستید، این اطالعات  ٣٠اضافھ وزن دارید و اگر باالی 

 داردپزشکی ن بھ ھیچ وجھ ریشھفقط برای مصرف کننده می باشد و  ،بصورت تقریبی
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 عملکرد قفل ایمنی 

در مواقع اضطراری زمانی کھ کلید ایمنی را بکشید تردمیل متوقف می شود و زنگ ھشدار 

ی را بار دیگر در جای دھنده از صفحھ نمایشگر مانیتور بھ صدا در می آید و زمانی کھ کلید ایمن

 خود قرار دھید دستگاه مجددا بھ حالت آماده بھ کار برمی گردد

 قبل از انجام ورزش حتما کلید برق دستگاه و کلید ایمنی را بررسی کنید – ١

ایمنی زمانی کھ در طول ورزش دچار حالت غیر طبیعی شده اید می توانید با کشیدن کلید  -٢

و با جای گذاری کلید در جای خود مجددا دستگاه بھ حالت آماده  هرددستگاه را سریعا متوقف ک

 بھ کار برمی گردد

افراد غیر حرفھ ای بھ ھیچ عنوان نباید تردمیل را تعمیر کنند زیرا ممکن است کھ آسیب  -٣

 جدی بھ دستگاه وارد شود

 

٠١مرد  جنسیت ٠١ ٠٢زن    

 ٩٩------١٠ سن ٠٢
 ٢۴٠----١٠٠ ارتفاع ٠٣
 ١۶٠-----٢٠ وزن ٠۴

٠۵ 

 کمبود وزن ١٩≥ چربی
عیوزن طبی (٢۵---٢٠)= چربی  
 اضافھ وزن (٢٩---٢۵)= چربی
 چاقی ٣٠≤ چربی

www.iro
nm

as
ter

.ir



 

 - 21 - 

 راھنمای عیب یابی -۶

لطریقھ رفع مشک  علت احتمالی مشکل  

 صفحھ نمایشگر

ور روشن مانیت  

 نمی شود

 سیم اتصال بھ درستی وصل نشده  -١

 فاقد سیم اتصال می باشد -٢

 سیستم حفاظت از اضافھ بار عمل نمی کند -٣

 ترانس سوختھ است -۴

 سیم اتصال را بھ درستی وصل کنید -١

 وصل کنیدسیم اتصال بھ دستگاه  -٢

 سیستم حفاظت از اضافھ بار را خاموش و روشن کنید -٣

 س را تعویض کنیدتران -۴

 موتور روشن

نمی شود   

 کلید امنیتی در جای خود قرار نگرفتھ -١

 سیم برق موتور وصل نیست -٢

 کابل کنترل سیگنال وصل نیست -٣

 برد آسیب دیده است -۴

 موتور آسیب دیده است -۵

 کلید امنیتی را در جای خود قرار دھید -١

 وصل کنیدسیم برق موتور را  -٢

 سیگنال را وصل کنید کابل کنترل -٣

 برد را تعویض کنید -۴

 موتور را تعویض کنید -۵

E٠١ 
 سیم اتصال بھ درستی وصل نشده -١

 سیم اتصال آسیب دیده است -٢

 وصل کنیدسیم اتصال را مجددا  -١

 سیم اتصال را تعویض کنید -٢

E٠٢ 
 آن ارتباطو یا  از مدار خارج شدهموتور  -١

 ضعیف است

 است کابل برق خراب -٢

 را بررسی کنید خطوط ارتباطیتور را تعویض کنید و مو -١

 کابل برق و یا برد را تعویض کنید -٢

E٠٣ 

  سنسور سرعت بھ درستی وصل نشده -١

 سنسور سرعت آسیب دیده است -٢

 سیم برق بھ درستی وصل نشده است -٣

 موتور آسیب دیده است -۴

 برد آسیب دیده است -۵

 ستی وصل کنیدرا بھ در سیم سنسور -١

 سنسور سرعت را تعویض کنید -٢

 سیم برق را بھ درستی وصل کنید -٣

 با تکنسین شرکت تماس حاصل فرمایید -۴

 با تکنسین شرکت تماس حاصل فرمایید -۵

E٠۵ 

 وزن کاربر بیشتر از تحمل دستگاه است -١

 زائده ای در دستگاه وجود دارد -٢

 برد آسیب دیده است -٣

 ابقت نداردولتاژ برق مط -۴

 نباید بیش از تحمل وزن دستگاه بر روی آن قرار گرفت -١

 زائده را از دستگاه خارج کنید -٢

 برد را تعویض کنید -٣

 ولتاژ برق را تنظیم کنید -۴

E٠۶ برد را تعویض کنید برد اخطار می دھد 

Eدھید کلید امنیتی را بر جای خود قرار  کلید امنیتی بر روی دستگاه قرار ندارد ٠٧ 

Eبرد را تعویض کنید برد آسیب دیده است ٠٨ 

E0a کلید برق دستگاه را خاموش و روشن کنید فعالیت تردمیل غیر طبیعی است 
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 نگھداریطریقھ  -٧

 روغن کاری ٧.١

 بعد از یک مدت پیاده روی باید تردمیل را با روغن سیلیکون روغن کاری کنید

 نکتھ :

ماه، دستگاه  ۵ھ از تردمیل استفاده می کنید باید پس از گذشت ساعت در طول ھفت ٣اگر کمتر از 

 را یکبار روغن کاری کنید

ماه، دستگاه  ٢ساعت از تردمیل استفاده می کنید باید پس از گذشت  ٧الی  ۴اگر در طول ھفتھ 

 را یکبار روغن کاری کنید

ماه،  ١از گذشت  ساعت در طول ھفتھ از تردمیل استفاده می کنید باید پس ٧اگر بیشتر از 

 دستگاه را یکبار روغن کاری کنید

موجب اشتھ باشید روغنکاری بھ موقع روغن کاری را بیش از حد انجام ندھید و بھ خاطر د

 گردد طول عمر مفید دستگاه می افزایش

 طریقھ روغن کاری -٧.٢

تریکی قبل نکتھ مھم در مورد روغن کاری مطمئن بودن از خاموش کردن دستگاه و قطع جریان الک

از روغن کاری است، درضمن از روغن ھای متفرقھ جھت دستگاه استفاده ننمایید، ھرگاه زیر 

 تسمھ را لمس کرده و متوجھ خشکی آن شدید می توانید نسبت بھ روغن کاری آن اقدام نمایید

 روغن کاری زیر تسمھ نقالھ بھ شرح ذیل می باشد :

 دستگاه را تا کنید تردمیل را متوقف کرده و کفیالف ) تسمھ 

ب ) لبھ تسمھ دستگاه را تا جای ممکن باال زده و سپس روغن را تا قسمت میانی تسمھ برده و 

روغن کاری کنید، دو طرف تسمھ را روغن کاری کرده و دستگاه را روشن کنید و روی سرعت 

 ذب می شودکیلومتر گذاشتھ تا تسمھ کامال روغن کاری شود، پس از چند دقیقھ روغن کامال ج ١
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 خارج شدن تسمھ از حالت تنظیم  -٧.٣

تنظیمات دستگاه بر اساس نیازھای شخصی شما می باشد، اما پس از یک دوره استفاده ممکن 

است کھ تسمھ از تنظیمات پیش فرض خارج شود، بنابراین اگر متوجھ ھرگونھ لغزش غیر 

تسمھ نباید بیش از حد سفت شود طبیعی در عملکرد تسمھ شده اید، باید تسمھ را تنظیم کنید و 

زیرا موجب می شود تا فشار بسیار زیادی بھ موتور وارد شده و منجر بھ آسیب دیدگی شدید 

 می شود

انحراف تسمھ از محور اصلی شامل گارانتی نمی باشد، سرویس ھای اصلی ماھیانھ طبق 

چپ و یا راست  و ھر گاه شاھد حرکت تسمھ بھ سمت دفترچھ راھنما می بایست انجام گردد

 شدید، برای جلوگیری از ھرگونھ آسیب باید سریعا تسمھ را تنظیم کنید

 در و داده قرار شده کشیده طرف ٓانھ ب ھتسمھ ک سمتی در را بزرگ ٓالن ٓاچار شکل مطابق

 ھای ھعقرب جھت در باشد، می حرکت حال در ساعت بر کیلومتر ۶ سرعت با دستگاه ھک حالتی

 در نظر مورد تغییر تا کنیم می صبر ھدقیق چند برای گردانیم، می دایره نیم میزان ھب ساعت

 تکرار دوباره را فوق ھمرحل نگشت باز عادی حالت ھب ھتسم اگر ٓان از پس گردد، ایجاد ھتسم

 دنمایی می

 تسمھ در حال حرکتتنظیم  -۵.٧

ید از دستگاه اگر مدت زیادی از سرویس و سفت کردن پیچ دستگاه گذشتھ، در این زمان نبا

 بنابراین باید تسمھ را تنظیم کنید استفاده شود زیرا ممکن است صدمھ جدی بھ تسمھ وارد شود

 بین تسمھ قرار می گیرند باید برداشتھ شوندما روی تسمھ و یا بر توجھ : ھرگونھ اشیائی کھ 
 

如果跑带左偏,则顺时针调节左

边螺丝或逆时针调节右边螺丝

如果跑带右偏,则顺时针调节右

边螺丝或逆时针调节左边螺丝

If deviate to the right, then 
adjust the screw on the right 
side clockwise or the screw on 
the left side anticlockwise. 

 

If deviate to the left, then 
adjust the screw on the left side 
clockwise or the screw on the 
right side anticlockwise. 
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