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1. Product Brief
Product Name: Single function electric treadmill

Main parameters and parts list
Main technical parameters

No. Parameters Names Description
1 Input power voltage 220-240V(50/60Hz)
2 Motor power 1.75HP
3 Speed 0.8-19Km/h
4 Running surface 420*1150 mm
5 Max user weight 130KG
6 Expand dimensions 1530*685*1160 mm
7 Functions Running

Packing list
No. Name Units Qty

　
1 Complete machine set 1
2 Accessory Bag pc 1
3 Side cover set 1

Screws bag list
NO. Name QTY NO. Name QTY

1 Screw M8*22 4 7 Combination wrench 1
2 Screw M8*45 2 8 Safety key 1
3 Screw M8*25 2 9 Silicon oil 1
4 Nut M8 2 10 User manual 1
5 Inner hexagon wrench 5mm 1 11 MP3 cable 1
6 Inner hexagon wrench 6mm 1



Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen

:Please read the instructions carefully before using.

Gebruik en opslag van de loopband binnenshuis, vermijd vocht en kan niet door water worden

gemorst

Draag geschikte kleding en sportschoenen voor het sporten. Verboden om op de loopband te trainen

blootvoets.

Krachtige stekker moet geaard zijn, stopcontact moet een speciaal circuit hebben, niet delen met

andere elektrische apparatuur.

Houd kinderen uit de buurt van de machine om ongelukken te voorkomen.

Vermijd te lange tijd en overbelasting, anders zullen de motor en de controller beschadigd raken,en

zal de achteruitgang van lager, loopband en treeplank versnellen. Onderhoud de machine

regelmatig.

Houd de machine uit de buurt van stof om sterke statische elektriciteit te voorkomen

Haal de elektrische stroom ervan af na gebruik.

Zorg voor goede ventilatie tijdens het hardlopen.

Klem de kabel van het veiligheidsslot op uw kleding om ervoor te zorgen dat de machine stopt in

geval van nood.

Als u zich niet goed voelt bij het gebruik van deze machine, stop dan en raadpleeg een arts.

Siliconenolie moet na gebruik buiten het bereik van kinderen worden gehouden.

Als het netsnoer beschadigd is, neem dan contact op met ons gekwalificeerd onderhoudspersoneel

voor service in plaats van zelf te repareren.

Forbidden
Gebruik de machine niet in het geval van zichtbare schade, of als delen los zitten.

---- Ongelukken kunnen ontstaan op deze manier

Spring niet op en neer tijdens gebruik

---- Ongelukken kunnen ontstaan tijdens neerkomen

Gebruik de machine niet op een vochtige plek zoals de badkamer.

Zet de machine niet in direct zonlicht, of warme plekken zoals bij een over of verwarming.

----Dit kan lekken veroorzaken of brand

Gebruik de machine niet als de stekker beschadigd is, of los ingeplugd zit.

----Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.

Beschadig of buig het netsnoer niet met geweld en draai het ook niet om. Plaats geen zware



voorwerpen op de machine, klem de stroomlijn niet vast.

----Anders veroorzaakt dit brand of een elektrische schok.

Gebruik de machine niet voor meer dan 2 personen tegelijk en kom niet in de buurt van de machine

wanneer het in gebruik is.

---- - Het kan een ongeluk zijn of letsel als gevolg van vallen

Mensen die niet mentaal capabel zijn, of niet zonder supervisie mogen trainen, niet dit apparaat

laten gebruiken.

----Ongelukken kunnen ontstaan

Vermijd drinken, of het lekken van water tijdens gebruik.

---- Dit kan elektrische schokken tot gevolg hebben

Mensen die niet gewend zijn om regelmatig te sporten, dienen het voorzichtig op te bouwen.

Ne het eten, of tijdens vermoeidheid, gelieve het apparaat niet te gebruiken.

---- Dit kan toch gezondheidsschade leiden

Dit product is voor thuis gebruik, en niet voor professioneel gebruik zoals sportscholen.

Niet gebruiken als er harde voorwerpen in broekzakken zitten.

----Kan een ongeval of letsel veroorzaken

Niet gebruiken wanneer de stekker op de naald, afval of water zit.

----Kan elektrische schokken, kortsluiting of brand veroorzaken. Niet gebruiken met natte

handen!

Wanneer niet in gebruik, trek de stekker uit het stopcontact.

----Het stof en vocht kunnen de isolatie verouderen en leiden tot lekkage of brand.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde

lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij deze zijn

gegeven toezicht of instructie met betrekking tot het gebruik van het apparaat door een persoon die

verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spele

Geaard beschermingssysteem

Dit product moet geaard zijn. Als de machine niet goed werkt, zorgt aarding voor een goed kanaal

voor elektrische stroom, om het risico op elektrische schokken te verminderen

Dit product is voorzien van een stekker met aardgeleider en stekker. Volledig inpluggen van de

stekker in het standaard stopcontact aub.

Als de aansluiting van de aardgeleider van de apparatuur niet goed is, zal dit een elektrische schok

veroorzaken.

Twijfelt u of uw product correct is geaard of niet, raadpleeg een professional.



3. Installation Instructions
1. Zet de machine plat op de grond. En plaats de rechtopstaande kolommen en console zoals
hieronder:

2. Gebruik de 5# binnenzeskantsleutel, schroef M8*45(A), M8*22 (B) en moer M8 om de
rechtopstaande kolom op de basis te vergrendelen.

Houd linker- en rechterkolommen vast, gebruik 6 # inbussleutel om het consoleframe op de
kolommen te vergrendelen met schroef M8 * 25.

Gebruik de schroevendraaier om de voorgeïnstalleerde schroef M5*14 te verwijderen en gebruik
deze om de zijpanelen op de basis te bevestigen.



5.Houd de veiligheidssleutel op de positie zoals hieronder:

OPMERKING: bevestig dat alle schroeven na installatie uniform zijn vergrendeld volgens de
vereisten en controleer of er geen onderdeel is weggelaten voordat u de elektriciteit aansluit.

* Volgens de persoonlijke eisen, drie niveaus van handmatige helling voor kiezen zoals hieronder:

Picture: 1 Picture: 2 Picture: 3

4.Using Instructions
4.1 Using treadmill
1) Steek de stekker goed in het stopcontact en zet de schakelaar aan (in rode kleur).
Als het lampje brandt, klinkt er een pieptoon en vervolgens licht het scherm op.

2) Houd de veiligheidssleutel uit de buurt
van kinderen wanneer de loopband niet in gebruik is. Plaats de siliconenolie op plaatsen waar
kinderen niet bij kunnen. Als het per ongeluk is gegeten of in de ogen is gespleten, gebruik dan
water om te wassen en raadpleeg onmiddellijk een arts.
3) Veiligheidssleutel Inleiding De loopband kan alleen starten als de veiligheidssleutel op het gele
gedeelte van de console is geplaatst. Klem de veiligheidssleutel op kleding wanneer u de loopband
gebruikt om ongelukken te voorkomen. Als u de veiligheidssleutel uit de loopband trekt, stopt de
loopband onmiddellijk en plaatst u de veiligheidssleutel terug als u doorgaat met het gebruik van de
loopband.
4) Opvouwinstructies Vouw de loopband op: het bespaart ruimte wanneer de loopband is
opgevouwen.



Zet de schakelaar uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u hem opvouwt. Til het loopdek
op totdat het wordt vastgehouden

Vouw de loopband uit:
Schop tegen de drukstang, houd het loopdek vast en laat het loopdek geleidelijk zakken.

4.2 Aantal programma's 3 handmatige programma's (modi), 12 automatische programma's, 1
FAT-programma.
4.3 Veiligheidssleutelfunctie
Koppel de veiligheidssleutel los, "E7" verschijnt op het scherm. De loopband stopt onmiddellijk en
u hoort een piepend geluid. Plaats de veiligheidssleutel terug, alle gegevens worden binnen 2
seconden gewist. Zet de schakelaar uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u hem
opvouwt. Til het loopdek op totdat het wordt vastgehouden. Vouw de loopband uit: Ontkoppel de
veiligheidssleutel op elk moment kan de machine stoppen en er is informatie op het scherm. Zet de
veiligheid terug kan het scherm herstellen naar de beginpagina

4.4 Functies van de knoppen
4.4.1 Stop -knop
Als de stroom is ingeschakeld, drukt u op de startknop om de loopband te starten
4.4.2 Stop button
Als de loopband in gebruik is, drukt u op de stop-knop om de loopband te stoppen en alle gegevens
worden gewist. Nadat de loopband is gestopt, keert het scherm terug naar de handmatige modus
4.4.3 Programmaknop
Wanneer de loopband in stand-by staat, kunt u door op deze knop te drukken de opties van
automatische programma's (P1 - P12) en handmatige modus doorlopen. De handmatige modus is de



standaard bedrijfsmodus van het systeem.
4.4.4 Modusknop
Wanneer de loopband in stand-by staat, kunt u op deze knop drukken om 3 aftelmodussen te
doorlopen: aftellen van de tijd, het aftellen van de afstand en het aftellen van calorieën
4.4.5 Knop Snelheid +-
Wanneer de loopband in bedrijf is, kunnen deze toetsen worden gebruikt om de snelheid van de
machine aan te passen. Druk op Speed + om de snelheid te verhogen en druk op Speed - om de
snelheid te verlagen.
4.4.6 Toetsen voor directe snelheid
Wanneer de loopband in lopende staat is, kunnen deze toetsen worden gebruikt om de snelheid
direct in de corresponderende waarde aan te passen. Druk op 1/3/5/7/9/11km/h om de snelheid
direct in te stellen
4.4.7  Afspelen/Pauze-knop
Wanneer u muziek afspeelt, kunt u op deze knop drukken om de muziek te pauzeren of af te spelen
4.4.8 Vorige (Vorige)-knop
Wanneer u muziek afspeelt, kunt u op deze knop drukken om het vorige muziekbestand af te spelen.
4.4.9 Volgende knop
Wanneer u muziek afspeelt, kunt u op deze knop drukken om het volgende muziekbestand af te
spelen.
4.4.10 Volume knop
Wanneer u muziek afspeelt, kunt u op deze knoppen drukken om het volume aan te passen. Druk op
Volume + om het volume hoger te zetten en druk op Volume - om het volume lager te zetten.
4.4.11 Mute knop
Druk tijdens het afspelen van muziek op deze knop om het geluid te dempen.
4.4.12 FAT knop
in de standby-modus op deze toets om het detectievenster van de menselijke body mass index (FAT)
te openen waarin "FAT" wordt weergegeven. Druk op de knop "Instellingen" om de in te stellen
parameters te selecteren (F1 - geslacht, F2-leeftijd de F3- lengte, F4-lichaamsgewicht), gebruik
"speed+" en "speed -" om het geslacht in te stellen en druk op de modusknop om in te stellen
volgende parameters. Wanneer de instellingen zijn voltooid, houdt u de handpuls ingedrukt om de
fysieke detectie in te voeren. De body mass index (FAT) is een meting van de relatie tussen de
lengte en het gewicht van een persoon, maar verwijst niet naar de verhouding van het lichaam. FAT
is geschikt voor mannen en vrouwen, samen met andere gezondheidsindicatoren, het dient als basis
voor mensen om hun gewicht aan te passen. Ideale VET moet tussen 20-25 zijn, minder dan 19
betekent mager, het bereik tussen 25 en 29 is overgewicht, en als je meer dan 30 bent, wordt het als
zwaarlijvigheid beschouwd. Het bereik van parameters is als volgt. (Deze gegevens zijn alleen ter
referentie en kunnen niet als medische gegevens worden beschouwd.)

01 Geslacht 01man 02 vrouw
02 Leeftijd 10------99
03 Lengte 100----200
04 Gewicht 20-----150

05 Vet % ≤19 Under weight
vet = (20---25) Normaal gewicht
vet = (25---29) Overgewicht
vet ≥30 Obesitas

4.5 Displayfunctie
Snelheidsdisplay. 4.4.6 Toetsen voor directe snelheid Wanneer de loopband in lopende staat is,
kunnen deze toetsen worden gebruikt om de snelheid direct in de corresponderende waarde aan te
passen. Druk op 1/3/5/7/9/11km/h om de snelheid direct in te stellen. Hoogte 100 ---- 200 04 Geef
de huidige rijsnelheid weer. 4.4.7 Afspelen/Pauze-knop Wanneer u muziek afspeelt, kunt u op deze
knop drukken om de muziek te pauzeren of af te spelen. Gewicht 20 ----- 150 4.5.2 Tijdweergave



Toon de tijd van de handmatige modus en de afteltijd onder automatische modi en programma's.
onder gewicht 4.4.8 Vorige (Vorige)-knop Wanneer u muziek afspeelt, kunt u op deze knop drukken
om het vorige muziekbestand af te spelen. 4.5.3 Afstandsweergave Toon cumulatieve afstand in
handmatige modus en programma's. Geef het aftellen van de afstand weer in de automatische
modus. 4.4.9 Volgende-knop Wanneer u muziek afspeelt, kunt u op deze knop drukken om het
volgende muziekbestand af te spelen. 05 VET ÿ19 4.5.4. Calorieweergave Toon cumulatieve
calorieën in handmatige modus en programma's. Geef het aftellen van calorieën weer in de
automatische modus. 4.4.10 Volume ±-knop Wanneer u muziek afspeelt, kunt u op deze knoppen
drukken om het volume aan te passen. Druk op Volume + om het volume hoger te zetten en druk op
Volume - om het volume lager te zetten. VET = (20---25) Normaal gewicht 4.5.5. Hartslagweergave
Wanneer het hartslagsignaal wordt gedetecteerd, gaat het hartslagindicatielampje branden en geeft
het scherm de hartslagwaarde weer.
4.5.6 Hartslagdetectiefunctie Wanneer de loopband is ingeschakeld, houdt u de hartslag een tijdje
vast en de hartslagwaarde wordt op het scherm weergegeven. (Deze gegevens zijn alleen ter
referentie, ze kunnen niet als medische gegevens worden beschouwd.)

4.6  Automatische programma's
Elk programma is verdeeld in 10 segmenten en de looptijd van elk segment van het programma is
gelijk verdeeld.  Hieronder volgt een vorm van tijdverdeling van 12 programma's.

Program Set time / 10 = Running time of each period

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

P1 SPEED 3 3 6 5 5 4 4 4 4 3

P2 SPEED 3 3 4 4 5 5 5 6 6 4

P3 SPEED 2 4 6 8 7 8 6 2 3 2

P4 SPEED 3 3 5 6 7 6 5 4 3 3

P5 SPEED 3 6 6 6 8 7 7 5 5 4

P6 SPEED 2 6 5 4 8 7 5 3 3 2

P7 SPEED 2 9 9 7 7 6 5 3 2 2

P8 SPEED 2 4 4 4 5 6 8 8 6 2

P9 SPEED 2 4 5 5 6 5 6 3 3 2

P10 SPEED 2 5 7 5 8 6 5 2 4 3

P11 SPEED 2 5 6 7 8 9 10 5 3 2

P12 SPEED 2 3 5 6 8 6 9 6 5 3

Translation of Error Codes
Fault code Failure Description Fault handling

E1
Communication Abnormal:
when the power is on, the
connection between lower
controller and the console is
abnormal.

Possible Cause: the communication between the lower controller
and console is blocked, check each joints between the controller
and console, ensure that each core is fully plugged in. Check the
the connection line, replace it if it’s damaged.



E2
No signal from motor.

Possible Cause:
Check the motor cable to see whether it is connected well or not,

if not, connect the motor wire again.
Check the motor cable to see whether it is damaged or has a burnt

smell, if yes, replace the motor.
Check the speed sensor to see whether it is correctly installed or
damaged

E5

Over current protection:
In working, the lower

controller detects the current
to be over 6A for more than
3 seconds.

Possible Cause:
Overloading leads to excessive current, and the system stops out of
self-protection, or some part is stuck, causing the motor to stop.
Adjust the treadmill and restart it. Check if there is liquid or burnt
smell while the motor is running, if yes, replace the motor; check if
the controller has a burned smell, if yes, replace the controller;
check the power supply voltage, if it does not match the
specifications, change into correct voltage and test the machine
again.

E6
Explosion-proof impact
protection: the abnormal
voltage or motor cause the
faulty of circuit that drive the
motor.

Possible Cause:
Check if the power supply voltage is 50% lower than normal
voltage ，use the correct voltage and test the machine again；check
if the controller has a burnt smell and replace the controller; Check
if the motor cable is connected and connect the motor wire again.

E7 No safety key Put the safety key on the right place.

5. Routine maintenance
Warning: Before cleaning or maintaining products, please be sure the power plug of the
treadmill is pulled out.
Cleaning: Comprehensive cleaning will extend the using life of the electric treadmill.
Remove dust periodically in order to keep the parts clean. Be sure to clean running belt with both
sides of the exposed portion, which will reduce the accumulation of impurities. Make sure to wear
clean athletic shoes to avoid carrying the dirty matters into running board and belt. Treadmill belts
shall be cleaned by a damp cloth with soap. And please pay attention to avoid to wet the electrical
components and running belt.
Warning:Make sure power plug disconnect before moving motor cover away, clean the motor at
least once a year.
Running belt specialized lubricant
This electric treadmill’s running board and running belt has been lubricated in factory. Friction
between the running belt and running board has a great influence to the using life and the
performance of the electric treadmill, therefore regular applying of lubricant is needed. We advise
you to check the board regularly. If the board’s surface is damaged, please contact our customer
service center.
We advise using lubricant between running belt and running board with following schedule:
Lightweight user (use less than 3 hours a week) once per month;
Heavyweight use (use more than 7 hours a week) once every half month.
1.In order to better safeguard your electric treadmill and extend the life of the machine, it is
recommended that after your continued use of two hours, turn off the machine and let it rest for 10
minutes before using again.
2.If the treadmill belt is too loose, there will be skid phenomenons while running; if it’s too tight, it
may reduces motor performance and harden the abrasion of roller and the running belt. You can lift
two sides of the running belt for 50-75mm when the tightness is appropriate.



Running with adjusted alignment and tightness
In order to better use the treadmill and make the treadmill functions work better, it is necessary for
you to adjust the running belt into the best condition.
Running Belt alignment
Put electric treadmill flat on the ground.
Make the electric treadmill run at a speed of about 6-8km/hour .
If the running belt is closer to the left, rotate the left adjusting bolt with 1/2 turn clockwise, then
rotate the right adjusting bolt with 1/2 turn counter-clockwise. (Picture A)
If the running belt is closer to the right, rotate the right adjusting bolt with 1/2 turn clockwise, then
rotate the left adjusting bolt with 1/2 turn counter-clockwise. (Picture B)

Picture A                     Picture B

Silicone oil using method:
Step 1: Cut the top of the silicone oil bottle (Picture 1)
Step 2: Find the small decorative cap on left & right end caps(Picture 2)
Step 3: Open the small cap (Picture 3)
Step 4: Drop silicon oil into oil guiding(Note: 1/4 of the bottle) (Picture 4)
Step 5: adjust the speed of the treadmill into 4-5 km/h. Walk on the machine for 1 or 2 minutes to
make sure that the silicon oil is evenly distributed.

Picture 1 Picture 2 Picture 3 Picture 4


