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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
Importantes ações foram tomadas na segurança desse projeto e na fabricação da Esteira Titanium TC47.
Ainda assim, é muito importante que você siga rigorosamente as seguintes instruções de segurança. Não nos
responsabilizamos por acidentes causados por infringir essas regras.
Para garantir a sua segurança e evitar acidentes, leia atentamente o manual de instruções antes de usar a esteira
pela primeira vez.
1. Consulte seu médico antes de começar a se exercitar neste equipamento, especialmente para usuários com
algum tipo de problema de saúde.
2. Recomendamos que pessoas com deficiência só utilizem o aparelho quando houver assistência médica
qualificada.
3. Ao usar a esteira, use roupas confortáveis e, de preferência, calçados esportivos ou aeróbicos. Evite usar
roupas largas que possam ficar presas nas partes móveis do aparelho.
4. Pare de se exercitar imediatamente se você se sentir mal ou se sentir dores nas articulações ou nos
músculos. A tontura é um sinal de que você está se exercitando muito intensamente. Aos primeiros sinais de
tontura, deite-se no chão até se sentir melhor.
5. Certifique-se de que não há crianças por perto quando estiver se exercitando na esteira. Além disso, o
equipamento deve ser guardado em um local em que crianças ou animais domésticos não possam alcançar.
6. Certifique-se de que apenas uma pessoa de cada vez utilize a esteira.
7. Depois de configurar a esteira de acordo com as instruções de operação, certifique-se de que todos os
parafusos, arruelas e porcas estejam encaixados e apertados corretamente.
8. Não use peças danificadas ou já usadas.
9. Coloque sempre o equipamento sobre uma superfície lisa, limpa e resistente. Nunca use perto da água e
certifique-se de que não haja objetos pontiagudos nas proximidades do aparelho. Se necessário, coloque um
tapete de proteção (não incluso) para proteger seu piso embaixo do aparelho e mantenha um espaço livre de
pelo menos 0,5 m ao redor da esteira como medida de segurança.
10. Tenha cuidado para não colocar os braços e as pernas perto de peças móveis. Não coloque nenhum
material nas aberturas do aparelho.
11. Utilize o equipamento apenas para os fins descritos neste manual de instruções. Use apenas acessórios
recomendados pelo fabricante.
12. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de
assistência técnica ou pessoas similares para evitar riscos.
PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE SEGURANÇA
Fonte de energia: 220v
Escolha um lugar ao alcance de uma tomada ao posicionar a esteira.
Sempre conecte o aparelho a uma tomada com um circuito aterrado e nenhum outro aparelho conectado a
ele. Recomenda-se não usar nenhum cabo de extensão.
Um aterramento defeituoso do aparelho pode causar risco de choque elétrico. Peça a um eletricista
qualificado para verificar a tomada caso você não saiba se o aparelho está devidamente aterrado. Não modifique
o plug do aparelho se não for compatível com a sua tomada. Peça a um eletricista qualificado para instalar uma
tomada adequada.
As oscilações repentinas de tensão podem danificar seriamente sua esteira. Mudanças climáticas ou ligar
e desligar outros aparelhos podem causar picos de tensão, sobrecarga ou tensão de interferência. Para limitar o
perigo de danos à esteira, ela deve ser equipada com um dispositivo de proteção contra sobrecarga (não incluído).
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Mantenha o cabo de alimentação afastado das rodinhas de transporte. Não deixe o cabo de alimentação
abaixo da plataforma de corrida. Não use a esteira com um cabo de alimentação danificado ou desgastado.
Desligue o plug da tomada antes de limpar ou realizar trabalhos de manutenção. A manutenção só deve ser
feita por técnicos de serviços autorizados, salvo indicação em contrária pelo fabricante. Ignorar essas instruções
anula automaticamente a garantia.
Inspecione a esteira antes de cada uso para certificar-se de que todas as peças estejam
funcionando.
Não use a esteira ao ar livre, em uma garagem ou sob qualquer tipo de cobertura. Não exponha
a esteira a alta umidade ou luz solar direta.
Nunca deixe a esteira sem vigilância.
Certifique-se de que a manta esteja sempre tensa. Inicie a esteira antes de pisar nela.
Deixe uma área de segurança de 2,00m x 1,00m atrás da esteira para que se possa entrar e sair facilmente,
sem ficar preso se houver uma emergência. Ocasionalmente, após uso prolongado, você encontrará um pó preto
fino abaixo da esteira. Este é um desgaste normal e NÃO significa que há algo de errado com sua esteira. Esta
poeira pode ser facilmente removida com um aspirador de pó. Se você quiser evitar que essa poeira caia no chão
ou no carpete, coloque um tapete embaixo da esteira.
USAR CIRCUITO DEDICADO
A tomada selecionada deve ser um circuito dedicado. É particularmente importante que nenhum equipamento
elétrico sensível, como computador ou TV, compartilhe o mesmo circuito.
MONTAGEM
Antes de iniciar a montagem deste equipamento, leia atentamente os passos de configuração
nas instruções. Também recomendamos que você visualize os desenhos antes de fazer a montagem
de sua esteira.
Remova todo o material da embalagem e coloque as peças individuais em uma superfície livre. Isso fornecerá
uma visão geral e simplificará a montagem.
Por favor, considere que há sempre o risco de ferimentos ao usar ferramentas e realizar atividades técnicas.
Proceda com cuidado ao montar o dispositivo.
Certifique-se de ter um ambiente de trabalho livre de riscos e não deixe, por exemplo, ferramentas espalhadas.
Deposite o material da embalagem de forma que não represente perigo. Sacos de papel alumínio/plástico são um
risco potencial de asfixia para crianças! Assim que desembalar, descarte esse material para evitar acidentes.
Não se apresse ao ver as ilustrações. Depois, monte o dispositivo de acordo com a série
de ilustrações correspondentes.
O dispositivo deve ser cuidadosamente montado por um adulto. Se necessário, solicite ajuda
de outra pessoa que seja habilidosa.
DESEMBALAR E MONTAR
ADVERTÊNCIA: Tenha muito cuidado ao montar esta esteira. Não fazer isso pode resultar em ferimentos graves.
NOTA: Cada número de etapa nas instruções de montagem informa o que você fará. Leia e compreenda todas as
instruções cuidadosamente antes de montar a esteira.
DESEMBALE E VERIFIQUE O CONTEÚDO DA CAIXA
Levante e remova a caixa que envolve a esteira.
Verifique se os itens a seguir estão presentes. Se alguma das peças estiver faltando, entre em contato com
o revendedor.
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CONTEÚDO DA CAIXA

PARTES PRINCIPAIS
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PACOTE DE FERRAGENS

INSTRUÇÕES DA ESTEIRA
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS
DIMENSÕES
(CxLxA)

Dobrada: 121,5 cm x 151 cm x 87 cm
Montada: 182 cm x 151 cm x 87 cm

Superfície de Corrida

145 cm x 50 cm

Velocidade

1.0 - 21km/h

* RESERVAMOS O DIREITO DE ALTERAR O PRODUTO SEM AVISO PRÉVIO.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
Passo 1: Retire a máquina da caixa e coloque-a em um chão plano. (Como mostrado).
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Passo 2: Conectar o fio de comunicação de dentro do tubo vertical com o fio de dentro da estrutura do quadro.
Em seguida, insira a coluna no anel de fixação em ambos os lados da estrutura principal e fixe firmemente
com o Parafuso Allen de Meia Rosca e o Parafuso Hexagonal Cabeça Plana M8*15.

Passo 3: Retire a tampa do guidão e, em seguida, fixe-a no painel com 4 peças de Parafuso auto-roscante
ST4X16; Retire o anel de fixação da estrutura do painel e, em seguida, fixe-o no painel com 4 peças de
Parafuso Hexagonal Cabeça Interna Cheia, 4 peças de arruela plana Φ8 e 4 peças de arruela de pressão Φ8.
AVISO: Preste mais atenção para evitar qualquer arranhão na tampa do guidão e no paiel durante a montagem;
Certifique-se de que o fio de comunicação também passe pelo anel de fixação.
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Passo 4: Conecte o fio de comunicação dentro do poste do suporte com o fio de comunicação dentro do
guidão do painel conforme a imagem a seguir. Em seguida, fixe o painel com o tubo vertical com 4 peças
de Parafuso Hexagonal Cabeça Plana. (Trave os parafusos.)

Passo 5: Retire a tampa do tubo do suporte e, em seguida, fixe-a em cada lado da plataforma de corrida
conforme a figura a seguir. Em seguida, aperte todos os parafusos.
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LIGANDO
Coloque o cabo de alimentação na tomada elétrica com 10A. Aperte o interruptor para a posição “ON”.
A tela brilha com um som de alerta.
CHAVE DE SEGURANÇA E CLIP
A chave de segurança foi projetada para cortar a energia principal da esteira em caso de emergência,
projetada para desligar o equipamento imediatamente. Sua esteira não será iniciada a menos que a chave
de segurança esteja inserida corretamente no porta-chaves no meio do painel. A outra extremidade da
chave de segurança deve ser presa com segurança à sua roupa para que, no caso de você cair, você puxe
a chave de segurança do painel, o que interromperá a esteira imediatamente para minimizar lesões. Para sua
segurança, nunca use a esteira sem prender a chave de segurança presa à sua roupa. Puxe o clipe da chave
de segurança para que ele não saia da sua roupa.
ENTRANDO E SAINDO DA ESTEIRA
Tome cuidado ao subir ou descer da esteira. Tente usar o guidão ao subir ou descer. Enquanto estiver
se preparando para usar a esteira, não fique de pé sobre a mesma. Inicie a esteira colocando os pés
em ambos os estribos laterais da plataforma da esteira. Coloque o pé na manta somente depois que
a esteira começar a se mover em uma velocidade lenta consistente. Durante o exercício, mantenha o corpo
e a cabeça voltados para a frente o tempo todo. Nunca tente dar meia-volta na esteira quando ainda estiver
em movimento. Quando terminar de se exercitar, pare a esteira pressionando o botão vermelho de parada.
Aguarde até que a esteira pare completamente antes de tentar sair da esteira.
DOBRANDO A ESTEIRA
a. Restaure a inclinação para a posição plana (0);
b. Desconecte da tomada antes de dobrar;
c. Levante a base até que esteja paralela aos tubos verticais e trave o cilindro do tubo flexível em posição.
d. Atenção: verifique se o dispositivo de travamento do cilindro está engatado.
DESDOBRANDO A ESTEIRA
a. Coloque uma mão no guidão, use
a outra para empurrar a parte superior da
plataforma de corrida para frente.
b. Pressione um pé na seção central do
cilindro para desengatar o mecanismo 		
de travamento.
c. Deixe o deck começar a descer lentamente
antes de soltar as mãos.
			
MOVENDO A ESTEIRA
A esteira pode ser movida em casa com segurança em sua posição dobrável usando as rodas de transporte.
Segure firmemente as barras hand grip com as duas mãos, puxe a esteira em sua direção, em seguida, apoie
a esteira sobre rodas, arraste ou empurre lentamente.
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INSTRUÇÕES DO PAINEL

FUNÇÕES DO PAINEL E DAS TECLAS
INSTRUÇÕES DAS TELAS LCD:
“DISTANCE”: Exibe o valor numérico de distância.
“CALORIES”: Exibe as calorias numéricas valor.
“TIME”: Exibe o valor numérico do tempo.
“SPEED”: Exibe o valor numérico de velocidade.
“PULSE”: Exibe o valor numérico de pulsação.
“INCLINE”: Exibe o valor numérico de inclinação.
FUNCIONAMENTO DOS BOTÕES
A tecla “P” é o botão da função programa. Quando
a esteira estiver no modo STOP, o usuário pode
escolher o modo de programa diferente de “P0”
até “P36” e “U1” até “U3” e “Fat”, pressionando
este botão. “P0” é programa de treinamento do
USER; “P1-P36” são os programas predefinidos;
“U01-U03” são os programas definidos pelo
usuário e o “FAT” é a função de gordura corporal.

A tecla “M” é o botão Mode (modo). No modo de programa manual, o usuário pode escolher o modo diferente
da contagem regressiva do tempo, contagem regressiva de distância, contagem regressiva de calorias e o
modo normal pressionando este botão.
A tecla “START/PAUSE” é para iniciar ou pausar a esteira. Quando a esteira parar, pressione para iniciar a
esteira; quando a esteira estiver correndo, pressione para pausar a esteira.
A tecla “STOP” é parar a esteira. Quando a esteira está funcionando, pressionar fará a esteira parar; quando
a esteira estiver em espera ou modo de configuração, pressionando, irá limpar os dados e voltar ao modo
de espera.
A tecla “SPEED+” e “SPEED-” é para aumentar   ou   diminuir   a   velocidade   ou   definir   os   parâmetros.
Quando a esteira estiver funcionando, a velocidade pode aumentar ou diminuir 0,1km/h por vez. Se continuar
pressionando esta tecla durante 2 segundos, a velocidade aumentará ou diminuirá continuamente. Quando
a esteira estiver em modo de parada ou pausa e todos os dados estiverem limpos, o usuário pode pressionar
essas duas teclas para verificar o registro de  distância/calorias/tempo/passos.
A tecla “INCLINE” é para aumentar ou diminuir a inclinação ou definir  parâmetro.
A tecla “SPEED INSTANT” é para definir a velocidade instantaneamente pressionando as teclas “3/7/11/15”.
A tecla “INCLINE INSTANT” é para definir níveis de inclinação instantaneamente pressionando as teclas “12/9/6/3”.
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A tecla “FAN” (Opcional) é para ativar/desligar a função do ventilador.
A tecla “ECO”: em estado de corrida, pressionando esta tecla, a inclinação será aumentada em 3 níveis;
pressione-a novamente, a inclinação diminuirá em 3 níveis. Esta função só pode ser usada dentro dos níveis
da faixa de inclinação que vão de 0 a 15.
A tecla SMARTKEY (opcional) é para ligar/desligar a função de detecção automática de ajuste de velocidade
automaticamente de acordo com a posição do usuário na plataforma de corrida.
TROCA DE MÉTRICAS (M/KM)
Retire a chave de segurança e pressione a tecla “PROGRAM” e a tecla “MODE” ao mesmo tempo, a tela
“SPEED” exibirá “M” para mudar de quilômetros para milhas.
Retire a chave de segurança e pressione a tecla “PROGRAM” e a tecla “MODE” ao mesmo tempo, a tela
“SPEED” exibirá “KM” para mudar de milhas para quilômetros.
INSTRUÇÕES PROGRAMA/INICIAR
a. 1 modo manual “P0”: inclui modo normal, modo de contagem regressiva, modo de contagem regressiva
de distância, modo de contagem regressiva de calorias.
b. 36 programas pré-programados: “P01” até “P36”.
c. 3 programas de usuários: U1, U2 e U3.
d. 1 função de gordura corporal.
INSTRUÇÕES DE INÍCIO:
a. Coloque a chave de segurança na posição correta do painel. O painel de LCD acenderá e fará o som
“bip”, a esteira entrará no modo manual.
b. Pressione a tecla START, o painel de LCD mostrará a contagem regressiva do tempo 3-2-1 e, em seguida,
a esteira começa a funcionar na velocidade de 1km/h e em 0 no nível de inclinação.
c. Quando a esteira estiver funcionando, pressione a tecla STOP para pará-la.
MODO MANUAL
Como inserir o programa manual:
a. Conecte a energia elétrica e ligue o interruptor para entrar diretamente no programa manual.
b. Quando a esteira estiver parada, pressione a tecla “P” para entrar no modo normal do programa manual.
O programa manual pode definir o tempo de corrida, distância e calorias; Depois de entrar no modo normal
do programa manual, pressione a tecla “Mode” para escolher qualquer modo que você preferir e, em seguida,
pressione a tecla “START” para iniciar a esteira. A velocidade e inclinação podem ser definidas pelo usuário.
A velocidade padrão é de 1km/h e a inclinação padrão é de 0 nível.
O usuário só pode escolher um tipo de modo: modo normal, modo de contagem regressiva, modo de contagem
regressiva de distância, modo de contagem regressiva de calorias. Depois de escolher um tipo de modo, o parâmetro
desse modo começará a contagem regressiva, outro parâmetro será calculado de acordo com a corrida.
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a. Inicie o programa manual, a tela de tempo/distância/calorias começará a ser calculada, mas todos os
dados serão atualizados quando pressionar a tecla “STOP”.
b. No modo normal do programa manual e com a esteira em espera, pressione a tecla “MODE” para entrar
no modo de contagem regressiva de tempo, a tela de tempo piscará e mostrará o tempo, o tempo inicial
é 30:00. Pressione “+” ou “-“ para ajustar o tempo no intervalo de 5:00-99:00.
c. No modo contagem regressiva e com a esteira em espera, pressione a tecla “MODE” para entrar no
modo de contagem regressiva de distância, a tela de distância piscará e mostrará distância, a distância
inicial é de 1km. Pressione “+” ou “-“ para ajustar a distância entre a faixa de 1 a 99km.
d. No modo de contagem regressiva de distância e com a esteira em espera, pressione a tecla “MODE”
para entrar no modo de contagem regressiva das calorias, a tela de calorias piscará e mostrará
calorias, as calorias iniciais são de 50 kcal. Pressione “+” ou “-“ para ajustar calorias dentro da faixa
de 20 a 990 kcal.
OPERAÇÃO DO PROGRAMA MANUAL
a. Pressione a tecla “START” e, em seguida, o tempo começa a contagem regressiva, a esteira começa a
correr após a contagem regressiva, e a velocidade inicial é de 1,0 km/h.
b. Pressione “+”, “-” ou “QUICK SPEED” para ajustar a velocidade da esteira em estado de corrida.
c. Pressione a “INCLINE” ou “QUICK INCLINE” para ajustar a inclinação da esteira;
d. Quando você define as calorias diminuindo para zero, a velocidade cai lentamente até a esteira parar,
em seguida, retorna ao programa manual.
e. Ao definir a distância diminuindo para zero, a velocidade cai lentamente até que a esteira pare e, em
seguida, retorna ao programa manual.
f. Quando o tempo de ajuste diminui para zero, a velocidade cai lentamente até que a esteira pare e, em
seguida, retorna ao programa manual.
MODO PROGRAMA
a. “P1-P36” são programas predefinidos e são apenas para o modo de contagem regressiva de tempo. Ao
selecionar, a janela de tempo pisca, pressione “+” ou “-” para selecionar. O intervalo é de 5 a 99 minutos.
O padrão é 30:00. Pressione a tecla “MODE” para retornar aos padrões.
b. Após definir o modo de treino, pressione o botão “START”, a tela exibirá 3 segundos na contagem
regressiva acompanhada de três sinais sonoros. Após a contagem regressiva para 1, a esteira começará
lentamente e sua velocidade será a mesma que a velocidade do display, em seguida, mantenha a
velocidade constante e a inclinação padrão de acordo com o programa em execução.
c. Pressione o botão “+”, “-” ou “QUICK SPEED” para ajustar a velocidade da esteira em funcionamento.
d. Pressione “

”, “KEY” ou “QUICK INCLINE” para ajustar a inclinação.

e. Para P1-P36, a velocidade e inclinação é dividida em 16 segmentos e cada segmento tem o mesmo
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tempo. A velocidade e a inclinação estarão disponíveis no segmento atual após a seleção. Quando correr
para o próximo segmento, a esteira, antes, soará 3 vezes. Quando terminar os 16 segmentos, o motor irá
parar com um longo som de aviso.
f. Pressione a tecla “START” com a esteira funcionando, ela fará uma pausa. Pressione novamente a tecla
“START”, ela funcionará, os dados de registro continuarão.
g. Quando o motor estiver funcionando, pressione a tecla “STOP” e o motor irá parar de funcionar.
FUNÇÃO DE GORDURA CORPORAL (Opcional)
Quando a esteira estiver parada, pressione a tecla “PROG” até selecionar “FAT” e digite a função de gordura
corporal, em seguida, pressione a tecla “MODE” para definir o parâmetro.
a. Pressione “Mode”, a tela mostrará F1, significa Sexo, número 01 significa masculino e número 02 significa
feminino. Pressione a tecla “+” ou “-” para definir o sexo.
b. Pressione “Mode” novamente, a tela mostrará F2, significa idade. A idade padrão é 25 anos. Pressione a
tecla “+” ou “-” para definir a idade, a faixa etária é de 1 a 99 anos.
c. Pressione “Mode” novamente, a tela mostrará F3, significa altura. A altura padrão é de 170cm (67
polegadas/inch), pressione a tecla “+” ou “-” para definir a altura, o intervalo é 100-220 cm (39-87 inch).
d. Pressione “Mode” novamente, a tela mostrará F4, significa peso. O peso padrão é de 70kg (154 libras/
pound), pressione as teclas “+” ou “-” para definir o peso e a faixa é de 20-150KG (44-330 pound).
f. Pressione “Mode” novamente, a tela mostrará F5, significa IMC e entrará na função de gordura corporal.
Quando aparecer na tela “-------”, coloque por favor suas duas mãos nas barras hand grip e espere por 8
segundos e a tela mostrará os dados do IMC do usuário.
Veja como exemplo os dados de um Asiático:
O IMC abaixo de 18 está abaixo do peso
Entre 18 e 24 é peso normal;
Entre 25 e 28 é sobrepeso;
E mais de 29 é obesidade.
FUNÇÃO DA CHAVE DE SEGURANÇA
a. Em qualquer estado, puxe a chave de segurança, a tela exibirá “E07” e um som “DI-DI-DI”. Se a esteira
estiver funcionando, ela irá parar imediatamente e todas as teclas do painel serão travadas.
b. Coloque a chave de segurança em seu lugar, a tela ficará totalmente iluminada por 2 segundos, depois
irá para o modo de trabalho padrão, todos os dados executados serão limpos e os dados padrão serão
mostrados. A esteira entrará no modo manual P0.
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PROGRAMA DE USUÁRIO
A esteira tem três modos de usuário: U01, U02 e U03 que podem ser ajustados pelo próprio usuário.
Pressione a tecla “PROG” para selecionar o programa U01 até U03 e, em seguida, pressione “MODE”.
Pressione “+” ou “-” para definir o tempo e pressione a tecla  START.
O modo usuário pode definir seu próprio segmento exclusivo de velocidade e inclinação. Depois de definir
os parâmetros pressionar “START” para iniciar a esteira. O programa exclusivo do próprio usuário será salvo
automaticamente e poderá ser usado na próxima vez.
O INTERVALO NUMÉRICO DE CADA TELA
HORÁRIO: 0:00 - 99.59 (MIN)
VELOCIDADE: 1.0 – 21,0 (KM/H)
INCLINAÇÃO: 0 – 15%
DISTÂNCIA: 0,00 – 99,9 (KM)
CALORIAS: 0,0 – 999(KCal)
PASSOS: 0-999999
HRC (Opcional)
Definição: O HRC é um modo de velocidade que pode definir a frequência cardíaca e ajustar a velocidade
automaticamente pela frequência cardíaca sem fio.
HRC pode definir os métodos, ordens e parâmetros, quando você pressiona o botão de programa para exibir
o HRC, pressione “MODE” para confirmar e ir para o próximo grupo de configuração. Pode iniciar quando
você pressiona o botão de velocidade para definir os parâmetros finais definidos;
Faixa etária: 15-80 anos, a padrão é de 25 anos.
Frequência cardíaca alvo: (220-idade)*0,6
A faixa de correção da frequência cardíaca alvo: 80-180
O padrão de tempo é de 30 minutos. Intervalo entre 5-99 minutos.
MUDANÇA DE VELOCIDADE;
a. Mudança de frequência, HRC verifica a frequência cardíaca uma vez a cada 30 segundos (a frequência
cardíaca é mostrada).
b. Quando a frequência cardíaca do usuário é menor do que a frequência cardíaca alvo 30 bpm, a velocidade
é aumentada 2,0 km/h.
c. Quando a frequência cardíaca do usuário é menor do que a frequência cardíaca alvo 6-29 bpm, a
velocidade é aumentada 1,0 km/h.
d. Quando a frequência cardíaca do usuário é maior do que a frequência cardíaca alvo 30 bpm, a velocidade
é diminuída 2,0 km/h.
e. Quando a frequência cardíaca do usuário é maior do que a frequência cardíaca alvo 6-29 bpm, a
velocidade é diminuída 1,0 km/h.
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f. Quando a frequência cardíaca do usuário é maior ou menor do que a frequência cardíaca alvo 0-5 bpm,
a velocidade não mudará.
De acordo com a seguinte situação, a esteira será desacelerada para a velocidade mais baixa em 20 segundos
e depois parará após correr 15 segundos na velocidade mais baixa e soará uma vez por segundo;
A frequência cardíaca não foi detectada duas vezes seguidas (a frequência cardíaca será detectada a
cada 30 segundos).
A velocidade é de 1,0km/h (0,6mile/h).
a frequência cardíaca é maior do que (220-idade).
Não é possível diminuir a velocidade inferior a da velocidade mais baixa de 1,0km/h (0,6mile/h), a
velocidade mais baixa é de 1,0 km/ h (0,6mile/h).
A inclinação não é controlada pela frequência cardíaca, deve ser ajustada manualmente.
A velocidade inicial é de 1,0km/h, não pode ser ajustada pela taxa de calorias antes de um minuto que
você estiver correndo.
FUNÇÃO ECO
a. Com a esteira funcionando, pressione a tecla ECO para entrar neste modo, a inclinação aumentará
3 níveis com base no nível original automaticamente (como se a inclinação original for o nível 1, ela se
tornará para 13=4 níveis depois de pressionar a tecla ECO)
b. Na função ECO e, em seguida, pressione a tecla ECO novamente, a restauração do sistema ao seu
estado original, a inclinação diminuirá 3 níveis com base no nível original.
c. Ao executar o programa fixo, após entrar na função ECO, a inclinação de cada segmento será aumentada
em 3 níveis.
FUNÇÃO DO PEDÔMETRO
Durante a corrida, o sistema fará o registro do número de etapas do usuário automaticamente. A tela “TIME”
exibirá o “STEP” (passos) e mostrará o número de passos na tela “DISTANCE” e “CALORIES”.
NOTA: Este
de etapas

valor
como

é

apenas

um valor de referência. Vários fatores

podem

estilo de caminhada, peso e maneira de uso. Por

afetar

exemplo,

a

precisão

é difícil medir

etapas para o usuário cujo peso é inferior a 50kg, ou a velocidade é inferior a 1,6km/h.
DICAS: o número de passos de intervalo é 0-999999.
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TABELA DE VELOCIDADES DO PROGRAMA
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SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA

Esteira não
funciona

POSSÍVEL CAUSA

CORREÇÃO

A. Não está conectada à fonte de alimentação

Conecte a fonte de alimentação

B. Chave de segurança não inserida

Insira a chave de segurança no painel

C. O sistema do circuito está com o sinal cortado

Verifique o painel de controle e o cabo

D. Esteira não liga
E. O fusível está quebrado.
A manta não funciona A. Manta de corrida não está bem lubrificada
corretamente
B. Manta muito apertada

A manta está
escorregando.

Ligar
Trocar o fusível
Lubrifique a manta de corrida com silicone
Ajuste a manta de corrida

A. A manta está muito solta.

Ajuste a manta de corrida

B. A correia do motor está muito solta.

Ajuste a correia do motor

MENSAGEM DE ERRO E SOLUÇÃO:
PROBLEMA

Esteira não
liga

Esteira parou
de repente
Chave com
defeito

E01

RAZÃO

SOLUÇÃO

A. Não está conectada a fonte de energia

Conectar o cabo à fonte de energia

B. Chave de segurança não está bem inserida

Recoloque a chave de segurança na posição correta

C. Transformador não funcionou bem ou
transformador defeituoso.

Corrija o transformador ou troque o
transformador

D. Interrupção do circuito elétrico.

Verifique se o fio e o terminal do fio de
conexão, estão bem conectados.

A: Chave de segurança está fora do lugar

Encaixe corretamente a chave de segurança.

B: Problema no sistema eletrônico

Consulte assistência técnica.

A. A chave está danificada

Troque a chave

B. A chave não funciona.

Troque a placa de chave e o fio. Troque o quadro
do PCB. Troque o painel.

A: Fio solto ou defeituoso

Conecte melhor o fio ou troque o fio com defeito.

B: Computador do painel defeituoso

Troque o computador do painel.

C: Transformador defeituoso

Troque o transformador.

D: Controlador defeituoso
E02

E03

E05
E07

Sem Pulsação
Painel sem
exibição

Trocar o controlador.

A: Fio de conexão do motor ou motor com defeito

Troque o fio do motor ou troque o motor

B: O fio de conexão entre o motor e o controle
está solto ou o controle defeituoso

Conecte melhor o fio ou altere o controlador

A: sensor de velocidade mal colocado

Conecte melhor o sensor de velocidade

B: sensor de velocidade defeituoso

Troque o sensor de velocidade

C: O fio de conexão entre o sensor de velocidade
e o controlador não está bem conectado

Conecte melhor o fio

D: controlador defeituoso

Troque o controlador

A: Controlador defeituoso

Troque o controlador

B: Motor defeituoso

Troque o motor

O computador não recebe o sinal da chave de
segurança

Verifique se a chave de segurança está bem
colocada.

O cabo de pulsação não se conectou bem ou o
cabo está com defeito

Conecte melhor o fio ou troque o fio
defeituoso.

Circuitos de painel defeituosos

Troque o painel

O parafuso no PCB está solto

Aperte melhor o parafuso

Painel defeituoso

Troque o painel
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VISTA EXPLODIDA
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LISTA DE PEÇAS
N°

NOME DA PEÇA

QTD.

N°

NOME DA PEÇA

QTD.

1

Quadro base

1

49

Coxim de pés cônicos

2

2

Quadro principal

1

50

Fio do Sensor de Pulso

2

3

Estrutura da inclinação

1

51

Chave de segurança

1

4

Tubo Vertical

2

52

Sensor de Pulso

2

5

Estrutura do Painel

1

53

Fio de alimentação conectado L-100mm(vermelho)

1

6

Anel de fixação esquerdo da estrutura do painel

1

54

Fio de alimentação conectado L-500mm(vermelho)

1

7

Anel de fixação direito da estrutura do painel

1

55

Fio de alimentação conectado L-500mm(preto)

1

8

Peças de ligação Ezfit

1

56

Interruptor

1

9

Roda de transporte

4

57

Interruptor de Auto-reinicialização

1

10

Coxim nivelador

4

58

Tomada

1

11

Parafuso hexagonal de rosca completa M8×40

1

59

Rolo dianteiro

1

12

Parafuso de rosca completa Allen M8×15

4

60

Rolo traseiro

1

13

Parafuso de rosca completa Allen M8×75

3

61

Amortecedor Hidráulico

1

14

Allen C.K.S. meio parafuso de rosca M10×35×20

5

62

Motor AC

1

15

Allen C.K.S. meio parafuso de rosca M10×65×20

1

63

Motor inclinação

1

16

Allen C.K.S. parafuso de rosca completa M8 *15

12

64

Plataforma de corrida

1

17

Allen C.K.S. meio parafuso de rosca M8×30×20

1

65

Manta de corrida

1

18

Allen C.K.S. meio parafuso de rosca M8×40×20

2

66

Correia do motor

1

19

Allen C.K.S. meio parafuso de rosca M8×50×20

3

67

Tampa de Cobertura do Painel

1

20

Allen C.K.S. meio parafuso de rosca M8×60×20

4

68

Tampa Esquerda de Apoio do Guidão

1

21

Parafusos hexágono cabeça cheia M6×30×Φ16

6

69

Tampa Direita de Apoio do Guidão

1

22

Parafuso Philips C.K.S. auto-roscante ST4×16

26

70

Suporte

1

23

Parafuso Philips C.K.S. de rosca completa M5×10

6

71

Manopla do Guidão

2

24

Parafuso Philips C.K.S. de rosca completa M4×10

14

72

Tampa do Quadro Principal

2

25

Parafuso Philips C.K.S. auto-roscante ST4×30

4

73

Tampa do Motor

1

26

Parafuso Philips C.K.S. auto-roscante ST4×12

23

74

Tampa de Decoração Frontal

1

27

Parafuso Philips C.K.S. auto-roscante ST4X15

6

75

Tampa de Decoração Lateral

2

28

Parafuso Philips auto-roscante ST3×25

4

76

Tampa traseira

1

29

Parafuso Philips auto-roscante ST3×10

2

77

Estribo lateral

2

30

Arruela Plana Φ8

14

78

Tampa da Base (Esquerda)

1

31

Arruela Plana Φ12×Φ4.5×t1.0

4

79

Tampa da Base (Direita)

1

32

Arruela de Pressão com Dentes Externos Serrilhados Φ5

4

80

Plugue de Tubo Curvo

2

33

Arruela Plana Φ10

5

81

Guia lateral

6

34

Arruela de Pressão Φ8

6

82

Coxim quadrado

4

35

Arruela de Pressão Φ5

4

83

Coxim redondo

6

36

Porca sextavada M8

6

84

Plugue de tubo

1

37

Porca sextavada M10

5

85

Parte de Decoração

2

38

Conjunto de metalurgia do pó Φ17×Φ10×12

4

86

Luva

8

39

Mola

1

87

Bucha do Cabo

1

40

Chave em forma de T 6×80

1

88

Capa

2

41

Chave em forma de L 6×35×80

1

89

Presilha do Cabo de Alimentação

1

42

Chave de Fenda Aberta 14x17x75

1

90

Tubo de óleo de silicone

1

43

Anel magnético

1

91

Filtro (para opção CE)

1

44

Painel

1

92

Indutor (para opção CE)

1

45

Fio de comunicação L-1100mm

1

93

Fio de alimentação conectado L-300mm (vermelho)

1

46

Fio de comunicação L-800mm

1

94

Fio de alimentação conectado L-300mm (preto)

1

47

Fio de comunicação L-450mm

1

95

Fio de alimentação conectado L-150mm (terra)

1

48

Inversor

1

96

Anel magnético

2
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MANUTENÇÃO DA ESTEIRA
A manutenção adequada é muito importante para garantir uma condição impecável e operacional da esteira.
A manutenção inadequada pode causar danos à esteira ou encurtar a vida útil do produto.
Todas as partes da esteira devem ser verificadas e apertadas regularmente. As peças desgastadas
devem ser substituídas imediatamente.
AJUSTE DA MANTA
Você pode precisar ajustar a manta de corrida durante as primeiras semanas de uso. Todas as mantas
de corrida são ajustadas corretamente na fábrica. Podendo se deslocar para fora do centro após o uso. O
alongamento é normal durante o período de amaciamento da manta.
AJUSTANDO A TENSÃO DA MANTA
Se a manta de corrida parecer estar “deslizando” ou hesitando quando você pisa durante uma corrida, a
tensão na manta de corrida pode ter que ser aumentada.
PARA AUMENTAR A TENSÃO DA MANTA DE CORRIDA:
a. Coloque a chave allen de 8mm no parafuso de tensão da manta do lado esquerdo. Gire a chave no
sentido horário 1/4 para apertar o rolo traseiro e aumentar a tensão da manta.
b. Repita o PASSO A para o parafuso de tensão da manta do lado direito. Você deve ter certeza de girar
ambos os parafusos o mesmo número de voltas, de modo que o rolo traseiro permanecerá equilibrado
em relação ao quadro.
c. Repita o PASSO A e o PASSO B até que o deslizamento seja eliminado.
d. Tenha cuidado para não apertar muito a tensão da manta de corrida, pois você pode criar pressão
excessiva nos rolamentos dianteiro e traseiro. Uma manta excessivamente apertada pode danificar os
rolamentos que resultariam em ruído nos rolos dianteiro e traseiro.
PARA DIMINUIR A TENSÃO NA MANTA DE CORRIDA, GIRE AMBOS OS PARAFUSOS NO SENTIDO ANTIHORÁRIO O MESMO NÚMERO DE VOLTAS.
CENTRALIZANDO A MANTA DE CORRIDA
Quando você corre, você pode empurrar mais com um pé do que com outro. A gravidade da deflexão depende
da quantidade de força que um pé exerce em relação ao outro. Essa deflexão pode fazer com que a manta
se mova para fora do centro. Esta deflexão é normal e a manta de corrida estará centralizada quando estiver
em uso. Se a manta de corrida permanecer consistentemente fora do centro, você precisará centralizar a
manta de corrida manualmente.
Inicie a esteira sem ninguém na manta de corrida, pressione a tecla FAST até que a velocidade chegue a 6km/h.
Observe se a manta de corrida está indo em direção ao lado direito ou esquerdo do motor.
Se estiver para o lado esquerdo do deck, usando uma Allen, gire o parafuso de ajuste esquerdo no sentido
horário 1/4 de volta e o parafuso de ajuste esquerdo no sentido anti- horário 1/4.
Se estiver para o lado direito do deck, gire o parafuso de ajuste direito no sentido horário 1/4 de volta
e o parafuso de ajuste esquerdo 1/4 no sentido anti-horário.
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Se a esteira ainda não estiver centralizada, repita as etapas acima até que a esteira de corrida esteja
no centro.
b. Depois que a manta estiver centralizada, aumente a velocidade para 16 km/h e verifique se ela está
funcionando sem problemas. Repita os passos acima, se necessário.
Se o procedimento acima não for bem sucedido na resolução do problema,você pode precisar aumentar a
tensão da manta.

LUBRIFICAÇÃO
A esteira é lubrificada de fábrica. No entanto, recomenda-se verificar a lubrificação da esteira regularmente,
para garantir um bom funcionamento da mesma. É recomendado verificar e, se necessário lubrificar a manta
a cada 10 horas de uso.
Em caso de superfície seca, consulte as seguintes instruções. Use apenas óleo de silicone sem derivados
de petróleo.
APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTE NA MANTA
Posicione a manta para que a costura esteja localizada no meio da plataforma.
Insira a válvula na cabeça de pulverização do recipiente lubrificante.
Levante a manta de um lado e segure a válvula de pulverização em uma distância até a extremidade
dianteira da manta e da plataforma. Comece na parte da frente da manta. Leve a válvula de pulverização
em direção à extremidade traseira. Repita este processo do outro lado da manta. Borrife cada lado por
cerca de 4 segundos.
Espere 1 minuto para deixar o silicone se espalhar, antes de ligar a esteira.
LIMPEZA
A limpeza regular da manta de corrida garante uma longa vida útil ao produto.
ATENÇÃO: A esteira deve ser desligada para evitar choques elétricos. O cabo de alimentação deve ser
retirado da tomada, antes de iniciar a limpeza ou manutenção.
Após cada treinamento: Limpe o painel e outras superfícies com um pano macio e úmido
limpo para remover resíduos de suor.
ATENÇÃO: Não utilize abrasivos ou solventes. Para evitar danos ao computador do painel, mantenha
todos os líquidos afastados. Não exponha o computador à luz solar direta.
Semanal: Para facilitar a limpeza, recomenda-se usar um tapete abaixo da esteira. Os sapatos podem
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deixar sujeira na manta que pode cair. Limpe o tapete sob a esteira uma vez por semana.
ARMAZENAMENTO
Armazene a esteira em um ambiente limpo e seco. Certifique-se de que o interruptor de alimentação central
esteja desligado e não esteja conectado na tomada elétrica da parede.

NOTAS IMPORTANTES
O equipamento corresponde às normas de segurança vigentes. Não podemos ser responsabilizados
por danos causados por uso indevido.
Consulte seu medico antes de iniciar sua sessão de exercícios para esclarecer se você está em
condições físicas adequadas para se exercitar com este equipamento. O diagnóstico do médico deve
ser a base para a estrutura do seu programa de exercícios. Treinamento incorreto ou excessivo pode
ser prejudicial à sua saúde.
Se você tem dor, falta de ar, sente-se mal ou tem outras queixas físicas, interrompa o exercício
imediatamente. Consulte um médico imediatamente se você tiver uma dor prolongada.
Este equipamento não é adequado para uso médico, nem pode ser usado para fins terapêuticos.
O sensor de pulso não é um equipamento médico. Destina-se apenas aos seus propósitos de
informação e foi projetado para dar uma taxa média de pulso. Não se destina a oferecer aconselhamento
médico nem medirá o pulso com precisão todas as vezes, devido a diferentes fatores ambientais e
condicionamento humano.
CONEXÃO BLUETOOTH
1. Ligue o bluetooth no seu smartphone:

2. Clique em “RUN MUSIC”:

3. PRONTO! Conexão
realizada com sucesso!
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CERTIFICADO DE GARANTIA ESTEIRA ERGOMÉTRICA TC47
A SR7 COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 33.316.428/0001-05 GARANTE O PRODUTO ESTEIRA ERGOMÉTRICA TC47 DA
MARCA TITANIUM FITNESS, COMERCIALIZADA PELAS LOJAS CREDENCIADAS, DENTRO DO TERRITÓRIO BRASILEIRO, CONTRA
DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PELO PRAZO DE 3 MESES (90 DIAS) A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE VENDA.
A SR7 COMÉRCIO ESTENDE A GARANTIA PARA USO EM CONDOMÍNIOS, HOTÉIS E RESIDÊNCIAS, POR MAIS 57 (CINQUENTA
E SETE) MESES PARA MOTOR, 33 (TRINTA E TRÊS) MESES PARA ESTRUTURA E 9 (NOVE) MESES PARA DEMAIS PARTES E
PEÇAS, COBRINDO EVENTUAIS DEFEITOS DE FABRICAÇÃO QUE O PRODUTO ACIMA MENCIONADO POSSA APRESENTAR NO
DECORRER DESTE PRAZO.
FICAM ISENTOS DA EXTENSÃO DE GARANTIA: ACABAMENTOS EM ESPUMA, BORRACHA OU PLÁSTICO, PEÇAS PLÁSTICAS E
ESTOFAMENTO.
A SR7 COMÉRCIO OU A LOJA CREDENCIADA PODERÃO UTILIZAR PEÇAS REMANUFATURADAS E/OU RECONDICIONADAS E/
OU SIMILARES NACIONAIS EM CASO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM GARANTIA, APENAS E TÃO SOMENTE COM O OBJETIVO
DE AGILIZAR A REPOSIÇÃO DA PEÇA QUANDO NÃO HOUVER DISPONIBILIDADE EM ESTOQUE DE PEÇAS NOVAS/ORIGINAIS
IMPORTADAS. GARANTE-SE AO CLIENTE O MESMO NÍVEL DE PERFORMANCE, UTILIDADE E DESEMPENHO DAS PEÇAS
REMANUFATURADAS/ RECONDICIONADAS/SIMILARES EM RELAÇÃO AOS NÍVEIS APRESENTADOS PELAS PEÇAS ORIGINAIS,
BEM COMO A SR7 COMÉRCIO E A LOJA CREDENCIADA SE SUJEITARÃO A ACEITAÇÃO E CONCORDÂNCIA DO CLIENTE EM
RELAÇÃO A ESSA OPÇÃO. ALÉM DISSO, GARANTE-SE TAMBÉM O MESMO PRAZO DE GARANTIA PARA AMBOS OS TIPOS DE
PEÇAS.
A GARANTIA É VALIDADA NO MOMENTO DA ASSINATURA DO CHECK LIST DE MONTAGEM DO EQUIPAMENTO. A MONTAGEM DO
EQUIPAMENTO DEVE SE REALIZAR NO PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS DA DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE
VENDA.
ESTE EQUIPAMENTO É INDICADO PARA USO COMERCIAL LEVE. PESO MÁXIMO DO USUÁRIO: 150KG.
OS TERMOS E PRAZOS DE GARANTIAS DETERMINADOS PELASR7 COMÉRCIO NESTE CERTIFICADO SE SOBREPÕEMAQUALQUER
TERMO E PRAZO DE GARANTIA DETERMINADO PELOS FABRICANTES. DURANTE O PRAZO DE GARANTIA ESTABELECIDO, A SR7
COMÉRCIO ASSUME O COMPROMISSO DE SUBSTITUIR OU CONSERTAR, SEM ÔNUS, AS PEÇAS DEFEITUOSAS, APÓS ANÁLISE
DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA REDE AUTORIZADA, SOB AS CONDIÇÕES ABAIXO ESPECIFICADAS.
APÓS O PERÍODO DE 3 MESES (90 DIAS) O CLIENTE É RESPONSÁVEL PELA TAXA DE VISITA TÉCNICA PARA A VERIFICAÇÃO DO
DEFEITO DE PARTES E/OU PEÇAS, CUJO VALOR SERÁ DEFINIDO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA RESPONSÁVEL E INFORMADO AO
CLIENTE COM ANTECEDÊNCIA PARA APROVAÇÃO.
A GARANTIA SERÁ ANULADA NAS SEGUINTES SITUAÇÕES:
A)
DANOS PROVOCADOS POR:
•
RAIO, FOGO, ENCHENTE E/OU OUTROS DESASTRES NATURAIS;
•
ÁGUA E/OU OUTRO LÍQUIDO INFILTRADO NO INTERIOR DO EQUIPAMENTO;
•
EXCESSO DE SUOR CAUSADO POR FALTA DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO;
•
QUEDAS, BATIDAS, ACIDENTES OU USO INADEQUADO;
•
LIGAÇÃO DO PRODUTO EM REDE ELÉTRICA FORA DOS PADRÕES ESPECIFICADOS OU SUJEITA A UMA FLUTUAÇÃO
EXCESSIVA DE VOLTAGEM;
•
UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM AMBIENTES SUJEITOS A GASES CORROSIVOS (EX. EVAPORAÇÃO DE CLORO), UMIDADE
OU TEMPERATURA EXCESSIVA;
•
APLICAÇÕES DE FORÇAS E PESOS DEMASIADOS;
•
MONTAGEM IMPRÓPRIA DO PRODUTO PELO USUÁRIO OU NÃO OBSERVÂNCIA DO MANUAL DE OPERAÇÃO.
•
LIMPEZA COM PRODUTOS QUÍMICOS NÃO RECOMENDADOS PELA SR7 COMÉRCIO, QUE PODEM PROVOCAR MANCHAS.
A LIMPEZA DEVE SER EFETUADA SOMENTE COM PANOS SECOS E SILICONE RECOMENDADO;
•
LUBRIFICAÇÃO INCORRETA DO EQUIPAMENTO – FALTA OU EXCESSO DE SILICONE.
B)
QUANDO FOR CONSTATADO:
•
MONTAGEM, MANUSEIO E / OU REPAROS POR PESSOAS OU OFICINAS NÃO AUTORIZADAS;
•
ALTERAÇÃO DE PARTES ELÉTRICAS / ELETRÔNICAS ORIGINAIS;
•
REMOÇÃO OU MODIFICAÇÃO DO NÚMERO DE SÉRIE;
•
UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM DESACORDO COM O ESPECIFICADO NA OCASIÃO DA COMPRA OU NESTE TERMO.
A GARANTIA SOMENTE SERÁ VÁLIDA COM A APRESENTAÇÃO DESTE CERTIFICADO, SUA RESPECTIVA NOTA FISCAL E DO CHECK
LIST DE MONTAGEM DO PRODUTO.
CATEGORIA:
PRODUTO:
CÓDIGO:
NOTA FISCAL:
DATA:
VENDEDOR:
CLIENTE:
CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE:
www.titaniumfitness.com.br
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