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 دفترچه راهنما ی تردمیل :

ADT900 
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 : کردن گرم

 
 را شما خون گردش که شود ها ماهیچه  کردن وگرم کششی حرکات شامل و شود انجام بخش به بخش بایست می که باشد می ورزش ازیک بخش مهمترین
 .باشد می الزم ها ماهیچه خستگی نمودن آرام جهت نرمش هر از بعد کردن ریلکس. شود می ها ماهیچه به بیشتر اکسیژن فرستادن باعث و داده افزایش

 

 :دهید انجام دیگری از پس یکی را ها نرمش تصاویر طبق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفح
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   ایمنی مهم نکات

 .نمائید دقت ذیل نکات به و نموده مطالعه دقت به تردمیل از  استفاده از قبل را دفترچه این لطفا : توجه

 
: شدبا می موارد این از یکی دستگاه این جهت مناسب ولتاژ.شوید مطمئن دستگاه به ورودی ولتاژ از پریز به دستگاه دوشاخه اتصال از قبل

115 VAC +-5% /60 Hz ، 208,220 آمپر 02 فیوز VAC ,60 Hz/ ، می دستگاه به صدمه باعث نامناسب ولتاژ.آمپر 02 فیوز 

 .شود

 .ننمایید استفاده ، ولتاژ آداپتور از هیچگاه : توجه

 بپرهیزید دستگاه اصلی سیم به سیم کردن اضافه از : توجه

 یا سال 54 باالی افراد برای بخصوص مورد این. کنید مشورت خویش( بدنساز) پزشک با ورزشی برنامه هر شروع از قبل : توجه

 .است مهم بسیار دارند سالمتی مشکالت که افرادی

 

 شوند نزدیك آن به یا كرده استفاده آن از تا ندهید اجازه كودكان به. 

 نمایید متوقف را دستگاه از استفاده درد یا و ضعف ، سرگیجه بروز صورت در. 

 شوید مطمئن آن صحیح عملکرد از استفاده از قبل و نمایید متصل لباستان به را ایمنی کلید. 

 نمایید خاموش را دستگاه و بکشید برق از را اتصاالت تمامی دستگاه سرویس از قبل. 

 باشد می خانگی استفاده جهت تنها تردمیل این. 

 بردارید  را ایمنی کلید تردمیل از استفاده عدم صورت در. 

 ننمایید استفاده تردمیل از ، دستگاه افتادن یا و دستگاه نکردن کار درست ، خراب سیم مشاهده صورت در. 

 بپرهیزید خانه از خارج فضای در دستگاه استفاده از. 

 فشهايك ازپوشیدن. بپوشید مناسب کفش. نمایید خودداری تنگ یا و گشاد لباسهای پوشیدن از.نمایید استفاده مناسب ورزشی لباس از 

 دندی صدمه از جلوگیري براي مناسب ورزشي كفشهاي. بپرهیزید تردمیل از استفاده هنگام برهنه پاي یا و صندل كتاني، دار، پاشنه

 . شود مي توصیه پاهایتان

 مخمل فرش روی بر آن ازنصب. نمایید نصب( متر سانتی 022 طرف هر از و طول متر 0) کافی فضای با ، صاف سطح روي را تردمیل 

 .نمایید خودداری کرک دارای یا و

 ننمایید استفاده(  ساعت 0 باالی)  زیاد مدت برای دستگاه از . 

 دارید نگه تمییز را تردمیل اطراف . 

 بپرهیزید  واحد آن در نفر 0 از بیش استفاده. 

 نمایید مشورت خود پزشک با و نموده قطع را دستگاه از استفاده ، درد احساس صورت در. 

 

 

 

 

 

                                                                                               تردمیل کردن بسته و باز

                         
             .است   شده قفل دستگاه که معناست بدین که برسد گوش به کوچکی صدای تا کنید می بلند دست با را دستگاه انتهایی قسمت ابتدا

 متر 4/0 حداقل لطفا  . شود باز  دستگاه تا داده فشار دارد قرار دستگاه پایین در که را پدالی سپس. دهید قرار وسیع باز فضای یک در را شده بسته تردمیل

 .شود می باز اتوماتیک بطور دستگاه کنید، آزاد را پدال و گرفته فاصله دستگاه از
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                       نقل و حمل
 . کنید خم خود سمت به کمی گرفته آن طرف دو از و کرده بلند آن چرخهای روی دقت با را تردمیل

  . دهید حرکت چرخها روی  را آن توانید می حال
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 اشنایی با دستگاه و قطعات :

 
 قطعات دستگاه در جعبه :
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 نصب دستگاه :

مهره محکم کنید.پایه ها را بلند کرده و با (1  

(قاب های دو طرف را نصب کنید 2  

(کنسول را روی پایه ها قرار داده ، سیم ها را متصل کنید و پایه را محکم کنید.3  

 

 

را نصب کرده وکابل ها را محکم نمایید.(مانیتور 4  
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 اخطار : تا نصب نهایی دستگاه کابل اصلی را به برق متصل نکنید .

 

از دستگاه :صحیح طریقه استفاده   

اخطار :هنگام اماده سازی تردمیل ، روی تسمه نایستید. و پای خود را بر روی ریل های کناری دستگاه قرار دهید .تنها زمانی بر روی 

 دستگاه راه بروید که تسمه شروع به حرکت کرده باشد .  

 

 

. گیره را به لباس خود منصل نمایید . تا به محض به هم خوردن تعادل شما ،  تردمیل بدون قرار دادن  کلید ایمنی در جای خود کار نمی کند

 دستگاه را متوقف کند.
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 ابی: LCDنمایشگر 

 

 

 تمامی موارد فوق را با کمک دکمه تنظیم به حد دلخواه برسانید.
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 شروع به کار :

 برای شروع وجود دارد: را در جای خود قرار دهید ،  دو حالت دستگاه را روشن کرده و کلید ایمنی 

می توانید سرعت و شیب مورد نظر را  Bو   A(شروع سریع : که با فشار دکمه استارت انجام می شود. و با فشار دکمه های 1

 انتخاب نمایید.

را انتخاب کنید.و   L1 ~L6ه باال و پایین برنامه (انتخاب برنامه مورد نظر: دکمه میانبر برنامه ها را انتخاب کنید با فشار دکم2

 سپس دکمه شروع را فشار دهید.

تا بتوانید در پنجره های سرعت و شیب و کالری و مسافت وارد شوید و هر یک را با کمک  MODEرا فشار دهید  E( دکمه 3

 دکمه ای باال و پایین تنظیم کنید.

 

http://www.taha1.ir/


              WWW.TAHA1.IR                                                                                                        طاها طب ایرانیان 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------MADE IN TAIWAN--------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 محدوده ضربان قلب 

 محدوده ضربان قلب به شما می گوید که در هر دقیقه چند ضربان قلب الزم است 

 تا شما به اندازه مورد نیاز تمرینتان اکسیژن دریافت کنید.و این به صورت درصدی

 از حداکثر ضربان قلب شما در دقیقه است.که در هر فردی متفاوت است و با توجه 

 به جنسیت سن و امادگی جسمانی شما متغییر است.  

 

 

 

 

 برنامه ها :

Manual (p1) : 

را فشار دهید تا موارد دلخواه را تنظیم کنید . سپس دکمه استارت را فشار   adjustment keyاین دکمه را فشار دهید و کلید 

 دهید

Speed intervals(p2) : 

 را فشار دهید. STARTتنظیمات دلخواه را انجام دهید و سپس دکمه   ADJUSTMENT KEYرا فشار دهید و با SPEEDدکمه 
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INCLINE (P3) 

 را فشار دهید. STARTتنظیمات دلخواه را انجام دهید و سپس دکمه   ADJUSTMENT KEYرا فشار دهید و با INCLINEدکمه 

 

FAT BURN(P4) 

 را فشار دهید. STARTتنظیمات دلخواه را انجام دهید و سپس دکمه   ADJUSTMENT KEYرا فشار دهید و با FAT BURNدکمه 
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DISTANCE GOAL (P5) 

 را فشار دهید. STARTتنظیمات دلخواه را انجام دهید و سپس دکمه   ADJUSTMENT KEYرا فشار دهید و با DISTANCE GOALدکمه 

 

CALORIES(P6) 

 را فشار دهید. STARTتنظیمات دلخواه را انجام دهید و سپس دکمه   ADJUSTMENT KEYرا فشار دهید و با CALORIESدکمه 
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  تسمه تنظیمات

 بایست می تنظیمات. شود آماده دویدن برای هموار و صاف سطحی تا است مهم بسیار کنندگان استفاده برای مورد این تسمه، کشش تنظیم

.گردد استفاده آچارآلن از و شود انجام دستگاه عقب چپ و راست تنظیم پیچکهای توسط  

 که است طبیعی ها تسمه بعضی برای. دارد می نگه وسط محور در را تسمه آن از استفاده هنگام که است شده تنظیم ای بگونه تردمیل این

 به تسمه آن، روی فردی ایستادن دقیقه چند از بعد. شوند متمایل طرف یک به دوید می آن روی کمی و هستند حرکت حال در که هنگامی

 زیر نکات به تنظیم برای. دارد تنظیم به نیاز که شود کج سمت یک به تسمه است ممکن استفاده زمان طی در. گردد می باز وسط محور

: کنید توجه  

  تسمه کشش افزایش

. بچرخانید ساعت های عقربه جهت چهارم یک را آچار کرده سفت را چپ پیچ میلیمتری 8 آلن آچار (توسط1  

.شوند سفت اندازه یک به سمت دو هر که نمایید توجه لطفا ، داده انجام نیز راست سمت برای را باال (مرحله2  

 کنید استفاده آن از و رفته تسمه روی یکبار تسمه کشش تغییر جبران برای بایست می شود می انجام تسمه کشش روی بر تنظیمی که هنگامی

.شود تنظیم دستگاه با بخوبی تسمه کشش تا  

 بیش از حد سفت نکنید: سفت کردن بیش از حد تسمه باعث خسارت و آسیب زود هنگام به دستگاه می شود.

 

 

تسمه مسیر تنظیم  

.دهید افزایش کیلومتر 6 تا را سرعت و نموده روشن بگیرید قرار آن روی آنکه بدون را دستگاه  

. است متمایل سمت کدام به تسمه کنید کنترل  

 محور به تسمه تا کنید شل را راست پیچ و کرده سفت را چپ پیچ میلیمتری 8 آلن آچار از استفاده با است متمایل چپ سمت به تسمه اگر
 می کفی به زدن صدمه باعث زیاد و کم و نادرست تنظیمات و کنید استفاده میلیمتری  آلن آچار از حتما   پیچها تنظیم هنگام. گردد باز وسط
. شود  
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 را تسمه کشش باید شما صورت این غیر در.شوید مطمئن تسمه صحیح عملکرد از و رسانده کیلومتر 11 به را سرعت ، تسمه تنظیم از پس

.کنید بیشتر  

کاری روغن  

 روغن را قسمت این مرتب بطور که کنیم می توصیه اکیدا   دلیل این به و دارد شما دستگاه مفید عمر و عملکرد در مهمی نقش کفی اصطکاک

 روغن برای. کنید کاری روغن را آن تردمیل از استفاده ساعت 14 حداکثر از بعد باید شما. یابد افزایش دستگاه مفید عمر تا کرده کاری

.کنید عمل ذیل برنامه طبق کاری  

  یکبار ماه 6 هر( هفته در ساعت سه از کمتر) کم استفاده -

  یکبار ماه 3 هر( هفته در ساعت 5 تا 3) متعادل استفاده -

  یکبار هفته 8 تا 6 هر( هفته در ساعت 5 از بیش) زیاد استفاده -

 

کردن تمیز  

 

 آب و نرم شوینده مایع یک مخلوط. کنید استفاده قالب و تسمه بین سطوح و تسمه های لبه کردن پاک برای نرم و مرطوب پارچه یک از

 اجازه استفاده از قبل. گیرد انجام یکبار ماه هر باید کار این. کند تمیز بخوبی را تسمه سطح تواند می پالستیکی برس یک از استفاده با همراه

.شود خشک سطح این دهید  

 آن و برداشته را موتور پوشش نیز یکبار سالی. شود جلوگیری غبار و گرد شدن جمع از تا کنید تمیز را تردمیل زیر قسمتهای یکبار ماه هر

. کنید تمیز را  

 

 

 

.نمایید صبر دقیقه چند استفاده از قبل و نموده کاری روغن خوبی به را تسمه زیر  
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: دستگاه کاری روغن با رابطه در مهم نکات  

. باشد می قطع آن برق و است خاموش دستگاه که شوید مطمئن  

.گیرد قرار مناسب وضعیت در تا کنید تا را تردمیل  

.بریزید کفی و تسمه داخلی سطح درون یکنواخت بطور را روغن  

 جهت روغن کاری فقط از روغن سیلیکون 053 استفاده نمایید.

 

 

 

 رفع عیوب :

 راه حل اشکال  پیغام عیب  کد عیب 

E1 6  ثانیه پس از روشن شدن دستگاه هیچ
سیگنالی برای سرعت در دستگاه فعال 

 نمی شود 

سنسور سرعت قطع شده یا به درستی 
نصب نشده یا شکسته است . کابل 

موتور  .صفحه نمایش شل شده است 

 قطع یا خراب شده.برد خراب شده

ارتباط و اتصال سنسور را چک کنید. 
سنسور را به درستی در جای خود 
قرار دهید سنسور را تعویض کنید 

. موتور یا کابل نمایش را چک کنید 
ید و در صورت نیاز برد را چک کن
 تعویض نمایید

E3  پیغام ثانیه  1به طور مداوم و بیش از ،

OVER CURRENT  می دهد 
 OVER LOADING ازدیاد بار و

  
روغن کاری کنید . در  دستگاه را 

صورت خراب بودن تسمه ان را 
خاموش تعویض نمایید. دستگاه را 

  RESTARTکرده و روشن کنید تا 

 شود.

E4  جریان انباشته در یک دوره اضافه
 زمانی

 OVER CURRENT  دستگاه را  روغن کاری کنید . در
صورت خراب بودن تسمه ان را 
تعویض نمایید. دستگاه را خاموش 

  RESTARTکرده و روشن کنید تا 

 شود.

E8 صفحه کلید را تعویض نمایید. دو یا چند دکمه قفل شده است کلید عملیات گیر کرده است 
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