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Urządzenie wykonane zgodnie z wymaganiami dyrektywy 93/42/EEC zmodyfikowanej i 

zaktualizowanej przez dyrektywę 2007/47/EC. Zgodnośd zweryfikowano na podstawie wymagao 

normy CEI EN 60601-1. 
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INDEKS 

1 TABLICZKA ZNAMIONOWA URZĄDZENIA 
W przypadku niejasności skontaktuj się z dystrybutorem 

 

MEDEN-INMED 

ul. Wenedów 2 

75-847 Koszalin 

Tel. +48 94 347 10 50 

Fax +48 94 345 40 55 

www.meden.com.pl 

 

zawsze podając następujące dane: 

Numer seryjny:  ……………….. Rok produkcji:     20__ 
 

Przykład tabliczki znamionowej, znajdującej się na bieżni 

 

                                                        

                                                                                       

 M.D. RUN7403/T – RUN7402                                       M.D. MTR - MTJ MEDICAL 

 M.D. 7410/T line     M.D. MTR - MTJ ORTHOPAEDIC 

        M.D. RUN-2011 

1.1 SYMBOLE 

  Znak zgodności z wymaganiami europejskich dyrektyw “nowego podejścia” 

http://www.meden.com.pl/


 
 

 

 Producent 

 Data produkcji 

 Uwaga, proszę przeczytad instrukcję 

 Przy utylizacji urządzenie traktowane jako odpady elektryczne i elektroniczne 

 Brak promieniowania jonizującego 

  Urządzenie typu B 

  Maszyna zaliczana do II klasy ochronności elektrycznej 

2. JAK UŻYWAD I PRZECHOWYWAD INSTRUKCJĘ 

2.1 ODBIORCA 

Przechowuj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu, blisko urządzenia. Dokładnie przeczytaj całą 

instrukcję jeszcze przed włączeniem bieżni, aby zapewnid bezpieczeostwo użytkowania. Instrukcja 

jest również ważnym narzędziem dla serwisanta, ponieważ informacje w niej zawarte przedstawiają 

sposób właściwego przeprowadzania konserwacji urządzenia.  

 

2.2 CEL 
Informacje zawarte w niniejszej instrukcji opisują prawidłowy sposób używania bieżni, jej parametry 

techniczne oraz prawidłowy sposób transportu, przemieszczania, instalacji, montowania, wszelkich 

regulacji a także konserwacji. Przedstawione są informacje o zagrożeniach oraz informacje dotyczące 

procedur zamawiania części zamiennych. Producent zwraca się z prośbą do użytkownika o dokładne 

zapoznanie się z instrukcją przed przystąpieniem do jakichkolwiek działao związanych z obsługą 

bieżni. 

 

2.3. OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA 
Niniejsza instrukcja jest napisana po to, aby przekazad użytkownikowi dokładny sposób 

postępowania przy obsłudze bieżni oraz ostrzec go przed możliwymi zagrożeniami. Ma to na celu 

uświadomienie użytkownika o możliwościach i ograniczeniach bieżni, co w efekcie ma prowadzid do 

bezpiecznej eksploatacji wyżej wymienionego urządzenia. Instrukcję tę należy traktowad jako 

nieodłączną częśd bieżni i należy ją przechowywad do czasu dezinstalacji i utylizacji urządzenia.  



 
 

 

 

2.4 JAK I GDZIE PRZECHOWYWAD INSTRUKCJĘ 

Właściwie przechowywana instrukcja powinna znajdowad się blisko bieżni, w bezpiecznym i suchym 

miejscu, osłoniętym przed słoocem i kurzem. Instrukcja musi zawsze byd dostępna dla kogokolwiek, 

kto zechce ją przeczytad.  

 

2.5 AKTUALIZACJA ORAZ WYMIANA INSTRUKCJI 

Jeżeli instrukcja ulegnie zniszczeniu lub zgubieniu, zwród się do producenta lub dystrybutora o jej 

kopię. Producent informuje iż niniejsza instrukcja zawiera aktualne informacje techniczne o 

urządzeniu w momencie jego sprzedaży. Producent zastrzega sobie prawo do aktualizacji instrukcji 

oraz procesów produkcyjnych bez konieczności aktualizacji poprzednich urządzeo lub instrukcji. 

Wyjątkiem są przypadki, które dotyczą bezpieczeostwa i zdrowia użytkownika oraz sprzętu. W 

przypadku pojawienia się aktualizacji do instrukcji, klient może zażądad jej dostarczenia, jako części 

oryginalnego tekstu. W przypadku odsprzedania bieżni osobie trzeciej, klient proszony jest o 

poinformowanie producenta o nazwie i adresie nowego użytkownika, co ma na celu zapewnienie 

możliwości rejestracji i śledzenia urządzenia medycznego.  

3 WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEOSTWA 

3.1 NIEWŁAŚCIWE LUB NIEPRZEWIDZIANE UŻYCIE 
Przy bieżni wymaga się zwrócenia szczególnej uwagi na kompatybilnośd elektromagnetyczną EMC. W 

związku z tym bieżnia musi byd instalowana w sposób zapewniający kompatybilnośd 

elektromagnetyczną. Telefony komórkowe mogą zakłócid prawidłowe działanie urządzenia 

medycznego. Bieżnia nie może byd włączana bez lub z niepodłączonymi elementami zapewniającymi 

bezpieczeostwo użytkownika (osłony ochronne, wyłącznik bezpieczeostwa itp.) ze względu na ryzyko 

porażenia prądem. Bieżnia musi byd używana na poziomym podłożu aby uniknąd wywrócenia i 

zniszczenia.  

 

Przed włączeniem Urządzenia Medycznego przeczytaj wszystkie poniższe sugestie, jednocześnie 

sprawdzając czy wszystkie warunki zostały spełnione: 

- Uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję przed włączeniem bieżni, w celu zapewnienia bezpiecznego 

użytkowania. 

- Urządzenie musi byd umieszczone w stabilnej, poziomej pozycji. W przeciwnym wypadku pas może 

przesuwad się w niekontrolowany sposób. 

- Nie wolno umieszczad rąk w pobliżu elementów ruchomych. 

- Używaj bocznych poręczy tylko na początku lub na koocu treningu. Ewentualnie w momencie kiedy 

awaryjnie zatrzymasz trening np. wciskając czerwony przycisk STOP. 



 
 

 

- Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli w pobliżu znajdują się dzieci lub zwierzęta. 

- Bieżnia może byd wykorzystywana tylko przez jedną osobę naraz. 

- Podczas utylizacji urządzenia sugeruje się używanie odpowiedniego ubioru oraz obuwia. Uważaj na 

obuwie z wystającymi sznurówkami, ponieważ mogą byd niebezpieczne dla użytkownika (ryzyko 

wciągnięcia) 

- Nie dreptaj w miejscu ani nie próbuj hamowad stopami pasa maszyny w trakcie jej działania. Należy 

iśd lub biec po pasie z zadaną prędkością. 

- Nie używaj bieżni w ogrodzie lub wilgotnym pomieszczeniu. 

- W przypadku kłopotów skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą lub producentem. Próby 

nieautoryzowanych napraw będą skutkowad unieważnieniem gwarancji. 

- Wyciągnij wtyczkę przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności konserwującej lub montażowej 

- Nie czyśd pasa pod bieżącą wodą. 

- W przypadku zawrotów głowy, nudności lub innych nietypowych objawów w trakcie używania 

przerwij trening i skonsultuj się z lekarzem.  

- Na koocu treningu pozwól odpocząd swojemu organizmowi do momentu aż rytm serca wróci do 

normy. NIGDY nie przerywaj treningu, zawsze staraj się stopniowo zwalniad tempo.  

- Instrukcja powinna zawsze znajdowad się blisko urządzenia i byd dostępna dla użytkownika 

- Upewnij się, że zapewniona jest odpowiednia przestrzeo umożliwiająca łatwy dostęp do urządzenia 

w celu wykonania czynności czyszczących i konserwujących. Nie umieszczaj napędu blisko źródeł 

ciepła i zezwól na swobodną wentylację urządzenia.  

 

3.2 TRANSPORT URZĄDZENIA 

Transport może byd wykonany przez autoryzowany personel po stronie producenta lub klienta, w 

zależności od ustaleo dokonanych przy sprzedaży. Przed jakimikolwiek czynnościami, personel 

transportujący urządzenie powinien uważnie przeczytad niniejszą instrukcję. Bieżnia jest 

sprzedawana na drewnianej palecie po to aby mogła byd przemieszczana przy użyciu odpowiedniego 

wózka widłowego (całkowita waga kartonu, palety i bieżni RUN7403/T – RUN7402 to 320 kg,  waga 

bieżni RUN7410/T wraz z kartonem i paletą to 230 kg, a waga bieżni MTR-MTJ, RUN-2011 wraz z 

kartonem i paletą to 210 kg). Nie wykonuj wahadłowych i nagłych ruchów podczas transportu aby 

uniknąd upadku lub wywrócenia się bieżni.  

 

3.3 INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI  

 
Powyższy symbol umieszczony na urządzeniu oznacza, że podczas utylizacji należy sprzęt zwrócid do 

centrum utylizacji lub do sprzedawcy. 

 



 
 

 

3.4 INSTRUKCJE DOTYCZĄCE INSTALACJI 

Bieżnia jest sprzedawana jako zmontowane urządzenie. Należy więc zdjąd ją z palety i jeszcze przed 

podłączeniem zasilania postępowad zgodnie ze wskazaniami: 

- podnieś tylną częśd maszyny i użyj przednich kół aby zmienid jej położenie. 

- poprzez regulację tylnych śrub upewnij się, że maszyna leży stabilnie na podłożu (zobacz punkt 3.9) 

ma to na celu uniknięcie upadku lub wywrócenia się użytkownika. 

Zobacz punkt 3.7 aby dowiedzied się więcej o podłączeniu zasilania oraz punkt 3.10 aby dowiedzied 

się więcej o centrowaniu pasa (jeżeli konieczne). 

 

3.5 ELEMENTY BEZPIECZEOSTWA 

Elementy oraz urządzenia bezpieczeostwa takie jak: 

- czerwony przycisk bezpieczeostwa 

- linka bezpieczeostwa 

- wyłącznik termo-magnetyczny z filtrem do 20A 

nie wymagają żadnych czynności ze strony użytkownika w celu ich kalibracji, należy jedynie sprawdzid 

czy są zainstalowane i kompletne. Użytkownik musi również co pewien czas sprawdzid ich właściwe 

działanie. 

 

3.6 PIERWSZE URUCHOMIENIE 

Każdy może używad bieżni ale dopiero po przeczytaniu instrukcji obsługi i postępując zgodnie z 

zaleceniami w niej zawartymi. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę skontaktowad się z 

dystrybutorem, którego adres znajduje się w rozdziale pierwszym niniejszej instrukcji. Użytkownik nie 

może używad urządzenia będąc pod wpływem leków, alkoholu lub innych środków, które powodują 

zmniejszenie koncentracji, czucia lub reakcji na bodźce zewnętrzne. 

Urządzenie nie może byd używane bez prawidłowo zamontowanych lub niesprawnych elementów i 

urządzeo bezpieczeostwa, ponieważ może to powodowad niebezpieczeostwo porażenia prądem. 

 

3.7 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE 

Podłącz urządzenie do sieci energetycznej o napięciu 220~240V i częstotliwości 50~60 Hz. 

Podłączenie powinno byd wykonane a pomocą kabla o prądzie znamionowym min. 12 A dla bieżni 

RUN oraz 10 A dla bieżni MTR-MTJ, RUN-2011. Bieżnia RUN podczas normalnej pracy pobiera 2500 

VA, podczas gdy bieżnia MTR/MTJ podczas normalnej pracy pobiera 1500 VA. Każde urządzenie ma 

własny przewód i wtyczkę. Wtyczka musi byd podłączona do gniazda, które jest zamontowane 

zgodnie z obowiązującym prawem. 

 



 
 

 

3.8 MIEJSCE PRACY 

Miejsce pracy urządzenia musi mied: 

Temperaturę: (od +5°C do +30°C). 

Wilgotnośd: (od 20% do 90%). 

Urządzenie nie może byd używane na otwartym powietrzu i w pomieszczeniach o zagrożeniu 

wybuchem lub pożarem. Użytkownik musi znajdowad się naprzeciwko konsoli (stojąc przed nią). 

Warunki zewnętrzne nie mogą powodowad nieprzyjemnych odczud (hałas, zbyt jasny strumieo 

światła itp.) lub fizycznego i psychicznego obciążenia dla użytkownika. Przed instalacją należy określid 

minimalną przestrzeo dookoła urządzenia, wymaganą do jego obracania, czyszczenia, serwisowania 

oraz zapewniającą dostateczną odległośd od źródeł ciepła. 

 

3.9 JAK USTABILIZOWAD BIEŻNIĘ 
Sprawdź bieżnię na stabilnej powierzchni, jeżeli zajdzie taka potrzeba, to poprawę stabilności można 

uzyskad za pomocą dwóch śrub M20. 

 

3.10 JAK  WYŚRODKOWAD PAS BIEŻNI 

Bieżnia posiada system automatycznie wyśrodkowujący pas. Jeżeli pas przesuwa się w prawą lub 

lewą stronę należy sprawdzid czy bieżnia jest stabilnie umiejscowiona na podłożu (punkt 3.9). Aby 

wyśrodkowad pas użyj lewej tylnej śruby (rys. 1) wykonując pół obrotu przy każdej regulacji. Obrót 

śruby zgodnie z ruchem wskazówek zegara spowoduje przesunięcie pasa w prawą stronę, natomiast 

obrót śruby przeciwnie do ruchu wskazówek zegara spowoduje przesunięcie pasa w lewą stronę. 

 

3.11 NAJLEPSZE NAPRĘŻENIE PASA 

Aby uzyskad najlepsze naprężenie pasa ustaw prędkośd bieżni na 5 km/h. Złap się bocznych poręczy i 

dociśnij pas stopą tak, aby spróbowad go zatrzymad (przy prawidłowym naprężeniu powinno to byd 

trudne do wykonania). Jeżeli uda Ci się z łatwością zatrzymad pas (przednia rolka będzie się ślizgad), 

to oznacza to, że pas jest zbyt luźny i musi byd dodatkowo napięty. Jeżeli pasa nie uda się zatrzymad 

oznacza to, że jest on zbyt ciasno naciągnięty i musi byd poluźniony. Aby ścieśnid lub poluźnid pas 

obród w prawo lub w lewo śrubę, znajdującą się z tyłu, wykonując zawsze pół obrotu. Pamiętaj, aby 

pas był zawsze ciasny ale nie naprężony.  

ZBYT DUŻE NAPRĘŻENIE MOŻE NIEODWRACALNIE ZNISZCZYD PAS 

 



 
 

 

4 OPIS BIEŻNI 

4.1 OPIS BIEŻNI 

Bieżnia może byd użyta jako urządzenie do fizycznej rehabilitacji zarówno w obszarze medycznym 

oraz terapeutycznym, podobnie jak ergometr, do badania wysiłkowego EKG. Fabrycznie bieżnia jest 

ustawiona do działania jako samodzielne urządzenie, ale może byd podłączone do cyfrowego EKG za 

pomocą interfejsu RS232. 

M.D.RUN7402: prędkośd od 0 do 25 km/h (+/- 5%), nachylenie od 0 do 25% (+/-5%); 

M.D.RUN7403/T: prędkośd od 0 do 25 km/h (+/- 5%), nachylenie od -3 do 23% (+/-5%); 

M.D.RUN7410/T: prędkośd od 0 do 25 km/h (+/- 5%), nachylenie od 0 do 30% (+/-5%); 

M.D.MTR-MTJ: prędkośd od 0 do 20 km/h (+/- 5%), nachylenie od 0 do 16% (+/-5%); 

M.D. RUN-2011 : prędkośd od 0 do 20 km/h (+/- 5%) nachylenie od 0 do 22% (+/-5%) 

Zgodnie z klauzulą 9 w zapisie 93/42 EEC (European  Economic  Community – Wspólnota Europejska)  

producent deklaruje, że bieżnia jest Urządzeniem Medycznym o klasie 1 ryzyka, zgodnie z kryterium 3 

„Aktywne Urządzenia”/3.3 Reguła 12 klauzula 9 – EEC reguła 92/42. Niniejsze urządzenie zostało 

przetestowane pod kątem każdego możliwego rodzaju ruchu. Jest sprzedawane z czytnikiem rytmu 

serca, który nie służy do diagnostyki, a jedynie do obliczania rytmu serca użytkownika przy pomocy 

pasa umieszczanego na klatce piersiowej. Czytnik rytmu serca podłączony jest z wielofunkcyjną 

konsolą cyfrową, która pozwala obserwowad rytm serca, prędkośd, czas, dystans, nachylenie, 

diagram programu oraz wiadomości. Urządzenie nie potrzebuje wyspecjalizowanego personelu do 

obsługi. 

 

4.2 SYLWETKA UŻYTKOWNIKA 

Użytkownik nie musi posiadad wiedzy o elektronice lub mechanice aby używad bieżni. Wystarczy aby 

przeczytał niniejszą instrukcję, w celu uzyskania wszystkich wskazówek i ostrzeżeo dotyczących 

bezpiecznej obsługi urządzenia. Należy przeczytad niniejszą instrukcję stronę po stronie aby dobrze 

zrozumied i zapamiętad wszystkie informacje i ostrzeżenia. Użytkownik musi byd w doskonałej 

kondycji psychicznej oraz fizycznej aby zrozumied instrukcję i postępowad zgodnie ze wskazaniami 

zamieszczonymi w instrukcji. Nie należy używad bieżni pod wpływem działania leków, alkoholu lub 

innych środków, które spowalniają procesy myślowe oraz czas reakcji. 

 

4.3 ELEMENTY WYKORZYSTYWANE PRZEZ BIEŻNIĘ  

Niniejsze urządzenie medyczne wykorzystuje:  

 

- zdalne sterowanie przy pomocy RS232  (M.D. RUN7410/T) 

- manualne sterowane  (M.D. MTR, MTJ, RUN7402, 7403/T, 7410/TR-TJ, 
RUN2011/TJ) 



 
 

 

- protokół ze stałym rytmem serca  (M.D. MTJ, RUN7402, 7403/T, 7410/TJ, RUN2011/TJ) 
- protokół ze stałym rytmem serca i spalaniem tłuszczu (M.D. MTJ, RUN7402, 7403/T, 7410/TJ, 

RUN2011/TJ) 
- program z odliczaniem czasu   (M.D. MTJ, RUN7402, 7403/T, 7410/TJ, RUN2011/TJ) 
- program z odliczaniem dystansu  (M.D. RUN7403/T) 
- program z odliczaniem kalorii   (M.D. RUN7403/T) 
- ustawiane wcześniej protokoły   (M.D. MTJ, RUN7402, 7403/T, 7410/TJ, RUN2011/TJ) 
- dowolne ustawienia protokołów  (M.D. MTJ, RUN7402, 7403/T, 7410/TJ, RUN2011/TJ)  
- test       (M.D. MTJ, RUN7402, 7403/T, 7410/TJ, RUN2011/TJ) 
 

4.4  OBSŁUGA URZĄDZENIA 
 

M.D. MTR-RUN7410/TR 

- zielony przycisk (Start), aby włączyd urządzenie; 
- czerwony przycisk (Stop), aby włączyd tryb gotowości lub zatrzymad; 
- przyciski +/- SPEED do zwiększania I zmniejszania prędkości; 
- przyciski +/- INCLINE do zwiększania i zmniejszania nachylenia; 
- Wyświetlacz LCD wyświetlający rytm serca, prędkośd, czas, dystans i 
nachylenie. 
 

M.D. MTJ-RUN7402-RUN7410/TJ-RUN2011/TJ 

- zielony przycisk (Start), aby włączyd urządzenie; 
- czerwony przycisk (Stop), aby włączyd tryb gotowości lub zatrzymad; 
- przyciski +/- SPEED do zwiększania I zmniejszania prędkości; 
- przyciski +/- INCLINE do zwiększania i zmniejszania nachylenia; 
- Wyświetlacz LCD wyświetlający rytm serca, prędkośd, czas, dystans i 
nachylenie. 
- +/- e SEL/OK przyciski aby wybrad wcześniej ustawione programy i testy; 
- górny wyświetlacz wyświetla wiadomości oraz grafikę, a czerwona linia pod wyświetlaczem 
pokazuje poziom wysiłku. 
 

M.D. RUN7403/T  

- < / > przyciski do ustawienia parametrów;  
- OK  przycisk do zatwierdzenia ustawieo; 
- zielony przycisk (Start), aby włączyd urządzenie; 
- czerwony przycisk (Stop), aby włączyd tryb gotowości lub zatrzymad; 
- przyciski +/- SPEED do zwiększania I zmniejszania prędkości; 
- przyciski +/- INCLINE do zwiększania i zmniejszania nachylenia; 
- 1 2 3 przyciski do szybkiego przywołania jednego  trzech programów; 
- przycisk (Fan), do włączenia/wyłączenia chłodzenia; 
- przycisk (Lock), aby wejśd do menu ustawieo. 

 

 

 

 



 
 

 

4.5 NAGŁE WYPADKI  

W nagłych wypadkach użyj czerwonego przycisku aby odciąd zasilanie elementów ruchomych i 

zatrzymad silnik. Konsola pozostanie podświetlona i pojawi się wiadomośd ostrzegawcza. Obród 

czerwony przycisk zgodnie z ruchem wskazówek zegara i wciśnij przycisk Stop na klawiaturze, aby 

zwolnid blokadę niebezpieczeostwa. 

 

5 OPROGRAMOWANIE 
Po włączeniu bieżnia jest automatycznie resetowana z ustawieniem nachylenia do wartości 

początkowej. Podczas tej operacji zbiornik z olejem, znajdujący się pod osłoną silnika, spryskuje 

niewielką ilością oleju obszar pod pasem do biegania.  

Następnie bieżnia jest uruchamiana, a pas obraca się z niewielką prędkością przez około 10 sekund. 

Na koniec bieżnia jest przełączana bezpośrednio do ręcznego sterowania. 

 

Poniższe urządzenia mogą byd sterowane: 

M.D. MTR-RUN7410/TR: 

- ręcznie. 
 

M.D. MTJ, RUN7402, RUN7403/T, RUN7410/TJ, RUN2011/TJ: 

- ręcznie;  
- w sposób w półautomatyczny; 
- w sposób automatyczny. 
 

OBSŁUGA RĘCZNA (MANUALNA) 

Ustaw prędkośd przy pomocy przycisków +/- Speed, nachylenie przy pomocy +/- Incline oraz wciśnij 

przycisk START aby włączyd maszynę. Dla bezpieczeostwa trzymaj się poręczy. Powoli rozpocznij 

chód/bieg i zwiększaj prędkośd. Po osiągnięciu optymalnej prędkości kontynuuj trening przez 

pożądany okres czasu, nie wykorzystując już przy tym poręczy. Stopniowo zmniejszaj prędkośd przez 

kilka minut aż osiągniesz regularny rytm serca. Jednokrotne wciśnięcie przycisku Stop spowoduje 

stopniowe zatrzymywanie się maszyny. Dwukrotne wciśnięcie przycisku Stop spowoduje 

natychmiastowe zatrzymanie napędu. 

 

OBSŁUGA W PÓŁAUTOMATYCZNA M.D. MTJ – RUN7402 – RUN7410/TJ – RUN2011/TJ 

Jeżeli przycisk +SEL/OK jest wciśnięty w trybie gotowości, to możliwe jest przejście do czasu TIME. 

Jeżeli przycisk –SEL/OK jest wciśnięty w trybie gotowości, to możliwe jest ustawienie indywidualnych 

danych (PERSONAL DATA (INFO)) w celu prawidłowego obliczenia spalonych kalorii. 

 

OBSŁUGA W PÓŁAUTOMATYCZNA M.D. RUN7403/T  



 
 

 

Użyj przycisków 1 2 3 aby szybko przywoład jeden z trzech profili. Wejdź w menu użytkownika (punkt 

5.3) aby zmienid ustawienia profili. 

 

OBSŁUGA AUTOMATYCZNA M.D. MTJ – RUN7402 – RUN7410/TJ – RUN2011/TJ  

Jeżeli przycisk SEL/K jest wciśnięty w trybie gotowości, możliwe jest użycie urządzenia w trybie 

automatycznym, wybierając typ dwiczenia do wykonania: kardio (CARDIO), spalanie tłuszczu (FAT 

BURNING), zapisane profile (PROFILES) , dowolne profile (FREE PROFILES), testy (TEST). Aby zmienid 

dwiczenie użyj przycisków +/- SEL/OK a następnie wciśnij przycisk SEL/OK aby zatwierdzid wybór. 

 

OBSŁUGA AUTOMATYCZNA M.D. RUN7403/T  

Jeżeli przycisk < jest wciśnięty w trybie gotowości, to możliwe jest wejście w zapisane programy aby 

używad urządzenie w trybie automatycznym, wybierając typ dwiczenia do wykonania: kardio 

(CARDIO), spalanie tłuszczu (FAT BURNING), profile (PROFILES) , dowolne profile (FREE PROFILES), 

testy (TEST),  czas (TIME),  dystans (DISTANCE), kalorie (CALORIES). 

Jeżeli przycisk > jest wciśnięty w trybie gotowości, to możliwe jest wejście w edytor informacji aby 

ustawid dane personalne użytkownika (płed, wagę, wiek), pozwoli to prawidłowo obliczyd spalone 

kalorie i maksymalny dozwolony rytm serca.  

 

Aby zmienid dwiczenie lub zmienid jakąkolwiek wartośd, użyj przycisków </>, a następnie wciśnij 

przycisk OK aby zatwierdzid wybór.  

 

KARDIO/SPALANIE TŁUSZCZU 

Badania podkreślają, że aby uzyskad wymierne wyniki i przy tym nie byd narażonym na zagrożenia 

związane zbyt ciężkim lub zbyt ‘słabym’ treningiem ważne jest aby utrzymywad rytm serca pomiędzy 

maksimum a minimum. Treningi kardio i treningi spalające tłuszcz bazują na tych badaniach.  Poziom 

trudności jest automatycznie ustawiany w zależności od rytmu serca tak, aby tętno było 

utrzymywane w granicach odpowiadających maksimum i minimum dla danego użytkownika. Wybierz 

dwiczenie, ustaw wiek użytkownika, wagę, czas oraz zmieo lub zatwierdź maksymalny rytm serca. 

 

PROFILE 

Po wybraniu jednego z 6 profili lub przywołaniu jednego z 50 ‘dowolnych’ profili, komputer zapyta o 

wpisanie: 

- Czasu (time), maksymalnej prędkości (maximum speed) i wartości nachylenia (inclination) jeżeli 

jeden z 6 profili został wybrany (tylko M.D. RUN7403/T). 

- Numer profilu , jeżeli jeden z 50 ‘dowolnych’ profili został wybrany. 

Po wciśnięciu przycisku START rozpocznie się wykonywanie dwiczenia o wybranym profilu, a 

oprogramowanie automatycznie przeliczy prędkośd oraz nachylenie dla bieżącego etapu dwiczenia. 

W każdej chwili można zmodyfikowad prędkośd lub nachylenie bieżni – w takim przypadku 

urządzenie obliczy nową prędkośd oraz nachylenie dla każdego z etapów dwiczenia. Jeżeli przy 

minimalnej prędkości wybrane jest nachylenie większe od nachylenia jakie będzie przy maksymalnej 



 
 

 

prędkości, to nachylenie będzie maled proporcjonalne do wzrostu prędkości. Jeżeli przy minimalnej 

prędkości wpisana wartośd nachylenia jest mniejsza od wartości nachylenia jaka będzie przy 

maksymalnej prędkości, to nachylenie będzie wzrastad proporcjonalnie do wzrostu prędkości. 

Program oferuje idealną konfigurację ‘mieszanych’ treningów: intensywne okresy aktywności 

aerobowej są oddzielone od siebie okresami o mniejszej intensywności. 

Każdy z sześciu profili zawiera trzy fazy 

(1) Rozgrzewka; (2) trening interwałowy; (3) lżejszy trening 

 

Rozgrzewka: stopniowo zwiększa rytm serca i sprowadza go do najniższej wartości optymalnego 

rytmu serca 

Trening interwałowy: zawiera pewną liczbę wzniesieo o różnej intensywności. Podczas tej fazy 

programu niektóre nachylenia stanowią prawdziwe wyzwanie i są poprzedzone przez mniej 

wymagające okresy czasu (fazy treningu). 

Lżejszy trening: Ta faza treningu stopniowo zmniejsza obciążenie i zarazem tętno, które sprowadzane 

jest do początkowych wartości, pozwalając tym samym ciału na usunięcie kwasu mlekowego, 

zgromadzonego w mięśniach podczas wcześniejszego wysiłku. 

 

Diagram profilu wzgórza pokazuje najintensywniejsze poziomy wysiłku oraz te mniej męczące, które 

mogą byd pomijane podczas dwiczeo. Orientacyjna wartośd intensywności wysiłku jest symulowana 

na wyświetlaczu konsoli za pomocą kolumny świetlnej.  

 

DOWOLNE PROFILE 

Użyj tego menu aby stworzyd jeden z 50 dowolnych profili. Wprowadź numer profilu i ustaw 

prędkośd, czas oraz nachylenie każdego z 20 kroków. Wciskając przycisk Stop/C, kiedy wymagane jest 

podanie prędkości, spowoduje zatrzymanie wprowadzania ustawieo i zapisanie dotychczas 

wprowadzonych parametrów. 

 

TEST 

W celu otrzymania jak najdokładniejszych danych postępuj ściśle z następującymi wskazówkami: 

- Wykonuj test codziennie mniej więcej o tej samej porze 

- Śpij wystarczająco długo w nocy 

- Jedz ostatni posiłek przynajmniej 3 godziny przed testem 

- Noś wygodne ubrania 

- Unikaj palenia, picia kawy, alkoholu, zażywania leków które mogą wpływad na wynik testu 

- Odpręż się przed rozpoczęciem testu 

- Kobietom nie zaleca się wykonywanie testu w trakcie okresu menstruacyjnego 

 

Wszystkie dostępne testy CHR, CWL oraz RUNER powinny byd wykonywane tylko w obecności 

kardiologa, posiadającego zestaw ratunkowy (defibrylator, apteczkę pierwszej pomocy lub apteczkę 

ambulatoryjną). Należy pamiętad, że testy są orientacyjne, dlatego producent zrzeka się 



 
 

 

odpowiedzialności za wyniki lub interpretację parametrów, jeżeli testy nie są przeprowadzane przez 

specjalistę. Ważne jest również aby podkreślid, że wyniki testu są uzyskiwane w pośredni sposób. 

Dlatego sugeruje się aby wziąd pod uwagę przekłamania przy porównywaniu wyników testu tego 

samego pacjenta, uzyskanych w różnych okresach, w celu oceny postępów. 

Pierwsze dwa testy (CHR i CWL) mają ustawiony czas trwania równy 5 minut. Interwały występujące 

w trakcie trwania całego testu powinny byd ustawione przez prowadzącego dwiczenie. Oba testy 

mają na celu sprawdzid stan kondycji użytkownika. Na koniec obu testów, poza liczbowymi wynikami, 

pojawi się tekst wskazujący na to, czy kondycja uległa poprawie, jest stała, czy spada.  

Trzeci test (Runner) polega na rosnącej intensywności i posiada trzy główne fazy: rozgrzewka, wzrost 

intensywności oraz powrót do normalnego stanu. Ostatnie dwie fazy są bardzo ważne dla 

przetestowania kondycji użytkownika.  

 

CHR (Constant Heart Rate) jest testem gdzie rytm serca jest utrzymywany na stałym poziomie 

podczas działania protokołu. Prędkośd będzie się dopasowywad w taki sposób aby rytm serca był 

utrzymywany na stałym poziomie podczas całego testu. Jeżeli po 2-3 miesiącach prędkośd ulegnie 

zwiększeniu, przy tym samym rytmie serca, to oznaczad to będzie, że użytkownik poprawił swoją 

kondycję 

 

CWL (Constant Work Level) jest testem gdzie prędkośd jest utrzymywana na stałym poziomie 

podczas trwania protokołu. Dlatego użytkownik będzie poddany treningowi z określoną prędkością 

(właściwą dla jego wagi i wieku), która będzie stała podczas całego testu. Celem jest monitorowanie 

rytmu serca i szukanie krzywej, która wzrasta w pierwszej fazie treningu, później jest stabilna przez 

pewien okres czasu i potem znowu powoli wzrasta podczas treningu. Im dłużej rytm serca pozostaje 

stały tym lepsza jest kondycja użytkownika. Jeżeli po 2-3 miesiącach rytm serca ulegnie obniżeniu 

przy tej samej prędkości, oznaczad to będzie, że użytkownik poprawił poziom swojej kondycji. 

 

RUNNER jest testem o rosnącym obciążeniu, który przewiduje serię etapów, gdzie prędkośd jest 

zwiększana. Na początku urządzenie działa przy małej prędkości przez jedną minutę (rozgrzewka). Co 

60 sekund prędkośd jest automatycznie zwiększana o 1 km/h. Detektor powinien odczytywad rytm 

serca użytkownika na każdym etapie testu. Kiedy faza wzrostu intensywności dobiega koocowi (12 

krok) urządzenie automatycznie, na 5 minut, ustawi prędkośd z pierwszych 60 sekund w celu 

zmniejszenia obciążenia. Test kooczy się po 18 minutach lub kiedy użytkownik nie jest już w stanie 

wykonywad dwiczenia (wciśnie przycisk STOP). Jedyną rzeczą jaką należy następnie zrobid jest 

sporządzenie diagramu, gdzie wpisywana jest wartośd rytmu serca oraz czas. Dzięki temu powinno 

byd możliwe sprawdzenie zmieniającego się tętna w funkcji prędkości. Jeżeli przy tej samej prędkości 

rytm serca jest mniejszy, oznacza to, że użytkownik poprawił stan swojego zdrowia z punktu widzenia 

układu krążenia. Właściwa interpretacja tego testu należy do prowadzącego dwiczenie.  

 

  



 
 

 

TEST ZWIĘKSZANIA OBCIĄŻENIA 

RYTM SERCA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                       CZAS 

CZAS 

To menu pozwala użytkownikowi na wykonywanie dwiczenia z ustawionym czasem trwania. Na 

koocu dwiczenia urządzenie automatycznie zmniejsza prędkośd oraz nachylenie przez jedną minutę 

(czas ten można zmieniad w ustawieniach). Urządzenie stopniowo zatrzyma się na koocu 

ustawionego czasu. 

 

INFO 

To menu pozwala użytkownikowi na wprowadzenie danych personalnych do dwiczenia (płed, waga, 

wiek oraz maksymalny rytm serca) w celu prawidłowego wyliczenia spalonych kalorii. 

DYSTANS (RUN7403/T) 

To menu pozwala użytkownikowi na wykonanie dwiczenia z ustawionym dystansem. Na koocu 

dwiczenia urządzenie automatycznie zmniejsza prędkośd oraz nachylenie przez jedną minutę (czas 

ten można zmieniad w ustawieniach). Urządzenie stopniowo zatrzyma się po przebyciu ustawionego  

dystansu.  

OBLICZENIE KALORII (RUN7403/T) 

To menu pozwala użytkownikowi na wykonanie dwiczenia przy ustawionym poziomie spalonych 

kalorii. Aby uzyskad prawidłową liczbę spalonych kalorii, użytkownik musi przed treningiem 

wprowadzid dane personalne. Na koocu dwiczenia urządzenie automatycznie zmniejsza prędkośd 

oraz nachylenie przez jedną minutę (czas ten można zmieniad w ustawieniach). Urządzenie 

stopniowo zatrzyma się na koocu ustawionego  limitu spalonych kalorii. 

 

  

 



 
 

 

OBLICZENIE KALORII (MTJ-RUN7402-RUN7410/TJ – RUN2011) 

Na koocu każdego dwiczenia, profilu, testu lub po zatrzymaniu (dwukrotne wciśnięcie przycisku 

STOP), pojawi się słowo CAL, po czym pojawi się wartośd spalonych kalorii. Aby uzyskad prawidłową 

liczbę spalonych kalorii należy przed treningiem podad dane personalne użytkownika. 

 

PODŁĄCZENIE DO URZĄDZENIA KARDIO 

Podłącz wtyczkę RS232 urządzenia kardio do wyjścia RS232. W trakcie trwania połączenia wszystkie 

klawisze na konsoli są zablokowane. 

 

5.1 MONITOROWANIE RYTMU SERCA 

Pas zakładany na klatkę piersiową posiada nadajnik, który pozwala telemetrycznemu systemowi, 

zamontowanemu w konsoli, na kontrolę rytmu serca użytkownika. Należy unikad używania kilku 

nadajników kardio jednocześnie, ponieważ odbiornik może odebrad sygnał pochodzący od innego 

transmitera. Jeżeli w tym samym pokoju znajduje się więcej niż jedna bieżnia wyposażona w 

odbiornik rytmu serca,  to należy je umieścid w odległości przynajmniej 80 cm od siebie. Jeżeli w 

pobliżu odbiornika rytmu serca znajdują się źródła promieniujące (telewizja, telefony komórkowe 

itp.), to odczyt rytmu serca może byd nieprawidłowy. Zwilż elektrody transmitera (dwa rzędy 

powierzchni na wewnętrznej stronie pasa) i zamknij pas na górnej części klatki piersiowej (tak jak na 

rysunku poniżej), w sposób umożliwiający prawidłowe oddychanie. Na poniższym grafie pokazano 

prawidłowe wartości rytmu serca (zgodnie z wiekiem oraz rodzajem treningu). Jeżeli celem jest 

spalanie kalorii, to trening musi byd wykonywany przy 65% indywidualnego, teoretycznie 

maksymalnego, rytmu serca. Jeżeli celem jest zwiększenie kondycji kardio, to trening musi byd 

wykonywane przy 80% teoretycznie maksymalnego rytmu serca (rys. 2). 
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Rysunek 2 

Aby odczytad powyższy graf konieczne jest wyszukanie wieku, a następnie poruszanie się w 

pionie, przecinając 65% lub 80% teoretycznego maksymalnego rytmu serca. 

 

5.2 MENU UŻYTKOWNIKA 

Aby usprawnid funkcje bieżni można ustawid lub zmienid niektóre parametry 

 

URZĄDZENIE MEDYCZNE RUN7403/T 

 

Wciśnij przycisk blokujący aby wejśd do ustawieo, używając strzałek wybierz hasło 5844. Wciśnij 

przycisk OK aby wejśd/zatwierdzid. Użyj klawisza > aby poruszad się wewnątrz menu i klawisza < aby 

wyjśd.  

 Język  (Language): aby zmienid język na włoski, angielskim, francuski, niemiecki, hiszpaoski lub 
grecki.  

 Maksymalny czas (Time max) : aby ustawid maksymalny poziom czasu wszystkich dwiczeo. 

 Pompa oleju (Oil pump) : aby ustawid liczbę smarowao 

 Odpoczynek (Untiring) : aby ustawid czas o zmniejszonej intensywności (na koocu treningu) 

 Życie (Life) : aby ustawid początkowe nachylenie, maksymalną prędkośd bieżni oraz obliczanie 
kalorii. 

 Dowolne profile (Free profiles) : aby ustawid dowolne profile.  
 

URZĄDZENIA MEDYCZNE MTR – MTJ - RUN7402 – RUN7410/TR-TJ – RUN2011/TJ  

Wciśnij i przytrzymaj przycisk Stop/C przez 10 sekund aby wejśd do ustawieo. Kiedy pojawi się napis 

„Reserved” wciśnij przycisk SEL/OK. Wciśnij +SEL/OK aby przejśd do „Reserved”, a następnie wciśnij 

SEL/OK. Wciśnij przycisk OK aby wejśd/zatwierdzid. Użyj przycisków + lub –SEL/OK aby przejśd do 

menu. 



 
 

 

 

 Ita-Ing-Fra-Spa-Ted : aby zmienid język pomiędzy włoskim, angielskim, francuskim, niemieckim, 
hiszpaoskim I greckim.  

 Oil Sub. : aby ustawid maksymalną liczbę smarowao  

 Oil pump : aby ustawid liczbę smarowao 

 Km for lubric. : aby ustawid liczbę km dla dodatkowego smarowania 

 Calories : aby ustawid poziom dla właściwej kalkulacji spalonych kalorii 

 Untiring : aby ustawid czas o zmniejszonej intensywności (na koocu treningu) 

 Set up : aby ustawid oryginalne parametry. 

 Nr. pumps : aby ustawid liczbę pompowao podczas dodatkowego smarowania. 

 Incl. : aby ustawid początkowe nachylenie bieżni. 

 Max Sp. : aby ustawid maksymalną prędkośd bieżni. 

 Mortara : aby ustawid protokół Mortara. 

 Conv. Mph : aby ustawid przelicznik km/h-mph. 

 0-km 1-mph : aby ustawid kilometry lub mile 
 

  



 
 

 

6  PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZEO MEDYCZNYCH 

 Europe – Asia 

Zasilanie seria M.D. Run7402-7403/T-7410/T  

                          M.D. MTR-MTJ, RUN2011 

220 – 240 V   12 AMP   50/60 Hz 

220 – 240 V   10 AMP   50/60 Hz 

Obwód nachylania 18 V a.c.  

Obwód konsoli 12 V c.c. 

Pobór mocy przy max. prędkości seria M.D. Run7402-7403/T-7410/T  

                                                                     M.D. MTR-MTJ, RUN2011 

3000 VA max 

2400 VA max 

Znamionowy pobór mocy seria M.D. Run7402-7403/T-7410/T  

                                                        M.D. MTR-MTJ, RUN2011 

2500 VA 

1500 VA 

Moc silnika seria M.D. Run7402-7403/T-7410/T  

                               M.D. MTR-MTJ, RUN2011 

3 KM AC 

2 KM AC 

Transformator 1900 VA 

Inwerter seria M.D. Run7402-7403/T-7410/T  

                          M.D. MTR-MTJ, RUN2011 

Inwerter FUJI w1.5 jednofazowy V.230 z filtrem 

Inwerter FUJI w0.75 jednofazowy V.230 z filtrem 

Prędkośd seria M.D. Run7410/T  

                           M.D. Run7402-7403/T 

                           M.D. MTR-MTJ, RUN2011 

0.1  25  Km/h  5% 

0.2  25  Km/h  5% 

0.2  20  Km/h  5% 

Nachylenie           M.D. Run7403/T 

                     seria M.D. Run7410/T  

                              M.D. Run7402 

                              M.D. MTR-MTJ  

                              M.D. RUN2011 

-3%  +23%  5% 

0 %  +30%  5% 

0 %  +26%  5% 

0 %  +16%  5% 

0%  +22%  5% 

Klawisze akustyczne M.D. MTR-MTJ-Run7402-7403/T-7410/TR-TJ √ 

Hałas < 30 dB 

Elektroniczne wahania prędkości I nachylenia √ 

System samo-smarowania pasa √ 

System samo-wyśrodkowania pasa √ 

Smarowana powierzchnia √ 

Pomiar tętna M.D. Run7403/T 

                         M.D. MTR-MTJ-Run7402-7410/TR-TJ, RUN2011 

Uchwyt + pas piersiowy 

Pas piersiowy 

Maksymalna waga użytkownika seria M.D. Run7402-7403/T-7410/T  

                                                                   M.D. MTR-MTJ, RUN2011 

220 kg     

150 kg 

Powierzchnia chodzenia seria M.D. Run7402-7403/T-7410/T  

                                                      M.D. MTR-MTJ, RUN2011 

154.5 x 54 cm 

150 x 50 cm 

Wysokośd; szerokośd; długośd M.D. Run7402-7403/T 

                                             seria M.D. Run7410/T  

                                                       M.D. MTR-MTJ 

                                                       RUN2011 

155 x 88 x 220 cm 

150 x 80 x 210 cm 

150 x 70 x 195 cm 

142 x 70 x 188 cm 

Masa M.D. Run7402-7403/T 

 seria M.D. Run7410/T  

245 kg 

180 kg 



 
 

 

                                                                         M.D. MTR-MTJ, RUN2011 145 kg 

Konsola M.D. Run7402 

     seria M.D. MTR-MTJ-Run7410/T, RUN2011  

              M.D. Run7403/T 

Obrotowa z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym 

Wyświetlacz ciekłokrystaliczny 

Wyświetlacz LCD 320x240 + wyświetlacz Dot 

Matrix (macierz punktów) 

Linka bezpieczeostwa (zatrzymująca urządzenie) √ 

Wyjście RS232 (oprócz D.M. MTR) √ 

KABEL ZASILAJĄCY 

- Kabel zasilający z przewodem ochronnym, długośd 3m  

 

AKCESORIA 

- Używanie akcesoriów niedostarczonych wraz z urządzeniem może powodowad wzrost emisji pola 

elektromagnetycznego oraz zmniejszenie odporności urządzenia na zewnętrzne źródła pola 

elektromagnetycznego. 

 

  



 
 

 

7. KONSERWACJA – INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA 
Użytkownik lub osoba wykonująca konserwację urządzeo może wykonywad jedynie następujące 

procedury: 

 

ZEWNĘTRZNE CZYSZCZENIE 

Wyczyśd górną częśd pasa używając  wody z detergentem. Nie używaj rozpuszczalników. Przed 

czyszczeniem upewnij się, że wtyczka jest odłączona. 

 

PAS 

Jeżeli maszyna nie jest używana przez długi czas, poluźnij naprężenie pasa przy pomocy śrub w tylnej 

części maszyny (pkt 3.11). 

 

SMAROWANIE 

Sprawdzaj czy drewniana płyta pod pasem jest dobrze nasmarowana. Maszyna ma system 

samosmarujący, który spryskuje olejem pas za każdym razem kiedy bieżnia jest włączana (nie włączaj 

jej częściej niż dwa razy dziennie). Raz do roku sprawdzaj poziom oleju w puszce i jeżeli zajdzie taka 

potrzeba - uzupełnij go.  Co 300 km (wartośd można zmienid w ustawieniach), podczas włączania, 

urządzenie wyłączy się cztery razy w celu dokładnego nasmarowania. 

Używaj jedynie oleju wazelinowego. 

 

WYMIANA OLEJU 

Aby wymienid puszkę z olejem, kiedy pojawi się napis OLEJ (OIL), otwórz plastikową osłonę silnika i 

odkręd czarną nakrętkę z rysunkiem zbiornika oleju. Włóż jedną rękę pod bieżnię i popchnij zbiornik 

do góry. Używaj nakrętki od puszki, ponieważ jest podłączona do rury smarującej. 

 

NAPRĘŻENIE PASA 

Zobacz punkt 3.11 

 

7.1 RUTYNOWE KONTROLE SERWISOWE 

Osoby, które wykonują rutynowe kontrole serwisowe bieżni, nie muszą posiadad szczególnych 

umiejętności. Wymaga się od nich jedynie tego aby przeczytali niniejszą instrukcję, żeby dowiedzied 

się o wszystkich procedurach i ostrzeżeniach. Nie wolno samemu naprawiad lub wymieniad 

uszkodzonych lub zepsutych części. Proszę skontaktowad się z dystrybutorem w celu otrzymania 

pomocy lub części zamiennych.  

 

  



 
 

 

7.2 NIEBEZPIECZEOSTWA I NAGŁE WYPADKI 
 

UWAGA! URZĄDZENIE POD NAPIĘCIEM. 

NIEBEZPIECZEOSTWO KONTAKTU Z CZĘŚCIAMI POD NAPIĘCIEM, ZWARCIA, POPARZENIA 

Nie podłączaj wtyczki do gniazdka i nie włączaj maszyny z otwartą, plastikową pokrywą silnika. 

Przed jej otwarciem wyłącz wszystkie główne bezpieczniki i odłącz wtyczkę od sieci. 

 

 

UWAGA! RUCHOME ELEMENTY. 

NIEBEZPIECZEOSTWO KONTAKTU Z RUCHOMYMI, TNĄCYMI, PLĄTAJĄCYMI I CIĄGNĄCYMI 

CZĘŚCIAMI. 

Zawsze włączaj urządzenie z zamkniętą i zamontowaną plastikową osłoną silnika, aby chronid 

użytkownika przed ruchomymi elementami 

 

7.3 INSTRUKCJA SERWISOWA I CZĘŚCI ZAMIENNE 

Producent nie daje instrukcji serwisowej ponieważ jak napisano w punkcie 7.1 nie zezwala się na 

naprawę lub wymianę uszkodzonych lub zepsutych części, przez użytkownika. Proszę skontaktowad 

się z dystrybutorem aby uzyskad pomoc lub części zamienne. 

 

7.4 REJESTR KONTROLNY 

Lp: Czynnośd: Przepracowano 

(godz.): 

Powód/Uwaga: Wykonane 

przez: 

Data: 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

8. GWARANCJA 
Firma MEDEN-INMED gwarantuje, że bieżnia jest wolna od defektów materiałowych oraz 

funkcyjnych. Gwarancja jest ważna przez 2 lata i obejmuje części mechaniczne, elektryczne oraz 

elektroniczne. Gwarancja rozpoczyna się z dniem zakupu. Data zakupu jest udokumentowana na 



 
 

 

dowodzie zakupu wystawianym przez producenta lub dystrybutora. Gwarancja oznacza darmową 

wymianę lub naprawę wadliwych części (nie uwzględnia akcesoriów, obudów, pasów oraz wszystkich 

części wykazujących ślady zaniedbania, nieostrożności, złego lub nieprawidłowego użycia, złej 

konserwacji, nieautoryzowanego użycia, złego montażu lub instalacji, lub konserwacji, wykonanej 

przez nieautoryzowany personel). Firma MEDEN-INMED zrzeka się odpowiedzialności za możliwe 

uszkodzenia przedmiotów, ludzi lub zwierząt jeżeli nie są stosowane zalecenia zapisane w niniejszej 

instrukcji. 

  



 
 

 

 9 MOŻLIWE PROBLEMY I SPOSOBY ICH ROZWIĄZYWANIA 
 

Rytm serca nie jest stały 

Sprawdź prawidłowe funkcjonowanie pasa znajdującego się na klatce piersiowej lub wyczyśd uchwyt 

 

Górny wyświetlacz nie włącza się (M.D. MTJ – RUN7402 – RUN7410/TJ – RUN2011/TJ)  

Jeżeli górny wyświetlacz nie włącza się, wyłącz urządzenie i zaczekaj minutę przed ponownym 

włączeniem. Jeżeli nic nie pojawi się na wyświetlaczu, to konieczna jest zmiana elektronicznej karty. 

 

Konsola się nie włącza 

Sprawdź czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do zasilania (220 V, zobacz punkt 3.7) 

 

Konsola ma jeden lub kilka zablokowanych klawiszy 

Uszkodzona klawiatura: skontaktuj się z dystrybutorem. 

 

Wyświetlana liczba kalorii jest nieprawidłowa 

Zobacz punkt 5.1 

 

Maszyna zatrzymuje się i restartuje 

Sprawdź naprężenie pasa (punkt 3.11) ponieważ jeżeli pas jest zbyt luźny lub za bardzo 

nasmarowany, to może się ślizgad. 

 

Pas nie utrzymuje się na środku bieżni 

Pas jest zbyt ciasny lub użytkownik opiera się tylko o jedną poręcz. Aby wyśrodkowad pas zobacz 

punkt 3.10. 

 

Nachylanie nie działa 

Sprawdź bezpiecznik (8A opóźniający dla urządzeo serii M.D. RUN7402 – 7403/T – 7410/T lub 5A 

opóźniający dla M.D. MTR-MTJ) wewnątrz skrzynki z bezpiecznikami blisko włącznika zasilania. Jeżeli 

wszystko jest w porządku skontaktuj się z dystrybutorem. 

 

Główny włącznik zasilania nie pozostaje włączony 

Możliwe zwarcie. Skontaktuj się z dystrybutorem. 

 

Hałas dobiegający z silnika 

Konieczna wymiana silnika ze względu na łożyska. Skontaktuj się z firmą RUNNER. 

 

Hałas dobiegający z rolek 

Konieczna wymiana rolek z powodu łożysk. Skontaktuj się z dystrybutorem. 



 
 

 

 



 
 

 

 


