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VARNING 
Läs noga igenom alla anvisningar innan du använder produkten. Behåll bruksanvisningen för framtida 

användning: 

− Fäst säkerhetsklämman i dina kläder när du använder löpbandet. 

− Ha armarna intill kroppen och titta framåt. Titta aldrig ned på dina fötter när du använder löpbandet. 

− Öka hastigheten gradvis när du springer. 

− Dra ut säkerhetsspärren omedelbart i händelse av en nödsituation. 

− Kliv inte av löpbandet förrän löpmattan har stannat helt. 

Varning: Följ noggrant anvisningarna när du monterar löpbandet. 

OBS 
01- Rådgör med din läkare eller vårdgivare innan du börjar med ett träningsprogram. 

02- Kontrollera att alla delar sitter som de ska. 

03- Håll löpbandet borta från fukt och luftfuktighet. 

04- Vi tar inget ansvar för olyckor som orsakas av ovan anledningar. 

05- Bär lämpliga träningskläder och träningsskor. 

06- Vänta 40 minuter efter en måltid innan du tränar. 

07- Värm upp innan du tränar för att förhindra olyckor. 

08- Rådgör med din läkare innan du tränar om du har högt blodtryck. 

09- Löpbandet är avsett för vuxna. 

10- Hjälp äldre, barn och personer med funktionsnedsättningar som ska använda löpbandet. 

11- Stoppa inte in några föremål i löpbandets öppningar, det kan orsaka skada. 

12- Ändra inte och gör inga ytterligare anslutningar till kabeln. Ställ inte något tungt på kabeln. Utsätt inte 
kabeln för värme. Anslut kabeln direkt till ett vägguttag. 

13- Koppla från strömmen när produkten inte används. Koppla ur löpbandet försiktigt och endast när strömmen 
är av. 

14- Maximal användarvikt 100 kg. 

15- Pulsdata kan inte användas för medicinska ändamål. Överdriven träning kan orsaka skador eller till och 
med dödsfall. Avbryt omedelbart träningen och kontakta läkare om du drabbas av yrsel, illamående eller 
andra onormala symptom. 
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VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 
1. Koppla in löpbandets strömsladd direkt i ett dedikerat jordat uttag. Produkten måste jordas. Om den skulle 
sluta fungera eller gå sönder utgör jordningen en ledande förbindelse för strömmen, vilket minskar risken för 
elstötar. 

2. Placera löpbandet på ett rent, plant underlag. Placera inte löpbandet på en tjock matta eftersom denna kan 
försämra ventilationen. Placera inte löpbandet nära vatten eller utomhus. 

3. Placera löpbandet så att vägguttaget är synligt och tillgängligt. 

4. Starta aldrig löpbandet när du står på löpmattan. När du startat löpbandet och justerat hastigheten kan det 
dröja en kort stund innan löpmattan börjar röra sig. Stå alltid på sidoskenorna tills löpmattan rör sig. 

5. Bär lämpliga kläder när du tränar på löpbandet. Använd inte långa, löst sittande kläder som kan fastna i 
löpbandet. Använd alltid löparskor eller träningsskor med gummisula. 

6. Se till att strömmen är ansluten och att säkerhetsspärren sitter i innan du använder löpbandet. Sätt ena änden 
av säkerhetsspärren i löpbandet och fäst den andra änden i dina kläder eller i ditt bälte. På så vis kan du dra ut 
säkerhetsspärren direkt om en nödsituation uppstår. 

7. Dra alltid ur strömsladden innan du tar bort löpbandets motorkåpa. 

8. Se till att ha minst 2x1 meters fritt utrymme bakom löpbandet. 

9. Håll små barn borta från löpbandet när det används. 

10. Håll alltid om handtagen när du först börjar gå eller springa på löpbandet och släpp inte förrän du känner 
dig redo. 

11. Fäst alltid säkerhetsklämman i dina kläder när du använder löpbandet. Om du råkar öka hastigheten av 
misstag eller om hastigheten plötsligt ökar på grund av elfel kan du dra ut säkerhetsspärren från displayenheten 
för att omedelbart stoppa löpbandet. 

12. Om något onormalt inträffar när du använder löpbandet ska du genast dra ut säkerhetsspärren, fatta 
handtagen och kliva över till sidoskenorna. Kliv av löpbandet först när det har stannat. 

13. Dra ur strömsladden och säkerhetsspärren när löpbandet inte används. 

14. Placera säkerhetsspärren på ett säkert ställe utom räckhåll för barn. Minderåriga måste vara i sällskap av 
en vuxen när de använder löpbandet. 

15. Rådgör med din läkare eller vårdgivare innan du börjar med ett träningsprogram. De kan hjälpa dig att 
komma fram till lämplig träningsfrekvens, intensitet (puls zon) och träningstid utifrån din ålder och ditt 
hälsotillstånd. AVBRYT träningen om du känner smärta eller en känsla av trånghet i bröstet, oregelbundna 
hjärtslag, extrem andfåddhet, yrsel eller annat obehag. Rådgör med din läkare innan du återupptar träningen. 

16. Se till att omgående få huvudkontakten eller huvudkabeln utbytt av en behörig elektriker vid skada/slitage. 
Försök inte modifiera eller reparera dessa delar själv. 

17. Om strömsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicetekniker eller liknande behörig 
person. 

18. Ställ dig på sidoskenorna innan du startar löpbandet och fäst alltid säkerhetsklämman i dina kläder. Håll i 
handtagen tills löpmattan börjar röra sig (känn först på hastigheten med ena foten).  Sänk hastigheten eller dra 
ut säkerhetsspärren så att du inte tappar balansen. Håll i handtagen för att ställa dig på sidoskenorna i händelse 
av nödfall eller plötsligt stopp. 

19. Se till att löpbandet har stannat helt innan du fäller ihop det. Använd inte löpbandet när det är hopfällt.  
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MONTERINGSSTEG 
STEG 1: 

Öppna förpackningen och packa upp alla delarna. Placera huvudramen på ett plant underlag. 

(OBS! Klipp inte av packremmarna ännu.) 
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STEG 2: 

1. Klipp av packremmarna. 

1. Lyft upp stolparna (3L/R) och displayfästet (4) i pilens riktning enligt bilden nedan. 
2. Fäst stolparna (3L/R) på bottenramen (1) med insexbultar (32 & 35) och låsbrickor (53). 

OBS! Dra inte åt insexbultarna ännu. 

3. Montera displayfästet (4) på stolparna (3L/R) med insexbultar (35) och brickor (53). 
4. Dra åt alla bultarna. 
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STEG 3: 

Fäst ramkåporna (14L/R) på bottenramen (1) med korsskruvar (47). 

OBS! Det finns 3 hål i justeringsfoten (27). Denna kan justeras i 3 nivåer genom att justera 
hålen med justeringspluggen (8). 

  



7 

Fälla ihop produkten: 

Ta tag i löpdäckets undersida (A) och lyft upp produkten enligt bilden nedan tills du hör ett 
ljud från hydraulcylindern (7). 
(OBS! Se till att strömsladden är utdragen och att löpmattan har stannat helt innan du fäller 
ihop produkten!) 
Använd inte löpbandet när det är hopfällt. 
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Fälla upp produkten: 

Ta tag i löpdäckets undersida (A) med ena handen, tryck på mitten (B) av hydraulcylindern 
(10) med höger fot och sänk löpdäcket tills det är i nivå med handtagen (C). Löpdäcket sänks 
därefter ned automatiskt. 
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JORDNINGSANVISNINGAR 
Produkten måste jordas. Om den skulle sluta fungera eller gå sönder utgör jordningen en ledande 
förbindelse för strömmen, vilket minskar risken för elstötar. 

Produktens strömsladd är utrustad med jordledare och jordningskontakt. Kontakten måste anslutas 
till ett lämpligt uttag som är korrekt installerat och jordat i enlighet med tillämpliga lokala koder och 
bestämmelser. 

FARA – Felaktig anslutning av jordledaren kan leda till risk för elstötar. Kontakta en behörig 
elektriker eller servicetekniker om du är osäker på huruvida produkten är korrekt jordad. 

Modifiera inte kontakten som medföljer produkten – låt en elektriker installera ett korrekt uttag om 
kontakten inte passar i det uttag som finns. 

Produkten är avsedd att användas på nominell spänningskrets (220 V) och har en jordad kontakt som 
ser ut som kontakten i bilden nedan. 

Se till att produkten ansluts till ett uttag med samma konfiguration som kontakten. Använd inte någon 
adapter med produkten. 

Jordningsanvisningar 

 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 
MÅTT UPPFÄLLT 

(mm) 1520x752x1180 HASTIGHETSIN
TERVALL 0,8–12 KM/H 

MÅTT 
HOPFÄLLT 

(mm) 
900x740x1325 LUTNING MANUELL 3 NIVÅER 

LÖPYTA (mm) 430x1200 MAXVIKT 100 KG 
NETTOVIKT 44 KG INSPÄNNING 220-240V 

  

JORDAT UTTAG 

JORDAD 
KONTAKT 

JORDAT 
VÄGGUTTAG 
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ANVÄNDNINGSANVISNINGAR 

 

1.1. Start 

Startar en 3-sekundersnedräkning innan löpbandet börjar röra sig. 

1.2. Program 

Manuellt läge, 12 förinställda program, 3 användardefinierade program, 3 pulsstyrda 
program, kroppsfettmätning. 

1.3. Säkerhetsspärrens funktion 

Om du drar ut säkerhetsspärren: Löpbandet stannar direkt och displayen visar “---”. 
I det här tillståndet fungerar inte knapparna. 
Om du sätter i säkerhetsspärren igen: Displayen lyser upp i 2 sekunder och alla data 
rensas. Löpbandet går sedan in i standby-läge. 
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1.4. Knapparnas funktioner 

START, STOP [STOPP], PROG, MODE [LÄGE], SPEED+/- [HASTIGHET +/-], INCLINE/+/- 
[LUTNING +/-] 

Snabbknappar för hastighet: 2 km/h, 4 km/h, 6 km/h, 8 km/h, 10 km/h och 12 km/h 

1. START: Löpbandet startar med minimihastigheten 0,8 km/h. 

2. PAUSE/STOP: När löpbandet är igång trycker du på “PAUSE / STOP” -knappen 
för att stoppa löpbandet. I detta fall visas “PAU”. Drifttid, vägmätare och 
kaloriräknare finns kvar i minnet medan apparaten stannar och lutningsnivån 
återställs. Om du startar om enheten inom 5 minuter genom att trycka på 
"START" -knappen, kommer informationen på displayen om driftstid, 
avståndsmätning och kaloriförbrukning att återupptas från vad den var innan du 
tryckte på "PAUSE / STOP" -knappen. Löpbandets hastighet och lutning återgår 
också till nivåerna före brottet. Pausknappen kan användas för att visa data i 
högst 5 minuter. Om du inte trycker på "START" -knappen inom 5 minuter efter 
att pausen startat, eller om du trycker på "PAUSE / STOP" -knappen två gånger, 
kommer displayinformationen att återställas och du måste starta om löpbandet.  

3. PROGRAM: Välj mellan programmen: Manual [Manuellt] 0.0, P1-P12, U1-U3, 3 
HRC (tillval) och FAT [KROPPSFETTMÄTNING]. Standardvalet är manuellt 
läge, standardhastigheten är 0,8 km/h, maxhastigheten är 12,0 km/h. Med 
brittiska måttenheter är standardhastigheten 0,5 mph och maxhastigheten 7,5 
mph. 

4. MODE [LÄGE]: Välj mellan tre olika nedräkningslägen (H1-H3). 

a) H-1: Tidsnedräkning 

b) H-2: Distansnedräkning 

c) H-3: Kalorinedräkning 

Du kan justera parametrarna med hastighetsknapparna "+/-". Tryck på 
START för att starta löpbandet. 

5. SPEED [HASTIGHET] +/-: Öka eller sänk hastigheten med 0,1 km/h per tryck 
(håll ned knappen i 0,5 sek för att öka eller sänka snabbare). Knapparna kan 
också användas för att ställa in parametrar i menyn. Knappar för SPEED 
[HASTIGHET] +/- finns också på handtagen. 

6. Snabbknappar för hastighet: Under träningspasset kan du snabbt ändra 
hastigheten till 2 km/h, 4 km/h, 6 km/h, 8 km/h, 10 km/h eller 12 km/h. 

7. Växla mellan km/h och mph: Dra ut säkerhetsspärren och håll samtidigt ned 
knapparna PROGRAM och MODE (LÄGE) i 3 sekunder. “12.0” = metriska, “7.5” 
= brittiska. 

8. Löpbandet stannar automatiskt efter 99 minuter och 59 sekunders körning. 
Om du vill att löpbandet ska fortsätta att fungera utöver denna förprogrammerade 
tidsgräns, följ dessa steg: 
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• När du startar löpbandet, tryck på “MODE” -knappen i 5 sekunder tills du hör 
ett pip. 

• Ett pip betyder att AUTOSTOP-funktionen är avstängd och NON-STOP-
funktionen är påslagen, vilket gör att löpbandet kan fortsätta att gå även efter 99 
minuter och 59 sekunder har gått. 

• Varje gång du startar om enheten återställs inställningarna och autostoppet 
träder i kraft igen. 

1.5. Displayfunktioner 

1. Speed [Hastighet]: Visar aktuell löphastighet. 

2. Time [Tid]: Visar träningstiden i manuellt läge eller nedräkningstiden i 
nedräkningsläge och programläge. 

3. STEPS/DIS./CAL. [STEG/DIST/KAL]: Växla mellan distans, 
nedräkningsdistans, kalorier, kalorinedräkning och aktuellt stegantal. 

OBS! På grund av skillnader i användares vikt och steghastighet används 
stegmätaren vid hastigheter över 3,0 km/h eller under 16 km/h. 

4. Heart rate [Puls]: Mäter och visar puls. 

5. : Påminnelse om att smörja löpbandet. 

6. Dataintervall för olika parametrar: 

TIME [TID]: 0:00 – 99.59 (min) 
DISTANCE [DISTANS]: 0.00 – 99.9 (km) 
CALORIES [KALORIER]: 0.0 – 999 (kcal) 
SPEED [HASTIGHET]: 0.8 – 12.0 (km/h 
PULSE [PULS]: 50 – 200 (bpm) 
 

1.6. Pulsmätningsfunktion 

Håll om pulshandtagen i 5 sekunder medan löpbandet är igång för att visa din puls. 
Till en början visas den förinställda pulsen inom intervallet 50–200 slag i minuten. En 
hjärtformad ikon blinkar under pulsmätningen. 
Pulsen som visas är endast ett referensvärde och kan inte användas för medicinska 
ändamål. 

1.7. Manuella lägen 

1.7.1. Aktivera manuellt läge: 

A. Slå på strömbrytaren. I normalt läge går manuellt läge i gång automatiskt. 
B. Tryck på MODE [LÄGE] när löpbandet står stilla för att välja Normal mode 

[Normalt läge], Time Countdown [Tidsnedräkning], Calorie Countdown 
[Kalorinedräkning] eller Distance Countdown [Distansnedräkning] under 
manuellt läge. 
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1.7.2. Parametrar för tid, distans och kalorier: 

I menyn kan du bläddra mellan Manual [Manuellt], Time [Tid], Distance [Distans] och Calorie 
[Kalorier]. Ställ in parametrarna med hjälp av SPEED [HASTIGHET] +/-. 

1. Tidsnedräkning: 

a. Tid som visas som standard: 30:00 min. 
b. Inställningsintervall: 5:00–99:00 min. 
c. Tid som läggs till för varje tryck: 1:00 min. 

2. Distansnedräkning: 

a. Distans som visas som standard: 1.0 km. 
b. Inställningsintervall: 1.0–99.0 km/miles. 
c. Distans som läggs till för varje tryck: 1.0 km. 

3. Kalorinedräkning: 

a. Kalorier som visas som standard: 50 Kcal. 
b. Inställningsintervall: 20–990 kcal. 
c. Kalorier som läggs till för varje tryck: 10 kcal. 

1.7.3. Använda manuellt läge: 
1. Tryck på START. Motorn går igång efter 3 sekunder. Den initiala hastigheten är 

0,8 km/h (metriska måttenheter) eller 0,5 mph (brittiska måttenheter). 
2. Tryck på SPEED [HASTIGHET] +/- för att justera hastigheten. 
3. Tryck på snabbknapparna för hastighet för att gå direkt till den hastighet som 

visas på knappen. 
4. Om du trycker på STOP [STOPP] så saktar motorn gradvis ned och stannar. 
5. Dra ut säkerhetsspärren för att omedelbart stoppa löpbandet. Displayen visar  

“---” och en signal ljuder. 
6. När den/de inställda tiden/kalorierna/distansen når noll saktar löpbandet gradvis 

ned tills det stannar helt. En kort signal ljuder och hastighetsfönstret visar END 
[SLUT]. Fem sekunder senare går maskinen in i standby-läge och en längre 
signal ljuder. 

7. Parametrar som inte ställs in ökar och återställs när du når intervallets maxgräns. 
I manuellt läge stannar maskinen när tiden når 99: 59 (100 min). 
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8.  

1.8. Förinställda program 

Varje program är indelat i 20 segment som varar lika länge. Nedan hittar du en tabell 
med parametrarna för vart och ett av de 12 programmen. 

Tid 
Inställd tid / 20 = tid i varje segment 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 

0 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

4 

1 

5 

1 

6 

1 

7 

1 

8 

1 

9 
20 

Program 

P01 HASTI
GHET 

2 3 3 4 5 3 4 5 5 3 4 5 4 4 4 2 3 3 5 3 

P02 HASTI
GHET 2 4 4 5 6 4 6 6 6 4 5 6 4 4 4 2 2 5 4 2 

P03 HASTI
GHET 2 4 4 6 6 4 7 7 7 4 7 7 4 4 4 2 4 5 3 2 

P04 HASTI
GHET 

3 5 5 6 7 7 5 7 7 8 8 5 9 5 5 6 6 4 4 3 

P05 HASTI
GHET 2 4 4 5 6 7 7 5 6 7 8 8 5 4 3 3 6 5 4 2 

P06 HASTI
GHET 2 4 4 4 5 6 8 8 6 7 8 8 6 4 4 2 5 4 3 2 

P07 HASTI
GHET 2 3 3 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 3 3 6 6 5 3 3 

P08 HASTI
GHET 2 3 3 6 7 7 4 6 7 4 6 7 4 4 4 2 3 4 4 2 

P09 HASTI
GHET 2 4 4 7 7 4 7 8 4 8 9 9 4 4 4 5 6 3 3 2 

P10 HASTI
GHET 2 4 5 6 7 5 4 6 8 8 6 6 5 4 4 2 4 4 3 3 

P11 HASTI
GHET 2 5 8 10 7 7 10 10 7 7 10 10 5 5 9 9 5 5 4 3 

P12 HASTI
GHET 3 4 9 9 5 9 5 8 5 9 7 5 5 7 9 9 5 7 6 3 
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1.9. Användardefinierade program: 

Utöver de 12 inbyggda programmen har löpbandet även 3 användardefinierade 
program: U1, U2, U3. 

1.9.1. Ställa in användardefinierade program 

Tryck på PROGRAM i standby-läge för att bläddra fram till önskat program (U01-U03). 
1. Fönstret TIME [TID] blinkar: Standardtiden visas. 

2. Tryck på INCLINE [LUTNING] +/- eller SPEED [HASTIGHET] +/- för att ställa in 
löptiden. 

3. Tryck på MODE [LÄGE] för att bekräfta. 

4. Ställ in parametrarna för det första segmentet. 

a. Ställ in hastighet genom att trycka på SPEED [HASTIGHET] +/- alternativt 
på snabbknapparna för hastighet. 

b. Ställ in lutning genom att trycka på INCLINE [LUTNING] +/- alternativt på 
snabbknapparna för lutning. 

c. Tryck på MODE [LÄGE] för att slutföra inställningarna för det första 
segmentet och fortsätt sedan med inställningarna för samtliga 20 
segment. 

Inställda parametrar sparas permanent tills de skrivs över. Parametrarna går inte 
förlorade även om strömmen bryts. 

1.9.1. Starta ett användardefinierat program: 

Tryck på PROGRAM i standby-läge för att bläddra fram till önskat användardefinierat 
program (U01-U03). Ställ in tiden och tryck på START.  
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1.10. Kroppsfettmätning: 

1. Tryck på MODE [LÄGE] i standby-läge för att bläddra fram till 
kroppsfettmätningsprogrammet (FAT). 

2. Tryck på MODE [LÄGE] för att ställa in parametrar för F1 (kön), F2 (ålder), F3 
(längd) och F4 (vikt). 

3. Tryck på SPEED [HASTIGHET] +/- för att ställa in parametrar för F1-F4 (se 
tabellen nedan). När du är klar med inställningarna visas F5 på displayen. 

4. Håll om pulshandtagen i 5–6 sekunder tills FAT visas (se till att korrekta värden 
för längd och vikt har angetts). 

Kroppsfettmätningen mäter förhållande mellan längd och vikt, inte 
kroppsproportioner. Kroppsfettmätningen är lämplig för alla. Optimalt resultat 
ligger mellan 20 och 25. 19 indikerar undervikt, 25–29 indikerar övervikt och 30 
indikerar fetma (se tabellen nedan). (Värdena är endast referensvärden och kan 
inte användas för medicinska ändamål) 

F--1 Kön 01 (man) 02 (kvinna) 
F--2 Ålder 10 ------ 99 
F--3 Längd 100 ---- 200 
F--4 Vikt 20 ------ 150 

F--5 

Kroppsfett ≦ 19 Undervikt 
Kroppsfett = (20--24) Normalvikt 
Kroppsfett = (25--29) Övervikt 
Kroppsfett ≧ 30 Fetma 

1.11. HRC [Pulsstyrd träning] (tillval) 

HRC1 hastighetsgräns (Max-4.0 km/h), HRC2 hastighetsgräns (max-2.0 km/h), HRC3 
Max 

1. HRC-inställningar: 

A. Tryck på PROG [PROGRAM] för att gå till HRC [Pulsstyrd träning]. Tryck på MODE 
[LÄGE] för att ställa in hastigheten. 
B. Åldersinställning: 13–80, standardvärde 30 
C. Målpuls: (220 minus ålder) *0,6 
D. Målpulsen kan ändras mellan 0,45 och 0,75 (220 minus ålder) 
E. Maxpuls: (220 minus ålder) 

2. Hastighetsändring: 

• Det pulsstyrda programmet mäter din puls var 30:e sekund. 
• Om din puls är lägre än målpulsen med 30 bpm ökar hastigheten med 2 km/h. 
• Om skillnaden är 1–29 bpm ökar hastigheten med 1 km/h. 
• På motsvarande sätt sänks hastigheten om din puls är högre än målpulsen. 
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Under följande omständigheter går löpbandet ned till en hastighet på 1 km/h under 15 
sekunder och stannar sedan automatiskt (under de 15 sekunderna piper löpbandet för 
varje sekund): 

• Ingen puls har avlästs på mer än 1 minut 
• Pulsen överstiger (220 minus ålder) 

1.12. Övrig information 

• När nedräkningen slutar visas END [SLUT] på displayen. En signal ljuder varannan 
sekund tills löpbandet stannar helt. Löpbandet återgår till manuellt läge. 

• Du kan ställa in parametrar upp till maxvärdet. Om tiden till exempel är inställd på 
99:00 och du trycker på SPEED [HASTIGHET] + återställs tiden till minimivärdet 
5:00. 

• Tidsnedräkning, kalorinedräkning, distansnedräkning: Du kan endast ställa in en 
parameter. I tidsnedräkningsläge räknas tiden ned. I kalorinedräknings- och 
distansnedräkningsläge räknas tiden upp tills den inställda parametern är nådd. 

• Standardvärdet för kaloriförbrukning är 70,3 kcal/km. 
• Hastighetsökning respektive -sänkning sker med 0,5 km/s. 
• På sidan av displayenheten finns en ingång för MP3-spelare. 
• När tidsvärdet överstiger 99:59 (100 min) i manuellt läge stannar löpbandet. 

1.13. Påminnelse om att smörja löpbandet: 

Var 300:e km tänds ikonen  på displayen. 
Försätt löpbandet i standby-läge. Dra ut säkerhetsspärren och håll samtidigt ned STOPP-
knappen tills du hör en signal. Denna åtgärd återställer påminnelsen. 300 km senare ljuder 
signalen igen.  
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Felkoder 
Problem Möjliga orsaker Lösningar 

------ Säkerhetsspärren har ramlat ur 
1. Sätt tillbaka säkerhetsspärren 
2. Byt ut säkerhetsspärren eller magnetsensorn i den displayenheten. Byt 
ut displayenheten om problemet kvarstår. 

E01 

Displayen visar E01 när du slår på 
produkten: 
Kommunikationsfel från displayenheten 
till drivrutinen. Displayen visar E01 
under användning: Kommunikationsfel 
från drivrutinen till displayenheten. 

1. Kontrollera anslutningarna till displayenheten – om kablarna är 
skadade eller anslutna i korrekt ordning. 
2. Styrenheten kan vara defekt. Kontrollera och byt ut. 
3. Styrenhetens IC kanske inte är ansluten. Kontrollera och säkerställ 
ordentlig anslutning. 
4. Transformatorn kan vara trasig. Kontrollera och byt ut. 

E02 Explosionsskydd eller motoravvikelse 

1. Kontrollera huruvida matningsspänningen är mindre än 50 % av 
normalvärdet. Säkerställ korrekt spänning och testa igen. 
2. Kontrollera att motorkablarna är korrekt anslutna. Anslut på nytt vid 
behov. Byt ut motorn om problemet kvarstår. 
3. Kontrollera att det inte luktar bränt från styrenheten. I så fall har 
transistorn kortslutit och behöver bytas ut. 

E03 Ingen sensorsignal 
Kontrollera att sensorn är ansluten vid öppningen till plattan. Kontrollera 
sensorkablarna och anslutningarna till motorn. 

E05 Överbelastningsskydd 

1. Produkten kan stänga av sig själv om spänningen är för hög. Starta om 
produkten. 
2. Någon del av löpbandet har fastnat och hindrar motorn från att rotera. 
Systemet kan då stänga av sig självt. Justera aktuella delar och starta om 
löpbandet, alternativt applicera smörjmedel. 
3. Kontrollera motorn för misstänkt ljud eller om det luktar bränt. Byt ut 
motorn vid behov. 
4. Kontrollera om det luktar bränt från styrenheten. Byt i så fall ut 
styrenheten. 

Displayen 
visar inget 

Styrenheten är inte igång eller fungerar 
inte 

1. Kontrollera om överbelastningsskyddet har aktiverats. Återställ i så fall 
det. 
2. Kontrollera strömbrytaren, överbelastningsskyddet, styrenhetens 
transformator och kabeln till styrenheten för att säkerställa korrekta 
anslutningar. 
3. Kontrollera anslutningen mellan kabeln från displayenheten och 
styrenheten. Plocka isär produkten för att kontrollera 
anslutningspunkterna. Orsaken kan också vara fel på strömsladden. 
Prova att ansluta på nytt eller byt ut kablar vid behov. 
4. Transformatorn är skadad. Byt ut transformatorn. 
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UNDERHÅLLSANVISNINGAR 
CENTRERA LÖPMATTAN OCH JUSTERA LÖPMATTANS SPÄNNING 

SPÄNN INTE löpmattan FÖR HÅRT. Detta kan orsaka minskad motorprestanda och 
onödigt slitage på valsen. 

CENTRERA LÖPMATTAN: 

1. Ställ löpbandet på ett plant underlag. 

2. Låt löpbandet gå i cirka 5,5 km/h. 

3. Om mattan drar åt höger vrider du långsamt den högra justeringsbulten medurs för att 
centrera mattan. (OBS! Det finns ett avstånd mellan mattan och höger/vänster kant. 
Avståndet bör inte vara mer än 5 mm.) 

4. Om mattan drar åt vänster vrider du långsamt den vänstra justeringsbulten medurs för 
att centrera mattan. 

  

Bild A: Om mattan drar åt HÖGER Bild B: Om mattan drar åt VÄNSTER 

VARNING: KOPPLA ALLTID BORT LÖPBANDET FRÅN ELUTTAGET FÖRE 
RENGÖRING ELLER SERVICE. 

RENGÖRING 

Allmän rengöring förlänger väsentligt löpbandets livslängd. Håll löpbandet rent genom att 
torka av det regelbundet. Var noga med att rengöra sidoskenorna och den exponerade delen 
av däcket på vardera sida om löpmattan. Detta minskar ansamling av damm och andra 
partiklar under löpmattan. 

Ovansidan av löpmattan kan rengöras med en fuktig trasa doppad i lite tvål. Håll vätska borta 
från löpbandets ram och mattans undersida. Varning: Dra alltid ur strömsladden innan du 
tar bort motorkåpan. Ta bort motorkåpan och dammsug undertill minst en gång om året. 

BILD A BILD B 



20 

SMÖRJA LÖPMATTAN OCH LÖPDÄCKET 

Löpbandets däck har smorts i fabriken. Friktionen mellan mattan och däcket spelar en viktig 
roll för löpbandets funktion och livslängd och regelbunden smörjning är därför viktig. Vi 
rekommenderar regelbunden inspektion av däcket. 

Vi rekommenderar att du smörjer däcket enligt följande schema: 

 Lätt användning (mindre än 3 timmar/vecka) årligen 

 Måttlig användning (3–5 timmar/ veckan) var sjätte månad 

 Frekvent användning (mer än 5 timmar/vecka) var tredje månad 

  

 
Löpmatta 

 
Löpdäck 
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SPRÄNGSKISS 
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LISTA ÖVER KOMPONENTER 

Nr. Beskrivning Anta
l Nr. Beskrivning Antal 

1 Bottenram 1 40 Insexskruv M6x55 3 
2 Huvudram 1 41 Insexskruv M6x30 8 

3L/R Stolpe 1pr. 42 Korsskruv M6x15 2 
4 Displayfäste 1 43 Korsskruv M5x8 5 
5 Framvals 1 44 Korsskruv M4x8 8 
6 Bakvals 1 45 Korsskruv ST4x40 6 
7 Hydraulcylinder 1 46 Korsskruv ST4x20 2 
8 Justeringsplugg 2 47 Korsskruv ST4x16 34 
9 Överkåpa motor 1 48 Korsskruv ST4x8 8 

10 Underkåpa motor 1 49 Korsskruv ST4x12 6 
11 Överkåpa displayenhet 1 50 Korsskruv ST2.9x9.5 6 
12 Displayenhet 1 51 Korsskruv M4x8 8 
13 Anslutning säkerhetsspärr 1 52 Strömbrytare 1 

14L/R Ramkåpa 1pr 53 Låsbricka ∅8x1.2 14 
15 Skumgrepp 2 54 Låsbricka ∅6x1.2 3 
16 Löpdäck 1 55 Plattbricka ∅12x1.0 2 
17 Löpmatta 1 56 Plattbricka ∅8x1.5 6 
18 Sidoskena 2 57 Automatsäkring 1 

19L/R Ändkåpa 1pr 58 Strömsladd 1 
20 Transporthjul 2 59 Fjäderbricka ∅8 6 
21 Fot 2 60 Nylonmutter M8 4 
22 Rund ändkåpa 2 61 Nylonmutter M6 8 
23 Strömsladdsspänne 1 62 Nedre styrenhet 1 
24 Rem 1 63 Snabbknapp 2 
25 Liten fot 4 64 Övre displaykabel 1 
26 Ändkåpa transporthjul 2 65 Anslutningskabel displayenhet 1 
27 Justeringsfot 2 66 Nedre displaykabel 1 
28 Gummiskydd 8 67 Säkerhetsspärr 1 
29 Plastbricka 2 68 Bakgrundsbelysning 1 
30 Ändplugg handtag 2 69 DC-motor 1 
31 Bult 2 70 Filter (tillval) 1 
32 Insexbult M8x45 2 71 Ljudingång (tillval) 1 
33 Insexbult M8x40 7 72 MP3 (tillval) 1 
34 Insexbult M8x25 1 73 Förstärkarkort (tillval) 1 
35 Insexbult M8x15 6 74 Högtalare (tillval) 2 
36 Sexkantbult M8x35 2 75 Induktor (tillval) 1 
37 Insexskruv M8*45 1 76 Monteringsbricka induktor (tillval) 1 
38 Insexskruv M8x60 1 77 Monteringsbricka filter (tillval) 1 
39 Insexskruv M8x18 4    
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Tillverkarens försäkran 
 

FitNord försäkrar att produkten uppfyller kraven i maskindirektivet 2006/42/EG och 
standarderna EN957-1 (allmänna säkerhetskrav) och EN957-6 (löpmattor, extra 
säkerhetskrav och testmetoder). Därför har produkten CE-märkning. 
 

05/2021 
 

FitNord 
Jymir Oy (FI21476243) 

Kohmankaari 3 
33310 Tammerfors 

Finland 
 

Ansvarsfriskrivning 
 
© 2021 Jymir Oy 
Alla rättigheter förbehållna. 
Produkten och bruksanvisningen kan ändras. Bruksanvisningen kan innehålla 
översättningsfel. Tekniska data kan ändras utan förvarning. 
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