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Specialtips:

1. Läs denna bruksanvisning noggrant före installation och drift.

2. Spara denna manual för framtida referens.

3. Produkten kan variera något från det bild som visas på grund av modelluppgraderingar.

SÄKERHETS INSTRUKTIONER
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VARNING - Läs alla instruktioner innan du använder löpbandet. Det är viktigt att ditt löpband får
regelbundet underhåll, du kan ytterligare förbättra dess livslängd på detta sätt. Om du inte
regelbundet underhåller ditt löpband kan din garanti upphävas.
Fara : För att minska risken för elektrisk chock, koppla loss löpbandet från eluttaget före rengöring och /
eller service.

ANVÄND INTE ETT EXTENSIONSKORD. ANMÄRK INTE att inaktivera den jordade stommen genom att
använda IMPROPER-adaptrar eller på något sätt ÄNDRA KORDET.

1) Installera löpbandet på en plan yta med åtkomst till rätt spänning och frekvens och ett jordat
uttag.

2) Använd inte löpbandet på djupt vadderade, plysch- eller shagmatta. Du kan skada både mattan
och löpbandet.

3) Blockera inte den bakre delen av löpbandet. Ge minst 0,6 meters avstånd mellan löpbandets
baksida och eventuella fasta föremål.

4) Placera enheten på en jämn, jämn yta när du använder den.

5) Låt aldrig barn på eller i närheten av löpbandet.

6) Se till att plastklämman är fäst på kläderna när du kör. Det är för din säkerhet om du faller eller
flyttar för långt tillbaka på löpbandet.

7) Håll händerna borta från alla rörliga delar.

8) Använd aldrig löpbandet om den har en skadad sladd eller en kontakt.

9) Håll sladden borta från uppvärmda ytor.

10) Använd inte där aerosolsprutprodukter används eller där syre administreras. Gnistor från motorn
kan antända i en mycket brandfarlig miljö.

11) Släpp eller sätt aldrig in föremål i öppningar.

12) Ingen justerbar del ska skjuta ut för det kan begränsa användarens rörelserikt.

13) Löpbandet är endast avsett för hemmabruk och är inte lämpligt för lång tid.

14) För att koppla bort, vrid alla kontroller till läget av, ta bort säkerhetsnyckeln och ta sedan ut
kontakten från uttaget.

15) Pulsgivarna är inte medicinska apparater. Olika faktorer, inklusive användarens rörelse, kan
påverka noggrannheten i hjärtfrekvensmätningarna. Pulsgivarna är endast avsedda som
träningshjälpmedel för att bestämma hjärtfrekvenstrender i allmänhet.

16) Använd ledstängerna; de är för din säkerhet.

17) Använd lämpliga skor. Höga klackar, klänningskor, sandaler eller bara fötter är inte lämpliga att
använda på ditt löpband. Konditionskor rekommenderas för att undvika trötthet i benen.

18) Tillåten temperatur: 5 till 40 ° C.

19) Viktgräns: 130 kg

20) Kategori: HA (enligt EN957-normen) lämplig för hemmabruk

21) VARNING! Hjärtfrekvensövervakningen kanske inte är helt exakt. Överansträngning under
träning kan leda till en allvarlig skada eller till och med dödsfall. Om du börjar känna dig svag,
ska du omedelbart stoppa övningen.
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Ta bort säkerhetsnyckeln efter användning för att förhindra obehörig löpband.

VIKTIG ELEKTRISK INFORMATION

VARNING!
1) Använd ALDRIG ett GFCI-vägguttag med jordfelskretsen med detta löpband. Dra strömsladden

bort från rörliga delar av löpbandet inklusive höjdmekanismen och transporthjulen.

2) Använd ALDRIG löpbandet på generator eller UPS-strömförsörjning.

3) Ta aldrig av något lock utan att först koppla bort nätströmmen.

4) Utsätt ALDRIG denna löpband för regn eller fukt. Denna löpband är inte designad för
användning utomhus, nära en pool eller i någon annan miljö med hög luftfuktighet.

VIKTIGA ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER
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1) Sätt i nätkontakten direkt i uttaget.

2) Den konstanta drifttiden är mindre än 2 timmar. Se till att du läser hela manualen innan du
använder maskinen.

3) Förstå att förändringar i hastighet och lutning inte inträffar omedelbart. Ställ in önskad hastighet
på datorkonsolen och släpp justeringsknappen. Datorn kommer att följa kommandot gradvis.

4) Var försiktig när du deltar i andra aktiviteter när du går på löpbandet; som att titta på tv, läsa osv.
Dessa distraktioner kan leda till att du tappar balansen eller villar från att gå i mitten av bältet;
vilket kan leda till allvarlig skada.

5) För att undvika att tappa balansen och drabbas av oväntad skada, montera eller demontera
ALDRIG löpbandet medan bältet rör sig.

6) Den här enheten startar med mycket låg hastighet. Att helt enkelt stå på bältet under långsam
acceleration är ordentligt när du har lärt dig att använda maskinen.

7) Håll alltid i ledstången medan du gör kontrolländringar.

8) En maskin har en säkerhetsnyckel. Om du tar bort säkerhetsnyckeln stoppas gångbältet
omedelbart; löpbandet stängs av automatiskt. Om du sätter in säkerhetsknappen återställs
skärmen.

9) Använd inte alltför stort tryck på konsolens styrtangenter. De är inställda på att fungera korrekt
med lite fingertryck.

10) Denna apparat är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått
övervakning eller instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för
deras säkerhet. Barn bör övervakas så att de inte leker med apparaten.

11) Kontakta din läkare först innan du kör, om något av följande villkor gäller för dig:

a. Kardiomyopati, hypertoni, sockersjuka, luftvägssjukdom, rökning och andra kroniska
sjukdomar.

b. Om du är över 35 år och tyngre än vanlig vikt.

c. Gravida eller ammande kvinnor.

12) Vänligen sluta träna omedelbart och rådfråga din läkare när du känner dig svim eller förlorad, du
har ont i bröstkorgen eller andra symtom.

13) Vänligen dricka tillräcklig mängd vatten efter att ha tränat på vårt löpband i mer än 20 minuter.

4

Varning: Vi föreslår att du konsulterar din läkare eller vårdpersonal innan du börjar träna, särskilt om du
är över 35 år eller har ett hälsoproblem. Vi tar inget ansvar för några problem eller gör ont om du inte
följer vår specifikation. Löpbandet måste monteras försiktigt och motorskölden täckas. Först då ansluta
löpbandet till strömförsörjningen.

MONTERINGSANVISNINGAR
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DELLISTA:
NEJ. BESKRIVNING

 

SPECIFIKATION Ant.
     

2 HOVEDRAM
  

1
     

39 BULT
 

M8 * 15 8
     

12 5 # ALLEN WRENCH
 

5 mm 1
     

7 Vänster fotpedal
  

1
     

75 BULT
 

M5 * 12 4
     

34 RÄTT SIDA Täckning
  

1
     

28 NÖT
 

M8 4
     

79 Vänster handtag
  

1
     

81 Vänster stödrör
  

1
     

85 TRIANGLE KNOB
 

M6 * 10 6
     

41 BULT
 

M8 * 25 4
     

57 PACKNING
 

8 4
     

66 SÄKERHETSKNAPP
  

1
     

55 LÅSBRICKA
 

8 8
     

11 SKÄRM W / SCREW DRIVER
 

S = 13, 14, 15 1
     

45 SKRUVA
 

ST4,2 * 15 6
     

  

5
  

8 RIGHT FOOT PEDAL
 

1
    

33 Vänster sidostäckning  1
    

44 BULT M8 * 50 4
    

1 ANSLUTNING RÖR  1
    

80 Höger vänster handtag  1
    

82 RÄTT SUPPORTRör  1
    

84 KROK  2
    

56 VÅRVASKA 8 4
    

49 ARC WASHER 8 8
    

CC Smörjolja  1
    

Monteringsverktyg:
5 # Insexnyckel 5 mm - 1 st

Skiftnyckel med skruvmejsel S = 13, 14, 15 - 1 st

Observera: Anslut inte till strömförsörjningen före montering.

MONTERINGSSTEG
STEG 1:

Öppna kartongen och ta försiktigt bort alla
delar från lådan.
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STEG 2:
Lyft upp konsolen (B) i pilens riktning.

Obs: Var försiktig när du sätter på konsolen. Det finns
trådar som sträcker sig genom stolparna vid lyftning,
se till att kabeln inte kläms fast. Håll stolparna för att
förhindra att konsolen faller tills den är säkrad enligt
steg 3.

6

STEG 3:

Använd de 5 # insexnycklarna och M8 * 15-bultarna
(39) och låsbrickorna (55) för att låsa de
upprättstående rören på huvudramen.
Observera: Stöd de upprättstående rören så att de inte
faller ner.

STEG 4:

Använd 5-insexnyckeln och M8 * 15-bultarna (39) och
låsbrickorna (55) för att låsa konsolen (B) på vänster
och höger upprätt rör.

STEG 5:

Fäst vänster och höger fotpedaler (7, 8) på
huvudramen med skruvar ST4.2 * 15 (45).
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STEG 6:

Fäst vänster och höger sidokåpor (33, 34) på   basramen
med bultar M5 * 12 (75).

STEG 7:

Fäst anslutningsröret (1) på konsolhandtagsstången
med bultar M8 * 50 (44), bågbrickor (49) och muttrar
(28).

STEG 8:

Anslut det vänstra styret (79) med det vänstra stödröret
(81) och det högra styret (80) med det högra stödröret
(82) med triangelvred M6 * 10 (85).
Obs! Blanda inte delar av vänster och höger styr.

8
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STEG 9:

1. Anslut ledpulstrådarna med hastighet (A) och
handpulsen först med start / stopp (B).

2. Sätt först in krokarna (84) på   styret (79, 80) och
fäst sedan vänster och höger styrenhet på
konsolen med triangelknappen M6 * 10 (85).

3. Fixa vänster och höger styrenhet (79,
80) till basramen med bult M8 * 25 (41),
fjäderbricka (56) och platt bricka (57.)

STEG 10:

Fäst säkerhetsnyckeln (66) på magnetdelen (A).

GRUNDLÄGGANDE METODER
Denna produkt måste vara jordad. Om det skulle fungera som den ska eller fungerar, ger jordning en väg
med minst motstånd för elektrisk ström för att minska risken för elektrisk stöt. Denna produkt är utrustad
med en sladd med en jordningsledare för utrustningen och en jordningskontakt. Pluggen måste anslutas
till ett lämpligt uttag som är korrekt installerat och jordat i enlighet med alla lokala lagar och förordningar.
FARA - Felaktig anslutning av jordningsledaren för utrustningen kan leda till risk för elektrisk stöt.
Kontakta en behörig elektriker eller serviceman om du är osäker på om produkten är ordentligt jordad.
Ändra inte kontakten som medföljer produkten - om den inte passar uttaget, ha ett ordentligt uttag
installerat av en behörig elektriker.
Denna produkt är avsedd att användas på en nominell spänningskrets (220 V) och har en
jordningskontakt som ser ut som pluggen illustrerad i skiss A i följande bild. Se till att produkten är
ansluten till ett uttag med samma konfiguration som kontakten. Använd inte en adapter.

9



2020-03-19 13080_manual_Treadmill_inSPORTline_Neblin__TD340U__EN_01

file:///C:/Users/malte/Downloads/13080_manual_Treadmill_inSPORTline_Neblin__TD340U__EN_01.html 9/20

BRUKSANVISNING

SKYLTFÖNSTER

HASTIGHET: Visar hastigheten i intervallet 0,3 - 6 km / h.

TID: Visar körtid.

I lägen där en måltid inte har ställts in specifikt räknas skärmen upp från 0:00 till 99:59 minuter. Om
räkningen når 99:59 stängs maskinen av genom att bromsa bältet smidigt och konsolen återgår till sitt
ursprungliga tillstånd.
DISTANS: Fönstret visar avståndet i km och räknar upp från 0,00 till 99,9 km. När 99.9 nås kommer
maskinen att stoppa smidigt, visa 'Slut' på displayen och gå in i dess initiala tillstånd efter ytterligare 5
sekunder.
KALORIER: Visar mängden kalorier som löparen har bränt i intervallet 0 till 999 CAL. När en räkning på
999 har uppnåtts börjar den igen från 0.
PULSE: Visar löparens hjärtslag i intervallet 50 - 200 varv / minut. Löparen måste ta tag i
handtagspulsen med båda händerna om denna funktion ska fungera (denna information är bara för
referens och kan inte användas som medicinsk information).

10

Hjärtfrekvensövervakningssystemet är inte alltid korrekt. Överansträngning av organismer under
träning kan leda till en allvarlig skada eller död. Om du börjar känna dig svimma, stoppa övningen
omedelbart!

KNAPPFUNKTIONER

START: Med strömbrytaren påslagen och säkerhetsnyckeln på plats i konsolen, tryck på denna knapp så
startar maskinen.

STOPP: Om du trycker på STOPP-knappen under träningen kommer du att stoppa träningen.

HASTIGHET + / -: I inställningsläget kan du använda det för att ändra övningens parametrar. När
maskinen är igång, tryck på knappen för att justera hastigheten med 0,1 km vid varje tryckning. Om du
trycker på knappen i mer än 0,5 sekunder kommer hastigheten att justeras upp eller ner kontinuerligt.
NÖDSTOPP: Tryck på den här knappen för att stoppa träningen omedelbart vid behov. Vrid knappen
medsols för att gå tillbaka till startläget.
SÄKERHETSKNAPPSTOPP: I nödsituationer drar du i säkerhetsnyckelens rep och maskinen stannar.
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För att stoppa / pausa löpbandet kan du använda START / STOP-knappen på det vänstra styret. För att
ändra hastigheten, använd SPEED + / - -knappen på det högra styret.

SPECIFIKATIONSOMRÅDE

 

Första Inledande data Ställ in räckvidd Visningsområde
     

TID (MIN: SEKUND) 00:00 / / 0:00 - 99:59
     

HASTIGHET (km / h) 0,3 0,3 0,3 - 6 0,3 - 6
     

DISTANCE (km) 0,00 / / 0,00 - 99,9
     

KALORIE (TERM) 0 / / 0 - 999
     

PULSE (hypo / min) P / / 50 - 200
     

KRAFT SPARA FUNKTION
Systemet är utrustat med energisparfunktion. Om löpbandet står inaktivt i 10 minuter stängs skärmen
automatiskt. Du kan trycka på valfri knapp för att väcka upp den igen.

STÄNG AV

Stäng av strömmen: Du kan stänga av strömmen för att stoppa löpbandet; det skadas inte på något sätt.

FÖRSIKTIGHET: Vi rekommenderar att du håller en långsam hastighet i början av en session och håller
fast vid räcken tills du blir bekväm och bekant med löpbandet.

För att avsluta träningen på ett säkert sätt, tryck på STOPP-knappen eller NÖDSTOPP-knappen, och
löpbandet stannar omedelbart.

ÖVRINGSINSTRUKTIONER
1. UPPVÄRMNING PHASE
Detta steg hjälper till att få blodet att rinna genom kroppen och få musklerna att fungera ordentligt. Det
kommer också att minska risken för kramp- och muskelskada. Det är lämpligt att göra några
stretchövningar som visas nedan. Varje sträcka ska hållas i cirka 30 sekunder. Tvinga inte eller ryck dina
muskler i en sträcka - om det gör ont, STOPP.

11

2. ÖVNINGFAS
Detta är stadiet där du anstränger dig. Efter regelbunden användning blir musklerna i benen starkare.
Arbeta som du vill men det är väldigt viktigt att upprätthålla ett stabilt tempo hela tiden. ansträngning bör
vara tillräcklig för att höja din hjärtrytm i målzonen som visas på diagrammet nedan.
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Detta steg ska pågå i minst 12 minuter även om det i genomsnitt varar cirka 15 - 20 minuter.
1. KYL- NEDFAS

Detta steg gör att ditt kardiovaskulära system och muskler kan avvecklas. Detta är en upprepning av
uppvärmningsövningen, t.ex. att minska tempoet och fortsätta i cirka 5 minuter. Sträckningsövningarna
bör nu upprepas, kom ihåg igen att inte tvinga eller rycka dina muskler i en sträcka.
När du blir montörare kan du behöva träna längre och hårdare. Det är lämpligt att träna minst tre gånger i
veckan, och om möjligt utrymma dina träning jämnt under hela veckan.

UNDERHÅLL
En rimlig rengöring / smörjning bör göras för att förlänga enhetens livslängd. Prestanda maximeras när
bältet och mattan hålls så rena som möjligt.

VARNING: MAT / DECKFRIKTIONEN KAN SPELA EN STÖRR ROLL I FUNKTIONEN OCH LIVET AV
DIN TRÄDGÅNG OCH DET DERFÖR FÖR ATT VI ANBEFALAR DU KONSTANTLIGT SMÖRJA
DENNA FRICTIONPUNKT för att förlänga din användbara liv i din väg. FÖR ATT INTE GÖRA DET
KAN GÖRA DIN GARANTI.
VARNING: Koppla ur nätsladden före underhåll.

12

EFTER VARJE ANVÄNDNING (DAGLIG)

Rengör och inspektera löpbandet enligt följande steg:

1) Stäng av löpbandet med på / av-brytaren och dra sedan ur nätsladden på vägguttaget.

2) Torka av löpbältet, däcket, motorkåpan och konsolhöljet med en fuktig trasa. Använd aldrig
lösningsmedel eftersom de kan orsaka skador på löpbandet.

3) Kontrollera nätsladden.

4) Se till att nätsladden inte är under löpbandet eller i något annat område där det kan klämmas
fast eller klippas.

5) Kontrollera spänningen och inställningen av löpbältet. Se till att löpbandet inte kommer att
skada några andra komponenter på löpbandet genom att vara feljusterade.

VARJE VECKA
Rengör under löpbandet genom att följa dessa steg:

1) Stäng av löpbandet med start / stopp-omkopplaren och dra sedan ut nätsladden från
vägguttaget.

2) Fäll löpbandet i upprätt läge och se till att låsspärren sitter fast.

3) Flytta löpbandet till en avlägsen plats.

4) Torka eller dammsug eventuella dammpartiklar eller andra föremål som kan ha samlats under
löpbandet.

5) Sätt tillbaka löpbandet till dess tidigare läge.

VARJE MÅNAD - VIKTIGT!
1) Kontrollera alla monteringsbultar på maskinen och kontrollera att de är täta.

2) Stäng av löpbandet med start / stopp-brytaren, dra sedan ur nätsladden och vänta i 60
sekunder.

3) Ta bort motorkåpan. Vänta tills ALLA LCD-lampor slocknar.

4) Rengör området för motor och underkort för att eliminera alla ludd eller dammpartiklar som kan
ha samlats. Underlåtenhet att göra detta kan leda till för tidigt fel på elektriska
nyckelkomponenter.

VARJE 6 månader

Det kan vara nödvändigt att smörja ditt löpbandsläck minst en gång var sjätte månad för att upprätthålla
optimal prestanda.

1) Stäng av löpbandet med start / stopp-brytaren och dra sedan ur nätsladden på vägguttaget.
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2) Lossa båda de bakre rullbultarna. (För bästa resultat, placera två borttagbara märken på båda
sidor om ramen och anteckningsrullens position). När bältet har lossnat tar du flaskan med
smörjmedel och applicerar den på hela toppytan på löpdäcket. Dra åt båda bakre rullbultarna
(matcha märkena för rätt position) till originalläget. När du har applicerat smörjmedlet, koppla in
nätsladden, sätt i säkerhetsnyckeln, starta löpbandet och gå på bältet i två minuter för att sprida
smörjmedlet.

3) Smörj luftschocken med teflonbaserad spray.

VARJE 2 ÅR
Det är nödvändigt att du byter ut löpbandens motorborstar, motorremmen och körbältet en gång
vartannat år för att undvika att skada ditt löpband. Om du inte byter ut dessa komponenter och löpbandet
skadas kommer garantin inte att gälla.
SERVICERING: Om du inte uppfyller vår underhålls-och underhållssteg ovanför kan du
ogiltigförklara din garanti. OM DU BEHÖVER EN FÄRDIG FITNESS
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REPRESENTANT FÖR ATT ÅTAGA EN AV STEGEN Ovan, Vänligen ring eller maila oss.

ALLMÄN RENGÖRING
1) Torka kanten på bältet och området mellan remkanten och ramen med en mjuk, fuktig trasa. En

mild tvål- och vattenlösning tillsammans med en nylonskrubborst kommer att rengöra toppen av
det texturerade bältet. Denna uppgift bör göras en gång i månaden. Låt den torka innan du
använder den.

2) Vakuuma under löpbandet varje månad för att förhindra dammuppbyggnad . En gång om året
ska du ta bort den svarta motorskölden och dammsuga bort all smuts som kan samlas.

ALLMÄN SKÖTSEL
1) Kontrollera delar för slitage före användning.

2) Var särskilt uppmärksam på fästknapparna och se till att de är hårda.

3) Byt alltid ut mattan om den är sliten och andra defekta delar.

4) Om du är osäker, använd inte löpbandet och kontakta vår hjälplinje.

VARA OBSERVERA FÖR ATT SKYDDA Mattor OCH GULV I FÖLJNING AV LÄKNING - VI ANBEFALAR
ATT ANVÄNDA EN SKYDDSPAD UNDER TRÄDMÖRAN. Denna produkt är en maskin som innehåller
rörliga delar som har smörjts / smörjts och kan läcka.

BAND / DECK / ROLLER SMÖRNING

Matt- / däckfriktionen kan spela en viktig roll i funktionen och livslängden på ditt löpband och det är därför
vi rekommenderar att du ständigt smörjer denna friktionspunkt för att förlänga livslängden på ditt
löpband.

• Låg användning (lägre än 3 timmar per vecka) - var sjätte månad

• Måttlig användning (3-5 timmar per vecka) - var tredje månad

• Frekvent användning (mer än 5 timmar per vecka) - varannan månad

• Eller varje gång det totala avståndet är högre än 250–300 km.

• Använd alltid kiselolja inSPORTline.

KÖRNINGSBORDSMÖRNING

Löpbandet är utrustat med smörjat löpbräda, som behöver ständigt underhåll. Friktionen mellan löpbräda
och löpbälte har en stor effekt på löpbandens liv. Så smörj din maskin regelbundet. Stegen är således:

a) Avbryt strömmen.

b) Torka av dammet mellan löpbrädet och löpbältet med en ren trasa.

c) Tappa kiseloljan på löpplanet och löpbältet jämnt.

d) När du lägger till smörjolja, vänligen håll dina kläder borta från maskinen för att undvika skador.
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Se nedan procedurer för smörjning:
1) Använd en mjuk, torr trasa för att torka av området mellan bältet och däcket.

2) Sprid smörjmedlet på insidan av bältet och däcket jämnt (se till att maskinen är avstängd och att
strömmen är frånkopplad).

3) Smörj regelbundet fram- och bakrullarna med jämna mellanrum för att hålla dem på
toppresultatet. Om löpbandet / däck / rulle hålls rimligt rent, kommer du att förbättra löpbandets
livslängd.

Så kontrollerar du löparmattan för korrekt smörjning:
1) Koppla bort huvudströmförsörjningen.

2) Fäll löpbandet upp i lagringsläget.

3) Känn baksidan på löpmattan.

Om ytan är slätt vid beröring behövs ingen ytterligare smörjning.

Om ytan är torr vid beröring, applicera ett lämpligt silikonsmörjmedel.

Vi rekommenderar att du använder en silikonbaserad spray för att smörja ditt löpband. Detta
kan köpas från din lokala sportshandlare eller en lokal hårdvarubutik.

ÅTGÄRD Bälte / POLY V-Bälte

Identifieringssätt för graden av körbältet och poly -bältet:
När körbältet hoppar, följ stegen enligt följande för att se till vilket bälte som måste justeras - körbälte
eller poly -bälte.

a) Avbryt strömmen, skruva loss bultarna på skyddskåpan. Ta sedan av skyddshöljet från
löpbandet.

b) Vrid hastigheten till ungefär 3 km / h, steg på löpbältet och försök ditt bästa för att få körbältet att
stoppa. Om körbältet stannar tillsammans med framvalsen, men motorn fortfarande går, betyder
det att poly -bältet måste justeras.

c) Vrid hastigheten till cirka 3 km / h, steg på löpbältet och försök ditt bästa för att få körbältet att
stoppa. Om löpbältet stannar, men framvalsen fortfarande går, betyder det att löpbältet måste
justeras.

JUSTERINGSSTEGEN FÖR POLY V-BAND
a) Avbryt först strömmen och ta av skyddskåpan.

b) Lossa / dra åt motorskruvarna.

c) Anslut löpbandet till strömförsörjningen och kontrollera om poly -bältet är löst. Om det är det,
upprepa de värdefulla stegen.

CENTERING AV KÖRBANDET
15
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ÖVERLIKA INTE gångbältet. Detta kan orsaka nedsatt motorprestanda och alltför hårt slitage.

För att centrera gångbältet:
• Placera löpbandet på en jämn yta.

• Kör löpbandet på cirka 3,5 mph.

• Om bältet har drivit åt höger, vrid höger justeringsbult 1/2 varv medurs och vänster justeringsbult
1/2 varv motsols

• Om bältet har drivit åt vänster, vrid vänster justeringsbult 1/2 varv medurs och höger
justeringsbult 1/2 vrid moturs.

PIC A PIC B
 

Bild A Om bälten har drivit åt höger Bild B Om bältet har drivit till Vänster

VARNING: TILL ALLTID TREADMILLEN FRÅN ELEKTRISKA UTSLAGET FÖR RENGÖRING ELLER
SERVICE AV ENHETEN.

16

EXPLODERAD RITNING
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DELLISTA
NEJ. BESKRIVNING

 

SPECIFIKATION Ant.
     

1 Anslutningsrör
  

1
     

2 Huvudram
  

1
     

3 Datorfäste
  

1
     

4 Vänster upprätt
  

1
     

5 Höger upprätt
  

1
     

6 Motorfäste
  

1
     

7 Vänster fotpedal
  

1
     

8 Höger fotpedal
  

1
     

9 Framrulle
  

1
     

10 Bakre rull
  

1
     

11 Skiftnyckel m / skruvmejsel
 

S = 13, 14, 15 1
     

12 5 # Allen Wrench
 

5 mm 1
     

13 Justerbart hjul
  

2
     

14 Konsolens toppskydd
  

1
     

15 Motoröverdrag
  

1
     

16 Motorskydd
  

1
     

17 Vänster bakre lucka
  

1
     

18 Höger bakre lucka
  

1
     

19 Sidospår
  

2
     

20 Körbälte
  

1
     

21 Motorrem
  

1
     

22 Datorpanel
  

1
     

23 Blå kudde
  

4
     

24 Fyrkantig kudde
  

4
     

25 Ringsskyddskabel
  

2
     

26 Fotdyna
  

2
     

27 Strömtrådspänne
  

1
     

28 Nöt
  

4
     

29 Slå på / av locket
  

1
     

30 Ändkåpa
  

2
     

31 Skum
  

2
     

32 Nödstopp knapp
  

1
     

33 Vänster sidokåpa
  

1
     

34 Höger sidokåpa
  

1
     

35 Skruva
 

ST4,2 * 20 2
     

  

18
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36 Nöt M8 2
     

37 EVA-kudde   2
     

38 Bult  M8 * 35 1
     

39 Bult  M8 * 15 10
     

40 Bult  M8 * 20 4
     

41 Bult  M8 * 25 4
     

42 Bult  M8 * 38 2
     

43 Bult  M8 * 40 2
     

44 Bult  M8 * 50 4
     

45 Skruva  ST4,2 * 15 6
     

46 Bult  M6 * 55 2
     

47 Bult  M6 * 45 1
     

48 Bult  M6 * 35 8
     

49 Bågbricka  8 8
     

50 Skruva  M5 * 8 13
     

51 Nöt  M6 2
     

52 Skruva  ST4,2 * 12 10
     

53 Styrskum   2
     

54 bricka  6 3
     

55 bricka  8 10
     

56 bricka  8 11
     

57 Bricka C  8 9
     

58 Kontrollbord   1
     

59 Induktor  Valfri 1
     

60 Filtrera  Valfri 1
     

61 Konsolens övre tråd   1
     

62 Konsolens mitttråd   1
     

63 Konsol nedre ledning   1
     

64 Hastighetsmätare   1
     

65 Likströmsmotor   1
     

66 Säkerhetstillbehör   1
     

67 AC-linje  Blå 1
     

68 AC-linje  Brun 2
     

69 Strömtråd   1
     

70 Fotsteg   1
     

71 Fyrkantig omkopplare   1
     

72 Överbelastningsskydd   1
     

73 Magnetisk ring   1
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74 Magnetkärna
 

1
    

75 Skruva M5 * 12 4
    

76 Bult M8 * 35 2
    

77 Skruva ST4,2 * 12 9
    

78 Säkerhetsband Valfri 1
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79 Vänster styrstång  1
    

80 Höger handtag  1
    

81 Vänster stödrör  1
    

82 Höger stödrör  1
    

83 Säkerhetsbandskrok Valfri 2
    

84 Krok  2
    

85 Triangelbult M6 * 10 6
    

86 Handpuls med hastighet  1
    

87 Handpuls med start / stopp  1
    

FELSÖKNING
1. Det finns ingen display på skärmen efter att maskinen är ansluten till strömkällan:
a. Kontrollera överbelastningsknappen, om överbelastningsskyddsknappen studsar, tryck ner den

igen;

b. Se till att strömkällan, överbelastningsskyddet, drivrutinen och transformatorn är anslutna väl.

c. Se till att ledningarna från föraren till datorns kort är anslutna väl.

2. E01-display: Det går inte att vidarebefordra signal från datorns kort till drivrutinen
a. Kontrollera ledningen från enheten till datorns kort, om kabeln är trasig, ändra en ny.

b. Kontrollera de elektroniska delarna på datorns kort, om det är fel, ändra en ny.

c. Byt en ny transformator.

3. E02-display: Anti-explosionsskydd eller problem med motorn
a. Kontrollera ledningen från motorn och anslut den väl. Om detta inte är ett problem med

trådanslutning, vänligen byt motorn.

b. Om det finns en dålig lukt från styrkortet, eller om IGBT har kortslutet, ändra en ny förare.
c. Se till att spänningen är i normalt skick.

4. E03-display: Ingen signal
a. Om E03 visas 5 till 8 sekunder efter start, finns det ingen signal. Kontrollera sensorns

anslutning. Om den inte är ansluten väl, försök att ansluta den igen. Om sensorn inte fungerar
bra, byt ut den.

b. Styrkortets signal är fel, byt ut drivrutinen.

20

5. E05-display: Överbelastningsströmskydd

a. Om strömmen är för stark stängs systemet automatiskt av för att skydda sig. Starta om
maskinen.

b. Det är möjligt att en del av maskinen är blockerad och orsakar ett problem med motorn. Tillsätt
oljan i maskinen och starta om.

c. Kontrollera om det finns dålig lukt från motorn. Om det finns det, byt ut motorn.

d. Kontrollera om det finns dålig lukt från föraren. Om det finns, byt ut drivrutinen.

LAGRING
Förvara löpbandet i en ren och torr miljö. Se till att strömbrytaren är avstängd och att löpbandet inte är
anslutet till eluttaget.

VIKTIGT MEDDELANDE
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• Detta löpband har standardskydd och är endast lämpligt för hemmabruk. All annan användning
är förbjuden och kan vara farlig för användare. Vi ansvarar inte för skador orsakade av felaktig
och förbjuden användning av maskinen.

• Rådgör med din läkare innan du börjar träna på löpbandet. Din läkare ska utvärdera om du är
fysiskt lämpad att använda maskinen och hur mycket du kan göra. Felaktig träning eller byte av
kroppen kan skada din hälsa.

• Läs noga följande tips och övningar. Om du upplever smärta, illamående, andning eller andra
hälsoproblem under träningen ska du omedelbart stoppa övningen. Om smärtan kvarstår,
kontakta din läkare omedelbart.

• Detta löpband är inte lämpligt som professionellt eller medicinskt syfte. Det kan inte heller
användas för läkningsändamål.

• Pulsmätaren är inte en medicinsk utrustning. Det ger endast ungefärlig information om din
genomsnittliga hjärtfrekvens, och alla föreslagna puls är inte medicinskt bindande.
Ackumulerade uppgifter kanske inte alltid är korrekta angående okontrollerbara mänskliga och
miljömässiga faktorer.

MILJÖSKYDD

Efter att produktens livslängd har gått ut eller om den möjliga reparationen är oekonomisk, kassera den
enligt lokala lagar och miljövänligt i närmaste skrotgård.
Genom korrekt avfallshantering kommer du att skydda miljön och naturkällorna. Dessutom kan du
skydda människors hälsa. Om du inte är säker på korrekt avyttring, be lokala myndigheter att undvika
lagöverträdelser eller sanktioner.
Lägg inte batterierna bland husavfall utan lämna in dem till återvinningsplatsen.

VILLKOR FÖR GARANTI, GARANTIKRAV
Allmänna garantivillkor och definition av villkor

Alla garantiförhållanden som anges nedan bestämmer förfarande för garantitäckning och garantikrav.
Villkor för garanti och garanti Krav regleras av lag nr 89/2012 Coll. Civilrätt och lag nr 634/1992 Coll.,
Konsumentskydd, i dess ändrade lydelse, även i fall som inte anges i dessa garantiregler.
Säljaren är SEVEN SPORT sro med sitt säte i Borivojova Street 35/878, Prag 13000,
företagsregistreringsnummer: 26847264, registrerat i handelsregistret vid regionaldomstolen i Prag,
avdelning C, infoga nr 116888.
Enligt giltiga lagbestämmelser beror det på om köparen är slutkunden eller inte.
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”Köparen som är slutkunden” eller helt enkelt ”slutkunden” är den juridiska enheten som inte ingår och
genomför avtalet för att driva eller marknadsföra sin egen handel eller affärsverksamhet.

”Köparen som inte är slutkunden” är en affärsman som köper varor eller använder tjänster för att
använda varorna eller tjänsterna för sin egen affärsverksamhet. Köparen överensstämmer med det
allmänna köpeavtalet och affärsvillkoren.
Dessa villkor för garanti och garantikrav är en integrerad del av varje köpeavtal som görs mellan säljaren
och köparen. Alla garantivillkor är giltiga och bindande, såvida inte annat anges i köpeavtalet, i ändringen
av detta avtal eller i ett annat skriftligt avtal.
Garantivillkor

Garantiperiod

Säljaren tillhandahåller köparen en 24-månadersgaranti för godskvalitet, såvida inget annat anges i intyg
om garanti, faktura, leveransräkning eller andra dokument relaterade till varorna. Den lagliga garantitiden
som tillhandahålls till konsumenten påverkas inte.
Genom garantin för godskvalitet garanterar säljaren att de levererade varorna under en viss tid ska vara
lämpliga för regelbunden eller kontrakterad användning och att varorna ska behålla sina regelbundna
eller kontrakterade funktioner.
Garantin täcker inte fel som uppstår till följd av (om tillämpligt):

• Användarens fel, det vill säga produktskador orsakade av okvalificerat reparationsarbete,
felaktig montering, otillräcklig insättning av sittstolpen i ramen, otillräcklig åtdragning av pedaler
och vev
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• Felaktigt underhåll

• Mekaniska skador

• Regelbunden användning (t.ex. slitage av gummi- och plastdelar, rörliga mekanismer, leder etc.)

• Oundviklig händelse, naturkatastrof

• Justeringar gjorda av okvalificerad person

• Felaktigt underhåll, felaktig placering, skador orsakade av låg eller hög temperatur, vatten,
olämpligt tryck, stötar, avsiktliga förändringar i konstruktion eller konstruktion etc.

Garantikrav Förfarande
Köparen är skyldig att kontrollera de varor som levererats av säljaren omedelbart efter att ha tagit
ansvaret för varorna och dess skador, dvs. omedelbart efter leveransen. Köparen måste kontrollera
varorna så att han upptäcker alla defekter som kan upptäckas genom en sådan kontroll.
Vid garanti kräver köparen på begäran av säljaren att bevisa köp och giltighet av fordran av fakturan eller
leveransräkningen som innehåller produktens serienummer, eller så småningom av dokumenten utan
serienumret. Om köparen inte bevisar giltigheten av garantikravet med dessa dokument har säljaren rätt
att avslå garantikravet.
Om köparen meddelar ett fel som inte täcks av garantin (t.ex. om garantivillkoren inte var uppfyllda eller
vid rapportering av felet av misstag etc.) är säljaren berättigad att kräva ersättning för alla kostnader som
härrör från reparationen. Kostnaden ska beräknas enligt giltig prislista för tjänster och transportkostnader.
Om säljaren finner ut (genom att testa) att produkten inte är skadad accepteras inte garantikravet.
Säljaren förbehåller sig rätten att kräva ersättning för kostnader som uppstår till följd av det falska
garantikravet.
Om köparen gör anspråk på de varor som lagligt täcks av garantin från säljaren, ska säljaren fixa de
rapporterade bristerna genom reparation eller byte av den skadade delen eller produkten mot en ny.
Baserat på köparens överenskommelse har säljaren rätt att byta ut de defekta varorna för ett helt
kompatibelt gods med samma eller bättre tekniska egenskaper. Säljaren har rätt att välja formen för de
garantiprocedurer som beskrivs i detta avsnitt.

Säljaren ska lösa garantikravet inom 30 dagar efter leveransen av de defekta varorna, såvida inte en
längre period har avtalats. Dagen då det reparerade eller bytade godset är 22

överlämnas till köparen anses vara dagen för regleringskravsuppgörelsen. När säljaren inte kan reglera
garantikravet inom den överenskomna perioden på grund av den specifika karaktären av godsdefekten,
ska han och köparen träffa en överenskommelse om en alternativ lösning. Om ett sådant avtal inte ingås
är säljaren skyldig att ge köparen en ekonomisk ersättning i form av återbetalning.
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