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INTRODUKTION
Tack
Tack för att du köpte den här produkten. Denna produkt hjälper dig att träna dina muskler korrekt och
förbättra din kondition - och allt i bekant miljö.

ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER
En stor tonvikt läggs på säkerhet vid design och tillverkning av denna fitnessapparat. Det är fortfarande
mycket viktigt att du följer följande säkerhetsinstruktioner. Vi kan inte hållas ansvariga för olyckor som
orsakats av att vi ignorerar dessa instruktioner. För att säkerställa din säkerhet och för att undvika
olyckor, läs igenom bruksanvisningen noggrant och noggrant innan du använder maskinen för första
gången.
file:///C:/Users/malte/Downloads/13148_manual_Treadmill_inSPORTline_Akamar_5310CA_EN.html

3/28

2020-03-18

13148_manual_Treadmill_inSPORTline_Akamar_5310CA_EN

1.

Rådgör med din läkare innan du börjar träna på enheten. Om du vill träna regelbundet och
intensivt, skulle din läkare godkännas. Detta gäller särskilt användare med hälsoproblem.

2.

Vi rekommenderar att funktionshindrade endast använder den här enheten när en kvalificerad
person är närvarande.

3.

När du använder fitnessapparaten ska du ha bekväma kläder och helst sport- eller aerobiska
skor. Undvik att bära lösa kläder som kan fastna i de rörliga delarna av enheten.

4.

Sluta träna omedelbart om du känner dig illa eller om du känner smärta i lederna eller
musklerna. Håll särskilt uppmärksamhet på hur din kropp svarar på träningsprogrammet. Yrsel
är ett tecken på att du tränar för intensivt. Vid de första tecken på yrsel, lägg dig ner på marken
tills du mår bättre.

5.

Se till att det inte finns några barn i närheten när du tränar på löpbandet. Dessutom bör enheten
förvaras på en plats som barn eller husdjur inte kan nå.

6.

Se till att endast en person i taget använder fitnessapparaten.

7.

Kontrollera att alla skruvar, bultar och muttrar är korrekt monterade och åtdragna efter att
sportanordningen har installerats enligt bruksanvisningen. Använd endast bilagor som
rekommenderas och / eller levereras av importören.

8.

Använd inte en enhet som är skadad eller inte fungerar.

9. Placera alltid enheten på en slät, ren och robust yta. Använd aldrig nära vatten och se till att det
inte finns några spetsiga föremål i närheten av löpbandet. Lägg vid behov en skyddsmatta / som
inte ingår i leveransomfånget) för att skydda golvet under enheten och av säkerhetsskäl ha ett
fritt utrymme på minst 0,6 m runt enheten.
10. Se till att inte lägga armar och ben nära rörliga delar. Placera inte något material i enhetens
öppningar.
11. Ingen justerbar del ska skjuta ut för den kan begränsa användarens rörelserikt.
12. Använd endast enheten för de syften som beskrivs i den här bruksanvisningen. Använd endast
de tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
13. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceagent av liknande
personer för att undvika fara.
14. Kategori: HC (EN957 standard) lämplig för hemmabruk
15. Viktgräns: 100 kg
16. 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.

4

SÄRSKILDA säkerhetsföreskrifter
Kraftkälla
•

Välj en plats inom räckhåll för ett uttag när du placerar löpbandet.

• Anslut
alltid apparaten till ett uttag med en jordad krets och inga andra apparater anslutna till
den. Vi rekommenderar inte att du använder förlängningssladdar.
•

En felaktig jordning av apparaten kan orsaka risk för elektrisk stöt. Be en behörig elektriker
kontrollera uttaget om du inte vet om apparaten är jordad på rätt sätt. Ändra inte kontakten som
medföljer apparaten om den inte är kompatibel med ditt uttag. Be en behörig elektriker installera
ett lämpligt uttag.

•

Plötsliga spänningsfluktuationer kan allvarligt skada löpbandet. Väderomslag eller tändning och
andra apparater kan orsaka toppspänningar, överspänning eller interferens spänning. För att
begränsa faran för skador på löpbandet bör den vara utrustad med en överspänningsskydd
(ingår inte).

•

Håll nätsladden borta från bärrullen. Lämna inte nätkabeln under skjutbältet. Använd inte
löpbandet med en skadad eller sliten nätkabel.

•

Koppla ur stickkontakten innan rengöring eller underhållsarbete. Underhåll ska endast utföras av
auktoriserade servicetekniker, om inte annat anges av tillverkaren. Att ignorera dessa
instruktioner upphäver garantin automatiskt.
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•

Kontrollera löpbandet före varje användning för att se till att alla delar är i drift.

•

Använd inte löpbandet utomhus, i ett garage eller under någon slags tak. Utsätt inte löpbandet
för hög luftfuktighet eller direkt solljus.

• Lämna

aldrig löpbandet utan tillsyn.

Se till att dragbältet alltid är spänt. Börja skjutbältet innan du går vidare.
VARNING: om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceagent eller liknande
kvalificerad person för att undvika fara.
Denna apparat är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk
eller mental förmåga.
Barn bör övervakas så att de inte leker med apparaten.

HOPSÄTTNING
•

Innan du försöker montera löpbandet, läs noggrant igenom inställningsstegen. Vi
rekommenderar att du studerar monteringsritningen innan monteringen.

•

Ta bort allt förpackningsmaterial och placera de enskilda delarna på en fri yta. Detta ger dig en
översikt och förenklar montering.

•

Tänk på att det alltid finns risk för skador när du använder verktyg och utför tekniska aktiviteter.
Var försiktig när du monterar enheten.

•

Se till att du har en riskfri arbetsmiljö och till exempel inte lämna verktyg liggande. Placera
förpackningsmaterialet på ett sådant sätt att det inte utgör någon fara. Folie / plastpåsar är en
potentiell kvävningsrisk för barn!

•

Ta dig tid att studera ritningarna och montera sedan enheten enligt illustrationsserien.

•

Enheten måste försiktigt monteras av en vuxen. Om det behövs, begär hjälp från en annan
tekniskt kompetent person.

Uppackning och montering
VARNING: Var försiktig när du monterar löpbandet. Underlåtenhet att göra detta kan leda till skador.
5

OBS: Varje steg i monteringsanvisningarna berättar vad du ska göra. Läs och förstå alla instruktioner
noggrant innan du monterar löpbandet.
Packa upp och verifiera innehållet i lådan
•

Lyft upp och ta bort lådan som omger löpbandet.

•

Kontrollera om följande objekt finns. Om någon av delarna saknas, kontakta återförsäljaren.

Konsol B
Huvuddel

Säkerhetsnyckel

Hårdvarupaket

Konsol A

Silikonflaskan

Manuell

Huvuddelar

Motorkåpa

Motor
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Övervaka

Körbälte

Framrulle

Löpande däck

Sidospår

Bakre rull

Bakre lock

Lutning motor

Hårdvaruväska

Allen CKS halvgängskruv x 2
(M8 x 50 x 20)

T-formad rygg S6, 1 st

T-formad rygg S5, 1 st

6

Allen CKS fullgängsskruv x 6
(M8 x 15)

Insexskruv med full gängskruv x 4
(M6 x 25)

L Allen skiftnyckel S6, 1 st

Löpbandsledning

file:///C:/Users/malte/Downloads/13148_manual_Treadmill_inSPORTline_Akamar_5310CA_EN.html

6/28

2020-03-18

13148_manual_Treadmill_inSPORTline_Akamar_5310CA_EN

Teknisk information

7

Mått

Vikta: 1090 x 750 x 1380
Ovikts: 1615 x 750 x 1380

Effektiv löpyta

1250 x 440

Hastighetsområde

1,0 - 16,0 km / h

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkten utan föregående meddelande.

MONTERINGSANVISNINGAR
Steg 1: Ta ut maskinen från lådan och lägg den på en plan yta (som visas).

Steg 2: Sätt i den upprättstående stolpen i klämringen på båda sidor av huvudramen med Allen CKS
halvhuvudskruv M8x50x20 och Allen CKS fullgängsskruv M8x15 (utan låsning för tillfället).
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Steg 3: Placera styren i en horisontell linje (i den riktning som visas), anslut sedan konsol B och
den upprättstående stolpen med 4 st Allen CKS: halvskruvar M8x15 (lås bultarna).

Steg 4: Sätt konsol A på löpbandet och anslut ledningarna väl. Använd Allan-uttagets fulgängskruvar
M6x25 för att dra åt konsolen.

9
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Steg 5: Fäst skruvarna med verktyg. Då är du klar.

INSTÄLLNING AV DIN TRÅDMILL
Placering i ditt hem
För att göra träning till en önskvärd aktivitet för dig bör löpbandet placeras i en bekväm och bekväm
miljö. Denna löpband är utformad för att använda minimalt golvutrymme och för att passa fint in i ditt
hem.
•

Placera inte löpbandet utomhus.

•

Placera inte löpbandet nära vatten eller i miljö med hög fuktighet.

•

Se till att nätsladden inte är i vägen för tung trafik.

•

Om ditt rum är matta, kontrollera avståndet för att se till att det finns tillräckligt med utrymme
mellan mattfibrerna och löpbandet. Om du är osäker är det bäst att placera en matta under
löpbandet.

•

Placera löpbandet minst 4 meter från väggar eller möbler.

•

Låt ett säkerhetsområde på minst 0,6 m bakom löpbandet så att du enkelt kan komma på och
utanför löpbandet utan att fastna under en nödsituation.

Ibland, efter utökad användning, hittar du ett fint svart damm under löpbandet. Detta är normalt slitage
och betyder INTE att det är något fel med ditt löpband. Detta damm kan enkelt tas bort med en
dammsugare. Om du vill förhindra att detta damm kommer upp på golvmattan, placera en matta under
löpbandet.

Använd en dedicerad krets
Det valda uttaget bör vara en dedicerad krets. Det är särskilt viktigt att INGEN känslig elektrisk
utrustning, t.ex. en dator eller TV, delar samma krets.
FÖRSIKTIGHET: Se till att löpdäcket är plant mot marken. Om däcket är placerat på en ojämn yta, kan
det orsaka för tidigt skador på det elektroniska systemet. Läs först denna manual innan du använder
löpbandet.
10

KOMMA IGÅNG
Slå på strömmen
Sätt nätsladden i eluttaget med 10 A. Vrid omkopplaren till ON-läge. Skärmen tänds med ett snabbt ljud.
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Säkerhetsnyckel och klipp
Säkerhetsnyckeln är utformad för att minska huvudströmmen till löpbandet om du faller. Därför är
säkerhetsnyckeln utformad för att få löpbandet till omedelbart stopp. Vid höga hastigheter kan detta vara
obekvämt och något farligt. Så använd säkerhetsnyckeln endast i nödsituationer. Använd den röda
stoppknappen för att sätta igång löpbandet till ett fullständigt stopp.
Din löpband startar inte om säkerhetsnyckeln är ordentligt insatt i nyckelhållaren i mitten av konsolen.
Den andra änden av säkerhetsnyckeln ska säkras fast på dina kläder så att du faller, drar du
säkerhetsnyckeln ur konsolen, vilket omedelbart stoppar löpbandet och minimerar skadan. För din
säkerhet, använd aldrig löpbandet utan att säkra säkerhetsnyckeln till dina kläder. Dra i
säkerhetsnyckelklippet för att se till att det inte kommer att lossna.

Komma på och utanför löpbandet
Fortsätt försiktigt när du går på eller av löpbandet. Försök att använda styret när du slår på eller av. Stå
inte på körbältet medan du förbereder dig för att använda löpbandet. Placera båda fötterna på
sidoskenorna. Placera din fot på bältet först efter att bältet har börjat röra sig med en jämn långsam
hastighet.
Håll din kropp och huvud åtminstone under träningen. Försök aldrig vända dig på löpbandet medan
körbältet fortfarande rör sig. När du är klar med att träna ska du stoppa löpbandet genom att trycka på
den röda stoppknappen. Vänta tills löpbandet slutar innan du försöker gå av löpbandet.
VARNING: Använd aldrig löpbandet utan att först säkra säkerhetsklämman i kläderna.
FÖRSIKTIGHET: För din säkerhet, kliv på bältet när hastigheten inte överstiger 3 km / h.

Vik ut löpbandet
1.

Återställ lutningen till platt (0) position.

2.

Koppla loss strömkällan från formen innan du fälls ut.

3.

Lyft däcket tills det är parallellt med den upprättstående stolpen och cylinderlåsen på plats.

4.

Varning: Kontrollera att cylinderlåsenheten är inkopplad.

Lossa löpbandet
1.

Placera ena handen på handtagsstången och använd sedan den andra för att trycka toppen av
löpdäcket framåt.

2.

Tryck på en fot på cylinderns mittdel för att lossa låsmekanismen.

3.

Låt däcket börja sakta tappa innan du släpper händerna.

Flytta löpbandet
Löpbandet kan flyttas runt huset säkert i sin hopfällbara position med hjälp av transporthjulet.
Håll fast i handtaget med båda händerna, dra löpbandet mot dig och dra eller tryck långsamt.

11
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NYCKELDEFINITION

Datorfunktionsinstruktioner
1.

P0: användarutbildningsprogram, P1 - P36: förinställda autoprogram, U01 - U03: användardefinierade program,
FAT: kroppsfettfunktion.
12

2.

5 ”LCD-skärmfönster

3.

Varvtalsområde: 1,0 - 16,0 km / h

4.

Lutningsområde: 0 - 12%

5.

Förhindrar överbelastning, överspänning, explosionssäkerhet, anti-hastighet och
elektromagnetisk störning.

6.

Självkontroll och varningsljudfunktion

7.

MP3 (valfritt)

8.

Bluetooth (valfritt)

9.

Fläkt (tillval)

LCD-fönsterinstruktioner
1.

DISTANCE-fönster: Visar det numeriska värdet på avståndet.

2.

FÖR KALORIER: Visar det numeriska värdet på kalorier.

3.

TID-fönster: Visar tidens numeriska värde.

4.

PULSE-fönster: Visar det numeriska värdet för användarens puls.

5.

INCLINE-fönster: Visar det numeriska värdet på lutningen.

Det numeriska intervallet för varje fönster
TID. 0:00 - 99,59 (min)
HASTIGHET: 1,0 - 16,0 (km / h)
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LYCKA: 0 - 12%
DISTANS: 0,00 - 99,9 (km)
KALORIER: 0,0 - 999 (C)

Knappar instruktioner
1.

PROG: Programvalsknapp. När löpbandet är stoppat, välj ett program som du föredrar, börjar
med det manuella programmet och fortsätt till P1 - P36 → U1 - U3 → FAT. Den förinställda
hastigheten för ett manuellt program är 1,0 km / h, maximal hastighet är 16 km / h.

2.

LÄGE: lägesvalsknapp. När löpbandet är stoppat ställer du in läget som du föredrar. Du kan
cykla välja tidsnedräkning → nedräkning av kalorier → nedräkning av avstånd → normalt läge.
Omplaceringen av standardinställningen är 30 minuter i P1 - P36.
Du kan inte cykla välja FAT-objektet medan du är i FAT-läget.

3.

START / PAUSE: När löpbandet är stoppat, tryck på START-knappen för att slå på löpbandet.
Om du trycker på START medan löpbandet körs kommer det att pausa.

4.

STOPP: När löpbandet körs kommer du långsamt att stoppa det genom att trycka på STOP en
gång. Om du trycker på STOPP två gånger stannar enheten snabbt. När LCD-fönstret visar
ERR-meddelandet, tryck på STOPP-knappen för att radera meddelandet.

5.

HASTIGHET +: Ökar hastigheten när du kör. Ökar parametrarna under FAT-läget.

6.

HASTIGHET-: Minskar hastigheten när du kör. Minskar parametrarna under FAT-läget.

7.

Snabbhastighet: När löpbandet körs, snabba upp direkt genom att trycka på
snabbhastighetsknapparna 3, 6, 12 och 16.
13

8.

LYCKA +: Ökar lutningen.

9.

LYCKA-: Minskar lutningen.

10. QUICK INCLINE: Ökar lutningen direkt genom att trycka på snabba lutningsknapparna 6, 9 och 12.

Säkerhetsnyckelfunktion
Om säkerhetsnyckeln dras ut i någon fas, kommer displayfönstret att visa E7 och en summer kommer att
ringa tre gånger. När du sätter tillbaka säkerhetsnyckeln tänds displayen i 2 sekunder och går sedan till
manuellt startläge (motsvarande rensningsåterställning).

Starta instruktionerna
1.

Sätt nätsladden i eluttaget med 10 A. Vrid brytaren till läget ON. Skärmen tänds och ett snabbt
ljud hörs.

2.

Sätt säkerhetsnyckeln i rätt position och slå sedan på strömmen. LCD-fönstret tänds med ett
snabbt ljud. Löpbandet går in i normalt läge P0.

3.

Tryck på PROG-knappen och cykla för att välja ett av programmen (P0 - P36, U01 - U03, FAT).
a. P0 är ett användarprogram. Använd MODE för att välja ett av de fyra träningslägena.
Användaren kan välja hastighet och lutning. Hastighetsinställningen är 1,0 km / h och
inställningen för lutning är 0%.
Träningsläge 1: Räkning. Räknar tid, avstånd och kalorier under träningen.
Väljfunktionen är stängd.
Träningsläge 2: Tid nedräkning. När du väljer kommer tidfönstret att flimra. Tryck på +
och - för att ändra värdet. Området är 5 - 99 minuter. Standardinställningen är 30:00.
Träningsläge 3: Nedräkning av avstånd. När du väljer, kommer fönsterfönstret att flimra.
Tryck på + och - för att ändra värdet. Räckvidden är 1,0 - 99 km. Standardinställningen
är 1,0 km.
Träningsläge 4: Kalorier nedräkning. När du väljer, kommer kalorifönstret att flimra.
Tryck på + och - för att ändra värdet. Utbudet är 20 - 990 CAL. Standardinställningen är
50 CAL.
b.

P1 - P36 är förinställda program. De fungerar bara i Time Countdown-läge. När du
väljer blinkar TIME-fönstret. Tryck på + och - för att ändra tiden. Området är 5 - 99
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minuter. Standardinställningen är 30:00. Tryck på MODE för att återgå till
standardvärden.
c.
4.

FAT är ett testprogram för kroppsfett. Under FAT-läge måste löpbandet stoppas.

Tryck på START när du har installerat träningsläget. Skärmen visar 5 sekunder nedräkning
åtföljd av klockspel. När nedräkningen är klar kommer löpbandet att börja försiktigt och långsamt
snabba upp till det inställda värdet. När hastigheten är konstant fungerar löpbandet smidigt.
a.

Tryck på +, - eller en snabb hastighetsknapp för att justera hastigheten som du vill.

b.

För programmen P1 - P36 är hastighets- och lutningsinställningarna indelade i 10
segment. Alla segment håller samma tid. Manuell vald hastighet kommer endast att
finnas tillgänglig i det aktuella segmentet. När det nuvarande segmentet slutar kommer
du att påminnas av tre klockspel. När det sista segmentet slutar stannar motorn med en
lång chime.

c.

Om du trycker på START medan du kör, kommer den att pausa löpbandet. Om du
trycker på START igen kommer maskinen att fortsätta där den slutade med inspelade
data bevarade.

5.

Om du trycker på STOPP medan du kör, kommer löpbandet långsamt att stoppa. Alla
inställningar kommer att återgå till deras standardläge.

6.

Tryck på +, - eller snabb lutningsknapp för att justera önskad lutning.

14

7.

Om säkerhetsnyckeln dras ut i någon fas kommer displayfönstret att visa E7 och en summer
kommer att ringa tre gånger. Löpbandet stannar.

8.

Styrenheten ska alltid inspekteras. Om det är något fel med det kommer löpbandet att stanna
och det kommer ett felmeddelande (ERR) visas i displayfönstret.

9.

Om displayen visar ERR-meddelandet trycker du på STOP och meddelandet raderas.

10. Kroppsfettfunktion (valfritt)
När löpbandet stoppas, tryck på PROG tills du väljer FAT och går in i kroppsfettfunktionen. Tryck
sedan på MODE för att ställa in parametrarna.
a.

F1: Sex - 1 (manlig), 2 (kvinna). Standardinställningen är manlig.

b.

F2: Ålder - intervallet är 1 - 99, standardinställningen är 25.

c.

F3: Höjd - intervallet är 100 - 200 cm (39 - 87 tum), standard är 170 cm (67 tum).

d.

F4: Vikt - intervallet är 20 - 150 kg (44 - 330 pund), standardvärdet är 70 kg (154 pund).

e.

F5: BMI - det kommer att visas när du är klar med att ställa in tidigare objekt. Lägg två
händer på styret, vänta 8 sekunder så kommer fönstret att visa din BMI.
BMI under 19 är undervikt;
BMI mellan 19 och 25 är normal vikt;
BMI mellan 26 och 29 är överviktig;
BMI över 30 är fetma.

USER-program
Löpbandet har tre användarlägen: USER01, USER02 och USER03. De kan justeras av användaren
själv.
Tryck på PROG och cykla för att välja program U01 - U03. Tryck på MODE och ställ in parametrarna.
Användaren kan ställa in sina egna exklusiva 10 segment av hastighet och lutning. Efter att ha ställt in
parametrarna trycker du på START och startar löpbandet. Användarprogrammet sparas automatiskt och
kan användas nästa gång.

HRC (valfritt)
1.

Definition: HRC är ett hastighetsläge som kan ställa in hjärtfrekvensen och justera hastigheten
automatiskt beroende på användarens hjärtfrekvens (antingen trådlös hjärtfrekvens eller
hjärtfrekvens inspelad och överförd till maskinen).
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2.

Standard HRC är i tre grupper: HRC1 med hastighetsgräns 9 km / h, HRC2 med
hastighetsgräns 11 km / h och HRC3 med hastighetsgräns 13 km / h.

3.

HRC kan ställa in intervallet av metoder, beställningar och parametrar. När du trycker på PROGknappen för att visa HRC trycker du på läge för att bekräfta och gå till nästa inställningsgrupp.
När du har tryckt på hastighetsknappen och ställt in de slutliga parametrarna kan du starta
programmet.

4.

A)

Åldersintervall: 15 - 80 år gammal, standardinställningen är 25 år.

B)

Målpuls: (220 - ålder) * 0,6.

C)

Korrigeringsområdet för målpuls: 80 - 180 slag per minut.

D)

Standardinställningen är 30 minuter. Korrigeringsområdet är 5 - 99 minuter.

Hastighetsändring
A)

Ändra frekvens: HRC kontrollerar hjärtfrekvensen var 30: e sekund och ändras därefter på
skärmen.

B)

När användarens hjärtfrekvens är lägre än målhjärtfrekvensen på 360 bpm, ökar
hastigheten med 2,0 km / h.
15

5.

C)

När användarens hjärtfrekvens är lägre än målpuls 6 - 29 slag per minut, kommer
hastigheten att öka med 1,0 km / h.

D)

När användarens hjärtfrekvens är högre än målhjärtfrekvensen 30 bpm minskar hastigheten
med 2,0 km / h.

E)

När användarens hjärtfrekvens är högre än målpuls 6 - 29 slag per minut, kommer
hastigheten att minska med 1,0 km / h.

F)

Om användarens hjärtfrekvens är högre eller lägre än målpulsfrekvensen 0 - 5 varv per
minut förändras inte hastigheten.

Löpbandet saktar ner till lägsta hastighet på 20 sekunder och slutar sedan efter 15 sekunder att
köra om:
A)

Systemet kan inte upptäcka hjärtfrekvensen under en minut.

B)

Hjärtfrekvensen ökar med den lägsta hastigheten.

C)

Hjärtfrekvensen är högre än värdet på (220 - ålder).

6.

Du kan inte minska hastigheten under hastigheten minst 1,0 km / h. Om du till exempel minskar
hastigheten från 1,6 km / h kommer den att falla till 1,0 km / h, även om justeringen per
knapptryckning är 1,0 km / h.

7.

Lutningen styrs inte av hjärtfrekvensen. Det kan justeras manuellt.

8.

Starthastigheten är 1,0 km / h. Den kan inte justera sig efter din puls förrän en minuts körning.

ERP-funktion
Om löpbandet är på, men inga åtgärder körs, kommer det automatiskt att gå in i ett "viloläge" efter 4
minuter och 30 sekunder för att spara energi.
I vänteläge trycker du på MODE i 3 sekunder och displayen visar “2222” för att avbryta ERP-funktionen.
Tryck på MODE igen i 3 sekunder och maskinen visar “1111” för att gå in i ERP-läget.
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Programhastighetstabell
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FELSÖKNING
Problem

Löpbandet fungerar inte

Möjlig orsak
a. Ingen anslutning till
strömförsörjning

Anslut kontakten

b. Säkerhetsnyckel inte isatt

Sätt in säkerhetsnyckeln ordentligt i
monitorn

c. Signalkretsen
systemet är avstängt

Kontrollera kontrollpanelen och
signalkabel

d. Löpband är det inte
påslagen

Slå på

e. Säkring är trasig

Byt ut säkringen

f.

Bältet körs inte ordentligt

Bältet glider

Korrigerande åtgärder

Säkerhetsnyckel är det inte Sätt säkerhetsnyckeln på rätt sätt
insatt bra
placera

g. Transformator är inte bra
ansluten eller defekt

Ansluta
de transformator eller
Ersätt den

h. Elektrisk krets är
avbruten

Kontrollera anslutningsledningen
terminal och ordentligt ansluta
dem

a. Körbälte är det inte
smörjat nog

Smörj med kisel

b. Bältet är för hårt

Justera löpbältet

a. Bältet är för löst

Justera löpbältet

b. Motorremmen är för löst

Justera motorremmen

19
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Felmeddelanden och lösningar
Problem
Löpbandet slutar plötsligt

Nyckel defekterad

Möjlig orsak

Lösning

a. Säkerhetsnyckeln föll av

Sätt in säkerhetsnyckeln ordentligt

b.

Problem med
elektriskt system

Be om service efter försäljning

a.

Nyckeln är skadad

Byt ut nyckeln

b.

Nyckeln kan inte fungera

Sätt tillbaka tangentbordet och
tråd. Sätt tillbaka kretskortet.
Byt ut datorn.

a. Anslutningsladden är lös eller Anslut kabeln ordentligt eller
defekt
Ersätt den
E01

E02

E03

E05
E07

Ingen puls

Konsolen är kort för visning

b.

Datorn är defekt

Byt ut datorn

c.

Transformator är defekt

Byt ut transformatorn

d.

Kontrollenheten är defekt

Byt ut regulatorn

a.

Motoranslutningstråd
eller själva motorn
defekt

Byt ut motorns ledning eller
motor

b.

Anslutningsledningen
mellan motorn och
styrenheten är lös eller
styrenheten är
defekt

Anslut kabeln ordentligt eller
byt ut regulatorn

a.

Hastighetssensor inte
ordentligt satt

Ordentligt Föra in
sensor

b.

Hastighetssensor är
defekt

Byt ut hastighetssensorn

c.

Anslutningsledningen
mellan hastigheten
sensor och
styrenhet inte
ansluten ordentligt

Anslut ledningen ordentligt

d.

Kontrollenheten är defekt

Byt ut regulatorn

a.

Kontrollenheten är defekt

Byt ut regulatorn

b.

Motorn är defekt

Byt ut motorn

Datorn kan inte testa säkerheten
nyckelsignal

Kolla om de
korrekt insatt

de

hastighet

säkerhetnyckeln är

a. Handtagspuls är inte
väl ansluten eller är
defekt

Anslut kabeln ordentligt eller
Ersätt den

b.

Byt ut konsolen

Konsolkretsar är
defekt

a. En skruv på kretskortet
kan vara lös

Dra åt den lösa skruven

b.

Byt ut konsolen

Konsolen är defekt
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ALLMÄNNA FITNESSTIPS
Starta ditt träningsprogram långsamt, dvs en träningsenhet varannan dag. Öka dina övningar vecka för
vecka. Börja med korta perioder per träning och öka sedan kontinuerligt. Börja långsamt och ställ dig inte
omöjliga mål. Utöver dessa övningar gör andra former av träning, till exempel jogging, simning, dans och
/ eller cykling.
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Värm alltid noggrant innan du tränar. För att göra det, genomföra minst fem minuters stretch eller
gymnastiska övningar för att undvika att anstränga eller skada dina muskler.
Kontrollera pulsen regelbundet. Om du inte har ett pulsmätningsinstrument, fråga din läkare om hur du
kan mäta din puls effektivt. Bestäm ditt personliga träningsfrekvensområde för att uppnå optimal
träningsframgång. Ta hänsyn till både din ålder och din kondition.
Se till att du andas regelbundet och lugnt medan du tränar.
Se till att du dricker tillräckligt under träningen och att kroppens vätskebehov uppfylls. Tänk på att den
rekommenderade drickmängden på 2-3 liter per dag ökas kraftigt av fysisk belastning. Vätskan du dricker
ska vara vid rumstemperatur.
När du tränar på löpbandet ska du alltid bära lätta och bekväma kläder samt sportskor. Bär inte lösa
kläder som kan riva eller fastna i enheten.
Denna löpband är endast för din personliga träning.

UPPVÄRMNING / STÄRKNING ÖVNINGAR
En framgångsrik träningspass börjar med att värma upp och slutar med att svalna och koppla av. Dessa
uppvärmningsövningar förbereder din kropp för efterföljande krav som ställs på den. Avkylnings- /
avkopplingsperioden efter träningspasset säkerställer att du inte får några muskelproblem. I följande text
hittar du instruktioner för stretchingövningar för att värma upp och kyla ner kroppen. Observera följande
punkter.

Halsövningar
Luta huvudet åt höger och känna spänningen i nacken. Släpp sakta huvudet ner till bröstet i en halvcirkel
och vrid sedan huvudet åt vänster. Du kommer att känna en bekväm spänning i nacken igen. Du kan
upprepa denna övning växelvis flera gånger.

Övningar för axelområdet
Lyft vänster och höger axel växelvis, eller lyft båda axlarna samtidigt.

21

Armsträckningsövningar
Sträck vänster och höger armar växelvis mot taket. Känn spänningen i din vänstra och högra sida.
Upprepa övningen flera gånger.
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Övningar för det övre låret
Stöd dig själv genom att placera handen på väggen, sedan ner bakom dig och lyft upp din höger eller
vänster fot så nära skinkan som möjligt. Känn en bekväm spänning i det främre övre låret. Behåll denna
position i 30 sekunder om möjligt och upprepa övningen två gånger för varje ben.

Inuti övre låret
Sitt på golvet och placera fötterna så att knäna vetter utåt. Dra fötterna så nära din ljumsken som möjligt.
Pressa nu knäna försiktigt nedåt. Behåll denna position i 30 - 40 sekunder om möjligt.

Rör vid tårna
Böj din bagageutrymme långsamt mot och försök att röra dina fötter med händerna. Nå ner till tårna så
långt som möjligt. Behåll denna position i 20 - 30 sekunder om möjligt.

22

Övningar för knäna
Sitt på golvet och sträck ut ditt högra ben. Böj vänster ben och placera foten på övre låret. Försök nu att
nå din högra fot med din högra arm. Behåll denna position i 30 - 40 sekunder om möjligt.

Övningar för kalvmuskler / akillessena
Placera båda händerna på väggen och stöd din fulla kroppsvikt. Flytta sedan ditt vänstra ben bakåt och
växla det med ditt högra ben. Detta sträcker bakbenet på benet. Behåll denna position i 30 - 40 sekunder
om möjligt.
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EXPLODERAD RITNING

24
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DELLISTA
NEJ

NAMN

KVANTITET

1

Basram

1

2

Plattformsram

1

3

Lutning ram

1

4

Upprätt post

2

5

Konsolram

1

6

Ram på skärmen

1

7

Ezfit-länkande delar

1

8

Motorram

1

9

Hex fullgängsskruv M8x75

1

10

Bultsvetsning M8 * 65

1

11

Insexuttagskruv M8x75

3

12

Insexuttagskruv M8x15

2

13

Allen CKS halvgängskruv M10 * 85 * 20

2

14

Allen CKS halvgängskruv M10 * 35 * 20

1

15

Allen CKS halvgängskruv M10 * 60 * 20

1

16

Allen CKS fullgängsskruv M10x25

2

17

Allen CKS halvgängskruv M8 * 50 * 20

7

18

Allen CKS halvgängskruv M8 * 40 * 20

2

19

Allen CKS halvgängskruv M8 * 30 * 20

1

20

Allen CKS fullgängsskruv M8x15

21

Allen försänkt huvudskruv M6x50xΦ16

6

22

Insexuttagskruv M6x25

4

23

Philips CKS: fullgängsskruv M5x10

6

24

Philips CKS: fullgängsskruv M4x10

7

25

Philips CKS: självspännande skruv ST4x12

6

26

Philips CKS: självspännande skruv ST4x16

21

27

Philips självförskjutande skruv ST4x15

28

Philips Pan-huvud självuttagande skruv ST4x15

29

Philips självförskjutande skruv ST3x10 med försänkbart huvud

6

30

Philips Pan-huvud självuttagande skruv ST3x25

4

31

Philips CKS: självspännande skruv ST5,5x15

6

32

Platt bricka Φ8

13

33

Platt bricka Φ10

3

34

Fjäderbricka Φ8

2

35

Fjäderbricka Φ5

3

36

Låsbricka Φ5

3

10

6
17

25

37

Hex självlåsande mutter M8

6

38

Hex självlåsande mutter M10

3

39

Pulvermetallurgiset Φ17xΦ10x7

2

40

Vår

1

41

Magnetisk ring

1
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42

Konsolhus

1

43

Kommunikationstråd (L-1200 mm)

1

44

Kommunikationstråd (L-800 mm)

1

45

Kommunikationstråd (L-700 mm)

1

46

Hastighetssensor L-300

1

47

Hantera pulsuppsättningen

2

48

Handel puls tråd L-800 mm

2

49

Lätt handtagsknapp L-800 mm

2

50

Kontrollant

1

51

Säkerhetsnyckel

1

52

Strömsladd

1

53

Strömsladd

1

54

Växla

1

55

Säkring (med tråd)

1

56

Strömsladd

1

57

Framrulle

1

58

Bakre rull

1

59

Motor

1

60

Lutning motor

1

61

Cylinder

1

62

Löpande däck

1

63

Körbälte

1

64

Motorrem

1

65

Motorkåpa

1

66

Bakre lock

1

67

Sidospår

2

68

Trösta

1

69

Konsolens baksida

1

70

Händelstång till vänster

1

71

Handtagskåpan höger

1

72

Skumgrepp

2

73

Konsolens undersida

1

74

Fyrkantig kudde

6
26

75

Fyrkantig kudde

4

76

Hjul Φ46

2

77

Hjul Φ62

2

78

Rörstift

1

79

Droppar rörplugg

2

80

Böjd rörplugg

2

81

Sidoskena guider

6

82

Fotdyna

4

83

Trådskydd

1
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84

Klämma

2

85

Nätkabelspännet

1

86

Plastbricka i plast

2

87

Prydnadskudde

2

88

Motorkåpan fast bit vänster

1

89

Motorkåpan fast stycke höger

1

90

Motorns täckgräns

2
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UNDERHÅLL OCH TRÅDMILL
Korrekt underhåll är mycket viktigt för att säkerställa ett felfritt och driftsmässigt tillstånd för löpbandet.
Felaktigt underhåll kan orsaka skador på löpbandet eller förkorta produktens livslängd.
Alla delar av löpbandet måste kontrolleras och dras åt regelbundet. Slitna delar måste bytas omedelbart.

Bältesjustering
Du kanske måste justera löpbältet under de första veckorna av användning. Alla körbälten är korrekt
inställda från fabriken. Det kan sträcka sig och bli av mitt efter användning. Sträckning är normalt under
inbrottsperioden .
Justera bältesspänningen
Om löpbältet känns som om det glider eller tvekar när du planterar foten under en körning, kan
spänningen på löpbältet behöva ökas.
1.

Placera 8 mm skiftnyckel på vänster bältesspänningsbult. Vrid skiftnyckeln medurs med en ¼
varv för att dra bakrullen och öka bältespänningen.
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2.

Upprepa detta steg med höger spännbult. Du måste vara säker på att vrida båda bultarna
samma antal varv, så att den bakre rullen förblir kvadratisk relativt ramen.

3.

Upprepa de två föregående stegen tills glidningen elimineras.

4.

Var försiktig så att du inte drar åt spänningen för löpbältet för mycket eftersom du kan skapa
överdrivet tryck på fram- och bakre rullager. Ett överdrivet åtdraget körbälte kan skada rullagerna
som kan leda till ljud från främre och bakre rullar.

För att minska spänningen i körbältet, vrid åt båda bultarna COUNTER-CLOCKWISE SAMT antal
turer.

Centrera löpbältet
När du springer kan du pressa hårdare med en fot än med den andra. Svängningen av avböjningen
beror på den kraft som en fot utövar i förhållande till den andra. Denna avböjning är normal och körbältet
kommer att centrera när ingen sitter på löpbältet. Om löpbältet förblir konsekvent utanför centrum måste
du centrera löpbältet manuellt.
1.

Starta löpbandet utan att någon sitter på körbältet och justera hastigheten till 6 km / h.

2.

Observera om löpbältet är snett mot höger eller vänster sida av däcket.

3.

•

Om det är lutande mot vänster sida av däcket, använd en skiftnyckel och vrid vänster
justeringsbult medurs med en ¼ varv och höger justeringsbult moturs med samma
mängd.

•

Om det är lutande mot höger sida av däcket, vrid höger justeringsbult medurs med en ¼
varv och höger justeringsbult moturs med samma mängd.

•

Om bältet fortfarande inte är centrerat, upprepa steget ovan tills det löpande bältet är utanför mitten.

När bältet är centrerat ökar du hastigheten till 16 km / h och kontrollerar att det går smidigt.
Upprepa ovanstående steg om det behövs.

Om ovanstående procedur inte lyckas med att lösa problemet kan du behöva öka bältespänningen.

28

Smörjning
Löpbandet är fabriksmordat. Det rekommenderas dock att kontrollera smörjningen av löpbandet
regelbundet för att säkerställa en optimal drift av löpbandet.
Frekvens:
•

Smörj löpbandet 1x per 3 månader under hemmabruk. Kontrollera oljenivån under veckans
användning varje vecka.

•

Använd alltid kiselolja inSPORTline

Applicering av smörjmedlet på bältet:
•

Placera bältet så att sömmen är belägen mitt på plattan.

•

Sätt in sprutventilen i spruthuvudet på smörjmedelsbehållaren.

•

Lyft bältet på ena sidan och håll sprutventilen på avstånd till framänden av dragbältet och
plattan. Börja i framsidan av bältet. Led sprutventilen i riktning bakåt. Upprepa processen på
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andra sidan bältet. Spraya på varje sida i cirka 4 sekunder.
•

Vänta en minut så att kiselsprutan sprids innan du startar maskinen.

RENGÖRING
Regelbunden rengöring av dragbältet säkerställer en lång livslängd.
VARNING: Löpbandet måste vara avstängt för att undvika elektrisk stöt. Innan rengöring eller underhåll
måste nätsladden dras ur uttaget.
Torka av konsolen och andra ytor med en ren, mjuk och fuktig trasa efter varje träning för att ta bort
svettrester.
FÖRSIKTIGHET: Använd inte slipmedel eller lösningsmedel. Håll vätskor borta för att undvika skador på
datorn. Utsätt inte datorn för direkt solljus.
För att underlätta rengöringen rekommenderas att du använder en matta för löpbandet. Skor kan lämna
smuts på skjutbältet som kan falla under löpbandet. Rengör mattan under löpbandet en gång i veckan.

LAGRING
Förvara ditt löpband i en ren och torr miljö. Se till att huvudströmbrytaren är avstängd och är ansluten till
eluttaget.

VIKTIGA ANTECKNINGAR
•

Enheten överensstämmer med gällande säkerhetsstandarder. Enheten är endast lämplig för
hemmabruk. All annan användning är otillåtlig och möjligen till och med farlig. Vi kan inte hållas
ansvariga för skador som orsakats av felaktig användning.

•

Rådgör med din läkare innan du börjar träna för att klargöra om du är i lämplig fysisk hälsa för
att träna med denna enhet. Doktorns diagnos bör vara
29

grund för strukturen i ditt träningsprogram. Felaktig eller överdriven träning kan vara skadligt för
din hälsa.
•

Läs noga igenom följande allmänna träningstips och träningsinstruktioner. Om du har smärta,
andnöd, känner dig dålig eller har andra fysiska klagomål, avbryt övningen omedelbart. Kontakta
en läkare omedelbart om du har långvarig smärta.

•

Denna fitnessapparat är inte lämplig för professionell eller medicinsk användning och får inte
heller användas för terapeutiska ändamål.

•

Pulsgivaren är inte en medicinsk utrustning. Det är endast avsett för informationssyfte och är
utformat för att ge en genomsnittlig puls. Det är inte avsett att erbjuda medicinsk rådgivning och
kommer inte heller att mäta puls noggrant varje gång på grund av olika miljö- och mänskliga
konditioneringsfaktorer.

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 naturliga källor. 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,
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avsnitt C, infoga nr 116888.
Enligt giltiga lagbestämmelser beror det på om köparen är slutkunden eller inte.
”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 i syfte att
använda varorna eller tjänsterna för sin egen affärsverksamhet. Köparen överensstämmer med det
allmänna köpeavtalet och affärsvillkoren.
Dessa villkor för garanti och garanti 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 24 månaders garanti 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):
30

•

Användarens fel, det vill säga produktskador orsakade av okvalificerat reparationsarbete,
felaktig montering, otillräcklig insättning av sittstolpe i ram, otillräcklig åtdragning av pedaler och
vev

•

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. Den dag då det reparerade eller utbytta varorna överlämnas till köparen anses
vara dagen för regleringskravsavvecklingen. När säljaren inte kan reglera garantikravet inom den
överenskomna perioden på grund av den specifika karaktären av godsdefekten, ska han och köparen
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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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