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VARNING 
Läs igenom hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda produkten. Spara den här 
bruksanvisningen. 

 Fäst säkerhetssnöret vid kläderna medan du använder löpbandet. 

 Medan du springer ska du låta armarna röra sig naturligt längs sidorna. Håll blicken framåtriktad 
och låt bli att titta ner. 

 Öka farten gradvis. 

 I händelse av olycka ska du omedelbart aktivera nödstoppsfunktionen. 
Obs! Läs monteringsanvisningarna noggrant och följ anvisningarna när du monterar 
apparaten. 

OBS! 
01- Du ska alltid rådfråga en läkare eller annan hälsovårdspersonal innan du startar med ett 

motionsprogram. 
02- Kontrollera att alla bultarna är fastlåsta. 
03- Löpbandet ska inte placeras på ett vått underlag. 
04- Vi ansvarar inte för eventuella problem eller olyckor om du inte följer dessa instruktioner. 
05- Använd sportkläder och -skor när du springer. 
06- Använd inte löpbandet inom 40 minuter efter att du ätit. 
07- För att undvika skador ska du värma upp innan du börjar motionera. . 
08- Om du har högt blodtryck ska du be din läkare om råd innan du börjar motionera. 
09- Löpbandet är endast avsett att användas av vuxna. 
10- Du bör vägleda och hålla uppsyn över äldre personer, barn och personer med funktionshinder 

om de använder löpbandet. 
11- Koppla inga objekt till maskineriet, annars kan det skadas. 
12- Du ska inte förlänga, förkorta eller ändra några sladdar eller stickkontakter på annat sätt. Du ska 

heller inte placera tunga föremål på sladden eller placera sladden på en varm plats. Använd inte 
uttag som inte passar till stickproppen, annars kan apparaten utgöra en brandrisk eller orsaka 
olyckor. 

13- Koppla från strömmen när apparaten inte är i bruk. För att undvika att sladden skadas ska du 
inte dra i den när strömmen är frånkopplad. 

14- Användaren får väga högst 150 kg. 
15- Pulsmätaren är inte nödvändigtvis precis och är inte avsedd att användas för medicinska 

ändamål. Att motionera för mycket kan leda till skador eller till och med dödsfall. Om du börjar 
känna svindel, mår illa eller märker andra ovanliga symptom medan du motionerar ska du sluta 
använda apparaten och be om hjälp av en läkare.  
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VIKTIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 
1. Koppla löpbandets sladd till en jordad strömkälla. Jordningen är viktig eftersom den gör att du undviker risken för elektriska stötar 
om det skulle uppstå fel med apparaten. 

2. Placera löpbandet på en ren och jämn yta. Placera inte apparaten på en tjock matta eftersom det kan störa ventilationen. Placera 
inte löpbandet nära vatten eller utomhus. 

3. Placera löpbandet så att du kan se uttaget och komma åt det lätt. 

4. Du ska aldrig starta löpbandet medan du står på det. Det kan ta lite tid för bandet att börja röra på sig efter att du startar maskinen 
och justerar hastigheten. Du ska alltid hålla fötterna placerade på sidoskenorna, vid sidan om stommen, till bandet börjar röra sig. 

5. Du ska ha lämplig klädsel när du motionerar på löpbandet. Bär inte långa eller lösa kläder, de kan fastna i apparaten. Använd 
löpskor eller skor med gummisula som är avsedda för motion. 

6. Kontrollera att strömkällan är på och att säkerhetslåset fungerar innan du startar löpbandet. Fäst säkerhetslåsets andra ände vid 
löpbandet och fäst klämman som finns i slutet av snöret vid kläderna eller bältet så att snöret aktiverar säkerhetslåset om olyckan 
skulle vara framme. 

7. Du ska alltid dra ut sladden innan du tar bort locket över löpbandets motor. 

8. Se till att det finns åtminstone 2 meter fritt utrymme bakom löpbandet. 

9. Håll små barn på avstånd från löpbandet medan det är i bruk. 

10. När du promenerar eller springer på löpbandet ska du först hålla i ledstången tills du vant dig vid att använda apparaten. 

11. Fäst alltid säkerhetslåsets snöre vid kläderna medan du använder löpbandet. Snöret lossnar ur konsolen om det uppstår ett fel 
och apparaten plötsligt ökar farten eller om du ökar hastigheten alltför mycket och då aktiveras säkerhetslåset. 

12. Om det uppstår problem vid användningen av löpbandet ska du ta loss säkerhetslåset omedelbart, ta tag ledstängerna och 
hoppa upp på apparatens kanter. Vänta sedan tills bandet stannar. 

13. När löpbandet inte är i bruk ska du dra ut sladden ur uttaget och dra ut säkerhetslåsets snöre. 

14. Förvara säkerhetsnyckeln utom räckhåll för barn. Minderåriga får endast använda löpbandet under vuxnas uppsyn. 

15. Innan du startar med ett motionsprogram ska du alltid rådfråga en läkare eller annan hälsovårdspersonal. De kan hjälpa dig att 
fastställa mängden motion, hur utmanande den ska vara (pulsintervallet) och träningstiden med hänsyn till din ålder och kondition. 
Om du känner smärta eller om det stramar i bröstet, om du får oregelbunden puls, andtäppa, svindel eller andra problem när du 
springer ska du sluta omedelbart. Sedan ska du be en läkare om hjälp innan du fortsätter springa. 

16. Om du upptäcker ett fel i stickproppen eller någon del av strömkällan ska du omedelbart låta en behörig elinstallatör reparera 
den. Du ska inte försöka byta eller reparera de här delarna själv. 

17. Om apparatens sladd är skadad måste tillverkaren, servicetjänsten eller någon annan behörig instans byta ut den för att undvika 
fara. 

18. Placera fötterna på sidoskenorna innan du startar löpbandet och fäst säkerhetslåsets snöre vid kläderna. Håll i handstöden tills 
bandet rör sig som det ska (testa vilken hastighet du behöver med ena foten innan du börjar springa). Du undviker att tappa 
balansen om du ställer in hastigheten så att den är tillräckligt långsam. I nödsituationer eller när säkerhetslåset aktiveras ska du 
hålla i ledstången och hoppa upp på apparatens sidoskenor. 

19. Kontrollera att löpbandet har stannat innan du viker ihop det. Starta inte apparaten medan den är hopvikt.  
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MONTERINGSANVISNINGAR 

1. STEG: 
Öppna paketet, ta ut alla delarna och placera underlaget på en jämn yta (OBS! Du ska inte lossa på 
fästena ännu). 

 

2. STEG: 
1. Klipp av banden som håller fast underlaget (OBS! Placera först apparaten på önskad plats.). 
2. Koppla huvudkonsolens undersladd (98) till sladdens förlängningsdel (97). 
3. Fäst det vänstra och högra lodräta röret (3) vid stommens nedre del (1) med sexkantsskruvar 

(57) och låsbricka (83). OBS! Dra inte åt sexkantsskruvarna (57) stramt ännu i detta skede. 
4. Fäst skyddshöljena (29L/R) vid det vänstra och högra lodräta röret (3). 
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3. STEG: 
1. Fäst sladdens övre förlängningsdel (96) vid sladdens nedre förlängningsdel (97). 

2. Fäst huvudkonsolens stomme (4) vid det vänstra och högra lodräta röret (3) med sexkantsskruvar 
(57) och låsbricka (83). 

3. Strama åt alla skruvarna ordentligt. 
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4. STEG: 
1. Fäst skyddshöljena (29L /R) ordentligt vid stommens nedre del (1) med stjärnskuvar (77) och 

kullriga stjärnskruvar (71). 

2. Fäst de lodräta rörens yttre höljens (26) och inre höljens (27) B sidor vid A sidan på 
huvudkonsolens stomme (4) på det sätt som visas på bilden. Fäst sedan de yttre höljena (26) 
och inre höljena (27) på de lodräta rören ordentligt vid det vänstra och högra lodräta röret (3) 
med stjärnskruvar (77). 
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5.  STEG: 

Lyfta löpunderlaget: 

Ta tag vid punkt A och lyft upp löpunderlaget i pilens riktning tills du hör ett ljud från cylindern (10). 
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6. STEG: 

Sänka löpunderlaget: 

Ta tag vid punkt A, tryck på cylinderns (10) punkt B med foten och dra löpunderlaget så den är i nivå 
med punkt C. Sedan sänker sig underlaget automatiskt. 
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JORDNING AV APPARATEN 
Den här apparaten behöver jordas. Jordningen leder spänningen ner i jorden om det skulle 
uppstå fel med apparaten och minskar på så sätt risken för elektriska stötar. 

Sladden som medföljer apparaten har en jordad konverter och en jordad stickpropp. 
Stickproppen ska anslutas till en lämplig och korrekt installerad och jordad strömkälla som 
följer lokala lagar och bestämmelser. 

FARA En felaktigt dragen jordning kan leda till elektriska stötar. Du ska låta en behörig 
elinstallatör eller kontrollant kontrollera apparaten och strömkällan om du misstänker att 
apparaten inte är säker. 

Du ska inte ändra stickproppen på något som helst sätt. Om den inte passar in i strömkällan 
ska du låta en behörig elinstallatör installera en lämplig strömkälla. 

Produkten är avsedd att användas med 220–240 V nätspänning och har en jordad stickpropp, 
enligt vad som visas på bilden nedan. Se till att apparaten är kopplad till en kompatibel 
strömkälla. 

Du får inte använda någon adapter med den här apparaten. 

 
Jordad stickpropp Jordat uttag 
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TEKNISKA PRODUKTUPPGIFTER 
MÅTT, MONTERAD 

(mm) 
1895 x 940 x 

1480 STRÖM 220–240 V 

MÅTT 
HOPVIKT 

(mm) 

1080 x 940 x 
1630 HASTIGHET 1,0–20 KM/H 

LÖPUNDERLAGETS 
MÅTT (mm) 520 x 1410 LUTNING 0–15 % 

NETTOVIKT 103 KG   
MAX. 

VIKT FÖR 
ANVÄNDAREN 

150 KG   
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BRUKSANVISNING FÖR PEKSKÄRMEN OCH 
KONTROLLPANELEN 
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UPPGIFTER OM FUNKTIONERNA 

1. Knappfunktioner: 
START: När säkerhetsnyckeln är kopplad till kontrollpanelen och apparaten är i STOP- eller 
PAUSE-läge ska du starta den genom att trycka på START. När den startar är löpbandets 
hastighet 1 km/h. 

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. Efter att löpbandet har stannat öppnar systemet rapporten över 
prestationen på skärmen. 

SPEED +/-: Använd knappen SPEED+/- till att justera hastigheten och ändra 
löpinställningarna. Knapparna höjer och sänker hastigheten med 0,1 km/h per tryck när 
motorn är igång. Du kan ändra hastigheten lättare genom att hålla knappen intryckt i över 2 s. 
Maxhastigheten är 20,0 km/h. 

INCLINE +/-: Använd INCLINE+/- till att justera lutningen och ändra inställningarna. Medan 
löpbandet är i gång ökar och minskar knapparna lutningen med en grad per tryck. Du ändrar 
lutningen snabbare genom att hålla knappen intryckt i över 2 s. 

SPEED snabbknapparna: Medan du löper kan du ändra hastigheten snabbt genom att 
använda snabbknapparna på kontrollpanelen. Du kan välja hastigheten 3 km/h, 6 km/h, 9 
km/h,12 km/h eller 15 km/h. 

INCLINE snabbknapparna: Medan du tränar kan du ändra lutningen snabbt genom att 
använda INCLINE-snabbknapparna. Välj lutningen 3 %, 6 %, 9 %,12 % eller 15 %. 

 HOME: Gå tillbaka till startskärmen genom att trycka på HOME. 

 RETURN: Gå tillbaka till föregående vy genom att trycka på RETURN. 

 VOLUME: Justera volymen genom att trycka på VOLUME+/-. 

 PREVIOUS/NEXT: Spela upp följande mediefil genom att trycka på PREVIOUS/NEXT.  
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2. Manuellt läge: 

① Gå till manuellt läge: 

A. När du kopplar på strömmen till apparaten övergår systemet i manuellt läge. 

B. När apparaten är i STOP-läge går du till manuellt läge genom att trycka på START. 

② Funktionerna i manuellt läge: 

A. Starta motorn genom att trycka på START. Motorn startar 3 sekunder efter att du tryckt 
och start hastigheten är 1,0 km/h. 

B. Ändra hastigheten genom att trycka på SPEED+/-. 

C. Justera lutningen genom att trycka på INCLINE+/-. 

D. Växla hastigheten enkelt genom att trycka på snabbknapparna. 

E. Växla lutningen snabbt till olika nivåer genom att trycka på snabbknapparna för lutning. 

F. När löpbandet är i gång stannar du motorn genom att trycka på STOP. 

3. USB/MP3/hörlursanslutning: 

: Du kan spela upp mediefiler från ett USB-minne via USB-porten. 

: Du kan spela upp ljudfiler från en annan apparat med hjälp av ljudkabeln. 

: Hörlursport (tillval).  
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OPERATIVSYSTEM 

9 FUNKTIONSMODULER: 

Startvyn består av nio funktionsmoduler som du kan trycka på för att använda de viktigaste 
funktionerna. Modulerna är: 

1. Datum och tid 

2. Lokala medier ("Local Music" och "Local Video") 

3. Internet (inbyggd nöjesapplikation) 

4. WIFI 

5. Cleaner (rensning av cacheminnet) 

6. Skin (val av bakgrundsbild) 

7. Application (ett urval olika applikationer och en webbläsare) 

8. Setting (inställningar) 

9. Sport Center (innefattar flera olika träningsprogram som vi beskriver närmare nedan) 
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IKON Beskrivning av funktionen IKON Beskrivning av funktionen 

13:04 TIME: Visar klockslaget. 
 

VOLUME: Ändra mediefilernas volym 

 

RETURN: Gå tillbaka till 
föregående vy genom att trycka på 
den här ikonen (förutom startvyn). 

 

HOME: Tryck på den här ikonen för 
att gå till startvyn. 

 
WIFI: Kontrollera WiFi-
anslutningen.   

♦ FUNKTIONSMODULER 

IKON Beskrivning av funktionen IKON Beskrivning av funktionen 

 

Datum och tid: 

Visar datumet och klockslaget. 

 

Lokala medier: 

Spela upp musik- och 
videofiler från minnet eller ett 
USB-minne. 

 

Internet: 

Öppna systemets egen 
nöjesapplikation.  

WIFI: 

Anslut till WIFI-nätet. 

 

Cleaner: 

Tryck på ikonen för att rensa 
apparatens cacheminne.  

Skin: 

Byt operativsystemets 
bakgrundsbild. 

 

Setting (Inställningar): 

Justera ljusstyrkan, byt språk, 
kontrollera behovet av service 
eller återställ 
fabriksinställningarna.  

Application: 

Ett urval olika 
nöjesapplikationer, sociala 
medietjänster och en 
webbläsare. 

 

Sport Center: 

Nio olika träningsprogram: Time Countdown, Calorie Countdown, Distance 
Countdown, Step Countdown, Work Out, Heart Pulse Control, Runway Mode, 
RealView Run och Custom Mode. Träningsprogrammen presenterar vi närmare 
nedan. 
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 PRESENTATION AV FUNKTIONSMODULERNA 

1. Datum och tid 

Ändra datum- och tidsinställningarna. 

 

 Du kan ändra datumet och klockslaget manuellt. 

 Systemet uppdaterar klockslaget och datumet när 
apparaten ansluter till nätet. 

1.1. Ställa in datum och klockslag 

Du ändrar datum, tidszon och klockslag via inställningarna för datum och tid. Gå till 

inställningarna genom att trycka på följande ikon:  

 

Du kan ställa in automatiskt klockslag och datum genom att trycka på den lilla rutan på höger sida. 

När du har valt automatiskt klockslag och datum kan du inte ställa in dem manuellt. Ta bort krysset i 
rutan om du vill kunna göra inställningarna manuellt. I inställningarna för datum och tid kan du även 
välja vilket format du vill använda för att visa datumet och klockslaget.  
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2. Lokala medier (Local Music och Local Video) 

Spela upp mediefiler från ett USB-minne eller från minnet. 

 

 ♦Du kan använda de flesta ljud- och video filer med 
spelaren, till exempel MP3-, APE-, MP4- och MOV-filer. 

 Du behöver inte vara uppkopplad till webben för att kunna 
spela filerna. Spela filen genom att trycka på den. 

 Musik med en rytm du kan springa till är musik som 
passar bäst för din träning. Snabba och stora ändringar i 
rytmen kan störa löprytmen. 

 Vi rekommenderar inte att du tittar på videor medan du 
springer eftersom videorna kan störa dig och leda till farliga 
situationer på grund av en alltför snabb eller långsam 
löphastighet. 

 Spela upp mediefiler från ett USB-minne: 

Koppla in USB-minnet i kontrollpanelens USB-port och följ anvisningarna nedan för 
uppspelning av mediefiler: 

2.1. Spela musik med applikationen Local Music 

① Gå till applikationen Local Music genom att trycka på ikonen : 
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② Välj den fil du vill spela upp i listan till vänster genom att dra uppåt eller nedåt med 
fingrarna. 

③ Spela upp den låt du valt genom att trycka på filens namn. 

 

SPELARFUNKTIONER 
SONG1 Filen du vill spela upp visas i grönt i listan.   

 Spela upp filen  Spela upp filer i tur och ordning 

 Stoppa  Slumpmässig uppspelning 

 Föregående  Kontinuerlig spelning 

 Nästa  

Uppspelningsbalken, gå framåt 
eller bakåt i låten genom att flytta 
ikonen. 

2.2. Spela upp videor med applikationen Local Video 

① Gå till applikationen Local Video genom att trycka på ikonen :  
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② Välj den fil du vill spela upp i listan till vänster genom att dra uppåt eller nedåt med 
fingrarna. 

③ Spela upp den video du valt genom att trycka på filens namn. 

 

SPELARFUNKTIONER 

 
Spela upp 

  
Uppspelningsbalken, gå framåt eller bakåt i videon 
genom att flytta ikonen till höger eller vänster. 

 
Stoppa 

 

Tryck på den video du vill spela upp för att 
gå till helskärmsläge och tryck igen om du vill 
stänga helskärmsläget.  

Föregående video 
 

 
Nästa video 

3. Internet 

Öppna den inbyggda nöjesapplikationen genom att trycka på ikonen i startvyn. 

 

 Fungerar enbart när apparaten är uppkopplad till internet. 

 Vi rekommenderar inte att du navigerar på internet eller tittar på 
videor när du springer eftersom det kan störa dig och leda till att du 
skadar dig. 

 Om du lyssnar på avslappnande musik medan du tränar kan det 
hjälpa dig att springa. 
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 Nedan beskriver vi hur du kontrollerar och ändrar träningsparametrarna och återgår till 
startvyn. 

APPLIKATIONENS FUNKTIONER 

 
Dölj träningsparametrarna genom att trycka 
på den här ikonen.  

Återgå till den tidigare rutan. 

 
Tryck på ikonen för att visa 
träningsparametrarna. 

 
Justera volymen. 

 
Använd en hovrande knapp. 

 
Tillbaka till startvyn. 

 
Sluta använda den hovrande knappen.   

4. WIFI (webbinställningar) 

Gå till WIFI-inställningarna genom att trycka på  i startvyn. 
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5. Cleaner (rensning av cacheminnet) 

Tryck på ikonen  för att rensa apparatens cacheminne. 

6. Sport Center 

Nio olika träningsprogram: Time Countdown (tidsräknare), Calorie Countdown (kaloriräknare), 
Distance Countdown (distansräknare), Step Countdown (stegräknare), Work Out, Heart Pulse 
Control (pulsprogram), Runway Mode (löparbaneprogram), RealView Run (video-program) 
och Custom Mode (anpassningsbart träningsprogram). 

 

 Vi rekommenderar att du springer i högst 60 minuter. 

 Om du ökar lutningen på löpunderlaget gör du samtidigt 
träningen mer krävande och detta är en bättre motsvarighet till 
att springa ute. Du ska ändå inte justera lutningen så den blir 
för brant, annars kan du falla. 

 En lämplig löphastighet bör göra att du svettas men inte blir 
alltför andfådd eller känner att det är för svårt. 

 Du ska alltid se till att säkerhetsnyckeln sitter i kontrollpanelen innan du börjar träna. Om 
det uppstår någon farlig situation under träningen ska du dra loss säkerhetsnyckeln. Då stannar 
löpbandet snabbt. 

 Kontrollera din puls medan du tränar. Det rekommenderas att maxpulsen är (220-din 
ålder)/min. Normalt ska pulsen helst vara bara 90 % av maxpulsen under en idrottsprestation. För 
äldre personer bör pulsen ligga ännu lägre. 

 Efter att du ätit ska du vänta i cirka 30–60 minuter innan du börjar träna. 

6.1 Gå till Sport Center-vyn genom att trycka på ikonen : 
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Använda löparbaneprogrammet 

6.2 Gå till löparbaneprogrammet genom att trycka på ikonen : 

 

 I programmet motsvarar ett varv 400 meter. Symbolen  på rutan visar hur långt du 
kommit på banan. Appen räknar varven automatiskt men varv som du inte slutfört räknas inte. 

 Justera löpbanans lutning och hastighet: 

① Tryck på skärmen för att öppna löpbandets inställningar. Ett nytt fönster öppnas på 
skärmen. 
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② Gå in i viloläge genom att trycka på ikonen . Löpbandet stannar och ett nytt fönster 
öppnas med knapparna Restart (fortsätt springa) och Stop (sluta). Inställningsfönstret stängs 
automatiskt efter att du inte använt det i 3 sekunder.  
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 Starta löparbaneprogrammet: 

① Vid behov ändrar du träningsparametrarna i inställningsfönstret. Tryck på START. Du ser 
nedräkningen 3-2-1-GO på skärmen och motorn startar. 

② Du kan använda kontrollpanelens knappar till att ändra hastigheten och lutningen medan 
du springer, alternativt kan du öppna inställningsfönstret genom att trycka på skärmen. 

③ Gå in i viloläge genom att trycka på ikonen . Löpbanan saktar in långsamt och stannar 

slutligen. På skärmen öppnas fönstret PAUSE med knapparna  och : 

 

④ Fortsätt springa genom att trycka på ikonen . Löpbanan går i gång med den 
lägsta hastigheten. 

⑤ Sluta träna och visa prestationsrapporten genom att trycka på . 
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Om du vill använda andra funktioner och inte bara inställningarna för hastighet och lutning, kan du gå 

till startvyn genom att trycka på  uppe till höger i PAUSE-fönstret. När du vill gå tillbaka 
till löparbaneprogrammet trycker du på ikonen Sport Center i startvyn. 

Använda det anpassningsbara träningsprogrammet 

6.3 Tryck på  i Sport Center-vyn: 

 

APPLIKATIONENS FUNKTIONER 

 
Programlista: U1-U16, du kan välja mellan 16 anpassningsbara träningsprogram. 

 

Träningsprogrammets steg: 

Visar stegets hastighet. Visar stegets lutningsnivå. 

 

Ställa in hastigheten: Tryck på symbolen och ändra stegen genom att låta fälten 
glida i figuren ovan. Ändringarna sparas automatiskt i det valda 
träningsprogrammet. 

 
Ställa in lutningen: Tryck på symbolen och ändra stegen genom att låta fälten glida 
i figuren ovan. Ändringarna sparas automatiskt i det valda träningsprogrammet. 

 Programmets längd: Tryck på knapparna +/- för att ställa in längden. 

 
Starta: Börja träna genom att trycka på Start. 
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Använda pulsprogrammet 

6.4 Tryck på  i Sport Center-vyn: 

 

 Ställ in träningsparametrarna genom att trycka på ikonerna -/+. Du måste ange programmets 
längd (Running Time), din ålder (Age), målpulsen (Target Pulse) och maxhastigheten (Max 
Adjust Speed) i inställningarna. Starta programmet genom att trycka på Start. 

 

 Använda löpbandets funktioner under ett program: 

① Om du vill använda andra systemfunktioner än bara justeringen av hastighet och lutning 

medan du springer ska du trycka på  för att gå tillbaka till startvyn. När du vill gå tillbaka till 
pulsprogrammet trycker du på Sport Center i startvyn. Om du vill ändra hastighets- och 
lutningsinställningarna medan du springer ska du trycka på skärmen så öppnas 
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inställningsfönstret på skärmen. 

 

② Gå till viloläge eller avsluta träningen genom att trycka på . Inställningsfönstret stängs 
automatiskt efter att du inte använt det i 3 sekunder. 

Använda tidsräknarprogrammet 

6.5 Gå till räknaren genom att trycka på ikonen  i Sport Center-vyn. 

 

 Välj tid för träningsprogrammet bland de färdiga alternativen eller ange något annat genom att 

trycka på Custom. Börja springa genom att trycka på . 
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Tryck på STOP eller rör vid skärmen och tryck på  i inställningsfönstret om du vill gå in i 
viloläge. Löpbanan saktar in långsamt och stannar slutligen. Du fortsätter springa genom att trycka 
på Restart eller kan avsluta träningen och visa prestationsrapporten genom att trycka på Stop. 

Använda RealView Run-programmet 

6.6 Tryck på  i Sport Center-vyn. 
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3 valbara videoprogram 

   
Gobi Grässlätt Strand 

6.6.1 Välj ett av de tre videoalternativen: 

① Starta Gobi-videon genom att trycka på : 

 

② Prestationsuppgifterna visas nere på skärmen. Dölj informationen genom att trycka 

på  och visa dem igen genom att trycka på . 

  



- 29 - 

APPLIKATIONENS FUNKTIONER 

 

Visa och dölj prestationsuppgiftsfältet genom att trycka på 

 och . 
Visar träningsuppgifterna (t.ex. tid, puls, distans). 

7. Skin (val av bakgrundsbild) 

 

 Byt operativsystemets bakgrundsbild. 

 Välj bland 8 färdiga alternativ. Systemet godtar inte laddning 
av egna bakgrundsbilder. 

7.1. Byta bakgrundsbild 

Gå till Skin-vyn genom att trycka på  i startvyn. Välj den bild du vill ha genom att trycka 

på den (den valda bilden markeras med ). Efter att du valt ska du gå tillbaka till startvyn 
genom att trycka på RETURN. 
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8. Applications (applikationer) 

Systemet har 6 applikationer för musik, video och sociala medier samt en webbläsare. 

 

 Applikationerna fungerar bara när apparaten är ansluten till 
nätet. 

 Systemet stödjer de flesta video- och ljudformat, t.ex. MP3-, 
MP4-, MOV- och APE-filer. 

 Vi rekommenderar inte att du tittar på videor eller navigerar 
på internet när du springer eftersom det kan störa dig och leda 
till att du skadar dig. 

 Om du lyssnar på avslappnande musik medan du tränar kan 
det hjälpa dig att springa. 

Gå till applikationsmenyn genom att trycka på  i startvyn (applikationerna kan avvika från 
vad som visas på bilden). Öppna önskad app genom att trycka på ikonen i menyn: 
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9. Settings (inställningar) 

Du kan använda systeminställningarna till att justera ljusstyrkan på skärmen, kontrollera 
serviceschemat, byta språk och återställa systemet till fabriksinställningarna. 

 

 Det går inte att installera några andra applikationer i apparaten 
eftersom det kan leda till att systemet slutar fungera. 

 Det går inte att ta bort applikationer från apparaten. 

 Rensa systemets cacheminne regelbundet (se kapitel 5. 
Cleaner). 

Öppna inställningarna genom att trycka på  i startvyn: 

 

9.1. Justera ljusstyrka på skärmen 

Tryck på Bright Adjust i inställningarna: 
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Flytta fältet till höger eller vänster för att höja eller sänka ljusstyrkan på skärmen. 

9.2. Kontrollera serviceschemat 

Tryck på Treadmill Manage i inställningarna för att kontrollera behovet av service. Systemet 
visar hur långt du sprungit och hur många kilometer du har kvar innan apparaten behöver service 
igen. 
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FELMEDDELANDEN 

OBS! Om det uppstår fel medan du använder apparaten visar systemet ett felmeddelande och 
reparationsanvisningarna på skärmen. Nedan ser du alla eventuella felmeddelanden du kan få från 
systemet (vissa fel förekommer bara i vissa modeller). 

 

Fel: Överspänning. 

Anvisning: 1) Sluta använda apparaten och 
kontrollera sladden. 

 

Fel: Överbelastning. 

Anvisning: 1) Kontrollera och smörj delarna i 
växelsystemet. 

2) Byt motor. 

 

Fel: Överhettad växelriktare. 

Anvisning: 1) Sluta använda apparaten och 
fortsätt använda den först när temperaturen har 
återgått till det normala. 

2) Byt växelriktare. 

 

Fel: Internt kommunikationsfel i växelriktaren 1. 

Anvisning: 1) Byt växelriktare. 
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Fel: Problem med start- och stoppsignalerna. 

Anvisning: 1) Byt växelriktare. 

 

Fel: Styranordningen tar inte emot någon signal 
från växelriktaren. 

Anvisning: 1) Kontrollera ledningen mellan 
styranordningen och växelriktaren. 
2) Byt ledningen mellan växelriktaren och 
styranordningen. 
3) Byt styranordning. 
4) Byt växelriktare. 

 

Fel: Stegfel i statorn. 

Anvisning: 1) Sluta använda apparaten och 
kontrollera sladden. 

 

Fel: Fel i strömgivaren. 

1) Byt växelriktare. 

 

Fel: Överström. 

Anvisning: 1) Byt motor. 

2) Kontrollera och smörj delarna i 
växelsystemet. 
3) Byt växelriktare. 
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Fel: Mikrostyrenheten i växelriktaren är trasig. 

Anvisning: 1) Byt växelriktare. 

 

Fel: Växelriktaren tar inte emot någon signal 
från styranordningen. 

Anvisning: 1) Kontrollera ledningen mellan 
styranordningen och växelriktaren. 
2) Byt ledningen mellan växelriktaren och 
styranordningen. 
3) Byt styranordning. 
4) Byt växelriktare. 

 

Fel: Internt kommunikationsfel i växelriktaren 2. 

Anvisning: 1) Byt växelriktare. 

 

Fel: Fel i lutningsjusteringen. 

Anvisning: 1) Kontrollera ledningen till 
justeringsmotorn för lutning. 
2) Byt justeringsmotorn för lutning. 
3) Byt växelriktare. 

 

Fel: Fel i växelriktningsbrytaren. 

Anvisning: Säkerställ att löpbanan står på en 
plan yta. 
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Fel: Fel i strömgivaren. 

Anvisning: Byt växelriktare. 
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TRÄNINGSANVISNINGAR 

1. Uppvärmning 

Uppvärmningen hjälper musklerna att fungera som de ska och ser till att blodet cirkulerar i kroppen. 
Dessutom minskar du risken för kramp och muskelskador. Gå igenom alla muskelgrupperna och tänj 
i cirka 30 sekunder. Tvinga inte musklerna att tänja. Om det gör ont ska du SLUTA. 

2. Träningsskedet 

Det är i det här skedet du jobbar mest. Med regelbunden träning blir dina muskler starkare och de 
orkar även mer. Det är viktigt att du springer i jämn takt under hela träningspasset. Det ska vara 
tillräckligt krävande att springa för att pulsen ska nå målnivån som specificeras nedan. 

 

Det här skedet ska ta minst 12 minuter. Oftast tar det cirka 15–20 minuter. 

3. Nedvärmningsskedet 

Det kardiovaskulära systemet och musklerna återhämtar sig under det här skedet. Fortsätt röra på 
dig i 5 minuter men ta det långsammare och långsammare. Upprepa tänjningarna från uppvärmningen 
(kom ihåg att inte tvinga musklerna att tänjas). 

I och med att du får bättre kondition kan du träna längre och hårdare. Rekommendationen är att du 
motionerar minst tre gånger i veckan. Det är värt att fördela träningspassen jämnt över hela veckan. 

För att få bättre spänst i musklerna bör löpbanan ha en ganska hög friktion. Det är mer påfrestande 
för benmusklerna och därför kanske du inte kan träna så länge som du vill. Om du vill få bättre 

HEART RATE (puls) 

MAXIMUM 
(max) 

COOL DOWN 
(nedvärmning) 

TARGET ZONE 
(målzon) 

AGE 
(ålder) 
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kondition bör du växla mellan träningsprogrammen. Värm upp och ned som normalt men mot slutet 
av motionsskedet bör du öka intensiteten för träningen för att musklerna ska behöva jobba lite mer. 
Vid behov ska du börja springa långsammare för att hålla pulsen på rätt nivå. 

Den tid du tillbringar på motionen är den viktigaste faktorn för konditionen. Ju längre och hårdare du 
motionerar, desto fler kalorier förbrukar du. Samtidigt får du även bättre helhetskondition. 

UNDERHÅLLSANVISNINGAR 
SPÄNNA BANDET OCH JUSTERING AV SPÄNNINGEN 

SPÄNN INTE BANDET ALLTFÖR MYCKET. Det kan nöta mer på apparaten och minska motorns 
effekt. 

CENTRERA BANDET: 

• Placera löpbandet på ett jämnt underlag. 

• Starta löpbandet med en hastighet på ca 5 km/h. 

• Om bandet ligger alltför långt åt höger ska du långsamt skruva justeringsskruven medsols och 
samtidigt hålla ett öga på bandet tills det ligger i mitten. (Obs! Det finns en liten springa mellan bandet 
och den högra/vänstra kanten. Springan ska vara på högst 5 mm). 

• Om bandet ligger alltför långt åt vänster ska du långsamt skruva justeringsskruven motsols och 
samtidigt hålla ett öga på bandet tills det ligger i mitten. (Obs! Det finns en liten springa mellan bandet 
och den högra/vänstra kanten. Springan ska vara på högst 5 mm). 

  

Bild A: Om bandet är alltför långt åt HÖGER Bild B: Om bandet är alltför långt åt VÄNSTER 
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VARNING: KOPPLA ALLTID LÖPBANDET FRÅN STRÖMKÄLLAN INNAN DU RENGÖR ELLER 
UNDERHÅLLER DET. 

SPÄNNA BANDET 

Om du känner att bandet glider när du springer på löpbandet måste du spänna det. 

Att bandet glider beror på att det har blivit lösare i och med att du använt det. Det är normalt och du 
åtgärdar det enkelt. För att spänna bandet ska du vrida båda justeringsskruvarna för att justera bandet 
(visas ovan) 1/4 VARV medsols. Testa om bandet är tillräckligt spänt. 

Upprepa vid behov men VRID INTE justeringsskruvarna mer än 1/4 varv åt gången. Bandet har rätt 
spänning när bandet ligger 50–75 mm från löpunderlaget. 

VARNING: KOPPLA ALLTID LÖPBANDET FRÅN STRÖMKÄLLAN INNAN DU RENGÖR ELLER 
UNDERHÅLLER DET. 

RENGÖRING 

Apparaten får betydligt längre livstid om du rengör den. Håll löpbandet rent genom att torka av 
dammet regelbundet. Rengör de synliga delarna och sidoskenorna. Det gör att mindre smuts och 
skräp samlas under bandet. 

Du kan rengöra bandet med en fuktig duk och tvättmedel. Se till att ingen vätska kommer in under 
bandet. Den kan rinna in i löpbandets stomme eller motor. Varning: Du ska alltid koppla löpbandet 
från strömkällan innan du tar bort locket över löpbandets motor. Ta bort locket över motorn och 
dammsug motorn minst en gång om året. 

SMÖRJNING AV BANDET OCH LÖPUNDERLAGET 

Löpbandet har ett förinstallerat vaxat band och ska därför inte smörjas!  

Kontrollera bandets kondition med jämna mellanrum och byt ut det vid behov.  

Vid vanligt bruk och när det används på rätt sätt, bör bandet hålla i cirka 3000–5000 kilometer.  
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TILLVERKARENS FÖRSÄKRAN 

FitNord försäkrar att produkten uppfyller kraven i maskindirektivet 2006/42/EG och standarden EN957-6 

. Därför har produkten CE-märkning. 

02/2020 

FitNord 

Jymir Oy (FI21476243) 

Kohmankaari 3 

33310 Tammerfors 

Finland  
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SPRÄNGSKISS 
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LISTA ÖVER DELAR 

Nr Beskrivning Antal Nr Beskrivning Ant
al 

1 Stommens nedre del 1 56 Sexkantsbult M10*40 1 
2 Huvudstomme 1 57 Sexkantsbult M10*15 14 

3 Högra och vänstra lodräta 
röret 2 58 Sexkantsbult M8*50 4 

4 Huvudkonsolens stomme 1 59 Sexkantsbult M8*45 1 
5 Lutningsram 1 60 Sexkantsbult M8*40 3 
6 Stödrör 1 61 Sexkantig skruv M8*15 2 
7 Ringhållare 2 62 Sexkantig skruv M8*40 1 
8 Framrulle 1 63 Sexkantig skruv M8*25 1 
9 Bakrulle 1 64 Sexkantig skruv M10*35 4 
10 Cylinder 1 65 Sexkantsbult M6*45 1 

11 Stålplatta för styrets 
pulsmätare 4 66 Sexkantsbult M6*55 2 

12L/R Skyddsnät för högtalare 1 par 67 Sexkantsbult M6*12 2 
13 Ringkil 2 68 Sexkantsbult M6*30 4 
14 D-axel 2 69 Sexkantsbult M6*25 2 
15 Hjulaxel 2 70 Stjärnskruv M6*15 2 

16 Mellanstycke 2 71 Kullrig stjärnskruv 
M5*16 4 

17 Fästanordning för kanten 8 72 Kullrig stjärnskruv 
M4*15 15 

18 Huvudkonsolens övre hölje 1 73 Kullrig stjärnskruv 
M5*8 5 

19 Huvudkonsolens nedre hölje 1 74 Stjärnbult M5*25 8 
20 Högtalarhölje 2 75 Stjärnskruv ST4*35 4 
21 Handtagets övre hölje 2 76 Stjärnskruv ST4*16 44 
22 Handtagets nedre hölje 2 77 Stjärnskruv ST4*12 14 

23L/R Handtagets skyddshölje 1 par 78 Stjärnskruv ST4*12 6 
24L/R Handtagets skyddshölje 2 1 par 79 Stjärnskruv ST2.9*9.5 4 
25L/R Handtagets skyddshölje 3 1 par 80 Växelriktare 1 

26 Lodrätt rörs 
yttre hölje 2 81 Bricka 010 4 

27 Lodrätt rörs 
inre hölje 2 82 Kullrig stjärnskruv 

M4*8 4 

28 Motorns hölje 1 83 Låsbricka 010*1,2 20 
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29L/R Skyddshölje 1 par 84 Låsbricka 08*1,2 8 
30 Bakre skyddshölje 1 85 Låsbricka 06*1,2 3 

31L/R Skyddshölje för främre 
handtag 1 par 86 Bricka 013*08*1,2 4 

32L/R Snabbknapp 1 par 87 Sladd 1 
33L/R Handtag 1 par 88 Brytare 1 

34 Huvudkonsolens bakre hölje 1 par 89 Bricka med fjäder Φ10 4 
35 Huvudkonsolens övre hölje 1 90 Nyloc-mutter M10 4 
36 Kant 2 91 Nyloc-mutter M8 10 
37 Löpunderlag 1 92 Nyloc-mutter M6 8 
38 Band 1 93 C-formad sölja 08 4 
39 Silikonvaddering 2 94 Bricka 1 
40 Ring 2 95 Anslutningssladd 1 
41 Propp 2 96 Övre förlängningsdel för sladd 1 
42 Sula 2 97 Nedre förlängningsdel för sladd 1 
43 Kvadratisk propp 2 98 Huvudkonsolens nedre sladd 1 
44 Skyddspropp 2 99 Säkerhetslåsets givare 1 
45 Vaddering 2 100 Brytare 1 
46 Sladdsölja 1 101 Lutningsmotor 1 
47 Ring 2 102 Ljudkabel (tillval) 1 
48 Kvadratisk propp 1 2 103 MP3-kabel (tillval) 1 
49 Kvadratisk propp 2 2 104 Förstärkare (tillval) 1 
50 Ring 2 105 SD-kort/USB-port (tillval) 1 
51 Band 1 106 Filter (tillval) 1 
52 Gummisula 4 107 Induktor (tillval) 1 
53 Glidskyddsmatta 4 108 Hörlursanslutning (tillval) 1 
54 Sexkantsbult M10*55 1 109 Högtalare (tillval) 2 
55 Sexkantsbult M10*50 2    
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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 
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