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BRUKERVEILEDNING - NO
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Spesielle tips:
1. Les

installasjonshåndboken nøye før installasjon og drift.

2.

Lagre denne håndboken for fremtidig referanse.

3.

Produktet kan variere litt fra varen som er avbildet på grunn av modelloppgraderinger.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER
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ADVARSEL - Les alle instruksjonene før du bruker tredemøllen. Det er viktig at tredemøllen får
regelmessig vedlikehold. Du kan øke levetiden på denne måten. Hvis du ikke vedlikeholder
løpebåndet regelmessig, kan du annullere garantien.
Fare : For å redusere risikoen for elektrisk støt, må du koble tredemøllen fra stikkontakten før rengjøring
og / eller service.
BRUK IKKE ET FORLENGELSESKORD. IKKE PASS FOR å deaktivere den jordede pluggen ved å
bruke IMPROPER ADAPTERS ELLER PÅ NOEN MÅTE ENDRE KORDET.
1)

Installer tredemøllen på et plant, flatt underlag med tilgang til riktig spenning og frekvens og et
jordet uttak.

2)

Ikke bruk tredemølle på dypt polstret, plysj eller teppe. Du kan skade både teppet og
tredemøllen.

3)

Ikke blokker baksiden av tredemølle. Sørg for minst 0,6 meters avstand mellom baksiden av
tredemøllen og eventuelle faste gjenstander.

4)

Plasser enheten på en solid, jevn overflate når du er i bruk.

5) La

aldri barn ligge på eller i nærheten av tredemøllen.

6)

Når du løper, må du forsikre deg om at plastklemmen er festet til klærne. Det er for din
sikkerhet, hvis du faller eller beveger deg for langt tilbake på tredemøllen.

7)

Hold hendene borte fra alle bevegelige deler.

8)

Bruk aldri tredemølle hvis den har en skadet ledning eller en plugg.

9)

Hold ledningen vekk fra oppvarmede overflater.

10) Ikke bruk der aerosolsprayprodukter brukes eller der det tilføres oksygen. Gnister fra motoren
kan tenne i et svært brannfarlig miljø.
11) Ikke slipp eller sett gjenstander inn i åpningene.
12) Ingen justerbar del skal stikke ut for den kan begrense brukerens bevegelsesområde.
13) Tredemøllen er kun beregnet på hjemmebruk og er ikke egnet for langvarig kjøring.
14) For å koble ut, vri alle kontrollene til av-stilling, fjern sikkerhetsnøkkelen og fjern deretter
pluggen fra stikkontakten.
15) Pulssensorene er ikke medisinsk utstyr. Ulike faktorer, inkludert brukerens bevegelse, kan
påvirke nøyaktigheten av pulsmålingene. Pulssensorene er kun ment som treningshjelpemidler
for å bestemme hjerterytmen generelt.
16) Bruk rekkverkene; de er for din sikkerhet.
17) Bruk riktige sko. Høye hæler, klessko, sandaler eller bare føtter egner seg ikke til bruk på
tredemølle. Sportssko anbefales for å unngå tretthet i bena.
18) Tillatt temperatur: 5 til 40 ° C.
19) Vektgrense: 130 kg
20) Kategori: HA (i henhold til EN957-normen) egnet for hjemmebruk
21) ADVARSEL! Pulsmåleren er kanskje ikke helt nøyaktig. Overanstrengelse under trening kan
føre til en alvorlig skade eller til og med død. Hvis du begynner å føle deg besvimt, må du stoppe
øvelsen umiddelbart.
3

Fjern sikkerhetsnøkkelen etter bruk for å forhindre uautorisert tredemølledrift.

VIKTIG ELEKTRISK INFORMASJON
ADVARSEL!
1) Bruk ALDRI et jorduttak (GFCI) vegguttak med denne tredemølle. Før strømledningen bort fra
bevegelige deler av tredemøllen, inkludert hevemekanismen og transporthjulene.
2) Bruk

ALDRI tredemølle på generator eller UPS strømforsyning.

3)

Fjern ALDRI dekselet uten først å koble fra vekselstrømmen.

4)

Utsett ALDRI løpebåndet for regn eller fuktighet. Denne tredemølle er ikke designet for bruk
utendørs, i nærheten av et basseng eller i andre miljøer med høy luftfuktighet.

VIKTIGE DRIFTSINSTRUKSJONER
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1)

Sett strømpluggen direkte i kontakten.

2)

Den konstante driftstiden er mindre enn 2 timer. Sørg for å lese hele bruksanvisningen før du
bruker maskinen.

3)

Forstå at endringer i hastighet og stigning ikke skjer umiddelbart. Still inn ønsket hastighet på
datamaskinkonsollen og slipp justeringstasten. Datamaskinen overholder kommandoen gradvis.

4)

Vær forsiktig når du deltar i andre aktiviteter mens du går på tredemølle; som å se på TV, lese
osv. Disse distraksjonene kan føre til at du mister balansen eller forviller deg fra å gå i midten av
beltet; som kan føre til alvorlig personskade.

5)

For å forhindre at du mister balansen og blir utsatt for uventet skade, må du ALDRI montere
eller demontere tredemøllen mens beltet beveger seg.

6)

Denne enheten starter med veldig lav hastighet. Bare å stå på beltet under langsom
akselerasjon er riktig etter at du har lært å betjene denne maskinen.

7)

Hold alltid på rekkverket mens du gjør endringer i kontrollen.

8)

Denne maskinen har en sikkerhetsnøkkel. Hvis du fjerner sikkerhetsnøkkelen, stoppes
gangbeltet umiddelbart; tredemøllen slås av automatisk. Når du setter inn sikkerhetstasten,
tilbakestilles displayet.

9)

Ikke bruk for høyt trykk på konsollkontrolltastene. De er innstilt på å fungere ordentlig med lite
fingertrykk.

10) Dette apparatet er ikke beregnet på bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått
tilsyn eller instruksjon om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med apparatet.
11) Rådfør deg med legen din før du løper, hvis en av følgende betingelser gjelder deg:
en.

Kardiomyopati, hypertensjon, sukkersykdom, luftveissykdom, røyking og andre kroniske
sykdommer.

b.

Hvis du er over 35 år og tyngre enn vanlig vekt.

c.

Gravide eller ammende kvinner.

12) Vennligst slutt å trene øyeblikkelig og ta kontakt med legen din når du føler deg besvimt eller er
sur, du har vondt i thorax eller andre symptomer.
13) Vennligst drikk tilstrekkelig vann etter å ha trent på tredemølle i mer enn 20 minutter.

4

Advarsel: Vi foreslår at du kontakter lege eller helsepersonell før du begynner på treningen, spesielt hvis
du er over 35 år eller har helseproblemer. Vi tar ikke noe ansvar for problemer eller vondt hvis du ikke
følger spesifikasjonen vår. Tredemøllen må monteres forsiktig og motorskjermet tildekkes. Først da
kobler du tredemølle til strømforsyningen.

MONTERINGSINSTRUKSJONER
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DELELISTE:
NEI.

BESKRIVELSE

SPESIFIKASJON

ANT.

2

HOVEDRAMME

39

BOLT

M8 * 15

8

12

5 # ALLEN WRENCH

5 mm

1

7

VENSTRE FOTPEDAL

75

BOLT

34

HØYRE SIDEDEKT

28

NØTT

79

VENSTRE HANDLEBAR

1

81

VENSTRE STØTTERør

1

85

TRIANGLE KNOB

M6 * 10

6

41

BOLT

M8 * 25

4

57

WASHER

8

4

66

SIKKERHETSNøkkel

55

LÅSVASKER

8

8

11

WRENCH W / SCREW DRIVER

S = 13, 14, 15

1

45

SKRU

ST4.2 * 15

6

1

1
M5 * 12

4
1

M8

4

1

5

8

HØYRE FOTPEDAL

1

33

VENSTRE SIDDEKNING

1

44

BOLT

1

TILKOBLING AV RØR

1

80

HØYRE VENSTRE HANDLEBAR

1

82

HØYRE STØTTELANGE

1

84

HOOK

2

56

VÅRVASKER

8

4

49

ARC WASHER

8

8

CC

SMØRINGSOLJE

M8 * 50

4

1

Montering verktøy:
5 # unbrakonøkkel 5 mm - 1 stk
Skiftenøkkel med skrutrekker S = 13, 14, 15 - 1 stk
Merknad: Ikke koble til strømforsyningen før fullstendig montering.

MONTERINGSSTEG
TRINN 1:
Åpne kartongen, og fjern alle delene fra esken
forsiktig.

file:///C:/Users/malte/Dropbox/HTML filer/13080_manual_Treadmill_inSPORTline_Neblin__TD340U__EN_01.html

5/20

2020-03-23

13080_manual_Treadmill_inSPORTline_Neblin__TD340U__EN_01

STEG 2:
Løft opp konsollen (B) i pilens retning.
Merk: Vær forsiktig når du setter konsollen på plass.
Det er ledninger som løper gjennom stolpene når du
løfter. Sørg for at ledningen ikke klemmes. Hold
stavene for å forhindre at konsollen faller til den er
festet i trinn 3.

6

TRINN 3:
Bruk 5 # unbrakonøkkel og M8 * 15-bolter (39) og
låseskiver (55) for å låse de loddrett rørene på
hovedrammen.
Merk: Støtt de loddrett rørene slik at de ikke faller ned.

TRINN 4:
Bruk 5 # unbrakonøkkel og M8 * 15-bolter (39) og lås
skiver (55) for å låse konsollen (B) på venstre og høyre
loddrett rør.

TRINN 5:
Fest venstre og høyre fotpedaler (7,
hovedrammen med skruer ST4.2 * 15 (45).
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TRINN 6:
Fest venstre og høyre side deksler (33, 34) til
baserammen med bolter M5 * 12 (75).

TRINN 7:
Fest tilkoblingsrøret (1) til konsollhåndtaket med bolter
M8 * 50 (44), bueskiver (49) og muttere (28).

TRINN 8:
Koble det venstre styret (79) med det venstre
støtterøret (81) og det høyre styret (80) med det høyre
støtterøret (82) ved å bruke trekantknotter M6 * 10
(85).
Merk: Ikke bland delene på venstre og høyre styr.

8
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TRINN 9:
1. Koble ledningene til håndpulsen med hastighet
(A), og håndpulsen med start / stopp (B) først.
2. Sett først krokene (84) på styret (79, 80), og fest
deretter den venstre og høyre styreenheten på
konsollen med trekantknott M6 * 10 (85).
3. Fest det venstre og høyre styret (79,
80) til bunnrammen med bolt M8 * 25 (41),
fjærskive (56) og flat skive (57.)

TRINN 10:
Fest sikkerhetsnøkkelen (66) til magnetdelen (A).

GRUNDLAGENDE METODER
Dette produktet må være jordet. Hvis det skulle oppstå funksjonsfeil eller sammenbrudd, gir jording en
bane med minst mulig motstand for elektrisk strøm for å redusere risikoen for elektrisk støt. Dette
produktet er utstyrt med en ledning som har en jordingsleder for utstyret og en jordingsplugg. Pluggen
må kobles til et passende stikkontakt som er riktig installert og jordet i samsvar med alle lokale lover og
forskrifter.
FARE - Feil tilkobling av jordingslederen for utstyret kan føre til fare for elektrisk støt. Kontakt en
kvalifisert elektriker eller servicemann hvis du er i tvil om produktet er ordentlig jordet. Ikke modifiser
støpselet som fulgte med produktet - hvis det ikke passer til stikkontakten, må du installere et ordentlig
stikkontakt av en kvalifisert elektriker.
Dette produktet er til bruk på en nominell spenningskrets (220 V) og har en jordingsplugg som ser ut som
pluggen illustrert i skisse A i følgende figur. Forsikre deg om at produktet er koblet til et stikkontakt med
samme konfigurasjon som pluggen. Ikke bruk en adapter.

9
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BRUKERHÅNDBOK

VINDUSVISNING
HASTIGHET: Viser hastigheten i området 0,3 - 6 km / t.
TID: Viser kjøretid.
I modus der en måltid ikke er spesifikt satt, vil displayet telle fra 0:00 til 99:59 minutter. Hvis tellingen når
99:59 vil maskinen slå seg av ved å senke beltet jevnt, og konsollen vil gå tilbake til sin opprinnelige
tilstand.
AVSTAND: Vinduet vil vise avstanden i km, telle opp fra 0,00 til 99,9 km. Når 99.9 er nådd, stopper
maskinen jevnt, viser 'End' på displayet og går inn i dens opprinnelige tilstand etter ytterligere 5
sekunder.
KALORIER: Viser mengden kalorier løperen har brent i området 0 til 999 CAL. Når en telling på 999 er
nådd, starter den igjen fra 0.
PULSE: Viser løperens hjerterytme i området 50 - 200 slag per minutt. Løperen må ta tak i
håndtakspulsen med begge hender, hvis denne funksjonen skal fungere (disse dataene er bare for
referanse og kan ikke brukes som medisinske data).
10

Pulsfrekvensovervåkningssystemet er ikke alltid nøyaktig. Overanstrengelse av organisme under
trening kan føre til en alvorlig personskade eller død. Hvis du begynner å føle deg svak, må du
stoppe øvelsen umiddelbart!

KNAPPFUNKSJONER
START: Når strømbryteren er på og sikkerhetsnøkkelen på plass i konsollen, trykker du på denne
knappen så vil maskinen starte.
STOPP: Når du trykker på STOPP-knappen under treningen, vil du stoppe treningen.
HASTIGHET + / -: I innstillingsmodus kan du bruke den til å endre parametrene for øvelsen. Når
maskinen kjører, trykk på knappen for å justere hastigheten med 0,1 km ved hvert trykk. Hvis du trykker
på knappen i mer enn 0,5 sekunder, justeres hastigheten opp eller ned kontinuerlig.
NØDSTOPP: Trykk på denne knappen for å stoppe treningen umiddelbart hvis nødvendig. Drei knappen
med klokken for å gå tilbake til starttilstanden.
SIKKERHETSNØKKELOPP: Dra i sikkerhetsnøkkeltauet i nødstilfeller, og maskinen stopper.
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For å stoppe / pause tredemølle kan du bruke START / STOP-knappen på venstre styre. For å endre
hastigheten, bruk SPEED + / - -knappen på høyre styre.
SPESIFIKASJONSRANGE
Første

Opprinnelige data

TID (MIN: SECOND) 00:00

Angi rekkevidde

Display Range

/

/

0:00 - 99:59

HASTIGHET (km / t)

0.3

0.3

0,3 - 6

0,3 - 6

DISTANCE (km)

0,00

/

/

0,00 - 99,9

CALORIE (THERM)

0

/

/

0 - 999

PULSE (hypo / min)

P

/

/

50 - 200

KRAFT SPAR FUNKSJON
Systemet er utstyrt med strømsparingsfunksjon. Hvis tredemøllen står inaktiv i 10 minutter, slås skjermen
av automatisk. Du kan trykke på hvilken som helst knapp for å vekke den igjen.
SKRU AV
Slå av strømmen: Du kan slå av strømmen for å stoppe tredemøllen; den blir ikke skadet på noen måte.
FORSIKTIG: Vi anbefaler at du holder en langsom hastighet i begynnelsen av en økt og holder fast på
rekkverkene til du blir komfortabel og kjent med tredemøllen.
For å avslutte treningen trygt, trykk på STOPP-knappen eller NØDSTOPP-knappen, og tredemøllen
stopper umiddelbart.

TRENINGSINSTRUKSJONER
1. Warm-up PHASE
Dette stadiet hjelper med å få blodet til å strømme gjennom kroppen og få musklene til å fungere
ordentlig. Det vil også redusere risikoen for krampe og muskelskader. Det anbefales å gjøre noen
strekkeøvelser som vist nedenfor. Hver strekning bør holdes i omtrent 30 sekunder. Ikke tvang eller runk
musklene i strekk - hvis det gjør vondt, STOP.

11

2. ØVNINGSFASE
Dette er stadiet hvor du legger ned innsatsen. Etter regelmessig bruk vil musklene i beina bli sterkere.
Jobb som du vil, men det er veldig viktig å holde et jevnt tempo gjennom. anstrengelse skal være
tilstrekkelig for å heve hjertet ditt inn i målsonen vist på grafen nedenfor.
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Dette stadiet skal vare i minimum 12 minutter, selv om det i gjennomsnitt varer omtrent 15 - 20
minutter.
1. KJØL- NEDFASE
Denne fasen lar ditt hjerte-kar- system og muskler falle ned. Dette er en gjentagelse av
oppvarmingsøvelsen, for eksempel å redusere tempoet og fortsette i cirka 5 minutter. Strekkøvelsene
skal nå gjentas, husk igjen å ikke tvinge eller runke musklene i en strekk.
Når du blir montør, kan det hende du må trene lenger og hardere. Det anbefales å trene minst tre ganger
i uken, og om mulig plassere treningsøktene dine jevnlig gjennom uken.

VEDLIKEHOLD
Det skal gjøres rimelig rengjøring / smøring for å forlenge levetiden til denne enheten. Ytelsen
maksimeres når beltet og matten holdes så rent som mulig.
ADVARSEL: MAT / DECKFRIKSJONEN KAN SPILLE EN STORE ROLLE I FUNKSJONEN OG LIVET
AV DIN TREDMILL, OG DETS ER HVORFOR VI ANBEFALER AT DU KONTANTLIG SMØRER DETTE
FRITISJONSPUNKTET FOR Å LANGE DEN NYTTIGE LIVEN AV DIN TREDMILL. Hvis du ikke klarer
å gjøre dette, kan det annullere garantien.
ADVARSEL: Trekk ut strømledningen før vedlikehold.
12

ETTER HVER BRUK (DAGLIG)
Rengjør og inspiser tredemøllen i henhold til disse trinnene:
1)

Slå av tredemølle med av / på-bryteren, og trekk deretter ut strømledningen på vegguttaket.

2)

Tørk ned løpebelte, dekk, motordeksel og konsollhus med en fuktig klut. Bruk aldri løsemidler,
da de kan forårsake skade på tredemølle.

3)

Inspiser strømledningen.

4)

Forsikre deg om at strømledningen ikke er under tredemøllen eller i noe annet område der det
kan klemmes eller kuttes.

5)

Kontroller løpebåndets strekk og justering. Forsikre deg om at tredemøllebeltet ikke skader
andre komponenter på tredemølle ved å være feiljustert.

HVER UKE
Rengjør under tredemøllen ved å følge disse trinnene:
1)

Slå av tredemøllen med start / stoppbryteren, og trekk deretter strømledningen ut av
stikkontakten.

2)

Brett tredemøllen i oppreist stilling, og pass på at låsespaken er fast.

3)

Flytt tredemølle til et eksternt sted.

4)

Tørk eller støvsug støvpartikler eller andre gjenstander som kan ha samlet seg under
tredemøllen.

5)

Sett tredemøllen tilbake til forrige posisjon.

HVER MÅNED - VIKTIG!
1)

Inspiser alle monteringsboltene på maskinen og kontroller tettheten.

2)

Slå av tredemøllen med start / stoppbryteren, trekk deretter ut strømledningen og vent i 60
sekunder.

3)

Fjern motordekselet. Vent til ALLE LCD-lysene slås av.

4)

Rengjør motor- og underkortområdet for å eliminere lofter eller støvpartikler som kan ha samlet
seg. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til for tidlig svikt i viktige elektriske komponenter.

HVER 6 MÅNEDER
Det kan være nødvendig å smøre løpebanen til tredemølle minst en gang hvert halvår for å opprettholde
optimal ytelse.
1)

Slå av tredemøllen med start / stoppbryter, og trekk deretter ut strømledningen på vegguttaket.
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2)

Løsne begge de bakre rulleboltene. (For best resultat, plasser to avtakbare merker på begge
sider av rammen og notervalsens stilling). Når beltet er løsnet, ta flasken med smøremiddel og
påfør den på hele toppflaten på løpsdekket. Trekk til begge bakre rullebolter (match merkene for
riktig plassering) til original stilling. Etter at du har brukt smøremiddelet, koble til strømledningen,
sett inn sikkerhetsnøkkelen, start tredemøllen og gå på beltet i to minutter for å spre
smøremidlet.

3)

Smør luftsjokkene med Teflon-basert spray.

HVER 2 ÅR
Det er nødvendig at du bytter tredemøllebørster, motor -kilerem og løpebelte en gang hvert 2. år for å
unngå skade på tredemølle. Hvis du ikke klarer å skifte ut disse komponentene og tredemøllen blir
skadet, gjelder ikke garantien.
TJENESTERING: HVIS DU ikke klarer å etterkomme vår vedlikeholdsvedlikehold og service på
trinnene ovenfor, kan du annullere garantien. HVIS DU KREVER EN Dyktig egenskap
1. 3

Representativt for å ta et av trinnene over, vennligst ring eller send e-post.

GENEREL RENGJØRING
1)

Bruk en myk, fuktig klut til å tørke av kanten på beltet og området mellom beltekanten og
rammen. En mild såpe- og vannløsning sammen med en nylonskrubbebørste vil rengjøre toppen
av det strukturerte beltet. Denne oppgaven bør gjøres en gang i måneden. La det tørke før du
bruker det.

2)

Vakuum under tredemølle hver måned for å forhindre støvoppbygging . En gang i året bør du
fjerne den svarte motorskjermen og støvsuge ut all skitt som kan samle seg.

GENERELT Omsorg
1)

Kontroller deler for slitasje før bruk.

2)

Vær spesielt oppmerksom på festeknappene og pass på at de er tette.

3)

Bytt alltid matten hvis den er slitt og andre defekte deler.

4)

Hvis du er i tvil, ikke bruk tredemølle og kontakt vår hjelpetelefon.

FORSIKTIG Å beskytte tepper og gulv i tilfelle av en lekkasje - VI ANBEFALER Å BRUKE EN
BESKYTTELSESPANE UNDER TRÅDMILLEN. Dette produktet er en maskin som inneholder bevegelige
deler som er smurt / smurt og kan lekke.

BELT / DECK / ROLLER SMØRING
Matte / dekkfriksjonen kan spille en viktig rolle i funksjonen og levetiden til tredemøllen din, og det er
derfor vi anbefaler deg å smøre dette friksjonspunktet kontinuerlig for å forlenge tredemøllens levetid.
•

Lav bruk (lavere enn 3 timer per uke) - hver 6. måned

•

Moderat bruk (3-5 timer per uke) - hver tredje måned

•

Hyppig bruk (mer enn 5 timer per uke) - annenhver måned

•

Eller hver gang den totale avstanden er høyere enn 250–300 km.

•

Bruk alltid silisiumolje inSPORTline.

LØP AV STYRET
Tredemølle er utstyrt med smurt løpebrett, som trenger konstant vedlikehold. Friksjonen mellom løpebrett
og løpebelte har stor effekt på tredemøllenes liv. Så smør maskinen regelmessig. Trinnene er således:
a)

Kutt strømmen.

b)

Tørk av støvet mellom løpebrettet og løpebåndet med en ren klut.

c)

Dekk silisiumoljen på løpebrettet og løpebåndet jevnt.

d)

Når du tilfører smøreolje, må du holde klærne borte fra maskinen for å unngå personskader.
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Se prosedyrer nedenfor for smøring:
1)

Bruk en myk, tørr klut til å tørke av området mellom beltet og dekket.

2)

Spre smøremiddelet på innsiden av beltet og dekket jevnt (sørg for at maskinen er slått av og at
strømmen er frakoblet).

3)

Smør front- og bakrullene med jevne mellomrom for å holde dem på topp ytelse. Hvis
tredemøllebeltet / dekket / rullen holdes rimelig rent, vil du øke tredemøllens levetid.

Slik kontrollerer du løpematten for riktig smøring:
1)

Koble fra strømforsyningen.

2)

Brett tredemøllen opp i lagringsposisjonen.

3)

Føl baksiden av løpematten.

Hvis overflaten er glatt når du berører den, trenger du ikke ytterligere smøring.
Hvis overflaten er tørr å berøre, bruk et passende silikonsmøremiddel.
Vi anbefaler at du bruker en silikonbasert spray for å smøre tredemølle. Dette kan kjøpes fra
din lokale sportsforhandler eller en lokal jernvarehandel.

TILTREKKE REMMEN / POLY V-BELTEN
Identifikasjonsmåter for tetthet av løpebelte og poly -kilerem:
Når løpebåndet hopper over, følg trinnene som følger for å forsikre deg om hvilket belte som må justeres
- løpebelte eller poly -kilerem.
a)

Kutt av strømmen, skru av bolten på beskyttelsesdekselet. Ta deretter ned beskyttelsesdekselet
fra tredemølle.

b)

Drei hastigheten til omtrent 3 km / t, trinn på løpebåndet og prøv ditt beste for å få løpebåndet til
å stoppe. Hvis løpebåndet stopper sammen med frontrullen, men motoren fortsatt kjører, betyr
det at poly -kileremmen må justeres.

c)

Drei hastigheten til å være rundt 3 km / t, trinn på løpebåndet og prøv ditt beste for å få
løpebåndet til å stoppe. Hvis løpebåndet stopper, men fremre rulle fremdeles kjører, betyr det at
løpebåndet må justeres.

JUSTERINGSTEGEN FOR POLY V-BELT
a)

Kutt først strømmen og ta av beskyttelsesdekselet.

b)

Løsne / stram motorskruene.

c)

Koble tredemøllen til strømforsyningen, og sjekk om poly -kileremmen er løs. Hvis det er det,
gjenta de dyrebare trinnene.

SENTERER LØPBELTEN
15
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OVERSIKTJE ikke gangbeltet. Dette kan føre til redusert motorytelse og overdreven rulleslitasje.
For å sentrere gangbeltet:
•

Plasser tredemølle på et jevnt underlag.

•

Kjør tredemølle på omtrent 3,5 mph.

•

Hvis beltet har drevet til høyre, vri høyre justeringsbolt 1/2 vri med klokken og venstre
justeringsbolt 1/2 vri mot klokken

•

Hvis beltet har kjørt til venstre, vri venstre justeringsbolt 1/2 vri med klokken og høyre
justeringsbolt 1/2 vri mot klokken.
PIC B

PIC A

Bilde A Hvis beltene har kjørt til høyre

Bilde B Hvis beltet har kjørt til VENSTRE

ADVARSEL: TIL ALLTID TREADMILLEN FRA ELEKTRISK UTSLIPP FØR RENGJØRING ELLER
SERVICE AV ENHETEN.

16

EKSPLODERT TEGNING
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DELELISTE
NEI.

BESKRIVELSE

SPESIFIKASJON

ANT.

1

Koblingsrør

1

2

Hovedramme

1

3

Datamaskinbrakett

1

4

Venstre oppreist

1

5

Rett oppreist

1

6

Motorbrakett

1

7

Venstre fotpedal

1

8

Høyre fotpedal

1

9

Front Roller

1

10

Bakre rull

1

11

Skiftenøkkel m / skrutrekker

S = 13, 14, 15

1

12

5 # Allen skiftenøkkel

5 mm

1

1. 3

Justerbart hjul

2

14

Konsoll toppdeksel

1

15

Motor toppdeksel

1

16

Motor bunndeksel

1

17

Venstre bakdeksel

1

18

Høyre bakdeksel

1

19

Sideskinne

2

20

Løpsbelte

1

21

Motorbelte

1

22

Datapanel

1

23

Blå pute

4

24

Firkantet pute

4

25

Ringbeskyttende ledningsplugg

2

26

Fotpute

2

27

Strømledning spenne

1

28

Nøtt

4

29

Trekk på / av dekselet

1

30

Endestykke

2

31

skum

2

32

Nødstoppknapp

1

33

Venstre sidetrekk

1

34

Høyre side deksel

1

35

Skru

ST4.2 * 20

2

18

file:///C:/Users/malte/Dropbox/HTML filer/13080_manual_Treadmill_inSPORTline_Neblin__TD340U__EN_01.html

15/20

2020-03-23

13080_manual_Treadmill_inSPORTline_Neblin__TD340U__EN_01

36

Nøtt

M8

2

37

EVA-pute

38

Bolt

M8 * 35

1

39

Bolt

M8 * 15

10

40

Bolt

M8 * 20

4

41

Bolt

M8 * 25

4

42

Bolt

M8 * 38

2

43

Bolt

M8 * 40

2

44

Bolt

M8 * 50

4

45

Skru

ST4.2 * 15

6

46

Bolt

M6 * 55

2

47

Bolt

M6 * 45

1

48

Bolt

M6 * 35

8

49

Bueskive

8

8

50

Skru

M5 * 8

51

Nøtt

M6

2

52

Skru

ST4.2 * 12

10

53

Styre skum

54

vaskemaskin

6

3

55

vaskemaskin

8

10

56

vaskemaskin

8

11

57

Skive C

8

9

58

Kontrollpanel

59

spole

Valgfri

1

60

Filter

Valgfri

1

61

Konsoll øvre ledning

1

62

Konsoll midtråd

1

63

Konsoll nedre ledning

1

64

Fartssensor

1

65

DC-motor

1

66

Sikkerhetsutstyr

1

67

AC enkelt linje

Blå

1

68

AC enkelt linje

brun

2

69

Strømledning

1

70

Løpebrett

1

71

Firkantet bryter

1

72

Overbelastningsbeskytter

1

73

Magnetisk ring

1

2

1. 3

2

1

19

74

Magnetkjerne

1

75

Skru

M5 * 12

4

76

Bolt

M8 * 35

2

77

Skru

ST4.2 * 12

9

78

Sikkerhetsbånd

Valgfri

1
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79

Venstre styrestang

1

80

Høyre styrestang

1

81

Venstre støtteør

1

82

Høyre støtterør

1

83

Sikkerhetsbåndkrok

84

Hook

85

Trekantbolt

86

Håndpuls med hastighet

1

87

Håndpuls med start / stopp

1

Valgfri

2
2

M6 * 10

6

FEILSØKING
1. Det vises ikke noe skjermbilde etter at maskinen er koblet til strømkilden:
en.

Vennligst sjekk overbelastningsknappen, hvis overbelastningsbeskyttelsesknappen spretter,
trykk den ned igjen;

b.

Forsikre deg om at strømkilden, overbelastningsbeskyttelsen, driveren og transformatoren er
godt tilkoblet.

c.

Forsikre deg om at ledningene fra driveren til datamaskinkortet er godt koblet til.

2.

E01-skjerm: Kan ikke videresende signal fra datamaskinkortet til driveren

en.

Vennligst sjekk ledningen fra stasjonen til datamaskintavlen. Hvis ledningen er ødelagt, kan du
endre en ny.

b.

Vennligst sjekk de elektroniske delene på datamaskinkortet, hvis det er feil, bytt et nytt.

c.

Bytt en ny transformator.

3.

E02-skjerm: Anti-eksplosjonsbeskyttelse eller et problem med motoren

en.

Kontroller ledningen fra motoren og koble den godt. Hvis dette ikke er et problem med
ledningstilkobling, må du bytte motoren.

b.

Hvis det er en dårlig lukt fra kontrollbordet, eller hvis IGBT har kortsluttet, må du bytte en ny
driver.

c.

Forsikre deg om at spenningen er i normal tilstand.

4.

E03-skjerm: Ingen signaler

en.

Hvis E03 vises 5 til 8 sekunder etter start, er det ingen signal. Kontroller tilkoblingen til
sensoren. Hvis den ikke er godt koblet, kan du prøve å koble den til igjen. Hvis sensoren ikke
fungerer bra, må du bytte den.

b.

Kontrollbordets signal er feil, bytt ut driveren.

20

5.

E05-skjerm: Overbelastningsstrøm beskytter

en.

Hvis strømmen er for sterk, vil systemet automatisk slå seg av for å beskytte seg selv. Start
maskinen på nytt.

b.

Det er mulig en del av maskinen er blokkert og forårsaker et problem med moto. Legg oljen i
maskinen og start den på nytt.

c.

Kontroller om det er dårlig lukt fra motoren. Hvis det er det, bytter du motoren.

d.

Kontroller om det er dårlig lukt fra sjåføren. Hvis det er det, bytter du driveren.

OPPBEVARING
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Hold tredemølle i et rent og tørt miljø. Forsikre deg om at strømbryteren er slått av og tredemøllen ikke er
koblet til stikkontakten.

VIKTIG VARSEL
•

Dette tredemølle kommer med standard sikkerhetsforskrifter og er bare egnet for hjemmebruk.
All annen bruk er forbudt og kan være farlig for brukerne. Vi er ikke ansvarlig for skader
forårsaket av feil og forbudt bruk av maskinen.

•

Rådfør deg med legen din før du begynner å trene på tredemølle. Legen din bør evaluere om du
er fysisk skikket til å bruke maskinen og hvor mye du kan gjøre. Feil trening eller bytte av
kroppen kan skade helsen din.

• Les
nøye følgende tips og øvelser. Hvis du opplever smerter, kvalme, puste eller andre
helseproblemer under trening, må du umiddelbart stoppe øvelsen. Hvis smertene vedvarer, må
du kontakte legen din umiddelbart.
•

Dette tredemølle er ikke egnet som profesjonelt eller medisinsk formål. Det kan heller ikke
brukes til helbredelsesformål.

•

Pulsmåleren er ikke medisinsk utstyr. Den gir bare omtrentlig informasjon om gjennomsnittlig
hjertefrekvens, og all foreslått puls er ikke medisinsk bindende. Akkumulerte data er kanskje ikke
alltid nøyaktige når det gjelder ukontrollerbare menneskelige og miljømessige faktorer.

MILJØVERN
Etter at levetiden har gått ut, eller hvis mulig reparasjon er lite økonomisk, må du kaste den i henhold til
lokale lover og miljøvennlig i nærmeste skrapegård.
Ved riktig avhending vil du beskytte miljøet og naturlige kilder. Dessuten kan du bidra til å beskytte
menneskers helse. Hvis du ikke er sikker på riktig avhending, ber lokale myndigheter om å unngå
lovbrudd eller sanksjoner.
Ikke legg batteriene blant husavfall, men lever dem inn til gjenvinningsstedet.

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GARANTI, GARANTIKRAV
Generelle garantibetingelser og definisjon av vilkår
Alle garantibetingelser som er angitt nedenfor bestemmer prosedyre for garantidekning og garantikrav.
Vilkår for garanti og garantikrav er regulert av lov nr. 89/2012 Coll. Civil Code, og lov nr. 634/1992 Coll.,
Consumer Protection, med endringer, også i tilfeller som ikke er spesifisert av disse garantireglene.
Selgeren er SEVEN SPORT sro med sitt hovedkontor i Borivojova Street 35/878, Praha 13000, firmaets
registreringsnummer: 26847264, registrert i handelsregisteret ved regionale domstol i Praha, seksjon C,
innsatsnr. 116888.
I henhold til gyldige lovbestemmelser avhenger det om kjøperen er sluttkunden eller ikke.
21

"Kjøperen som er sluttkunden" eller bare "sluttkunden" er den juridiske enheten som ikke inngår og
utfører kontrakten for å drive eller markedsføre sin egen handel eller forretningsvirksomhet.
“Kjøperen som ikke er sluttkunden” er en forretningsmann som kjøper varer eller bruker tjenester for å
bruke varene eller tjenestene til sin egen forretningsvirksomhet. Kjøperen overholder den generelle
kjøpsavtalen og forretningsbetingelsene.
Disse garantibetingelsene og garantikravene er en integrert del av hver kjøpsavtale som er gjort mellom
selger og kjøper. Alle garantibetingelser er gyldige og bindende, med mindre annet er spesifisert i
kjøpsavtalen, i endringen til denne kontrakten eller i en annen skriftlig avtale.
Garantibetingelser
Garantiperiode
Selgeren gir kjøperen 24 måneders garanti for varekvalitet, med mindre annet er spesifisert i
garantibeviset, fakturaen, leveringsregningen eller andre dokumenter relatert til varene. Den juridiske
garantiperioden som gis til forbrukeren påvirkes ikke.
I henhold til garantien for varekvalitet garanterer selgeren at de leverte varene skal være til en viss tid,
egnet for regelmessig eller inngått kontrakt, og at varene skal opprettholde sine vanlige eller avtalte
funksjoner.
Garantien dekker ikke mangler som følge av (hvis aktuelt):
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•

Brukerens feil, dvs. produktskader forårsaket av utrullert reparasjonsarbeid, feil montering,
utilstrekkelig innsetting av setepinnen i rammen, utilstrekkelig stramming av pedaler og veiv.

•

Feil vedlikehold

•

Mekaniske skader

•

Regelmessig bruk (f.eks. Bruk av deler av gummi og plast, bevegelige mekanismer, skjøter etc.)

•

Uunngåelig hendelse, naturkatastrofe

•

Justeringer utført av en kvalifisert person

•

Feil vedlikehold, feil plassering, skader forårsaket av lav eller høy temperatur, vann, upassende
trykk, støt, forsettlige endringer i design eller konstruksjon etc.

Fremgangsmåte for garantikrav
Kjøperen er forpliktet til å sjekke varene levert av selgeren umiddelbart etter å ha tatt ansvaret for varene
og dets skader, dvs. umiddelbart etter levering. Kjøperen må sjekke varene slik at han oppdager alle
manglene som kan oppdages ved en slik sjekk.
Når du fremsetter en garantikrav, er kjøperen på forespørsel fra selgeren forpliktet til å bevise kjøpet og
gyldigheten av kravet av fakturaen eller leveringsregningen som inkluderer produktets serienummer, eller
etter hvert av dokumentene uten serienummeret. Hvis kjøperen ikke beviser gyldigheten av garantikravet
i disse dokumentene, har selgeren rett til å avvise garantikravet.
Hvis kjøperen gir beskjed om en mangel som ikke er dekket av garantien (f.eks. I tilfelle
garantibetingelsene ikke var oppfylt eller ved rapportering av feilen ved en feiltakelse osv.), Er selgeren
berettiget til å kreve erstatning for alle kostnadene som følger av reparasjonen. Kostnaden skal beregnes
i henhold til gyldig prisliste for tjenester og transportkostnader.
Hvis selgeren finner ut (ved å teste) at produktet ikke er skadet, aksepteres ikke garantikravet. Selger
forbeholder seg retten til å kreve erstatning for kostnader som følge av det falske garantikravet.
I tilfelle kjøperen fremsetter krav om varene som er lovlig dekket av garantien gitt av selgeren, skal
selgeren fikse de rapporterte manglene ved reparasjon eller ved utveksling av den skadede delen eller
produktet for en ny. Basert på kjøperens avtale, har selgeren rett til å bytte ut de mangelfulle varene for
et fullt kompatibelt gods med samme eller bedre tekniske egenskaper. Selgeren har rett til å velge
formen for prosedyrene for garantikrav beskrevet i dette avsnittet.
Selger skal gjøre opp garantikravet innen 30 dager etter levering av mangelfulle varer, med mindre det er
avtalt en lengre periode. Dagen da det reparerte eller byttede godset er 22

overlevert til kjøperen anses å være dagen for oppgjøret av garantikrav. Når selgeren ikke er i stand til å
gjøre opp garantikravet innen den avtalte fristen på grunn av den spesifikke arten av varedefekten, skal
han og kjøperen avtale en alternativ løsning. I tilfelle slik avtale ikke er inngått, er selger forpliktet til å gi
kjøperen en økonomisk kompensasjon i form av refusjon.
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