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1. Säkerhetsinstruktioner 1. Säkerhetsanvisningar

VIKTIG! VIKTIG!

-- Det är ett löpband av klass HB enligt EN ISO20957-1/6.

Max belastning 130 kg.
Löpbandet får endast användas för avsett ändamål!

- All annan användning är förbjuden och potentiellt farlig. 
Importören kan inte hållas ansvarig för skador orsakade 
av felaktig användning.

Du tränar med en apparat som är designad enligt de 
senaste säkerhetsrönen. Möjliga faror som kan orsaka 
skador har uteslutits så långt det är möjligt.

Löpbandet är tillverkat enligt EN ISO20957-1/6 EN 
ISO20957-1/6
Max användarvikt är 130 kg.
Löpbandet bör endast användas för det avsedda ändamålet. All 
annan användning av föremålet är förbjuden och kan vara farlig. 
Importören kan inte hållas ansvarig för skador som orsakats av 
felaktig användning av utrustningen.
Löpbandet har tillverkats enligt de senaste 
säkerhetsstandarderna.

-
-

-
-
-

-

-

För att undvika skador och/eller olyckor, läs och följ dessa 
enkla regler:

För att förhindra skada och/eller olycka, läs och följ dessa enkla 
regler:

1. Låt inte barn leka med eller nära enheten.

2. Kontrollera regelbundet att alla skruvar, muttrar 
och handtag är åtdragna.

3. Byt ut defekta delar omedelbart och använd inte enheten 
förrän den är reparerad. Var också uppmärksam på 
eventuell materialutmattning.

4. Undvik höga temperaturer, luftfuktighet och vattenstänk.

5. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder 
enheten.
6. Enheten behöver tillräckligt med ledigt utrymme i alla 

riktningar, minst 2 m baktill och längs löpbandets bredd.

1. Låt inte barn leka på eller nära utrustningen.

2. Kontrollera regelbundet att alla skruvar, muttrar och handtag är 
ordentligt fastsatta.

3. Byt omedelbart ut alla defekta delar och använd inte utrustningen 
förrän den har reparerats. Se upp för något material
Trötthet.

4. Undvik höga temperaturer, fukt och vattenstänk.

5. Läs noga igenom bruksanvisningen innan du startar 
utrustningen.
6. Utrustningen kräver tillräckligt med fritt utrymme i alla 

riktningar, på baksidan, min 2m och bredden liknande
löpbandet har!

7. Ställ upp utrustningen på en stadig och plan yta.7. Placera enheten på en stadig och jämn yta.

8. Träna inte direkt före eller efter måltider.

9. Rådgör alltid med en läkare innan du påbörjar någon 
formträning.
10. Enhetens säkerhetsnivå kan endast garanteras om du 

kontrollerar slitdelarna med jämna mellanrum. Dessa 
är markerade med * i reservdelslistan.

11. Under inga omständigheter får träningsredskap användas som 
lekredskap.
12. Stå inte på fallet.
13. Bär inte löst sittande kläder, utan använd lämpliga 

träningskläder som träningsoverall.

8. Träna inte direkt före eller efter måltider.

9. Innan du börjar med någon formträning, låt dig 
undersökas av en läkare.

10. Maskinens säkerhetsnivå kan endast säkerställas om du 
regelbundet inspekterar delar som är utsatta för slitage. 
Dessa indikeras med en * i reservdelslistan. Spakar och 
andra justeringsmekanismer på utrustningen får inte 
hindra rörelseomfånget under träning.

11. Träningsutrustning får aldrig användas som leksaker.
12. Trampa inte på höljet utan endast på de steg som är 

avsedda för detta ändamål.
13. Bär inte löst sittande kläder; bär lämplig träningsutrustning 

som till exempel en träningsdräkt.
14. Bär skor och träna aldrig barfota.
15. Se till att andra personer inte befinner sig i området kring 

löpbandet, eftersom andra personer kan skadas av de 
rörliga delarna.

16. Det är inte tillåtet att placera föremålet i rum med hög 
luftfuktighet (badrum) eller på balkongen.

17. Kontrollera att föremålet är jordat under träning. Om 
marken inte är perfekt kan en e-postfunktion på datorn 
orsaka en elektrisk stöt!

18. Reparationer får endast utföras av elektriker.

14. Bär skor och träna aldrig barfota.
15. Se till att det inte finns någon tredje part i närheten av 

enheten, eftersom andra personer kan skadas av de 
rörliga delarna.

16. Träningsapparaten får inte ställas upp i fuktiga rum 
(badrum) eller på balkongen.

17. Se till att enheten är jordad under träning. Felaktig 
jordning kan orsaka en elektrisk stöt i händelse av ett 
fel.

18. Reparationer i motorområdet får endast utföras av en 
elektriker.
19. Håll nätsladden och löpbandet borta från varma källor.

Ställ upp löpbandet så att du kan se tredje part närma 
sig.

19. Var uppmärksam på tillräckligt avstånd mellan strömkabeln 
och löpbandet till varma källor.

20. Ställ upp löpbandet på ett sådant sätt att du kan se 
andra personer som närmar sig..

20
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2. Allmänt 2nd Gen

Användningsområdet för denna träningsenhet är 
hemmaområdet. Enheten uppfyller kraven i EN 
ISO20957-1/6 Klass HB. CE-märkningen hänvisar till EG-
direktivet 2004/108/EC; 98/37/EG, 2006/42/EG och 2006/95/
EG. Hälsoskador kan inte uteslutas om denna enhet 
används felaktigt (t.ex. överdriven träning, felaktiga 
inställningar etc.).

Denna träningsutrustning är för användning hemma. Utrustningen 
uppfyller kraven i EN ISO20957-1/6 Klass HB. CE-märkningen 
hänvisar till EU-direktivet 2004/108/EEC; 98/37/EEC, 2006/42/EEC 
och 2006/95/EEC. Hälsoskador kan inte uteslutas om denna 
utrustning inte används som avsett (till exempel överdriven träning, 
felaktiga inställningar etc.).

Innan du börjar din träning bör du genomgå en fullständig 
fysisk undersökning av din läkare för att utesluta eventuella 
hälsorisker.

Innan träningen påbörjas bör en allmän undersökning 
göras av din läkare för att utesluta eventuella hälsorisker.

2.1 Förpackning
Miljöanpassade och återvinningsbara material:2.1 Förpackning

Förpackningen består av miljövänliga och återvinningsbara 
material:

- Extern förpackning av kartong
- Gjutna delar av skum CFS-fri polystyren (PS)
- Lakan och påsar av polyeten (PE)
- Omslagsremmar av polypropen (PP)

-
-
-
-

Ytterförpackning av kartong
Gjutna delar av skummad, CFC-fri polystyren (PS) 
Filmer och påsar av polyeten (PE)
Spännband av polypropen (PP)

2.2 Avfallshantering

2.2 Avfallshantering

Vid slutet av sin livslängd får denna 
produkt inte kasseras tillsammans med 
vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas 
till en insamlingsplats för återvinning av 
elektrisk och elektronisk utrustning. 
Materialen är återvinningsbara enligt 
deras märkning. Med återanvändning, 
materialåtervinning eller andra former av 
återvinning av gamla apparater gör du en 
insats

ett viktigt bidrag till skyddet av vår miljö.
Fråga kommunförvaltningen efter ansvarig 
slutförvaringsplats.

Se till att förvara förpackningen för 
eventuella reparationer/garantiärenden. 
Utrustningen får inte slängas bland 
hushållssoporna!
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3. Struktur 3. Montering

För att göra monteringen av löpbandet så enkelt som 
möjligt för dig har vi redan förmonterat de viktigaste 
delarna. Innan du monterar enheten, läs dessa 
monteringsanvisningar noggrant och fortsätt sedan steg för 
steg enligt beskrivningen.

För att göra monteringen av löpbandet så enkelt som möjligt 
för dig har vi förmonterat de viktigaste delarna. Innan du 
monterar utrustningen, läs dessa instruktioner noggrant och 
fortsätt sedan steg för steg enligt beskrivningen.

paket innehåll
-

Innehåll i förpackningen
- Packa upp alla enskilda delar och lägg dem på golvet.Ta ut alla enskilda delar ur förpackningen och 

lägg dem sida vid sida på golvet.

- Se till att du har tillräckligt med rörelsefrihet (minst 2 m) 
åt alla håll under monteringen. Innan du påbörjar 
monteringen måste löpbandet ha uppnått 
rumstemperatur.

- Se till att du har tillräckligt med rörelseutrymme (minst 2 
m) på alla sidor under monteringen.
Innan du monterar, se till att löpbandet har 
rumstemperatur.

- -

För att undvika skador och olyckor måste löpbandet 
ställas upp av två personer. Räck aldrig mellan ramen 
och motorhuset!

För att få en säker montering måste löpbandet 
monteras av två personer. För aldrig fingrarna mellan 

stordatorn och motorkåpan!

3.1 Checklista 3.1 Checklista
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3.2 Monteringssteg steg / steg 1 / 
steg / steg 2

steg / steg 2
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steg / steg 3

Steg / Steg 4
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3.3 Ställa upp löpbandet 3.3 Ställa in objektet

-
-

Använd aldrig löpbandet utomhus.
Placera aldrig löpbandet nära öppet vatten eller i rum 
där luftfuktigheten är mycket hög.
Se till att nätsladden inte korsar några gångvägar. Om 
det valda rummet har mattor, se till att det finns 
tillräckligt med utrymme mellan löpbandet och det 
matta golvet. Om så inte är fallet, använd en dyna.

Håll ett säkerhetsavstånd på minst 2x1m bakom löpytan 
för att undvika att skadas på väggen under en 
nödsituation.
Efter långvarig användning kan svart nötning vara 
synligt under löpbandet. Detta är normalt slitage och 
betyder inte att det finns en defekt. Detta nötning kan 
tas bort med alla kommersiellt tillgängliga 
dammsugare. För att förhindra nedsmutsning är det 
lämpligt att placera en dyna under löpbandet.

-
-

Använd den inte utomhus.

Placera inte föremålet mycket nära vattenkällor eller i ett rum med 
hög luftfuktighet.
Se till att nätsladden inte ligger där du går

Om löpbandet placeras på en matta, kontrollera att det finns 
tillräckligt med utrymme mellan mattan och löpbandet. Om 
inte, använd en skyddsmatta.

-
-

-

-

-
- Var uppmärksam på säkerhetsområdet på löpbandets baksida på 

2x1m.
-

- Du kan hitta gumminötning under längre träning. Det är inte en defekt, 
det är en normal poängsättning. För att undvika orenheter kan du lägga 
en skyddsmatta under löpområdet.

3.3.1 Löpbandets orientering
Observera att golvet som det ska placeras på är plant. 
Om löpbandet inte är stabilt, placera det på en annan 
plats.

3.3.1 Inställning i detalj
Marken måste vara jämn i det område där du ska sätta upp 
föremålet.

3.3.2 Strömförsörjning

Se till att du inte ansluter löpbandet till ett grenuttag 
som redan har en TV eller dator.

3.3.2 Strömförsörjning
Var uppmärksam på att löpbandet inte ansluts till ett 
multiuttag om det redan finns TV och andra 
underhållningsartiklar inkopplade.

3.3.3 Fällning av löpbandet
Vik först ner vänster/högerhandtaget (7/8) 
bakåt.
Lossa handtagsskruvarna (63) Placera sidostöden på 
löpbandets yta.
Dra sedan åt handtagets skruvar igen. Placera hela 
löpbandet i upprätt läge. Ena handen fortsätter att 
stödja löpbandet. Vik med andra handen ned stativet 
(2) tills du hör att det klickar på plats i huvudramen.

3.3.3 Fäll upp
Fäll först ner vänster/höger handtag (7/8) igen. Lossa 
handtagsskruvarna (63). Sätt sidostöden på 
löpbandets yta.
Skruva sedan tillbaka handtagsskruvarna 
ordentligt. Ställ hela löpbandet i upprätt läge. 
Ena handen fortsätter att stödja löpbandet.
Med andra handen fäll ner stödfoten (2) tills du hör att 
den hakar fast i huvudramen.

Obs: Låt inte dina barn använda löpbandet 
klättra.Obs: Låt inte dina barn klättra på löpbandet.

3.3.4 Fäll ut löpbandet
För att ställa upp löpbandet igen, håll löpbandet med 
ena handen och lås upp basen med den andra handen 
och fäll upp den. lägg löpbandet platt på golvet. Lossa 
handtagsskruvarna (63), fäll upp sidostöden och dra åt 
handtagsskruvarna (63) igen. Fäll handtagen (7/8) bakåt 
och framåt.

3.3.4 Utfällning av löpbandet
För att ställa upp löpbandet, håll löpbandet med ena handen och 

lås upp stödfoten med den andra handen och fäll upp det.Lägg 
löpbandet plant på golvet. Lossa handtagsskruvarna (63), fäll upp 
sidostöden och dra åt handtagsskruvarna
(63) igen. Fäll handtagen (7/8) bakåt och framåt.
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3.3.5 Flytta löpbandet
För att flytta löpbandet till en annan plats, gör följande:

- Stäng av löpbandet med strömbrytaren.
- Koppla ur nätsladden från uttaget.
- Fäll upp löpbandet tills du hör att det klickar 

på plats.
- Luta den försiktigt mot dig och rulla den till 

önskad plats på transportrullarna.

3.3.5 Flytta löpbandet
För att flytta löpbandet till en annan plats, följ upp 
följande instruktioner, vänligen:
- Stäng av föremålet.
- Dra ut nätsladden ur uttaget.
- Vik ihop föremålet.
-

3.3.6 Förvaring av löpbandet
För säkerhetsåtgärder, särskilt om du har barn, bör du 
överväga följande punkter:
- Stäng av löpbandet med strömbrytaren
- Koppla ur nätsladden från uttaget.
- Ta ur nödstoppsnyckeln och förvara den på en 

plats oåtkomlig för barn.

3.3.6 Lagring
Var uppmärksam vid förvaring.

- Stäng av föremålet.
- Koppla ur huvudkabeln.
- Ta bort nödnyckeln och lägg den på en 

oåtkomlig plats för barn.

4. Förberedelse för sjösättning 4. Startprocedur
4.1 Strömförsörjning

Ställ strömbrytaren, som sitter bredvid nätkabeluttaget 
på baksidan av motorkåpan, till "I".

4.1 Strömförsörjning
Slå på strömbrytaren.

4.2 Nödstoppsnyckel
Att ta ur nödstoppsnyckeln säkerställer att löpbandet 
stängs av omedelbart i en nödsituation. Av denna 
anledning, innan du börjar träna, fäst 
nödstoppsnyckelns sladd på dina träningskläder. Att 
stoppa löpbandet i höga hastigheter med 
nödstoppsnyckeln rekommenderas inte eftersom du

4.2 Säkerhetsnyckel

Kontrollera om säkerhetsnyckeln är placerad. Om säkerhetsnyckeln 
inte är korrekt placerad kan löpbandet inte startas. En träning utan 
att fixera sladden är inte tillåten, eftersom löpbandet inte stannar 
om du ramlar ner. Om du drar i säkerhetsnyckeln och löpbandets 
lutning inte är 0 %, måste du nollställa lutningen, efter att ha satt på 
nödnyckeln, genom att trycka på START-STOPP-knappen. Om du 
inte har ställt in lutningen till 0 % kan löpbandet inte startas.kan skada dig. För att stoppa löpbandet på ett säkert 

sätt, använd START-STOPP-knappen. Löpbandet startar 
inte om inte nödstoppsnyckeln är i det avsedda läget 
"Nödstopp". Av säkerhetsskäl är det förbjudet att träna 
utan nödstoppsnyckelsladden på dina kläder, eftersom 
löpbandet inte stängs av av sig självt vid ett fall. Om 
nödstoppsnyckeln togs bort i det ögonblick då 
löpbandet fortfarande hade en lutning, så efter det

Med nödstoppsnyckeln kan lutningen först återställas 
till 0 % genom att trycka på START-STOPP-knappen 
innan löpbandet kan startas igen.

4.3 Slå på och av löpbandet
Titta i riktning mot datorn under träningen.4.3 Gå på och av löpbandet

Använd handtagen för att gå på och av löpbandet. Titta 
alltid mot datorn under träningen. Vill du ha ditt 
träningspass

Om du vill avbryta träningen, tryck på START-STOPP-- 
knappen och vänta tills löpbandet har stannat helt.

stoppa, tryck sedan på START-STOPP-knappen och vänta 
tills löpbandet har stannat helt. Först då lämna 
löpbandet. 4.4 Stäng av i nödfall

Följ följande procedur i ett nödfall:
- Dra ut nödnyckeln
- Ta tag i båda handtagen

- Hoppa upp på sidoskenorna och vänta tills 
löpremmen har stannat helt.

- Tryck på STOP-knappen.

4.4 Nödavstigning
Om en nödsituation inträffar och du tvingas avbryta 
träningen abrupt, gör så här:
- Dra ut nödstoppsnyckeln
- Håll i räckena med båda händerna
- Hoppa upp på sidotramperna med båda fötterna 
och vänta tills löpbandet har stannat.
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5. Datorer 5. Datorer

5.1 Datorskärm 5.1 Displayfunktion

Fart:
Visar hastigheten från 1,0-18 km/h.

Fart:
Visa hastighet från 1,0-18km/h.

Tid:
Träningstiden visas.

Tid:
Visa körtid.

Rutt:
Visning av den lagrade rutten

Distans:
Visa avstånd.

Kalorier:
Förbrukade kalorier visas.

Kalorier:
Visa kalorier

09



5.2 Datornycklar 5.2 Datornycklar

Börja:
Genom att trycka på knappen startar löpbandet med

Börja:
Tryck på denna knapp för att starta maskinen, maskinen

lägsta hastighet. kommer att köras med lägsta hastighet.

Sluta:
Genom att trycka på STOP-knappen sänks 
hastigheten och löpbandet stannar.

SLUTA:
Tryck på denna knapp för att stoppa maskinen. maskinen
minska hastigheten och kommer att stanna.

Program:
Program P1 - P15 kan väljas genom att trycka 
på programknappen.

Program:
Tryck på denna knapp för att välja Program P1-P15.

Mode:
Genom att trycka på lägesknappen kan den 
övre gränsen för tid, distans och kalorier 
anges. Värdena räknas ner.

Mode:
Tryck på knappen så kan du välja 
tidsnedräkningsläge, distansnedräkningsläge och 
kalorinedräkningsläge. Efter start räknar värdena ner.

6/9 km/h: Snabbvalsknappar:
Hastighet 6 km/h och 9 km/h kan väljas 
direkt.

6/9 km/h: Snabb hastighet:

Hastighet 6km/h och 9km/h kan väljas direkt.

+ /- : Öka och minska funktionsvärdena:
Träningsparametrar och funktionsvärden kan ställas 
in.

+ /- : Öka och minska funktionsvärdena:
Träningsparametrar och funktionsvärden kan ställas in.

5.3 Datorstart: 5.3 Datorfunktioner:

Snabbstart:
Genom att trycka på startknappen startar löpbandet med 
lägsta hastighet på 1,0 km/h. Din lämpliga löphastighet kan 
ställas in till 18 km/h och träningstiden börjar räknas upp.

Snabbstart:
Genom att trycka på startknappen startar löpbandet i 1,0 km/h, det är 
den lägsta hastigheten. Din lämpliga löphastighet kan ställas in till 18 
km/h och träningstiden börjar räknas upp.

Träning med standardvärden:
Genom att trycka på lägesknappen kan den övre gränsen för tid, 
distans och kalorier anges. Du kan växla mellan de individuella 
värdena genom att trycka på lägesknappen igen. Du kan använda 
+/- knapparna för att ställa in respektive standardvärde. Träningen 
börjar med att trycka på startknappen och det inställda 
standardvärdet räknas ner.

Nedräkningsläge:
Genom att trycka på Mode-knappen kan den övre gränsen för tid, 
distans och kalorier specificeras. Du kan växla mellan de individuella 
värdena genom att trycka på lägesknappen igen. Du kan ställa in 
respektive standardvärde med +/- knapparna. Träningen börjar
genom att trycka på Start-knappen och det inställda standardvärdet räknas 
ned
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HRC/puls:
Tryck på programknappen tills 
hjärtfrekvensprogrammen HP1/HP2HP3.
Den lagrade standardåldern är 30. Den respektive 
målpulsen på 30 beräknas därefter.
För att ändra ålder, tryck på Mode-knappen och använd +/- 
knapparna för att ställa in din ålder. Den nya målpulsen 
visas.

HRC:
Tryck på Program-knappen upp till 
pulsprogrammen HP1 / HP2HP3.
Den lagrade standardåldern är 30. Den respektive målpulsen på 
30 beräknas därefter.
För att ändra ålder, tryck på Mode-knappen och +/- knapparna 
kan ställa in din ålder. Den nya målpulsen visas.

Om du vill justera eller ändra målpulsen igen, tryck på 
Mode-knappen igen och du kan justera din målpuls med
+/- knappar. Tryck på Start-knappen och träningen börjar.

Om du vill justera eller ändra målpulsen igen, tryck på 
lägesknappen igen och använd +/- knapparna för att 
justera din målpuls. Tryck på startknappen och träningen 
börjar. Du kan nu ställa in lämplig hastighet.

Datorn justerar automatiskt hastigheten i HRC-programmen 
efter 1 minuts träning så att din puls ligger nära din målpuls.

Om det aktuella hjärtslaget är högre än målpulsen kommer 
hastigheten automatiskt att sakta ner.

Du kan nu ställa in lämplig hastighet. Datorn anpassar 
hastigheten i HRC-programmen efter 1 minuts träning så 
att din puls ligger nära din målpuls.

Om det aktuella hjärtslaget är högre än målpulsen 
kommer hastigheten automatiskt att sakta ner.

Formel för beräkning av målpuls, målpuls = (220 år) * 
Intensitet%. Intensiteten för HP1-programmet är 75%, 
maxhastigheten är 8,0 km/h; Intensiteten för HP2-
programmet är 85%, maxhastigheten är 9,0 km/h. 
Intensiteten för programmet "HP3" är 100 %, 
maxhastigheten är 10,0 km/h.

Formel för beräkning av målpuls, målpuls = (220 år) * 
intensitet%. Intensiteten för HP1-programmet är 75 %, 
maxhastigheten 8,0 km/h; Intensiteten för HP2-programmet är 
85 %, maxhastigheten 9,0 km/h. Intensiteten för programmet 
"HP3" är 100 %, maxhastigheten är 10,0 km/h.

Du behöver ett bröstband för att använda den här 
funktionen. VARNING: Pulsövervakningssystem kan vara 
felaktiga. Överdriven träning kan leda till allvarliga skador 
eller dödsfall. Om du känner att du håller på att svimma, 
sluta träna omedelbart!

För att använda denna funktion behöver du ett bröstbälte.

VARNING: Pulsövervakningssystem kan vara felaktiga. Överdriven 
motion kan leda till allvarliga hälsoskador eller dödsfall. Om du 
känner dig nära att svimma bör träningen avbrytas omedelbart!

Program:
Genom att trycka på programknappen kan du välja mellan 
15 olika program (P1-P15). Använd +/- knapparna för att 
ställa in din träningstid. Tryck på START-knappen och 
löpbandet startar det förinställda programmet.
Varje förinställt program är uppdelat i 20 sektioner och 
tiden för varje sektion = förinställd tid / 20.
Hastigheten kan justeras med +/- när som helst.

Förinställt program:

Välj valfritt program (P1-P15) med Program-knappen, ställ in 
måltiden med +/--knappen, tryck på START-knappen och maskinen 
går in i förinställt program.
Varje förinställt program kan delas upp till 20 sektioner, och tid för varje 
sektion = förinställd tid/20. Du kan justera hastigheten med +/-.
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6. Smörjning av
löpband

6. Smörjning av
löpband

Viktig notering: Viktig notering:
Smörj ditt löpband innan du använder det första gången.

Smörj löpbandet före första användningen.

Varning:
Koppla alltid ur löpbandet från eluttaget innan du rengör, 
reparerar eller smörjer enheten.

Uppmärksamhet:

När du reparerar, rengör eller smörjer löpbandet, vänligen 
koppla ur nätsladden.

Löpbandssmörjning:
Lyft löpremmen i sidled och applicera smörjmedel på 
löpardäcket. Torka noggrant av smörjmedlet över däcket 
med en trasa. Upprepa denna process för den andra sidan.

Hur man smörjer:
Lyft upp bältet på sidan och applicera smörjmedel på löpardäcket. Använd 
en trasa för att noggrant torka av smörjmedlet över löpardäcket. Upprepa 
denna process för den andra sidan.

En välsmord slitbana ökar komforten och minskar slitaget. 
På grund av friktion behöver löpbandet smörjas då och då.

För att kontrollera silikonnivån, lägg handen under 
löpbältet när löpbandet är avstängt. Känner du 
fortfarande silikon behöver det inte smörjas, men om 
baksidan av löpbandet känns torrt ska det smörjas med 
silikonspray

Ett bra smord löpardäck minimerar slitaget. För kontroll av 
smörjningen, se till att löpbandet är avstängt, lägg handen 
mellan bältet och däcket. Om du fortfarande känner lite kisel, 
så är det inget behov av smörjning. Om baksidan av bältet 
känns torrt är det nödvändigt att smörja bältet.
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7. Skötsel och underhåll 7. Skötsel och underhåll

7.1 Vård
-

7.1 Vård
-Ta bort smuts från löpytan med en kommersiellt 

tillgänglig dammsugare, om löpytan är kraftigt smutsig 
kan den även rengöras med en fuktig trasa och vatten

Använd en dammsugare för att rengöra löpremmen. Om bältet 
är riktigt smutsigt, använd en våt trasa. Använd inget 
rengöringsmedel.
Vid rengöring, använd endast en fuktig trasa och undvik 
starka rengöringsmedel. Se till att ingen fukt kommer in 
i datorn.
Komponenter som kommer i kontakt med svett behöver 
endast rengöras med en fuktig trasa.

blir städad. Använd aldrig tvättmedel. För rengöring, 
använd endast en fuktig trasa utan starka 
rengöringsmedel. Var försiktig så att du inte får 
vätska inuti datorn. Komponenter som kommer i 
kontakt med svett behöver bara rengöras med en 
fuktig trasa.

-
-

-
-

7.2 Centrering av löpremmen
Under träning belastar den ena foten löpbältet mer än 
den andra. Detta leder till att löpremmen på sikt trycks 
ut från mitten. Löpbandet är konstruerat på ett sådant 
sätt att automatisk centrering sker kontinuerligt. På 
grund av långvarig användning kanske löpremmen inte 
längre centrerar sig själv. I detta fall är det nödvändigt 
att centrera löpytan med de två insexskruvarna på 
löpbandets bakre ände.

Bär inte löst sittande kläder när du använder slitbanan
- Vrid aldrig skruven med insexhuvudet mer än ¼ varv 

åt gången.
- Dra alltid åt ena sidan och lossa sedan på den andra.

- Under centrering, låt löpbandet gå i en 
hastighet av ca 6 km/h utan motionär.

7.2 Centrering av löpremmen
Under träningen pressar en fot löpbältet starkare än den 
andra. Enligt det kommer bältet att flyttas ut från centrum. 
Normalt kommer bältet att centreras automatiskt, men 
under längre träning kan det vara så att bältet är utanför 
mitten. Följ i så fall följande instruktion. I den bakre änden av 
löpardäcket finns 2st insexskruvar, som ska användas för att 
centrera bältet. Använd inga lösa kläder under centrering.

- Vrid inte insexskruven mer än ¼ varv för varje steg.

- Sträck på ena sidan och släpp den andra sidan.
- Bältets hastighet måste vara 6 km/h, men se till att 

ingen springer på bältet.

När du är klar med centreringen, gå på löpbandet i cirka 5 
minuter, med hastigheten 6 km/h. Om löpremmen fortfarande 
inte är i mitten, centrera remmen igen. Var uppmärksam, detNär centreringen är klar, gå på löpbandet i fem 

minuter med den hastighet du redan har ställt in. Om 
det behövs, upprepa den beskrivna processen. Var 
noga med att undvika överspänning av löpremmen, 
eftersom detta i hög grad påverkar dess livslängd.

du inte tvingar bältet för mycket, en kortare livslängd kommer att orsakas.

Om avståndet från vänster sida är för stort, då
- vrid den vänstra skruven ett ¼ varv medurs (åt höger; 

dra åt)
- och vrid den högra skruven moturs (moturs; lossa) 1/4 

varv. är
avståndet från höger sida för stort alltså

- vrid den högra skruven 1/4 varv medurs (åt höger; dra 
åt)
- och vrid den vänstra skruven moturs ¼ varv (till 

vänster; lossa)

Om gapet på vänster sida är för stort, snälla
- vrid den vänstra skruven ett ¼ varv medurs (dra åt den)
- vrid den högra skruven ett ¼ varv moturs (lossa den) Om 

gapet på höger sida är för stort, vänligen
- vrid den vänstra skruven ett ¼ varv moturs (lossa den)
- vrid den högra skruven ett ¼ varv medurs (dra åt den)
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7.3 Justering av löpremmens spänning
Med tiden tappar slitbanan spänningen. Detta är normalt 
slitage och bör inte oroa dig. Detta kan avgöras om du, när 
du sätter ner foten under träning, märker att löpbältet 
stannar kort och glider över rullarna. För att undvika 
glidning, öka spänningen på löpremmen genom att vrida 
båda skruvarna medurs. Vrid aldrig skruvarna mer än ¼ varv 
åt gången. Upprepa detta steg tills problemet med att 
löpbältet glider igenom när du sätter ner foten inte längre 
existerar. Om löpbältet går ut från mitten, centrera det som 
under punkten

7.3 Dra åt remmen
efter längre träning kommer spänningen i bältet att minska. Det kan 
kontrolleras om du sätter en fot på bältet och bältet stannar. För att lösa 
detta problem, vrid båda skruvarna medurs i ¼ varv. Vänligen vänd dem 
inte längre. Om bältet rinner ut från mitten, justera det enligt 
beskrivningen under 7.2.

7.2 beskrivs.
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8. Utbildningsguide 8. Utbildningsmanual

Träning på löpbandet är idealisk träning för att stärka 
viktiga muskelgrupper och det kardiovaskulära systemet.

Träning med löpbandet är en idealisk rörelseträning för att 
stärka viktiga muskelgrupper och hjärt- och 
cirkulationssystemet.

Allmän information om utbildning Allmänna anmärkningar för utbildning

-
-
-

Träna aldrig direkt efter en måltid. Om möjligt, träna 
med pulsfokus. Innan du börjar träna, värm upp dina 
muskler med lossnings- eller stretchövningar. 
Minska hastigheten i slutet av träningen. Sluta aldrig 
träna plötsligt!

-
-
-

Träna aldrig direkt efter en måltid. Om möjligt, 
orientera träningen efter puls. Gör 
muskeluppvärmning innan du börjar träna genom 
stretchövningar.
Minska hastigheten när du är klar med träningen. 
Avsluta aldrig träningen abrupt.

- -

8.1 Träningsfrekvens
För att förbättra konditionen och förbättra konditionen på lång sikt 
rekommenderar vi att du tränar minst tre gånger i veckan. Detta är den 
genomsnittliga träningsfrekvensen för en vuxen för att uppnå långsiktig 
konditionsframgång eller hög fettförbränning. När din konditionsnivå 
ökar kan du också träna dagligen. Det är särskilt viktigt att träna med 
jämna mellanrum.

8.1 Träningsfrekvens
För att förbättra din fysik och öka din kondition på lång sikt 
rekommenderar vi att du tränar minst tre gånger i veckan. 
Detta är den genomsnittliga träningsfrekvensen för en 
vuxen för att uppnå långsiktig konditionsframgång eller 
ökad fettförbränning. När din kondition ökar kan du också 
träna dagligen. Träning med jämna mellanrum är särskilt 
viktigt.

8.2 Träningsintensitet
Strukturera din träning noggrant. Träningsintensiteten bör ökas 
gradvis så att inga trötthetsfenomen i muskulaturen eller 
rörelsesystemet uppstår.

8.2 Träningsintensitet
Bygg upp din träning noggrant. Träningsintensiteten bör 
ökas långsamt så att det inte finns några trötthetstecken i 
muskler och rörelseapparat.

8.3 Pulsorienterad träning
Det rekommenderas att välja en "aerob träningszon" för din 
individuella pulszon. Prestationshöjningar inom 
uthållighetsområdet uppnås främst genom långa 
träningspass inom det aeroba området.
Se målpulsdiagrammet för denna zon eller använd 
pulsprogrammen som vägledning. Du bör genomföra minst 
80 % av din träningstid i denna aeroba zon (upp till 75 % av 
din maxpuls).
De återstående 20 % av tiden kan du bygga in 
toppbelastningar för att höja din aeroba tröskel. Som ett 
resultat av träningsframgångarna som inträffar kan du 
senare prestera bättre med samma puls, vilket innebär en 
formförbättring.
Om du redan har erfarenhet av pulsstyrd träning kan du 
anpassa din önskade pulszon till din specifika träningsplan 
eller konditionsnivå.

8.3 Pulsorienterad träning För din personliga pulszon 
rekommenderas att anaerob träningsintervall väljs. 
Prestationsökningar i uthållighetsområdet uppnås huvudsakligen 
genom långa träningsenheter inom det aeroba området.

Hitta denna zon i målpulsdiagrammet eller orientera dig på 
pulsprogrammen. Du bör slutföra 80 % av din träningstid i 
detta aeroba intervall (upp till 75 % av din maximala puls).

Under de återstående 20 % av tiden kan du inkludera belastningstoppar 
för att flytta din aeroba tröskel uppåt. Med den resulterande 
träningsframgången kan du senare producera högre prestanda vid 
samma puls; detta innebär en förbättring av din fysiska form.

Om du redan har viss erfarenhet av pulsstyrd träning kan du 
matcha din önskade pulszon till din speciella träningsplan eller 
konditionsstatus.
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Anteckning:
Eftersom det finns personer med "hög och låg puls" kan de 
individuella optimala pulszonerna (aerob zon, anaerob zon) 
avvika från allmänhetens (målpulsdiagram) i enskilda fall.

I dessa fall bör utbildningen utformas efter individuella 
erfarenheter. Om nybörjare stöter på detta fenomen bör de 
definitivt rådfråga en läkare innan träning för att kontrollera 
sin träningskondition.

Kvalitet:

Eftersom det finns personer som har "höga" och "låga" pulser, 
kan de individuella optimala pulszonerna (aerob zon, anaerob 
zon) skilja sig från allmänhetens (målpulsdiagram).
I dessa fall måste utbildningen anpassas efter individuell 
erfarenhet. Om nybörjare konfronteras med detta fenomen är det 
viktigt att en läkare konsulteras innan träningen påbörjas för att 
kontrollera hälsokapaciteten för träning.

8.4 Träningskontroll
Både medicinskt och träningsfysiologiskt är pulsstyrd 
träning mest vettig och är inriktad på den individuella 
maxpulsen.

8.4 Träningskontroll
Pulsstyrd träning, som bygger på den individuella 
maxpulsen, är mest vettig både medicinskt och 
träningsfysiologiskt.

Denna regel gäller både för nybörjare, ambitiösa fritidsidrottare 
och för proffs. Beroende på träningsmål och prestationsstatus 
utförs träning med en specifik intensitet av individuell maxpuls 
(uttryckt i procentenheter).

Denna regel gäller för nybörjare, ambitiösa fritidsidrottare 
såväl som proffs. Beroende på träningsmål och 
prestationsnivå genomförs träningen med en viss intensitet 
av den individuella maxpulsen (uttryckt i procentenheter).

För att göra konditionsträningen effektiv ur 
idrottsmedicinsk synvinkel rekommenderar vi en 
träningspuls på 70 % - 85 % av maxpulsen. Observera 
följande målpulsdiagram.

För att effektivt konfigurera konditionsträning enligt 
sportmedicinska aspekter rekommenderar vi en 
träningspuls på 70 % - 85 % av maxpuls. Se följande 
målpulsdiagram.

Mät din puls vid följande tidpunkter: Mät din puls vid följande tidpunkter:

1. Innan träning = vilopuls
2. 10 minuter efter träningsstart = träning/belastningspuls
3. En minut efter träning = återhämtningspuls

1. Före träning = vilopuls
2. 10 minuter efter träningsstart = träning / arbetspuls
3. En minut efter träning = återhämtningspuls

- Under de första veckorna rekommenderas att träna 
med en puls på eller under den nedre gränsen för 
träningspulszonen (cirka 70%).

- Under de första veckorna rekommenderas att träningen 
sker med en pulsfrekvens vid den nedre gränsen av 
träningspulszonen (cirka 70 %) eller lägre.

- Öka träningen gradvis under de kommande 2-4 
månaderna tills du når den övre delen av 
träningspulszonen (cirka 85%), men utan att 
överanstränga dig.

- Under de kommande 2 - 4 månaderna, intensifiera träningen 
stegvis tills du når den övre delen av träningspulszonen (cirka 
85%), men utan att överanstränga dig.

- Men även om du är i bra träningskondition, strö 
alltid i lösa enheter i det nedre aeroba området i ditt 
träningsprogram så att du kan regenerera 
tillräckligt. "Bra" träning betyder alltid intelligent 
träning, som inkluderar förnyelse vid rätt tidpunkt. 
Annars kommer du att överträna och din form 
försämras.

- Om du är i bra träningskondition, sprid lättare enheter i 
det lägre aeroba området här och där i 
träningsprogrammet så att du regenererar tillräckligt. 
"Bra" träning innebär alltid att träna intelligent, vilket 
inkluderar regenerering vid rätt tidpunkt. Annars 
resulterar överträning och din form försämras.

- Alla
pulszon
bör alltid följas av en regenerativ träningsenhet i det nedre 
pulsintervallet (upp till 75 % av maxpulsen) under det 
efterföljande träningspasset.

betungande
de

träningspass
individuell prestation

i övre - Varje belastningsträningsenhet i det övre pulsintervallet för 
individuell prestation bör alltid följas i efterföljande träning 
av en regenerativ träningsenhet i det nedre pulsintervallet 
(upp till 75 % av den maximala pulsen).
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Om konditionen har förbättrats krävs en större 
träningsintensitet så att pulsen når "träningszonen", dvs 
organismen är nu mer effektiv.

När konditionen har förbättrats krävs högre 
träningsintensitet för att pulsen ska nå "träningszonen"; det 
betyder att organismen kan prestera bättre.

Beräkning av träningen / stresspulsen: 
220 pulsslag per minut minus ålder = puls 
(100%).

Beräkning av träningen/arbetspulsen:
220 pulsslag per minut minus ålder = personligt, maxpuls 
(100%).

personligt, max.

träna puls
lägre gräns:
Övre gräns:

träningspuls
Lägre gräns:
övre gräns:

(220 - ålder) x 0,75 
(220 - ålder) x 0,85

(220 - ålder) x 0,75 
(220 - ålder) x 0,85

8.5 Utbildningens varaktighet

Varje träningspass bör helst bestå av en uppvärmningsfas, 
en träningsfas och en nedkylningsfas för att undvika skador.

8.5 Utbildningens varaktighet

Varje träningsenhet bör helst bestå av en uppvärmningsfas, en 
träningsfas och en nedkylningsfas för att förhindra skador.

Uppvärmning:

5 till 10 minuters långsam löpning.Uppvärmning:

5 till 10 minuter genom att sakta bryta in.
Träning:
15 till 40 minuter av intensiv eller inte överbelastad träning med ovan 
nämnda intensitet.

Träning:
15 till 40 minuter av intensiv men inte överväldigande träning med ovan 
nämnda intensitet
.

Kyla ner:
5 till 10 minuters långsam löpning.Kyla ned:

5 till 10 minuter långsam blekning.

Sluta träna omedelbart om du mår dåligt eller visar några 
tecken på överansträngning.

Sluta träna omedelbart om du mår dåligt eller om några tecken på 
överansträngning uppstår.

Förändring i metabolisk aktivitet under träning: Förändringar av metabolisk aktivitet under träning:

- Under de första 10 minuterna av uthållighetsprestation 
använder vår kropp upp det sockerglykogen som lagras i 
musklerna.

- Under de första 10 minuterna av uthållighetsprestation 

konsumerar våra kroppar sockerarter som lagras i våra muskler 

Glykogen.

- Efter ca 10 minuter förbränns även fett.
- Efter ca 10 minuter förbränns dessutom fett.

- Efter 30-40 minuter aktiveras fettomsättningen, 
varefter kroppsfett är huvudleverantör av energi. - Efter 30 - 40 minuter aktiveras fettomsättningen, då är 

kroppens fett den huvudsakliga energikällan.
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Målpulsdiagram
(Hjärtfrekvens / Ålder) / (Hjärtfrekvens / Ålder)

= 220-Ålder

Maxpuls *90%

Maxpuls *85%

Föreslagen övre gräns

Maxpuls *70%
Föreslagen nedre gräns

ålder
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9. Sprängritning/ explosionsritning
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10. Delarlista
Positionsbeteckning
4340 -

Beskrivning Dimension/Dimension Kvantitet

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8:a

- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15*

- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24*

- 25
- 26*

- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70

huvudram
basram
stöd, vänster
stöd, eller hur
motor
Datorfäste
handtaget till vänster

handtaget till höger

rulla fram
rulle bak
kabelhållare
Insexnyckel
nödstoppsnyckel
Fötter justerbara
löpande däck

rulla
Främre motorkåpa
motorkåpa ovanpå
motorkåpa nedan
sidpaneler
Bakre höger gavel
Bakre vänster gavel
strömbrytare
motorrem
gummibricka
löpbälte
stå
Täck datorns topp
fotkappor
täckhandtag
strömsladd
disken
Täckhandtag inuti
Datorkåpa nedan
Täckstöd kvar utanför
Omslaget stöds till vänster inuti
Locket stöds precis utanför
Locket stöds på höger insida
täcka toppen
omslaget nedan
datorkabel nedan
Datorkabel ovan
kabelskydd
magnetisk ring

kabel blå
strömbrytare
stum
nylonkuddar

stum
fjäder
kabel brun
Jordledning
kabel-
Tabletthållare med basram
Tabletthållare av gummi
Tabletthållare på framsidan
Bakre kåpa IP Rack
Fästklämma på surfplattahållare
grepphandtaget till vänster

grepphandtaget till höger

Hållarplatta
justeringsratt
fjäder
stoppa mutter

stoppa mutter

skruva
skruva
Band av hållarklämma
skruva

Huvudram
Basram
Vänster upprätt rör

Höger upprätt rör
motor
datorrör
Vänster hanterbar

Rätt hanterbar
främre rullen

bakrulle
Trådklämmor

Alla skiftnyckel

Säkerhetsnyckel

Justerbar fotplatta
Fotsteg
rörligt hjul
Motorns främre kåpa

Motorns topplock

Motorns bottenkåpa
Sidospår
Höger bakstycke
Vänster bakstycke
Överbelastningsskydd

motorrem
Gummikudde

Löparbälte
Fotunderlägg

Datorns övre kåpa
Fotunderlägg

Handtagsskydd

strömsladd
växlar
Handtagsskydd inuti
Datorns bottenkåpa
Vänster upprätt lock utvändigt

Vänster upprätt lock inuti
Höger upprätt lock utvändigt
Höger upprätt lock inuti
Topplock
omslaget nedan
Datorns bottenkabel
Dator toppkabel
Ringtrådsskydd
Magnetisk ring
Blå enkeltråd
Ringtrådsskydd
Tub kudde
nylondyna
Prydnadskudde

Hoppa
Brun tråd
Jordledning
enkel tråd
Bas av IP-rack
Gummikudde av IP Rack
Främre omslag till IP-rack

Baksidan av IP Rack
Mobilskal av iPad skal
Vänster skumgrepp

Höger skumgrepp

Fast trimplatta
Vridknapp
Hoppa
Låsmutter

Låsmutter

bult
bult
Gummiband av IP
bult

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
4
2
6
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
12
6
2
2
1
3

"5"

M8
M6

M6x45
M8x35

M6x65

20



- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99

- 100

- 101

skruva
skruva
skruva
skruva
skruva
D Formbricka
fjäderbricka
skruva
skruva
skruva
snäppring
skruva
skruva
skruva
skruva
skruva
skruva
kabel-
omslag
snäppring
kretskort

MP3-kabel
fjäderbricka
tvättmaskin platt
silikonolja
dämpningsdyna
skruva
Dator med surfplattahållare 
Choke coil
skruva
filtrera

bult
bult
bult
bult
bult
D-formad dyna

Fjäderbricka
Skruva

Skruva

Skruva

Låsbricka
Skruva

Skruva

Skruva

Skruva

Skruva

Skruva

AC kabel

Slangpropp

Låsbricka
kontrollbord
MP3-tråd
Fjäderbricka
platt tvätt
Silikonolja
Rod kudde
bult
Konsol med surfplattahållare 
choke
Skruva

filtrera

M8x16
M5x8
M8x25
M6x35
M6x35

2
3
4
2
4
4
2
6
7
8:a
2
18
4
24
4
6
5
1
2
3
1
1
2
2
1
2
2
1
1
4
1

ST 4,2x25
ST 4,2x12
ST4.2x12

ST4.2x19
ST4.2x28
ST4.2x13
ST4.2x13
ST4.2x15

alternativ

M8x55

4,2x12

Artikelnumren markerade med * är slitdelar, som utsätts för 
naturligt slitage och kan behöva bytas ut efter intensiv eller 
långvarig användning. Kontakta i så fallFantastisk 
kundservice. Här kan delarna beställas mot betalning

Artikelnumren med en * är slitagedelar , som utsätts för 
naturligt slitage och som måste bytas ut efter intensiv eller 
långvarig användning. Kontakta i så fallHammer kundtjänst. 
Du kan begära delarna och debiteras för dem.

bli förändrad.
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11. Garantivillkor / Garanti (endast Tyskland)

Vi lämnar en garanti för våra enheter i enlighet med följande villkor:

1) I enlighet med följande villkor (nummer 2-5) kommer vi kostnadsfritt att avhjälpa skador eller defekter på enheten som kan 
bevisas bero på ett tillverkningsfel om vi meddelas om detta omedelbart efter upptäckt och inom 24 månaders leverans 
till slutanvändaren.

Garantin täcker inte lätt brytbara delar som t.ex Som glas eller plast. En garantiskyldighet utlöses inte: av mindre 
avvikelser från målkvaliteten som är irrelevanta för enhetens värde och användbarhet, av skador från kemiska och 
elektrokemiska påverkan, av vatten och i allmänhet av skador orsakade av force majeure.

2) Garantiservicen utförs på ett sådant sätt att defekta delar repareras kostnadsfritt eller ersätts med felfria delar, efter vårt 
gottfinnande. Kostnaderna för material och arbetstid står oss för. Reparationer på plats kan inte begäras. Köpbevis med 
inköpsdatum och/eller leveransdatum ska uppvisas. Utbytta delar blir vår egendom.

3) Garantianspråket upphör att gälla om reparationer eller ingrepp utförs av personer som inte är auktoriserade av oss eller om 
våra enheter är utrustade med tilläggs- eller tillbehörsdelar som inte är kompatibla med våra enheter, även om enheten 
påverkas av högre skada eller förstörelse på grund av våld eller miljöpåverkan, vid skada som uppkommit till följd av 
felaktig hantering - i synnerhet underlåtenhet att följa bruksanvisningen - eller underhåll eller om apparaten uppvisar 
mekaniska skador av något slag. Efter telefonkonsultation kan kundtjänst bemyndiga dig att reparera eller byta ut delar 
som har skickats till dig. I denna
Garantikravet upphör givetvis inte i detta fall.

4) Garantitjänster leder inte till en förlängning av garantiperioden och inleder inte heller en ny garantiperiod.

5) Ytterligare eller andra krav, i synnerhet krav på ersättning för skada som orsakats utanför enheten, är uteslutna
- i den mån ansvar inte är tvingande enligt lag - undantaget.

6) Våra garantivillkor, som inkluderar villkoren och omfattningen av våra garantitjänster, påverkar inte säljarens avtalsenliga 
garantiåtaganden.

7) Slitdelar, som visas som sådana i reservdelslistan, omfattas inte av garantivillkoren.

8) Garantikravet upphör att gälla vid felaktig användning, särskilt i gym, rehabiliteringsanläggningar och hotell.

importör
Hammer Sport AG
Från Liebig Str. 21 
89231 Neu-Ulm
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12. Servicehotline och reservdelsbeställningsformulär

För att ge dig bästa möjliga hjälp, vänligen vänta
Artikelnummer, serienummer, sprängskiss och reservdelslista klar.

Tel.: 0731-97488-62 eller -68 
Fax: 0731-97488-64

Måndag till fredag från 9.00 till 16.00

E-post: service@hammer.de
-
På
Hammer Sport AG
Avd. Kundtjänst
Von-Liebig-Str. 21
89231 Neu-Ulm
. . . . . . . . . . . . . .

Art.nr: 4340 CleverFold TM7 
serienummer:

Plats och datum: ........... ..........

reservdelsbeställning
(Fyll i blockbokstäver!)

Inköpsdatum: ................................... Köpt från företag: ......................................................... .. .........

(Garantianspråk endast i samband med en kopia av inköpsbeviset!)

Skicka mig följande reservdelar (skriv läsligt!):

placera beteckning antal bitar beställningsanledning

Köpare:
(Namn förnamn)
(Hus Nej.)
(Postnummer bostadsadress)

(Telefonfax)
(E-postadress)

Leveransadress: (om den skiljer sig från köparens adress)
(Företag)

(Kontaktperson)
(Hus Nej.)
(Postnummer bostadsadress)

(Telefonfax)
(E-postadress)
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