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Speciella tips:

Före installation och drift, läs denna bruksanvisning noggrant och spara den för framtida referens.

TIPS FÖR SÄKERHET

Vi har övervägt mer för säkerheten när vi designar och producerar denna artikel. Men i händelse av missnöje, 
var uppmärksam på dessa tips. Vi tar inget ansvar om någon olycka inträffar genom att följa tipsen.

· Beroende på ditt hälsotillstånd, vänligen träna ordentligt. Överbelastning eller felaktig träning kommer 
att skada din hälsa.

· När du springer bör du klä dig ordentligt. Klä dig inte för löst ifall dina kläder trasslar in sig av 
maskinen. Och använd gärna sportskor. Låt inte dina barn eller husdjur leka nära den för att 
undvika onödiga skador.

· Denna maskin är inte lämplig för barn. För att patienter eller funktionshindrade ska kunna använda måste de följa 
instruktionerna från sina vårdnadshavare eller läkare.

· Använd inte den här maskinen när den är utomhus, i hög luftfuktighet eller i sol.

· Dra ut kontakten ur uttaget och förvara kassaskåpsnyckeln när löpbandet inte används.

· Denna maskin är för hemmabruk, inte lämplig för professionell träning eller testning, och inte heller lämplig för 
medicinska ändamål.

· Pulsen på denna maskin är inte lämplig för medicinska ändamål.

· Om någon skada på strömkabeln, vänligen be tillverkaren eller professionell service att byta ut den i händelse av 
fara.

· Kontrollera alla delar innan du använder dem. Se till att alla muttrar eller skruvar är åtdragna.

· Placera ditt löpband på det rena, platta och solida golvet. Se till att det inte finns något spetsigt, vatten eller varmt i 
närheten av maskinen.

· Vänligen sluta träna omedelbart och rådfråga din läkare om du känner dig yr, överflöd, bröstkorgsvärk eller 
andra symtom.

· Se till att händerna inte är i närheten av löpande delar. Lägg inte händer eller fötter under löpbältet.

· När du kör den här maskinen är det bara för en person att använda den!

· Använd gärna reservdelar från oss, det är inte acceptabelt om du använder reservdelar från andra.

· Denna maskin är HC-nivå, maxvikten ska vara mindre än 120 kg.

· Rådfråga din läkare först innan du springer, om du har någon av följande sjukdomar.

1. Kardiopati, högt blodtryck, sockerdiabetes, luftvägssjukdomar, rökning och andra kroniska sjukdomar, 
komplikationssjukdomar.

2. Om du är över 35 år och tyngre än vanlig vikt.
3. Kvinnor under graviditet eller amning.

Särskilda tips för säkerhet

· Använd ett kvalificerat uttag. Om stickkontakten och uttaget inte är kompatibla, be en elektriker att hantera det 
och gör ingenting för kontakten.

· Spänningen för denna maskin är 220V-240V AC.
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· Låt inte strömtråden beröra rullen, och lägg inte heller strömtråden på löpremmen. Använd inte skadad 
kontakt.

· Innan du rengör, flyttar och underhåller maskinen, vänligen dra ur kontakten till uttaget. Varning: 

Om du inte drar iväg, kommer det att orsaka skada eller skada på maskinen.

PACKNINGSDETALJER

Varning: Installera produkten försiktigt, undvik att skada den. Lägga märke 

till:

1) Läs instruktionerna noggrant före installation. Arbeta i enlighet med rutiner.

2) Kontrollera komponenterna i förpackningen

3) Ta bort alla papperslådor och skum som används som fästelement.

Kontrollera alla följande komponenter. Om det saknas eller är problematiska delar, kontakta återförsäljaren

Ram Dekorationsöverdrag i basen Hårdvara verktygsväska

Hårdvara verktygsväska

Flernyckel 1 st Hemmagjord skiftnyckel 1 st Mutter 2st

Insexskruv av paraplytyp M8*20 
4st

Insexskruv av paraplytyp 
M8*60*15 2st

Korsskruv av paraplytyp M4,2*15 6st

Bricka 6st Smörjmedel Säkerhetsnyckel

MP3-kontakt 1st
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Sprängvy

Dessa är alla komponenter som används vid installationen. Alla komponenter listas i följande formulär.

FÖRTECKNING ÖVER KOMPONENTER

Nej. Komponent Kvantitet Nej. Komponent Kvantitet

1 Basram 1 36 Stötfångare 4

2 ram 1 37 Gummihjul 2

3 Vänster pelare tillbehör 1 38 Fyrkantig rörplugg 2

4 Höger pelare tillbehör 1 39 Mätarens övre lock 1

5 Instrumentbrädans ram 1 40 Mätarpanel 1

6 Lutande ram 1 41 Knappbräda 1

7 Anslutningsram 1 42 Mätarens nedre lock 1

8 Motorstator 1 43 Svamphölje 2

9 Förstärkningsrör för löpbräda 1 44 Pulssensor 2

10 Pedalkrok 1 45 Cirkulär rörplugg 2

11 Hylsa för skaft 2 46 Säkerhetsnyckel 1

12 Säkerhetsstag för basram och ram 1 47 Ytpaster 1
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13 Lutande motor 1 48 Knapppaster 1

14 Motor 1 49 Högtalare 2

15 PCB 1 50 PCB för konsol 1

16 Främre rulle 1 51 Fläkt 1

17 Bakrulle 1 52 Övre kommunikationslinje 1

18 Tryckstift 2 53 Nedre kommunikationslinje 1

19 Multislot bälte 1 54 Grön anslutningslinje 1

20 Strömbrytare 1 55 Röd anslutningslinje 1

21 Överbelastningsskydd 1 56 Strömkabel 1

22 Löparbälte 1 57 Röd anslutningslinje 1

23 Fotsteg 1 58 Sensortråd 1

24 Motorkåpa 1 59 Vassrör för säkerhetsnyckel 1

25 Sidospår 2 60 MP3-modul 1

26 Vänster bakre omslag 1 61 Lokaliseringsdyna för sidled 8

27 Höger bakre omslag 1

28 Lyftande transporthjul 2

29 Bashanteringshjulsats 2

30 Justering av trampdyna 2

31 Spännfjäder 1

32 Vänster dekorativt omslag vid bas 1

33 Höger dekorativt omslag vid bas 1

34 Motorns nedre kåpa 1

35 Stötdämpning 2
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LÖPBANDSSTRUKTUR

INSTALLATIONSSKISS

Steg 1:Sätt mätaren på mätarröret.

a) Använd 2 st skruv M8*20 med 2 st bricka för att stelna mätarröret. (Skruva inte fast skruven först).

b) Använd 2 st skruv M8*60 med 2 st bricka, 2 st mutter för att solida mätröret. (Skruva inte fast skruven 
först).

c) Använd 2 st Skruv M8*20 med 2 st bricka för att stelna mätaren. (Skruva inte fast skruven först).
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d) Efter att maskinen är påslagen, tryck på "Start", om allt går bra, skruva fast skruvarna som nämns i 
stegen.

Steg 2:Demontera anslutningsskruv för basram

Steg 3:Montera dekorationsskyddet vid basen

Använd 6 st Screw ST4.2*15 till solida vänster och höger dekorationsskydd vid basen.

ANVÄNDA SIG AV

Sätt i stickkontakten i eluttaget och slå på maskinen. Strömbrytarlampan kommer att lysa och du kommer att höra en röst 
"Di". Du kommer att se att mätarlampan också lyser.

Säkerhetsnyckel:

Maskinen kan endast fungera när du sätter säkerhetsnyckeln på den avsedda positionen. Se till att den andra änden av 
säkerhetsnyckeln har klämts fast i dina kläder. På så sätt kan du dra i kassaskåpsnyckeln för maskinens plötsliga stopp 
under det farliga tillståndet. Då blir du inte skadad. Om du behöver återanvända maskinen kan du sätta tillbaka 
säkerhetsnyckeln.
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Vikning & utfällning

Hopfällbar:

Vikning hjälper till att spara utrymme.

Stäng av och dra ur kontakten innan vi fälls ihop.

Använd din hand för att lyfta löpbrädan tills den har låsts. 

Utveckling:

Kliv på stödröret och dra i löpbrädan med händerna. Skivan kommer sakta att falla till marken.
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INSTRUKTION FÖR KONSOL

Teknisk info

Tid 00:00-99:59 Min

Hastighet 1,0-22,0 km/h

Lutning 0-22 %

Distans 0,00-99,9 km

Kalori 0-999 KCAL

Hjärtfrekvens 50-200 / Min

Förinställt program P1-P99

Program Användardefinierat program U1.U2.U3

FETT FETT
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HRC HR1—HR3

Panelknappar och funktion:

START-tangent:
Tryck på "Start"-tangenten, det kommer att visas 3 
sekunders nedräkning i fönstret! Efter nedräkning kommer 
maskinen att köras med hastigheten 1,0 km/h.

STOPP-tangent:
Under körning, tryck på "stopp"-tangenten, den saktar 
ner och stoppar.

Återställa:

Tryck på " Stopp "-tangenten två gånger kontinuerligt, maskinen 
kommer att återställas och starta för nytt träningsrekord när du 
trycker på "Start".

PROG. Nyckel
Om du är redo, tryck på " PROG.", du kan välja 
program P1-P99, U1, U2 och FAT.
P1-P99 är förinställt program, U1 och U2 är användardefinierat 
program, FAT är kroppsfetttest.

När du är klar med valet måste du trycka på “start” 
för att starta det!

MODE-tangent
Under redoläge, tryck på "LÄGE", du kan välja 
30:00, 1,0 eller 50.

30:00 är tidsnedräkning, 1,0 är distansnedräkning, 
50 är kalorinedräkning.

När du har valt måste du trycka på "start" för att 
starta den!

SPEED + - Tangent
I färdigt tillstånd används den för att ställa in vissa 
data. Under körning används den för att ställa in 
hastighet, hastighetsskillnaden är 0,1 km/h för varje 
gång. När vi trycker på den i över 0,5 sekunder 
kommer den att öka eller minska automatiskt.

LUTNING△▽Nyckel

I färdigt tillstånd används den för att ställa in vissa 
data. Under körning används den för att ställa in 
lutningen, lutningsskillnaden är 1% för varje press. 
När vi trycker på den i över 0,5 sekunder kommer 
den att öka eller minska automatiskt.

SPEED direktknapp
Använd dessa knappar, du kan ställa in hastigheten för 3 
km/h, 6km/h, 9km/h, 12km/h, 14km/h direkt.
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INCLINE direktnyckel
Använd dessa knappar, du kan ställa in lutning för

3 %，6 %，9 %，12 %, 15 % direkt.

FLÄKT

Använd denna knapp för att slå på eller stänga av fläkten.

VISAT FÖNSTER

A Visa programbild

B Visa sexualitet (Vänster: pojke. Höger: flicka)

C TID:Visa körtid；ÅLDER:Visa ålder；
D Visa landningsbana；

E LUTNING:Visa specifik lutning；HASTIGHET:Visa specifik hastighet；
F LUTNING:Display som går i lutning；HÖJD:Displayhöjd；
G HASTIGHET:Visa löphastighet；VIKT:Visa vikt；
H PROGRAM:Visa program i tur och ordning；

jag DIST:Visa löpsträcka ;BMI:Visa kroppsfetttestdata；
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J KNÄ:Visa antal varv；FETT%:Visa specifika data
K CAL:Visa kalorier；

L PULS:visa puls (när du sätter händerna på pulsen i 5-8 sekunder)

Detaljerade instruktioner

Snabbstart (för manuellt läge)

· Slå på strömbrytaren, sätt säkerhetsnyckeln i rätt läge.

· Tryck på "START"-knappen, det kommer att visas 3 sekunders nedräkning i fönstret! Efter nedräkning kommer 
maskinen att köras med hastigheten 1,0 km/h.

· Enligt dina behov kan du använda "SPEED+"、 "SPEED-" för att ändra hastighet, använd 
"INCLINE△”、“LUTNING▽”、att ändra lutning.

· När du lägger händerna på styrets hjärtpuls i 5-8 sekunder kommer den att visa puls på 
skärmen.

Manuellt läge

· I redoläge, tryck på "Start"-tangenten, maskinen kommer att köras med hastigheten 1,0 km/h och luta 0%. Det 
andra fönstret räknas framåt från 0. Tryck på "INCLINE-direktknappen、“SPEED direkt nyckel”、 "LUTNING
△”、“LUTNING▽"","SPEED+”、 "SPEED-”, du kan ändra hastighet och lutning.

· När du är redo, tryck på "MODE" för att komma till nedräkningsläge. Fönstret "Tid" visar "30:00" och 
lyser, kan du trycka på "INCLINE△”、“LUTNING▽"","SPEED+”、 "SPEED-” för att ställa in 
träningstiden från 5:00—99:00.

· När du är i avståndsnedräkningsläge, tryck på "MODE" för att gå in. Fönstret " DIST" visar "1.0" och lyser, 
du kan trycka på "INCLINE△”、“LUTNING▽"","SPEED+”、 "SPEED-” för att ställa in 
träningsavståndet från 0,5‒99,9.

· När du är i läget för nedräkning av kalorier, tryck på "MODE" för att gå in. Fönstret " CAL" visar "50" och lyser, du 
kan trycka på "INCLINE△”、“LUTNING▽"","SPEED+”、 "SPEED-” för att ställa in kalorier från 10‒999.

· Efter avslutad inställning av tid, distans eller kaloriläge kan du trycka på "start" för att starta maskinen. det 
kommer att visas 3 sekunders nedräkning i fönstret! Efter nedräkning kommer maskinen att köras vid
hastighet på 1,0 km/h. Du kan trycka på "INCLINE△”、“LUTNING▽"","SPEED+”、 "SPEED-” för att justera hastighet 
och lutning. Tryck på "stopp", maskinen stannar långsamt.

Förinställt program

Det finns 99 inbyggda program P1-P99，När det är klart, tryck på "PROG." Tryck kontinuerligt, fönstret 
"PROGRAM" visar "P1-P99"，FETT i sin tur. P1-P99 är inbyggda program. Efter att ha valt specifikt 
program, tryck på "MODE", fönstret "Tid" visar "30:00” och lysande kunde du trycka på
"LUTNING△”、“LUTNING▽"","SPEED+”、 "SPEED-” för att ställa in träningstiden från 5:00—99:00. Efter 
inställning, tryck på “ START” för att starta maskinen. Inbyggda program har 16 delar, tiden för varje del = 
inställningstid / 16. När maskiner kommer in i nästa del kommer det att finnas en röst "Bi-Bi-Bi-Bi" för att påminna 
dig, och hastighet och lutning kommer att vara ändras enligt de inbyggda programmen Oavsett om du har tryckt 
på “INCLINE△”、“LUTNING▽"","SPEED+”、 "SPEED-” för att ändra hastighet och lutning i främre delar. Efter 
att ha avslutat ett program kommer rösten "Bi-Bi-Bi-Bi", maskinen stannar långsamt och "End" kommer att visas i 
fönstret. 5 sekunder senare kommer maskinen att bli klart.

Användardefinierat program

Inställning för användardefinierat program:

När det är klart, tryck på "PROG." Tryck kontinuerligt, fönstret "PROGRAM" visar "P1-P99"，U1- U2,FAT i sin tur.U1-
U2 är användardefinierade program. Efter att ha valt U1 eller U2, tryck på "MODE" för att ställa in,
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"SPEED+"、 "SPEED-" för att ställa in hastigheten, "INCLINE△”、“LUTNING▽”att ställa in lutning. Efter inställning, tryck på "MODE"-
tangenten för att avsluta en del och komma till nästa del. Efter avslutad inställning av 16 delar, tryck på "start" för att starta maskinen. 
Användardefinierade program kommer att finnas kvar i maskinen för alltid om du inte återställer dem. Dessa data kan inte gå förlorade 
även avbrott.

Speciell förklaring:

Varje läge har 16 delar. Du kan bara trycka på “START”-tangenten för att starta maskinen efter att ha avslutat alla delars 
inställning och total träningstid.

Dataområde:

Parameter Inställningsintervall Visat intervall

Tid (minut:sekund) 5:00-99:00 0:00‒99:59

Lutning(%) 0-22 0-22

Hastighet(KM/H） 1,0-22 1,0-22

Avstånd (KM) 0,5-99,9 0,00‒99,9

Puls (tid/minut) N/A 60-185

kalori (cal) 10-999 0‒999

Kroppsfetttest

När det är klart, tryck på "PROG." Nyckel kontinuerligt för att komma in i FAT. Tryck på "MODE"-tangenten, du kan 
hitta "HEIGHT"、“VIKT"、“ÅLDER"、“SEG”、“FAT” visas i fönstret. Tryck på "INCLINE△”、“LUTNING
▽"","SPEED+”、 "SPEED-” för att ställa in. Efter inställningen, tryck på " MODE " för att komma till "FAT". Vid 
denna tidpunkt, lägg handen på hjärtpulsen i 5-8 sekunder, det kommer att visas kroppsfettdatum i fönstret. Du 
kan se om din vikt och längd matchar.(Dessa data endast för referens, kan inte användas för medicinska data）

Seg Pojke Flicka

Ålder 10------99

Höjd 100----240

Vikt 20-----160

FETT ≤19 Undervikt

FETT =(20---25) Normalvikt

FETT =(25---29) Övervikt

FETT ≥30 Fetma

HRC-program

Det finns 3 HRC-program HR1—HR3. Under redo-läget, tryck på "PROG." Nyckel för att välja dem! Vid denna 
tidpunkt visar fönstret " TIME " "AG:", det betyder åldern. Fönstret "SPEED" visar systemets standardålder och 
lyser. Fönstret "PULSE" visar hjärtfrekvensen. Du kan använda "SPEED +-"-tangenten eller "INCLINE+-"-tangenten 
för att ändra åldern, och sedan kommer "PULSE" att visa olika hjärtfrekvens beroende på den specifika åldern. 
Efter att ha ställt in åldern, om du tror att pulsen inte är lämplig för dig, kan du trycka på "MODE"-tangenten, sedan 
lyser "PULSE" och du kan använda "SPEED +-"-knappen eller "INCLINE+-"-knappen för att ställa in puls du vill 
ha .När du har ställt in alla kan du trycka på "START" för att köra maskinen. Den totala körtiden är 22 minuter. Du 
måste ställa in hastighet och lutning under de första 3 minuterna. Under 3-20 minuter, systemet kommer att ändra 
hastigheten och lutningen automatiskt var 10:e sekund enligt din puls. Efter 20 minuter kommer systemet in i 
"COOLDOWN"-läge. Lutningen blir 0 och hastigheten sjunker 0,5 km/h var 10:e sekund tills hastigheten
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är till 4 km/h. Under dessa tider kan du också trycka på "STOPP"-knappen eller dra upp säkerhetsnyckeln för att stoppa 
maskinen på fönstret.

HRC-parametrar och inställningsområde:

HR1 HR2 HR3
Träningstid (minuter) 22:00 22:00 22:00

Systemets standardålder 30 30 30
Standardpuls 150 RPM 160 RPM 170 varv/min

Åldersinställningsintervall 15—80 15—80 15—80

Pulsinställningsområde 80 RPM—180 RPM 80 RPM—180 RPM 80 RPM—180 RPM

högsta hastighet 8 km/h 9 km/h 10 km/h

Hastighetskontrollvolym 0,5 km/h 0,5 km/h 0,5 km/h

Lutningskontrollvolym 1 % 1 % 1 %

Tips: Maxhastighet betyder den maximala systemhastigheten i icke manuellt läge.

Energisparläge
Vår maskin har energisparfunktion. När du slår på strömbrytaren i 10 minuter och inte trycker på någon knapp kommer 
maskinen in i energisparläge och det lyser inget ljus på skärmen. Du kan trycka på vilken tangent som helst till klart 
tillstånd.

UNDERHÅLL

Identifieringsvägar för graden av åtdragning av löprem och polykilerem.

När löpremmen hoppar, följ stegen enligt följande för att säkerställa vilken rem som behöver justeras, 
löprem eller poly-kilerem.

a) Koppla bort all strömförsörjning, skruva och ta bort baskåpan.

b) Vrid hastigheten till cirka 3 km/h, trampa på löpremmen med tryck och försök ditt bästa för att få löpremmen att 
stanna. Om löpremmen stannar, tillsammans med den främre rullen, men motorn fortfarande går, under detta 
tillstånd, betyder det att polykilremmen måste justeras.

c) Vrid hastigheten till cirka 3 km/h, trampa på löpremmen med tryck och försök ditt bästa för att få löpremmen att 
stanna. Om löpremmen stannar, men den främre rullen fortfarande går, under detta tillstånd, betyder det att 
löpremmen måste justeras.

Justeringsstegen för poly kilrem
a) Koppla bort all strömförsörjning och ta bort baskåpan.

b) Lossa de fyra skruvarna för motorn, justera kilremsspänningsbultarna medurs och dra sedan 
tillbaka de fyra skruvarna för motorn.

Justering av löpband
a) Vrid hastigheten till 6 km/h. för löpning

b) Vrid de båda spännskruvarna som sitter i änden av löpbandet på höger och vänster sida, ett halvt varv 
medurs med insexnyckeln. (Diagram1 och Diagram 2)

c) Efter justering slirar löpremmen fortfarande; vänligen upprepa stegen enligt ovan.
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Dra åt löpremmen (diagram 1) Lossa löpremmen (diagram 2)

Justeringsstegen för löpbältesböjning
Löpbandet kommer att avböjas mer eller mindre under användning. Då måste det justeras. Stegen är som 
följer:

a) Placera löpbandet på ett horisontellt golv, vrid hastigheten till 6 km/h för löpning.

b) Om löpremmen böjs åt höger, justera bulten till höger genom att vrida den ett halvt varv medurs, 
justera sedan bulten till vänster genom att vrida den en halv moturs.(se diagram 3)

c) Om löpremmen böjs åt vänster, justera bulten till vänster genom att vrida den ett halvt varv medurs, 
justera sedan bulten till höger genom att vrida den ett halvt varv moturs.(se diagram 4)

d) Efter justeringen fortsätter löpremmen att böjas, upprepa stegen ovan.

Justeringen för höger avböjning (diagram 3) Justeringen för vänster deformation (diagram 4)

Löpsmörjning - Silikonolja har tillhandahållits (vit flaska)
Löpbandet är helt nytt och har förfabrikssmords. Smörjning är inte nödvändig direkt efter köpet.

Smörjning kräver konstant underhåll en gång efter köpet. Friktionen mellan löpbrädan och löpbältet 
har stor effekt på löpbandens livslängd. Så vänligen smörj din maskin en gång i tiden (varje månad). 
Stegen är som följer:

Steg 1.Koppla ur strömförsörjningen till löpbandet och lossa bältet (bältes spänningsskruv placerad i änden av
löpband).

Steg 2.Efter att ha lossat skruven, lyft upp löpremmen och rengör mellan löpbrädan. Pressa den lilla 
vita flaskan med SILIKONolja som medföljde ditt köp och torka av den jämnt över hela linjen.

Steg 3.Efter att ha smörjt brädan, skruva tillbaka remspänningen till rätt spänning. Dra åt jämnt på 
båda sidor. När det nästan är spänt, kör löpbandet på 1 km utan belastning. Justera båda 
spännskruvarna för att göra remmen i mitten av den bakre rullen. Kör löpbandet på 5 km i 3 minuter. 
Steg 4.Stanna löpbandet och börja gå på det i 5 km/h. Spänn till sist båda skruvarna fint tills det går 
smidigt med din vikt på.
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RENGÖRING

a) Stäng av och dra ut kontakten innan du rengör.
b) Torka ofta bort damm som har fastnat på ytan och löpbrädan.

c) Rengör ytan på ramen och löpremmen med en mjuk trasa doppad i lödder, använd inte saker som utrotare och 
nafta. (Efter rengöring, vänligen torka den för användning)

d) Ta av skyddskåpan varannan månad, använd en vakuumdammuppsamlare för att suga upp det 
kvarvarande damm inuti skyddskåpan. (Dammet kommer att kortsluta komponenterna på 
kretskortet)

FÖRSIKTIGHET, INSTÄLLNING

Varningar

Se till att kontakten har dragits ur innan rengöring eller underhåll.

Insättning
Löpbandet ska placeras inomhus om det är fuktigt. Vatten kan inte stänkas och ingenting kan läggas och 
föras in på löpbandet.

Håll luften lite fuktig på vintern. Och snälla ogiltigförklara den stora statiska elektriciteten, det kan störa mätarnas 
funktion eller till och med skada dem.

GUIDE FÖR FEL

Analysera och eliminera fel
Artikel. Felfunktion Skäl Lösning

1 Löpbandet kan inte startas Säkerhetsnyckeln är inte i 
rätt läge

Sätt säkerhetsnyckeln i rätt läge

Den elektriska strömbrytaren är placerad på 

"0"

Vrid den elektriska strömbrytaren till "1"

2 Mätaren kan inte visas Mätaren och den övre 
kommunikationslinjen är inte 
väl anslutna

Demontera mätaren och kontrollera den övre 
kommunikationsledningen, se till att mätaren och 
kommunikationsledningen är väl anslutna.

Den övre kommunikationen är 
bruten

Ersätt den !

3 Pulsen kan inte visas Pulssensorns stolpe är inte 
tillräckligt blöt

Blöt staven med vatten eller sprit för hårda 
kontaktlinser

Störd av elektromagnetism Håll dig borta från elektromagnetism

4 Lutning fungerar inte Motorkabeln är inte väl 
ansluten

Öppna motorkåpan och anslut den igen

5 Löparbältet går snabbare eller 
långsammare än vad som har 
visats

Ojusterad Justera om det

6 Löpande bälte glider Löpbältet är inte tillräckligt hårt Läs punkt 6.3 Justeringssteg för 
åtdragning av löpremmen som referens

7 Löpbandet är avböjt Löparbältet är ojusterat. Vänligen läs punkt 6.4 Stegen för justering av 
det avböjda löpbandet som referens
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8 Visas E01 på skärmen PCB och den nedre 
kommunikationslinjen är inte 
väl anslutna

Ta bort motorkåpan och kontrollera den nedre 
kommunikationsledningen, se till att PCB och 
den nedre kommunikationsledningen är väl 
anslutna

9 Visas E02 på skärmen Löpbandet startade med mycket hög 
hastighet

Kontrollera strömspänningen, om den är under 50% 
av normal spänning, använd då normal spänning.

Kontrollera kretskortet, om det är trasigt, byt ut det!

Kontrollera motorkabeln, om den inte är ordentligt 
ansluten, anslut den sedan igen.

10 Visas E03 på skärmen Ingen sensorsignal Kontrollera sensorkabeln, om den är 
väl ansluten eller om den är trasig.

Ingen motorsignal Kontrollera motorkabel och motor, om 
de är väl anslutna eller om de är trasiga.

11 Visas E04 på skärmen lutningslarm Kontrollera VR-kabeln, AC-kabeln, 
anslutningskabeln till lutningsmotorn, 
lutningsmotorn och PCB, om de är bra anslutna 
eller trasiga. Efter kontroll, starta om PCB.

12 Visas E05 på skärmen överströmsskydd Kontrollera om den är överbelastad

Kontrollera om drivmotorn kan gå 
normalt. Om inte, byt ut motorn.

Kontrollera PCB, om det är trasigt, byt ut PCB.

Kontrollera strömspänningen, använd normal 
strömspänning.

Om du fortfarande inte kan lösa problemen efter att ha tagit lösningarna ovan hoppas vi att du kan kontakta vår återförsäljare 
eller företag så snart som möjligt.
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