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LÖPBAND

INSTRUKTION
Var god och läs instruktionerna noggrannt
innan produkten används första gången.
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Funktioner
1. Koppla in löpbandets strömkabel i ett eluttag.
2. Fäst säkerhetsnyckeln med magneten riktad mot avsedd plats på panelen, och fäst
den andra änden i kläderna på personen som använder löpbandet.
3. Löpbandet kommer att ge ifrån sig ett ljud när det startas, och när maskinen hamnar
i standby-läge (efter en tids inaktivitet) kommer LCD att displayen visa "OFF".
Manuellt läge:
4.När löpbandet är avstängt "OFF" är det i manuellt läge där du ändrar hastigheten
manuellt. Tryck på ON/OFF-knappen och löpbandet kommer då starta med en
hastighet av 1.0 km/h. För att återvända till standby-läge trycker du på ON/OFF
knappen igen.
5. I standby-läge kan du trycka på (+)plus-knappen för att öka hastigheten och
(-)knappen för att reducera hastigheten.
6. För att justera hastigheten när löpbandet är igång trycker du på plus-knappen (+)
eller minus-knappen (-). Du kan justera mellan 1.0-10.0 km/h.
7. När du använder löpbandet i manuellt läge kan du trycka på MODE-knappen för att
välja mellan SCAN, SPEED, TIME eller CAL (se bild ovan).

Auto Program
• När löpbandet är i standby-läge, tryck då på autoknappen för att välja mellan programmen P1P3. Tryck sedan på on/off knappen för att starta valt program. Varje autoprogram är
förinställda på 30 min.
• När du tränar på ditt löpband med hjälp av ett autoprogram, tryck inte på
hastighetsknapparna då resulterar i att autoprogrammet stängs av. Om du vill
justera motståndet manuellt bör du återgå till manuellt läge.
• Om du av någon anledning behöver få stopp på löpbandet akut bör du dra i
säkerhetsnyckeln så att den lossnar från kontrollpanelen. Detta resulterar i att löpbandet
stängs av omedelbart.

Service/underhåll
@

Inför varje service av löpbandet bör du alltid se till att det är avstängt
samt att strömkabeln är utdragen ur vägguttaget.

@

Använd dig inte av starka rengöringsmedel när du rengör löpbandet, då det kan
skada produkten.

@

Om det uppstått fläckar på löpbandet bör du rengöra detta med en lätt fuktad
bomullstrasa och torka sedan torrt innan användning då löpbandet inte tål väta.

@

Runt kablar, uttag och datorn bör du aldrig torka med något blött eller fuktat, då
det finns stor risk att skada elektroniken permanent.

@

Använd inte löpbandet i fuktiga eller dammiga miljöer. Det kan komma att
skada elektroniken.

@

Produkten behöver en stabil och plan yta att stå på.

Felsökning
LÖPBANDET ÄR LIVLÖST:
strömbrytare är påslagen

Kontrollera

strömkabeln

samt

att

löpbandets

LÖPBANDET ÄR PÅSLAGET MEN RÖR SIG INTE: Kontrollera
säkerhetsnyckeln är korrekt placerad på löpbandets kontrollpanel.

så

att

DET LÅTER ILLA OM LÖPBANDET UNDER ANVÄNDNING: Kontrollera om
löpbandet är smutsigt både på löpytan samt mellan band och löpbord. Torka bort
eventuell lös smuts.

Säkerhetsföreskrifter
• Notera
@ Innan du slår på strömmen bör du kontrollera så löpbandet är korrekt
monterat.
@ Löpbandet är endast till för inomhusbruk och behöver en ren och dammfri
miljö. Placera inte löpbandet på en tjock matta (t.ex. ryamatta) då det kommer
att

kompromissa

med

löpbandets

ventilation.

@ Använd dig av korrekta träningsskor och använd ej löst sittande eller för
kläder
som
kan
fastna
i
löpbandet.
långa
@ När du startar ditt löpband, börja på den lägsta hastigheten för att sedan
gradvis öka. Försök inte hoppa på löpbandet samtidigt som bandet redan rör sig i
höga hastigheter.
@ Om minderåriga ska använda sig av löpbandet måste de alltid ha en vuxen i
närheten som kan hjälpa dem. Var alltid noga med att den magnetiska
säkerhetsklämman är fäst på den som använder sig av löpbandet.

• Regelbunden underhållning

@Du bör regelbundet damma av löpbandet.
Var nog med att ingen eventuell smuts finns på dina träningsskor som kan lossna
och skada löpbandet. Var extra noggrann med att regelbundet kontrollera så
bandets kanter hålls rent från smuts och damm. Om så behövs kan du ta en lätt
fuktad trasa för att torka av kanterna. Försök inte rengöra bandets kanter när
löpbandet är igång.

@Smörjning

Löpbordet, den yta som bandet glider mot, har blivit smord med anti-statisk olja
vid tillverkningen. Detta bör upprepas med intervall om 50 - 100 timmars
användning (beroende på hur hårt bandet används) för att undvika onödig
friktion. Använd förslagsvis silikonolja.

@Justera löpbandet
För att få ditt löpbande att fungera optimalt bör du med jämna mellanrum justera
förspänningarna på bandet. Detta gör du genom att skruva på justerskruvarna
belägna längst ut på löpbordet. Ett typiskt tecken på att bandet behöver
spännas är om det slirar en aning när du använder produkten. Läs mer om hur du
justerar bandet på sidan 6.

När du inte använder löpbandet:
För att förhindra att barn eller djur råkar starta maskinen av misstag, se till att löpbandets
nätström alltid kopplas ur efter varje användning. När du inte använder dig av löpbandet
under en längre tid är det fördelaktigt att du skyddar maskinen med en skynke.

Korrekt hantering av strömkabeln

Ta aldrig i maskinens kablar eller elektronik om dina händer är våta då det kan skada elektroniken
eller dig själv allvarligt. När du ska dra ut strömkabel ska du aldrig dra i enbart sladden. Du bör
alltid ta ett ordentligt tag om stickkontakten och dra rakt ut från uttaget.

Teknisk specifikation
Produktnamn: Epsilon L075
Driftspänning: 220-240V
Frekvens: 50 Hz
Motorstyrka: 600 Watt (0,75 HK)

Produkten uppfyller följande standarder:
-

EN
EN
EN
EN
EN
EN

55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
61000-3-2:2014
61000-3-3:2013
62233:2008
60335-1:2012+A11:2014

Medföljande tillbehör

Den här maskinen är inte anpassad för barn, personer med fysiska/mentala handikapp
eller personer med allmänt nedsatt hälsotillstånd. Om man ändå väljer att använda sig av
löpbandet bör det aldrig ske utan uppsikt från en person som kan hjälpa till eller
rådfrågan av läkare. Barn bör aldrig lämnas ensamma med maskinen. Om det uppstår en
eventuell skada på strömkabeln så måste den bytas ut omedelbart. Kontakta leverantören
för att få hjälp med detta. Av säkerhetsskäl bör du alltid se till att löpbandet har
tillräckligt med utrymme runt om maskinen, särskilt i de riktningar du kliver av bandet.

Montera handtagen
l .Öppna förpackningen och ta ut löpbandet.

Bild l

2. Lyft upp handtaget (bild 3), och fäst stora plastratten i hålet (bild 4)

Bild 2

Bild 3

Bild 4

3. Fäst panelen mellan handtagen, använd sedan de små plastrattarna att fixera panelen
med (bild 5). Sätt sedan dit säkerhetsnyckeln mot panelen som bilden visar (bild 6) för
att börja använda löpbandet.

Bild 5

Bild 6

JUSTERING AV LÖPBANDET:

OBS: Koppla bort produkten från nätet innan justering.
Ibland kan bandet behöva
justeras. Ett för löst spänt
band kommer att slira medan
ett för hårt spänt band
orsakar onödigt hög friktion
och därmed slitage. Du
justerar bandet genom att skruva på justerskruvarna längst ut på löpbordet. Lagomt
avstånd mellan band och löpbord är ca: 50-75 mm när du drar dem isär från
varandra. Observera dock att en tyngre användare kan behöva spänna bandet mer
än lättare användare.
Om bandet inte är centrerat på löpbordet kan man justera det genom att skruva
endast på en sida och få bandet att ”vandra” till mitten. Justera långsamt, vrid
endast 1/4 varv på ena eller andra skruven. Starta bandet i låg hastighet, ca: 5 km/h,
och låt det vandra mot mitten. När bandet är centrerat vrider du tillbaks skruven i
ursprungligt läge.
Kontaktuppgifter:
Nordbutiker i Sverige AB
Gösvägen 28
76141 Norrtälje
Org: 556908-9385
Tel: 08-52230980
Mail: info@nordbutiker.se

