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Tekniske specifikationer

1. Indgangsspænding: 220V±15 % (50Hz eller 60Hz)
2. Motorstyrke: 2,5 hk (Maks. 5,0 - 6,0 hk)
3. Omgivelsestemperatur: 0-40 C°
4. Hastighedsområde: 1-16 (km/t)
5. Hældningsområde: 0-16 %
6. Tidsvisning: 00: 00: 00-99: 59: 59 + (minutter: sekunder)
7. Distanceområde: 0-999+ (kilometer)
8. Intervalområde: 0-999+ (kilometer)

DENNE MANUAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN TRÆNING OG OPBEVARES TIL SENERE BRUG
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Sikkerhedsanvisninger

1.  Løbebåndets maksimale vægtkapacitet er 180 kg for én person ad 
gangen.

2. Løbebåndet er kun velegnet til indendørs brug.
3.  Hold objekter, børn og kæledyr væk fra løbebåndet, for at undgå 

skader.
4.  Placer og brug løbebåndet på en solid, tør og plan overflade, og pas 

på, når du skifter position og bevæger dig på det. Der skal være en 
sikkerhedsafstand bag løbebåndet på 2 m x 1 m. 

5. Hold løbebåndet væk fra vand, fugt, varme og ild. 
6.  For at undgå elektrisk stød må man aldrig tabe eller indsætte nogen 

genstande/objekter i nogen af maskinens åbninger. Indsæt ikke fingrer 
eller andre kropsdele i maskinen. 

7.  Brug ikke andet tilbehør til løbebåndet, som ikke er anbefalet af 
producenten. Tilbehør kan forårsage personskade. 

8.  SØRG FOR, AT LØBEBÅNDET ER KORREKT JORDFORBUNDET. 
Kontroller altid strømkablet for skader før brug, og sørg for en 
god eltilslutning til løbebåndet. Kontroller, at spændingen af 
strømforsyningen er den samme som angivet på strømkablet. Du 
må ikke bruge løbebåndet, inden de defekte komponenter er blevet 
udskiftet af kvalificeret fagpersonale. 

9.  Bær ikke tøj, der kan blive fanget af en af løbebåndets dele. Anvend 
passende beklædning og sko. Det er strengt forbudt at bruge 
løbebåndet barfodet. 

10.  Anbring dine fødder på kanterne, før du starter løbebåndet. Du må 
aldrig starte løbebåndet på en høj løbehastighed og forsøge at hoppe 
op på det! 

11.  Pulsmåleren er ikke et medicinsk apparat/instrument og kan kun 
bruges vejledende. Flere ting, herunder brugerens bevægelser, kan 
påvirke nøjagtigheden af sensoren. 

12.  Inden du begynder at bruge løbebåndet, bør du konsultere din læge 
for at afgøre, om du har nogen fysiske eller sundhedsmæssige forhold, 
der kan skabe en risiko for dit helbred og sikkerhed, eller forhindre dig 
i at bruge løbebåndet ordentligt. Din læges råd er afgørende, hvis du 
tager medicin, der påvirker din puls, blodtryk eller kolesterolniveau.  

13. Vælg den hastighed, som passer til dit konditionsniveau. 
14.  Løbebåndet bør aldrig efterlades uden opsyn, når stikket er sat i. Tag 

stikket ud af stikkontakten, når det ikke er i brug, og før dele sættes på 
eller tages af. 

15.  Børn under 12 år må ALDRIG bruge løbebåndet. Hold kæledyr og 
børn under 12 år væk fra løbebåndet. 

16. Brug aldrig løbebåndet under tordenvejr, for at undgå elektrisk stød. 

DKDK
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følges, herunder følgende sikkerhedsanvisninger. 
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17.  Overbelast ikke løbebåndet i lang tid (maksimalt 17 timer); 
overbelasningen kan beskadige motoren og maskinens display og kan 
reducere levetiden på løbebåndet. 

18. Rør aldrig ved bevægelige dele.
19.  Stop brugen af løbebåndet, hvis du føler utilpashed, eller hvis der er 

noget galt med maskinen.
20.  Vær særlig opmærksom under brug af løbebåndet, hvis du har langt 

hår. Det anbefales at sætte håret op, så det ikke kan komme i klemme. 
21.  Hvis du oplever nogen form for smerter, herunder men ikke begrænset 

til, brystsmerter, utilpashed, svimmelhed eller stakåndethed, skal du 
stoppe træningen med det samme og søge læge, før du fortsætter. 
Forkert eller ovendreven træning kan medføre helbredsmæssige 
skader. 

22.  Brug aldrig løbebåndet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget. 
Kontakt din lokale forhandler ved behov for udskiftning eller 
reparation. 

23.  Løbebåndet må ikke bruges af børn eller personer med nedsatte 
fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring 
og viden, med mindre de er under tilstrækkelig opsyn og er korrekt 
instrueret. 

24. Selv under opsyn må børn aldrig bruge løbebåndet til leg! 
25. Modificer aldrig løbebåndet. 
26.  Før du bruger løbebåndet, kontrollér at møtrikker og bolte er 

strammet. Hvis nogen dele er beskadiget, brug ikke løbebåndet og få 
udskiftet de beskadigede dele af et autoriseret servicecenter eller ved 
forhandleren. 

27. Træk aldrig i ledningen og brug den aldrig som håndtag.
28. Brug ikke ledningen hvis den er beskadiget eller våd. 
29. Det anbefales at lave opvarmningsøvelser, inden brug af løbebåndet. 
30.  Stå ikke på rullebåndet. Når du er klar til at bruge løbebåndet, må du 

ikke stå på båndet. Anbring dine fødder på kanterne, før du starter 
løbebåndet. Begynd først at gå på båndet, når båndet er begyndt 
at køre. Du må aldrig starte løbebåndet på en høj løbehastighed og 
forsøge at hoppe op på det! 

31.  Stig aldrig af løbebåndet, før rullebåndet er helt stille. I nødstilfælde, 
hop ud på kanterne/siderne. 

32.  Brug sikkerhedsclipsen (dødmandsknap), når du bruger løbebåndet. 
Fastgør clipsen til dit tøj. Trækkes denne ud, bremser løbebåndet. I 
tilfælde af en nødssituation, skal du placere begge hænder på styret 
og sætte fødderne på kanterne. Når du har gjort dette, træk da i 
sikkerhedsclipsen, eller tryk på den røde stopknap, og løbebåndet vil 
bremse. 

33.  Det er vigtigt, at løbebåndet kun bruges indendørs i tilstrækkeligt 
tempererede og tørre rum, for at undgå statisk elektricitet. Vær særlig 
opmærksom om vinteren. Statisk elektricitet kan virke forstyrrende 
og endda forårsage produktskade. Syntetiske fibre og materialer kan 
også generere statisk elektricitet. Undgå at bruge løbebåndet, hvis du 
er iklædt tøj af syntetiske materialer. 
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Liste over dele

Nr. Navn Antal

1 Skrue med indvendig sekskant M8*20 6

2 Spændeskive Ø8*Ø16*T1.5 5

3 Stjerneskruer M4*16/ 3

4 Buet spændeskive/      Ø8*Ø19*T1,5 4

5 Skrue med indvendig sekskant M10*25 6

6 Spændeskive/Ø10.5*Ø20*T2.0 6

7 Skrue/M8*50 3

8 Låsespændeskive/Ø10 6

9 Låsespændeskive/Ø8 6

10 Plastikmøtrik M8 3

11 Armlæn / Forbindelsesstykke til armlæn 1

12 Displaypanel / Forbindelsesstykke til display

13 Højre stolpe/rør 1

14 Venstre stolpe/rør 1

15 Frontcover 1

16 Maskinens platform 1

17 Hovedramme 1

18 Spændeskive Ø4.0 1

19 Strømforsynings- og kommunikationsledning (nederste sektion) 1

20 Strømforsynings- og kommunikationsledning (øverste sektion) 1

21 Forlængerledning til højttaler 2

22 Udgangskabel til højttaler 2

23 Forbindelsesledning til bundkortadapter 1

24 Bagbeklædning display 1

25 Unbraconøgle med kryds L6 1

26 Unbraconøgle L8 1

27 Topnøgle 13 1

28 Skruenøgle til skruer med indvendig sekskant type Z 1

29 Snor 1

30 Strømkabel 1

31 Reservedelssæt 1

DKDK
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Oversigt

LCD-skærm

Kop-holder

Pulsmåler

Sikkerhedskontakt

Venstre stolpe

Frontcover

Venstre kant

Rullebånd

Justering til rullebånd

Bagcover

Fodstøtte-justering

Højre kant Hjul

Højre stolpe

Armlæn

Kontrolpanel

Højttaler
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Tag løbebåndet ud af kassen, og anbring det på gulvet.

Installationsguide
Trin 1Trin 1

Trin 2Trin 2

Fjern frontcoveret (15) fra platformen (16) (Frontcoveret og platformen er sat 
sammen med velcro).  

DKDK
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Trin 3Trin 3

3.1  Indsæt venstre stolpe (14) og højre stolpe (13) i hovedrammen (som vist på figur 
A og B). 

3.2  Brug 1 x skrue med indvendig sekskant M10*25 (5), 1 x låsespændeskive     
Ø10 (8) og 1 x Spændeskive Ø10.5*Ø20*T2.0 (6) fra indersiden af 
hovedrammen til at fastgøre den venstre stolpe (14) og den højre stolpe (13), så 
de låses fast. (som vist på figur C og D).  

3.3  Som vist på figur E og F: brug 2 x skruer med indvendig sekskant M10*25 (5), 
2 x låsespændeskive Ø10 (8), 2 x spændeskive Ø10.5*Ø20*T2.0 (6) øverst på 
hovedrammen. Stram venstre (14) og højre (13) stolpe godt. 

(14) Venstre stolpe 1 stk.
(13) Højre stolpe 1 stk.
(5) Skrue med indvendig sekskant M10*25 6 stk.
(8) Låsespændeskive Ø10        6 stk.
(6) Spændeskive Ø10.5*Ø20*T2.0     6 stk.
(26) Unbraconøgle L8 1 stk.
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Trin 4Trin 4

Brug en tynd snor (29), som er fastgjort til højre stolpe (13) til at trække 
den nederste sektion af strømforsynings- og kommunikationsledningen 
(19) gennem det lille hul (A) nederst på den højre stolpe (13). Træk 
ledningssamlingen ud øverst fra stolpen.  

(19) Strømforsynings- og kommunikationsledning (nederste sektion) 1 stk.

(29) Snor 1 stk

 

DKDK



10

Trin 5Trin 5

5.1  Forbind den nederste sektion af strømforsynings- og kommunikationsledningen 
(19) i højre stolpe med den øverste sektion af strømforsynings- og 
kommunikationsledningen (20) i armlænets forbindelsesstykke (11). 

5.2  Påsæt forbindelsesstykket til armlænet (11) på højre og venstre stolpe (14+13), 
og brug en skruenøgle (28) til henholdsvis 2 x skrue med indvendig sekskant 
M8*20 (1), 2 x låsespændeskive Ø8 (9), 2 x spændeskive Ø8*Ø16*T1.5 (2). Fastgør 
indersiden som vist på figur A + B. 

5.3  Brug en skruenøgle (28) til at fastgøre armlænet øverst med 1 x skrue med 
indvendigt sekskant M8*20 (1),  1 x låsespændeskive Ø10 (9) og 1 x buet 
spændeskive Ø8*Ø16*T1.5 (4). Komponenterne vises i figur C + D. 

(11) Forbindelsesstykke til armlæn 1 stk.
(1) Skrue med indvendig sekskant M8*20 6 stk.
(9) Låsespændeskive Ø8 6 stk.
(2) Spændeskive Ø8*Ø16*T1.5 4 stk.
(4) Buet spændeskive Ø8*Ø19*T1.5 2 stk.
(28)  Skruenøgle til skruer med indvendig seks-

kant type Z
1 stk.

9
9

28

28
1 4

1 4

B

A

CD
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A

B

17

25

Trin 6Trin 6

6.1  Installer hovedrammens frontpanel (17) på platformen (16) og klik den fast under 
de tilsvarende skruer, som vist med pilene på figur A + B. 

6.2  Over hovedrammens frontpanel (17), brug unbraconøgle med kryds L6 (25) til at 
stramme de fire skruer, som vist på figur A. 

6.3 Under hovedrammens frontpanel (17), spænd de fire skurer i hånden, som vist på 
figur B. 

(17) Frontpanel på hovedramme 1 stk.
(25) Unbraconøgle med kryds L6 1 stk.

16

DKDK
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Trin 7Trin 7

7.1  Installer frontcoveret (15) på platformen (16). Indsæt først frontcoverets 
spænde ind i kanten på platformen (som vist på illustrationen), og brug derefter 
unbraconøgle med kryds L6 (25) til at skrue de to stjerneskruer M4*16 (3). Fastgør 
frontcoveret (15) grundigt. 

(15) Frontcover 1 stk.
(3) Stjerneskruer M4*16 2 stk. 
(25) Unbraconøgle med kryds L6 1 stk.

16



13

(7) Skrue M8*50 3 stk.
(2) Spændeskive Ø8*Ø16*T1.5 1 stk.
(4) Buet spændeskive Ø8*Ø19*1.5 2 stk.
(10) Plastikmøtrik M8 3 stk. 
(27) Topnøgle 1 stk. 

8.1  Indsæt forbindelsesledningen til bundkortadapter (23) og 2 x forlængerledning til 
højttaler (21) gennem hullet (C) nederst på display-forbindelsesstykket (12), og før 
det ud midterst ved D (se figur A). 

8.2  Brug 3 x skrue M8*50 (7), 3 x plastikmøtrik M8 (10), 2 x buet spændeskive 
Ø8*Ø19*T1.5 (4) og 1 x spændeskive Ø8*Ø16*T1.5 (2) for at fastgøre 
displaypanelet (12) til armlænet (11) (brug spændeskive til midterskruen). Brug 
buede spændeskiver til skruerne på begge sider, som vist på figur B. Fastgør med 
en topnøgle (27). 

8.3  Indsæt forbindelsesledning til bundkortadapter (23) i stik E i den fjerneste ende af 
displayet, og forbind 2 x forlængerledning til højttaler (21) med 2 x udgangskabel 
til højttaler (22) midterst ved D på displaypanelet (se figur A). 

DKDK
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B

A

C

D
E
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9.1  Brug 1 x stjerneskrue M4*16 (3) og 1 x spændeskive Ø4.0 (18) til at fastgøre 
displayets bagbeklædning (24) på displayet (12). 

Trin 9Trin 9

(24) Bagbeklædning til display 1 stk. 
(3) Stjerneskruer M4*16 1 stk. 
(18) Spændeskive Ø4.0 1 stk. 
(25) Unbraconøgle med kryds L6 1 stk.
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Systemindstillinger og genveje
Startside

Når du har startet løbebåndet, skal du først tilgå startsiden. Startsidens interface er 
opdelt i to interaktive områder, som vist nedenfor: 

Navn Beskrivelse

Hovedfunktions-
områder

Hovedfunktionsområdet inkluderer alle løbetræningsprogrammer i det 
pågældende løbebånd. Vælg imellem forskellige programmer alt efter 
individuelle ønsker. Efterfølgende er en detaljeret oversigt over hvert 

enkelt program. 

Status og 
genveje

Denne sektion indeholder hardware-relateret statusdisplays samt 
genvejsindstillinger. Understøtter autoopdatering af tid på startsiden. 

USB-adgang, Bluetooth og status for trådløs netværksforbindelse. Tryk 
på ikonet i området for at åbne interface genvejsindstillinger for hurtigt 
at hjælpe brugerne til at oprette forbindelse til Bluetooth-udstyr, justere 

skærmens lysstyrke samt højttaler-volumen. 

DKDK
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Brugeren kan åbne genvejsmenuen via systemindstillingerne og genveje i øverste 
højre hjørne på startsiden, som vist nedenfor: 

Brugeren kan justere volumen, lysstyrken og Bluetooth-indstillinger via menuen. 
De avancerede indstillinger er ikke en brugermenu, men løbebåndets driftsmenu som er 
beregnet til brug udelukkende for servicepersonale. (Denne manual ligger særskilt). 

Hovedfunktionsområder

Hovedfunktionsområdet inkluderer fire løbetræningsprogrammer. 
Nedenfor er en beskrivelse af programfunktionerne: 

Program Beskrivelse

Quick start
Quick start gør det nemt og hurtigt for brugeren 
at starte løbebåndet og komme i igang med at 
løbe. 

Landscape
Denne indstilling giver brugeren mulighed for at 
vælge et ’real world’-miljø til sin løbetur, så man 
’kommer udenfor’ i spændende løbeomgivelser. 

Target

Indstillingen er beregnet til, at brugeren kan 
indstille sit personlige træningsmål i forhold til: 
løbetid, løbedistance og kalorieforbrænding. 
Programmet giver den enkelte bruger mulighed 
for at skræddersy sine træningsmål, alt efter 
behov og ønsker. 

Train

Denne indstilling tilbyder en bred variation af 
forskellige træningsmuligheder og passer godt 
til brugeren med specifikke løbeønsker, f.eks. 
fedtforbrænding eller udholdenhed. 

*Bemærk:  
Da løbebåndets software kontinuerligt 
opdateres, vil aktuel interface muligvis ikke 
svare helt til interface, som gennemgås i 
denne brugsanvisning. Følg venligst den 
aktuelle interface, da brugsanvisningen kun 
er til reference.
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Training

TRÆNINGSINDSTILLINGER: Tilgå Training mode interface ved at klikke på Training-ikonet. 
Nedenstående træningsmuligheder vises i menuen: 

I denne menu er der fire forudindstillede træningsprogrammer og brugerdefinerede 
programmer, og brugeren kan vælge et program alt efter individuelt ønske. 
De fire forudindstillede programmer bestemmer længden på løbeturen, og deler hele 
løbeprocessen i ti trin, hvor hastighed og stigning er defineret på forhånd på hvert enkelt 
trin, således at det bliver nemt for brugeren udelukkende at koncentrere sig om at løbe. 

Hvis brugeren ikke er tilfreds med de fire forudbestemte træningsprogrammer, kan disse 
tilpasses. Brugeren kan tilpasse følgende på hvert trin: løbetid, stigning og hastighed, som 
vist nedenfor: 

DKDK
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Target

MÅLINDSTILLINGER: Tilgå Target-mode interface ved at klikke på Target-ikonet. 
Nedenstående træningsmuligheder vises i menuen:  

Vælg det ønskede træningsprogram, og indstil dine ønskede målværdier. Du kan vælge 
mellem tre nedtællingsfunktioner: 

Type Mulighed Beskrivelse

Distance
(Mileage)

2/4/6/8/mini maraton/ 
halvmaraton / maraton /
brugertilpasset 

Indstil den distance, som 
du ønsker at gennemføre. 
Når løbeturen går i gang, vil 
distancen reduceres i takt 
med antal tilbagelagte km. 
Når du rammer 0, stopper 
løbeprogrammet. 

Tid
(Time)

15/30/45/60/90/120/150/
brugertilpassede minutter

Indstil tiden, du ønsker at 
gennemføre din løbetur på. 
Når løbeturen går i gang, 
vil tiden gradvis reduceres. 
Når du rammer 0, stopper 
løbeprogrammet. 

Forbrænding
(Calorie) 

100/200/300/400/500/1000/
1500/brugertilpasset

Indstil målet for din ønskede 
kalorieforbrænding. Når 
løbeturen går i gang, vil antal 
kalorier gradvis reduceres. 
Når du rammer 0, stopper 
løbeprogrammet. 
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Landscape

AUTENTISKE MILJØER: Tilgå Landscape interface ved at klikke på Landscape-ikonet. 
Nedenstående træningsmuligheder vises i menuen: 

Brugeren kan vælge det miljø, han/hun ønsker at løbe i. Hvis brugeren f.eks. vælger 
”Beach”-miljøet, vil løbeturen starte i et autentisk strandmiljø, som vist nedenfor: 

Brugeren kan frit justere hastigheden via indstillingsområdet i skærmens højre side. De 
ændringer i hastighed, man foretager på skærmen, svarer til den hastighed, man løber 
med. Der er to måder at indstille, specificere og justere hastigheden på. Du kan indstille 
de tre specifikke hastigheder til 3/6/9/12, eller du kan bruge pil-op og pil-ned for at 
finjustere. Der justeres med 0.5-interval. 

DKDK
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Quick start

QUICK START: Tilgå Quick Start interface og start nedtællingsfunktionen ved at klikke på 
Quick start-ikonet, som illustreret nedenfor:  

Interface er opdelt i tre. 
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Område Beskrivelse

Indstillinger for stigning

Der er to måder at indstille stigningsgrad og 
stigningsområde på. Du kan indstille de fire 
specifikke stigninger på 3/6/9/12, eller du kan 
bruge piletasterne til justering i venstre side. Ét 
tryk svarer til 1 stigningsinterval. 

Indstillinger for hastighed

Der er to måder at indstille hastighed på. Du 
kan indstille de fire specifikke hastigheder 
på 3/6/9/12, eller du kan justere ved hjælp af 
piletasterne op og ned i højre side. Der justeres 
med 0.5-interval. 

Løbedata-display og funktioner

Viser brugerens løbedata og indeholder flere in-
teraktive features. Løbedata inkluderer: kalorier, 
skridt pr. minut, løbedistance, løbetid, pulsdata. 
Inkluderer: multimedie-features, Relax program 
(pause), Stop (stopper løbebåndet), skjul alle 
indstillinger SAMT nederste bjælke med data.

DKDK
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Multimedia guide

Under træningen kan brugeren klikke på multimedia-knappen nederst i venstre 
hjørne, for at tilgå multimedielisten, og klikke på den ønskede app, som vist 
nedenfor: 
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1.  Lokal musikafspilning: enheden er forbundet til et USB-drev, så hvis du har musik 

gemt på en USB-stick, kan du afspille musikken ved at klikke på lydfilerne på USB-
drevet. 

2.  Lokal videoafspilning: enheden er forbundet til et USB-drev, så hvis du har gemt 
videoer på en USB-stick, kan du se dine videoer ved at klikke på filerne på USB-
drevet. 

3. Afspil lyd/video fra din mobilenhed

4. Brug ”YouTube”-ikonet og find det, du ønsker at afspille. 

Mulighed 1: Del gemte billeder, videoer eller musik fra din mobilenhed: 

iOS

(1) Forbind løbebånd og mobilenhed til samme WiFi. 

(2)  Download appen ”MAXHUB Share” på din mobilenhed. Klik på ikonet ”Screen Share” 
for at åbne appen på løbebåndet. Åbn appen på din mobilenhed og scan QR-koden 
eller tilgå koden fra løbebåndets skærm, for at skabe forbindelse til løbebåndet. 

(3)  Når der er skabt forbindelse, skal du tillade adgang til billeder, videoer og musik på 
din telefon. Klik på audio/video i appen for at begynde afspilning, som automatisk 
blive delt til løbebåndet. 

Android

(1) Forbind løbebånd og mobilenhed til samme WiFi.

(2)  Klik på ikonet ”Screen Share” for at åbne appen på løbebåndet. Download appen 
”Screen Share” på din mobilenhed ved at scanne QR-koden fra løbebåndets skærm. 
Se nedenfor: 
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(3)  Åbn appen på din mobilenhed og scan QR-koden 
igen eller tilgå koden fra løbebåndets skærm, for at 
skabe forbindelse til løbebåndet. 

(4)  Når der er skabt forbindelse, skal du tillade adgang 
til billeder, videoer og musik på din telefon. Klik på 
audio/video i appen for at begynde afspilning, som 
automatisk blive delt til løbebåndet. 

 

Mulighed 2: Del skærmen på din mobilenhed: 

(1) Åbn ”Screen Share”-appen på løbebåndet. 

(2)  Åbn appen ”MAXHUB Share” (iOS) eller ”Screen 
Share” (Android) på din mobilenhed. Klik på 
”Mirroring” i enten ”MAXHUB Share” (iOS) eller 
”Screen Share” (Android). Se billede til venstre: 
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(3) Klik på ”Start” for at dele indhold fra din mobilenhed til løbebåndets skærm. Swipe 
denne side væk og åbn en medie/video-app på din mobilenhed og afspil. Skærmen vil 
blive delt til løbebåndet. *Bemærk: Nogle video-apps understøtter ikke denne funktion. 

Se billede nedenfor: 

iOS

  

Android
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Mulighed 3: Del skærmen fra din mobilenhed (Gælder kun iOS): 

(1) Åbn ”Screen Share”-appen på løbebåndet.

(2) Tilgå kontrol-indstillinger på din mobilenhed. 

(3) Vælg ”Screen Mirroring” - se billede nedenfor: 

(4)  Vælg ”Threadmill793” for at forbinde til løbebåndet. Herefter vil skærmen på din 
mobilenhed blive delt til skærmen på løbebåndet. 

(5)  Gå ind i en streaming-tjeneste på din telefon, klik på et videoklip for at afspille, 
og klik herefter på ”TV” eller andre mirror-ikoner over videoen.  *Bemærk: Nogle 
video-apps understøtter ikke denne funktion.
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Indstil og personliggør løbebåndet

• Upload billederne til løbebåndet

Opret en ”USBAD”-mappe i USB-drevets rodmappe på din computer. Billederne, 
der ønskes uploadet, skal gemmes som PNG-format i mappen, og billederne skal 
navngives efter følgende anvisning: 

1. Standby Screen Saver Page: SCREEN_SAVER.png (Billedopløsning: 1920 × 1082)

2. Run Prepare Page: RUN_PREPARE.png (Billedopløsning: 1920 × 1082)

3. Quick Run Page: RUN_QUICK.png (Billedopløsning: 1280 × 720) 

4. Training Mode Page: RUN_TRAIN.png (Billedopløsning: 400 × 600) 

Indsæt USB-stick og vent indtil uploadingsprocessen er færdig. 
Se nedenstående billede: 
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(Som illustreret ovenfor, vil systemet vise importeringen af dine billeder, ét for ét.) 

EKSEMPEL PÅ BILLEDER (4 billeder i alt)

(Run Prepare Page) (eksempel 1)
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(Quick run Page) (eksempel 2)

(Training Mode Page) (eksempel 3)
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(Standby Screen Saver Page) (eksempel 4)

• Fjern billederne fra løbebåndet 

”USBAD”-mappen på din USB-stick skal åbnes, hvorefter du skal udvælge et 
tilfældigt billede af dem, som er lagt på løbebåndet, og omdøbe billedets navn til 
”CLOSEAD”. Derved slettes samtlige billeder. Se nedenfor: 
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Indsæt USB-stick og vent indtil uploadingsprocessen er færdig.  

Kontroller, at alle billeder er blevet fjernet. 
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ADVARSEL! Vær opmærksom på, at INGEN væsker kommer ind i maskinen eller 
i elektroniske dele, da dette kan beskadige maskinen. 
Tag ledningen ud, inden du rengør eller vedligeholder maskinen. 
Vedligeholdelse bør kun foretages af en autoriseret servicetekniker, medmindre 
der er angivet andet af producenten. Hvis disse instrukser ikke overholdes, 
bortfalder garantien automatisk. 
Maskinen må ikke udsættes for høj fugtighed eller direkte sol. 

Rengøring

Støv regelmæssigt løbebåndet af. Vær opmærksom på at rengøre kanterne på hver 
side af løbebåndet. Dette forebygger støv og snavs under selve løbebåndet. (Brug 
altid rene sko, når du benytter løbebåndet).  
Løbebåndets overside kan rengøres med en hårdt opvredet, blød klud, eventuelt 
tilsat lidt opvaskemiddel. Der må ikke komme vand ind i løbebåndets stel eller på 
undersiden af selve løbebåndet. Brug ALDRIG skurende rengøringsmidler eller 
desinfektionsmidler, sure eller alkaliske rengøringsmidler. 

Rengøring og vedligeholdelse
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Justering af løbebåndets stramhed

Alle løbebånd skal justeres, inden de forlader fabrikken og efter installation. De kan 
dog blive løsere efter længere tids brug. At løbebåndet bliver løsere dækkes ikke 
af garantien og hører som hovedregel ind under brugerens vedligeholdelse. Hvis 
løbebåndet er for løst, vil der opstå slør mellem båndet og maskinen, når foden er 
på løbebåndet. Men vær omhyggelig, når du justerer. Juster ikke løbebåndet alt 
for stramt. Hvis løbebåndet er for stramt, kan motoren, båndet og maskinen tage 
skade. Normalt kan begge sider af båndet løftes 5-6 cm op fra underlaget. 
(Bemærk: Når løbebåndet justeres, skal du slukke for strømmen og tage stikket ud.) 

Sådan vurderer du, om løbebåndet er for løst: 
Juster løbebåndets hastighed til 1,5 km/t, tag fat om armlænene med begge hænder 
og et fast greb, og brug dine fødder til at blokere løbebåndet i fremadgående 
retning, sådan at løbebåndet stopper med at køre rundt, men den forreste valse 
stadig kører. Hvis løbebåndet fortsætter med at køre, indikerer aktiviteten, at 
løbebåndet er for løst, og der vil være en fornemmelse af ophold/pause under brug. 
Længere tids brug, hvor det er for løst, vil reducere løbebåndets levetid og det bør 
derfor justeres i tide.

Sådan justeres løbebåndets stramhed: 
Brug specialværktøj til at justere venstre og højre justeringsbolt i urets retning (i en 
kvart cirkel ad gangen), indtil brugeren ikke har nogen fornemmelse af ophold. 

Vigtigt! Vær opmærksom på, at det ikke er bedre, jo strammere løbebåndet er, men 
at det er nødvendigt at justere det korrekt. Bliver løbebåndet for stramt justeret, vil 
det afkorte dets levetid. 

Justering af løbebåndet, hvis det trækker skævt

Efter at løbebåndet har været i brug en periode, kan brugerne stadig opleve, at det 
trækker skævt. Årsagerne til dette fænomen er følgende:

(1) Løbebåndet står ikke placeret jævnt og lige.
(2) Brugerens fødder er ikke i midten af løbebåndet under træning
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Sådan justeres løbebåndet, hvis det trækker skævt:
Menneskeskabte skævheder kan afhjælpes efter nogle få rotationer uden 
belastning. For skævheder, som derimod ikke kan afhjælpes automatisk, kan du 
bruge specialværktøjet, som følger med maskinen, til gradvis at justere boltene på 
løbebåndets justeringsanordning i enheder på en kvart omgang. 
Hvis løbebåndet trækker skævt til venstre, justeres venstre justeringsbolt med eller 
mod urets retning for at justere den højre side. Hvis løbebåndet trækker skævt til 
højre, justeres højre justeringsbolt med eller mod urets retning for at justere venstre 
side. Siden af båndet skal være inden for det grønne mærke.  
Skævheder på løbebåndet dækkes ikke af garantien og hører som hovedregel ind 
under brugerens vedligeholdelse. 

Pas på: Løbebåndet tager alvorligt skade, hvis det trækker skævt, så du skal 
opdage og korrigere det i tide.
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Symbolet betyder, at produktet ikke bør smides ud sammen med almindeligt 
husholdningsaffald, men i stedet afleveres på en autoriseret affaldsplads, der er 
beregnet til formålet, eller til en forhandler med en sådan service. Kontakt din egen 
kommune, hvis du har brug for mere information. 

REKLAMATIONSRET 
Der ydes 2 års reklamationsret på fabrikations- og materialefejl på dit nye produkt, 
gældende fra den dokumenterede købsdato. Garantien omfatter materialer og arbejdsløn. 
Ved henvendelse om service bør du oplyse produktets navn og serienummer. Disse 
oplysninger findes på typeskiltet. Skriv evt. oplysningerne ned her i brugsanvisningen, så du 
har dem ved hånden. Det gør det lettere for servicemontøren at finde de rigtige reservedele.

Reklamationsretten dækker ikke:
- Fejl og skader, som ikke skyldes fabrikations- og materialefejl
- Ved misvedligeholdelse – herunder gælder også mangel på rengøring af produktet
- Ved brand- og/eller vand- og fugtskader på produktet
- Ved transportskader, hvor produktet er transporteret uden korrekt emballage
- Hvis der er brugt uoriginale reservedele
- Hvis anvisningerne i brugsanvisningen ikke er fulgt
- Hvis ikke installationen er sket som anvist
- Hvis ikke-faglærte har installeret eller repareret produktet
- Batterier eller andre sliddele
- Udenfor følgende lande: Danmark, Norge, Sverige og Finland

Transportskader
En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er udelukkende 
en sag mellem kunden og forhandleren. I tilfælde, hvor kunden selv har stået for 
transporten af produktet, påtager leverandøren sig ingen forpligtelse i forbindelse med evt. 
transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes omgående og senest 24 timer efter, at 
varen er leveret. I modsat fald vil kundens krav blive afvist.

Ubegrundet service
Hvis produktet sendes til service, og det viser sig, at man selv kunne have rettet
fejlen ved at følge anvisningerne her i brugsanvisningen, påhviler det kunden selv at betale 
for servicen.

Erhvervskøb
Erhvervskøb er ethvert køb af apparater, der ikke skal bruges i en privat husholdning,
men anvendes til erhverv eller erhvervslignende formål (restaurant, café, kantine etc.)
eller bruges til udlejning eller anden anvendelse, der omfatter flere brugere.
I forbindelse med erhvervskøb ydes ingen garanti, da dette produkt udelukkende er
beregnet til almindelig husholdning.

SERVICE
For rekvirering af service og reservedele i Danmark kontaktes den butik, hvor produktet er 
købt. Anmeldelse af reklamation kan også ske på witt.dk under fanen ’Service’. 
Forbehold for trykfejl.
Producenten/distributøren kan ikke holdes ansvarlig for produkt- og/eller personskader, 
hvis sikkerhedsanvisninger ikke overholdes.  Garantien bortfalder hvis anvisningerne ikke 
overholdes.


