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Tekniske specifikationer

1. Indgangsspænding: 220V±15 % (50Hz eller 60Hz)
2. Motorstyrke: 3,0 hk (Maks. 8 hk)
3. Omgivelsestemperatur: 0-40 C°
4. Hastighedsområde: 1-20 (km/t)
5. Hældningsområde: 0-16 %
6. Tidsvisning: 00: 00: 00-99: 59: 59 + (minutter: sekunder)
7. Distanceområde: 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.  Brug løbebåndet på en solid og plan overflade, og pas på, når du skifter 

position og bevæger dig på det.
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. 

9.  Bær ikke tøj, der kan blive fanget af en af løbebåndets dele. Anvend 
passende beklædning. 

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.  Puls-sensoren 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. 
17.  Overbelast ikke løbebåndet i lang tid (maksimalt 17 timer); 

overbelasningen kan beskadige motoren og maskinens display og kan 
reducere levetiden på løbebåndet. 

DKDK
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4

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.  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 Hovedramme 1

2 Elektronisk ur 1

3 Holder til elektronisk ur 1

4 Håndtag 1

5 Lodrette stolper 2

6 Skrue M6*12 2

7 Skrue M6*16 4

8 Skrue M8*85 4

9 Skrue M10*30 11

10 Buet spændeskive M6 (sort) 4

11 Buet spændeskive M6 4

12 Buet spændeskive M8 4

13 Buet spændeskive M10 11

14 Flad spændeskive M6 4

15 Værktøj 1 sæt

16 Olie 1

Tak fordi, du valgte Witt Smart Run Pro, som gør det sjovt at løbe en tur! 
Vi håber, løbebåndet vil give dig masser af gode, nye løbeoplevelser.

DKDK
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Oversigt

LCD-skærm

Trådløs mobilopladning

Pulsmåler

Nødstop

Flaskeholder

Gelænder

Højttaler

Betjeningspanel

Sikkerhedsclips

Lodret stolpe

Kanter

Justering til 
rullebånd

Rullebånd
Fodstøtte-justering

Sportshjul

Frontcover 

Trådløs mobilopladningTrådløs mobilopladning

1.   Trådløs opladning understøttes kun af mobiltelefoner 
der imødekommer Qi-standard; 

2.  Alt efter type af mobiltelefon, kan signalstedet for trådløs 
opladning være forskelligt placeret. Generelt anbefales 
det at placere telefonen ved nederste højre hjørne af 
opladningsområdet. Hvis det ikke lykkes at oplade, vend 
telefonen 180 grader, eller placer den ved nederste venstre 
hjørne. 

3.  Anbring ikke metalgensstande i opladningsområdet, da 
trådløs opladning ikke fungerer igennem ledende magnetiske 
materialer som f.eks. metal. 

4.  Beskyttelsesomslag på mobiltelefonen vil reducere 
effektiviteten af den trådløse opladning. Hvis coveret er for 
tykt eller lavet af metal, vil opladning ikke være muligt. Hvis 
opladningen driller, så prøv evt. at fjerne dit cover, og test om 
det giver nogen ændring. 

Producenten forbeholder sig retten til at foretage produktændringer og -forbedringer uden forudgående varsel.Producenten forbeholder sig retten til at foretage produktændringer og -forbedringer uden forudgående varsel.
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Installationsguide

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

Fjern de to M5-skruer i dækslet på motorfrontcoveret, og åbn coveret i diagonal retning. 

DKDK
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1.  Tryk på den ene side af den lodrette stolpe, så dækslet glider ud (1).  
2.  Forbind datakablet nederst på stolpen med metalbundtet fra venstre lodrette stolpe, 

træk gennem hul A og hul C nederst på venstre stolpe. 
3. Indsæt den lodrette stolpe, isæt de to M5-skruer (2), men stram dem ikke endnu. 
   

1) Dæksel ved lodret stolpe 1 stk.
2) Topskrue M10*30 4 stk.
3) Spændeskive M10 4 stk.

Påsæt forbindelsesstykket (4) på venstre og højre stolpe, og stram med skruer (1). 
Stram herefter alle skruerne fra trin 3. 
Bemærk: når en skrue er strammet, bruges forlængerstykket (c). Påsæt det for enden af 
unbraconøglen (b) for at øge drejningsmomentet. 
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1) Topskrue M10*30 4 stk.
2) Spændeskive M10 4 stk.
3) Flad spændeskive M10 4 stk.
4) Forbindelsesstykke 1 stk.

1.  Løsn skruen (6) og fjern nederste dæksel fra holderen til det elektroniske ur (3).Tilslut 
den nedeste del (8) af strømlinen til den øverste del (7). 

2.  Anbring holderen med det elektroniske ur på forbindelsesstykket, og lås det fast med 
skruer (1).     

3.  Fastgør nu det nederste dæksel (3) til holderen til det elektroniske ur med skruer (6), 
og buede spændeskiver (5) og flade spændeskiver (4). 

1) Skrue M10*30 3 stk.
2) Buet spændeskive M10 3 stk.
3)  Nederste del af dæksel til holderen til det 

elektroniske ur
4) Flad spændeskive Ø10*Ø5.3*1 4 stk.
5) Buet spændeskive M5 4 stk.
6) Skrue M5*16 4 stk.
7) Øverste del af strømlinen
8) Nederste del af strømlinen

DKDK
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1.  Løft det trekantede beslag (4) og indsæt gummi-spændeskiven (3) (den rillede side skal 
vende nedad). Brug skruen (1) og fastgør holderen til det elektroniske ur grundigt. Når 
du bruger skruer til at fastgøre holderen til det elektroniske ur, vær da opmærksom på 
justering af støttestativets nivellering. 

2.  Placer den bløde spændeskive (8) før display-beslaget (7) på det trekantede beslag (7), og 
brug herefter skruen (5) til at fastgøre display-beslaget. Placer displayet på stativet. 

1) Skrue M8*85 4 stk.
2) Buet spændeskive M8 8 stk.
3) Gummi-spændeskive 2 stk.
4) Trekantet beslag 1 stk.
5) Skrue M8*20 4 stk.
6) Flad spændeskive M8 4 stk.
7) Display-beslag 1 stk.
8) Blød spændeskive 1 stk.
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1.  Løsn stjerneskruen (1) på det elektroniske urs bagsidecover og indsæt USB-kablet (6)  
og forbindelsesledningen til bundkortadapteren (7) i det elektroniske ur. 

2.  Fastgør LCD-skærmen på beslaget med skruer (4), og fastgør bagsidecoveret på det 
elektroniske ur med skruen (1). 

1) Skrue M5*15 1 stk.
2) Spændeskive M5 1 stk.
3) Flad spændeskive Ø10*Ø5.3*1 1 stk.
4) Skrue M6*15 4 stk. 
5) Spændeskive M6 4 stk.
6) USB-kabel 1 stk.
7) Forbindelsesledning til bundkortadapter 1 stk.

DKDK
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Når tilslutningen af hele maskinen er udført, kan holderen med det elektroniske ur 
genmonteres sammen med bagside-coveret til LCD-skærmen og dækslet til venstre og 
højre stolpe. Til sidst fastgøres frontcoveret til motoren med skruer (1+3). 
Installeringen af løbebåndet er færdig. 
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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. 

1

2

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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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: 

Training

DKDK
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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. 

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

Target

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

Landscape

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

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

Quick start

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.

1

2

3

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: 

DKDK
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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

DKDK
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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: 

DKDK
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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)

DKDK
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• 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: 

(Standby Screen Saver Page) (eksempel 4)
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Indsæt USB-stick og vent indtil uploadingsprocessen er færdig.  

Kontroller, at alle billeder er blevet fjernet. 

DKDK
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Rengøring og vedligeholdelse
Dette løbebånd skal olieres manuelt. Friktionen mellem løbebånd og pladen, det kører på, er 
meget vigtig for løbebåndets funktion og skal derfor smøres regelmæssigt. 
Når kontrolenheden i løbebåndet registrerer, at enten totaldistance eller totaltid har nået den 
forudindstillede værdi, vil en pop-up-boks komme til syne på skærmen og derved indikere, 
at det er tid for påfyldning af olie. Træk altid stikket ud af stikkontakten, inden du fjerner 
dækslet. 
Åben dækslet under den højre lodrette stolpe, og dryp langsomt lidt silikoneolie (som 
medfølger til maskinen) ned i hullet, imens maskinen kører ved helt langsom hastighed. (3 
km(t). Fyld 15 ml op hver gang. 

Tip: støvsug motoren mindst en gang om året. 

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. Hvis disse instruktioner 
ikke overholdes, bortfalder garantien automatisk. 

Maskinen må ikke udsættes for høj fugtighed eller direkte sol. 
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Rengøring

Almindelig rengøring vil øge løbebåndets driftslevetid. 

Støv regelmæssigt løbebåndet af. Vær opmærksom på at rengøre de frie kanter på hver 
side af selve løbebåndet samt kanterne på stellet. Det forebygger støv og snavs under selve 
løbebåndet. Brug rene sko. 
Løbebåndets overside kan rengøres med en hårdt opvredet klud, eventuelt tilsat lidt 
opvaskemiddel. Der må ikke komme vand ind i løbebåndets stel eller på undersiden af selve 
løbebåndet. 

Om løbebåndet

Løbebåndet er fremstillet af særlige materialer og har høj trækstyrke; løbeunderlaget har 
dobbelt-stødabsorbering og en slidstærk overflade. 

Justering af løbebånd

Alle løbebånd er justeret, inden de forlader fabrikken. De vil dog blive løsere efter længere 
tids brug. At løbebåndet bliver løsere dækkes ikke af garantien og hører som hovedregel ind 
under brugerens vedligeholdelse. 
Stram løbebåndet: Tag unbraconøglen og træk stikket ud af stikkontakten. Brug 
unbraconøglen til at dreje bagerste højre og venstre justeringsskruer 1/4 omgang med uret. 
Stil dig på løbebåndet og mærk efter, om løbebåndet er stramt nok. Når det er tilpas stramt, 
bør det være muligt at løfte 5-6 cm i hver side. Sørg for at holde løbebåndet centreret. Tilslut 
nu strøm igen og lad løbebåndet køre et par minutter. 
Gentag ovenstående, indtil løbebåndet er tilstrækkeligt strammet. 

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. 

DKDK
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Justering af løbebåndet, hvis det trækker skævt

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

1) Løbebåndet står ikke placeret jævnt og lige.
2) Brugerens fødder er ikke i midten af løbebåndet under træning. 
3) Brugerens fødder bevæger sig med ujævnt tryk på løbebåndet. 

Sådan justeres løbebåndet, hvis det trækker skævt

Som regel vil løbebåndet justerer ind af sig selv, efter at have kørt nogle minutter. Men hvis 
løbebåndet fortsætter med at trække skævt, kan bolten for enden af løbebåndet justeres 
med en unbraconøgle, ved at dreje den i en halvcirkel. Hvis båndet trækker til venstre, 
justeres venstre bolt med uret eller højre bolt mod uret (B). Hvis båndet trækker mod højre, 
justeres modsat (C). Gentag proceduren, indtil løbebåndet ikke længere trækker skævt, men 
er centreret. (Siden af båndet skal være inden for det grønne mærke) (D).  
Skævheder på løbebåndet dækkes ikke af garantien og hører ind under brugerens egen 
vedligeholdelse. 

Bemærk: Løbebåndet tager alvorligt skade, hvis det trækker skævt, så brugeren må finde 
årsagen og rette det i tide. 

D



33

Vedligeholdelsesskema for løbebånd

APPENDIX

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● Running Belt

DAILY MAINTERANCE

The running belt of the treadmill is imported which was 
made from special materials with lower coefficient of 
friction and higher of  tensile strength; the running 
board is with double shock-absorb system and which 
surface is smooth and hard wearing.

Lubricating
It can prolong the life of treadmill to keep it in clean 
situation, so it’s necessary to clean usually the 
exposed running  board and side foot-board, to wipe 
running belt by soft cloths with water, please pay 
attention to prevent the water  from the underside of 
belt and over.
The treadmill uses the auto-lubricating system. When 
the console test the total distance reached the 
pre-setted distance in the system,the lubricating 
motor begin to work.During using ,user should check 
the auto-lubricating system  timely. Add the oil quickly 
if find the oil bottle is empty. If the auto-lubricating 
system don’t work well,please call the dealer quickly. 

Adjusting to loose or tight belt
The running belt was adjusted before it left the factory 
and after  assembling, but after a period of usage, the 
belt will become loose, this circumstance is out of 
guarantee to be repaired. The user can  adjust it by 
oneself .the loose belt will slip, but over much tight belt 
perhaps harms the motor, roller and itself. 

Solution
Remove the key and UNPLUG THE POWER CORD. 
Using the allen wrench, turn both rear roller adjust-
ment bolts counterclockwise, 1/4 of a turn. When the 
walking belt is properly tightened, you should be able 
to lift each side of the walking belt 5 to 6 cm off the 
walking platform. Be careful to keep the walking belt 
centred. Plug in the power cord, insert the key and 
run the treadmill for a few minutes. Repeat until the 
walking belt is properly tightened.

The walking belt is off-centre
All the running belt were adjusted before the treadmill 
left the factory or after assembling,but after a period of 
usage,the belt will off-centre,this circumstance is from 
the following causes:

(1) The treadmill is not horizontal.
(2) The feet of user do not stand on the center of

belt.
(3) The two feet of user are with different strengths.

Solution
Usually it can return after several minutes’ moving, but 
if it can’t, please adjust the bolt which is at the end of  
treadmill  at unit of half-circle by a allen wrench. If the 
belt slant to left, please adjust the left boltclock-wisely 
or adjust the right bolt counter clock-wisely(B).If the 
belt slant to right, it’s adjusted oppositely(C).Repeat 
until the walking belt is centred(The side of running 
belt in the label’s green colour)(D). 
The excentric running belt is out of guarantee .The 
user adjust it by oneself. 

More attention:The excentric belt will strictly harm 
itself,so the user must adjust it once find this circum-
stance.

More attention: it’s not over much tight, much better.  

1. Drej motorremmen manuelt rundt, når du rengør remmen og løbebåndet. 
2. Brug ALDRIG skurende rengøringsmidler eller desinfektionsmidler til at rengøre løbebåndet. 
3. Brug en tør klud eller en støvsuger til at rengøre løbebåndet. 
4. Der må aldrig komme vand ind i løbebåndets stel eller på undersiden af selve løbebåndet. Brug ikke en våd klud til rengøring. 
5.  De fleste driftsfejl på løbebånd forekommer på grund af manglende og forkert vedligeholdelse. Sørg for jævnligt at vedligeholde 

dit løbebånd. 

Vedligehold af Konkret Vigtigt

Vedligehold pålægges 
brugeren

 Vedligehold pålæg-
ges  producenten

Hvad skal jeg 
gøre/bruge?

Blød klud 
støvsuger

Blød klud

Støvsuger

Værktøj

Dag-
ligt

Ren-
gør

Ren-
gør

Ren-
gør

Kon-
troller

Kanter

Rengøring af 
betjeningspanel 

Rengøring af håndtag

Rengør under

Hovedrammens skruer

Sidder stikket rigtigt i 
kontakten

Nødstop

Pulssensor

Beskadiget bånd

For stramt/for løst?

Skævt bånd

Skal båndet olieres?

Er der furer eller 
revner?

Stram skruen

Rengør

Er der mere silikoneolie 
i beholderen?

Revner i forhjul/valse

Revner i motorrem

Ændret lydHjul

Motorrum

Løbebånd

Betjeningspanel

Kontroller

Kontroller, 
rengør

Kontroller, 
rengør

Kontroller, 
genopfyld

Sluk 
og rengør

Støvsuger/
børste

Støvsuger/
børste

Original olie

Støvsuger

Unbraconøgle

Ugent-
ligt

Månedligt Kvar-
talvis

Halvårligt

Ren-
gør

Kon-
troller

Kon-
troller
Kon-
troller

Kon-
troller

Kon-
troller

Kon-
troller

Kontroller

Kontroller

Rengør

Kontroller

Kontroller

Kontroller

Kontroller

Kontroller

Rullebånd

Blød klud 
støvsuger

Blød klud 
støvsuger

Unbraconøgle

Helhedsindtryk Rengøring af løbe-
bånd

Kontroller

Kontroller

Kontroller

Kontroller
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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.


