
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

Bruksanvisning  
 

Master T70 
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Monteringsanvisningar 
Följande delar används under monteringen. Kontrollera att marken är plan och ren. Öppna kartongen, ta 
ut följande delar en i taget och lägg dem i ordning. 
Lista över delar 

Nummer Namn Antal Nummer Namn Antal 

1 Huvudram 1 15 Övre kåpa, H stolpe 1 

2 V stolpe 1 16 Nedre kåpa, H stolpe 1 

3 H stolpe 1 17 Övre givarkabel 1 

4 V&H handtagsram 1 18 Mittre givarkabel 1 

5 Konsol 1 19 Nedre givarkabel 1 

6 Motorkåpa 1 20 Sexkantskruv M10*20 6 

7 Motorkåpa, V sidoskydd 1 21 Sexkantskruv M8*15 4 

8 Motorkåpa, H sidoskydd 1 22 Insexskruv M8*15 4 

9 Övre kåpa, V handtag 1 23 PH självgängande skruv M4*15 16 

10 Nedre kåpa, V handtag 1 24 PH Truss ST-skruv 14 

11 Övre kåpa, H handtag 1 25 Platt bricka ø10,5*ø20*t2,0 6 

12 Nedre kåpa, H handtag 1 26 
Invändig tandad låsbricka 

ø8,4*ø15*t0,8 
8 

13 Övre kåpa, V stolpe 1 27 Säkerhetsnyckel 1 

14 Nedre kåpa, V stolpe 1 28 Nätsladd 1 

  

             

1 Huvudram 2 V stolpe 3 H stolpe 
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4 V&H handtagsram 5 Konsol 27 Säkerhetsnyckel 28 Nätsladd  

 

 

                         

9 Övre kåpa, V handtag  11 Övre kåpa, H handtag   13 Övre kåpa, V stolpe       15 Övre kåpa, H stolpe 

                   

10 Nedre kåpa, V handtag  12 Nedre kåpa, H handtag   14 Nedre kåpa, V stolpe  16 Nedre kåpa, H stolpe 

Verktyg som behövs för monteringen: 

 Stjärnskruvmejsel 

 L-formad stjärnskruvmejsel 

 U-nyckel  

 Insexnyckel ø6 mm (medföljer som reservdelar) 

 

Monteringssteg: 

Öppna kartongen, ta ut ovanstående delar och lägg dem försiktigt i ordning på marken.  

Kom ihåg:  
 
Detta är en mycket tung maskin. För att undvika olyckor krävs 4 personer för att lyfta ut huvudramen. 
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6

7

 

 

 

 

Steg 1: 

Använd stjärnskruvmejseln för att ta bort motorkåpan (6), motorkåpans V skydd (7) och motorkåpans H skydd 

(8) från huvudramen. 
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Steg 2:  
 
Använd U-nyckeln för att fästa V och H stolpe (2 och 3) på huvudramen med sexkantskruvar M10*20 (20) och 

platta brickor ø10,5*ø20*t2,0 (25). Dra inte åt dem hårt! Koppla sedan samman den mittre givarkabeln (18) 

med den nedre givarkabeln (19). 
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Steg 3: 
 
Använd sexkantnyckeln ø6 mm för att fästa V&H handtagsram (4) i V och H stolpe (2 och 3) med insexskruvar 

M8*15 (22) och invändiga tandade låsbrickor (26). Dra åt samtliga skruvar ordentligt. 
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Steg 4: 
 
Använd U-nyckeln för att fästa konsolen (5) på V&H handtagsram (4) med sexkantskruvar M8*15 (21) och 

invändiga tandade låsbrickor (26). Dra sedan den övre givarkabeln (17) genom hålet i V&H handtagsram (4) och 

anslut den till den nedre givarkabeln (18). Sätt säkerhetsnyckeln (27) på det gula klistermärket på konsolen. 
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Steg 5: 
 
Använd stjärnskruvmejseln och den L-formade stjärnskruvmejseln för att fästa den övre kåpan, V handtag 

(9) på den nedre kåpan, V handtag (10). Fäst sedan den övre kåpan, H handtag (11) på den nedre kåpan, 

höger handtag (12) med självgängande stjärnskruvar M4*15 (23). Dra åt skruvarna ordentligt. 
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Steg 6:  
 
Använd stjärnskruvmejseln för att fästa den övre kåpan, V stolpe (13) och den övre kåpan, H stolpe (15) på 

V och H stolpe (2 och 3) med PH Truss ST-skruvar (24). Fäst sedan den övre kåpan, V stolpe (13) på den 

nedre kåpan, V stolpe (14) och den övre kåpan, H stolpe (15) på den nedre kåpan, H stolpe (16) med 

självgängande stjärnskruvar (23). Dra åt skruvarna ordentligt. 
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Steg 7:  
 

Använd stjärnskruvmejseln för att fästa motorkåpan (6),motorkåpans V skydd (7) och motorkåpans H 

skydd (8) på huvudramen med PH Truss ST-skruvar (24). 

Försiktigt! 
 Kontrollera att ovanstående montering genomförts korrekt enligt de angivna stegen innan du ansluter 

utrustningen till ett eluttag.  
 Läs igenom följande instruktioner noga innan du använder löpbandet.  
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Flyttinstruktioner 
 

 

Flytta löpbandet 

 Se till att löpbandet står helt stilla innan du försöker flytta det.  
 Stå bakom löpdäckets bakände. Lyft upp löpdäckets bakände enligt pilen i ovanstående bild.  
 Skjut löpbandet framåt till önskad plats och stanna. För försiktigt ned bakänden mot marken. 
 
Obs!  

 
 Se till att nätsladden dragits ut ur vägguttaget innan du flyttar löpbandet. Annars kan kontakten och 

uttaget skadas. 
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Instruktioner för säker användning 
Tack för att du har köpt vår produkt. Det är viktigt att du läser igenom hela instruktionsboken innan utrustningen 
monteras och används. Utrustningen kan endast användas på ett effektivt och säkert sätt om den monteras, 
underhålls och används enligt anvisningarna. Du ansvarar för att se till att alla som använder utrustningen känner till 
alla varningar och försiktighetsåtgärder. Förvara den här bruksanvisningen på en säker plats för framtida referens. 

 Strömmen kan anslutas efter att löpbandet monterats på korrekt sätt enligt monteringsanvisningarna. Se till att 
inte eluttaget blockeras av själva löpbandet när du placerar ut det. Annars kan det bli svårt att ansluta löpbandet 
till uttaget. 

 För att undvika elektrostatiska störningar ska kontakten sättas in i ett jordat eluttag. Om eluttaget inte är 
ordentligt jordat kan det göra att datorn inte fungerar ordentligt, eller till och med tar skada. Nätsladden från 
originalförpackningen är endast avsedd för användning med löpbandet. Om den är skadad kan du köpa en ny 
från vår återförsäljare. 

 Undvik störningar av elektriska kretsar genom att inte använda andra elektriska apparater i samma krets. 
Det kan leda till instabil användning eller skador på båda apparaterna. 

 Löpbandet är avsett för träning inomhus och får inte användas utomhus. Löpbandet bör placeras på en ren 
plats som är skyddad från fukt. Observera att löpbandet inte får placeras på en tjock matta eller liknande 
material som gör att luften inte kan flöda under löpbandet. Löpbandet är endast avsett att användas som 
träningsutrustning och får inte användas för något annat syfte. 

 När du tränar bör du inte bära långa eller lösa klädesplagg som kan fastna i löpbandet och orsaka skador. 
Vi rekommenderar att du använder gymnastik- eller löparskor. 

 Ta inte bort skyddskåporna utan anledning. Om kåporna öppnas för underhåll ska kontakten först dras ut från 
nätuttaget. 

 Under löpträning bör barn hållas borta från löpbandet för att undvika olyckor. 

 Om barn använder löpbandet ska de vara under noggrann uppsikt av en vuxen eller en professionella tränare. 

 När du använder löpbandet för första gången ska du komma ihåg att hålla i handtaget med två händer tills du 
känner att du anpassat dig till situationen. Därefter kan du släppa handtagen. 

 Fäst säkerhetsnyckeln (röd) på lämpligt ställe på kläderna. För att förhindra olyckor under träningen kan 
säkerhetsnyckeln dras ut så att löpbandet stoppas. 

 Stäng av strömbrytaren, dra ut kontakten och lägg den på en säker plats efter användning. 

 Ta inte i rörliga delar under träning. 

 Pulsgivaren är inte medicinsk utrustning. Det finns många faktorer som kan göra att värdena inte stämmer, så 
resultaten som visas är endast avsedda som referens. 

 Om du upptäcker någon fara under träningen bör du ta tag i handtagen på båda sidor och kliva av bandet på 
marken eller plattformarna på sidorna. 

 Under träning bör du ha ett säkerhetsområde på 2 000 mm*1 000 mm runt löpbandet så att du kan hoppa av 
om det inträffar en olycka. 
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 Fritt utrymme för säker användning vid träning är 2 000 mm (L)*1 000 mm (B)*2 250 mm (H). 

 Löpbandet är avsett för träning inomhus och får inte användas utomhus. Använd maskinen för aerobisk träning 
och konditionsträning, för att förbättra hjärt- och lungfunktionerna och som komplement till styrketräning. 

 Du får inte ändra utrustningens ursprungliga konstruktion och syfte. 

 

 



 

 

14 

Användning 

Displayfönster:  

Huvuddisplay: Kalorier/puls, tid, avstånd, lutning, hastighet 

Extradisplay: Lutning/puls/kalorier, avstånd, tid, hastighet 
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Knappar: 

1). START: Tryck på den här knappen för att starta maskinen med en inledande hastighet. 

2). STOP: Tryck på den här knappen om du vill stoppa maskinen och övergå till standbyläge. 

3). MODE: Tryck på den här knappen om du vill ställa in nedräkningsläge för TIME (tid), CALORIES (kalorier) och 

DISTANCE (avstånd) när maskinen är i standbyläge. 

4). PROGRAM: Tryck på den här knappen om du vill välja funktionsprogram P1-P6 när maskinen är i standbyläge. 

5). SPEED +: Tryck på den här knappen om du vill öka hastigheten. 

6). SPEED -: Tryck på den här knappen om du vill minska hastigheten. 

7). INCLINE+: Tryck på den här knappen om du vill öka lutningen. 

8). INCLINE-: Tryck på den här knappen om du vill minska lutningen. 

9).”0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, incline, speed” som snabbkombination: används för att snabbt ställa in hastighet, 

lutning. Snabbinställning: om du trycker på 12, är ordningen enligt följande: tryck först på 1 (extradisplayens 

avståndsfönster visar 1.0), tryck sedan på 2 (extradisplayens avståndsfönster visar 1.2), tryck därefter på 0 

(extradisplayens avståndsfönster 12.0). Tryck slutligen på lutnings- eller hastighetsknapparna för att ställa in 

lutning eller hastighet till 12. Om du trycker på 5 (extradisplayens avståndsfönster visar 5), sedan på 9 

(extradisplayens avståndsfönster visar 5.9) och sedan på valfri siffra (extradisplayens avståndsfönster visar 59 

och siffran du angav). Med snabbinställningen visar extradisplayens avståndsfönster det inställda värdet, som 

måste bekräftas inom 5 sekunder. Om användaren inte bekräftar inmatningen av hastighet eller lutning 

avbryts inställningen, och det nuvarande aktuella avståndsvärdet visas i extradisplayens avståndsfönster. 

10). MARATHON: Tryck på den här knappen om du vill starta maskinen på ett inledande avstånd (42,2 km). Du 

kan ändra hastigheten och lutningen manuellt. 

Användning: 

1. När maskinen är i standbyläge kan du trycka på startknappen för att starta maskinen.  

2.Tidnedräkningsläge: 

1) När maskinen är i standbyläge kan du trycka en gång på knappen ”Mode”. Tidsfönstret börjar då blinka. 

Den inledande nedräkningstiden är 30 minuter. Tryck på Speed +/- om du vill justera nedräkningsparametrarna. 

Inställningsintervallet är 5:00---99:00 minuter, och varje tryck på knappen motsvarar 1:00 min. 

2) Tryck på startknappen. När det inställda tidsvärdet räknats ned till noll stannar maskinen och övergår 

automatiskt till manuellt läge. 

3.Avståndsnedräkningsläge: 

1) När maskinen är i standbyläge kan du trycka två gånger på knappen ”Mode”. Tidsfönstret börjar då blinka. 
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Det inledande nedräkningsavståndet är 5 km. Tryck på Speed +/- om du vill justera nedräkningsparametrarna. 

Inställningsintervallet är 0,50–99:00 minuter, och varje tryck på knappen motsvarar 0,1 km. 

2) Tryck på startknappen. När det inställda avståndsvärdet räknats ned till noll stannar maskinen. Därefter 

övergår den automatiskt till manuellt läge. 

4.Kalorinedräkningsläge: 

1) När maskinen är i standbyläge kan du trycka tre gånger på knappen ”Mode”. Tidsfönstret börjar då blinka. 

Det inledande kaloriantalet för nedräkning är 10 cal. Tryck på Speed +/- om du vill justera 

nedräkningsparametrarna. Inställningsintervallet är 20–990. Varje tryck på knappen motsvarar 10 cal. 

2) Tryck på startknappen. När det inställda kaloriantalet räknats ned till noll stannar maskinen. Därefter 

övergår den automatiskt till manuellt läge. 

 

Inbyggt program: P1–P6: 

 

Systemet har 6 inbyggda program, P1–P6. Tryck på knappen ”Program” i standbyläget. Extradisplayens 

avståndsfönster visar ”P1-P6”, och punktmatrisskärmen visar ”PROGRAM 1” till ”PROGRAM 6”. Därefter visas 

hastighetsläge och lutningsläge. På den första raden visas hastigheten och på den andra visas lutningen. Efter 

att du valt önskat program blinkar extradisplayens tidsfönster med den förinställda tiden 30:00. Ställ in önskat 

värde med knapparna ”Incline+”, ”Incline-”, ”Speed+” och ”Speed-”. Tryck sedan på knappen ”Start” för att 

starta det inbyggda programmet. Det inbyggda programmet är uppdelat i 16 avsnitt, där varje avsnitt 

motsvarar den inställda tiden/16. Hastighet, program och lutning för varje segment visas i följande tabell. När 

programmet går till nästa segment visar extrafönstrets lutnings- och hastighetsfönster lutnings- och 

hastighetsvärdet för nästa segment. Samtidigt hörs fyra tonstötar. När programmet går till nästa segment 

övergår hastigheten till det standardvärde som anges i programmet. Tiden räknar ned till 0 och programmet 

avslutas. Samtidigt avger maskinen en ihållande ton. När tonen avslutas övergår maskinen automatiskt till 

nedjoggningsläge, där hastigheten är hälften av den inställda hastigheten för programmet. Det här läget varar 

i 2:30 minuter, varefter 3 tonstötar hörs och motorn stannar. 

 

P01 

Segment 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Hastighet 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 

Lutning 0 2 4 5 5 4 3 1 3 5 5 4 3 2 1 0 

P02 

Segment 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Hastighet 6,4 8,8 8,8 6,4 8,8 8,8 6,4 8,8 8,8 6,4 8,8 8,8 6,4 8,8 8,8 6,4 

Lutning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P03 

Segment 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Hastighet 5 4 6 7 8 9 10 11 12 13 13 12 10 8 7 5 

Lutning 0 2 3 4 3 2 1 2 3 2 1 3 4 5 3 2 
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P04 

Segment 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Hastighet 5 8 10 12 14 14 14 14 14 14 14 10 8 8 7 5 

Lutning 4 4 6 6 8 9 8 7 6 5 8 8 6 6 4 4 

P05 

Segment 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Hastighet 6,4 6,4 8,0 6,4 6,4 8,0 6,4 6,4 8,0 6,4 6,4 8,0 6,4 6,4 8,0 6,4 

Lutning 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 

P06 

Segment 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Hastighet 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Lutning 0 1 1 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 1 1 0 

 
PULS: 

 
När användaren hållit tag om handpulsgivarna med båda händerna i 10 sekunder, visar PULSE-fönstret 
användarens aktuella hjärtfrekvens. 
 
Omvandling från metriskt system och kalibrering av lutning: 
 
1. Tryck på startknappen, ta bort säkerhetsnyckeln och sätt sedan in den för att starta läget för omvandling från 
det metriska systemet. Tryck på hastighet ”+”, ”-” för att välja MM/INCH (”SI” betyder metriskt system, ”Eng” 
betyder engelskt system). Tryck på startknappen när du bekräftat.  
2. När produkten är i standbyläge sätter du 4 fingrar på hastighet ”+” och ”-” samt lutning ”+” och ”-” och trycker 
samtidigt för att starta om inställningen. 
 

Felvisning: 
 
Under driften kan invertern vidta olika skyddsåtgärder. I extradisplayens tidsfönster visas  

följande: 

A. Er 1 Displaykortet har inte fått någon signal på 30 sekunder. 

B. Er 3 Överspänningsskydd. 

C. Er 4 Överströmskydd. 

D. Er 5 Överbelastningsskydd. 

E. Er 6 Motorn frånkopplad. 

F. Er 7 Invertern tar inte emot någon signal. 

G. Er 9 Inverterns MCU är trasig. 

H. Er 10 Inverterns MCU överhettas. 

I. SAFE Säkerhetsskydd. 
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Säkerhetsåtgärder vid träning: 

Kontakta en läkare eller träningsexpert innan du börjar träna. Han eller hon kan rekommendera lämplig 

träningstid, puls och intensitet med hänsyn till din ålder och kondition. Om du upplever obehag eller smärta i 

bröstet, oregelbundna hjärtslag eller illamående under träning ska du sluta omedelbart. Kontakta läkare innan 

du fortsätter att träna. 

Underhållsinstruktioner 
Obs! 

Se till att strömmen är bruten innan något underhåll genomförs på maskinen.  

 Noggrann rengöring kan utöka maskinens livslängd. Torka bort damm regelbundet, särskilt damm som 

samlas vid sidan av löpmattan så att inget damm tränger in under den.  

 Kontrollera att skorna är rena så att de inte drar med skräp och smuts till löpmattan och löpdäcket.  

 Löpmattans yta måste rengöras med en fuktig trasa och tvål. Se till att inte stänka vatten på elektriska delar.  

 

Varning! 

 Se till att dra ut kontakten innan löpbandets skydd tas bort.  

 Öppna motorluckan och dammsug de invändiga delarna minst en gång om året. 

 Löpmattan ska smörjas med silikonolja. 

 Löpdäcket och löpmattan har smörjts med silikonolja innan leveransen.  

 Smörjningen minskar motståndet mellan däcket och mattan.  

 Bra smörjning har stor inverkan på löpbandets livslängd. Vi föreslår att den ska smörjas en gång i kvartalet, 

detta beror på hur mycket maskinen används. Gör en manuell kontroll varje vecka för att kontrollera om 

mattan behöver smörjas.  

 Vi föreslår att du köper smörjolja från vår lokala återförsäljare.  
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Applicering av silikonolja: 

 

 Luta löpbandet i cirka 45 grader enligt bilden ovan.  

 Lyft löpmattan med en hand och applicera lite smörjolja på löpdäcket. Låt silikonoljan rinna mot andra sidan 

av löpdäcket. När oljan runnit över mittlinjen placerar du utrustningen i vågrätt läge igen.  

 Starta utrustningen och gå långsamt på löpbandet i ett par minuter så att smörjoljan sprids över hela 

löpmattan. Öka hastigheten ett tag för att avsluta smörjningen. 

Obs! 

 Applicera inte för mycket smörjolja på en gång.  

 Torka upp extra olja på löpmattans sidor och yta med en trasa efter smörjningen.  

 

Vi rekommenderar att du smörjer löpbandet enligt nedan. 

Träningsfrekvens Smörjschema 

Inaktiv användare (mindre än 3 timmar i veckan) en gång om året  

Aktiv användare (3–5 timmar i veckan) en gång i halvåret 

Mycket aktiv användare (mer än 5 timmar i veckan) var tredje månad  

Vi föreslår att du köper smörjande silikonolja från vår lokala återförsäljare eller kontaktar oss direkt. 
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Underhållsinstruktioner: 

1. För att hålla det elektriska löpbandet i gott skick och förlänga dess livslängd, bör du stänga av strömmen 

efter två timmars användning och låta löpbandet vara i 10 minuter innan det används igen.  

2. Om löpmattan är för lös kommer den att glida under löpningen. Om den sitter för tätt försämras funktionen 

hos elmotorn, slitaget på löpmattan ökar och hela maskinen kan skaka. Om du vill testa om löpmattans 

spänning är lagom kan du hålla upp löpmattan från löpdäcket cirka 50–75 mm.  

Justera löpmattan så att den är i mittenläge och lämpligt hårt spänd 

För att kunna använda löpbandet på bästa sätt måste du justera löpmattan till bästa möjliga läge. 

 

Justera löpmattan så att den är placerad i mitten: 

Placera löpbandet på plan mark. 

Se till att löpbandet går i cirka 3,5 KM/H 

Om löpmattan lutar åt höger, vrider du den högra justerskruven 1/2 varv medurs och vrider sedan 

den vänstra justerskruven 1/2 varv moturs. Se figur A: 

 

 

 

 

 

 Fig. A  

Om löpmattan lutar åt vänster, vrider du vänster justerskruv 1/2 varv moturs. Se figur B: 

 

 

Fig. B1 
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V-Justering av mattan: 

Efter lång tids träning kan bandet bli slitet eller sitta löst. I så fall måste du av säkerhetsskäl vidta 

lämpliga justeringar. Kontrollera så här: om du under normal löpning sätter ned foten på löpmattan 

och tycker att det känns som att mattan ibland stannar till, tyder det på att löpmattan eller 

kilremmen sitter löst. Genomför då ytterligare kontroller. Så här kan du se vilka komponenter som är 

lösa: lossa de sex skruvarna på skyddskåpan ovanför bandet, kör löpbandet med en hastighet av 1 

KM/H och ställ dig sedan på löpmattan och håll tag i handtagen med båda händerna. (Vi 

rekommenderar att du kliver på och belastar löpmattan med löparens vikt.) 

 Om stegkraften inte kan stoppa löpmattan tyder det på att kilremmen och mattan är lagom hårt spända. 

 Om du känner att den direkta stegstyrkan får löpbandet att stanna, men kilremmen och framrullen 

fortfarande rullar, tyder det på att löpmattan sitter löst och att lämplig justering bör genomföras för säker 

användning. (Mer information om justering av löpmattan finns i underhållshandboken.) 

 Om du känner att stegstyrkan får löpmattan och kilremmen att sitter löst, bör lämpliga justeringar göras för 

säker användning. 

 

Justering 

 Steg 1:  

Ta bort de sex skruvarna på löpbandets främre skyddskåpa och plocka bort kåpan. 

 Steg 2:  

Lossa (men ta inte bort) de fyra skruvarna på den fasta motorbasen och justera sedan med en skiftnyckel. 

Vrid sakta på motoraxeln och bandet mellan framrullen. Om den är för lös kan du vrida den till 100 % 

ribbning, om den sitter för löst kan du vrida den till mycket begränsad ribbning. Efter den här justeringen 

kan du vrida 80 % av ribbningen om det är mer lämpligt. Justera det ribbade bandets åtdragning så att det 

går att vrida till 80 % i det här läget. 

 Steg 3:  

Sätt tillbaka och fäst skruvarna till motorkåpan. 
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Fel och felsökning: 

Fel Orsak Felsökning 

 

Löpbandet startar inte  

1. Kontakten är inte inkopplad 

eller så är strömbrytaren inte på. 

2. Löpbandets överströmskydd är 

frånkopplat  

3. Överströmskyddet för 

inomhusbruk är frånkopplat 

4. Säkerhetsnyckeln är utdragen   

1. Sätt in kontakten eller aktivera 

strömbrytaren  

2. Byt säkring eller tryck på 

återställningsknappen  

3. Återställ överströmskyddet  

4. Sätt säkerhetsnyckeln på rätt plats  

Löpbandets matta slirar  Mattan är inte åtdragen  
Justera mattans åtdragning (se 

underhållshandboken)  

Poly V-remmen glider  Remmen är inte åtdragen  
Justera remmens åtdragning (se 

underhållshandboken) 

Löpbandet är inte centrerat  
Rullens balans har inte justerats 

ordentligt  

Justera mattan så att den sitter 

centralt (se underhållshandboken) 

Det hörs konstiga ljud från 

löpbandet under träning  
En mutter har lossnat  Dra åt aktuella muttrar  

Om det uppstår något annat fel på löpbandet bör du kontakta vårt servicecenter eller ringa oss direkt för att få 

hjälp att åtgärda felet.  

Garanti 

Omfattning: Skador som inte orsakas av någon person under förutsättning att produkten används enligt 

instruktionerna. Garantibeviset gäller endast den ursprungliga köparen, garantin kan inte överlåtas. 

Garantiperiod: Ett år från inköpsdatum.  

Följande omfattas inte av garantin: 

 Skador som uppstår på grund av överdriven användning, vårdslöshet, olyckor eller obehöriga 

justeringar.  

 Skador som orsakas av felaktig justering av skruvar och drivrem. 

 Skador som orsakas av felaktigt underhåll. 

 Övriga skador som orsakas av felaktig användning.  

 

Reparationer och byte av delar:  

Alla reservdelar kan köpas från vårt företag. 

Generalaget: Vartex AB 

Batterivägen 14, 43232 Varberg   

Tel: 0340-646000  

 

www.masterfitness.se 


