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OVERSIKTSILLUSTRASJON 

 
 

Computerkonsoll 

Flaskeholder V&H 

Håndtak V&H 

Stender V&H 

Sikkerhetsknapp/klype 

Hovedenhet 

Endedeksler 

Motordeksel 

Sidekant V&H 

Stigningsenhet 

Strøminntak 

Av/På knapp 

Kretsbryter 
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON 

 

 

Før du bruker denne tredemøllen, bør grunnleggende forholdsregler 

alltid følges, inkludert følgende: 

 
Når man bruker et elektrisk apparat, skal forholdsregler alltid følges. For å redusere 

risikoen for brannskader, brann, elektrisk støt eller andre personskader, pass på 

følgende:  

 

1. Les alle instruksjoner før tredemøllen brukes. 

2. Kople alltid tredemøllen fra strømuttaket umiddelbart etter bruk og før rengjøring.  

3. Som andre elektriske apparater, skal tredemøllen aldri være slått på uten at den er 

under oppsyn. Kople alltid fra når den ikke brukes og før montering eller 

demontering av deler. 

4. Unngå bruk av skjøteledning 

5. Trekk ut sikkerhetsknappen etter bruk, spesielt hvis det er barn i nærheten. 

6. Fest sikkerhetsklypen i treningsoverdelen under trening. 

7. Tett oppsyn er påkrevet hvis tredemøllen brukes av eller i nærheten av barn eller 

funksjonshemmede. 

8. Bruk tredemøllen kun til det den er ment for og beskrevet i denne manualen. Ikke 

bruk tilleggsutstyr som ikke er anbefalt av produsenten av tredemøllen. 

9. Bruk aldri tredemøllen hvis det er skader på kabler eller plugger, hvis den ikke 

virker som den skal, eller hvis den på noen måte har blitt skadet eller er våt etter å 

ha vært utsatt for vann/regn e.l.. Kontakt Sportsmaster for å finne beste måten å 

reparere mølla på. 

10. Ikke bær eller trekk tredemøllen etter kablene, hold kablene unna varme flater og 

gjenstander. 

11. Ikke bruk tredemøllen utendørs og ikke bruk den der aerosol (spray) produkter er i 

bruk eller hvor det er unormal høy konsentrasjon av oksygen eller andre gasser. 

12. For å kople fra, skru alle kontroller i ”AV” posisjon, trekk pluggen ut av støpselet. 

13. Kople alltid til jordet uttak. 

 

Maks brukervekt på T210 er 130kg ved gange/rolig jogging. 

 
 

 

Skulle det være behov for teknisk assistanse, kontakt Sportsmasters serviceavdeling: 

service@sportsmaster.no
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AEROBIC FLEXIBILITY 
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STRØM OG JORDINGSINFORMASJON 

INSTRUCTIONS 

 

 

 

    Tredemøllen krever følgende spenning (I Norge er 220-240 vanlig): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Produktet må være jordet som sikkerhet mot elektrisk støt, men feilaktig koblet jording kan også føre 
til elektrisk støt. Hvis du ikke er sikker på om strømkursen er jordet i henhold til forskriftene, kan du 
kontakte elektrikeren eller servicepersonell. Hvis pluggen ikke er egnet for strømforsyningskontakten, 
vennligst ikke erstatt pluggen som kom med produktet selv, spør en profesjonell elektriker for 
installasjon. 

PASS PÅ!  

Feil tilkobling av jording kan medføre fare for elektrisk støt. Sjekk med en kvalifisert elektriker eller 
servicemann hvis du er i tvil om produktet er ordentlig jordet. Ikke skift pluggen som følger med 
produktet. Hvis den ikke passer i stikkontakten, ha et riktig støpsel installert av en kvalifisert elektriker. 
Figuren under avviker noe fra norsk standard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

JORDET KONTAKT 

JORDET PLUGG 

Aktuell nettspenning Frekvens Kurskrav 

(V)                                             (HZ)                                         (V) 
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SJEKKLISTE FØR MONTERING 
 

 

 

        

Del Beskrivelse Ant.  Del Beskrivelse Ant. 

A Hovedenhet 1  a Umbracu steel screw M10X60 4 

B Stender (V) 1  b Skiver φ10Xφ25X2.0T 4 

C Stender (H) 1  c Umbracoskruer M8X15 8 

D Håndtakbrakett 1  d Umbracoskruer M8XP25A 4 

E Computerkonsoll 1  e Korte stjerneskruer M5X15 4 

F Sidedeksel front (V) 1  f Umbracoøkkel  1 

G Sidedeksel front (H) 1  g Skrutrekker  1 

    h Fastnøkkel  1 

    i Strømkabel  1 

    j Sikkerhetsnøkkel   1 

    k Silikon   1 

    l MP3 kabel  1 
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MONTERING TRINN FOR TRINN 
 

 

 

To personer bør gå sammen om monteringen; en som holder og en som skrur. 

(Pass på: Følg trinnene i monteringsbeskrivelsen). 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firstly,life the uprights as left illustration 

Shown.. 

 

Fest stenderne (B,C) til hovedenheten 

med lange umbracoskruer (a), skiver 

(b) og umbracoskruer (c).  

 

MERK: 

Ikke stram skruene hardt på dette 

trinnet. Det skal gjøres etter trinn 3 

når computerkonsollen er monterert.   

 

Hjelpetråd 
Første trinn er å trekke hovedkabelen ut 

fra motorrommet på høyre side.  

 

Før stenderne monteres på 

hovedenheten, trekk hovedkabelen opp 

gjennom høyre stender (C). 

TRINN 1: MONTERING AV STENDERE 
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Kople sammen kablene under 

computerkonsollen (E) med 

kablene som kommer opp av 

braketten (D). 

 

Plasser konsollen (E) på braketten 

(D) og skru fast med 

umbracoskruer (c) 

 

Pass på at kablene ikke kommer i 

klem under monteringen. 

TRINN 2: FLASKEHOLDER OG HÅNDTAKBRAKETT 

ASSEMBLY 

TRINN 3: MONTERING AV COMPUTER  

Kople sammen kabelen som 

kommer opp gjennom høyre 

stender (C) med kabelen i  

braketten (D). Pass på at pinnene i 

koplingen ikke knekker/bøyes når 

kablene klikkes sammen 

 

Sett braketten (D) på stenderne 

(B,C) og skru fast med 

umbracoskuer (d). 
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Skru fast stenderne godt med 

festeskruene (a,c) først. 
 

 

Fest sidedekslene (F,G) til 

hovedenheten med stjerneskruene 

(e) med skrutrekkeren. 

Siste trinn er å sette 

sikkerhetsnøkkelen (j) på plass. Hvis 

den ikke er plassert der den skal være 

vil ikke tredemøllen starte. 

TRINN 4: MONTERING AV FRONTDEKSLER 

STEP 5. 安全開關組立

CONSOLASSSWITCHASSEMBLY 

TRINN 5: WELL INSERT SAFETY KEY 
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VEDLIKEHOLD 

 

 
 

 

Hvis løpebåndet ikke er sentrert, stopp 

Tredemøllen og juster ved hjelp av T- 

verktøyet som brukes på umbracobolten 

som sitter bak i endedekselet. Hvis båndet  

beveger seg mot venstre side, skru 

umbracobolten ca ¼ omdreining i 

klokkeretning. Motsatt hvis båndet 

beveger seg mot høyre, dvs skru ¼ 

omdreining mot klokkeretningen. 

Start tredemøllen igjen og se om båndet  

holder seg sentrert. Ved behov for mer  

justering gjentas trinnene beskrevet her.  

Ikke bruk tredemøllen hvis båndet er helt 

ut til sidevangene. Da må det justeres 

først. 

 

Ps. Båndets posisjon påvirkes også av 

hvordan brukerne løper. Det er ikke behov 

for å justere bånd-posisjonen hvis ikke 

båndet beveger seg helt ut til en av sidene 

og treffer kanten. 

 

 

 

Smøring med silikon : 
 

Smørefrekvens avhenger av hvor ofte og 

hvor mye tredemøllen brukes. Tabellen til 

høyre gir en indikasjon på dette. Man kan 

også kjenne på løpeplaten med jevne 

mellomrom og smøre hvis platen er helt 

tørr.  

 

Smøring: Skru umbracoboltene på bak på 

hver side med umbraconøkkelen som følger 

med i monteringssettet slik at bakre rulle 

skrus innover og løpebåndet slakkes. NB ! 

Skru like mange omdreiningen på hver side.  

 

Løft opp båndet, bruk silikonoljen fra 

Sportsmaster og påfør den på løpeplaten 

(under løpebåndet) i området der beina 

treffer under løping. Det er tilstrekkelig med 

ca 15 ml per smørng. Sentrér så båndet igjen 

og skru de to umbracoboltene tilbake 

motsatt vei like mange ganger som da 

båndet ble slakket. 

KM / MILE FART 
SMØRE-

INTERVAL

L 

Merk: Anbefalt smøreintervall gjelder 

kun for hjemmetrening. 
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NØDSTOPP SYSTEM  
 

 

 

              Tredemølle er utstyrt med nødstopp system som består av en stopp-nøkkel, snor og klype til å feste på  

   treningstøyet. 

 

 

 
 

 

                 Nødstopp utløses ved å trekke i nødstoppsnoren.   

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                  For å gjenoppta treningen, sett sikkerhetsnøkkelen tilbake i braketten. 
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            I. Computerbetjening og skjermforklaring 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst i vindu Visningsområde 

TIME 

Distance 

CALORIES 

SPEED 

INCLINE 

HEART RATE  

Under trening: 0:00-99:59 (Minutter:Sekunder) 

Under programmering: 5:00 99:00 (Minutter:Sekunder), hvert 

trykk gir 1 min opp/ned 

Under trening:: 0:00-99:99 (KM) 

Under programmering: 1-99 (KM), justering 1 km per trykk 

Under trening: 0-999 (CAL) 

Under prograsmmering:20-990, justering 10 cal /per trykk 

Min 0.5-Max 21.0 (KM/T), justeringstrinn 0.1/ per trykk 

Min 0.5-Max 12.4 (KM/T), justeringstrinn 0.1/ per trykk 

Viser versjon nr. rett etter at strømm er slått på. 

o-15 trinn, justeringstrinn 1 /per trykk. 

Under trening: 50-200  (slag/m / min) 

Pulsmåling: Hold rundt håndpulssensorene i mer enn 10 sekunder, 

pulsindikatoren vil blinke mens pulssignaler registreres. 

Pulsverdiene er ikke egnet for medisinsk bruk. 
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       For å begynne treningsøkten, pass på at sikkerhetsnøkkelen sitter på plass, ellers vil alle display  

       vinduene vise “———” og computeren vil gi en varlingslyd. 

 

II. Nøkkelfunksjoner 

 

- START 

I standby modus/ program modus/ nedtellingsmodus, trykk denne knappen for å starte treningen. 

 

- STOP 
Under trening, trykk denne knappen for å stoppe motoren. Hastigheten på løpebåndet vil avta og 

stoppe mens stigningen låser seg på gjeldende nivå, alle informasjonsvinduer vil stoppe å akkumulere 

verdier og computeren går over i standby modus. 

 

- PROGRAM 
I standby modus, trykk denne knappen for å kunne velge ønsket treningsprogram (manual, 

forhåndsdefinerte program P1-P12, FAT programmet eller et av pulsprogrammene). 

Når ønsket program er valgt, vil forhåndssatt tid (30:00) komme opp. Tiden kan justeres ved å trykke 

hastighet/speed (+) eller (−) knappene. 

Når programmet er ferdig vil motoren stoppe, farten avtar gradvis og stigningen går ned til 0-nivå.. 

Informasjonsvinduet viser END en varslingslyd kan høres i 10 sekunder og deretter går computeren 

over i standby modus. 

 

  

  MANUAL (manuelt program>) 
I manual modus, startfart er 0.5 km/t, og man må selv justere hastigheten til ønsket nivå. Profilvinduet 

viser hastighetsendringene. 

 

 BODY FAT MEASUREMENT 
I standby modus, klikk PROG knappen for å komme til "FAT measurment" og distansevinduet viser 

F0.  Trykk så MODE knappen for å komme videre til innlegging av verdier. 

Vinduet viser F1-(AGE/alder), F2-(SEX/kjønn), F3-(HIGHT/høyde), F4-(WEIGHT/vekt) etter 

hverandre. Verdiene som legges inn i hvert tilfellet justeres med speed  (+) eller  (-) . Trykk MODE 

knappen for å bekrefte og komme til neste verdi-innlegging. Når du er ferdig, trykk F5, hold begge 

håndpulsmålerne og kontroller resultatet i vinduet. 

Kroppsfett-verdiene er kun et estimat og skal ikke brukes i medisinsk sammenheng. 

 

NO. BESKRIVELSE VERDIOMRÅDE RESULTAT 

F1 AGE 10-99  

F2 SEX 01-MANN, 02-KVINNE  

F3 HEIGHT 100-200(CM)  

F4 WEIGHT 20-150(KG) UNDERVEKTIG 

F5 DATA/RESULTAT F5≦19 NORMAL VEKT 

20≦F5≦25 OVERVEKTIG 

F5 ≦30 SYKELIG 

OVERVEKT 
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          Kroppsfettmålet (FAT) er forholdet mellom en persons høyde og vekt og sier ingenting om 

             Kroppsammensetning. 

  

           HRC (Pulsstyring) 

           I standby modus, trykk PROG knappen til du kommer til ønsket HRC program, trykk så MODE  

             For å komme til definering av treningsparametere i pulsstyringsprogrammet.  

            Vinduet viser Alder (Age), Pulsmål (Target heart rate), og Tid (Time) etter hverandre og ønsket verdi 

            settes for hver av disse etter tur med speed økning (+) eller reduksjon (-). Etter hver verdisetting trykkes 

            MODE for å gå til neste. Når du er ferdig, trykk Start knappen for å begynne treningen. 

            Programmet vil automatisk justere hastigheten for å sikre at du trener på ønsket pulsnivå.  

            For å oppnå dette, må computeren registrere pulsen din gjennom treningsøkten. 

1. Starthastighet er satt til 3.0 km/t mens stigning er satt til nivå 0. 

2. Hastigheten vil holde seg på 3.0 km/t i 60 sekunder. 

3. Etter 60 sekunder vil computeren begynne å registrere pulsverdier: 

Hvis pulsen er for lav vil hastigheten økes med 1.0 km/t eller 2.0 km/t og kontrolleres hvert 30 sekund. 

Hvis pulsen er for høy vil hastigheten reduseres tilsvarende. 

4. Hvis pulsen i løpet av treningsøkten skulle bli høyere enn estimert maksimalpuls (220-alder), vil 

hastigheten reduseres til 1.0 km/t i 15 sekunder og computeren gir fra seg en varsellyd før mølla 

stopper helt. 

 

 - MODE 

I standby modus, trykk denne knappen for å velge mellom tre ulike nedtellingsfunksjoner; Tid, Distanse 

og Kalorier. 

Velg ønsket nedtellingskategori og sett verdiene du vil trene etter tid/distanse/kalorimål) med speed 

knappene (+) / (−) button. Når målverdi er satt, trykk start for å komme i gang. 

*Når møllen er I gang, kan denne knappen brukes til å regulere lydvolumet hvis USB med musikk 

benyttes. 

 

 - INSTANT COUNTDOWN TIME/DISTANCE/CALORIES MODE KEYS 

 I nedtellingsmodus for tidsmål er forhåndssatt tid 30:00 (minutter), og denne tiden kan endres av bruker 

med speed knappene (+) eller (−), deretter trykkes startknappen for å starte programmet.  

I nedtellingsmodus for distamsemål er forhåndssatt distanse 1.0 (km). Distansemålet kan justeres på 

same måte med speed (+) eller (−) knappene og programmet startes så med startknappen. 

    I nedtellingsmodus for kalorimål er forhåndssatt målverdi 50 (cal), og denne verdien kan endres av 

    bruker med speed knappene (+) eller (−), deretter trykkes startknappen for å starte programmet.    
       

      Når målet er nådd, vil farten på løpebåndet avta til det stopper, stigningen går ned til null og vinduet  

     viser END. Det kommer en varsellyd i 10 sekunder før computeren går over i standby mode. 
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   - HASTIGHETSREGULERING (+/−) 
   I programmeringsmodus, juster til ønsket verdi ved å trykk hastighetsknappene (+) / (−).. 

    Under treningen kan hastigheten reguleres med 0.1 km/t per trykk. Holdes knappen inne mer enn 2 

    sekunder vil endringen gå raskere. 

     

    - REGULERING AV STIGNINGSNIVÅ  (˄/˅) 
   I programmeringsmodus, juster til ønsket verdi ved å trykk stigningsknappene (+) / (−). 

    Under treningen kan stigningen reguleres 1 nivå per trykk. Holdes knappen inne mer enn 2 

    sekunder vil endringen gå raskere. 
      

     - INSTANT SPEED KEY (direkteknapper hastighet) 3, 6, 9, 12 
   Direkteknappene gir mulighet til å trykke seg direkte til en bestemt hastighet under treningen. 

 

    - INSTANT INCLINE KEY (direkteknapper stigning) 3, 6, 9, 12 
   Direkteknappene gir mulighet til å gå direkte til et bestemt stigningsnivå under treningen. 

  

    - WALKING (trene i gangehastighet) 
   Forhåndssatt hastighet er 3 km/t og stigning er 0 for gå-programmet. Bruker setter ønsket treningstid og 

    trykker så startknappen for å begynne treningen. Når programmet er i gang, kan hastighet og stigning 

    justeres under treningen. Når programmet er ferdig, vil bånd hastigheten avta til det stopper helt og 

    stigningen går tilbake til null. Vinduet viser END og det kommer en varsellys i 10 sekunder før 

    computeren går tilbake til standby modus. 

 

    - JOGGING 
   Forhåndssatt hastighet er 6 km/t og stigning er 0 for joggeprogrammet. Bruker setter ønsket treningstid 

    og trykker så startknappen for å begynne treningen. Når programmet er i gang, kan hastighet og stigning 

    justeres under treningen. Når programmet er ferdig, vil bånd hastigheten avta til det stopper helt og 

    stigningen går tilbake til null. Vinduet viser END og det kommer en varsellys i 10 sekunder før 

    computeren går tilbake til standby modus. 
 

    - RUNNING (løping) 
          Forhåndssatt hastighet er 9 km/t og stigning er 0 for gå-programmet. Bruker setter ønsket treningstid og 

    trykker så startknappen for å begynne treningen. Når programmet er i gang, kan hastighet og stigning 

    justeres under treningen. Når programmet er ferdig, vil bånd hastigheten avta til det stopper helt og 

    stigningen går tilbake til null. Vinduet viser END og det kommer en varsellys i 10 sekunder før 

    computeren går tilbake til standby modus. 
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    III. PROGRAMOVERSIKT 
 

             Tabellen her viser programutvikling for P1-P12, hvor hvert program er bygget opp av 10 sekvenser. 
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EXPLOPED VIEX 
 



 

DELELISTE 
 

 

 

 

No. Description Spec. Q'TY No. Description Spec. Q'TY 

1 Rubber cushion PH83020 6 54 Side rail PC1415565 2 

2 Rubber cushion PH83035 2 55 Rear end cover PH5608458 1 

3 Side rail fixing washer PB25104 22 56 Motor side cover-(L) PM43418971L 1 

4 Incline welding assembly SX66C00 1 57 Motor front cover PM790109 1 

5 Main frame welding assembly SX66A00 1 58 Motor cover PM83040482 1 

6 Bottle holder welding assembly SX66E00 1 59 Foot rail PT1415128 2 

7 Console welding assembly SX66F00 1 60 Motor side cover-(R) PM43418971R 1 

8 Ferrite core FC311913 2 61 Foot rubber stand PD8050M16 2 

9 Phillips & internal tooth screw SSM58Z 2 62 Supporting bar S185A04 1 

10 Rubber cushion PH3026H 2 63 Filter gasket PL865612 1 

11 Upright-(R)  SX66D00R 1 64 Power cord socket FDB-14-1F 1 

12 Upright-(L) SX66D00L 1 65 I/O switch FKCD4 1 

13 Washer phillips self tapping screw φ4X25 2 66 Overload switch FL2-10A 1 

14 Flat hex screw SPM815 2 67 Running board WP139064018 1 

15 Wrench tool SL17KB 1 68 Front roller NGQ644110 1 

16 Hex wrench SBM66688 1 69 Retaining ring PY105M 4 

17 Incline motor FJS19SX66 1 70 Handrail fixing plate NA100203 2 

18 Screwdriver SSZLSD 1 71 Truss hex screw M8X25A 4 

19 MP3 cable FD1000mm 1 72 Truss phillips screw M5X15 23 

20 Safety key FAC53178 1 73 Washer φ8.5Xφ18X1.5T 7 

21 Silicone oil PZ30ML 1 74 Spring washer φ8X1.5T 4 

22 Power cord FDP3B2100 1 75 Washer φ10Xφ25X2.0T 4 

23 Speaker FL3502P 1 76 Socket hex screw M8X35 6 

24 Speaker FL502P 1 77 Socket hex screw M8X50 3 

25 Grounding wire FJD20150 1 78 Flat hex screw M8X50 2 

26 Single cable FD16150R 3 79 Control box key board FSX66MAIN 1 

27 Single cable FD16100B 3 80 Truss phillips screw φ3X6 18 

28 Control cable-lower FKX17006P 1 81 Truss phillips screw φ4X12 45 

29 Control box key board cable-lower FA6P2P200 1 82 Hand pulse sensor FX32100 2 

30 Hand pulse cable-lower PSX4P550 1 83 Handlebar end cap PY3215XS 2 

31 Control cable-middle FKZ8004P2P 1 84 Bottle holder back cover PB768291 1 

32 Instant key board cable FK1007P 1 85 Control box lower cover PA1851021A 1 

33 Hand pulse cable-upper FXS3004P 1 86 Flat hex screw M8X25 8 

34 Control cable-upper FKS2504P 1 87 Round phillips self tapping screw SY325 4 

35 Control box key board cable-upper FA2508P 1 88 PU handrail-(L) PPU4416L 1 



 

36 Drive belt  PD230J8 1 89 PU handrail-(R) PPU4416R 1 

37 Plastic screw M4X12 2 90 Bottle holder-(R) PA1851023 1 

No. Description Spec. Q'TY No. Description Spec. Q'TY 

38 Hex steel screw M10X45X15 1 91 Control box cover PA1851010A 1 

39 Truss hex steel screw M8X15 6 92 Bottle holder-(L) PA1851022 1 

40 Washer phillips drilling screw φ4X16 28 93 Safety key base FY8722016 1 

41 Nut M8XP1.25 2 94 Truss hex screw M8X15 2 

42 Nut M10XP1.5 6 95 Console back cover  PYA1851007 1 

43 Hex steel screw M10X70X30 2 96 Rear roller NGH6476017 1 

44 Hex steel screw M10X60X30 7 97 Running belt 3186LX540WX1.8T 1 

45 Upright decorative cover-(L) PL150602L 1 98 USB board    1 

46 Upright decorative cover-(R) PL150602R 1 99 Upper control board   1 

47 Rear end cap-(L) PW17415OL 1 100 Ground wire FG150810mm 1 

48 Rear end cap-(R) PW17415OR 1 101 Console cover PD466363 1 

49 Motor   1 104 Instant key board FSX66QKKEY 1 

50 Inverter   1 105 Audio input hole PY1505P 1 

51 Choke FHJ4830-06-001 1 
    

52 Filter FHJ4-6A-T(020) 1 
    

53 Transportation wheel PYA75-64 2 
    

 

  

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


