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1. Oversikt over hoveddelene 

電子表

安全插銷/夾子

機台主架

底座

電源開關

電源線

過載保護開關

電源線

 

 

 

Computer konsoll 

Sikkerhetsklype  

Strømkabel 

Kretsbryter 

Strøminngang 

Av/På knapp 

   Understell 

Hovedenhet  
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2.SIKKERHETSINSTRUKSJONER 

Når man bruker et elektrisk apparat, skal grunnleggende 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. Tett oppsyn er påkrevet hvis tredemøllen brukes av eller i nærheten av barn eller 

funksjonshemmede. 

5. 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. 

6. 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 falt i vann. Returner tredemøllen til et 

servicesenter for vurdering og eventuell reparasjon etter avtale med Sportsmaster. 

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

gjenstander. Pass også på at de ikke kommer i klem under tredemøllen. 

8. 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. 

9. For å kople fra, trykk strømbryteren i front i ”AV” posisjon, trekk kontakten ut av støpselet. 

10. Kople alltid til jordet uttak. 

11. Slå alltid tredemøllen av før den slås opp; den skal ikke slås opp mens den er i bruk. 

12. Denne modellen er beregnet på hjemmebruk.  

13. Pass at stigningen er 0 (dvs nullstilt) før løpebanen løftes opp/slås opp 

14. Max bruker vekt på T5 er 110kg ved gange/jogging. 

15. Servicespørsmål: Feilkoder er gitt på s 15 i denne manualen. Det finnes også mange nyttige 

tips under FAQ på www.sportsmaster.no. Ved behov for ytterligere assistanse, kontakt 

Sportsmasters serviceavdeling; service@sportsmaster.no eller telefon 66 85 04 60 + 

tastevalg 2. 

 

Husk at serienummeret på tredemøllen må oppgis ved alle henvendelser vedrørende service og 

garantisaker. Serienummeret er oppgitt i front på hovedrammen.  

 

 

 

 

http://www.sportsmaster.no/
mailto:service@sportsmaster.no


 
 

- 4 - 

3. JORDING OG STIKKONTAKT  

Når man bruker et elektrisk apparat, skal grunnleggende forholdsregler alltid følges, inklusive 

følgende: 

1. Les alle instruksjoner før tredemøllen brukes  

2. Tredemøllen må jordes. Hvis det skulle oppstå en feil eller skade, vil jording redusere risikoen 

for kraftig elektrisk støt. Denne tredemøllen er utstyrt med jordet strømkabel og stikkontakt. 

3. Stikkontakten må kun plugges inn i strømuttak som er forskriftsmessig jordet. 

VIKTIG – Feil kopling av jordet utstyr kan gi elektrisk støt. Sjekk derfor med fagmann dersom du er 

i tvil om jordingen der tredemøllen skal brukes er i forskriftsmessig stand. Stikkontakt/plugg som 

følger med tredemøllen må ikke justeres eller på annen måte tilpasses hvis det ikke passer 

strømuttaket. Få hjelp av fagmann til å montere korrekt jordet uttak. 

 

Tredemøllen skal kun brukes i 220-240 volt krets med normalt, jordet uttak. Sjekk at både plugg og 

kontakt passer sammen. Strømadapter skal ikke brukes sammen med dette apparatet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORDET 

PLUGG 
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4. DELER TIL MONTERING 

 

 

B D

a b c d e

A

C
f

g

 

Del Beskrivelse Ant. Del Beskrivelse. Ant 

A Hovedenhet 1 a Umbracobolt   M8xP1.25x50 8 

B Venstre stender 1 b Umbracobolt   M8xP1.25x15 4 

C Høyre stender 1 c Sikkerhetsklype 1 

D Computer konsoll 1 d Kombinasjonsverktøy 5mm (70mmX70mm) 1 

   e Silikon 1 

   f Strømkabel 1 

   g Umbraconøkkel  6mm (80mmX80mm) 1 
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5. MONTERING 

Pass på: 

Ikke klipp av tverrbåndet før monteringen er 

ferdig. 

 

Klippes tverrbåndet for tidlig kan skader på 

montør inntreffe.  

 
Monteringen bør gjøres av 2 personer; en som 

holder og en som skrur. 

Pass på å monter tredemøllen i rekkefølgen og 

på måten beskrevet i denne manualen  

 

1. Som figuren viser, skru fast de to stenderne 

(B,C) til hovedenheten (A) med umbracobolter 

(a). 

 
a

a

B

C

 
2. Deretter festes Computerkonsollet (D) til 

stenderne med umbracoboltene (b) 

 

 

 

b

b
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6. PASS PÅ 

Denne modellen kan slås opp for lagring og transport. Før den 

slås opp, stopp all bevegelse (stopp løpebåndet og skru av 

strømmen). Løft opp bakre ende til du hører et klikk og den 

låser seg i oppreist stilling. Nå kan den slippes, eventuelt rulles 

til annet sted. Motsatt, når den skal slås ned igjen, trykk inn 

leddet med foten som vist til høyre (hold tredemølla når du 

trykker). Hvis møllen ikke løsner og senker seg, hold i bakkant 

og beveg den forsiktig frem og tilbake. Senk møllen ned mens 

du står på siden. 

 

PS 1. For å unngå at noen kommer i klem, stå på enden og hold 

på endedekslene når mølla senkes eller er låst og skal flyttes. 

  

PS 2. For å unngå skade på mølle eller personer, flytt den aldri 

på ujevnt underlag. 

 

PS 3. For å unngå personskade, pass på at ingen oppholder 

seg under tredemøllen når den slås ned.  

 

 

 

 

Merk: Dempesylinderen opererer med luft under høyt trykk. 

Unngå at den sparkes bort i eller på annen måte utsettes for 

ytre påvirkning. 

 

Merk: Hvis dempesylinderen støtes bort i kan den ødelegges 

og ikke fungere som den skal. Løpebanen kan da falle ned 

fra oppsatt posisjon eller gå tregt ned.   
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7. VEDLIKEHOLD 

1. Hvis løpebåndet ikke er sentrert:  

Stopp båndet og korriger ved å skru på justeringsskruen som sitter bak 

på enden av hver sidelist. Beveger båndet seg til venstre, stram venstre 

justeringsskrue ca 1/4 runde i klokkeretningen. Samme på høyre side 

hvis det er der båndet trekker skjevt. (se illustrasjon til høyre). Start 

møllen igjen, la den løpe noen minutter og finjuster hvis båndet fremdeles 

trekker til ene siden.  

PS 1. Det er viktig å følge denne fremgangsmåten. 

PS 2. Båndet vil kunne bevege seg til en av sidene avhengig av brukers 

løpesett. Man trenger ikke justere posisjonen hvis båndet ikke skraper 

inntil en av kantene. 

 

2. Smøring av løpeplaten: 

Løpeplaten smøres hver 1-6 mnd, avhengig av hvor ofte den brukes og 

hvor mye av treningen som foregår på høy hastighet. Først slakkes 

båndet ved å skru justeringsskruene på hver side mot klokkeretningen til 

man kommer til under båndet. Påfør silikon på kryss og tvers i på 

løpeplaten der beina normalt treffer. Sentrer båndet og skru 

justeringsskruene tilbake. Husk: like mange omdreininger på hver side. 

Det bør også støvsuges i motorrommet jevnlig for å unngå at støv samler 

seg og skader elektronikken. 

 

Vanlig hastighet 
Anbefalt 

smørefrekvens 
 

1-6 km/t 1gang per år v/bruk 4-7d/uke 

6-12 km/t Hver 6 mnd v/bruk 4-7d/uke 

Over 12 km/t Hver 3 mnd v/bruk 4-7d/uke 

   

Merk: Ved smøring, ta av motordekselet og kontroller 

også om det samler seg støv i motorrommet. Fjern 

eventuell støv som kaker seg. 
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8. COMPUTERBETJENING 

 

I. GENERELT 

1. Skru på tredemøllen (Av/På-knapp i front av tredemøllen) 

2. Sjekk at sikkerhetsklypen/knapper er på plass 

En varsellyd kommer og computerdisplayet lyser opp, noes om viser at 

computeren nå er i START/READY status. Hvis man ikke har pulsbelte men vil 

måle utgangspulsen kan man nå gripe rundt pulshåndtakene. 

Se i tabellen nedenfor hva pulsmål på hhv 85, 75 og 65% av makspuls vil være ut fra 

teoretisk makspuls (formel: 220 minus alder). Reell makspuls varierer fra person til person: 

H
J
E

R
T

E
L

A
G

/M
IN

U
T

T
 

170          OVER 

150 166         MIDDLE 

120 146 162        LOW 

 117 143 157        

  114 137 153       

   111 135 149      

    108 131 145     

     105 128 140    

      102 124 136   

       99 120 132  

        96 116  

         93  

 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 (Alder) 
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3. Trykk  for å starte tredemøllen. Den starter med hastighet på kun 1.0km/t, men 

når den nå er i gang og senere i treningen, kan hastigheten økes/senkes ved å trykke 

 knappene mens stigningen justeres med  knappene. Trykk 

en gang for å stoppe mølla under trening (alle verdier i displayer «fryses» nå 

og mølla er i pause status. Etter 60 sekunder i pause status vil computeren 

automatisk gå tilbake til start/steady modus.  Trykk en gang til og hold  

knappen inne i 3 sekunder, og tredemøllen resettes til START/READY status.) 

4. I start/steady modus, trykk  for å komme til valg av andre funksjoner. 

5. På T5 kan man justere hastighet og stigning ved hjelp av knappene på 

computerpanelet eller knappene på håndtakene. Høyre håndtaksknapper regulerer 

hastighet og venstre håndtaksnapper regulerer stigning. 

 

**Når sikkerhetsknappen tas av, vil displayet vise "-----" og tredemøllen er blokkert 

fra å kunne startes. 

**Trekkes sikkerhetsknappen ut under trening, kommer det et lydsignal og 

tredemøllen stopper. Settes sikkerhetsknappen tilbake vil mølla kunne re-startes 

igjen med nullstilte verdier i informasjonsvinduene på displayet.   

 

II. MODE KNAPPEN 

1. MANUAL funksjon 

1.1. Når MANUAL lampen lyser, trykk  , TIME LED lyset vil blinke og du kan 

sette tiden, dvs lengden på treningsøkten. 

1.2. Trykkes , vil mølla starte opp og gå med en utgangshastighet på 1.0 

km/t. Bruk " " " " knappene til å regulere hastighet og stigning. 

2. P1~P6 PROGRAMKONTROLL-FUNKSJON (hvert program har 12 nivåer) 

2.1. Når MANUAL LED lyset blinker, trykk "  eller " for å komme til 

det programmet du ønsker å trene etter. P1~P6 LED lyset blinker etterhvert 

som du blar deg frem, og når du er på programmet du ønsker, trykk MODE  
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 for å bekrefte. LED lampen for programmet vil lyse og du kan nå velge tid og 

nivå.  

2.2. Nå vil CALORIES vinduet i displayet vise “formnivå”(L1~L3), og man kan 

velge det som passer ved å trykke " " og deretter trykke MODE for å 

bekrefte.  

2.3. Nå kan lengden på treningsøkten velges. Trykk TIME , lyset ved vinduet i 

displayet vil blinke og tiden kan justeres med " " . Når du har fått opp 

nsket tid, trykk MODE for å bekrefte, og TIME –lyset stopper å blinke. 

**forhåndsdefinert tid er：25(min) og den kan endres innen området：5~99(min) 

2.4. Trykk  og tredemøllen kjører i gang programmet som er valgt. Alle 

programmene har «intervaller» for hastighet og stigningsendringer.  Det 

første er fast på 2 minutter og de neste er på 1 minutt.  

2.5. Hvis man i løpet av programmeringen av P1~P6 funksjonene (verdi-setting) 

trykker , vil tredemøllen starte direkte og for parametrene som ikke er 

definert vil computeren bruke de forhåndssatte verdiene. Underveis i 

programmene kan disse verdiene endres for tidsintervallet man er inne i med 

 eller , men når man kommer inn i neste tidsintervall vil de 

forhåndsdefinerte verdiene slå inn igjen.   

2.6. P1 er et forhåndsdefinert program som er satt opp for å tilsvare en 9 hulls 

golfbane på 3500m. 

P1 9 HOLE：Når du har tilbakelagt 3500 meter, er programmet ferdig og 

tredemøllen stopper. I dette programmet er det nivået på stigningsendringene 

underveis og ikke hastighetsvariasjonene som bestemmer 

vanskelighetsgraden (belastningen).   

2.7. I hvert program, før L1~L3 begynner, er det 1 minutts oppvarming.  
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PROGRAMFORLØP PÅ DE FORHÅNDSDEFINERTE TRENINGSPROGRAMMENE:  
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8.電子錶操作說明 

 

 

 

 

 

4、错误代码： 

E1 ：马达运行异常 

E6 ：扬升功能异常警示讯息 （扬升在 ADC 值内） 

E7 ：扬升功能异常警示讯息 （扬升超出 ADC 值外） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4、错误代码： 
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III. HRC (pulskontroll) FUNKSJON (pulsbelte må brukes for at HRC skal fungere):     

 
I start/steady modus, trykk "PROG" for å komme til HRC testing, vinduet i displayet viser nå 
et hjertesymbol. Trykk "SET" for å velge parameter. 

 
A. Treningsmålet for dette programmet er holde pulsen på målverdien, og computeren 

styrer hastighet og stigning for å justere slik at pulsen holdes stabilt i dette området.  

 
Når man er i PROG “blar” til HRC LED blinker, trykk MODE knappen for å bekrefte. Nå går 
HRC LED over til å lyse jevnt, og du blir bedt om å legge inn flere treningsparametre: 
 

B. Nå blinker AGE LED og du kan legge inn alderen din med "  eller " Når du 
har klikket deg til riktig alder, trykk MODE for å bekrefte og gå til neste verdi som skal inn. 

Age/alder forhåndssatt verdi：30 

Alder kan settes i området 13~80，og 1 trykk = 1 år 

 
C. Etter alder skal pulsmål defineres og PULSE LED blinker. Hvis du kjenner 

maksimalpulsen din og ut fra den velger pulsmål, bruker du  eller  
knappene til å justere til ønsket verdi. Hvis du ikke endrer verdien i displayet, vil pulsmål 
settes utfra en teoretisk maksimalpuls basert på alder. Se tabellen under. Trykker du nå 
MODE og gå til innlegging av treningstid. 
 
D. Nå vil lampen ved TIME vinduet blinke og du skal legge inn ønsket lengde på 

treningsøkten. Bruk  eller  knappene til å sette tiden og trykk så . 

Klokken vil telle ned til null underveis og møllen stopper når tiden er ute. Trykker du  
uten å legge inn tid vil møllen starte og klokken telle opp fra null.  
 
Tiden kan settes innen området: 5~99 min 
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Tabellen under viser hvilke forhånds-satte pulsmål (default) som er satt ut fra teoretisk 
maksimalpuls for ulike aldre: 

 

Alder 

Puls 

Alder 

Puls 

Alder 

Puls 

Alder 

Puls 

H default L H default L H default L H default L 

13 197 124 124 31 180 113 113 49 162 103 103 67 145 92 92 

14 196 124 124 32 179 113 113 50 162 102 102 68 144 91 91 

15 195 123 123 33 178 112 112 51 161 101 101 69 143 91 91 

16 194 122 122 34 177 112 112 52 160 101 101 70 143 90 90 

17 193 122 122 35 176 111 111 53 159 100 100 71 142 90 89 

18 192 121 121 36 175 110 110 54 158 100 100 72 141 90 89 

19 191 121 121 37 174 110 110 55 157 99 99 73 140 90 88 

20 190 120 120 38 173 109 109 56 156 98 98 74 139 90 88 

21 189 119 119 39 172 109 109 57 155 98 98 75 138 90 87 

22 188 119 119 40 171 108 108 58 154 97 97 76 137 90 86 

23 187 118 118 41 170 107 107 59 153 97 97 77 136 90 86 

24 186 118 118 42 169 107 107 60 152 96 96 78 135 90 85 

25 185 117 117 43 168 106 106 61 151 95 95 79 134 90 85 

26 184 116 116 44 167 106 106 62 150 95 95 80 133 90 84 

27 183 116 116 45 166 105 105 63 149 94 94     

28 182 115 115 46 165 104 104 64 148 94 94     

29 181 115 115 47 164 104 104 65 147 93 93     

30 181 114 114 48 163 103 103 66 146 92 92     

 

 

FEILKODER： 

E1 ：Motor opptrer unormalt eller det registreres ingen motoraktivitet 

E6 ：Stigningsfunksjonen opptrer unormalt innen normalområdet. 

E7 ：Stigningsfunksjonen opptrer unormalt utenfor normalområdet. 

 

Skulle disse feilmeldingene komme opp, kontakt Sportsmasters serviceavdeling på telefon 

66 85 04 60 eller e-post: service@sportsmaster.no. Husk å oppgi serienummer på møllen. 

mailto:service@sportsmaster.no

