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Gåband W15 

 

 

   LÄS MANUALEN INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN 

Förvara absolut inte bandet hopfällt - stående i upprätt läge eftersom 

det kan falla ner och skada människor eller djur. 

 

Generalagent: Vartex AB – Varberg – Sweden 

info@masterfitness.se    +46 340 646000 

 

mailto:info@masterfitness.se
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VARNINGAR 

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 

• Vid användning av elektriska apparater ska grundläggande försiktighetsåtgärder vidtas, inklusive följande: 

• Läs igenom alla instruktioner innan du använder denna maskin. 

1) Koppla alltid ur eluttaget till denna apparat omedelbart efter användning och innan den rengörs. 

2) Använd inte under en filt eller täcke. Produkten kan överhettas och orsaka en brand, elstöt eller personskador. 

3) Noggrann övervakning krävs när denna apparat används av eller nära barn, invalider eller personer med 

funktionshinder. 

4) Använd endast detta gåband såsom det är avsedd och på det sätt som beskrivs i denna manual.  

Använd inte tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren. 

5) Använd aldrig gåbandet om det har en skadad elsladd/elkontakt, om det inte fungerar på rätt sätt, har vält eller är 

skadat eller om det har blivit blött. Lämna in produkten till ett servicecenter för inspektion och reparation om den har 

utsätts för något av ovanstående. 

6) Använd aldrig gåbandet med blockerade luftöppningar. Håll luftöppningarna fria från ludd, hår och liknande. 

7) Släpp aldrig ner eller stick in några föremål i maskinens öppningar. 

8) Använd inte utomhus, fuktiga utrymmen eller rum som inte håller normal inomhustemp. 

9) Vid urkoppling, slå av alla strömbrytare och drag sedan ur kontakten från vägguttaget. 

10) VARNING! Anslut endast gåbandet till ett jordat eluttag. Se Anvisningar om jordning. 

11) Undvik att bära löst sittande kläder och smycken när du använder produkten. Om du har långt hår, se upp så att 

håret inte fastnar i rörliga delar när gåbandet är igång! Endast avsedd för användning i privathushåll 

12) VARNING – Gåbandet måste förvaras plant liggande och får ej förvaras hopfällt i stående på högkant då det 

kan falla ner och riskera skada djur eller människor. 

VARNINGAR 

ANVISNINGAR OM JORDNING 

Denna produkt måste vara jordad. Vid en felfunktion eller om gåbandet skulle gå sönder är jordningen den bana som 

utgör det minsta motståndet för strömmen för att minska risken för elstötar.  

Denna produkt är utrustad med en strömkabel med en jordledare och ett jordningsstift.  

Kontakten måste anslutas till lämpligt uttag som har installerats korrekt och som är jordat i enlighet med alla lokala 

föreskrifter och förordningar. 

FARA – Felaktig anslutning av jordledaren för utrustningen kan leda till risk för elektriska stötar.  

Kontrollera med behörig elektriker eller serviceperson om du är osäker på om produkten är korrekt jordat.  

Modifiera inte kontakten som medföljer produkten. Om kontakten inte passar i eluttaget, anlita en elektriker för att 

installera ett eluttag av rätt typ. För en jordad, sladdansluten produkt med en märkeffekt under 15A och som är avsedd 

att anslutas till ett eluttag med en märkspänning på 220-240V, följ instruktionerna under (1) eller (2): 
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1) Denna produkt är avsedd att anslutas till ett eluttag med en märkspänning på 220-240V och har en jordad kontakt 

som ser ut som kontakten på skiss A i figur 86.1. En tillfällig adapter som ser ut som adaptern på skiss B och C kan 

användas för att ansluta 

. 
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VARNINGAR 
• Se till att du läser, förstår och noggrant följer alla varningar, instruktioner och procedurer på gåbandet och i denna 

manual innan du använder produkten. 

• Inspektera gåbandet för att säkerställa att det inte finns några felaktiga, slitna eller lösa delar på det och åtgärda 

därefter, byt ut eller spänn bandet innan du använder produkten. 

• Var försiktig när du monterar eller demonterar gåbandet. 

• Läs, sätt dig in i och testa nödstoppsproceduren innan du använder gåbandet. 

• Läs varningsetiketterna och kontrollera i manualen att ingen etikett saknas.  

• Överskrid inte produktens viktkapacitet: 120 kg. 

• Maskinens inbyggda säkerhet och kompletthet kan endast underhållas om gåbandet regelbundet undersöks med 

avseende på eventuella skador och repareras. Användaren/ägaren ansvarar ensam för att se till att det regelbundna 

underhållet utförs. Slitna eller skadade komponenter ska omedelbart ersättas eller löpbandet tas ur drift tills reparationen 

har skett. Endast godkända komponenter får användas för underhåll och reparation av gåbandet. 

• Använd inte gåbandet i fuktig miljö. Se alltid till att det finns tillräcklig luftcirkulation. 

• Använd endast gåbandet på slätt underlag som är i våg (ingen lutning). 

• Ställ inga föremål på gåbandet. Undvik att gåbandet blir blött. 

• Se till att ha en fri yta på 1 m framför och på sidorna av gåbandet. Det bör finnas en fri yta på 2 m bakom gåbandet. 

• Använd alltid skor när du använder gåbandet. Använd inte gåbandet barfota. 

• Dra alltid ut kontakten till gåbandet när det inte används eller när det ska förvaras. 

• Låt inte gåbandet vara igång under längre perioder eftersom det kan skada motorn eller styrenheten och göra att 

lagren, löpbandet och däcket slits snabbare. 

• Se till att strömsladden inte kommer i kontakt med rörliga delar eller utsätts för extrema temperaturer. Se till att 

strömsladden inte böjs eller kläms, t.ex. under en dörr, för att förhindra att sladden skadas. 

• Gåbandet får aldrig användas av mer än en person i taget. 

• Om du känner dig svimfärdig, sjuk eller upplever fysiskt obehag, sluta genast använda gåbandet och kontakta läkare.  

• Hoppa inte på gåbandet. 

• Använd inte eller förvara gåbandet där det utsätts för direkt solljus eller höga temperaturer. 

• Stickkontakten måste vara ordentligt jordad och eluttaget måste ha en separat 

krets för att undvika delning med annan elektrisk utrustning. 

• Använd inte gåbandet utan att stödhandtagen har monterats eftersom det då finns risk för personskador. 
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DIAGRAM GÅBAND  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antihalk-gräns  

 

”T”-nyckel  

Löpband 

Stickkontakt 

Knappsats 

Säkerhetslås 

Motorkåpa 

Handtag 

Bakre kåpa Dämpning 

iPad-hylla 
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SPRÄNGSKISS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 6 - 

Lista Sprängskiss 

No Description  Qty No Description  Qty 

1 Handlebar  1 37 M8*60 Hexagon socket head screw 3 

2 Inner bottom cover of handlebar 2 38 M8*25 Rear cushion  2 

3 Outside bottom cover of 

handlebar 

2 39 Power switch  1 

4 M4*16 Screw  4 40 Power plug  1 

5 Bolt sleeve  2 41 Running desk cushion  6 

6 M8*65Bolt   2 42 Left rear cover  1 

7 Keyboard upper cover  1 43 Right rear cover  1 

8 Keyboard bottom cover 1 44 Anti-skid boarder  2 

9 iPad board  1 45 Motor upper Cover  1 

10 Safety lock plate 1 46 Motor  1 

11 Label of keyboard 1 47 ST4*15 Self -tapping Screw 11 

12 Label of Safety lock  1 48 ST4*15 Screw 2 

13 Safety lock  1 49 M4*30 Cross Semicircular head 

Screw 

2 

14 PC Board   1 50 Fix plate for Antiskid boarder  6 

15 Anti-slip Cushion  1 51 M6*25 Cross Semicircular head 

Screw 

6 

16 Anti-slip Cushion  1 52 M5*15 Cross Semicircular head 

Screw 

4 

17 T wrench holder 1 53 Lock screw 2 

18 T wrench  1 54 M6*15 Hexagon socket head screw 2 

19 ST3*10 Self -tapping Screw 10 55 Electric control board 1 

20 Inside connect wire of handlebar 1 56 M4*12 Cross Semicircular head 

Screw 

4 

21 Protection sleeve for connect 

wire  

1 57 Grounding wire  1 

22 Compression Spring  1 58 Connect wire -Black  1 
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER 

 

Spänning  220-240V    50-60Hz 

Märkeffekt 0,88 HK    

Hastighet 1-10 km/h 

Produktens mått 1396*646*1093mm 

Löpyta  1145*410（mm²） 

Användarens maximala vikt  120 kg 

Användningsklass  HC 

 

23 Main frame  1 59 Connect wire-Red  1 

24 Motor bottom cover 1 60 M8*80*35 Hexagon socket head 

screw 

1 

25 Front Roller  1 61 φ8*2.0 Washer 1 

26 Running desk  1 62 M8 Locknut  1 

27 Running belt  1 63 PCB Display  1 

28 Rear Roller  1 64 ST3*8 Self -tapping Screw 8 

29 Wheel  2 65 M8*25 Hexagon socket head screw 1 

30 Front cushion  2 66 M8*40 Hexagon socket head screw 1 

31 Rubber plate  4 67 M8*35 Hexagon socket head screw 1 

32 Side cover  2 68 Motor fixed plate  1 

33 Cushion  2 69 M8*12 Hexagon socket head screw 2 

34 PJ Belt  1 70 φ8 Spring washer  2 

35 ST4*15 Self -tapping Screw  4 71 Display board 1 

36 M4*12 Cross Semicircular head 

Screw 

2 72 ST4.2*12 Cross Semicircular head 

Screw 

15 
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PART LIST  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTERINGSANVISNING 

Kontrollera alla tillbehör efter att lådan har öppnats. Kontakta oss om något tillbehör skulle saknas. 

Läs igenom monteringsstegen innan du börjar montera. 

Picture Part name Qty 

 

Treadmill 1 

 
Manual 1 

 
T Wrench 1 

 
I pad shelf 1 

 
Power plug 1 

 
Safety lock 1 

 Remote control 1 

 
Lubrication( Silicone oil ) 1 
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Steg 1: 

Ta ut alla delar till gåbandet och lägg dem på golvet som på bild 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Steg 2:  

Dra upp stödhandtagen som visat i bild 2 och dra åt skruvarna på sidan av resp. stödhandtag med 

ett verktyg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1 

Bild 2 
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Steg 3: 

Montera iPad-hyllan under manöverpanelen som visat i bild 3 

 

 

 

 

 

Steg 4. 

Sätt säkerhetslåset på manöverpanelen som visat i bild 4. 

 

 

 

 

 

ANVÄNDNINGSINSTRUKTION 
1. Starta/stänga av gåbandet： 

Kontrollera att gåbandet är anslutet till ett eluttag med rätt märkspänning. Slå på strömbrytaren (ON), lampan tänds. Ett 

tickande ljud hörs och displayen tänds samtidigt  

 

2. Säkerhetslås: 

Se till att säkerhetslåset sitter på plats i det gula området på manöverpanelen innan du startar gåbandet och fäster 

klämman i den andra änden i dina kläder. I en nödsituation gör denna att säkerhetslåset rycks ut ur manöverpanelen, 

vilket gör att gåbandet stannar direkt. För att fortsätta använda gåbandet, sätt i säkerhetslåset i manöverpanelen och 

starta om bandet. Om säkerhetslåset inte har satts i, går det inte att starta gåbandet. 

 

 

Bild 3 

Bild 4 
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3. Fälla ihop gåbandet:  

Stäng av strömbrytaren och dra ut kontakten från eluttaget. Utför stegen för montering men i omvänd ordning. Du kan 

spara plats vid förvaring av gåbandet genom att fälla ihop det.  

4. Gåbandsfunktioner:  

Som bilden visar kan gåbandet lyftas upp och ner med båda händerna i änden, vilket är praktiskt när gåbandet ska 

flyttas en kortare sträcka i rummet. 

 

 

 

 

FUNKTIONSINSTRUKTION 

1. Knappsats  

 

 

 
 

   
Start/stop：Starta/stoppa gåbandet  

 
Läge：Väl och ställ in Time-Dist-Cal  

 

 
Speed+/– : höj eller sänk bandets hastighet   

 
Program： P1---P12  

 
Snabbknapp Hastighet：2 km/h、5 km/h、8 km/h 
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2. LED-skärm  

  

 

 

 

◆ "Start/stop” tänds på displayen: Igång: grön lampa .Stopp: röd lampa .  

◆ Tid，Hastighet，Kalorier，Distance (Distans)，Step (Stegräknare)，visas i cykler om 6 sekunder 

och visas i samma fönster  

◆ Step (Stegräknare): Aktuell träning Steg. När stegräknaren kommer till 9999 nollställs den 

automatiskt och börjar om. 

Inställningsområde och inställningsintervall: 

 

 

 

 

 

 

 

Använda fjärrkontrollen: 

 

                              :  START/STOP-knapp 

                                /       : Knappar för att höja/sänka hastigheten 

                   

 

Funktion  Inställningsområde  Inställningsintervall 

Hastighet 1km/h—10km/h ------------ 

Tid 0:00—99:59 5:00---99:00 

Dist 0,00—99,9 km 1,0—99,9 km 

Cal 0Kcl—990Kcl 20---990 

Steg 0---9999 ------------ 
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3. Systemdrift  

Snabbstart/-stopp (manuellt läge): 

Se till att säkerhetslåset sitter på plats i det gula området på manöverpanelen innan du startar gåbandet och kläm fast 

säkerhetslåsklämman på dina kläder. Tryck på Start/stopp-knappen för att starta gåbandet, bandet börjar rulla med låg 

hastighet efter att ha räknat ned från 3. Tryck på Speed+/- knappen för att välja önskad hastighet. Om du vill sluta 

gå/springa, trycker du på Start-/stoppknappen eller drar ut säkerhetslåset direkt från manöverpanelen.  

4. Läge： 

Tryck på lägesknappen (Mode) och välj Time (Tid), Dist (Distans), Cal (Kalorier), fönstret visar standardvärdet, tryck sedan 

på Speed+/- knappen för att välja önskat värde. Tryck på Start/stopp-knappen för att starta gåbandet, bandet börjar rulla 

med låg hastighet efter att ha räknat ned från 3. Om du vill sluta gå/springa, trycker du på Speed - knappen tills värdet är 

0, gåbandet stannar långsamt.  

5. Program： 

Om gåbandet har gått över i viloläge, trycker du på PROG-knappen för att välja läge P1--P12, läs mer om vad de olika 

programmen innebär i programlistan. Fönstret visar standardvärdet, tryck sedan på Speed+/- knappen för att välja önskat 

värde. Tryck på Start/stopp-knappen för att starta gåbandet, bandet börjar rulla med låg hastighet efter att ha räknat ned 

från 3. När programmet är slut stannar gåbandet långsamt. 
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Detaljerad information om programlistan: 

 

 

P1 
nivå 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

hastighet 2 4 6 8 6 4 6 8 6 2 

P2 
nivå 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

hastighet 1 2 3 4 5 6 4 3 2 1 

P3 
nivå 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

hastighet 2 4 8 5 6 7 6 8 5 3 

P4 
nivå 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

hastighet 1 2 6 2 6 2 6 4 6 2 

P5 

nivå 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

hastighet 1 3 5 3 5 6 8 5 3 2 

P6 
nivå 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

hastighet 2 6 8 7 8 7 8 7 5 2 

P7 
nivå 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

hastighet 2 4 2 4 6 8 6 4 2 4 

P8 

nivå 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

hastighet 1 5 8 5 8 6 8 5 3 2 

P9 
nivå 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

hastighet 2 4 4 4 6 6 4 6 4 1 

P10 
nivå 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

hastighet 2 3 2 4 2 5 4 5 4 2 

P11 
nivå 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

hastighet 1 3 5 7 8 7 6 5 3 1 

P12 
nivå 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

hastighet 2 4 6 8 8 8 6 4 2 1 
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6. Auto Stand-by och viloläge   

Använd inte gåbandet på 6 minuter, systemet stänger av displayen och går över i viloläge.Tryck på valfri knapp eller på 

fjärrkontrollen för att aktivera. 

7. Säkerhetslås  

Du kan när som helst dra ut säkerhetslåset för att stoppa bandet, t.ex. om det uppstår en nödsituation. Fönstret visar då 

felkoden ”E--7”, gåbandet kan inte användas förrän låset har satts i igen. När säkerhetslåset har satts tillbaka i 

manöverpanelen går gåbandet över i viloläge och väntar på din instruktion. 

 

 

DAGLIGT UNDERHÅLL 

Manuell påfyllning av smörjolja 

Smörjning av däcket – Silikonolja medföljer gåbandet (vit flaska). Gåbandet är helt nytt och har smorts på fabriken. 

Smörjning kan behöva utföras redan från början om utrymmet mellan matta och platta känns torrt. Stick in handen 

mellan matta och platta och kontrollera – men det är mycket viktigt att bandet är avstängt och sladden urkopplad från 

väggen. Efter maskinen börjat användas regelbundet behöver gåbandet smörjas regelbundet. Friktionen mellan däcket 

och bandet har stor inverkan på gåbandets livslängd.  

Smörj därför din maskin regelbundet (en gång i månaden). 

Stegen är följande: 

Steg 1. Dra ut kontakten till gåbandet och lossa bandet  

(skruvarna för spänning av bandet är placerade i änden på gåbandet). 

Steg 2. När du har lossat skruvarna lyfter du upp bandet och rengör mellan däcket. Kläm lätt på den lilla vita flaskan med 

SILIKONOLJA som medföljde vid köpet och stryk ut oljan jämnt på däcket.  

Steg 3. Sätt i kontakten i eluttaget och låt gåbandet vara igång 1 minut så att oljan fördelas jämnt, därefter kan du 

använda gåbandet. 
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Justering av gåbandet 

Så justerar du löpbandet? 

1) Sätt i den inre 6 mm sexkantsnyckeln i justerskruven på vänster sida av bandet och vrid nyckeln medurs ett kvarts 

varv för att spänna bandet. 

2) Upprepa steg 1 för att justera den högra skruven. Det är viktigt att justeringsskruven roterar samma avstånd så att 

den högra rullen justeras tills den är i nivå med ramen. 

3) Upprepa steg 1 och 2 tills bandet inte längre slirar. Obs! Bandet får inte spännas för hårt, eftersom det gör att bandet 

går av och ökar trycket på de främre och bakre rullarna, vilket orsakar problem som att rullagren skadas och missljud 

från gåbandet. Om du vill minska bandets spänning, skruvar du moturs med skiftnyckeln.  

Se till att vänster och höger sida roteras lika mycket. 

 

Centrera gåbandet 

Om du inte sätter ned båda fötterna med samma kraft när du går på gåbandet gör det att trycket på bandet är 

obalanserat och att bandet förskjuts bort från centrum. Detta är normalt. När ingen går på bandet kommer det att 

centreras automatiskt. Om det inte centreras, måste du centrera bandet på rullarna genom att justera det. 

Hur centrerar jag gåbandet? 

1) Sätt gåbandet till läget ingen belastning och ställ in hastigheten på 6 km/h, 

2) Kontrollera gåbandets avstånd till den vänstra respektive högra kanten. Om bandet driver mer åt den vänstra sidan, 

använder du den inre sexkantnyckeln för att vrida den vänstra skruven 1/4 varv medurs. Om bandet har förskjutits åt 

höger, använd den inre sexkantsnyckeln för att skruva skruven till höger 1/4 varv medurs. Om gåbandet fortfarande inte 

är centrerat, upprepa steget ovan tills bandet är centrerat. 

3) När du har centrerat gåbandet ställer du in hastigheten på 10 km/h och kontrollerar avvikelsen på gåbandet och om 

det slirar när bandet är igång. Om bandet fortfarande är förskjutet åt vänster, upprepa steget. 

4) Varning! Överspänn inte rullarna! Detta kommer att ge permanenta skador på lagren. Om stegen ovan inte åtgärdar 

problemet, måste du spänna gåbandet igen. 
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Analysera och åtgärda fel  

Felkod  Orsak Lösning  

Er-1 

1. Kommunikationsfel eller kretsen skadad 

2. Fel på displaykortet eller kort skadat    

3. Fel på styrkortet, alternativt kortet skadat  

1. Kontrollera om kretsen är skadad 

2. Byt ut kretskortet till displayen  

3. Byt ut styrkortet 

Er-2 

1. Motorkabeln skadad eller sitter löst 

2. Motorn skadad 

3 .Fel på displaykortet eller kort skadat 

4 .Fel på styrkortet, alternativt kortet skadat 

1. Kontrollera kontakten till motorkabeln 

2. Byt ut motorn 

3. Byt ut kretskortet  

4. Byt ut styrkortet  

Er-5 Överspännings- eller överbelastningsfel  

1. Kontrollera om friktionen mellan gåbandet och däcket 

är för stor, smörj bandet. 

2. Användarens vikt överskrider gåbandets kapacitet. 

3. Byt ut kretskortet eller motorn om detta/denna är 

skadad. 

Er-7 

1. Dålig kontakt hos säkerhetslåset på 

tangentbordet. 

2. Fel på säkerhetslåset i manöverpanelen. 

3: Kontaktkabeln skadad  

1. Sätt i säkerhetslåset i det gula området på 

manöverpanelen. 

2 Sätt i säkerhetslåset i manöverpanelen. 

3 Kontrollera om kabeln är skadad. 

 


