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Specialtips: 

1. Vänligen läs denna bruksanvisning noggrant före installation och användning. 

2. Spara bruksanvisningen för framtida behov. 

3. Produkten kan skilja sig något från bilderna som visas på grund av 

modelluppgraderingar. 

 

 

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 

 

Vid användning av elektriska apparater ska grundläggande försiktighetsåtgärder vidtas, inklusive 

följande: 

 

Läs igenom alla instruktioner innan du använder denna maskin. 

 

 

FARA – För att minska risken för elektriska stötar: 

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

 

 

VARNING – För att minska risken för brännskador, eldsvåda, elektriska stötar eller 

personskador: 

1. Löpbandet skall aldrig lämnas utan uppsikt när kontakten är isatt. Dra ut kontakten från 

vägguttaget när du inte använder löpbandet och innan du monterar eller demonterar delar. 

2. Noggrann övervakning krävs när denna apparat används av eller nära barn, invalider eller 

personer med funktionshinder. 

3. Använd endast detta löpband såsom det är avsedd och på det sätt som beskrivs i denna 

manual. Använd inte tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren. 

 

4. Använd aldrig löpbandet om det har en skadad elsladd/elkontakt, om det inte fungerar på rätt 
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sätt, har tappats eller är skadat eller om det har blivit blött.  

5. Bär/lyft inte löpbandet i elsladden eller använd elsladden som handtag. 

6. Håll elsladden borta från uppvärmda ytor. 

7. Vid rengöring av motorrummet, dra ut kontakten ur väggen 

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

9. Maskinen är avsedd att användas i uppvärmda utrymmen, inte utomhus, kalla garage uterum 

eller liknande. Om så sker så gäller inte garantin. 

10. Använd inte maskinen där sprayprodukter eller syrgas används. 

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

12. Anslut endast löpbandet till ett jordat eluttag.  

 

 

 

 

 

 

 

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION 
Tack för att du har valt vår produkt. För att säkerställa din säkerhet och hälsa är det viktigt att du 

använder denna utrustning korrekt. Det är viktigt att du läser hela bruksanvisningen innan du 

monterar och använder utrustningen. Säker och effektiv användning kan bara garanteras om 

utrustningen monteras, underhålls och används på rätt sätt. Det är köparens ansvar att alla som 

använder utrustningen är informerade om alla varningar och försiktighetsåtgärder. 

1. Innan du påbörjar något träningsprogram bör du rådgöra med din läkare för att avgöra om 

du har några medicinska eller fysiska tillstånd som kan äventyra dina hälsa och säkerhet, 

eller hindra dig från att använda utrustningen på rätt sätt. Att du rådfrågar din läkare är 

viktigt om du någon medicin som kan påverka din puls, blodtryck, kolesterolnivå osv. 

2. Var uppmärksam på din kropps signaler eftersom felaktig eller överdriven träning kan 

skada din hälsa. Sluta träna om du upplever något av följande symtom:  

smärta, tryck över bröstet ,bröstet, oregelbundna hjärtslag, andfåddhet, yrsel eller 

illamående. Om du upplever något av dessa tillstånd, bör du rådgöra med din läkare innan 

du fortsätter med ditt träningsprogram. 

 

3. Se till att barn och husdjur inte är i närheten av utrustningen. Utrustningen är endast 

avsedd att användas av vuxna. 
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4. Använd maskinen på ett fast och slätt underlag, och skydda golv eller mattor med en 

skyddsmatta. För säkerhets skull bör det finnas en fri yta på 0,6 m runt om maskinen. 

5. Se till att skruvar och muttrar är ordentligt åtdragna innan du använder utrustningen. 

Utrustningen säkerhet kan endast upprätthållas om den kontrolleras regelbundet med 

avseende på skador och slitage. 

6. Vi rekommenderar att du kontrollerar att utrymmet mellan matta och löpbord regelbundet 

– detta ska smörjas regelbundet. Om inte detta görs uppstår för mycket friktion vilket 

skadar de elektriska komponenterna. Skador på bandet som anses relaterade till 

bristfällig smörjning täcks inte av garantin. 

7. Använd alltid utrustningen enligt anvisningarna. Om du hittar några defekta komponenter 

i samband med att du monterar eller kontrollerar utrustningen, eller om du hör missljud 

från utrustningen under träningen, ska du omedelbart sluta använda utrustningen och 

kontakta återförsäljaren eller servicecentret. Använd inte utrustningen igen förrän 

problemet har åtgärdats. 

8. Använd lämpliga sportskor och kläder när du tränar på utrustningen och undvik löst 

sittande plagg som kan fastna i utrustningen. 

9. För inte in fingrarna i utrustningens rörliga delar. 

10. Utrustningen är inte lämplig för terapeutiska ändamål. 

11. Var försiktig när du lyfter och flyttar utrustningen. Använd alltid rätt lyftteknik och be om 

hjälp vid behov. 

12. Din produkt är avsedd att användas i uppvärmda utrymmen utan hög luftfuktighet.  Du bör 

undvika lagring på platser med extrem kyla, värme eller med hög luftfuktighet eftersom 

detta kan leda till korrosion och andra relaterade problem.  Tillåten temperatur är från 15 

till 40 grader Celsius. 

 

 

VIKTIGA ANVISNINGAR 

 

1. Sätt i stickkontakten direkt i eluttaget. 

2. Det är viktigt att du läser bruksanvisningen noggrant innan du använder utrustningen. 

3. Hastighetsförändringar sker inte omedelbart.  Ställ in önskad hastighet med hjälp av 

justeringsknappen på datorkonsolen.  När du är klar släpper du justeringsknappen.  

Datorn kommer att känna igen kommandot och öka hastigheten gradvis. 

4. För att förhindra att du tappar balansen och skadas får du INTE gå upp på eller ned från 

löpbandet medan det är i rörelse. Enheten startar på mycket låg hastighet; efter att du 

vant dig vid hur maskinen fungerar är det korrekta sättet att starta löpbandet är att stå på 

bandet medan det långsamt accelererar. 
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5. Håll alltid i handtagen när du gör ändrar med kontrollerna. 

6. En säkerhetsnyckel som bör användas i en nödsituation medföljer denna utrustning.  

Operativa funktioner kan endast utföras medan säkerhetsnyckeln sitter i konsolen.  I 

händelse av en nödsituation, dra bort säkerhetsnyckeln för att omedelbart stoppa bandet 

och stänga av löpbandet.  Displayen återställs när säkerhetsnyckeln sätts i igen. 

7. Knapparna på konsolen är exakt inställda och kräver minimalt fingertryck.  För att undvika 

att skada knapparna ska inte överdriven kraft användas vid användning av dem. 

8. Denna utrustning är endast avsedd att användas av vuxna!  Låt inte barn använda eller 

leka nära löpbandet.  Om barn rör sig i närheten av löpbandet måste de vara under uppsikt.  

Denna utrustning är inte avsedd för terapeutisk användning.  Rådgör med din läkare innan 

du börjar träna. 
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MONTERINGSBESLAG 

 

 

INNEHÅLLET I LÅDAN: 

 

 

KOMPONENTFÖRTECKNING 

 

 

MONTERINGSVERKTYG: 

 

Nr. Beskrivning Mått Antal 

 

Nr. Beskrivning Mått Antal 

A Huvudram  1 E Konsolpaneluppsättning  1 

B Upprätt rör, vänster sida  1 C28 Säkerhetsnyckel  1 

C Upprätt rör, höger sida  1 D09 Strömkabel  1 

D Konsolbas  1     
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MONTERINGSINSTRUKTIONER 

 

STEG 1: 
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STEG 2: 
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STEG 3:  
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STEG 4: 
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STEG 5: 
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STEG 6: 
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SÅ ANVÄNDER DU SÄKERHETSNYCKELN 
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1. Kläm fast säkerhetsnyckeln i dina kläder innan du börjar springa. 

 

2. I en nödsituation, dra i linan till säkerhetsnyckeln för att stoppa maskinen. 
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SÅ FLYTTAR DU MASKINEN 
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VIKTIG ELEKTRISK INFORMATION 

 

VARNING: Detta löpband måste anslutas till en strömkälla med rätt spänning för att 

fungera korrekt. För din och andras säkerhet är det viktigt att du kontrollerar att strömkällan 

motsvarar specifikationerna innan du ansluter utrustningen. Om strömkällan har fel spänning 

kan det göra att utrustningen eller användaren skadas allvarligt. 

 

JORDNINGSMETODER: 

Denna produkt måste vara jordad. Jordningen gör att strömmen följer minsta motståndets väg, 

vilket minskar risken för elektriska stötar. Kontakten måste anslutas till lämpligt uttag som har 

installerats korrekt och som är jordat i enlighet med alla lokala föreskrifter och förordningar. 

Kontrollera att produkten är ansluten till ett uttag som har samma antal stift som kontakten. 

Använd inte adapter med denna produkt. 

Denna produkt är avsedd för användning i elnät med märkspänning och har en jordad kontakt 

som ser ut som den på bilden A. Se till att produkten är ansluten till ett uttag som passar 

kontakttypen. Adapter får inte användas med denna produkt. 

 

FARA:  

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

med en behörig elektriker om du är osäker på om produkten är korrekt jordad. Modifiera inte 

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

för att installera ett eluttag av rätt typ.  

 

VARNING! 

1. Använd gärna ett vägguttag med jordfelsbrytare till detta löpband. Se till att elkabeln inte 

kommer i närheten av löpbandets rörliga delar inklusive lutningsmekanismen och 

transporthjulen. 

2. Anslut ALDRIG löpbandet till en generator eller UPS-strömförsörjning. 

3. Avlägsna ALDRIG någon kåpa utan att först ha dragit ur väggkontakten.  

4. Utsätt ALDRIG löpbandet för regn eller fukt. Detta löpband är inte konstruerat för användning 

utomhus, nära pooler eller i andra miljöer med hög luftfuktighet. 
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TRÄNINGSDATOR 

 

 

 

KNAPPFUNKTIONER: 

1. INCLINE+/INCLINE-: Tryck på den här knappen för att justera lutningen. 

2. SNABBVAL HASTIGHET Tryck på 3-6-9-12 för att snabbt välja hastighet. 

3. START: Tryck på den här knappen när som helst för att starta maskinen. 
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4. PROGRAM: Tryck på den här knappen för att välja 24 mellan program, 3 användare, 2 HRC och kroppsfett. 

5. MODE: Tryck på den här knappen för att välja mellan tid, sträcka, kalorier träningsmål. 

6. STOP/PAUSE：Tryck på den här knappen för att pausa eller stoppa maskinen. 

7. SPEED+/SPEED-：Tryck på den här knappen för att justera hastigheten. 

 

MEDIA:  

1. MP3-UTTAG: Sätt i MP3-kabeln för att visa musiken på enheten.  

2. USB-PORT: Kan användas för laddning av enheten. 

 

 

 

 

DATORFUNKTIONER: 

1. SNABBSTART: Tryck på START, systemet räknar ner i 3 sekunder och en ljudsignal hörs. 

2.Tryck på SPEED+/- för att justera maskinens hastighet eller ställa in målvärdet. 

3.Tryck på INCLINE+/- för att justera maskinens lutning eller ställa in målvärdet. 

4.MODE: Tryck på MODE för att ange nedräkning för TID, STRÄCKA, KALORIER. 

-Tryck på SPEED+/- eller INCLINE+/- för att ställa in målvärdet för träningen. 

-Tryck på START-knappen, löpbandet går igång efter 3 sekunder. 

-Tryck på SPEED+/- och INCLINE+/- för att justera hastigheten och lutningen. 

 

5.PROGRAM: Tryck på PROG-knappen, du kan välja mellan 24 program, 3 användare,2 HRC och kroppsfett. 

 

5.1 Inställning av 24 inbyggda program: I standbyläget trycker du på PROG-knappen, displayen visar 24 

program, välj mellan 24 program. 

-Tryck på MODE för att bekräfta valet av program. 

-Tryck på SPEED+/- eller INCLINE+/-för att ställa in träningstiden. 

-Varje program kan delas in i 10 sektioner; Maskinen piper 3 gånger när en ny sektion startar. 

-Tryck på SPEED+/- eller INCLINE+/- för att ändra hastigheten eller lutningen under varje sektion. 

-Maskinen piper 3 gånger och stannar när programmet är avslutat. 

 

5.2 Uppsättning med 3-användarprogram: I standbyläget trycker du på PROG-knappen tills du ser U1, U2, 
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U3; 

-Tryck på MODE för att bekräfta valet av användarprogram. 

-Tryck på SPEED+/- eller INCLINE+/-för att ställa in träningstiden. 

-Tryck på MODE-knappen för att bekräfta och ställa in hastigheten och lutningen för varje sektion. Upprepa 

tills du är klar med inställningen av alla 10 sektioner för alla 3 användarprogram.  

-Tryck på START-knappen för att starta respektive användarprogram som du har ställt in. Maskinen piper 3 

gånger när en ny sektion startas i  användarprogrammen. 

-Tryck på SPEED+/- eller INCLINE+/- för att ändra hastigheten eller lutningen under varje sektion. 

-Maskinen piper 3 gånger och stannar när programmet är avslutat. 

 

5.3 Inställning av hjärtpulsprogram: I standbyläget trycker du på PROG-knappen tills du ser HP1, HP2; För 

att använda denna funktion föreslår vi att du använder bröstbandet. Bröstbandet måste sitta direkt mot huden 

på bröstet. 

-Tryck på MODE för att bekräfta valet av målpuls, måltid, ålder och lutning.  

- Tryck på SPEED+/- or INCLINE+/- för att välja inställningsvärde. 

-Tryck på START-knappen för att starta det som du har ställt in. 

-Under pulsprogrammet kan du trycka på SPEED+/- eller INCLINE+/ för att ändra hastighet och lutning, men 

systemet kommer att justera hastigheten och lutningen utifrån det målpulsvärde som du har ställt in. 

 

5.4 Inställning av kroppsfettstest: I standbyläget trycker du på PROG-knappen tills du kommer till FAT. 

-Tryck på MODE för att bekräfta valet av FAT (kroppsfett) och bekräfta värdet som du har ställt in. 

Ställ in värdet med SPEED+/- eller INCLINE+/- från F-1 till F-4(F-1 KÖN, F-2 ÅLDER, F-3 LÄNGD, F-4 VIKT) 

-Tryck på MODE för att öppna F-5(F—5 KROPPSFETTSTEST), håll händerna på pulssensorerna; konsolen 

visar ditt kroppsfettsvärde efter 3 sekunder. 

 

-Kroppsfettsvärdet är avsett som en vägledning och skall inte betraktas som medicinska data: 

F-1 Kön 01 Man 02 Kvinna 

F-2 Ålder 10-99 

F-3 Längd 100-200CM 

F-4 Vikt 20-150 KG 

F-5 

BMI ≤19 UNDERVIKTIG 

BMI =(20–25) NORMAL VIKT 

BMI =(26---29) Övervikt 

BMI ≥30 Fetma 
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HANDPULSFUNKTION: 

Håll om handpulsplattorna i 3 sekunder, skärmen visar användarens pulsvärde. Dessa data är endast för 

referens och ska inte betraktas som medicinska data. 

 

 

PÅMINNELSE OM SMÖRJNING: 

Denna maskin har en funktion för påminnelse om smörjning. Om underhållslampan lyser, betyder det att ditt 

löpband behöver smörjas med olja. Vänligen läs bruksanvisningen först och applicera sedan oljan på den 

mellersta delen av däcket. När du har smort klart trycker du i standby-läget in knapparna SPEED+ och 

SPEED-, eller INCLINE+ och INCLINE- och håller in dem för att släcka underhållslampan. 

 

SÄKERHETSLÅSFUNKTION: 

Om du drar ut säkerhetsnyckeln, stannar maskinen oavsett vilket läge som har valts. Fönstret visar ”---” 

med påminnelseljud. Maskinen kan inte användas igen förrän säkerhetsnyckeln har satts i. 

 

ENERGISPARFUNKTION: 

Maskinen har en energisparfunktion. I standbyläget, i vänteläget, aktiveras energisparfunktionen om ingen 

knapptryckning görs inom 5 minuter och displayen stängs av. Du kan trycka på valfri knapp för att slå på 

displayen. 

 

STRÖM PÅ （ OCH STRÖM AV （ ） 

Stänga av strömmen: Du kan när som helst stänga av strömmen för att stoppa löpbandet utan att 

löpbandet tar skada.  

 

FÖRSIKTIGT: 

1. Vi rekommenderar att du håller låg hastighet i början av träningspasset och håller i ledstängerna tills du 

känner dig bekväm och vet hur löpbandet fungerar. 

2. Fäst magnetänden på säkerhetsdraglinan i datorn och fäst även clipset till säkerhetsdraglinan i dina kläder. 

3. För att avsluta träningen på ett säkert sätt trycker du på STOP-knappen eller drar ut säkerhetsdraglinan, 

löpbandet stannar omedelbart. 

SMÖRJA LÖPBANDET 
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VIKTIG ANMÄRKNING: 

Du kommer att behöva smörja löpbandet innan du använder det för första gången.  

 

 

LÖPBAND OCH SMÖRJMEDEL FÖR LÖPBAND: 

Smörjning av däcket och bandet är viktigt eftersom friktionen mellan dessa påverkar 

löpbandets livslängd och funktion. Vi rekommenderar därför att du inspekterar däcket och 

bandet regelbundet.  

 

 

 

VARNING: Dra alltid ut kontakten till löpbandet från vägguttaget innan du rengör, smörjer 

eller reparerar enheten.  

 

 

SÅ SMÖRJER DU LÖPBANDET: 

1. Lyft upp bandet på ena sidan och applicera smörjmedlet på däcket. Använd en trasa för att 

grundligt stryka ut smörjmedlet över däcket.  Upprepa denna process på andra sidan. 

2. De rörliga delarna skall rotera fritt och tyst. Om delar rör sig på ett onormalt sätt påverkar 

det utrustningens säkerhet. Kontrollera och dra åt skruvarna regelbundet. 

3. För att löpbandet ska hålla längre rekommenderar vi att du underhåller det med jämna 

mellanrum. 
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Följande underhållsschema rekommenderas: 

Låg användningsfrekvens (mindre än 3 timmar/vecka)        var 6:e månad 

  Medelhög användningsfrekvens (3–5 timmar/vecka)        var 3:e månad 

Hög användningsfrekvens (mer än 5 timmar/vecka)        varannan månad 

 

 

 

 

UNDERHÅLL 
 

Allmän rengöring förlänger livslängden och prestandan på ditt löpband. Håll enheten ren och 

underhåll den genom att dammtorka av komponenterna regelbundet. Rengör bandet på båda 

sidor för att förhindra att damm ansamlas under bandet. Håll dina löparskor rena från smuts så 

att smuts från dina skor inte sliter ut däcket och bandet. Rengör bandet med en ren, fuktig 

trasa. 

 

➢ För att förlänga löpbandets livslängd rekommenderar vi att du stänger av det i 10 minuter 

varannan timme och att löpbandet är helt avstängt när du inte använder det. 

 

➢ Om bandet är för löst spänt kommer det att göra att du glider av det när du springer. Om 

bandet istället är för hårt spänt, kommer det att göra att motorernas prestanda försämras 

samtidigt som friktionen ökar mellan rullen och banden. Den lämpligaste spänningen för 

banden är om de kan dras ut 50-75 mm från däcket.  

 

CENTRERING AV BANDET: 

Placera löpbandet på plant underlag och ställ in hastigheten på 6-8 km/h för att kontrollera att 

bandet driver. 



24 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1. Om bandet drar åt höger, dra ut 

säkerhetsnyckeln och stäng av 

strömbrytaren, vrid sedan justerskruven 

på höger ¼ varv medurs. Sätt i 

strömbrytaren och säkerhetsnyckeln och 

starta löpbandet. Om bandet inte rör sig, 

upprepa detta steg tills bandet är 

centrerat.  Se figur A. 

2. Om bandet drar åt vänster, dra ut 

säkerhetsnyckeln och stäng av 

strömbrytaren, vrid sedan justerskruven 

på höger ¼ varv medurs. Sätt i 

strömbrytaren och säkerhetsnyckeln och 

starta löpbandet. Om bandet inte rör sig, 

upprepa detta steg tills bandet är 

centrerat.  Se figur B. 
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FELSÖKNINGSGUIDE 

1. Datorn fungerar inte efter ett strömöverslag 

a) Kontrollera om överbelastningsskyddet har löst ut, om det har det trycker du in det för 

att aktivera det igen 

b) Kontrollera att kablarna till strömbrytaren, överbelastningsskyddet, kontrollpanelen och 

transformatorn är ordentligt anslutna 

c) Kontrollera att kabeln från datorn till kontrollpanelen är ordentligt ansluten, ta bort det 

upprätta röret och kontrollera anslutningen mellan varje kabel, kontrollera att alla 

kablar är ordentligt isatta, om en kabel har lossat, anslut den eller byt ut den om den 

3. Med tiden kommer bandet att slacka. 

För att spänna bandet vrider du 

justerskruvarna på vänster och höger 

sida ¼ varv medurs och kontrollerar 

sedan bandets spänning. Upprepa denna 

process tills bandet har rätt spänning. Se 

till att du justerar lika mycket på båda 

sidorna för att säkerställa att bandet går 

rakt. Se figur C. 
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är trasig 

d) Kontrollera att transformatorn är intakt, byt ut den om den är trasig 

2. Display E01: Felmeddelande. Möjlig orsak: Kablarna från datorn och den nedre 

kontrollpanelen är inte ordentligt isatta, vänligen kontrollera alla kablar. Om kabeln är trasig, 

byt ut den mot en ny. Om ovanstående inte fungerar, byt till en ny transformator. 

3. Display E03: Överspänningsskydd. Vid en strömspik/spänningsöverslag kommer systemet 

att skydda sig självt genom att starta om maskinen; om delar på maskinen har låst sig, 

motorn startar inte, vilket leder till överbelastning och stark ström, kommer maskinen att 

skydda sig själv, ta reda på orsaken till att komponenterna har låst sig och justera maskinen 

eller applicera lite olja på delen som kärvar, starta sedan om maskinen; Kontrollera om det 

hörs ett missljud från motorn som kan ha orsakats av överbelastning eller om det luktar 

bränt från den, om så är fallet, byt ut motorn; Kontrollera om det luktar bränt från 

kontrollpanelen, om det gör det, byt ut den. 

4. Display E04 eller E12: Inläsning av lutningsgrad misslyckades, Kontrollera att VR-kabeln 

till lutningsmotorn har anslutits korrekt. Om inte, återanslut VR så att den sitter ordentligt; 

Kontrollera att nätkabeln till motorn sitter i, och att nätkabeln till motorn är ordentligt 

ansluten och med rätt symbol på kontrollpanelen; Kontrollera om motorn är defekt, om så 

är fallet byt ut den eller lutningsmotorn. Och tryck på knappen ”inlärning” på den nedre 

kontrollpanelen för att läsa in programvaran in igen efter att du har kontrollerat att allt är 

som det ska. 

5. Display E05: Överspänningsskydd. Vid en strömspik/spänningsöverslag kommer systemet 

att skydda sig självt genom att starta om maskinen; om delar på maskinen har låst sig, 

motorn startar inte, vilket leder till överbelastning och stark ström, kommer maskinen att 

skydda sig själv, ta reda på orsaken till att komponenterna har låst sig och justera maskinen 

eller applicera lite olja på delen som kärvar, starta sedan om maskinen; Kontrollera om det 

hörs ett missljud från motorn som kan ha orsakats av överbelastning eller om det luktar 

bränt från den, om så är fallet, byt ut motorn; Kontrollera om det luktar bränt från 

kontrollpanelen, om det gör det, byt ut den. 

6. Display E06: MCU-problem, omriktare. 

7. Display E07: Omriktaren är för varm. 

8. Display E08: Omriktaren kan inte ta emot signalen från kontrollpanelen. 
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9. Display E09 eller E10: Problem med intern signal, omriktare. 

10. Display E11: Felmeddelande. Starta om löpbandet eller byt till en ny omriktare. 

11. Display E14: Problem med omriktaren. Kontrollera att kabeln till motorn respektive 

omriktaren är ordentligt ansluten. Om inte, anslut motorkabeln till omriktarkabeln. Om 

ovanstående inte fungerar, vänligen byt ut mot en ny omriktare. 

12. Display E15 eller E16: Problem med strömsensor U eller W. Kontrollera att kabeln till 

motorn respektive omriktaren är ordentligt ansluten. Om inte, anslut motorkabeln till 

omriktarkabeln. Kontrollera om´det luktar bränt från likströmsmotorn. Byt ut motorn om det 

gör det. Om ovanstående inte fungerar, vänligen byt ut mot en ny omriktare. 

 


