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1. Säkerhetsanvisningar 1. Säkerhetsanvisningar

VIKTIG! VIKTIG!

• Det är ett löpband av klass HB enligt DIN EN 957-1 / 6.

Max lastkapacitet 130 kg.

Löpbandet får endast användas för det avsedda ändamålet!

J likvärdig Övrig använda sig av

eventuellt farligt. Importören kan inte hållas ansvarig för skador 

orsakade av felaktig användning.

Du tränar med en enhet som har utformats med avseende på säkerhet 

enligt de senaste resultaten. Möjliga källor till fara som kan orsaka 

skador har uteslutits så långt det är möjligt.

•

•

•

•

•

•

•

•

Löpbandet tillverkas enligt DIN EN 957-1 / 6 klass HB. Max användarvikt 

är 130 kg.

Löpbandet ska endast användas för det avsedda ändamålet. All annan användning av 

föremålet är förbjuden och kanske farlig. Importören kan inte hållas ansvarig för skada 

eller skada orsakad av felaktig användning av utrustningen.

Löpbandet har tillverkats enligt de senaste säkerhetsstandarderna.•

är otillåtlig och

För att undvika skador och / eller olyckor, läs och följ dessa enkla 

regler:

För att förhindra skada och / eller olycka, läs och följ dessa enkla 

regler:

1. Låt inte barn leka med eller nära enheten.

Kontrollera regelbundet att alla skruvar, muttrar och handtag är 

ordentligt åtdragna.

Byt omedelbart ut defekta delar och använd inte enheten förrän den 

har reparerats. Var också uppmärksam på eventuell 

materialutmattning.

Undvik höga temperaturer, fukt och vattenstänk.

Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder enheten.

Enheten behöver tillräckligt med utrymme i varje riktning, minst 

2mx1m bak!

Placera enheten på en fast och jämn yta.

1. Låt inte barn leka på eller i närheten av utrustningen.

2.

2. Kontrollera regelbundet att alla skruvar, muttrar och handtag sitter ordentligt 

fast.

Byt omedelbart ut alla defekta delar och använd inte utrustningen förrän den 

har reparerats. Se upp för materialutmattning.

3.

3.

4: e

4: e Undvik höga temperaturer, fukt och stänkande vatten.

5.

5. Läs igenom bruksanvisningen noga innan du startar utrustningen.

Utrustningen kräver tillräckligt med ledigt utrymme i alla riktningar, på 

baksidan, min. 2x1m!

Ställ utrustningen på en fast och plan yta.

6: e

6: e

7: e

7: e

8: e.

9.

Träna inte omedelbart före eller efter måltiderna. Innan du börjar 

träna, bör du alltid göra en medicinsk undersökning först.

Enhets säkerhetsnivå kan endast garanteras om du kontrollerar 

slitdelarna med jämna mellanrum. Dessa är markerade med * i 

dellistan.

Träningsutrustning ska aldrig användas som lekutrustning.

Stå inte på väskan.

Använd inte lösa kläder utan lämpliga träningskläder som en 

träningsoverall.

10.

11.

12: e

13: e

8: e.

9.

Träna inte omedelbart före eller efter måltiderna. Låt dig undersökas 

av en läkare innan du börjar träna.

Maskins säkerhetsnivå kan endast säkerställas om du regelbundet 

inspekterar delar som är slitna. Dessa anges med ett * i listan över 

delar. Hävarmar och andra justeringsmekanismer för utrustningen får 

inte hindra

räckvidd av rörelse under Träning.

Träningsutrustning får aldrig användas som leksaker. Trampa inte på 

huset utan bara på de steg som tillhandahålls för detta ändamål.

Använd inte lösa kläder; bära lämpligt träningsredskap

Sök som a Träning kostym, för exempel.

ha på sig skor Övrig aldrig träning barfota.

Se till att andra inte befinner sig i löpbandet, eftersom andra personer 

kan skadas av rörliga delar.

Det är inte tillåtet att placera objektet i rum med hög luftfuktighet (badrum) 

eller på balkongen.

Kontrollera att objektet är jordat under träningen. Om marken inte är 

perfekt kan datorns e-postfunktion orsaka elektrisk stöt!

Reparationer får endast utföras av en elektriker.

10.

11.

12: e

13: e

14: e

15: e

16.

17: e

18: e

14: e

15: e

Använd skor och träna aldrig barfota. Se till att ingen tredje part är i 

närheten av enheten, eftersom andra personer kan skadas av rörliga 

delar.

Träningsanordningen får inte ställas in i fuktiga rum (badrum) eller på 

balkongen.

Se till att enheten är jordad under träningen. Felaktig jordning kan 

orsaka elektrisk stöt i händelse av ett fel.

Reparationer i motorområdet får endast utföras av en kvalificerad 

elektriker.

Se till att nätsladden och löpbandet är tillräckligt åtskilda från varma 

källor.

Ställ löpbandet så att du kan se människor närma sig.

16.

17: e

18: e

19: e

20: e

19. Var uppmärksam på tillräckligt avstånd mellan strömkabeln och löpbandet till 

heta källor.

20. Ställ löpbandet på ett sådant sätt att du kan se andra personer som 

värderar ...
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2. Allmänt 2: a general

Användningsområdet för denna träningsanordning är hemområdet. 

Enheten uppfyller kraven i DIN EN 957-1 / 6 klass HB. CE-märkningen 

hänvisar till EG-direktiv 2004/108 / EG; 98/37 / EG, 2006/42 / EG och 

2006/95 / EG. Felaktig användning av denna enhet (t.ex. överdriven 

träning, felaktiga inställningar etc.) kan skada hälsan.

Denna träningsutrustning är avsedd att användas hemma. Utrustningen uppfyller kraven 

i DIN EN 957-1 / 6 klass HB. CE-märkningen hänvisar till EU-direktiv 2004/108 / EEG; 

98/37 / EEG, 2006/42 / EEG och 2006/95 / EEG. Hälsoskador kan inte uteslutas om 

utrustningen inte används som avsett (till exempel överdriven träning, felaktiga 

inställningar etc.).

Innan träningen påbörjas bör en allmän undersökning utföras av din läkare 

för att utesluta eventuella hälsorisker.

Innan du börjar din träning bör du göra en fullständig fysisk undersökning av din 

läkare för att utesluta eventuella befintliga hälsorisker.

2.1 förpackning 2.1 Förpackning

Förpackningen är gjord av miljövänliga och återvinningsbara material:

Miljökompatibla och återvinningsbara material:

• Kartong yttre förpackning

• Gjutna delar av skum, CFC-fri polystyren (PS)

• Folier och påsar av polyeten (PE)

• Polypropylen (PP) remmar

• Extern förpackning gjord av kartong

• Gjutna delar av skum CFS-fri polystyren (PS)

• Plåt och påsar av polyeten (PE)

• Förpackningsremmar av polypropen (PP)

2.2 Avfallshantering 2.2 Avfallshantering

Vid slutet av dess livslängd får denna produkt inte överstiga

Normalt hushållsavfall ska kasseras men måste tas 

till en uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk 

och elektronisk utrustning. Materialen är 

återvinningsbara enligt deras märkning. Genom att 

återanvända, återvinna eller andra former av 

återvinning av gamla enheter bidrar du till att skydda 

vår miljö.

Fråga hos den kommunala administrationen

ansvarig bortskaffningspunkt.

Var noga med att behålla förpackningen för reparationer / krig

ranty betyder något. Utrustningen ska inte kastas i 

hushållsavfallet!
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3. Konstruktion 3. Montering

För att göra det enklare för dig att montera löpbandet har vi redan 

förmonterat de viktigaste delarna. Läs dessa monteringsanvisningar 

noggrant innan du monterar enheten och fortsätt sedan steg för steg enligt 

beskrivningen.

För att göra det enklare för dig att montera löpbandet har vi förmonterat de 

viktigaste delarna. Läs dessa instruktioner noggrant innan du monterar 

utrustningen och fortsätt sedan steg för steg enligt beskrivningen.

paket innehåll Förpackningens innehåll

• Ta ut alla enskilda delar ur förpackningen och lägg 

dem bredvid varandra på golvet.

• Packa upp alla enskilda delar och lägg dem på golvet.

• Se till att du har tillräckligt med rörelsefrihet i varje riktning (minst 1,5 

m) under monteringen.

• Innan du börjar ställa in måste löpbandet ha nått 

rumstemperatur.

• Se till att du har tillräckligt med utrymme för rörelse (minst 1,5 m) på 

alla sidor under monteringen.

• Se till att löpbandet har rumstemperatur innan du monterar 

det.

För att undvika skador och olyckor måste löpbandet 

ställas in av två personer. Räck dig aldrig mellan ramen 

och motorhuset!

För att få en säker montering måste löpbandet monteras av 

två personer. Lägg aldrig fingrarna mellan huvudstativet och

motorkåpa!

3.1 Checklista 3.1 Kontrollista
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3.2 Monteringssteg

Steg / steg 1

Uppmärksamhet:

Ta inte bort fästtejpen förrän du har monterat färdigt, annars kan 

du skada dig själv! Som redan nämnts, genomför bara 

församlingen med två personer!

Varning:

Lossa inte ländduken förrän monteringen är klar. Om du lossar ländduken först 

kan det orsaka fara. Montering måste göras av två personer!

Steg / steg 2

Fäst datorn på stöden med skruvarna (a).

Montera datorn på de upprättstående stolparna med skruvarna (a).
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Steg / steg 3

Styr stöden uppåt och fäst dem med tre sexkantiga skruvar vardera 

(a).

Lyft upp vänster och höger upprättstående stolpar enligt bilden till höger och dra åt med 

sexkantskruven (a), så kan du lossa ländduken.

Nu kan säkerhetsremmen lossas!

Steg / steg 4

Montera slutligen locken (B) med tre Phillips-skruvar vardera 

(b)

Montera höljena (B) med tre korsskruvar (b)
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3.3 Ställa in löpbandet 3.3 Ställa in objektet

•

•

•

•

Använd aldrig löpbandet utomhus.

Placera aldrig löpbandet nära öppet vatten eller i rum där 

luftfuktigheten är mycket hög.

Se till att nätsladden inte korsar banor.

Om det valda rummet är heltäckningsmatta, se till att det finns 

tillräckligt med utrymme mellan löpbandet och heltäckningsmatta. Om 

detta inte är fallet, använd en kudde.

Håll ett säkerhetsavstånd på minst 2x1m bakom gångytan för att inte 

skada dig själv på väggen i en nödsituation.

Efter en lång tids användning kan svart nötning ses under löpbandet. 

Detta är normalt slitage och betyder inte att det finns en defekt. Denna 

nötning kan avlägsnas med alla kommersiellt tillgängliga 

dammsugare. För att förhindra nedsmutsning är det lämpligt att 

placera en matta under löpbandet.

3.3.1 Justering av löpbandet

Se till att golvet där det ska placeras är plant. Om löpbandet inte är 

säkert, flytta det till en annan plats.

3.3.2 Strömförsörjning

Se till att du inte ansluter löpbandet till ett flera uttag som redan 

innehåller en TV eller dator.

3.3.3 Vikning av löpbandet

Fällning och vikning är väldigt enkelt med hjälp av gastryckfjädrar. Se 

till att lutningsjusteringen har nått den horisontella (0% lutningen) 

innan du viker, eftersom det är det enda sättet att fälla den. För 

försiktigt löpytan uppåt (håll den i den bakre ramen, vänster och höger 

om löpytan) tills den klickar på plats. Löpytan är säkrad i detta läge.

3.3.4 Fäll ut löpbandet

För att fälla ut löpbandet igen, tryck på frigöringsspaken med foten. 

Samtidigt styr du slitbanan långsamt mot marken. Genom att använda 

dämpningssystemet sjunker löpytan över en viss nivå

Vinkla ner säkert.

•

•

•

•

•

•

Använd det inte ute.

Ställ inte föremålet mycket nära vattenkällor eller i ett rum med hög luftfuktighet.

Se till att nätsladden inte ligger där du går. Om löpbandet placeras på 

en matta, kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme mellan 

mattan och löpbandet. Om inte, använd en skyddsmatta.

Var uppmärksam på säkerhetsområdet på löpbandets baksida på 2x1m.

Du kan hitta nötning av gummi under längre träning. Det är inte en defekt, det är en 

normal poängsättning. För att undvika orenheter kan du sätta en skyddsmatta under 

löpområdet.

•

•

3.3.1 Inställning i detalj

Marken måste vara jämn i området, där du kommer att ställa in objektet.

3.3.2 Strömförsörjning

Var uppmärksam på att löpbandet inte kommer att anslutas till ett fleruttag om det redan 

finns TV och andra underhållningsartiklar inkopplade.

3.3.3 Fäll upp

Uppfällningen går lätt tack vare hjälp av tryckfjädersystemet. Se till att 

löpytan är plan (lutning 0%) innan du fäller upp föremålet. Flytta 

löpområdet uppåt genom att hålla ramen på baksidan tills du hör en 

"klack" och löpområdet är säkrat.

3.3.4 Vikning av löpbandet

För att fälla löpbandet trycker du på upplåsningssystemet med foten och 

leder löpområdet nedåt. Var uppmärksam på att 

kompressionsfjädersystemet kommer att stödja dig, men snälla låt inte 

löpbandet!
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3.3.5 Flytta löpbandet

Gör följande för att flytta löpbandet till en annan plats:

- Se till att lutningsvinkeln är 0%.

- Stäng av löpbandet vid strömbrytaren.

- Dra ut nätsladden från vägguttaget.

- Vik löpbandet upp tills det klickar på plats.

- Vinkla den försiktigt mot dig och rulla den till önskad 

plats på transportrullarna.

3.3.6 Förvaring av löpbandet

För säkerhetsåtgärder, särskilt om du har barn, bör du följa följande 

punkter:

- Stäng av löpbandet vid strömbrytaren

- Dra ut nätsladden ur uttaget.

- Ta bort nödstoppnyckeln och förvara den på en plats som 

inte är tillgänglig för barn.

3.3.5 Rörelse av löpbandet

För att flytta löpbandet till en annan plats, följ upp följande instruktioner, 

vänligen:

- Lutningsvinkeln måste vara 0%.

- Stäng av föremålet.

- Koppla ur nätsladden från uttaget.

- Vik upp föremålet.

- Kan inte löpbandet till din sida tills du enkelt kan rulla det på de 

integrerade rullarna till den nya platsen.

3.3.6 Lagring

Var uppmärksam vid lagring.

- Stäng av föremålet.

- Koppla ur nätkabeln.

- Ta bort nödnyckeln och placera den på en 

oåtkomlig plats för barn.

4. Börja förberedelserna 4. Startprocedur

4.1 Strömförsörjning

Sätt strömbrytaren, som sitter bredvid strömkabeluttaget på baksidan 

av motorkåpan, till "I".

Nödstopp nyckel

Att ta bort nödstoppsknappen säkerställer att löpbandet stängs av 

omedelbart i en nödsituation. Av den anledningen, fäst 

nödstoppnyckelns sladd i dina träningskläder innan du börjar träna. Att 

stoppa löpbandet i höga hastigheter med hjälp av nödstoppnyckeln 

rekommenderas inte eftersom du kan skada dig själv

skulle kunna. För att stoppa löpbandet säkert, använd

- knapp. Löpbandet kan inte startas så länge nödstoppsknappen 

inte är i den angivna “nödstopp” -positionen. Av säkerhetsskäl är det 

förbjudet att träna utan att sätta i nödstoppnyckeln på dina kläder, 

eftersom löpbandet inte stänger av sig själv vid fall. Om 

nödstoppnyckeln togs bort när löpbandet fortfarande var uppför 

ställde ut då

måste tryckas in efter att nödstoppsknappen har placerats

den -

Knapp för att återställa lutningen till 0% innan löpbandet kan startas 

igen.

4.2

4.1 Strömförsörjning

Slå på strömbrytaren.

4.2 Säkerhetsnyckel

Kontrollera om säkerhetsnyckeln är placerad. Om säkerhetsnyckeln inte är korrekt 

placerad kan löpbandet inte startas. En övning utan fixning

sladden är inte tillåten, eftersom löpbandet inte stannar om du faller ner. För att 

stoppa löpbandet säkert, använd - knapp, snälla.

Om du drar i säkerhetsnyckeln och löpbandets lutning inte är 0% måste du 

återställa lutningen

efter nollknappen, genom att trycka på

- knapp. Om du inte ställde lutningen till 0% kan löpbandet inte startas.

4.3 Att stiga av och på löpbandet

Använd handtagen för att gå på eller av löpbandet och se alltid mot 

datorn medan du tränar. Om du vill stoppa ditt träningspass då

tryck på - Knappa och vänta tills löpbandet är klart

har stannat. Först då ska du lämna löpbandet.

4.4 Avstigning i en nödsituation

Om en nödsituation inträffar och du tvingas sluta träna plötsligt, gör så 

här:

- Dra ut nödstoppsknappen

- Håll ledstängerna med båda händerna

- Hoppa med båda fötterna på trappan på sidan och vänta tills 

löpbandet har stannat.

4.3 Steg på och av löpbandet

Använd ledstänger för att trampa på och av löpbandet. Titta i datorns 

riktning under din träning. Om

du vill stoppa övningen, tryck på - knappen och vänta

tills löpbandet stannar helt.

4.4 Trampa av i ett nödfall

I ett nödfall följer du upp följande procedur:

- Dra ut nödnyckeln

- Ta tag i båda handtagen

- Hoppa på sidoskenorna och vänta tills löpbandet 

stannar helt.

- Tryck på STOPP-knappen.
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5. Dator 5. Dator

5.1 Datornycklar 5.1 Datornycklar

Genom att trycka på denna knapp bekräftas de angivna värdena.

Genom att trycka på denna knapp bekräftas de inställda värdena.

Öka / minska funktionsvärdena och lutningen (INCLINE). En längre 

tryckning aktiverar snabb genomgång.

Öka / minska funktionsnivåer och lutning. Om du trycker längre på dessa 

knappar aktiveras den automatiska värdesökaren.

Aktiverar programvalet.

Aktiverar profilalternativet.

Avslutning av utbildning. När du trycker en gång har stoppknappen en 

pausfunktion i 5 minuter. Om du trycker och håller ner STOPP-knappen igen 

raderas all data.

Starta / stoppa din träning. Om du trycker på STOP en gång aktiveras pausfunktionen i 5 

minuter. Det betyder att all data sparas i 5 minuter. Om du trycker och håller ned 

STOPP-knappen återställs alla värden.

Öka / minska funktionsvärdena och hastigheten (SPEED). En längre 

tryckning aktiverar snabb genomgång.

Öka / minska funktionsnivåer och hastighet. Om du trycker längre på dessa 

knappar aktiveras den automatiska värdesökaren.

Börja din träning

Börja din träning.
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Snabbknappar: Genom att trycka på snabbknapparna kan vissa hastigheter 

och lutningar väljas direkt.

Snabbknappar: Genom att trycka på snabbknapparna aktiveras förinställda värden för hastighet 

och lutning.

5.2 Display 5.2 Display

5.2.1 Beskrivning av displayen

5.2.1 Förklaring av symbolerna

Tilldelning av hjärtfrekvensen till olika träningsområden: Max hjärtfrekvens = 

(220 - ålder)

Låg: 0 ~ 64%

Fettförbränning: 65% ~ 74%

Aerobics: 75% ~ 84%

Hög: 85% över

Förklaring: Vid en ålder av 30 år kan max. Hjärtfrekvens 220-30 = 190. Om 

du nu har en träningspuls på 120 motsvarar detta 63% av 190 och "LOW" 

-fältet tänds.

Användare i detta åldersintervall, mål HRC-formel: Max. 

Hjärtfrekvens = (220 - ålder)

Låg: 0 ~ 64%

Fettförbränning: 65% ~ 74%

Aerobics: 75% ~ 84%

Hög: 85% över

Förklaring: Om användaren är 30 år är max HRC 190, i HRC-träningsläge, om användaren HRC är 

120, så 120/190 = 63% och den kommer att visa Låg.

Muskelaktivitet

Beroende på lutningen används olika muskelgrupper och deras aktivitet 

visas grafiskt.

Instruktioner för kroppsmuskler

När löpbandet startar kommer kropps- och muskellinjer att lysa, när användaren justerar lutningen, 

kommer motsvarande muskelträning att blinka.
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5.3 Driftsättning av datorer 5.3 Drift av datorn

5.3.1 Innan du börjar:

Så snart löpbandet slås på hörs en signalton och

Du kan använda Smaka på din vikt mellan 23-130 kg

stiga på. Efter inmatning, tryck på Att mata in

att bekräfta. Displayen visar nu "Välj program". Med

Du kan använda knapparna för att välja ditt program enligt 

beskrivningen i följande text.

5.3.1 Start / klar status:

Efter att en ljudsignal slås på kommer fönstret för viktinställning att 

aktiveras.

Tryck

23 ~ 130 KG Tryck

"VÄLJ PROGRAM", tryck på

eller tryck på SNABBSTART för att starta direkt.

Syftet med viktinställningen är att låta användaren veta vilka kalorier som förbrukas och ställa 

in lämplig formel för förändring. Vikten kan ställas in för varje omstart.

för viktinställning är det förinställda värdet 70 kg, intervallet är

för att bekräfta vikten visas skärmen

för att välja programstyrning

5.3.2 Snabbstart

a. Sätt på löpbandet.

b. Placera nödstoppsknappen på det markerade läget. Ett pip hörs.

5.3.2 Snabbstart

a. Sätt på löpbandet.

b. Sätt säkerhetsnyckeln i urtaget på konsolen. En ljudsignal hörs.

c. Tryck

startar med en hastighet (SPEED) på 1.0 km / h och en lutning 

(INCLINE) på 0%.

för att starta löpbandet. Löpbandet

c. Tryck

km / h, lutning = 0%.

för att starta löpbandet och det börjar vid SPEED = 1.0

d. Under träningen kan du trycka på

d. Tryck på under träningen

eller tryck på

kan också göra det med snabbknapparna.

för att öka eller minska

för att öka eller minska lutningen. Du

- knapparna ställer in hastigheten eller genom att trycka på

- Knappar ändrar lutningen. Detsamma fungerar med snabbknapparna.

e. Att trycka på en gång

aktiverar pausfunktionen. Tidsfönstret visar "STOP", alla värden slutar 

räknas och löpbandslutningen flyttas till 0% -positionen av 

säkerhetsskäl. Vill du arbeta med din

- knapp under träning

e. Tryck på under träningen

Tidsfönstret visar "STOP". Vid den här tiden, alla värden på

datorn slutar räkna och lutningen minskas till 0%. Tryck på för att 

fortsätta din träning

en gång kommer löpbandet att sluta springa.

För att fortsätta träna, tryck på - knapp.

f. tryck på

Tryckt andra gången i tre sekunder, då raderas all data och du 

kommer tillbaka i startläge.

Programläge

- tangent en andra gång och håll den intryckt

f. Om du trycker på

löpbandet återställs till Start / Ready-läge.

igen, men håll den vid andra gången i 3 sekunder,

5.3.3

Om viktinmatningen har slutförts visas den efter att ha tryckt på 

Programvalsknappen. Genom att trycka på

programmen visas i följande ordning:

MANUAL-P1 - P2 - P3 - P4 - P5 - P6 - RANDOM - ANVÄNDARE - HRC1-3 - BODY FAT.

Manuellt program

a. Välj med

b. Bekräfta med

c. Du kan nu använda och

Du kan sedan användad.

5.3.3

Efter att vikten har valts kan du hoppa in i programmet

genom att trycka på . Genom att trycka du kan bläddra igenom

programmen: MANUAL-P1 - P2 - P3 - P4 - P5 - P6 - RANDOM - ANVÄNDARE - HRC1-3 - BODY 

FAT.

Programläge

Manuellt program

a. Välj med

b. Bekräfta med

c. Nu har du möjlighet att välja träningstid genom att trycka på

och för att bekräfta tiden med .

Därefter kan avståndet väljas medd.

MANUELLA knappar.

knappar MANUELLT.

.

.

Knappar en träningstid

att bekräfta.

ett träningsavstånd

knappar och

låtsas och med bekräftas.

bekräftat med .
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e. Kalorierna som ska brännas kan ställas in med 

och med bekräftas ..

Genom att trycka på Knapp startar ditt träningspass och allt

specificerad data börjar räkna bakåt. Du kan bara ställa in ett värde på 

tid, avstånd eller kalorier som ett

det andra värdet anges, sedan raderas det andra värdet.

Nycklar e. Slutligen kan kalorierna ställas in genom att trycka på och 

bekräfta med .

Med du kan börja din träning. Var uppmärksam på att du bara kan ställa in 

en av tid, avstånd eller kalorier. Om du ställer in ett andra värde återställs det första 

inställda värdet.

knappar

f. f.

1) P1-program 1) P1-program

Efter att ha bekräftat program 1 kan du använda

Träningsnivå kan ställas in mellan nivå 1 och 10. Att bekräfta

de Tryck på ENTER för att bekräfta att du väljer P1 och anger inställningen för träningsintensitetsnivå:

Tryck

10.

för att ställa in nivå, förinställt värde är 1, intervall är nivå 1 ~ nivå

Programmet med och din träning börjar.

Tryck

och efter 3 sekunder kommer löpbandet att börja springa.

för att bekräfta målavstånd, visar skärmen "Ready Go"

2) P2-program

2) P2-program

Tryck

att få.

för att bekräfta P2 och för att ange intensiteten

Tryck för att bekräfta P2 och ange intensitetsnivåinställning:

Genom att trycka på

Nivå

Knappar, du kan justera intensiteten på Tryck

10.

för att ställa in nivå, förinställt värde är 1, intervall är nivå 1 ~ nivå

1-10 och med att bekräfta. Tryck för att bekräfta välj nivå och ange tidsinställning:

Standardträningstiden är 30:00, men kan ändras med knapparna 

i intervallet 20: 00-99: 00.

Tryck för att ställa in tid. Förinställd tid är 30:00, intervallet är 20: 00-99: 00.

Tryck

börja springa.

för att bekräfta måltiden och efter tre sekunder kommer löpbandet att

Tryck på Knapp bekräftar tiden och startar din träning.

3) P3-P6-program: Dessa matas in på samma sätt som program P2. 3) P3-P6: Sätt att ställa in samma som P2

4) Slumpmässigt program: 4) PROGRAM RANDOM ( hastighetsprogram som visade sig av en slump)

Tryck

Ange tiden.

för att bekräfta det slumpmässiga programmet och gå till Tryck för att bekräfta RANDOM-programmet och ange tidsinställningen. tid

kan justeras genom att trycka på .

Genom att trycka på Knappar, kan ange träningstiden

Tryck för att ange avståndsinställning. För att justera avståndet använder du

och med kommer att bekräfta.

knapparna och bekräfta med .

Mer deprimerande Knappar, du kan ställa in träningsavståndet

Slutligen kan du ställa in kalorivärdet genom att trycka på .

låtsas och med att bekräfta. I slutändan kan de

Tryck

ställ bara in tid, avstånd eller kalorier. Om du ställer in ett andra värde återställs det första 

inställda värdet.

och du börjar träna. Var uppmärksam på att du kan

bränna kalorier med kan anges.

Tryck på

Ange ett värde för tid, avstånd eller kalorier, ett andra värde anges, sedan 

raderas det andra värdet.

Knapp aktiverar löpbandet. Du kan bara göra en
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5) ANVÄNDAR-program 5) PROGRAMANVÄNDARE

Tryck för att bekräfta USER-programmet. Med Tryck för att bekräfta USER-programmet och ange användarval U1-U4

du kan välja en av fyra användare (USER) U1-U4. genom att trycka . Fyra användare kan lagras.

Tryck i tre sekunder och den valda ANVÄNDAREN är Tryck i 3 sekunder för att bekräfta användaren. Den första stapeln blinkar.

aktiverad. Den första stapeln blinkar. Med

tilldela nu hastigheten för det blinkande fältet och använd

Du kan använda knappar Med knappar som du kan ställa in hastighet och med

de knappar kan du ställa in lutningen för detta fält. Om du har

om du anger alla staplar eller med

avslutade inställningen bekräfta med . När du har ställt in sista stapeln trycker du på

När programmet är klart, tryck på sekunderna igen. 

Profilen är nu sparad.

Nyckel för tre

i 3 sekunder och profilen sparas.

Tryck sedan igen för att välja användare . Det blinkar nu Tryck för att aktivera användaren och ange tidsinställning. Med

tiden. Med Knappar du kan ställa in träningstid knapparna kan du ställa in träningstiden. Tryck och ställ in

låtsas, och med att bekräfta. Sedan avståndet med knappar, bekräfta . Nu kan du

Träningsavstånd med Nycklar och med ställ in kalorivärdet genom att trycka på .

bekräftas. Nu har du möjlighet att ange kalorier som ska 

förbrännas.

de Tryck

ställ bara in tid, avstånd eller kalorier. Om du ställer in ett andra värde återställs det första 

inställda värdet.

och du börjar träna. Var uppmärksam på att du kan

Tryck på

Ett andra värde används för att ange värdet på tid, avstånd eller kalorier

in, sedan raderas det andra värdet.

Knapp aktiverar löpbandet. Du kan bara göra en

Tryck

ställ bara in tid, avstånd eller kalorier. Om du ställer in ett andra värde återställs det första 

inställda värdet.

och du börjar träna. Var uppmärksam på att du kan

6) HRC-program 6) PROGRAM HRC

Du bör använda ett bröstband för att genomföra detta program!

Info: Om hastigheten har ökat tio gånger ökar lutningen med 1, precis som 

om hastigheten har minskat tio gånger minskar lutningen med 1.

Denna funktion måste användas med ett bröstbälte! Hastigheten och lutningen kommer att 

justeras av datorn för att nå ditt hjärtslagsmål. Om hastigheten ökar 10 gånger ökar lutningen 1 

nivå. Om hastigheten minskar 10 gånger minskar lutningen 1 nivå.

Tryck för att bekräfta HRC-programmet och ange hjärtfrekvensen

Tryck

Valet av hjärtfrekvens varierar 60%, 75% eller THR.

för att bekräfta HRC-programmet och in i

val, 60%, 75% eller THR (individuell inställning) genom att trycka på

Välj området genom att trycka 

på.

Knappar önskat

60% eller 75% intervall 60% eller 75% läge

När du har valt området trycker du på

kan nu ställa in träningstiden mellan 20: 00-99.00 minuter med

Knapp. du

Tryck för att bekräfta och ange tidsinställning, intervall 20: 00-

99.00. Bekräfta med och justera din ålder med

stiga på. Med inträdet är bekräftat. Senare

knappar. Tryck för att stänga åldersinställningen. Bpm-fönstret visar

ge din ålder med och bekräfta inmatningen

beräknat hjärtfrekvensmål. Tryck

fönstret visar den faktiska hjärtfrekvensen och THR-fönstret visar hjärtfrekvensmålet.

för att starta ditt träningspass. Bpm

Med . Bpm-displayen (slag / minut) visar det beräknade

Pulsgräns på. Tryck

Bpm-displayen visar nu den aktuella hjärtfrekvensen och THR-displayen visar 

hjärtfrekvensgränsen.

och din träning börjar. De
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THR-läge THR-läge

När du har valt THR trycker du på Knapp. Tidsinmatningen Tryck för att bekräfta och ange tidsinställning, ställ in tiden med

blinkar. Med

Set 20: 00-99.00 minuter. Med

du kan ange önskad maxpulsgräns.

Med knapparna kan du ställa in en träningstid mellan

inträdet är bekräftat. Nu

de knappar, intervall 20: 00-99.00. Bekräfta med Övrig

justera din maxpuls med knappar. Tryck

Använd Knappar och bekräfta inmatningen för att stänga hjärtfrekvensinställningen

genom att trycka på

visar nu den aktuella hjärtfrekvensen och THR visar 

hjärtfrekvensgränsen.

Knapp. Din träning börjar. Bpm-displayen Tryck

hjärtfrekvens och THR-fönstret visar hjärtfrekvensmålet.

för att starta ditt träningspass. Bpm-fönstret visar det faktiska

7) PROGRAM Kroppsfett

7) Kroppsfettprogram

Tryck för att bekräfta programmet Body Fat och ange åldersval

Tryck

nu när man går in i åldern. Med

för att validera Body Fat-programmet. De finns

Ge henne nycklar genom att trycka . Tryck för bekräftelse och ange

Ålder och bekräfta med . Sedan anges storleken Val av höjd. Med knappar kan du ställa in kroppen

med Nycklar utförda. Gå in med att bekräfta. höjd. Bekräfta med och sätt ditt kön med knappar.

Välj nu med Välj deras kön och Bekräfta med och ställ in din vikt genom att trycka på

bekräfta med . vikten är nu med bekräfta slutligen dina inställningar med

Håll handpulsgivaren i cirka 15 sekunder så kommer fönstret

.

Nycklar in och med

Handpulsgivare i 15 sekunder, displayen visar nu din kroppsfettprocent.

godkänd. Omfamna det

visa BODYFAT-värdet. Efter 1 minut eller tryck tillbaka till 

Standby-sidan.

nyckel då kan

Antingen genom att trycka på

displayen växlar tillbaka till startläget.

Knapp eller hoppar efter en minut

5,4 kg / pund display 5.4 KGS / LBS-omkopplingsläge

Om du är i kroppsfettläge trycker du på för tio Tryck på

aktivera KGS / LBS-omkopplingsläge, om LBS, LCD-fönstren visar 

"engelska". Om KGS visas "Metrisk" i fönstret. Förbi

knappen under kroppsviktläget i 10 sekunder, kommer

Sekunder

mellan KG (displayen visar metrisk) eller pund (displayen visar engelska

Knapp. Nu kan du med Nycklar

trycka på knappar du kan växla mellan KGS och LBS,

på). Tryck för att bekräfta Knapp.

för att bekräfta tryck .
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6. Skötsel och underhåll 6. Skötsel och underhåll

6.1 Skötsel

• Ta bort smuts från löpytan

Kommersiell dammsugare, om den är mycket smutsig, kan löpytan 

också rengöras med en fuktig trasa och vatten. Använd aldrig 

tvättmedel.

Använd endast en fuktig trasa utan hårda rengöringsmedel för 

rengöring. Var noga med att inte spilla vätska inuti datorn.

Komponenter som kommer i kontakt med svett behöver bara rengöras 

med en fuktig trasa.

•

•

6.1 Skötsel

• Använd en dammsugare för att rengöra löpbandet. Om bältet är riktigt smutsigt, 

använd en våt trasa. Använd inte rengöringsmedel.

med en

• Använd endast en fuktig trasa vid rengöring och undvik hård

rengöringsmedel. Se till att det inte kommer fukt i datorn.

• Komponenter som kommer i kontakt med svett behöver endast 

rengöras med en fuktig trasa.

6.2 Centrera löpbandet

Under träningen används löpbältet mer av en fot än den andra. Detta leder 

till att löpbältet skjuts ut ur mitten under lång tid. Löpbandet utformades så 

att automatisk centrering sker kontinuerligt. På grund av långvarig 

användning kanske löpbältet inte längre centreras. I detta fall är det 

nödvändigt att centrera löpytan med de två insexskruvarna på löpbandets 

bakre ände.

6.2 Centrera löpbandet

Under träningen trycker ena foten löpbältet starkare än den andra. Enligt det 

kommer bältet att flyttas ut ur centrum. Normalt centreras bältet automatiskt, 

men under längre träning kan det vara så att bältet är utanför mitten. Följ i så 

fall följande instruktioner. I löpdäckets bakre ände finns 2 st av alla skruvar som 

kommer att användas för att centrera remmen. Använd inga lösa kläder under 

centreringen.

-

-

-

Vrid insexskruven inte mer än ¼ varv för varje steg. Sträck ut ena sidan 

och släpp den andra sidan.

bältets hastighet måste vara 6 km / h, men se till att ingen kör på 

bältet.

Använd inte lösa kläder när du centrerar slitbanan

- Vrid aldrig insexskruven mer än 1/4 varv åt gången.

Dra alltid åt ena sidan och lossa sedan den andra. Låt löpbandet köra 

med en hastighet på cirka 6 km / h medan du centrerar utan en 

träningsperson.

-

-

När centreringen är klar, gå på löpbandet i fem minuter med den tidigare 

inställda hastigheten. Upprepa vid behov den beskrivna processen. Se till 

att du undviker för mycket spänning av löpbältet, eftersom detta minskar 

livslängden avsevärt.

Om du är klar med centreringen, gå på löpbandet i cirka 5 minuter, med en hastighet på 6 km / h. 

Om löpbandet fortfarande inte är i centrum, vänligen centrera remmen igen. Var uppmärksam på att 

du inte tvingar bältet för mycket, en kortare livslängd kommer att orsakas.

Om avståndet från vänster är för stort, då

- vrid vänster skruv a ¼ vrid medurs (medurs; dra åt)

och vrid höger skruv a ¼ vrid moturs (moturs; lossa)

Om avståndet från höger sida är för stort, då

vrid höger skruv a ¼ vrid medurs (medurs; dra åt)

och vrid vänster skruv a ¼ vrid moturs (moturs; lossa)

Om gapet på vänster sida är för stort, snälla

- vrid vänster skruv a ¼ vrid medurs (dra åt den)

- vrid höger skruv a ¼ vrid moturs (lossa den) Om luckan på 

höger sida är för stor, snälla

- vrid vänster skruv a ¼ vrid moturs (lossa den)

- vrid höger skruv a ¼ vrid medurs (dra åt den)

-

-

-
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6.3 Justering av löpbandsspänningen

Med tiden förlorar slitbanan spänningen. Det här är en

normalt slitage och behöver inte oroa dig. Detta kan bestämmas om 

du, när du sätter ner foten under träning, märker att löpbältet stannar 

ett ögonblick och glider över rullarna. För att undvika att glida, öka 

spänningen på löpbandet genom att vrida båda skruvarna medurs. 

Vrid aldrig skruvarna mer än ¼ varv åt gången. Upprepa detta steg tills 

du inte längre har problemet med att löpbältet glider igenom när du 

sätter ner foten. Om löpbandet löper ut ur mitten centrerar du det enligt 

beskrivningen i punkt 6.2.

6.3 Dra åt remmen

Efter längre träning minskar bältets spänning. Det kan kontrolleras om du 

lägger en fot på bältet och bältet stannar. För att lösa detta problem, vrid 

båda skruvarna medurs för ¼ varv. Vänligen vänd dem inte mer. Om bältet 

tar slut mitt, justera det så som beskrivs under 6.2.

6.4 Smörjning av löpytan

En välsmord löpyta ökar komforten och minskar slitaget. Löpbandet har 

redan förberetts för omedelbar träning på fabriken, så att smörjning innan 

din träning inte är nödvändig. Löpbandet måste smörjas då och då på grund 

av friktion. Som riktlinje: 3 träningsenheter per vecka i cirka 30 minuter och 

en hastighet på 6 km / h, bör den smörjas var sjätte månad.

6.4 Smörj löpbandet

Ett bra smörjande löpdäck minimerar slitaget. Smörjning före första 

träningen är inte nödvändig. Smörjningen bör göras var 6: e månad om du 

tränar 3 gånger i veckan i 30 minuter.

För att kontrollera silikonnivån, lägg din hand under löpbältet med 

löpbandet avstängt. Om du fortfarande känner silikon behöver den inte 

smörjas, men om löpbandets baksida känns torr bör den smörjas med en 

silikonspray / silikonolja.

För att kontrollera smörjningen, se till att löpbandet är avstängt. Lägg handen 

mellan remmen och däcket. Om du fortfarande känner lite kisel är det inget behov 

av smörjning. Om bältets baksida känns torr, är det nödvändigt att smörja bältet.
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Smörjningsprocess:

1) Stoppa löpbandet så att löpytans söm är upp.

Lyft löpytan från plattan och spray silikonet framifrån och bak så långt 

som möjligt i mitten av plattan. Upprepa på andra sidan också.

Aktivera sedan löpbandet med en hastighet av 1 km / h och gå från 

vänster till höger så att löpbältet kan absorbera silikonet.

2)

3)

Hur man gör det:

1) Stoppa remmen så att sömmen är stoppad på ovansidan.

2) Lyft upp remmen lite och lägg lite kisel mellan däcket och remmen i 

mitten, från framsidan och slutar på baksidan. Smörj den igen från 

andra sidan.

Starta löpbandet med en hastighet på 1 km / h och gå på löpbandet från vänster 

till höger, så att bältet kan absorbera kislet mycket bra.

3)

7. Utbildningsinstruktion 7. Utbildningsmanual

Träning med löpbandet är idealisk träning för att stärka viktiga 

muskelgrupper och hjärt-kärlsystemet.

Träning med löpbandet är en idealisk rörelseutbildning för att stärka viktiga 

muskelgrupper och hjärt-cirkulationssystemet.

Allmän information om utbildning Allmänna anvisningar för utbildning

• Träna aldrig direkt efter en måltid.

• Om möjligt, träna på ett pulsinriktat sätt.

• Värm upp dina muskler innan du börjar träna.

• Vid slutet av träningen, snälla minska din hastighet. Sluta aldrig 

träna plötsligt!

• Träna aldrig direkt efter en måltid.

• Om möjligt, orientera träningen till pulsfrekvensen.

• Gör uppvärmning av muskler innan du börjar träna.

• När du avslutar träningen, snälla minska hastigheten. Avsluta aldrig träningen plötsligt.

7.1 Träningsfrekvens 7.1 Träningsfrekvens

För att förbättra din kropp och förbättra din uthållighet på lång sikt 

rekommenderar vi träning minst tre gånger i veckan. Detta är den 

genomsnittliga träningsfrekvensen för en vuxen för att uppnå långsiktig 

framgång när det gäller kondition eller ökad fettförbränning. När du blir mer i 

form kan du också träna dagligen. Träning med jämna mellanrum är särskilt 

viktigt.

För att förbättra fysisk kondition och förbättra tillståndet på lång sikt rekommenderar vi 

träning minst tre gånger i veckan. Detta är den genomsnittliga träningsfrekvensen för 

en vuxen för att få framgång på lång sikt eller hög fettförbränning. När din 

konditionsnivå ökar kan du också träna dagligen. Det är särskilt viktigt att träna 

regelbundet

intervaller.

7.2 Träningsintensitet 7.2 Träningsintensitet

Bygg upp din träning noggrant. Träningsintensiteten bör ökas långsamt så 

att det inte finns några tecken på trötthet i musklerna och muskuloskeletala 

systemet.

Strukturera din träning noggrant. Träningsintensiteten bör ökas gradvis så att 

inga utmattningsfenomen i muskulaturen eller rörelsessystemet uppstår.

7.3 Pulsinriktad träning 7.3 Pulsinriktad träning

Vi rekommenderar att du väljer en “aerob träningszon” för din 

individuella pulszon. Prestandaförbättringar i

Uthållningsområden uppnås huvudsakligen genom långa aeroba 

träningsenheter. Se målpulsdiagrammet för denna zon eller använd 

hjärtfrekvensprogrammen som en guide. Du bör spendera minst 80% av din 

träningstid i detta aeroba område (upp till 75% av din maximala hjärtfrekvens). 

Under de återstående 20% av tiden kan du bygga in toppbelastningar för att 

flytta din aerobiska tröskel uppåt. På grund av träningens framgång kan du 

senare uppnå högre prestanda med samma puls, vilket innebär en förbättring 

av formen. Om du redan har erfarenhet av pulsstyrd träning kan du anpassa 

din önskade pulszon till din specifika träningsplan eller träningsnivå.

För din personliga pulszon rekommenderas att du väljer ett aerobt träningsområde. 

Prestationsökningar inom uthållighetsområdet uppnås huvudsakligen av långa 

träningsenheter inom det aeroba området. Hitta den här zonen i målpulsdiagrammet 

eller orientera dig på pulsprogrammen. Du bör genomföra 80% av din träningstid i detta 

aeroba intervall (upp till 75% av din maximala puls).

Under de återstående 20% av tiden kan du använda belastningstoppar för att flytta din 

aeroba tröskel uppåt. Med den resulterande träningsframgången kan du senare 

producera högre prestanda vid samma puls; Detta innebär en förbättring av din fysiska 

form. Om du redan har någon erfarenhet av pulskontrollerad träning kan du matcha din 

önskade pulszon till din speciella träningsplan eller träningsstatus.
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Anteckning: Kvalitet:

Eftersom det finns personer med "hög och låg puls" kan de individuella 

optimala pulszonerna (aerob zon, anaerob zon) skilja sig från enskilda fall 

från allmänheten (målpulsdiagram). I dessa fall bör träningen baseras på 

individuell erfarenhet Om du stöter på fenomenet bör du definitivt rådfråga 

en läkare innan du tränar

för att kontrollera hälsokonditionen för träning.

Eftersom det finns personer som har "höga" och "låga" pulser kan de 

enskilda optimala pulszonerna (aerob zon, anaerob zon) skilja sig från 

allmänheten (målpulsdiagram).

I dessa fall måste träningen konfigureras enligt individuell erfarenhet. Om 

nybörjare konfronteras med detta fenomen, det

är viktigt att en läkare kommer att konsulteras innan träningen påbörjas,

för att kontrollera hälsokapaciteten för utbildning.

7.4 Träningskontroll 7.4 Träningskontroll

Både medicinskt och fysiologiskt är det mest förnuftiga pulskontrollerad 

träning, som baseras på den individuella maximala hjärtfrekvensen.

Både medicinskt och när det gäller träningsfysiologi är pulsstyrd träning 

mest vettig och är inriktad på individens maximala puls.

Denna regel gäller både nybörjare, ambitiösa amatöridrottare och proffs. Beroende 

på träningsmålet och prestandanivån tränar du med en viss intensitet för den 

individuella maximala hjärtfrekvensen (uttryckt i procentenheter).

Denna regel gäller både för nybörjare, ambitiösa fritidsidrottare och för proffs. 

Beroende på målet för träning och prestationsstatus görs träning med en specifik 

intensitet av individuell maximal puls (uttryckt i procentenheter).

För att göra kardiovaskulär träning effektiv ur idrottsmedicinsk synpunkt 

rekommenderar vi en träningspuls på 70% - 85% av den maximala pulsen. 

Observera målpulsdiagrammet nedan.

För att effektivt konfigurera hjärtcirkulationsträning enligt

till idrottsmedicinska aspekter rekommenderar vi en träningspuls på 70% 

85% av maximal puls. Se följande målpulsdiagram.

Mät din hjärtfrekvens vid följande tillfällen:

Mät din puls vid följande tidpunkter:

1. Före träning = vilopuls

2. Tio minuter efter träningens start = träning / träningspuls

3. En minut efter träning = återhämtningspuls

1. Före träning = vilopuls

2. Tio minuter efter träningens start = träning / arbetspuls

3. En minut efter träning = återhämtningspuls

• Under de första veckorna är det lämpligt att träna med en 

puls vid den nedre gränsen för träningspulszonen (cirka 

70%) eller lägre.

• Under de första veckorna rekommenderas att träning sker med en 

puls vid den nedre gränsen för träningspulszonen (cirka 70%) eller 

lägre.

• Intensifiera under de kommande 2-4 månaderna

Träna gradvis tills du når den övre änden av träningspulszonen 

(cirka 85%), men utan att överväldiga dig själv.

• Under de närmaste 2-4 månaderna intensifierar du träningen stegvis 

tills du når den övre änden av träningspulszonen (cirka 85%), men 

utan att överanstränga dig själv.

• Men även om du är i gott träningskondition, strö lösa sessioner i det 

nedre aeroba området i ditt träningsprogram så att du regenererar 

tillräckligt. ”Bra” träning betyder alltid intelligent träning som inkluderar 

förnyelse vid rätt tidpunkt. Annars kommer du att överträna och din 

form försämras.

• Om du är i gott träningskondition, sprid dig lättare

enheter i det lägre aeroba området här och där i träningsprogrammet så att du 

regenererar tillräckligt. "Bra" träning betyder alltid träning på ett intelligent sätt, 

vilket inkluderar regenerering vid rätt tidpunkt. Annars överträningsresultat och 

din form

degenererar.

• Varje stressande träningsenhet i det övre pulsintervallet för individuell 

prestanda bör alltid följas i efterföljande träning av en regenerativ 

träningsenhet i det nedre pulsintervallet (upp till 75% av maximal puls).

• Varje laddningsenhet i det övre pulsintervallet för individuell 

prestation bör alltid följas vid efterföljande träning av en 

regenerativ träningsenhet i det nedre pulsintervallet (upp till 75% 

av maximal puls).
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När tillståndet har förbättrats krävs en större träningsintensitet så att 

pulsfrekvensen når "träningszonen", dvs organismen är nu mer effektiv.

När tillståndet har förbättrats krävs högre träningsintensitet för att 

pulsfrekvensen ska nå "träningszonen"; det betyder att organismen har högre 

prestanda.

Beräkning av träning / träningspuls: Beräkning av tränings- / arbetspulsen:

220 pulsslag per minut minus ålder = personlig, max. Hjärtfrekvens (100%). 220 pulsslag per minut minus ålder = personlig, maximal hjärtfrekvens (100%).

Träningspuls

Lägre gräns:

Övre gräns:

Träningspuls

Lägre gräns:

Övre gräns:

(220 - ålder) x 0,70 (220 

- ålder) x 0,85

(220 - ålder) x 0,70 (220 

- ålder) x 0,85

7.5 Träningens varaktighet 7.5 Träningstid

Varje träningspass bör helst bestå av en uppvärmningsfas, en träningsfas 

och en nedkylningsfas för att undvika skador.

Varje träningsenhet bör helst bestå av en uppvärmningsfas, en träningsfas och en 

nedkylningsfas för att förhindra skador.

Uppvärmning:

Uppvärmning: 5 till 10 minuters långsam körning.

Kör långsamt in i 5 till 10 minuter.

Träning:

Träning: 15 till 40 minuters intensiv eller inte överbelastningsträning med den intensitet som nämns ovan.

15 till 40 minuters intensiv men inte överväldigande träning

över intensitet

.

Kyla ner:

Kyla ned: 5 till 10 minuters långsam körning.

5 till 10 Minuter långsam Läcka.

Sluta träna omedelbart om du känner dig dålig eller om några tecken på överansträngning uppstår.

Sluta träna omedelbart om du känner dig obekväm eller om du upplever 

några tecken på överansträngning.

Förändringar i metabolisk aktivitet under träning: Förändringar av metabolisk aktivitet under Träning:

• Under de första tio minuterna av uthållighet använder vår kropp 

sockerglykogenen som lagras i musklerna.

• Under de första 10 minuterna av uthållighetsförmågan förbrukar våra 

kroppar sockerarterna som lagras i våra muskler glykogen.

• Fett förbränns också efter cirka 10 minuter. • Efter ca 10 minuter förbränns fett dessutom.

• Efter 30-40 minuter aktiveras sedan lipidmetabolismen 

är de kroppsfett de huvud

Energileverantör.

• Efter 30-40 minuter aktiveras fettmetabolismen, då är kroppens 

fett den viktigaste energikällan.
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Målpulsdiagram

(Hjärtfrekvens / ålder) / (hjärtfrekvens / ålder)

= 220 ålder

Max hörfrekvens * 90%

Max hörfrekvens * 85%

Föreslagen övre gräns

Max hörfrekvens * 70%

Föreslagen nedre gräns

Ålder
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8. Sprängskiss / explosionsteckning
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9. Dellista

placera beteckning Beskrivning Dimension / dimension Kvantitet

3510 -1 huvudram

- 2 Plast lock

- 3 Eluttag

- 4: e Strömsladd

- 5: e Phillips skruv

- 6 Strömbrytare

- 7: e Säkring

- 8: e elkabel

- 9 elkabel

- 10 elkabel

- 11 elkabel

- 12 sensor

- 13 kretskort

- 14 Phillips skruv

- 15 Datakabel, nedan

- 16 Kabelinmatning

- 17: e Phillips skruv, självgängande

- 18: e Bricka

- 19: e Phillips skruv, självgängande

- 20 motor

- 21 Fästplatta för motor

- 22 Sexbult

- 23 Vårtvätt

- 24 Gummidämpare

- 25 Sexbult

- 26: e Mor, självlåsande

- 27 Sexbult

- 28 Vårtvätt

- 29 Bricka

- 30 fjäder

- 31 Mor, självlåsande

- 32 * Drivrem

- 33 Gångdäck

- 34 Gummispjäll för gångdäck

- 35 Phillips skruv

- 36 Phillips skruv

- 37 Skumring

- 38 * Löpbälte

- 39 Förlängningsplatta

- 40 Phillips skruv, självgängande

- 41 Motorkåpa

- 42 Rullskydd

- 43 Trampa

- 44 Dubbelsidig tejp

- 45 Motorkåpa, nedan

- 46 Phillips skruv, självgängande

- 47 Spänningsfilter

- 48 kondensator

- 49 Bricka av plast

- 50 Phillips skruv

- 51 Ändlock, vänster

- 52 Ändlock, höger

- 53 Phillips skruv, självgängande

- 54 Lutningsmotor

- 55 Bricka av plast

- 56 Phillips skruv

- 57 Bricka

- 58 Moder självlåsande

- 59 roll

- 60 Sexbult

- 61 Remrulle, fram

- 62 Plast lock

- 63 Remrulle, bak

- 64 Sexbult

- 65 Bricka

- 66 cylinder

- 67 Lutningsram

- 68 Sexbult

- 69 Transportrulle

- 70 Sexbult

- 71 Plast lock

- 72 Gummiinsats

Huvudram

Ändkåpa

Strömkontakt

Strömkabel

Korsskruv

Strömbrytare

Säkring

Tråd

Tråd

Tråd

Tråd

sensor

Kontroller

Korsskruv

Sänk ned styrkabeln

Kabelanslutningskontakt

Självgängande skruv

Bricka

Självgängande skruv

motor

Motor fixeringsplatta

Sexkantsskruv

Vårtvätt

Gummikuddar

Sexkantsskruv

Säkerhetsmutter

Sexkantsskruv

Vårtvätt

Bricka

Hoppa

Säkerhetsmutter

Drivrem

Löpande däck

Stötfångare för löpande 

däckskruv

Korsskruv

Skumring

Löpbälte

Förlängningsplatta

Självgängande skruv

Motorkåpa

Transporthjulskydd

Sidoskenor

Dubbel sidoband

Nedre motorkåpan

Självgängande skruv

filtrera

sätta i halsen

Bricka av plast

Korsskruv

Bakre ändkåpa, vänster sida 

Bakre ändkåpa, höger sida 

Självtappande skruv

Lutningsmotor

Bricka av plast

Sexkantsskruv

Bricka

Säkerhetsmutter

Hjul

Sexkantsskruv

Framrulle

Ändkåpa

Bakre rulle

Sexkantsskruv

Bricka

Cylinder

Basram

Sexkantsskruv

Transporthjul

Sexkantsskruv

Ändkåpa

Gummikudde

1

2

1

1

4: e

1

1

1

1

1

1

1

1

7: e

1

2

3

2

5

1

1

2

2

3

1

11

1

1

1

1

1

1

1

6: e

7: e

2

2

1

2

8: e

1

2

2

4: e

1

10

1

1

8: e

4: e

1

1

2

1

2

1

3

5

2

2

1

1

1

2

2

1

1

1

2

2

2

4: e

25x50

M5x8

14AWGx90mm

14AWGx150mm

14AWGx300mm

14AWGx300mm

M5x10

ST4x16

Ø16xØ8x2t

ST5x15

M8x15

Ø8

M8x105

M8

M8x65

Ø8

Ø16xØ8x1.5t

NCC141760

M8

M6x25

M8x30

Ø20xØ9x3t

ST4x12

ST4x12

M5x10

ST4x20

M10x40

Ø6xØ16x1,5t

M10

M8x38

M6x55

Ø6xØ10x1.0t

M8x50

M8x50
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- 73

- 74

- 75

- 76

- 77

- 78

- 79

- 80

- 81

- 82

- 83

- 84

- 85

- 86

- 87

- 88

- 89

- 90

- 91

- 92

- 93

- 93-1

- 94

- 95 *

- 96

- 97

- 98

- 99

- 100

- 101

- 102

- 103

- 104

- 105

- 106

- 107

- 108

- 109

- 110

Artikelnumren markerade med * är slitdelar som utsätts för naturligt slitage och 

kan behöva bytas ut efter intensiv eller långvarig användning. Kontakta i så fall 

Finnlo kundtjänst. Här kan delarna mot

Beräkning kan begäras.

Phillips skruv, självgängande

Lutningsenhet

Plast lock

Sexbult

ärm

R-stift

Fällmekanism, övre del

Fällmekanism, nedre del

mor

Spak för fällmekanism

bult

fjäder

Plastbussning

Phillips skruv

Phillips skruv

Mor, självlåsande

Sexbult

Plasthylsa

Plastlock, rund

Bricka av plast

Support, vänster

Stöd, höger

Plastlock, oval

Skumhandtag

Datorram

Handpulsgivare

Nödstopp nyckel

skruvmejsel

silikon

Sexbult

dator

Justeringshandtag,

Skydd för justering på handtagets 

sexkantskruv

Sexbult

Sexbult

Stativskydd, vänster

Stativskydd, höger

Phillips skruv

Självgängande skruv

Lutningsbas

Ändkåpa

Sexkantsskruv

Lutning bas förlängning

R-stift

Övre vikningssystemrör Nedre 

vikningssystemrörspår

Handtag för fällbar systemkärna

Hoppa

Bussning

Tvärskruv

Tvärskruv

Säkerhetsmutter

Sexkantsskruv

Plastbussning

Rund ändkåpa

Bricka av plast

Vänster upprätt stolpe

Höger upprätt stolpe

Oval ändkåpa

Skumgrepp

Datorram

Handpulsgivare

Nödnyckel

Skruvmejsel

Silikon

Sexkantsskruv

dator

Ledstångsbrytare

Ledstång plastnyckel

Sexkantsskruv

Sexkantsskruv

Sexkantsskruv

Vänster sidokåpa

Höger sidokåpa

Självtappande skruv för diskbänk

Artikelnumren med * är slitdelar som utsätts för naturligt slitage och som måste 

bytas ut efter intensiv eller långvarig användning. I så fall kontakta Finnlo 

kundtjänst. Du kan begära delarna och debiteras för dem.

ST4x20 11

1

2

4: e

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4: e

2

6: e

1

1

2

2

1

2

1

1

1

2

1

2

2

2

6: e

6: e

1

1

4: e

M10x35

M4x12

M5x30

M5

M8x45

Ø8,5xØ20x3,0t

M8x42

M8x60

M8x20

M5x15

ST4x45
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10. Garantivillkor / garanti (endast Tyskland)

Vi ger en garanti för våra enheter enligt följande villkor:

1) I enlighet med följande villkor (nummer 2-5) kommer vi att reparera skador eller defekter i enheten som kan bevisas baseras på en tillverkningsfel utan 

kostnad om de rapporteras till slutanvändaren omedelbart efter upptäckt och inom 36 månader efter leverans.

Garantin täcker inte ömtåliga delar som B. glas eller plast. En garantiförpliktelse utlöses inte: av mindre avvikelser från målkvaliteten, som är irrelevanta 

för enhetens värde och användbarhet, genom skador från kemiska och elektrokemiska effekter, av vatten och i allmänhet av skada från force majeure.

2) Garantin tillhandahålls på ett sådant sätt att defekta delar repareras gratis eller ersätts av felfria delar, efter vårt val. Kostnaderna för material och 

arbetstid bärs av oss. Reparationer på installationsplatsen kan inte begäras. Bevis på köp med inköpsdatum och / eller leverans måste uppvisas. Ersatta 

delar blir vår egendom.

3) Garantin upphör om reparationer eller ingrepp utförs av personer som inte är auktoriserade att göra det av oss eller om våra enheter är försedda med 

tilläggs- eller tillbehörsdelar som inte är anpassade till våra enheter, och om enheten påverkas av force majeure eller har skadats eller förstörts av 

miljöpåverkan, i händelse av skador orsakade av felaktig hantering - i synnerhet underlåtenhet att följa bruksanvisningen - eller underhåll eller om 

enheten visar mekaniska skador av något slag. Efter telefonkonsultation kan kundtjänsten ge dig tillstånd att reparera eller byta ut delar som har skickats 

till dig. I det här fallet upphör naturligtvis inte garantin.

4) Garantitjänster

Garantiperiod pågår.

effekt varken a förnyelse de Garantiperiod än sätta du a ny

5) Ytterligare eller andra påståenden, särskilt de som ersätter skador som orsakats utanför enheten, är

- så länge ansvar inte är obligatoriskt enligt lag - uteslutet.

6) Våra garantivillkor, som innehåller kraven och omfattningen av våra garantitjänster, påverkar inte säljarens avtalsenliga skyldigheter.

7) Slitdelar, som visas som dessa i reservdelslistan, omfattas inte av garantivillkoren.

8: e) Garantin upphör att gälla vid felaktig användning, särskilt i gym, rehabiliteringsanläggningar och hotell.

importör

Hammer Sport AG

Från Liebig Str. 21 

89231 Neu-Ulm
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11. Beställningsformulär för servicehotline och reservdelar

För att kunna hjälpa dig optimalt, vänligen ha artikelnummer, 

serienummer, sprängvy och

Dellista klar.

SERVICE HOTLINE
Tfn: 0731-97488 -62 eller -68

Fax: 0731-97488-64

Måndag till torsdag

fredag

från 9 till 16 från 9 till 14

E-post: service@hammer.de

•

På

Hammer Sport AG

Kundtjänst

Von-Liebig-Str. 21: a

89231 Neu-Ulm

Artikelnummer: 3510 Technum IV 

serienummer:

Plats och datum: ........... ........................

Beställa reservdelar
(Vänligen fyll i bokstäver!)

Inköpsdatum: ................................... Köpt från företag: .............................................. .........

(Garantikrav endast i samband med en kopia av inköpskvittot!)

Leverera följande reservdelar till mig (skriv läsbart!):

placera beteckning kvantitet Beställ anledning

Köpare:

(Namn förnamn)

(Hus Nej.)

(Postnummer bostadsadress)

(Telefax)

(E-postadress)

Leveransadress: (om den skiljer sig från köparens adress) (företag)

(Kontaktperson)

(Hus Nej.)

(Postnummer bostadsadress)

(Telefax)

(E-postadress)
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