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Observera och följ informationen och instruktionerna i denna monterings- 
och bruksanvisning.
Om du har några frågor kan du självklart kontakta oss när som helst.

din Top Sports Gilles GmbH
Friedrichstr. 55
42551 Velbert

Uppmärksamhet:

Innan användning

bruksanvisningar

läs rad!

Viktiga rekommendationer och säkerhetsinstruktioner

Våra produkter är alltid TÜV-GS-testade och motsvarar därmed den 
nuvarande högsta säkerhetsstandarden. Detta faktum befriar dig dock inte 
från att strikt följa följande principer.

11. Träningskläder och skor som lämpar sig för konditionsträning med 
apparaten ska bäras. Klädseln måste vara sådan att den inte kan fastna 
under träning på grund av sin form (t.ex. längd). Träningsskorna ska väljas 
för att matcha träningsapparaten, ge alltid foten ett stadigt fäste och ha en 
halkfri sula.1. Montera enheten exakt enligt monteringsanvisningen och använd endast de 

enhetsspecifika enskilda delar som ingår för montering av enheten och som 
anges i monteringen. Före själva monteringen kontrollerar du grovt leveransens 
fullständighet med hjälp av följesedeln och fullständigheten i 
leveransomfattningen med hjälp av monteringsstegen.

12. OBSERVERA: Om yrsel, illamående, bröstsmärtor eller andra onormala 
symtom upplevs, avbryt träningen och kontakta en lämplig läkare.

2. Innan du använder enheten för första gången och med jämna 
mellanrum (var 1-2 månad), kontrollera att alla skruvar, muttrar och andra 
anslutningar är åtdragna, så att träningsenhetens säkra drifttillstånd 
garanteras. Defekta enskilda delar måste bytas ut eller avlägsnas 
omedelbart. Lås vid behov enheten tills den är reparerad.

13. I allmänhet är sportutrustning ingen leksak. De får därför endast 
användas på avsett sätt och av lämpligt informerade och utbildade 
personer.

14 Personer som barn, handikappade och handikappade får endast 
använda enheten i närvaro av en annan person som kan ge hjälp och 
vägledning. Användning av enheten av barn utan uppsikt måste förhindras 
genom att lämpliga åtgärder vidtas.

3. Ställ upp enheten på en torr, jämn plats och skydda den från fukt och 
fukt. Ojämna golv ska kompenseras genom lämpliga åtgärder på golvet 
och, om det finns tillgängligt med denna anordning, genom att använda 
justerbara delar av anordningen som är avsedd för detta ändamål. Kontakt 
med fukt och fukt ska uteslutas. 15 Det måste säkerställas att användaren och andra personer aldrig går 

eller står med några kroppsdelar i området för stillastående rörliga delar.
4. Om installationsplatsen ska skyddas särskilt mot tryckpunkter, smuts 
och liknande, placera en lämplig halkfri yta (t.ex. gummimatta, träskiva 
eller liknande) under apparaten. 16 Vid slutet av sin livslängd får denna produkt inte kasseras 

tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en 
insamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. 
Symbolen på produkten, bruksanvisningen eller förpackningen indikerar 
detta.
Materialen är återvinningsbara enligt deras märkning. Genom att 
återanvända, materialåtervinning eller andra former av återvinning av 
gamla apparater gör du ett viktigt bidrag till att skydda vår miljö.

Fråga kommunförvaltningen efter ansvarig slutförvaringsplats.

5. Tillåt minst 1 meter fritt utrymme runt löpbandet på installationsplatsen 
och minst 2 meter avstånd till andra föremål som möbler eller väggar 
baktill.

6. Använd inga aggressiva rengöringsmedel för att rengöra enheten och 
använd endast de medföljande verktygen eller lämpliga verktyg för 
montering och eventuella reparationer. Svettavlagringar på enheten måste 
tas bort omedelbart efter avslutat träningspass.

7. OBS! Pulsövervakningssystem kan vara felaktiga. Överdriven träning kan 
orsaka allvarliga skador eller dödsfall. En lämplig läkare bör därför 
konsulteras innan riktad träning påbörjas. Detta kan definiera den 
maximala belastningen (puls, watt, träningslängd etc.) du kan utsätta dig 
för och ge exakt information om rätt hållning under träning, träningsmål 
och kost. Den får inte tränas efter tunga måltider. Det bör noteras att 
denna enhet inte är designad för

17 Av hänsyn till miljön, släng inte förpackningsmaterial, tomma batterier 
och delar av enheten tillsammans med hushållsavfallet, utan släng dem i 
avsedda uppsamlingskärl eller lämna in dem på lämpliga 
insamlingsställen.

18 Max tillåten belastning (=kroppsvikt) har satts till 110 kg. Innan 
träningen påbörjas, se till att den tillåtna totalvikten inte överskrids. 
Ljudnivån (driftsljudet från löpbandet) är högre under träningsbelastning 
än vid tomgång.terapeutiska syften.

8:a. Träna endast med enheten om den fungerar korrekt. Använd endast 
originalreservdelar för eventuella reparationer.UPPMÄRKSAMHET: Om 
delar blir för varma när du använder enheten, byt ut dem omedelbart och 
säkra enheten mot användning så länge den inte har reparerats.

19 Om anslutningskabeln till denna enhet är skadad måste den bytas ut av 
tillverkaren eller kundtjänst eller av en elektriskt kvalificerad person.

9. När du justerar justerbara delar, var uppmärksam på rätt position eller 
den markerade, maximala justeringspositionen och säkra den nyligen 
justerade positionen ordentligt. Om inställningshjälpmedel krävs måste 
dessa tas bort igen efter omställningsprocessen.

20 Denna enhet är i enlighet med EN ISO 20957-1:2013, EN 957-6:2010/
A1:2014 + EMC-direktiv 2014/30/EU
testad och certifierad.

21 Monterings- och bruksanvisningen är att betrakta som en del av 
produkten. Om produkten säljs eller lämnas vidare ska denna 
dokumentation bifogas.10 Om inget annat beskrivs i instruktionerna, får enheten endast användas 

av en person för träning åt gången, och träningsprestanda ska uppgå till 
60 min./dag. inte överstiga.
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Reservdelslista-reservdelslista 
CS 300 best.nr. 1830

Om en komponent är felaktig eller saknas, eller om du behöver en 
reservdel i framtiden, vänligen kontakta oss.

Tekniska specifikationer: Status: 01.09.2018

Internetservice och reservdelsportal: 
www.christopeit-service.de• Motoreffekt 0,55 kW (0,75 hk), maximal motoreffekt 1,1 kW (1,5 

hk)
• Hastighet: 0,8 km/h till 12 km/h (justerbar i steg om 0,1 km/h)
• 12 förinställda träningsprogram
• Direktvalsknappar för 2 km/h, 4 km/h, 6 km/h, 8 km/h och 10 km/h
• Justerbart styre för hastighet och på/av

• Handpulsmätning på handtagen
• Lutning 3 gånger manuellt justerbar
• Vibrationsdämpande löpyta
• Säkerhetsbältesstopp
• Kan fällas ihop för att spara utrymme

• Bakgrundsbelyst LCD-display som visar: tid, distans, 
hastighet, ungefärliga förbrända kalorier och puls

• Hållare för surfplatta och smartphone
• Möjlighet att ange personliga gränsvärden som 

tid och avstånd
• Överskridande av gränsvärdena visas
• Automatiskt utfällbart Soft-Drop-System för en tyst 

och säker sänkning av slitbanan
• Mått på löpytan: ca L 122 x B 40 cm
• Elektriska data: 220-240V/50Hz /550 watt
• Lämplig upp till en maximal kroppsvikt på 110 kg

Adress: Top Sports Gilles GmbH
Friedrichstr. 55
42551 Velbert
Telefon: +49 (0) 20 51 - 6 06 70 Fax: 
+49 (0) 20 51 - 6 06 74 4 e-post: 
info@christopeit-sport.com 
www.christopeit-sport.com

Detta löpband är endast avsett för personligt bruk i hemmet 
och är inte avsett för industriellt eller kommersiellt bruk. 
Hemsport användningsklass H/C

Enhetens vikt: ca 38,5 kg Mått: ca L 159 x B 70 x H 
127 cm Mått hopfälld: ca L 81 x B 70 x H 142 cm 
Träningsutrymme som krävs: ca 6m²

0 5 10 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100 mm

Fikon.-

Nej.
beteckning dimensionera folkmassan monterad på ET-nummer

1 basram 1 2 33-1830-01-SW

2 gångstativ 1 1 33-1830-02-SI

3 stödrör till vänster 1 1 33-1830-03-SW

4 stödrör till höger 1 1 33-1830-04-SW

5 dämpning 1 1+2 36-1830-15-BT

6 anslutningskabel 1 53+54 36-1830-09-BT

7 gummifot 4 1 36-1830-11-BT

8:a Stjärnskruv M6x16 4 1+7 39-10120-VC

9 transportrulle 2 1 36-1830-12-BT

10 Sexkantsbult M8x50 4 1,3+4 39-9811

11 Självsäker mamma M8 8:a 10,15,44 39-9818-CR

12 distansrör 16x12x45 2 1 36-1830-13-BT

13 Sexkantsbult M12x90 2 1+2 39-10316-SW

14 Sexkantsbult M8x15 2 1,3+4 39-9888

15 Sexkantsbult M8x30 5 1,5+16 39-10134

16 motor 1 2 33-1830-07-SI

17 gummidämpare 4 16 36-1820-23-BT

18 främre rulle 1 2 33-1830-08-SI

19 bakre rulle 1 2 33-1830-09-SI

20 trampa 400 x 2560 1 18+19 36-1830-10-BT

21 sidofältet 2 23 36-1830-06-BT

22 platt bälte 180J6 1 16+18 36-1830-17-BT

23 glidbräda 1130x500x15 1 2 36-1830-14-BT

24 rektangulär propp 25x50 2 2 36-1830-26-BT

25 kåpa nedan 1 2 36-1830-02-BT

26 stödstag 3 2+23 33-1830-05-SI

27 maskera 1 2 36-1830-01-BT

28 rektangulär propp 20x40 2 2 36-1830-27-BT

29 ändlock till vänster 1 2 36-1830-07-BT

30 ändlock till höger 1 2 36-1830-08-BT

31 Stjärnskruv M5x10 10 25,27,29+30 39-9903

32 mor M8 4 33 39-10031
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Fikon.-

Nej.
beteckning dimensionera folkmassan monterad på ET-nummer

33 fjäderbricka för M8 6 10+15 39-9864-VC

34-35 -- -
36 Stjärnskruv M6x20 1 18 39-10029

37 Sexkantsbult M8x55 3 2:18+19 39-10056

38 försänkt skruv M6x30 4 2+23 39-9945

39 försänkt skruv M6x45 6 2+23 39-9825

40 mor M6 10 38+39 39-9891

41 Stödstagsdämpare 400x30x3 3 26 36-1830-18-BT

42 gummidyna 28x28x5 4 2+23 36-1830-19-BT

43 dubbelsidig tejp 4 21 36-1830-20-BT

44 Sexkantsbult M8x45 1 2+5 39-10124-VC

45 strömsladd 1 46 36-1352-31-BT

46 huvudbrytare 1 2 36-1352-29-BT

47 dragavlastning 1 45 36-1352-44-BT

48 överbelastningsskydd 1 53 36-1830-28-BT

49 lutningsjustering 2 2 36-1820-11-BT

50 låsstift 2 2+49 36-1820-12-BT

51 säkerhetskabel 1 53 36-1830-30-BT

52 kablage 1 51+53 36-1830-29-BT

53 kontrollbord 1 16:51+52 36-1830-16-BT

54 dator 1 61 36-1830-03-BT

55 datorfäste 1 54+61 36-1830-25-BT

56 handtagsskydd 2 61 36-1830-04-BT

57 Stjärnskruv 3x12 4 5 39-10078

58 stjärngreppsskruv M6x40 1 54+61 36-1820-16-BT

59 säkerhetsklämma 1 54 36-1830-05-BT

60 Sexkantsbult M8x55 4 3,4+61 39-10056-CR

61 ledstång 1 3+4 33-1830-06-SI

62 rund propp 38 2 61 36-1830-21-BT

63 Fjärrknappar +/- med handpulssensorer 1 61 36-1830-22-BT

64 Fjärrstyrda start/stopp-knappar med handpulssensorer 1 61 36-1830-23-BT

65 greppskydd 2 61 36-1830-24-BT

66 tvättmaskin 8//16 11 10,15,33,37+44 39-9862-CR

67 böjd bricka 8//19 6 14+60 39-9966-CR

68 tvättmaskin 13//26 2 13 39-10062

69 Insexnyckel 5 mm 1 36-9119-34-BT

70 Insexnyckel 6 mm 1 36-9116-14-BT

71 multiverktyg 1 36-9107-27-BT

72 Monterings- och bruksanvisning 1 36-1830-31-BT
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monteringsanvisningar

Lägg allt tydligt på golvet och kontrollera att allt är klart med 
hjälp av monteringsstegen. Observera: Den förenklade 
monteringsprocessen kräver 100 % uppmärksamhet, särskilt 
med veck och vikpunkter. Monteringstiden är ca 20 minuter.

Steg 1:
1. Ta bort alla smådelar och löst förpackningsmaterial från 

kartongen och ta sedan, med hjälp av en andra person, bort 
det förmonterade löpbandet.

2. Placera skruvarna M8x16 (14) och M8x55 (10) tillsammans med 
brickorna (66+67) och fjäderbrickorna (33) till höger och 
vänster om basramen (1) redo att användas.

3. Vik försiktigt upp stödrören (3+4) och skruva fast stödrören 
(3+4) på   basramen (1) med skruvarna (10+14), fjäderbrickor 
(33) och brickor (66+67) ).

4
3

33

66 66
10

67 14 1

Steg 2:
1. För ledstången (61) till stödrören (3+4) och anslut pluggarna 

från anslutningskabeln (6) och datorkabeln (54).

2. Skruva sedan fast ledstången (61) på stödrören (3+4) med 
skruvarna M8x55 (60) och brickor (67). Se till att 
kabelanslutningen som görs inte kläms.

3. Installera handtagsskydd (56) över ledstångsbeslagen (61).
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Steg 3:
styrning och driftsättning
1. Fäst konsolen (54) på   ledstången (61) med skruven (58).

2. Kontrollera alla skruv- och plugganslutningar för korrekt 
montering och funktion.

3. Om allt är OK, anslut nätkabeln (45) till ett korrekt installerat 
uttag (220-240V~50-60Hz) och slå på huvudströmbrytaren (46) 
längst ned på framsidan av basenheten.

4. Placera sedan säkerhetsklämman (59) på lämplig plats på 
datorn (54) och datorn signalerar att den är klar att användas. 
Placera säkerhetsklämman (59) på dina träningskläder (t.ex. 
midjeband) och ställ dig på räcken (21) på löpbandet.

Tryck på Start-knappen för att starta löpbandet. Efter en 
nedräkning börjar löpytan (20) röra sig. Stig upp på löpytan 
(20) omedelbart efter att löpremmen har startat och följ den 
inställda hastigheten. Bekanta dig med enheten vid låga 
hastigheter.

5. Gå mitt på löpytan (20), om du är osäker när du går, håll i 
ledstången (61) och trampa inte på sidofotstöden (21). Spring 
bara på löpbandet med ögonen på datorn. I en nödsituation, 
gå av löpbandet från sidan och håll i ledstången (61).

Anteckning:
Förvara verktygssatsen och instruktionerna på ett säkert ställe, eftersom 
de kommer att behövas för reparationer och reservdelsbeställningar som 
kan bli nödvändiga vid ett senare tillfälle.
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Lutningsjustering:
Lyft basramen med en hand och vik ihop löpbandet tills det låses 
på plats.
Dra ut de två säkerhetssprintarna (50), justera lutningsfästet (49) 
till ett annat läge och sätt tillbaka säkerhetssprintarna (50). 
Löpbandet kan sedan fällas ner igen. Lutningsjusteringen är 
avsedd att öka belastningen, till exempel vid körning i 
uppförsbacke.

Transportera löpbandet
1. Vik löpbandet upprätt genom att lyfta ena gaveln tills detta läge 

automatiskt säkras genom att klicka på plats.

2. Håll löpbandet i ändlocken med båda händerna, dra löpbandet 
mot dig tills det står på transportrullarna (9) och lätt kan 
flyttas.

Uppmärksamhet:

Innan du fäller upp löpbandet, stäng av löpbandet och vänta tills 
löpytan står stilla. Använd inte löpbandet när det är uppfällt!

Garantipolicy lämplig behandling, våldsanvändning och ingrepp som utförs utan 
föregående samråd med vår serviceavdelning, upphör garantin.

Garantin är 24 månader, gäller nya varor vid första köp och börjar på 
faktura- eller leveransdatum. Under garantiperioden kommer eventuella 
defekter att åtgärdas utan kostnad.

Om möjligt, vänligen behåll originalförpackningen under garantiperioden 
för att på ett adekvat sätt skydda varorna i händelse av retur och skicka 
inga varor till serviceavdelningens fraktupphämtning!Om du upptäcker ett fel är du skyldig att omedelbart anmäla det till 

tillverkaren. Det är upp till tillverkaren att uppfylla garantin genom att 
skicka reservdelar eller reparera dem. Om reservdelar skickas, finns det ett 
tillstånd att byta ut dem utan förlust av garanti. Reparationer på 
installationsplatsen är uteslutna.

Att göra anspråk på garantitjänster leder inte till en förlängning av 
garantiperioden.

Anspråk på ersättning för skada som kan uppstå utanför enheten (såvida 
inte ansvar föreskrivs i lag) är uteslutna.

Träningsutrustning för hemmet är inte avsedd för kommersiell eller industriell 
användning. Underlåtenhet att använda tjänsten kommer att resultera i 
minskad garanti eller förlust av garanti. Tillverkare:

Top Sports Gilles GmbH
Friedrichstr. 55
42551 Velbert

Garantin gäller endast material- eller tillverkningsfel. Om delar utsätts för 
slitage eller skador på grund av felaktig eller felaktig
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Anmärkningar om underhåll och justering

1. Underhåll av slitbanan:
För att löpbandet ska gå lätt och bra på lång sikt bör 
undersidan av löpytan, som ligger på glidbrädan, alltid 
kontrolleras för glidning efter 50 timmars drift och vid behov 
med Siliconspay (Använd inte något olje- eller 
petroleumbaserat smörjmedel) som ska efterbehandlas. För 
att göra detta lyfter du löpytan något från glidbrädan och 
spraya silikonoljan mellan undersidan av löpytan och 
glidbrädans ovansida. (Varning: För mycket smörjmedel kan 
göra att slitbanan glider.)

2. Justering av löpbandet:
1. Ställ in löpbandet på 3-5 km/h i det manuella programmet.

2. Använd insexnyckeln för att centrera bältet på ändlocken.

3. För att rikta in slitbanan till vänster, vrid höger sida medurs.

4. För att rikta in slitbanan till höger, vrid vänster sida medurs

5. Om det inte är möjligt att permanent rikta in löpytan enligt 
ovan, är löpytan skadad och bör då bytas ut.

Lägga märke till: Se till att löpytan löper så centralt som möjligt. 
Så fort detta rör sig för långt från mitten (mer än 10 mm) bör 
slitbanan justeras på mitten.

3. Glider av tejpen:
1. Slitbanan är inte ordentligt spänd. Dra åt båda skruvarna på 

ändlocken något.
2. Kilremmen är inte korrekt spänd.
3. Ta bort överflödigt smörjmedel med en trasa.

4. Ingen visning:
1. Kontrollera att stickkontakten sitter i uttaget och att uttaget har 
ström.
2. Kontrollera om huvudströmbrytaren på basramen är påslagen 

och säkerhetsklämman är korrekt placerad på datorn.
3. Kontrollera om stickpropparna i ståndröret till höger är 
ihopkopplade.
VARNING ! Dra alltid ur nätkontakten när du kontrollerar 
datorns kontaktanslutningar.

5. Främmande driftljud
1. Kontrollera att alla skruvförband är åtdragna.
2. Kontrollera om det platta bältet är OK.
3. Kontrollera om löpytan är i sin ordning.
Kommentar:
Om du inte kan hitta felet med hjälp av hjälpen som beskrivs, 
kontakta säljaren eller tillverkaren.

9

ty
sk



datorbeskrivning "-" nyckel:
Genom att trycka på denna knapp minskar hastigheten medan 
löpbandet är igång. Vid stillastående kan ingångsvärden 
reduceras.
Puls/Cal-knapp:
Normalt visar datorn pulser. Du kan växla till kaloridisplayen 
genom att trycka på denna knapp.

Installation

Manuellt program
1. Sätt i nätkontakten i ett korrekt installerat uttag (230V~50Hz) 
och slå på strömbrytaren (10) längst ned på framsidan av 
basenheten.
2. Stå på de svarta områdena i kanten av sidan.
3. Sätt säkerhetsklämman (59) på dina träningskläder (t.ex. 
midjeband) och i motsvarande hållare på datorn så visar datorn 
det manuella programmet och är redo att starta.

4. Tryck på Start-knappen för att starta löpbandet. Efter 5 
sekunders nedräkning börjar löpytan att röra sig. Omedelbart 
efter att bältet har startat, kliva upp på löpbandet och följ den 
inställda hastigheten.

Att stämma:
Pulsvisning (puls):
Visar hjärtfrekvensen när händerna är på pulssensorerna.

Program med standard för tid eller avstånd. 
Tidsprogram:
Använd F-knappen för att välja tidsprogram, tidsdisplayen blinkar 
då och visar ett förslag på 30:00 minuter. Du kan ändra detta med 
"+" och "-" knapparna om du vill. (Standardalternativ 5:00-99:00 
minuter.) Starta programmet efter att ha angett tiden med Start-
knappen och standardvärdet räknas ner till "0". När detta värde 
uppnås hörs en signal och löpbandet stannar.

km/h display (hastighet):
Visar löpbandets hastighet i kilometer i timmen.

Tidsvisning (Tid):
Visar hur länge du sprang i minuter och sekunder.
Avståndsvisning (avstånd):
Visar hur långt du sprungit i kilometer. Borttagningsprogram:

Välj distansprogram med F-knappen, sedan blinkar 
distansdisplayen och ett förslag på 1.00KM visas. Om så önskas 
kan du använda "+" och "-"
– Ändra knappar (standardalternativ 0,5-65,0KM) Starta 
programmet efter att ha angett avståndet med startknappen och 
standardvärdet räknas ner till "0". När detta värde uppnås hörs en 
signal och löpbandet stannar.

Kalorivisning (kalorier):
Visar de ca förbrukade kilokalorierna i kcal.
Programnummervisning (P1-P12): Visar valt 
programnummer P1-P12.

Nycklar:

Knappar 2, 4, 6, 8+10: Direktvalsknappar 
för 2, 4, 6, 8+10 km/h
Genom att trycka på en av dessa knappar ställs löpbandet direkt 
in på motsvarande vald hastighet. Inmatningsalternativ:
F-tangent: (funktion)
Genom att trycka på denna knapp väljs standardalternativet (tid, 
distans) i det manuella programmet. visa visa

värde

Specifikation-

möjlighet
Visa-

möjlighetProg-knapp: program
Ett av standardprogrammen kan väljas med knappen Prog. 
(träningsprogram P1 - P12)

TID (MIN:SEK) 0:00 30:00 5:00-99:00 0:00-99:59
KM/H 0,0 N/A N/A 0,8-12,0

Startknapp
Genom att trycka på denna knapp startar det valda programmet och 
löpytan startar med en fördröjning på 5 sekunder.

KM 0,00 1.00 0,5-65,0 0,00-99,99
PULS P N/A N/A 50-200
KALORIER (Kcal) 0 N/A N/A 0-999Stopp/Paus-knapp

Ett tryck på denna knapp under träning avbryter det valda 
programmet och löpbandet tar slut med en fördröjning. 
Programmet kan fortsätta inom 5 minuter genom att trycka på 
startknappen eller stoppa genom att trycka på stopp/paus-
knappen igen. Standardvärden kan återställas till 0 genom att 
trycka på knappen Stopp/Paus.
"+"-knapp:
Genom att trycka på denna knapp ökar hastigheten medan 
löpbandet är igång. Vid stillastående kan ingångsvärdena ökas.
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Hastighetsprogram P1-P12
Använd knappen Prog för att välja mellan 12 olika 
hastighetsprogram. I dessa program är den tilldelade tiden 
uppdelad i 20 delintervall och hastigheten ändras automatiskt 
enligt tabellen nedan. Programmet startas genom att trycka på 
Start-knappen. Efter programmets slut hörs en signal och 
löpbandet stannar. För att avbryta programmet, tryck på Stopp-
knappen.

Programföljdstabell P1 – P12

Nej. Program i 20 tidsindelningar

1 2 3 4 5 6 7 8:a 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

P1 km/h 2 3 3 4 5 3 4 5 5 3 4 5 4 4 4 2 3 3 5 3

p2 km/h 2 4 4 5 6 4 6 6 6 4 5 6 4 4 4 2 2 5 4 2

P3 km/h 2 4 4 6 6 4 7 7 7 4 7 7 4 4 4 2 4 5 3 2

P4 km/h 3 5 5 6 7 7 5 7 7 8:a 8:a 5 9 5 5 6 6 4 4 3

P5 km/h 2 4 4 5 6 7 7 5 6 7 8:a 8:a 5 4 4 6 5 5 4 2

P6 km/h 2 4 3 4 5 4 8:a 7 5 7 8:a 3 6 4 4 2 5 4 3 2

P7 km/h 2 3 3 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 3 3 6 6 5 3 3

P8 km/h 2 3 3 6 7 7 4 6 7 4 4 4 6 7 4 4 4 2 3 2

P9 km/h 2 4 4 7 7 4 7 8:a 4 8:a 9 9 4 4 4 5 6 3 3 2

P10 km/h 2 4 5 6 7 5 4 6 8:a 8:a 6 6 5 4 4 2 4 4 3 3

P11 km/h 3 4 5 9 5 9 5 5 5 9 9 5 5 5 9 9 8:a 7 6 3

P12 km/h 2 5 8:a 10 7 7 10 10 7 7 10 10 6 6 9 9 5 5 4 3

säkerhetsklämma
Säkerhetsklämman fungerar som ett skydd i nödsituationer. Han 
måste vara vid datorn för att göra poster och starta löpbandet.

Sätt på säkerhetsklämman (59) varje gång du tränar. Det är för din 
säkerhet, så att löpbandet stannar snabbt vid en nödsänkning. 
Om säkerhetskopieringsklippet inte finns på datorn visar datorn 
felmeddelandet "---". Genom att placera säkerhetskopian ställs 
alla värden till noll och datorn är redo att starta.

Träningsyta i mm
(för enhet och användare)

spelrum i mm
(Träningsområde och säkerhetsområde 
(periferiellt 600 mm och bakåt 2000 mm))
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utbildningsguide
För att uppnå märkbara fysiska och hälsomässiga förbättringar måste 
följande faktorer beaktas när man bestämmer vilken träningsinsats som 
krävs:

minuter kan stretchövningar och/eller lätta gymnastiska övningar 
genomföras.
Mer information om uppvärmningsövningar, stretchövningar eller 
allmänna gymnastiska övningar finns i vårt nedladdningsområde på 
www.christopeit-sport.com1. Intensitet:

Nivån av fysisk ansträngning under träning måste överstiga punkten för 
normal ansträngning utan att nå punkten för andfåddhet och/eller 
utmattning. Ett lämpligt referensvärde för effektiv träning kan vara pulsen. 
Under träning bör denna ligga i intervallet mellan 70 % och 85 % av 
maxpulsen (se tabell och formel för bestämning och beräkning).

Under de första veckorna ska pulsen ligga i det nedre intervallet 70 % av 
maxpulsen under träning. Under de följande veckorna och månaderna bör 
hjärtfrekvensen ökas långsamt upp till den övre gränsen på 85 % av 
maxpulsen. Ju bättre kondition tränaren har, desto mer måste 
träningskraven ökas för att nå intervallet mellan 70 % och 85 % av 
maxpulsen. Detta är möjligt genom att förlänga träningstiden och/eller öka 
svårighetsgraden. Om pulsfrekvensen inte visas på datorskärmen eller om 
du vill vara på den säkra sidan och vill kontrollera din puls, som kan visas 
felaktigt på grund av eventuella applikationsfel eller liknande, kan du 
använda följande verktyg:

a. Pulskontrollmätning på konventionellt sätt (skanna pulsslaget, till 
exempel på handleden och räkna slagen inom en minut). b. 
Pulskontrollmätning med lämpliga och kalibrerade pulsmätare (tillgänglig 
från medicinbutiker).

4. Motiverande
Nyckeln till ett framgångsrikt program är regelbunden träning. Du bör 
fastställa en fast tid och plats för varje träningsdag och förbereda dig 
mentalt för träningen. Träna bara på gott humör och ha alltid ditt mål i 
åtanke. Med kontinuerlig träning kommer du dag efter dag att märka hur 
du utvecklas vidare och närmar dig ditt personliga träningsmål bit för bit.

2. Frekvens:
De flesta experter rekommenderar att man kombinerar en hälsosam kost, 
som måste anpassas efter träningsmålet, och fysisk träning tre till fem 
gånger i veckan.
En normal vuxen behöver träna två gånger i veckan för att behålla sitt 
nuvarande tillstånd. För att förbättra sin kondition och ändra sin kroppsvikt 
behöver han minst tre träningspass per vecka. Naturligtvis förblir en 
frekvens på fem träningsenheter per vecka idealisk.

3. Utbildningsdesign
Varje träningspass ska bestå av tre träningsfaser: 
"uppvärmningsfas", "träningsfas" och "nedkylningsfas".
I "uppvärmningsfasen" bör kroppstemperaturen och syretillförseln ökas 
långsamt. Detta är möjligt genom gymnastiska övningar under en period 
på fem till tio minuter.
Sedan ska själva träningen (”träningsfasen”) börja. Träningsbelastningen 
ska vara lätt under några minuter och sedan ökas under en period av 15 till 
30 minuter så att pulsen ligger i intervallet mellan 70 % och 85 % av 
maxpulsen.
För att stödja cirkulationen efter "träningsfasen" och för att förhindra 
ömma muskler eller belastningar måste "avkylningsfasen" följas efter 
"träningsfasen". I detta bör, fem till tio

Beräkningsformler: maxpuls
90 % av maxpulsen
85 % av maxpulsen
70 % av maxpulsen

=
=
=
=

220 - ålder
(220 - ålder) x 0,9 
(220 - ålder) x 0,85 
(220 - ålder) x 0,7
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Uppvärmningsövningar
Börja din uppvärmningsfas med att gå på plats i minst 3 minuter och gör sedan följande gymnastiska övningar för att förbereda din kropp för träningsfasen. 
Överdriv inte övningarna och gör dem bara tills du känner ett lätt drag. Håll sedan denna position ett tag.

Ta tag i höger axel bakom 
huvudet med vänster hand 
och dra lätt i kroken på 
vänster arm med höger 
hand. Efter 20 sek. byta 
armar.

Böj dig framåt så långt som 
möjligt och håll benen nästan 
raka. Peka med fingrarna 
mot tårna. 2 x 20 sek.

Sitt på golvet med ett ben 
rakt och luta dig framåt och 
försök nå foten med 
händerna. 2 x 20 sek.

Knäböja framåt i ett brett 
utfall och placera händerna 
på golvet för stöd. Tryck ner 
bäckenet. Byt ben efter 20 
sekunder.

Efter uppvärmningsövningarna lossar du armar och ben genom att skaka dem lite.
Stanna inte abrupt efter träningsfasen utan cykla bekvämt utan motstånd för att komma tillbaka till den normala pulszonen. (Kyl ner) Vi rekommenderar att 
du upprepar uppvärmningsövningarna i slutet av träningspasset och avslutar träningspasset genom att skaka ut dina extremiteter.
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