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Trainingsanleitung Minuten lang, Dehnungsübungen und/oder leichte gymnastische Übungen 
durchgeführt werden.

Um spürbare körperliche and gesundheitliche Verbesserungen zu erreichen, 
müssen für die Bestimmung des erforderlichen Trainingsaufwandes die 
folgenden Faktoren beachtet were:

4. Motivation
Schlüssel för ett erföljande program är en regelmäßig träning. Sie sollten 
sich einen festen Zeitpunkt und Platz pro Trainingstag einrichten und sich 
auch geistig auf das Training vorbereiten. Trainieren Sie nur gut gelaunt 
und halten Sie sich stets Ihr Ziel vor Augen. Du kan fortsätta med 
träningen för att ta tag i etiketter, hur du vill sätta kursen och göra 
personliga träningspass för att komma vidare.

1. Intensitet:
Die Stufe der körperlichen Belastung beim Training muß den Punkt der 
normalen Belastung überschreiten, ohne dabei den Punkt der Atemlosigkeit 
och /oder der Erschöpfung zu erreichen. En geeigneter Richtwert för en effektiv 
träning kan utföras av Puls sein. Dieser sollte sich under des Trainings in dem 
Bereich zwischen 70% and 85% des Maximalpulses befinden (Ermittlung und 
Berechnung siehe Tabelle und Formel).
Under den första veckan bör du sich där pulsen under träningen kommer att ske 
med 70 % av maximala pulser. Im Laufe der darauffolgenden Wochen und 
Monate shoulde die Pulsfrequenz langsam bis zur Obergrenze von 85% des 
Maximalpulses gesteigert werden. Je größer die Kondition des Trainierenden 
wird, desto mehr müssen die Trainingsanforderungen gesteigert werden, um in 
den Bereich zwischen 70% und 85% des Maximalpulses zu gelangen. Dieses ist 
durch eine Verlängerung der Trainingsdauer und/oder einer Erhöhung der 
Schwierigkeitsstufen möglich. Wird die Pulsfrequenz nicht in der 
Computeranzeige angezeigt eller wollen Sie sicherheitshalber Ihre Pulsfrequenz, 
die durch any Anwendungsfehler o.ä. felaktiga angezeigt blev könnte, 
kontrollieren, können Sie to the followingen Hilfsmitteln greifen:

a. Puls-Kontroll-Messung auf herkömmliche Weise (Abtasten des Pulsschlages zB 
am Handgelenk und zählen der Schläge innerhalb einer Minute). b. Puls-
Kontroll-Messung mit entsprechend geeigneten und geeichten Puls-Mess-
Geräten (im Sanitäts- Fachhandel erhältlich).

2. Häufigkeit:
Die meisten Experten empfehlen die Kombination einer gesundheitsbewußten 
Ernährung, die entsprechend dem Trainingsziel abgestimmt werden muß, and 
körperlicher Ertüchtigungen drei- bis fünfmal in der Woche.
En normaler Erwachsener muß zweimal pro Woche trainieren, um seine 
derzeitige Verfassung zu erhalten. Um seine Condition zu verbessern och sein 
Körpergewicht zu verändern, benötigt är mindestens drei Trainingseinheiten 
pro Wochen. Ideal bleibt natürlich eine Häufigkeit von fünf Trainingseinheiten 
pro Woche.

3. Gestaltung des Trainings
Jede Trainingseinheit sollte aus drei Trainingsphasen bästahen: 
"Aufwärm-Phase", "Trainings-Phase" och "Abkühl-Phase".
In der „Aufwärm-Phase“ bör die Körpertemperatur und die Sauerstoffzufuhr 
langsam gesteigert werden. Dieses ist durch gymnastische Übungen über eine 
Dauer von fünf bis zehn Minuten möglich.
Danach sollte das eigentliche Training ("Träningsfas") börja. Die 
Trainingsbelastung sollte erst eniga Minuten gering sein och dann för en 
period av 15 till 30 Minuten so gesteigert werden, daß sich der Puls im 
Bereich zwischen 70% and 85% des Maximalpulses befindet.
Om den Kreislauf nach der „Trainings-Phase“ för unterstützen och ena 
Muskelkater eller Zerrungen vorzubeugen, muß nach der „Trainings-Phase“ inte 
heller som „Abkühl-Phase“ har en halt. In dieser sollten, fünf bis zehn

Berechnungsformeln: Maximalpuls
90% av Maximalpuls
85% av Maximalpuls
70% av Maximalpuls

=
=
=
=

220 - Alter
(220 - Alter) x 0,9 
(220 - Alter) x 0,85 
(220 - Alter) x 0,7

Aufwärmübungen (uppvärmning)

Starten Sie Ihre Aufwärmphase durch Gehen auf der Stelle für mind. 3 Minuten und führen Sie danach folgende gymnastische Übungen durch um den Körper auf die 
Trainingsphase entsprechend vorzubereiten. Bei den Übungen nicht übertreiben und nur soweit ausführen bis ein leichtes Ziehen zu spüren ist. Denna position har 
sedan stannat.

Greifen Sie mit der linken 
Hand hinter den Kopf an die 
rechte Schulter und ziehen Sie 
mit der rechten Hand etwas an 
der linken Armbeuge. Nach 
20Sek. Arm wechseln.

Beugen Sie sich soweit wie 
möglich nach vorn und lassen 
Sie die Beine fast 
durchgestreckt. Zeigen Sie 
dabei mit den Fingern i 
Richtung Fußspitze. 2 x 20Sek.

Setzen sie sich mit einem 
Bein gestreckt auf den Boden 
und beugen Sie sich vor und 
versuchen Sie den Fuß mit 
den Händen zu erreichen. 2 x 
20Sek.

Knien Sie sich in weitem 
Ausfallschritt nach vorn und 
stützen Sie sich mit den 
Händen auf dem Boden ab. 
Drücken Sie das Becken nach 
unten. Nach 20 Sek. Bein 
wechseln.

Nach den Aufwärmübungen durch etwas schütteln die Arme und Beine lockern. Wir empfehlen die Aufwärmübungen zum Abschluss des Trainings erneut 
durchzuführen und das Training mit Ausschütteln der Extremitäten zu beenden. (Kyla ner)
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GB
Innehåll Vi gratulerar dig till ditt köp av denna hemträningsidrottsenhet och hoppas att vi 

kommer att ha ett stort nöje med det. Vänligen beakta de bifogade 
anteckningarna och instruktionerna och följ dem noga beträffande montering 
och användning.
Tveka inte att kontakta oss när som helst om du skulle ha några frågor.

1. Sammanfattning av delar

2. Viktiga rekommendationer och säkerhetsinformation
3. Tekniska data
4. Monteringsanvisningar med sprängskiss
5. Konsol Knappsatsfunktioner
6. Utbildningsinstruktioner,Uppvärmningsövningar (Warm Up)

Sida
Sida
Sida
Sida
Sida
Sida

3
16
17 - 19
20 - 23
24 - 27
28

Top-Sports Gilles GmbH
Friedrichstraße 55
42551 Velbert

Viktiga rekommendationer och säkerhet
Instruktioner

Alla våra produkter är TÜV-GS-testade och representerar därför de högsta 
gällande säkerhetsstandarderna. Detta faktum gör det dock inte onödigt 
att strikt följa följande principer.

13.Glöm aldrig att sportmaskiner inte är leksaker. De får därför endast 
användas i enlighet med deras syfte och av lämpligt informerade och 
instruerade personer.

1.Montera maskinen exakt enligt beskrivningen i monteringsanvisningen 
och använd endast de bifogade specifika delarna av maskinen. Innan 
montering, verifiera leveransens fullständighet mot leveransmeddelandet 
och kartongens fullständighet mot monteringsstegen i installations- och 
bruksanvisningen.

14.Av säkerhetsskäl rekommenderas inte denna produkt för barn. Denna enhet 
kan användas av personer med begränsade fysiska, sensoriska eller mentala 
förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de har övervakats eller har 
blivit instruerade att använda enheten på ett säkert sätt och tar hänsyn till de 
faror som är involverade. Användning av enheten av barn utan tillsyn måste 
förhindras genom att lämpliga åtgärder vidtas.

2.Kontrollera att alla skruvar, muttrar och andra anslutningar sitter ordentligt innan 
du använder maskinen för första gången och med jämna mellanrum (var 1-2 månad) 
för att säkerställa att tränaren är i ett säkert skick. Byt ut defekta komponenter 
omedelbart och/eller låt utrustningen tas i bruk fram till reparation.

15.Se till att den som utför träningen och andra personer aldrig rör eller 
håller några delar av sin kropp i närheten av rörliga delar.

16. Vid slutet av sin livslängd får denna produkt inte kastas bland det vanliga 
hushållsavfallet, men den måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av 
elektriska och elektroniska komponenter. Du kan hitta symbolen på produkten, 
på instruktionerna eller på förpackningen.
Materialen är återanvändbara i enlighet med deras märkning. Med 
återanvändning, materialanvändning eller skydd av vår miljö. Fråga den 
lokala förvaltningen efter ansvarig avfallshanteringsplats.

3.Ställ upp maskinen på en torr, jämn plats och skydda den från fukt och vatten. 
Ojämna delar av golvet ska kompenseras med lämpliga åtgärder och med de 
medföljande justerbara delarna av maskinen om sådana finns installerade. Se till 
att ingen kontakt uppstår med fukt eller vatten.

4.Placera en lämplig bas (t.ex. gummimatta, träskiva etc.) under maskinen 
om maskinens område måste skyddas speciellt mot fördjupningar, smuts 
etc. 17.För att skydda miljön, kassera inte förpackningsmaterial, använda 

batterier eller delar av maskinen som hushållsavfall. Lägg dessa i lämpliga 
uppsamlingskärl eller ta dem till en lämplig insamlingsplats.5.Innan du börjar träna, ta bort alla föremål inom en radie av 2 meter från 

maskinen.
18.Maximalt tillåten belastning (=kroppsvikt) anges till 130 kg. Utvärdera 
din kroppsvikt innan du börjar träningen.6.Använd inte aggressiva rengöringsmedel för att rengöra maskinen och 

använd endast de medföljande verktygen eller lämpliga verktyg för att montera 
maskinen och för eventuella nödvändiga reparationer. Ta bort svettdroppar från 
maskinen direkt efter avslutad träning.

19.Om anslutningskabeln till denna artikel är skadad måste denna bytas ut 
av tillverkaren eller kundtjänst eller av en elcertifierad person.

7.VARNING!System för hjärtfrekvensövervakning kan vara inexakta. 
Överdriven träning kan leda till allvarliga hälsoskador eller till döden. 
Rådgör med en läkare innan du påbörjar ett planerat träningsprogram. 
Han kan definiera den maximala ansträngningen (puls, watt, träningslängd 
etc.) som du kan utsätta dig för och kan ge dig exakt information om rätt 
hållning under träningen, målen för din träning och din kost. Träna aldrig 
efter att ha ätit stora måltider.

20.Försäkran om överensstämmelse
Tillverkare: Top-Sports Gilles GmbH, Friedrichstraße 55, D-42551 Velbert. Denna 
produkt överensstämmer med följande europeiska direktiv och standarder: 
2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), 2011/65/EG (RoHS), EN ISO 20957-1:2013 
och EN 957-6 :2010/A1:2014.

21.Monterings- och bruksanvisningen är en del av produkten. Vid 
försäljning eller överlåtelse till annan person måste dokumentationen 
bifogas produkten.

8.Träna endast på maskinen när den är i korrekt skick. Använd endast 
originalreservdelar för nödvändiga reparationer.VARNING:Byt ut maskdelarna 
omedelbart och håll denna utrustning ur bruk tills den repareras.

9.Vid inställning av de justerbara delarna, observera korrekt position och 
markerade, maximala inställningslägen och se till att den nyinställda 
positionen är korrekt säkrad. Ta bort de verktyg du behöver justera efter 
att ha justerat en ny position.

22.Löpbandet är endast lämpligt för inomhusbruk.
VARNING!Fristående anordningar ska placeras på ett stabilt och plant 
underlag.
Fäst säkerhetsklämman på dina kläder innan du börjar ditt träningspass. Stå på 
sidobalkarna när du startar löpbandet. Håll alltid barn borta från löpbandet. Ta 
bort säkerhetsklämman när den inte används och förvara den utom räckhåll för 
barn.
Beroende på träningens intensitet kan drivkomponenterna (som motor, 
remmar, rullar, lager och löpyta) slitas ut.

10.Om inte annat beskrivs i instruktionerna får maskinen endast användas 
för träning av en person åt gången. Träningstiden bör inte överstiga 60 
min./dag.

11.Bär träningskläder och skor som är lämpliga för konditionsträning med 
maskinen. Dina kläder måste vara sådana att de inte kan haka under 
träningen på grund av sin form (t.ex. längd). Dina träningsskor ska vara 
lämpliga för tränaren, måste stödja dina fötter stadigt och måste ha 
halkfria sulor.

12. VARNING!Om du märker en känsla av yrsel, illamående, bröstsmärtor eller 
andra onormala symtom, sluta träna och kontakta en läkare.
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Dellista + reservdelslista 
TM 450 S Best.nr 2271

Kontrollera efter att förpackningen har öppnats att alla delar som 
visas i följande monteringssteg finns där. När du är säker på att så 
är fallet kan du börja montera.
Kontakta oss om några komponenter är defekta eller saknas, eller 
om du behöver reservdelar eller byten i framtiden:

Teknisk data:Utgåva: 2021-09-07

• 1,25 hk motor kontinuerlig (0,93Kw), max 2,5 hk motortopp (1,8Kw)
• Hastighet från 1 km/h -18 km/h(justerbar i steg om 0,1 km/h)
• 3 manuella program med mål för tid, distans och kalorier
• 9 installerade program med olika hastighet
• Kroppsfettanalys
• Snabbhastighetsknappar för 2 km/h, 5 km/h, 9km/h och 15 km/h
• Hastighet och lutning justerbar vid ledstång
• Lutning 0-15 steg elektroniskt justerbar
• Snabblutningsknappar för 2, 5, 9 och 12 % lutning
• Handpulsmätning
• Mottagare för trådlöst pulsbälte
• Möjlig anslutning för MP 3-spelare och inbyggd högtalare
• Vibrationsabsorberande löpyta (Cushion System)
• Säkerhetsnål för nödstopp
• Vikbar för att spara utrymme

• Blå bakgrundsbelysning LCD-skärmvisar: Tid, Hastighet, 
Distans, ca.. Kaloriförbrukning och puls

• Inmatningar av gränser vid individuella program: Tid, Hastighet och ca. Kalorier
• Utfällbar automatisk (Soft-Drop-System) för en säkerhet och enkel fällning av 
löpbandet
• Bluetooth-anslutning för KINOMAP (APP för IOS och Android)
• transportrullar för en enkel och bekväm förflyttning till plats
• Gångyta ca. L 130 x B 40 cm
• Elektriska data: 220-240V/50-60Hz /900 Watt
• Belastning max. 130 kg (kroppsvikt)
• Löpbandets vikt ca. 60 kg

Adress: Top-Sports Gilles GmbH
Friedrichstraße 55
42551 Velbert
Telefon: +49 (0) 20 51 / 60 67-0 
Telefax: +49 (0) 20 51 / 60 67-44 e-
post: info@christopeit-sport.com 
www.christopeit-sport.com

Detta löpband är skapat endast för privata hemsportaktiviteter och är inte 
tillåtet för oss i ett kommersiellt eller professionellt område.
Hemsport användningsklass H/C

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

Utrymmesbehov ca: L 165 x B 75 x H 133 cm 
Platsbehov hopfällbart ca: L 85 x B 75 x H 150 cm 
Träningsutrymme: ca. 6 m²

Illustr.
Nej.

Beteckning Mått mm Kvantitet Bifogad till Illustr.
Nej.

ET-nummer

1 Golvram 1 2+3 33-1571-01-SW

2 Huvudram 1 1 33-2271-02-SI

3L Stödrör vänster 1 1+4 33-1570-03-SW

3R Stödrör höger 1 1+4 33-1570-04-SW

4 Datorram 1 3+12 33-1570-05-SI

5 Stöd fyrkantsrör 2 2 33-1570-07-SI

6 Lutningsjustering 1 37 33-1571-03-SI

7 Induktorfäste 1 2 33-1571-04-SI

8 Filterfäste 1 1 33-1571-05-SI

9 Främre rulle 1 2 33-1570-08-SI

10 Bakre rulle 1 2 33-1570-09-SI

11 Mjuk droppcylinder 1 1+2 33-1570-10-SI

12 Bussning kort 2 6 36-1571-04-BT

13 Bussningen lång 2 6 36-1571-05-BT

14 Dator 1 4 36-2271-03-BT

15 Konsolens bottenkåpa 1 14 36-1571-06-BT

16 Konsolbräda 1 14 36-1571-01-BT

17 Flaskställ 2 14 36-1570-04-BT

18 Fotsteg 1 2 36-1570-09-BT

19L Stödskydd vänster 1 3L 36-1570-05-BT

19R Stödskydd höger 1 3R 36-1570-06-BT

20 Motorkåpa 1 2 36-1570-01-BT

21 Löparbälte 1 9+10 36-1570-30-BT

22 Sidospår 2 2 36-1570-02-BT

23L Bakre gaveln vänster 1 2 36-1570-07-BT

23R Bakre gavel till höger 1 2 36-1570-08-BT
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Illustr.
Nej.

Beteckning Mått mm Kvantitet Bifogad till Illus-
tr. Nej.

ET-nummer

24 Transporthjul 2 1 36-1352-23-BT

25 Skyddsplugg 2 1+2 36-1352-44-BT

26 Ferritring 1 2 36-1241-19-BT

27 Platt bälte 1 9+84 36-1570-12-BT

28 Stödplatta 1 2 33-1570-12-SI

29 Stödhjul 2 2 36-1571-05-BT

30 Gummikudde 6 2+18 36-1350-17-BT

31 Transporthjulslock 2 1 36-1570-18-BT

32 Fyrkantig keps 2 1 36-1570-14-BT

33 Skumgrepp 2 4 36-1570-15-BT

34 Ändkåpa 2 4 36-1570-19-BT

35 Gummifot 4 1 36-1570-16-BT

36 Anti-slip pad 2 22 36-1570-17-BT

37 Ändkåpa 2 1 36-1352-26-BT

38 Inre sexkantsskruv M10x45 1 1+85 39-10131-CR

39 Inre sexkantsskruv M10x25 1 2+85 39-10025-CR

40 Inre sexkantsskruv M10x20 2 2+6 39-9974-CR

41 Inre sexkantsskruv M8x45 4 24+29 39-9914-SW

42 Inre sexkantsskruv M8x20 2 1+6 39-10095

43 Inre sexkantsskruv M8x40 3 3+11 39-10000

44 Inre sexkantsskruv M8x25 1 11 39-10455

45 Inre sexkantsskruv M8x15 8 3 39-9888

46 Inre sexkantsskruv M6x20 2 3 39-9960

47 Hexskruv M8x35 3 2+84 39-9912-SW

48 Inre sexkantsskruv M8x50 1 84 39-9811

49 Inre sexkantsskruv M8x18 4 84 39-9823-CR

50 Inre sexkantsskruv M6x55 3 9+10 39-10141

51 Inre sexkantsskruv M6x12 4 5 39-9911

52 Skruv med försänkt huvud M6x30 6 18 39-10306

53 Korsskruv M5x8 9 20+28 39-9907

54 Korsskruv M4x8 2 76 39-10188

55 Korsskruv 4x32 6 4+77 36-9210-31-BT

56 Korsskruv 4x16 6 35 39-10187

57 Korsskruv 4x12 25 15+19 39-10188

58 Korsskruv 4x12 6 23 39-10187

59 Korsskruv 3x10 14 82,89+92 39-10078

60 Korsskruv 2,2x8 8 75 39-10127-SW

61 Korsskruv 3x6 2 83 39-10076-SW

62 Korsskruv M4x8 4 94+95 36-9210-30-BT

63 Tandad låsbricka 8//16 12 45 39-9862-CR

64 Tandad låsbricka 6//12 3 50 39-10007-SW

65 Tandad låsbricka 10//19 2 38+39 39-10206-CR

66 Bricka 8//16 6 47+49 39-9862-CR

67 Bricka 4//8 2 61 39-10097

68 Fjäderbricka för M4 2 61 39-10058

69 Fjäderbricka för M8 6 47+49 39-9864-VC

70 Nylonmutter M10 2 38+39 39-9981

71 Nylonmutter M8 8 41,42+43 39-9818

72 Nylonmutter M6 12 46,51+52 39-9891-CR

73 Bricka 10//20 2 40 39-9989-VC

74 Bricka 8//26 4 42 39-10180

75 Tangentbord 1 16 36-1571-02-BT

76 Motorstyrning 1 2 36-1571-07-BT
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Illustr.
Nej.

Beteckning Mått mm Kvantitet Bifogad till Illustr.
Nej.

ET-nummer

77R Fjärrknapp +/- km/h, puls 1 4 36-1570-23-BT

77L Fjärrknapp +/- lutning, puls 1 4 36-1571-08-BT

78 Datorkabel 1 14 36-1571-09-BT

79 Anslutningskabel 1 78+80 36-1571-10-BT

80 Kretskabel 1 69+79 36-1571-11-BT

81 Säkerhetsklämma 1 14 36-1352-31-BT

82 Optisk sensor 1 83 36-1350-26-BT

83 Optisk sensorfäste 1 84 36-1570-28-BT

84 Likströmsmotor 1 2 33-1570-15-SI

85 Lutande motor 1 1+2 33-1571-06-SI

86 Huvudbrytare 1 2 36-1352-29-BT

87 Överbelastningssäkring 1 2 36-1352-30-BT

88 AC strömkabel 1 2 36-1352-22-BT

89 Högtalare 2 14 36-1571-12-BT

90 MP 3 anslutningskabel 1 14 36-1142-30-BT

91 MP 3-uttag 1 14 36-1571-13-BT

92 Förstärkare 1 14 36-1571-14-BT

93 Induktor 1 2 36-1570-31-BT

94 Nätfilter 1 2 36-1570-32-BT

95 Verktygssats 1 36-1570-33-BT

96 Montering och träningsinstruktion 1 36-2271-04-BT
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Monteringsanvisningar

Lägg allt tydligt på marken och kontrollera fullständigheten 
baserat på monteringsstegen. Observera: Den förenklade 
monteringsprocessen kräver 100 % uppmärksamhet. Speciellt 
i vik- och viklägen. Monteringstiden är ca. 20 min.

Steg 1:
Ta bort löpbandet
1. Ta ut alla smådelar, löst förpackningsmaterial ur kartongen och 

ta sedan ut med hjälp av en andra person den förmonterade 
förpackningsramen. Klipp inte av nylonremmen för att ta bort 
basramen från kartongen.

Steg 2:
Montering av löpbandet
1. Placera skruvarna (45) och kuggbrickorna (63) på vänster och höger 

sida av basramen (1).
2. Klipp nu av nylonremmen och vik försiktigt upp stöden till vänster 

och höger sida (3L+3R). Ta en speciell syn på det högra stödet (3R), 
eftersom ingen klämning av kabeln.

3. Skruva fast stöden (3L+3R) vid basramen med skruvar (45) och 
tandbrickor (63).

4. Fäll upp datorn (14) till rätt läge och dra åt med skruvar (45) och 
tandbrickor (63).
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Steg 3:
Montering av locken
1. Placera stödkåporna till vänster och höger (19L+19R) vid 

stödrören (3L+3R) och fäst positionen med skruvar (57) på 
basramen (1).

Steg 4:
Kontroller och hur man börjar
1. Kontrollera korrekt installation och funktion av alla skruv- och 
stickanslutningar.
2. När allt är i sin ordning, anslut nätkabeln

(88) med väggström (220-240V~50-60Hz) och slå på 
huvudströmbrytaren (86) under den främre ramen.

3. Sätt säkerhetsnyckeln (81) på datorn (14) så kommer datorn att visa 
normalt manuellt läge. Sätt säkerhetsklämman (81) vid din 
träningsduk och ställ dig på sidoskenorna (36). Tryck på Start-
knappen och efter en nedräkning börjar löpbandet röra sig. Börja 
gå upp på gångytan (21) när hastigheten är långsam och följ 
hastigheten. Bekanta dig med maskinen vid låga 
hastighetsinställningar.

4. Spring mitt på löpytan (21) och håll dig hårt vid ledstången (4) 
om du känner dig osäker och inte trampar på 
sidofotsskenorna (36). Spring bara med titt på datorn på 
löpbandet under löpningen. I nödfall, stega löpbandet i sidled 
och håll i handtaget (4).

5. Om du till exempel vill använda en extern MP3-spelare, anslut 
med kabel (90) och dator (14).

Notera:

Förvara verktygssatsen och instruktionerna på ett säkert ställe eftersom dessa 
kan behövas för reparationer eller reservdelsbeställningar som blir nödvändiga 
senare.
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Så här flyttar/förvarar du ditt löpband:
1. Sätt en hand på löpramens gavel och lyft upp till vertikalt läge 

så att den automatiskt låser upprätt läge.

2. Placera händerna ovanpå räckena och luta sedan maskinen mot 
kroppen tills den är lätt att flytta på transportrullarna.

Varning:
Stäng av löpbandet och vänta tills löpytan stannat helt innan du 
fäller upp löpbandet. Starta inte löpbandet i uppfällt läge!
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Underhåll och justering

1. Smörjning av löpremmen:
För att hålla maskinen i bästa skick, tillsätt lite silikonolja 
mellan löpremmen och löpbrädan efter 50 timmar eller 1 till 2 
månaders användning. Men löpremmen kan halka, om du 
smörjer för mycket. För att smörja bältet, dra upp gångbältet 
och spruta in silikonoljan i springan mellan bältet och 
gångdäcket.

2. Justering av löprem:
Du måste justera gångbältet till normalt läge, enligt följande 
steg om det är avstängt.
1. Ställ in hastigheten på 3-5km.

2. Använd insexnyckeln för att justera remspänningsbulten på 
systemramens ändlock.

3. Om du vill flytta remmen åt vänster, vrid den högra 
spännbulten medurs.
4. Om du vill flytta remmen åt höger, vrid den vänstra 
spännbulten medurs.
5. Om du redan har gjort enligt stegen ovan och det 
fortfarande inte är i bra räckvidd, då bör löpremmen redan 
vara skadad, kontakta din lokala återförsäljare för byte.

Notera:Se till att löpytan är så centrerad som möjligt. När dessa rör sig för 
långt från mitten (cirka 10 mm) bör de återjusteras in i mitten.

3. Löpande bälteshalkar:
1. Se till att gångbältet inte är för löst.
2. Se till att motorremmen inte är för lös.

4. Inget ljus på skärmen:
1. Kontrollera om nätkontakten är ordentligt ansluten.
2. Kontrollera om säkerhetsnyckeln på datorn är på plats.
3. Kontrollera om ledningen i den högra stolpen är ordentligt ansluten.

Påminna ! Innan du inspekterar någon ledning eller 
elektrikerdel, se till att strömförsörjningen är avstängd.

5. Onormalt ljud från maskinen
1. Kontrollera om någon skruv i maskinen är lös.
2. Kontrollera om motorremmen är av.
3. Kontrollera om löpremmen är av.

Notera:

Kontakta din lokala återförsäljare om du har kontrollerat 
alla ovanstående saker men problemet kvarstår.
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Användarmanual för datorn
Snabbhastighet-knappar 2, 5, 9 + 15 km/h:
Tryck på en av dessa knappar och hastigheten ändras direkt till 2, 5, 9 
och 15 km/h.

Snabblutningsknappar 2, 5, 9 + 12 %: Tryck 
på en av dessa knappar och lutningen ändras 
direkt till 2, 5, 9 och 12 %.

MANUELLT LÄGE:
Så här startar du manuellt läge:
Sätt i nätkontakten i väggström 230V~50Hz och sätt på strömbrytaren (78). 
Sätt säkerhetsklämman (74) på   datorn så kommer den att visa normalt 
manuellt läge. Ställ fötterna på båda sidoräckena. Lägg säkerhetsnyckeln 
vid träningsduken och tryck på start-knappen för att börja träna. Efter 3 
sek. räkna ner, motorn börjar gå långsamt och du kan trampa på 
löpremmen och följa hastigheten. Justera hastigheten med "+" och "-" 
-knapparna till önskad hastighet. Om du när som helst tar av 
säkerhetsklämman från datorn, stannar motorn långsamt och displayen 
visar "---". Efter att ha satt på säkerhetsnyckeln på datorn kommer det 
normala manuella programmet att visas. Tryck på "+" eller "-"
- tangent för att justera hastighetsvärdet. Tryck på snabbhastighet -knappen för att snabbt 

justera hastigheten. Alla värden på displayerna kommer att motverkas.

Displayens funktion:
Kalorier-display:
Visar faktiskt kalorier i kcal.

Ställa in program Tid-Avstånd-Kalorier: 
Tidsprogram:
I det normala manuella läget, tryck på F-tangenten, för att gå in i 
tidsprogrammet H-1. Tidsdisplayen blinkar och startvärdet är 30:00. Tryck på 
"+"-knappen eller "-"-knappen för att ställa in värdet. Intervallet är: 5:00-99:00. 
Om ett värde ställs in räknar displayen upp till noll och stoppar sedan motorn.

Tidsdisplay:
Visar faktiskt träningstid i minuter och sekunder.

Distans-display:
Visar faktiskt avstånd i KM.

Distansprogram:
I det normala manuella läget, tryck på F-knappen för att gå in i 
distansprogram H-2. Avståndsdisplayen blinkar och startvärdet är 1,00 km. 
Tryck på "+"-knappen eller "-"-knappen för att ställa in värdet. Räckvidden 
är: 1,00-99:00KM. Om ett värde ställs in räknar displayen upp till noll och 
stoppar sedan motorn.

Visning av programprofil:
Visar träningsprofilen för träningsprogrammen P1~P9.

Puls-display:
Visar faktiskt pulsdata.

Kaloriprogram:
I det normala manuella läget, tryck på F-knappen för att gå in i 
kaloriprogram H-3. Kaloridisplayen blinkar och startvärdet är 500kcal. Tryck 
på "+"-knappen eller "-"-knappen för att ställa in värdet. Spännvidden är: 
20- 990kcal. Om ett värde ställs in räknar displayen upp till noll och stoppar 
sedan motorn.

Program-nr. Display och lutning:
Visar faktiskt träningsprogram P1~P9 eller lutningsnivå 1-15.

Speed-Display:
Visar faktiskt hastighet i km/h.

SAMMANFATTNING AV ALLA FUNKTIONER:

Funktion av nycklar:
Prog-nyckel:
PROGRAM-tangent: I stoppstatus, tryck på Prog-knappen för att välja 
träningshastighetsprogram P1-P9-FAT

INITAL FÖRSTA

VÄRDE
MILJÖ

RÄCKVIDD

VISA
RÄCKVIDD

TID (MIN:SEK) 0:00 30:00 5:00-99:00 0:00-99:59

F-nyckel:

Välj nyckel för tidsprogram H-1, distansprogram H-2 eller 
kaloriprogram H-3.

HASTIGHET(KM/H) 0,0 N/A N/A 1,0-18,0
DISTANCE(KM) 0,00 1.00 1.00-99.00 0,00-99,99
PULS(BPM) P N/A N/A 50-200

Start-nyckel:
Tryck på Start-knappen för att starta träningsprogrammet (motorn börjar gå).

KALORIER(KCAL) 0 500 20-990 0-999

Stopp/Paus -tangent:
Tryck på Stopp/Paus-knappen under träning för att avbryta programmet 
(motorn slutar gå). Inom 5 min. du kan trycka på Start-Key för att fortsätta 
detta träningsprogram eller trycka Stopp/Paus-knappen igen för att 
avsluta detta program. Förvärden kan nollställas genom att trycka på Stop/
Paus-knappen.

Funktion för pulsmätning
Omfamna med båda händerna, handpulssensorerna på datorn 
för att beställa en pulsmätning kan utföras. Alternativt använd ett 
kompatibelt bröstbälte (okodat med sändningsfrekvens från 
5,0-5,5 kHz). Det uppmätta pulsvärdet blinkar samtidigt som en 
hjärtsymbol visas i pulsdisplayen.
Varning:Pulsmätningen är inte lämplig för medicinska ändamål.

“+”-tangent:

Tryck på knappen för snabbare öka inställningarna eller motorhastigheten.

"-"-nyckel:

Tryck på knappen för att minska hastigheten för att minska inställningarna eller motorhastigheten.
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Kroppsfettanalys
I standbyläge, tryck på PROG-knappen tills du går in i programmet FAT 
(Physical Fitness Test). Tryck på F-tangenten för att ange data för F—
1:kön, F—2:ålder, F—3:höjd, F—4:vikt, F—5: mått, Tryck
+ / - knapp för att ställa in parametern 01-04 (se nedan detaljerad 
tabell). Efter inmatade data visar displayen F—5 för fysiskt test. I 
detta tillstånd, håll handtagspulskortet i 6-8 sekunder och det 
kommer att visa vilken % av FAT du har. Kontrollera om vikten 
stämmer överens med din längd. FAT är att mäta relevansen 
mellan längd och vikt, inte kroppsandelen. FAT är lämpligt för 
varje man och kvinna, det ger viktiga skäl för att justera vikten 
med andra hälsoindikatorer.
Det perfekta FAT är mellan 20-24, vilket betyder att om mindre än 19 
är för tunt, och om mellan 25-29 är överviktig och om mer än 30 är 
fetma.

Pulsstyrda program:

1. Pulsprogram med 60 % av maxpuls:
Tryck på programknappen tills pulsprogrammet HRC. Tryck sedan på F 
-tangenten och använd knapparna +/- km/h eller +/-% för att justera 
åldern. Förinställt värde är 30 år. Åldern är justerbar 13-80 år. Tryck på 
Start -knappen för att starta pulsprogrammet.

2. Målpulsprogram 45 % - 60 % av maxpuls Välj 
pulsprogrammet HRC och ange din ålder. Tryck sedan på F-
tangenten och träningspulsen för din ålder på 60 % visas. Tryck på 
- km/h eller - %-knappen för att minska det beräknade värdet till 
din önskade träningspuls. Minsta värde = 45 % av maxpuls. Tryck 
på Start -tangenten för att starta det nedre målpulsprogrammet.

3. Målpulsprogram 60 % - 75 % av maxpuls Välj 
pulsprogrammet HRC och ange din ålder. Tryck sedan på F-
tangenten och träningspulsen för din ålder på 60 % visas. Tryck på 
- km/h eller - % -knappen för att minska det beräknade värdet till 
din önskade träningspuls. Maxvärde = 75 % av maxpuls. Tryck på 
Start -knappen för att starta programmet för högre målpuls.

F--1 Kön 01 (man) 02 (kvinna)

F--2 Ålder 10------------99
F--3 Höjd 100---------200
F--4 Vikt 20-----------200

FETT ≤19 Låg vikt
FETT =(20--24) normalvikt

F-5 Hastighetsvariation i pulsprogrammen:
Efter start en uppvärmningsfas med lägre hastighet i 2-3 min. Börja. 
Därefter är den uppmätta pulsfrekvensen var 30:e sekund för 
pulsprogrammet som används för att styra hastigheten.
a) Om den uppmätta pulsfrekvensen är mer än 30 slag lägre än 
standardvärdet, ökar hastigheten med 2 km/h.
b) Om den uppmätta pulsfrekvensen är lägre, men mindre än 30 slag från 
standardvärdet, ökar hastigheten med 1 km/h.
c) Om den uppmätta pulsfrekvensen är högre, men mindre än 30 slag från 
standardvärdet, minskar hastigheten med 1 km/h.
d) Om den uppmätta pulsfrekvensen är högre än 30 slag från 
standardvärdet, minskar hastigheten med 2 km/h.
e) Om den uppmätta pulsfrekvensen är mindre än 5 slag +/- från 
standardvärdet, bibehålls hastigheten densamma.
Innan programslutet (2-3min.) stänger av löpbandet, 
nedkylningsfasen och sänk hastigheten tills löpbandet sedan i 
slutet av programmet stannar.

FETT =25--29) övervikt
FETT ≥30 fetma

Träningsprogram P1-P9:
I det normala manuella läget, tryck på Prog-knappen för att välja ett av 
träningshastighetsprogrammen P1-P9. Varje program är uppdelat i 10 
tidsintervall och hastigheten ändras enligt följande programlista. Initial 
inställningstid är 30min, ställ in en tid för träningspasset och tryck på Start för 
att starta programmet. Tryck på Stopp för att ta en paus eller avsluta 
programmet tidigare. Tryck på hastigheten "+" eller "-"-knappen för att justera 
hastigheten under programmet om den är för snabb eller långsam. Med nästa 
tidsintervall ändras hastighetsnivån tillbaka till programmeringsläge.
Om programmet körs till slutet av tiden kommer motorn att sluta gå efter 
att displayen har räknat ner tiden till noll.

PROGRAM HASTIGHETSTABEL P1 – P9
I följande situationer minskar löpbandet efter 15Sekunden 
hastigheten till 1km/h och en signal hörs varje sekund.
1. Om mer än 1 minut visas ingen pulsmätning.
2. När pulsen mäter en maximal puls på 220 åldersbestämd.

Program i 10 tidsintervaller
Nej. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Km/h 3 3 6 5 5 4 4 4 4 3
P1 % 0 3 3 3 4 4 4 1 1 0

Pulsprogrammen fungerar endast med kontinuerlig 
pulsmätning!Km/h 4 4 6 6 8 8 10 10 8 6

P2 % 2 2 2 3 3 3 3 4 4 2

Km/h 2 4 6 8 7 8 6 2 3 2 Observera att användningen av ljudporten under 
bröstbältesfunktion kan orsaka störningar i pulsmätningen.P3 % 3 5 4 4 3 4 4 3 4 2

Km/h 3 3 5 6 7 6 5 4 3 3 Säkerhetsnyckels funktion
Säkerhetsklämman (81) har en nödfunktion. I rädsla eller fara eller om du 
faller ner eller hoppar från den, kommer säkerhetsklämman att tappa 
position vid datorn och stoppa motorn med brytsystem.
Ta ut säkerhetsnyckeln från datorn i valfri status, displayen är "---", 
summern piper varje sekund. Sätt säkerhetsnyckeln på datorn så 
går skärmen in i normalt manuellt läge. Alla parametrar återställs 
till noll.

P4 % 0 3 3 2 2 5 5 3 3 2

Km/h 4 6 8 8 10 11 11 10 8 6
P5 % 3 5 3 4 2 3 4 2 3 2

Km/h 2 6 5 4 8 7 5 3 3 2
P6 % 3 4 5 6 3 5 5 6 4 3

Km/h 2 9 9 7 7 6 5 3 2 2
P7 % 0 3 3 3 4 4 4 1 1 0

Km/h 2 4 4 4 5 6 8 8 6 2
P8 % 1 1 4 4 4 5 5 4 3 2

Km/h 4 7 9 10 11 12 12 10 8 6
P9 % 3 5 3 4 2 3 4 2 3 2
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Produkten kan användas med Kinomap-appen. Detta möjliggör 
underhållande och interaktiv träning med Android- eller IOS-enheter 
och sparar träningsdata.

Sport, coaching, spel och eSport är nyckelorden i Kinomap-appen. 
Denna innehåller många kilometer av riktigt filmmaterial att träna 
inuti som om du vore utanför; Spåra rutter och analys av din 
prestation; Coachningsinnehåll; Flerspelarläge; nya inlägg 
dagligen; Officiella inomhuslopp med mera ... APPen innehåller 
alltså ca. 100 000 videor inspelade av idrottare och 200 000 km 
ackumulerade spår för cykling, löpning eller rodd för för 
närvarande ca. 270 000 medlemmar från hela världen.

Ladda ner appen och anslut
Skanna den intilliggande QR-koden med din smartphone/surfplatta 
eller använd sökfunktionen på Playstore (Android) eller APP Store (IOS) 
för att ladda ner Kinomap APP. Registrera dig och följ instruktionerna i 
APPEN.
Aktivera Bluetooth på din smartphone eller surfplatta och välj 
enhetshanteraren via menyn i APPEN och välj sedan kategorin 
"Löpband". Välj sedan din typbeteckning via tillverkarens logotyp 
"Christopeit Sport" för att ansluta sportutrustningen. Beroende på 
sportutrustningen registreras olika funktioner av APP via 
Bluetooth eller data utbyts.

Uppmärksamhet:Kinomap APP erbjuder en gratis testversion i 14 
dagar. Därefter tillkommer avgifter som finns listade på Kinomaps 
hemsida. Mer information finns på: https://www.kinomap.com/en/

IOS OCH ANDROID APP
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